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Ik heb niet het gevoel
dat ik breed draagvlak
heb in de kamer
Met die woorden trad staatssecretaris Weekers woensdagavond af,
na een debat over de problemen met huur- en zorgtoeslagen bij de
Belastingdienst. Donderdag bood hij zijn ontslag aan bij de koning.
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Proper protest Het witte spul op de foto is schuim, geen sneeuw.

Warm Het is te koud om buiten te slapen. Daarom

Schoonmakers en andere werknemers van de TU Delft protesteren ermee
tegen bezuinigingsplannen van de universiteit.

besloten de burgermeesters van Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht dat dak- en thuislozen
zich konden aanmelden voor een gratis warm bed.

kort

Vechtfilmpje +
sorryfilmpje
Vorige week was het raak in
Apeldoorn, deze week dook er een
vechtfilmpje op in Hulst. Daarop is
te zien dat een meisje van veertien
achterna wordt gelopen en wordt
geslagen door een meisje van
vijftien. Het slachtoffer had
daarna last van hoofdpijn en
misselijkheid, wat wijst op een
mogelijke hersenschudding. Een
omstander filmde alles en de
beelden belandden op internet. De
dader meldde zich dinsdagochtend
zelf bij de politie. Later plaatste ze
een kort filmpje online waarin ze
haar excuses aanbiedt.

Vooruit met die fiets
Dat kan slimmer! De bedenkers van
de Fiets Awards 2014 vinden dat er
nog een heleboel verbeterd kan
worden aan onze fietsen. Daarom
schreven ze een wedstrijd uit. Deze
week werden acht snuggere
uitvindingen genomineerd. Een
smartphonehouder voor aan je
stuur bijvoorbeeld. Een inklapbaar
krat voor voorop (geen geprop
meer in de fietsenrekken), een slot
zonder sleutel en superlichte
fietstassen. Eind februari wordt
bekend welke uitvinder er met de
hoofdprijs vandoor gaat.

Weer examenfraude
Ook op het ROC van Amsterdam is
examenfraude gepleegd. Examens
werden gestolen en via sms en
WhatsApp verkocht. Het gaat om
schoolexamens, niet om centrale.
De schade blijft dus ‘beperkt’ tot
het ROC. De school moet dit zelf
oplossen, de Onderwijsinspectie
gaat vooral over landelijke
examens. Het ROC heeft 825
examens ongeldig verklaard en
een recherchebureau op de zaak
gezet. Studenten moesten de
examens donderdag opnieuw
maken. De school kwam de fraude
op het spoor door een anonieme
tip. De cijfers van de examens
bleken ook opvallend hoog te zijn.
Medewerkers, docenten en
leerlingen worden binnenkort
ondervraagd. Daarna wordt
bekeken of er aangifte wordt
gedaan.

interview

Swaan (links)
en Luna

‘Je gaat
er met
z’n allen
doorheen’
Ziek – Dinsdag is het Wereldkankerdag. Op die dag wordt aandacht
gevraagd voor de ziekte. Het thema is ‘kanker heb je samen’. De
tweeling Swaan en Luna (14) weet daar alles van. Hun moeder had
kanker. ‘Zij was degene die het had, maar je gaat er met z’n allen
doorheen’, vertelt Luna. Door Govrien Oldenburger
Swaan kan zich 5 november 2008 nog
goed herinneren. Haar zusje Luna voelde
zich niet lekker. Ze belde naar huis, of ze
opgehaald kon worden. ‘Mijn vader zei
dat ik ook moest meekomen’, vertelt ze.
Toen ze hem met traanogen met de juf
zag praten, begreep ze dat er iets mis was.
Hun moeder had borstkanker. Daarna
raakte hun leven in een mallemolen.
‘Ze moest vaak naar het ziekenhuis voor
controles, scans en chemotherapie’,
vertelt Swaan. ‘Het maakte haar ziek en
moe.’ In het weekend logeerden de zusjes
soms bij familie of vrienden. Het was een
nare tijd voor het hele gezin. ‘Mijn

