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Meer mensen
verdronken
dan vorig jaar
▶ IJmuiden
Het aantal verdrinkingen in Nederland is vorig jaar toegenomen van
85 naar 112. Dat is het hoogste
drenkelingencijfer in zestien jaar
tijd. De Reddingsbrigade maakt zich
zorgen.
De afgelopen vijftien jaar schommelde het aantal verdrinkingen tussen de
74 en 96 personen. In 2018 was er dus
sprake van een forse stijging. Vooral
de hete zomer eiste een hoge tol. De
meeste verdrinkingen gebeurden in
juni en juli, blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. In deze aanhoudend warme
maanden zochten mensen veel vaker
verkoeling dan tijdens een normale
zomer, aldus Reddingsbrigade Nederland.
Veel mensen gingen zwemmen op
plekken zonder toezicht, zegt woordvoerder Sander Zeilstra. ‘De warmte
hield maandenlang aan. En mensen
gaan dan echt niet steeds maar weer
in de file naar het strand. Dan zoeken
ze liever een plek dichter bij huis, ook
als daar geen toezicht is en er weinig
andere mensen zijn. Het risico op verdrinking neemt dan toe’, aldus Zeilstra. ‘Mensen overschatten zichzelf
en begeven zich ver uit de kant en
krijgen dan kramp. Dan is er niemand
die hen kan helpen. Zo gaat het vaak.’

60 tot 79 jaar
De stijging van het aantal drenkelingen komt alleen voor bij volwasse-

nen. Zo is er bij personen van 60 tot
en met 79 jaar bijna sprake van een
verdubbeling. Het aantal verdrinkingsdoden in die categorie steeg van
19 tot 36. Bij personen tot 20 jaar
bleef het aantal gelijk.
De zwemvaardigheid neemt naarmate mensen ouder worden af, aldus
Zeilstra. ‘Kinderen zitten vaak op
zwemles of gaan nog regelmatig naar
het zwembad. Maar volwassenen, zeker ouderen, komen niet vaak meer in
het water. Behalve tijdens zo’n zomer
zoals we achter de rug hebben. Dan
blijken de zwemkwaliteiten vaak niet
meer op peil te zijn.’
Reddingsbrigade Nederland maakt
zich al langer zorgen over het aantal
verdrinkingsdoden, dat de laatste jaren niet meer afneemt. De risico’s nemen volgens de organisatie juist toe
vanwege klimaatverandering (hete
zomers) en veranderende vrijetijdsbesteding. Zo worden er steeds meer
activiteiten als triatlons en obstacle
runs, met zwemonderdelen, georganiseerd.
Daarnaast nemen de risico’s toe
omdat migranten de Nederlandse
zwemcultuur niet goed kennen. Ze
doen hun kinderen vaak niet op
zwemles en kunnen zelf vaak ook niet
zwemmen. Niet-westerse migranten,
maar ook Poolse arbeidskrachten en
Duitse toeristen zijn al jaren oververtegenwoordigd in de drenkelingencijfers. <
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▶ Recklingshausen
Berouwvolle dieven hebben twee cavia’s teruggebracht die ze vorig weekeinde in een dronken bui hadden gestolen uit een dierenpark in de Duitse
stad Recklinghausen. Ze leverden de diertjes daar keurig af in een doos
met de nodige verontschuldigingen en een briefje van 50 euro als schadevergoeding.
De politie zei vrijdag in de media dat de daders een papier hadden bijgevoegd met de tekst dat het ‘moeilijk onder woorden is te brengen hoezeer
het ons spijt dat dit is gebeurd’. Ze noemen hun gedrag onder invloed van
alcohol ‘zeer verwerpelijk’ en benadrukken dat ze zich ‘liefdevol hebben
bekommerd om het welzijn van de cavia’s’.
De drinkebroers klommen zaterdagnacht over het parkhek en verschaften zich toegang tot de dierenverblijven. Een bewakingscamera legde vijf
verdachten vast. Hoewel zij ernstig last hebben gekregen van een kwaad
geweten beschouwt de politie de zaak niet als afgedaan.

prijs € 2,25 zaterdag € 3,50
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Henrique Staal nd.nl/buitenland beeld Jaco Klamer

Valentina bidt
voor Venezuela
…De kerken in Venezuela lijden onder het massale vertrek van Venezolanen naar het buitenland. Ook gemeenteleden verlaten het land.

nee Carlos Porte weet: ‘We leven in
een tijd waarin veel mensen niet
geloven maar Christus wél nodig
hebben.’

