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“Er zijn al wel wat dingen goed in de 
buurt,” vindt Josephine, “zoals het 
groen langs de Talmalaan, en dan 
vooral in de lente, als de bloemen 
bloeien langs de paadjes. Het Grift-
park mag ook blijven, en dan vooral 
de konijnen van de kinderboerderij.”

Wat mag er anders?
“Ik hou alleen van nieuwe huizen, 
dus oude huizen mogen weg.”

Maar oude huizen zijn toch vaak 
sfeervol?
“Nee, vind ik niet. Ik vind oude 
huizen lelijk, dus die zou ik afbre-
ken. Als ik de baas zou zijn komen 
er heel veel nieuwe mooie huizen, 
zoals die hier aan het einde van de 
straat.”

Maar monumenten, zoals de kerk 
aan de Draaiweg, dan? Worden 

die ook gesloopt? 
“De kerk mag blijven, want die is 
sprookjesachtig, zoals in het spel Le-
gend of Zelda. Daar ga ik in wonen. 
Als het koud is doe ik gewoon een 
dikke trui aan.” 

En groen?
“Veel groene parkieten die rondvlie-
gen, haha. En er komt een tweede 
Griftpark, dat heet dan Parkgrift. 
Het komt op de plek van onze flats, 
want die vind ik ook niet mooi. In 
het park komt een meertje met 
eenden die je kan aaien, omdat ze 
tam zijn. Het liefst plant ik bomen 
met rode bladeren, want dat vind 
ik mooier dan groen. De wegen in 
onze buurt worden allemaal vervan-
gen door zandpaadjes - zoals je die 
op campings hebt -  waardoor men-
sen meer gaan lopen. In de binnen-

Ook in deze rubriek?  
Mail naar info@votulastkrant.nl

stad blijven de wegen wel, maar in 
onze buurt wordt het natuur.”

Maar op zand kun je toch moei-
lijk rolschaatsen en fietsen?
“Daarvoor is er een skatepark.” FK

“Ketikoti is een van 
oorsprong Surinaamse 
feestdag, jaarlijks op 
1 juli, ter viering van 
de afschaffing van de 
slavernij.” 

samenkomen. Het heeft de vorm 
van een schip waarop slaven wer-
den vervoerd. Op drie masten zijn 
gouden figuren afgebeeld die naar 
de legende van de ‘Flying Africans’ 
verwijzen: over slaven die stopten 
met zout eten omdat ze dachten 
zo lichter te worden en ze terug 
konden vliegen naar Afrika. 

BETERE PLEK
Kees Bos van de beheergroep 
Griftpark vindt het een eer dat het 
monument er komt maar vindt dat 
het een betere plek in het Griftpark 
verdient, waar het meer tot zijn 
recht komt, en die ook recht doet 

aan de historie en ziel van het park. 
“We wilden in een open gesprek 
een betere plek bekijken, maar 
werden tegengewerkt en gecon-
fronteerd met de plaatskeuze van 
de gemeente.” De beheergroep 
Griftpark is een petitie gestart voor 
een andere plaats voor het slaver-
nijmonument.
Lucas Leroy: “Nazaten van tot slaaf-
gemaakten hebben bewust veel 
stem kregen. Dit laat zien dat we 
gezien worden en onderdeel zijn 
van de toekomst.” Hij hoopt dat de 
stad dit monument zal omarmen. 
Op 26 januari volgt een debat in 
de gemeenteraad. Bij de onthul-

Het koloniale verleden lijkt in Utrecht ver weg maar ook deze stad 
inclusief haar (vroegere) inwoners was nauw verbonden met de kolo-
niale handel en slavernij en profiteerde van de opbrengsten. Daarom 
komt er een monument over het slavernijverleden, wat op 30 juni 2023 
tijdens KetiKoti, en aan het begin van het Herdenkingsjaar Slavernij-
verleden, in het Griftpark wordt onthuld. 