moeder was degene die het had’, zegt
Luna. ‘Maar we gingen er met z’n allen
doorheen.’ Veel met elkaar praten bleek
de beste manier om ermee om te gaan.
Gelukkig deden ze dat. ‘Je moet niets
opkroppen’, zegt Luna. ‘Soms kreeg ik
een dip en dan trok ik me terug omdat ik
mijn moeder niet verdrietig wilde maken.
Maar zij zei juist altijd dat we met elkaar
moesten praten. Zo kun je elkaar
troosten.’ Swaan hield een elektronisch
dagboek bij. Daarin schreef ze precies wat
er die dag met haar moeder gebeurde. Als
ze een MRI-scan kreeg bijvoorbeeld, of
een chemokuur.

Boek
Toen hun moeder de laatste behandeling
had gehad, wilde ze een boek schrijven
over kanker. Swaan en Luna hielpen haar
daarbij. ‘Ze vond dat er zo’n boek had
moeten zijn voor ons’, vertelt Luna. ‘Ik had
dat ook wel fijn gevonden.’ Het werd
Gewoon Pech als je moeder borstkanker heeft.
‘Het is voor allerlei verschillende kinderen’,
zegt Luna. ‘Er staat informatie in en
moeilijke woorden worden uitgelegd. Je
kunt er ook in schrijven of tekenen.’ Hun
moeder schreef de hoofdstukken. Swaan
las ze door om te kijken of het te begrijpen
was voor kinderen. En Luna maakte er
tekeningen bij. ‘Het was best moeilijk
soms’, zegt Luna. ‘Maar ik vind het wel
bijzonder dat we dit met z’n allen hebben
gedaan. Daarna voelde het pas echt
afgesloten.’ Gelukkig gaat het nu goed met
hun moeder, maar ze moet nog vaak op
controle komen. ‘En dat is nog steeds
spannend’, zegt Swaan. ‘Het kan altijd
terugkomen.’

kluisje vol lachgaspatronen
Gepakt – Hé, wat doet dat groepje jongeren daar in het park? Dat dachten oplettende
buurtbewoners in Sneek. Ze waarschuwden de politie, die al snel een vijftienjarige
jongen in het vizier kreeg. Door Sytse Wilman
‘In het park vonden we lege gaspatronen’,
vertelt Wouter de Vries van de politie.
‘Omwonenden hadden gezien hoe jongeren
dat via een ballonnetje gebruikten.’ De
politie seinde scholen in en zo liep een

leerling van Bogerman in Sneek tegen de
lamp. In zijn kluisje werden 119 ampullen
met lachgas aangetroffen. Bij de jongen
thuis lagen er nog zo’n tachtig patronen.
De politie maakte proces verbaal op, maar
het Openbaar Miniserie stelde vast dat hij
geen strafbare feiten heeft gepleegd. ‘Het
bezit van de patronen en een apparaatje
om het in een ballon te krijgen is niet
strafbaar. Wel is het verboden om het gas
in een ballonnetje als kant en klare
partydrug aan te bieden voor geld. Maar
deze jongen gebruikte het alleen met zijn
vrienden. Hij gaat dus vrijuit.’

Schorsing
Zijn school besloot hem deze week twee

dagen te schorsen. De jongen heeft niet de
wet overtreden, maar wél de schoolregels.
‘We letten heel scherp op het gebruik van
genotsmiddelen, dat is in de school
verboden’, zegt een woordvoerder. De
schrik zat er deze week wel in op de
school. ‘We komen zoiets niet dagelijks
tegen natuurlijk en denken dan ook dat dit
een incident is. We hebben een mail naar
alle ouders gestuurd om ze te vertellen wat
er is gebeurd.’ De politie benadrukt dat het
gebruik van lachgas niet zonder gevaar is.
‘Het is eigenlijk een narcosemiddel,
bedoeld voor verdoving bij bijvoorbeeld
operaties. Als je het voor de lol gebruikt,
adem je het in via een ballon. Dat brengt
het een korte kick teweeg. Daar kun je
verslaafd aan raken. Bovendien kun je
ervan flauwvallen en last krijgen van
concentratieverlies, hoofdpijn of
misselijkheid.’