…Toch kijken de kleine gereformeerde kerken ook in crisistijd
naar buurtgenoten. ‘Elke keer
zijn er mensen die ons troosten.’

borstvoeding

▶ Valencia – Maracay
Ze stond op de onderste tree van een
bus om in te stappen, toen iemand
met grof geweld haar oorknopjes uit
haar oren rukte. Valentina Coronel
(24) strompelde de bus in en ging
zitten met haar handen over haar
bloedende oren. Ze was verstijfd van
schrik en durfde niemand te bellen
uit angst dat haar mobiel ook zou
worden geroofd. ‘Dit is de druppel,
je moet het land verlaten’, zeiden
kennissen en vrienden nadat ze haar
oren, voor een maandsalaris, had laten hechten in het ziekenhuis.
‘De situatie in Venezuela is beroerd
en de uitzichtloze situatie maakt
mensen bang en bezorgd, maar God
laat ons steeds zijn genade en grootheid zien’, getuigen ambtsdragers en
gemeenteleden van Venezolaanse
gereformeerde kerken in Acarigua,
Araure, Barquisemeto, Maracay,
Quibor, Valencia en Valencia-zuid,
met in totaal ruim honderd leden.
Diaken Alida De González van de
Iglesia Reformada en Acarigua ervaart de problemen die het volk
Israël doormaakte toen het Egypte
verliet en in de droge, dorre woestijn
moest overleven. ‘Maar’, zegt ze, ‘in
deze uitzichtloze situatie wordt de
kracht van de levende God extra
zichtbaar.’

Valentina Coronel
die wij doormaken, en weten dat Hij
in deze donkere tijden regeert.’
Ongeveer de helft van de kerkleden
vertrok, waardoor – de toch al kleine
– gereformeerde kerken in Venezuela
krimpen. Omdat vooral jongeren en
kerkleiders Venezuela verlaten, ‘veroudert’ de kerk volgens diaken Da-

‘Het allerliefst
heb ik dat de
situatie weer
wordt als
vroeger.’

Oscarit Hernancez (20) en Eudis
Melendez (21) zijn de ouders van
baby Sophia (8 maanden). ‘Hoewel
Venezuela rijk is aan bodemschatten,
verdienen wij niet genoeg om van
te leven’, zeggen Eudis en Oscarit
als ze zich melden voor een gratis
medische check-up die, met steun
van Drenthe Mission/Verre Naasten,
wordt aangeboden door La Iglesia
Cristiana Reformada in Valencia. Dios
es Amor (God is liefde), staat op het
uitnodigingsbord buiten de kerk.
Buurtgenoten kunnen ook terecht
voor een gratis knipbeurt, een evangelisatiefilm over de pottenbakker of
een kopje koffie, en kinderen krijgen
een broodje.
‘Ons salaris is niet genoeg om elke
dag te kunnen eten’, zeggen Oscarit
en Eudis terwijl dokter Yanet hun
dochtertje onderzoekt. Oscarit vertelt dat ze door voedselgebrek niet
voldoende borstvoeding had voor
Sophia, en dat ze er daarom voor
kozen haar na drie maanden met
hen te laten mee-eten. Dat vaste
voedsel viel niet goed bij hun dochtertje: ze raakte aan de diarree en
verloor zo snel gewicht dat ze snel
weer overstapten op borstvoeding,
waarvan ze hopen dat het voldoende zal zijn. Gelukkig blijkt Sophia
vandaag in goede gezondheid.
‘Petrus zegt dat, ook als je lijdt, je om
je heen moet kijken naar anderen die
het moeilijk hebben’, zegt dominee
Carlos Porte. De Venezolaanse
ambtsdragers zien dat mensen in
Afrika en het Midden-Oosten grote
problemen kennen en dat Indonesië
geregeld wordt getroffen door rampen. Dat geeft hun kracht om door te
gaan ondanks de problemen. Dit jaar
mag de kerk van Valencia drie huwelijken inzegenen van jonge kerkleden
die samen verder willen onder de zegen van God. De kerk van Maracay
telde zestien leden, maar mocht zes
nieuwe leden verwelkomen. Parttime-dominee Carlos Bello, die in

deze crisistijd nauwelijks nog werk
vindt als fotograaf, is blij met de
groei van de kerk. ‘God is groot’, zegt
hij, en tijdens de zondagmorgendienst bezingt hij met gasten en gemeenteleden Gods trouw, begeleid
door de muziek die klinkt uit zijn telefoon: Grande es tu fidelidad (Groot
is Uw trouw o Heer).

het kapsel en de baard van de zeventigjarige bouwvakker Hector Lopez
onder handen nemen, vertelt Hector
dat hij moeilijk in zijn levensonderhoud kan voorzien: hij heeft meestal
te weinig geld om eten te kopen.
Hector kende veel tegenslagen in zijn
leven: hij scheidde van zijn vrouw,
verloor een zoon en zijn dochter Yajaia Lopez (52) verliet Venezuela en
leeft nu in de VS. Toen ze Hector ook
wilde laten overkomen naar de VS,
weigerde hij omdat hij zijn werk en
zijn zoon in Venezuela niet in de

