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HULP AAN ROEMENEN

door Johan van de Beek

Vrienden en vijanden

I

n de vele fotogalerijen die ik
de afgelopen dagen in kranten
en op tv zag van Nelson Mandela met de groten der aarde,
miste ik het beeld van Madiba met
zijn ‘grote broeder’ Muammar Gaddafi. Er bestaan veel foto’s van deze
twee mannen samen terwijl ze elkaar omarmen of samen de armen
omhoog steken in gebaren van
triomf. Mandela zei, niet lang voor
de dood van Gaddafi, dat allen die
geïrriteerd waren door zijn vriendschap met de man die in het Westen werd gezien als een dictator en
sponsor van internationaal terrorisme, ‘in de plomp konden springen’. Gaddafi sponsorde de gewapende strijd van het ANC tegen de
apartheid, toen in het Westen sancties tegen het apartheidsregime ondenkbaar waren en Margaret
Thatcher Mandela omschreef als
‘een terrorist’. Mandela bleef zijn
vriendschap met Gaddafi publieke-

lijk etaleren, ook na ‘Lockerbie’ en
ook nadat Bill Clinton zei dat het
niet wijs was om vrienden zoals
de Libische kolonel te hebben.
Waarop Mandela zei: „Zij die gisteren de vrienden waren van mijn
vijanden, hebben vandaag de brutaliteit om mij het recht te ontzeggen mijn broeder te bezoeken?’’
Ik heb wel een vermoeden waarom dit aspect van Mandela is weggeblazen in de mediastorm die
door zijn dood in gang werd gezet:
niet omdat het een detail is, maar
omdat het te veel grijstonen bevat.
De kolonel past niet in het bidprentje dat we graag willen hebben van Mandela: een zwarte Gandhi, ons Betere Ik. Daarom polijsten
we zijn beeld tot hoogglans en
plaatsen het op een voor gewone
stervelingen onbereikbare morele
hoogvlakte, vrij van de imperfecties die ons allemaal menselijk maken.
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Foto’s, video’s of tips? Stuur je bijdrage naar internet@mgl.nl

Dossiers op Limburger.nl

Jos Gisberts controleert de lijst van een van de gezinnen die hij helpt in Roemenië (foto links). Rechts: de pakketten

De stand van zaken in de affaire-Van Rey. Wat gebeurde
er tijdens de rechtszaak tegen oorlogsmisdadiger Heinrich
Boere? En hoe zit het ook alweer met de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg? Op onze website vindt u dossiers met
informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Om op uw gemak nog eens in te duiken en terug te lezen.

Best bekeken
Acteur Paul Walker herdacht
in Kerkrade
PSV zakt als kaartenhuis
in elkaar
Politie Maastricht haalt
'wiettaxi' van de weg
Akkoord tussen Heksenberg
en gemeente
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Riet de Wit stapt uit politiek
Peiling: CDA in de lift
Zorgmedewerkers voeren
vanaf dinsdag actie
Venray krijgt nieuw ziekenhuis
Van der Garde zet in op
tweede jaar Formule 1

Fotoalbums online
Roda JC - Heracles
Kerstmarkt Grevenbicht
Zuid-Afrika treurt om
Nelson Mandela
Sinterklaasstorm

Wat vindt u?
Online poll

Het eindstation
40,9%

Lastig, maar
te doen
51,3%

De groep van Oranje in
de voorronde van het WK is:
Een makkie 7,8%

Bendelid of
Veel mensen zien
Roemenië als de
thuisbasis van veel
criminelen die in ons
land actief zijn. Ga
dan maar eens met
de pet rond als je je
hebt voorgenomen
de armoede in
Roemenië te
bestrijden. Een taaie
klus, zo weten de
Limburgse
stichtingen.

door Judith Houben

Z

e zijn in de tachtig. Hij
ligt incontinent in bed
en zij is dementerend.
Hun thuis is een tochtig
hutje net buiten de
sfeervol verlichte winkelstraten van
de stad. Geen hond die naar hen
omkijkt. Althans bijna niemand.
Jos Gisberts (64) uit Linne doet dat
wel. Hij en zijn stichting Heart for
Romania geven het koppel jaarlijks
een overlevingspakket vol voedsel
en andere spullen. Er zijn meer
schrijnende voorbeelden van Roemeense families die aan de grond
zitten. Driehonderd daarvan krijgen hulp van Gisberts’ stichting.
Maar niet alle Roemenen zitten er
krapjes bij; sommigen baden in
weelde en die is niet in alle gevallen eerlijk verdiend. Niet verwonderlijk dat veel Limburgers de hand
op de knip houden als Gisberts om
een bijdrage voor het goede doel in
Roemenië vraagt.
De Meerssense Stichting Hulp door
Genade helpt jaarlijks zo’n 150 gezinnen en herkent zich in het verhaal van Gisberts. Beiden stichtingen moeten keer op keer uitleggen