Wat vind jij leuk of juist niet leuk 
in onze buurt? Als jij het voor het 
zeggen had, hoe zou onze wijk er 
dan uit zien? In deze rubriek laten 
we kinderen aan het woord. Deze 
keer Josephine (12) uit de Goeman 
Borgesiuslaan.

ling van het monument zal duidelijk 
zijn of de ziel van het Griftpark in dit 
nieuwe hoofdstuk van de Utrechtse 
geschiedenis doorleeft. En of het mo-
nument stadsbreed omarmd wordt. 
WdB

Meer weten? Doe mee met de wan-
deling ‘Sporen van Slavernij’.
www.sporenvanslavernijutrecht.nl/
stadswandeling

www.utrecht.nl/wonen-en-leven/
vrije-tijd/kunst-en-cultuur/kunst-in-
de-openbare-ruimte/monument-
slavernijverleden

katalysator. In de coronatijd is er 
een betoging op het Jaarbeursplein 
tegen racistisch geweld. Een maand 
later besluit Utrecht dat er een 
onderzoek, monument, stadsbrede 
herdenking en viering komt. In juni 
2021 verschijnt een boek over de 
rol van Utrecht in de slavernij (‘Sla-
vernij en de stad Utrecht’) en op 23 
februari 2022 maakt burgemeester 
Dijksma excuses voor het aandeel 
van het stadsbestuur in het slaver-
nijverleden van de stad.

VLUCHT EN VERZET
Een kunstcommissie geeft het 
monument vorm. Het monument 
van kunstenaar patricia kaersen-
hout, de verbeelding van ‘Vlucht en 
Verzet’ maakt veel indruk. Het is een 
ontwerp met veel symboliek waarin 
verleden, heden en toekomst 

MONUMENT SLAVERNIJVERLEDEN IN GRIFTPARK 

Ketikoti is een van oorsprong Suri-
naamse feestdag, jaarlijks op 1 juli, 
ter viering van de afschaffing van 
de slavernij. De naam stamt uit het 
Sranantongo en betekent ‘verbro-
ken ketenen’ en wordt ook wel Dag 
der Vrijheden genoemd. 

KETIKOTI 
Lucas Leroy is voorzitter van KetiKo-
ti Utrecht en initiatiefnemer van het 
slavernijmonument. Als negenjarige 
kwam hij uit Curaçao naar Neder-
land. Hier leerde hij “hoe belangrijk 
het is dat iemand jouw talent ziet, 
dat gelijk hebben niet hetzelfde is 
als gelijk krijgen en dat eens een 
nee niet voor altijd een nee is.” Bij 
de KetiKoti-viering in het Ooster-
park Amsterdam vond hij eindelijk 
een feest waar hij zich thuis voelde. 
Waar hij gezien werd en zich 
“verbonden voelde met letterlijk ie-
dereen.” Bij thuiskomst zei hij tegen 
zijn vriendin: “Dit moeten we ook in 
Utrecht hebben!” Sindsdien maakt 
Lucas Leroy zich sterk voor een 
slavernijmonument en stadsbrede 
KetiKoti-viering in Utrecht. 

KATALYSATOR
Volgens Lucas Leroy werkte de 
dood van George Floyd als een 
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De fascinatie van Tuinwijkbewoner 
Remko begon op zijn achtste toen 
hij foto’s van Elvis tegenkwam in 
een boek over albumhoezen van zijn 
ouders. Hij had nog nooit van zijn 
muziek gehoord maar vond hem een 
knappe man. Zijn moeder vertelde 
over diens tragische leven. Toen hij 
naar Heartbreak Hotel luisterde, werd 
hij gegrepen door de intense stem 
en de melancholieke sfeer. Tot zijn 
15e stond zijn leven geheel in het 
teken van Elvis. Toen heeft hij in een 
opwelling zijn Elvisspullen verkocht. 
Hij kreeg vrijwel meteen weer spijt 
en heeft later alles weer terugge-
kocht. Remko heeft aan Elvis’ graf 
op Graceland gestaan, in Elvis’ Sun 
Studio’s een liedje opgenomen en 
gegeten in de tent waar Elvis altijd 
een hamburger at. Hij weet zelfs pre-
cies wat Elvis op welke dag deed.

ZIJN ZOALS HIJ
In de voorstelling gaat hij in op 
diverse punten waarop zijn leven 
dat van Elvis kruist, afgewisseld met 
zijn eigen liedjes en die van Elvis. 
“Maar voor de rest is mijn leven heel 
anders dan het zijne,” vertelt Remko. 
“Ik heb een betrekkelijk veilige jeugd 
in Maarssen gehad terwijl zijn leven 

met al die seks en drugs zo extreem 
was. Maar ik wilde zijn zoals hij. Hij 
maakte zulke grootse dingen mee. 
Zo wilde hij ondanks zijn pillenge-
bruik agent voor drugsbestrijding 
worden en schreef in het vliegtuig 
naar Washington DC een verzoek 
aan president Nixon. Vervolgens 
kreeg hij daadwerkelijk een badge 
opgespeld!”