De gereformeerde Venezolanen willen in deze zware crisistijd licht uitstralen, ook als er geen werk meer
is, de prijzen voor voedsel onbetaalbaar worden en apparatuur onherstelbaar beschadigd raakt door de
vele stroomstoringen. ‘Elke keer zijn
er mensen die ons troosten en bijstaan’, zeggen de zussen Erika en
Heidy Hornostaj eensgezind. ‘Wij
zien Gods hand tijdens de problemen

niel Alvarado, die de taak heeft voedsel voor de voedseluitdeling van de
kerk in te kopen. ‘Onze taken en verantwoordelijkheden staan rechtovereind, ondanks de crisis’, vult
diaken Rommell Piñero aan.
‘We willen leren wat God van ons wil
in deze crisistijd en we proberen zo
normaal mogelijk te leven en elkaar
te helpen en te steunen’, zegt ouderling Manuel Coronel. ‘We proberen
ons leven in Christus te leven’, beaamt diaken Moises Piñero. En domi-

anp
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Duitse protesten
tegen extreemrechts

VS willen troepen in Saudi-Arabië

crisistijd

knipbeurt
Terwijl de vrijwillige kappers Wuanliz Ortega (24) en Kevin Duran (30) in
de gereformeerde kerk van Valencia

▶ Kassel
In Duitsland zijn zaterdag duizenden
mensen de straat op gegaan om te
protesteren tegen extreemrechts. In
Kassel telde de politie 8000 deelnemers, in Halle sprak de organisatie
van 3000 mensen. De demonstratie
in Kassel was gericht tegen een demonstratie elders in de stad van de
kleine partij Die Rechte. Die partij
hield een bijeenkomst uit protest
tegen de manier waarop ze naar
eigen zeggen met geweld en terreur
wordt vereenzelvigd. In Halle was
het protest gericht tegen de Indentitäre Bewegung. Deze rechts-extremistische organisatie heeft haar
landelijk centrum in de stad. <

▶ Riyad
Met het oog op de Iraanse militaire
dreiging sturen de Verenigde Staten
militaire troepen, waaronder jagers, luchtverdedigingsraketten en
waarschijnlijk meer dan vijfhonderd soldaten, naar een Saudische
luchtmachtbasis.
De VS verlieten het land in 2003 nadat de Iraakse leider Saddam Hussein
ten val was gebracht.
Het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde de komst
van de Amerikanen. Het land wil zelf
ook de veiligheid in de regio verbeteren en denkt dat de Amerikaanse mi-

De Amerikaanse minister Mike Pompeo tijdens een bezoek aan Saudie-Arabië.
litairen daarbij van grote waarde
kunnen zijn. ‘We willen ook meer militaire samenwerking met de Ver-

enigde Staten’, zegt een medewerker
van het ministerie van Defensie tegen
persbureau SPA.

Volgens hoge Amerikaanse defensieambtenaren zijn al enkele Amerikaanse troepen en luchtafweerraketsystemen van Patriot aangekomen bij
de Prins Sultan Air Base, ten zuiden
van Riyad. De overeenkomst zou al
vele weken geleden zijn gesloten.
In een schriftelijke verklaring zei het
Amerikaanse Centrale Commando dat
de troepenmacht in Saudi-Arabië is
goedgekeurd door het Pentagon. ‘Van
deze beweging van troepen gaat een
extra afschrikwekkende werking uit
en die zorgt ervoor dat we onze belangen in de regio kunnen verdedigen
tegen de steeds grotere dreigingen.’ <
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Eudis en Oscarit met hun baby bij dokter Yanet.

De vrijwillige kappers Wuanliz en Kevin knippen Hector.

Bijbelclub tijdens de kerkdienst in Maracay.
steek wilde laten. Daarna verloor hij
het contact. Hector is heel blij met de
aandacht die hij krijgt in de kerk, en
zit op z’n fantasievolle praatstoel.
‘Mijn dochter ontmoette de dochter
van Obama en begeeft zich nu in de
hoogste Amerikaanse kringen, maar
is mij vergeten.’

Colombia
Allepeson Audrey Andrade (33),
moeder van de zevenjarige Camila en
de vijfjarige Valentina, wil Venezuela
het liefst vandaag nog verlaten, want

ze hoort positieve verhalen van mensen die naar Colombia zijn gegaan:
‘Ze hebben eten en kleren en hebben
het goed’. Het vaderloze gezin woont
in een onafgebouwde woning, zonder water en elektriciteit. Allepeson
verdient met haar werk in een supermarkt 70.000 bolivar, zo’n 9 dollar
per maand en kan daarvan nauwelijks rondkomen.
Met lede ogen ziet ze aan dat onverkocht voedsel, zoals bruine bananen,
in de supermarkt weer meegegeven
worden aan de leverancier, en niet

aan een werknemer zoals zij, die al
veertien jaar bij de supermarkt
werkt. Allepeson krijgt er hoofdpijn
van, en ze verzucht: ‘Het allerliefst
heb ik dat de situatie weer wordt als
vroeger: dat we normaal werk en inkomen hebben en de winkels genoeg
producten hebben tegen acceptabele
prijzen.’

