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Jane
Phagoe
door Francine Wildenborg

BIEDT ZICH AAN

Ideeënrijke adviseur

Z

e is adviseur maatschappelijke ontwikkeling. Betaald en onbetaald zette
Jane Phagoe voor meerdere organisaties een toekomstplan op papier. Van Osmose, adviesbureau voor multiculturele
vraagstukken, tot een welzijnsorganisatie in Amsterdam Zuid-Oost.
Wijkontwikkeling is een van haar
speerpunten.
De laatste drie jaar doet Phagoe
veel werk op vrijwillige basis, omdat het vinden van een betaalde
baan nog niet is gelukt. Bijvoorbeeld bij de stichting No Kidding.
Die organisatie die zich hard
maakt voor kinderrechten en het
veilig opgroeien van kinderen
Phagoe: „Advies geven is wat ik
het liefst doe. Ik zie gewoon snel
waar het wringt en kom dan met
oplossingen.”
Ideeën te over van de 41-jarige uit
Nijmegen. Bijvoorbeeld voor het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur. „Bij de Nederlandse volkscultuur horen ook de multiculturele invloeden. Door dat migrantenvraagstuk aan te kaarten, heb ik
zelf een opdracht gecreërd.”
Phagoe is nu drie jaar op zoek

Jane Phagoe

naar een nieuwe baan. Haar sterke
punten? „Ik weet goed de link te
leggen tussen leidinggevenden en
de werkvloer. Je kunt de organisatie pas verbeteren als de managers
van de organisatie vertrouwen hebben van hun werknemers. Ik zoek
uit wat er leeft in de organisatie en
stem daar mijn adviezen op af.”
Met haar opleiding, ontwikkelingssociologie van niet-Westerse culturen, heeft Phagoe veel kennis van
multiculturele vraagstukken.
„Maar mijn kennis is niet alleen
daar op geconcentreerd. Thema’s
als wijken, jeugd en gezin, gaan
mij ook aan het hart. Kortom, alles wat met de samenleving van
doen heeft.”
Met haar onuitputtelijke enthousiasme weet ze zich vast te bijten
in opdrachten. „Als ik ergens mee
bezig ben, dan kan ik nachten
doorwerken tot het af is. Ik ga altijd een stapje verder.” Waarom
het tot nu toe niet gelukt is een geschikte baan te vinden. „Ik weet
mezelf niet zo goed te verkopen,
maar ik heb echt wat in huis.”
Weet u iets voor deze kandidaat of
bent u zelf op zoek naar werk? Mail: redactie.nijmegen@gelderlander.nl
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SKYBOX EN CATWALK

Caroline en Erik Vonk namen het idee mee van hun vakantie in Texas. Ze bouwden op de hooizolder een skybox en
een catwalk die campinggasten zicht geeft op hun kalfjes.

Vanuit de skybox
Bezoekers van boerencamping De Muk in Winssen
hebben er een attractie bij:
kalfjes kijken vanuit een echte skybox of vanaf de catwalk.
door Hai Voeten

E

rik Vonk en Caroline Vermeer waren op vakantie
in Amerika. Het stel runt
thuis een kalverhouderij,
een boerencamping en een camperverhuurbedrijf. Daarnaast hebben de partners nog een betaalde
baan buiten de deur. Erik: „Wij waren in Amerika, in Texas. Daar
vindt het koeiengebeuren meer
plaats. Je ziet daar langs de weg
grote borden waarop passanten
worden uitgenodigd om het vee te
komen bekijken. Dan kon je via
een soort catwalk hoog door de
stallen heenlopen en de dieren
zien.” Dat deden Erik en Caroline
dus ook regelmatig.
Eenmaal thuis in Nederland wisten de Winssenaren het: bij hun
praktijkbedrijf moest ook een catwalk komen. Erik: „We hebben
aan de ene kant van onze stal een
ruimte waar we de zakken met
veevoeder en melkpoeder bewaren. Daarboven hebben we met
stalroosters een balkon gemaakt.
Een groot raam in de stalmuur erbij en zo ontstond de catwalk. Bezoekers kunnen naar boven en
vanaf die plek naar de kalfjes kijken.” Dat kan nog mooier, dachten de twee. Zo kwamen zij op
het idee om de hooizolder aan de
andere kopse kant van de stal
deels te ontruimen. Caroline:
„Daar hebben we een skybox ge-

maakt. Met een zitje, gezellig ingericht en natuurlijk met grote openslaande ramen die uitzicht geven
op een ander deel van de stal.
Daar staan nu iets oudere kalfjes.”
Bezoekers van de boerencamping
De Muk kunnen straks naar hartelust de kalfjes gadeslaan. „Er gebeurt steeds wel iets in de stal. De