PARAFERNALIA
Wat vindt zijn omgeving van zijn 
Elvis-idolatie? Zijn Elvisparafernalia 
zijn inmiddels naar de wc verhuisd. 
Mevrouw Willems vindt het prima 
dat haar man er zo intensief mee 
bezig is maar deelt zijn passie niet. 
Zijn dochtertje van zeven vindt dat 
haar vader een mooie stem heeft 
maar Elvis mooier haar. “Maar het 
mooie is dat het publiek tijdens de 
voorstelling meegaat in mijn ver-
langen om Elvis te zijn. Het is toch 
zijn verhaal door mijn bril verteld 
en omgekeerd.” Remko hoopt de 
voorstelling aan theaters te kunnen 
verkopen en er dan mee op tournee 
te gaan. JH

www.utrechtelvisfest.nl

Vanaf 1827 zat er een beenzwartfabriek aan de Hoge-
landen O.Z. 3 (sinds 1973 Lauwerecht). De fabriek, die 
beter bekend was als “De Benenkluif”, produceerde 
beenzwart, een uit koolstof bestaand materiaal dat ont-
staat door verkoling van beenderen van dode beesten. 
Het materiaal was nodig bij de raffinage van suiker. Later 
werd er ook beendermeel en beenderlijm gemaakt. 
De beenderen waren afkomstig van slagers, abattoirs, 
vleeswarenfabrieken en restaurants en werden met 
vrachtwagens en per spoor aangeleverd. Op de spoorlijn 
Utrecht – Amersfoort was een vertakking naar de fabriek 
aangelegd. 

FABRIEKSTERREIN
Het fabrieksterrein was grofweg gelegen tussen de Vecht 
en de huidige Schermerhornstraat en Willem Dreeslaan 
en strekte zich uit tot ongeveer de huidige Talmalaan. Op 
de luchtfoto (Het Utrechts Archief) van zo’n honderd jaar 
geleden zien we in het midden de fabriek. Wat opvalt is 
dat er omheen niets staat, de Staatsliedenbuurt en het 
grootste deel van Tuinwijk moeten nog worden gebouwd. 

OVERLAST
De fabriek neemt ook een intense stank met zich mee en 
overlast door maden, vliegen en ratten. Met de toename 
van woningbouw nemen logischerwijs ook het aantal 
klachten hierover toe. 

VERHUIZING 
De stank verdwijnt als het bedrijf in 1965 naar een lo-
catie in het Gelderse plaatsje Vuren vertrekt. De meeste 
werknemers verhuizen niet mee. De gemeente neemt het 
fabrieksterrein over voor een bedrag van ruim vier miljoen 
gulden. Op 15 september 1965 vindt de officiële over-
dracht plaats, waarmee na bijna 140 jaar een einde komt 
aan de Utrechtse beenzwartfabriek. De buurt is opgelucht 
met het verdwijnen van de stank, maar de ratten blijven 
nog even. In 1966 wordt de fabriek gesloopt. GJVZ

Wat als je Elvis Presley wilt zijn maar Remko Willems bent? Dat is het 
thema van de voorstelling ‘Als twee druppels water’ van cabaretier en El-
vis-fan Remko Willems over zijn relatie en fascinatie met Elvis Presley. De 
voorstelling beleefde zijn primeur op het allereerste door hemzelf georga-
niseerde ‘Utrecht Elvis Fest’ op 7 en 8 januari jl., ter gelegenheid van de 
88e verjaardag van The King of Rock ’n Roll. 

Jane Besouw is eigenaresse van 
City Spa Bali. Ze heeft Indonesische 
roots, opende dit bedrijf vijftien jaar 
geleden op een kleine locatie in 
Overvecht en is daarna verhuisd naar 
de grotere locatie in Tuinwijk. Jane 
is intussen 67 jaar oud en geeft zelf 
geen traditionele massages meer, dat 
laat ze over aan het personeel dat er 
nu werkzaam is. 

EVEN IN INDONESIË
Zodra je bij Spa Bali binnenkomt, 
lijk je een andere wereld binnen te 
stappen. Het is er warm, ruikt naar 
wierook en Aziatische specerijen. De 
Spa is volgebouwd met Indonesisch 
houtsnijwerk en uit de speakers klinkt 
zachtjes Balinese tong tong muziek. 
Er is een breed scala aan traditio-
nele Balinese massages en wellness 
treatments. Veel klanten hebben een 

binding met het Aziatische land: ze 
hebben er roots of zijn er ooit op 
vakantie geweest. Jane vindt het 
belangrijk dat ze het gevoel hebben 
even in Indonesië te zijn.