dat hulp aan Roemenië echt nodig
is. Ondanks de criminelen die uit
dat land komen. Om te controleren
dat ‘zijn’ driehonderd gezinnen
ook rechtmatig hulp krijgen, bewaart Gisberts in zijn woning in
Linne kopieën van medische dossiers. In ordners op zijn zolder staat
ook de samenstelling van elk gezin
compleet met schoenmaten en leeftijden. „Zodra we in Roemenië
zijn, bezoeken we steekproefsgewijs ook altijd een paar families
om te kijken of ze nog steeds terecht een pakket krijgen. Zo hebben we een keer een gezin van de
lijst geschrapt omdat ze ons niet
binnen wilden laten voor de controle. We willen niet het risico lopen dat we een pakket geven aan
mensen die van zwart geld leven.”
Gisberts, net twee weken terug uit
Roemenië, is er glashelder over:
„Op veel fronten is Roemenië zo
corrupt als de neten. Daardoor zijn
de mensen die er wonen heel arm.
Ik kom nu 15 jaar in Roemenië en
ik weet dat de Roemenen zich schamen voor landgenoten die zich in
Nederland schuldig maken aan
skimmen, mensenhandel, diefstal
en gedwongen prostitutie. Ik heb

worden ingeladen en een jongetje bij zijn ‘huis’.

foto Stichting Heart for Romania

zielepiet?
gehoord dat in Roemenië zelfs
opleidingen bestaan voor mensen
die willen leren skimmen.”
Gisberts zegt ook dat de achterblijvers de criminele elementen onmogelijk tegen kunnen houden. Dat
geldt helemaal als in januari de
grenzen opengaan en Roemenen
en Bulgaren, vrij naar andere
EU-landen kunnen gaan om te werken. ,,Misschien neemt de criminaliteit dan nog meer toe”, zegt Gisberts. Hij was vóór zijn pensioen

stafjurist bij de gemeente Maasgouw en heeft rechten en criminologie gestudeerd. In Gisberts’ visie
moet de pakkans voor Roemenen
in Nederland worden vergroot. „In
Roemenië gaat de politie een halve
dag met je mee op pad als je tas bijvoorbeeld is gestolen. Dat is hier
ondenkbaar”, zegt Gisberts. Tegelijk moeten politie en justitie binnen Europa veel hechter gaan samenwerken om een vuist tegen de
bendes te maken.

Om de kritiek te pareren, legt Gisberts uitgebreid verantwoording af
op internet (www.romiste.nl). Op
die site staan filmpjes van broodmagere kinderen en controles in huizen die meer gaten dan bakstenen
tellen. Het is misschien maar een
druppel op de gloeiende plaat en
het negatieve imago helpt ook niet
mee, maar Gisberts is vastbesloten
via de stichting de helpende hand
te blijven uitsteken naar dit deel
van Roemenië.
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Nabestaanden Rishi
wantrouwen justitie

Raam in kathedraal
over katholiek verzet

De nabestaanden van de door de
politie doodgeschoten 17-jarige Rishi eisen dat de betrokken agenten
door justitie veel harder worden
aangepakt dan nu het geval is. Hun
advocaat heeft de aanklager daarom om uitstel van het proces gevraagd dat vandaag begint tegen de
agent die de jongen op station Hollands Spoor in Den Haag doodschoot. Deze politieman staat terecht voor doodslag op Rishi.

Op eerste paasdag 2014 wordt een
nieuw gebrandschilderd raam van
Diego Semprun Nicolas ingezegend in de kathedraal in Roermond. De jongste telg uit het fameuze uit Roermond afkomstige
glazeniersgeslacht vertelt in een
strip-achtige setting over priesters
en nonnen die zich tegen de Duitse bezetter keerden. De nazi-schurken doen denken aan de SS’ers uit
de strip Maus van Art Spiegelman.
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Israël-bezoek Rutte
vol stekeligheden

Zorgen Roda nemen
toe, VVV onderuit

Een „diepe verbondenheid” tekent
de relatie tussen Nederland en Israël, aldus premier Mark Rutte gisteravond. Maar de eerste dag van
zijn bezoek aan de joodse staat begon allesbehalve soepel. De dag begon met een bericht in de Israëlische krant Haaretz waarin werd gerept over ruzie over een door Nederland gefinancierde containerscanner bij de grens met Gaza die
Israël niet wil gebruiken.