Werkstraf na
belagen ex en
familie Wijchen

kalfjes krijgen te eten, ze worden
gewogen en verzorgd”, vertelt Caroline.
Op de hooizolder hebben de
Vonks een hek laten maken. Erik:
„Wij zijn het wel gewend om hier
te lopen. Maar voor bezoekers
moet het wel goed veilig zijn.”
De ramen in de skybox kunnen

BMW 1 Serie
3-deurs
5-deurs

www.bertstory.nl

BMW maakt
rijden geweldig

ARNHEM – Een 41-jarige man uit

Renkum is gisteren veroordeeld
tot een werkstraf van 240 uur en
een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden voor het
belagen van zijn vrouw in
Wijchen met wie hij in scheiding
ligt. Ook viel hij haar familie en
buren lastig. De rechtbank legde
hem verder een contactverbod op.
De man zei op de zitting twee weken geleden dat hij zijn vrouw alleen maar benaderd had om zijn
12-jarige dochter te kunnen zien.
Door zijn dreigende toon werd zij
bang voor hem.
De man zei dat hij dreigende
sms-berichten naar haar familie
en buren stuurde omdat zij hem
treiterden en hij daarop reageerde.
Hij is eerder veroordeeld voor het
belagen van zijn vrouw. Hij zat
daarvoor een gevangenisstraf uit,
maar ging opnieuw de fout in.

PLEZIER HOEFT NIET TE WACHTEN.
Voorjaar. De tijd voor een nieuwe start. Maak er bij ons een spránkelende start van: stap in een BMW 1 Serie. Een fraai gelijnde,
compacte auto die van binnen toch heel ruim is. Die sportief rijdt zonder dat u ook maar iets hoeft in te leveren op het gebied
van comfort. Zuinigheid en rijplezier gaan perfect samen. Om u het instappen extra makkelijk te maken, bieden wij op
onze ruime voorraad nieuwe modellen nu tot 15% instapvoordeel op de aanschafprijs. Dus wacht niet langer maar kom langs.

DE BMW 1 SERIE. INSTAPVOORDEEL TOT 15%.

Een BMW 1 Serie
met Business Line-pakket
heeft standaard o.a.:
• 16 inch lichtmetalen wielen
• met leder bekleed,
multifunctioneel sportstuurwiel
• automatische airconditioning
• Auto Start Stop functie
• schakelindicator
• Brake Energy Regeneration

Automobielbedrijf Bert Story Nijmegen bv Lagelandseweg 66, 6545 CG Nijmegen, tel. (024) 371 97 19, www.bertstory.nl

Gemiddeld brandstofverbruik van 4,4 tot 8,5 liter/100 km (van 22,7 tot 11,8 km/liter). CO 2 -emissie van 118 tot 199 gram/km.
De BMW 1 Serie is er al vanaf € 24.885,-. U least hem al vanaf € 479,- excl. btw, vervangend vervoer en brandstof, en gebaseerd op Full Operational Lease met een looptijd van 48 maanden
en 20.000 km per jaar. BMW Operational Lease is een product van BMW Financial Services. Tarieven onder alle voorbehoud.
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Gehandicapten gaan
harde acties houden

kalfjes gluren

Erik Vonk en Caroline Vermeer in hun laatste aanwinst: een skybox die camfoto Eveline van Elk
pinggasten een mooie blik biedt op de kalveren.
open: „Zo kunnen de bezoekers
de kalveren ook ruiken. Snuif
maar eens. Ruikt lekker, hè”, zegt
Erik. De goed geventileerde stal
ademt een geur van dieren en een
lichte niet onaangename mest-

lucht. Precies wat toeristen die een
boerencamping opzoeken waarderen, weet het ondernemende stel.
De eerste bezoekers verwachten
de Vonks met Pinksteren.
Info: www.camperhuren.nu