DOCHTER
De dochter van Jane, Angel Rater-
man, is de eigenaresse van The 
Brow Lab, een stukje verderop in 
de straat. Deze zaak is qua uitstra-
ling bijna het tegenovergestelde 
als die van haar moeder: strak en 
minimalistisch. Je loopt er ook niet 
zomaar even binnen: meestal heeft 
Angel wel een klant binnen waar-
bij ze zogenaamde powderbrows 
tatoeëert. Dit lijkt qua techniek op 
tatoeëren maar het pigment wordt 
oppervlakkiger in de huid geplaatst 
waardoor het geleidelijk na 2 a 3 
jaar vervaagd.

OMMEZWAAI 
Angel werkte vijftien jaar als exe-
cutive assistent voor CEO’s in de 
televisiewereld, maar vond dat ze 
toe was aan iets anders. Ze begon 
een bedrijf om permanente make-
up behandelingen uit te voeren: een 
hele ommezwaai. Vanaf de start van 
haar bedrijf had ze een duidelijk 
doel voor ogen: ‘Ik wil de beste van 
Nederland worden.’ Om die reden 
heeft ze zich toegelegd op het speci-
aliseren in wenkbrauwen.
Angel woont zelf in hartje Amster-
dam, maar aangezien er klanten uit 
het hele land komen, besloot ze 
haar bedrijf in Utrecht te vestigen. 
Dat ligt toch wat centraler. Boven-
dien is het nu leuk om als moeder 
en dochter elk een bedrijf vlakbij 
elkaar te hebben. RvP

Tegenover Buurtcentrum De Leeuw vind je twee bedrijven die een bijzon-
dere connectie hebben: City Spa Bali en The Brow Lab. Moeder en dochter 
hebben hier beiden hun eigen bedrijf. 

Votulast heeft een rijke en ook lange geschiedenis. Er 
is in alle tijd heel veel gebouwd, maar er zijn ook weer 
heel wat gebouwen gesloopt. Hier zijn verschillende 
redenen voor. Dit jaar gaan we op zoek naar die ge-
bouwen en de achtergronden. Deze eerste keer richt ik 
mijn blik op de beenzwartfabriek Wed. P. Smits & Zoon 
in Lauwerecht. 

ELVIS IS  
IN DE WIJK 

VERDWENEN GEBOUWEN
De oplossing van de puzzel uit de vorige krant was:
Votulastkrant zoekt supergedreven hobbyschrijvers en fotografen mail 
info@votulastkrant.nl
Hoewel er meer inzendingen dan ooit binnenkwamen, heeft het tot nu toe 
nog geen nieuwe redacteur of fotograaf opgeleverd. Die vacatures staan 
dus nog open!
Er is wel een winnaar: Hartelijk Gefeliciteerd Leonie Kostman, de bon van 
Badhuis komt naar je toe!

‘Een groepje fotografiestudenten is op zoek naar een mooi plaatje bij het Zwarte Water.’

info@votulastkrant.nl

PUZZEL EN WIN! 

FOTOGRAAF GEZOCHT

" Je eigen kleur geven
aan de uitvaart"  
Sandra van der Pas  

MOEDER- EN  
DOCHTER-BEDRIJF  
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UW ADVERTENTIE  
BIJ 5800 

HUISHOUDENS
OP DE MAT?

info@votulastkrant.nl
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VOTULASTLADDER

Eettafel buurtcentrum de Leeuw
Elke eerste dinsdag en derde 
donderdag van de maand bereidt 
een groep vrijwilligers een lekker 
driegangenmenu voor 45+ wijkbe-
woners. U bent van harte welkom 
op dinsdag: 7 februari, 7 maart, 4 
april, 2 mei, 6 juni en donderdag: 
16 februari, 16 maart, 13 april, 11 
mei en 15 juni. Kosten 6 of 4 euro 
(op vertoon van een geldige U-pas)
Contactpersoon dinsdagen:  
Wil Cooiman 030-2733101
Contactpersoon donderdagen: 
Anne Spitsbaard 06-53642865
Graag minimaal twee dagen van 
te voren opgeven en voorkeuren 
voor vegetarisch eten of allergieën 
doorgeven.
  