Roda JC ziet de rode streep in de
eredivisie steeds dichterbij komen.
De voorsprong op nummer zestien
Cambuur bedraagt na de 1-3 thuisnederlaag tegen Heracles nog maar
twee punten. Het was voor het
eerst dat Heracles in de eredivisie
in Kerkrade won. Ook VVV ging
onderuit. Bij FC Den Bosch presteerden de Venlonaren ondermaats
(1-0 nederlaag) waardoor ze de aansluiting met de subtop verliezen.
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Groots afscheid in
rouwend Zuid-Afrika

Handbalsters op hun
plaats gezet op WK

Zuid-Afrika bereidt zich voor op de
grootste staatsbegrafenis ooit in
het land. Ondertussen kondigt de
ene na de andere wereldleider zijn
komst aan om het anti-apartheidsicoon Nelson Mandela de laatste
eer te bewijzen. De centrale herdenkingsbijeenkomst is morgen in
het FNB-stadion in Johannesburg,
waar plaats is voor meer dan
90.000 mensen. De begrafenis is
zondag.

De Nederlandse handbalsters zijn
al in hun tweede wedstrijd op het
WK op hun plaats gezet. Het jonge
team van bondscoach Henk Groener leed gisteren een kleine nederlaag tegen Zuid-Korea: 26-29. De
verliesbeurt kwam hard aan bij de
ploeg, die met zoveel zelfvertrouwen naar Servië was afgereisd en
zaterdag furieus opende met een
klinkende overwinning op de Dominicaanse Republiek (44-21).
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Rector: wetenschap
schiet doel voorbij

Van der Poel maakt
direct indruk bij profs

Publicatiedrang en de vurige wens
van wetenschappers en universiteiten om hoog te eindigen op ranglijsten lopen uit de hand. Hierdoor
schiet de wetenschap zijn doel
voorbij. Dat stelt rector Luc van de
Universiteit Maastricht (UM). „We
hebben zo’n tweehonderd hoogleraren op de UM, allemaal knappe
koppen. Die zouden veel zichtbaarder in de Limburgse samenleving
moeten zijn,” aldus de rector.

Veldrijder Mathieu van der Poel
heeft bij zijn eerste wedstrijd bij
de profs direct grote indruk gemaakt. De 18-jarige wereldkampioen bij de junioren moest zaterdag tijdens de Scheldecross in Antwerpen uitsluitend de Belg Niels
Albert, zijn toekomstige ploeggenoot bij BKCP, voorlaten en eindigde als tweede. „Die tweede
plek was beter dan gehoopt”, erkende hij.

Roemeense criminelen vinden Nederlanders naïef
De Oost-Europese criminele
bendes worden onder de loep
genomen in het onderzoek ‘Mobiel banditisme’. Dat geeft een
inkijkje in de werkwijze van de
criminelen. Zo blijkt dat elke
bende uit Oost-Europa zijn eigen territorium en specialisme
heeft. De rondtrekkende zigeunerfamilies uit Roemenië (Roma’s) bijvoorbeeld hebben een
zeer strikte hiërarchie en zijn
gespecialiseerd in zakkenrolle-

rij, skimmen, prostitutie, bedelarij, inbraak, winkeldiefstal en
straatroof. Zij zijn in eigen land
én in West-Europa actief. Het
gezamenlijk ‘verdiende’ geld
wordt voor het overgrote deel
geïnvesteerd in onroerend goed
in eigen land, maar ook in het
rekruteren en opleiden van
nieuwe bendeleden. De criminelen worden gedreven door
corruptie in het thuisland en
de extreme armoede in de Ro-

magetto’s. De leider geeft opdrachten aan de bendeleden die
vaak ook weer een specialisatie
hebben. Ze stelen bewust producten en merken die in hun
vaderland in de mode zijn. In
Nederland gestolen auto’s worden vaak verkocht in Azië. De
bendes ‘werken’ graag hier, omdat ze Nederlanders goedgelovig en naïef vinden, met weinig
kijk op criminelen, zo wees het
onderzoek uit.

Meer Toos & Henk en Paul Kusters op www.limburger.nl