Onderzoek
diervoeder
kalveren in
de praktijk
WINSSEN – In de stallen van Erik
Vonk en Caroline Vermeer in
Winssen staan het hele jaar door
jonge kalveren. De dieren verblijven in de gesegmenteerde onderkomens in groepen van 20 tot 25.
Het bedrijf van Vonk ziet eruit als
een regulier opfokbedrijf. Maar dat
is het geenszins. In de loop der jaren is de veehouderij uitgegroeid
tot een researchcentrum waar
praktijktesten voor diervoeders
plaatsvinden. De kalveren krijgen
als voorproevers de nieuw ontwikkelde diervoeders voorgezet. De familie Vonk kwam oorspronkelijk
uit Veenendaal. Eriks ouders Cor
en Bep Vonk-Diepeveen begonnen een vleeskalverenhouderij in
Beuningen in de jaren zestig. Hier
werd jongvee gefokt. Door het
plotse overlijden van Cor Vonk op
46-jarige leeftijd - net op het moment dat het bedrijf was uitgekocht door de gemeente Beuningen voor woningbouw - moest
Eriks moeder Bep alleen verder.
Zij zette het nieuwe bedrijf in
Winssen neer en ging vleeskalveren houden. In 1992 sloot Vonk
een overeenkomst met melkpoederfabrikant
.
Het bedrijf werd ingrijpend verbouwd: nieuwe stalinrichting, betegelde gangen, magazijn voor opslag van testvoer, een nieuwe voerkeuken en een aparte weg voor
het laden en lossen van dieren
werden aangelegd. Ook kwamen
er weegsystemen voor het voer
maar ook voor de kalveren. Erik
en Caroline houden nu zo’n 700
kalveren. Allemaal stiertjes die in
de fokindustrie anders overbodig
zouden zijn.
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Actievoerder Jan Troost wil niet
het achterste van zijn tong laten
zien over de protestactie van gehandicapten bij het PvdA-partijcongres, zondag in Nijmegen. „De
actiegroep Makkers Unlimited
heeft in vijf jaar heel wat ludieke
protesten op haar geweten. Dit
wordt een hardere actie. We maken ons serieus zorgen over bezuinigingen op de zorg aan gehandicapten.” Veel politieke partijen willen bezuinigen op de zorg, ook gemeenten worden gekort. Makkers
Unlimited is bang dat de gehandicapten daar de dupe van worden.
Volgens Troost ligt het recht van
mensen met een beperking op een
volwaardig en zelfstandig leven nu
al onder vuur. „We willen niet afhankelijk zijn van liefdadigheid.
Om zelfstandig te kunnen wonen,
zijn sommige gehandicapten afhankelijk van buren geworden.
Mantelzorg is niet vanzelfsprekend
in deze individualistische tijd.”
De druk op mantelzorgers, partners, familieleden, buren of vrien-

den, is volgens de Wijchenaar
groot. „Die moeten bijvoorbeeld
vakantie opnemen om te helpen.
Dat legt ook druk op de relatie tussen mantelzorger en gehandicapte.”
Dat gemeenten via de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning
(WMO) verantwoordelijk zijn
voor de zorg, is volgens hem te
merken. „Logeeradressen voor kinderen met een handicap sluiten,
waardoor ouders niet meer de rust
en ruimte krijgen. Eerst zorgde het
rijk daarvoor. Maar gemeenten
hebben er geen geld voor over.”
De demonstratie in Nijmegen,
waarbij de gehandicapten gevangenispakken aan hebben, is de laatste van drie acties. Vrijdag protesteert Makkers United bij het partijcongres van het CDA in Den Haag.
Een dag later bij het congres van
de VVD in Arnhem.
Troost: „We hebben voor de grootste partijen gekozen. We zijn maar
met een beperkt aantal mensen;
zo’n 17. We willen dat politici ervaren wat extra bezuinigingen voor
gehandicapten gaan betekenen.”

Schoolwijzer behandelt
bezwaarschriften
NIJMEGEN – Een onafhankelijke
commissie komt vandaag en morgen bijeen om een dertigtal bezwaarschriften van Nijmeegse
ouders door te nemen. Deze bezwaren zijn ingediend bij het centraal aanmeldpunt voor het basisonderwijs schoolwijzer, door
ouders die zich niet konden vinden in de plaatsing van hun kind.
Volgens Rini Braat, algemeen directeur van de stichting Josephscholen, is het aantal bezwaren blijven
steken op dertig. „Dat valt ons alleszins mee. Het streven is om
voor 1 mei de ouders te informeren.” In totaal is 5 procent van de
kinderen niet geplaatst op de
school van de eerste voorkeur. On-