Wijkwijzer spreekuur
Elke dinsdag tussen 13.30 - 15.00 
uur. Een bakje koffie en een praatje 
met Vera en Irene van de Wijkwij-
zer. Ook kun je er terecht met 
vragen over de wijk of als je ergens 
naar op zoek bent. Vera en Irene 
helpen je graag! Buurtcentrum de 
Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1.

Bakkie Troost
In Buurtcentrum De Leeuw twee-
wekelijks op woensdagochtend 
van 10.30 tot 11.30 uur. Een inloop 
waar je terecht kunt voor een bak-
kie troost en een luisterend oor. 
Twee keer per maand staan ervaren 
vrijwilligers voor je klaar met verse 
koffie en thee en aandacht voor 
wat je wilt delen. De inloop wordt 
begeleid door getrainde vrijwilligers. 
Woensdag 15 februari, 1 maart etc. 
Wees welkom!

Krijg de Kleertjes 
Iedere tweede zaterdag van de 
maand van 12.00 tot 13.45 uur in 
Buurtcentrum de Leeuw. Ruil de te 
kleine kinderkleding voor 1 maatje 
groter. Maximaal 1 grote shopper 
ruilen, graag de kleding gewassen, 
gecontroleerd op gaatjes of vlek-
jes. Geen speelgoed i.v.m. opslag 
tekorten. 

In de ladder staan wijkactiviteiten 
die in februari en maart plaatsvin-
den. De volgende wijkkrant ver-
schijnt begin april. Organiseert u 
in april of mei een buurtactiviteit? 
Laat het ons vóór 8 maart weten, 
dan nemen we een aankondiging 
op in de volgende agenda. Of plaats 
uw bericht zelf rechtstreeks op het 
prikbord van www.votulastkrant.nl 
We zijn ook te vinden op Facebook: 
www.facebook.com/Votulastkrant 

NATUURLIJK!

Een paar klikken op de computer, betalen en je pak-
ketje wordt bezorgd. Thuis, of bij de buren. Meestal 
is dat een haastige ontmoeting: “Alsjeblieft, dankje-
wel!” Want de pakketbezorger moet snel weer door 
met zijn bus vol pakketten. Wie kent de pakketbe-
zorger in de straat bij naam?

Als tienjarig jongetje dwaalde hij 
al door ‘zijn’ Oisterwijkse bossen. 
Bepakt en bezakt met landkaarten 
waarop hij dingen noteerde als ‘ge-
bied te ver weg, nog te ontdekken’. 
Waar vriendjes automerken verzamel-
den, probeerde hij zijn vogellijstje met 
nieuwe soorten verder aan te vullen. 

WERELDREIZIGER 
Tegenwoordig zoekt Eckhart het 
ook dichter bij huis. Op zijn dak aan 
de Kievitdwarsstraat welteverstaan. 
“Als je maar omhoog kijkt en goed 
luistert, kun je steeds weer verrast 
worden. Laatst hoorde ik ’s nachts 
opeens een kwartel overvliegen, 
een fazantachtig vogeltje waarvan je 
misschien niet zou verwachten dat 
‘ie goed kan vliegen maar die mooi 
wel helemaal uit Noord-Afrika hier 
heen vliegt om te gaan broeden.” En 
zo was er een paar jaar geleden nog 
grote consternatie in zijn Utrechtse 
vogelgroepsapp: de vale gier, bijna 
drie meter breed en normaal woon-
achtig in Zuid-Frankrijk, was gespot. 

“Veertien cirkelden er uiteindelijk 
boven ons huis, bij gebrek aan eten 
hadden ze zich met een zuidenwind 
mee laten voeren.”   

STAD IN TREK 
Juist de stad blijkt voor vogels vaak 
een geliefde overwinterplek omdat 
het er warmer is en er genoeg te 
eten is. Neem de geringde kok- 
meeuwen in het Griftpark. “Twee 
ervan komen al twaalf jaar telkens 
weer teruggevlogen vanuit hun 
broedgebieden in het Oostzeege-
bied, eentje loopt inmiddels mank 
maar toch!” Nog zo’n verhaal: de 
maar liefst 800 door hem getelde 
halsbandparkieten die met z’n allen 
de boom tegenover het Nijntje plein-
tje als vaste slaapplek in de winter 
gebruiken. “En”, vertelt Eckhart,  
“door klimaatverandering zien we 
hier bijvoorbeeld ook steeds vaker 
de witte zilverreigers uit Oost-Europa, 
die hebben ontdekt dat ze voor 
warmte niet meer helemaal naar het 
zuiden hoeven.”