bloedende oren
‘Ik kon kiezen het land uit te gaan,
net als mijn broer en zus, maar ineens vielen alle puzzelstukjes op z’n

plek’, lacht Valentina Coronel een
jaar nadat haar oorknopjes werden
geroofd. Valentina, die lid is van de
gereformeerde kerk in Valencia, vertelt dat ze ten huwelijk werd gevraagd, een kopstudie kon volgen en
daardoor een baan kreeg, en betrokken raakte bij Lume, een wereldwijde
beweging van vrouwen die hun geloof willen delen.
Elke vrijdag doet Valentina bijbelstudie met buurtgenoten uit verschillende kerkgenootschappen. ‘We
bidden voor de economische situatie

en vragen of de veranderingen –
mochten die er komen – goed mogen
verlopen. Er wordt ook gebeden voor
opgroeiende kinderen, en voor jongelui die in Venezuela onder druk
staan. We bidden voor Venezuela.’
‘Ik heb ervoor gekozen om in Venezuela te blijven, ondanks de crisis’,
zegt Valentina, die graag van betekenis wil zijn voor anderen. ‘Dit is nu
mijn plek, en, hoewel ik het zelf niet
zou uitkiezen, zie ik het nu als mijn
opdracht om hier in Venezuela licht
te verspreiden.’ <

Castor van Dillen / vk nd.nl/buitenland

‘Laten we op 20 september de aliens van Area 51 opzoeken’
▶ Carson City
Maar liefst 1,7 miljoen Facebook-gebruikers,
onder wie enkele Nederlanders, zeggen van
plan te zijn op 20 september de geheimzinnige Area 51 te gaan bestormen. Het gebied in
de woestijn van Nevada is een hermetisch afgesloten testlocatie van de Amerikaanse overheid. Alles wijst op een uit de hand gelopen
grap, maar complotdenkers zien kansen om
dan eindelijk oog in oog met buitenaardse
wezens te komen.
De Nevada Test and Training Range, waar
Area 51 onder valt, is sinds de jaren vijftig in
gebruik als luchtmacht- en testbasis van de
Amerikaanse overheid. Het raadselachtige gebied is voer voor complotdenkers. Zo zouden

er geheime ontmoetingen met buitenaards
leven plaatsvinden en zou er met tijdreizen
worden geëxperimenteerd. Lang wilde de
overheid niets zeggen over het precieze doel,
maar in juni 2013 erkende de CIA – na jarenlang aandringen – dat Area 51 een militair oefenterrein is.
‘Ze kunnen ons niet allemaal tegenhouden’,
staat op de Facebookpagina van het op 27 juni
gelanceerde ‘evenement’. ‘Laten we de aliens
opzoeken.’ Matty Roberts, een van de bedenkers, had zich niet gerealiseerd dat er zoveel
mensen bereid zijn de mysterieuze locatie te
overvallen. ‘Het was bedoeld als grap om mijn
pagina met memes te promoten’, zei hij tegen

het Amerikaanse mediabedrijf NPR. Roberts
maakte het evenement aan, nadat hij 20 juni
een interview met Bob Lazar had gezien.
Lazar werkte jarenlang in de buurt van
Area 51. Sinds 1989 claimt de klokkenluider
dat de VS buitenaardse ruimteschepen bezitten. Vorig jaar verscheen de Netflixdocumentaire Bob Lazar & Flying Saucers,
waarin hij uitlegt hoe de Amerikaanse overheid hem het zwijgen heeft proberen op te
leggen.
Nog altijd is Area 51 niet toegankelijk voor
publiek. Borden in de omgeving van het gebied waarschuwen dat ‘dodelijk geweld’ kan
worden gebruikt tegen mensen die zich onge-

oorloofd toegang proberen te verschaffen.
Toch zijn er genoeg toeristen die het gebied
willen bezichtigen. Connie West profiteert
van die aanwas en runt al jaren het hotelrestaurant Little A’Le’Inn in het nabijgelegen
dorpje Rachel. Tegen de lokale nieuwszender
KLAS-TV vertelt West dat alles is volgeboekt
voor 20 september.
Roberts betwijfelt of ‘een echt leger Area 51
gaat bestormen’. Tegen NPR zegt hij wel in gesprek te zijn voor een alternatief evenement.
In afwachting van het mogelijke contact met
buitenaardse wezens liet het biermerk Bud
Light op Twitter alvast weten dat hun bier
zeer geschikt is voor buitenaards leven.