der deze 5 procent zijn er enkele
schrijnende gevallen. Zo dreigen
twee gezinnen in Heilig Landstichting uit elkaar te worden getrokken. Waar de oudere broer en zus
al jaren les volgen op het Klein
Heijendaal in Nijmegen, moeten
de jongere telgen van het gezin op
zoek naar een school in Groesbeek. Dit is een gevolg van de spelregel die Nijmeegse kinderen voorrang geeft. Scholieren van buiten
de stad hebben de laatste keus. De
aanwezigheid van familieleden verandert daar niets aan. Braat snapt
de consternatie. „Dat is een lastige
situatie. We kunnen echter geen
uitzondering maken. Alle bezwaren worden grondig bekeken.”

Droogmatroos bundelt zijn vochtige vertelsels
door Bas van der Hoeven
MILLINGEN/NIJMEGEN – Het in Rot-

terdam geboren schipperskind
Frank Anthonie van Alphen reisde ook als landrot van hot naar
her, gedreven en verdreven door
de liefde of andere ongemakken.
Hij kwam naar Nijmegen voor een
vriendinnetje, de liefde ging, de
woonplaats bleef.
Om te leven is de droogmatroos
dichter en drummer, schrijver en
striptekenaar, recensent en redenaar. Om te overleven pakte hij alles aan. Hij was schoonmaker van
uitgebrande huizen, matroos en
bronsgieter. „In Den Bosch staat
een beeldengroep. Een zeug met
zeven biggen. Eén van die biggen
heb ik gegoten.”
Ook als schrijver, Van Alphen leeft
inmiddels van zijn pen, laat hij
sporen na op deze planeet. Recensies in De Gelderlander, verhalen
in de Scheepvaartkrant, een boek

met korte verhalen, twee dichtbundels en binnenkort een nieuwe verhalenbundel: De Aap in de Asbak.
Het zijn korte verhalen over het
water. Vochtige vertelsels. Van Alphen schreef ze in de voormalige
Telpost van Rijkswaterstaat in Millingen, voor enkele weken omgedoopt in de Vertelpost. Met een
pen krabbelt hij zijn verhalen in
een blocnote. „Veel mensen zeggen dat schrijven vooral schrappen
is. Onzin. Schrijven is vooral laten
staan. Ik heb in de loop der jaren
gemerkt dat juist spontaan genoteerde zinnen vaak veelzeggend
zijn.” Als recensent heeft Van Alphen snel leren schrijven.
„’s Avonds laat terug van een concert en dan tegen de deadline in
rammelen op het toetsenbord.
Dan leer je snel werken. Ik ben
geen kommaneuker. In de loop
der jaren heb ik wel geleerd krullen en tierelantijnen weg te laten.”
Wat overblijft is proza dat als een

Frank Anthonie van Alphen in de (ver)telpost.
scheepsdiesel door je brein bromt.
In korte, bijna staccato zinnen, vertelt Van Alphen wat hij ziet en
vooral wat die beelden losmaken
in zijn brein. „Mijn vijf jaar jongere broer Otto kwam toen ik hier
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zat te schrijven langs met zijn eerste eigen schip”, vertelt Van Alphen. Hij schreef er een verhaal
over: ‘Daar is hij. Smal, bruisend
wit snorretje onder de kop, want
mijn broer vaart leeg op. Hij moet

in Duitsland laden, de eerste reis
gaat naar de Neckar. En dat is een
benauwde rivier voor een beginnend schipper.’ Het verhaal bracht
hem terug in zijn jeugd. Toen hij
samen met broer Otto op het
schip van zijn ouders voer, de
Frankie-A, een trotse Dortmunder. ‘Bij één van de eerste reizen al
werd een scheur in de kont van onze Frankie-A gevaren. Mijn moeder moest mijn wat depressieve vader van de bank af praten. Gelukkig is de vriendin van mijn broer
aan boord.’
Samen dronken de broers bier aan
boord van de bij scheepswerf Bodewes afgemeerde Laura. Over het
afscheid van de broer, ooit beroepsbassist nu schipper, noteerde Van
Alphen: ‘Zijn muzikantenhaarkleur begint een beetje uit te
groeien. Uiterlijk zal minder en
minder belangrijk worden aan
boord. Elkaar stevig omarmend nemen we afscheid.’