OVERVLIEGENDE KRAANVOGELS
Het tuinlijstje van Eckhart tikt in-
middels, vooral dankzij de overvlie-
gers, 116 vogelsoorten aan. Toch 
laat hij nieuwe ontdekkingen nu 
graag over aan de zogenoemde 
‘twitchers’ (soortenjagers), die voor 
een zeldzame grijze wouw in Zee- 
land meteen de auto inspringen 
om als eerste ter plaatse te zijn. Zelf 
houdt hij liever in de gaten of in het 
Utrechtse Gagelbos de buizerdnes-
ten afnemen door de steeds meer 
voorkomende boommarter. Óf thuis 
het getrompetter van de overvlie-
gende kraanvogels horen. “De 
paartjes blijven hun hele leven bij 
elkaar, bewegen op iconische wijze 

en kunnen tijdens de trekperiode 
ook gewoon over onze wijk vliegen, 
hoe gaaf is dat.” ML

Benieuwd welke vogels over jouw 
huis vliegen? Neem eens een kijkje 
op www.waarnemingen.nl 
En op www.ivn.nl vind je leuke 
vogelexcursies, bijvoorbeeld in het 
Griftpark met Eckhart als gids.

Inmiddels bezorgt hij al vijf jaar in 
de Grifthoek en in Overvecht. Vorige 
maand heeft hij rijbewijs C gehaald 
en kan hij ook vrachtwagens gaan 
rijden voor de post. Henock geeft 
zijn telefoonnummer: “Meestal gaat 
het goed, ik krijg geen klachten, 
maar als er een pakketje kwijt is 
mag je bellen. Ik weet meestal waar 
het ligt.” MV

Adnane Ben Jaber is een ‘bekende bezorger’; de 
buurtbewoners kennen hem en hij kent de bewoners. 
Hij is altijd enthousiast en behulpzaam volgens hen. 
In de Gijsbrecht van Walenborchstraat organiseerde 
Geert drie jaar geleden voor het eerst een attentie 
voor Adnane: een Tikkie in de straatapp en wie een 
kaartje wilde schrijven kon dat bij hem in de bus 
doen. 

POSITIEF
Adnane was overrompeld en het meest onder de in-
druk van alle kaartjes. “Ik vind het leuk om contact te 
maken, dat geeft een positief gevoel, ik leef mee met 
alles wat er in de buurt gebeurt. Als iemand negatief 
is, heeft dat altijd een reden, het is dan juist belang-
rijk om positief te blijven. Deze aarde is rond, het 
komt terug.” De bewoners doen ook graag iets voor 
Adnane. Al zeven jaar rijdt hij vanuit Nieuwerkerk aan 
den IJssel naar Utrecht voor zijn baan. Hij woonde bij 
een oom op kamers. Nu hij getrouwd is, zou hij graag 
zelfstandige woonruimte vinden. De buurtbewoners 
houden hun oren en ogen open om Adnane daarmee 
te kunnen helpen.

WAARDERING
Bezorgen in weer en wind, hitte en kou: wat een 
goed idee om waardering daarvoor vanuit de straat 
te organiseren. Een Tikkie in de straatapp en onze 

bezorger Henock Araja krijgt een ‘gelukkig 2023-bon’. 
Het is de eerste bezorgdag na nieuwjaar en hij moet 
270 pakketten bezorgen. Henock vertelt dat hij graag 
een praatje maakt, maar verontschuldigt zich voor zijn 
Nederlands. In 2014 kwam Henock naar Nederland 
vanuit Eritrea. Hij vluchtte via Sudan en Libië en voer 
met 320 mensen op een boot naar Italië. In Nederland 
wilde hij graag kapper worden, maar die opleiding 
duurde drie jaar en hij moest ook de taal nog leren. 
“En ik moest geld verdienen.” De theorie voor rijbewijs 
B kostte minder tijd en zo kwam hij bij PostNL terecht. 

Ook dit jaar werd Adnane weer verrast (rechts: Geert)

KOPIJ
     Nummer 2 van 2023 verschijnt begin april 2023.
     Deadline voor het indienen van ideeën of activi- 
     teiten is 8 maart.
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     Wordt de krant niet bij u bezorgd? 
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De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt  
met een bijdrage uit het initiatievenfonds.

Mens en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat blijkt steeds 
duidelijker. Hoe is dat in onze wijk? Dat gaan we dit jaar onderzoeken. 
Deze keer spreken we met landschapsarcheoloog Eckhart Heunks (55) 
over zijn grote passie: vogels.
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