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Jullie horen hier
et land waar je bent opgegroeid, de taal spreekt en
naar school gaat, is niet
jouw land. Dat kregen Lily (11) en
Howick (12) te horen. Hun kinderpardon is afgewezen.
Lily en Howick zijn niet de eersten die met uitzetting worden
bedreigd en zullen ook niet de
laatsten zijn. Ik denk gelijk aan de
Russisch-Georgische David (12) en
Daniël (11) die uiteindelijk tóch in
Baarn mochten blijven. Het hele
dorp liep vorig jaar uit om steun te
betuigen, met burgemeester Mark
Röell als aanvoerder.
Ook de klasgenoten van Lily en
Howick lieten van zich horen.
Vrijdag vertrokken ze met een bus
naar Den Haag om daar een zelfgeschreven brandbrief te overhandigen aan staatssecretaris Dijkhoff
en de Tweede Kamer. Nauwlettend volgde ik hun actie via social
media. Eén
ding kon me
niet ontgaan:
waar was
Lucas Bolsius,
burgervader
van zijn
Amersfoortse
kinderen?
Als er
een

H

moment was om steun te betuigen, was het die middag in Den
Haag. In plaats daarvan liet hij weten dat hij geen kans zag om iets te
doen.
Gelukkig stonden Lily en Howicks vriendjes niet stil. Vrienden
en bekenden begonnen met een
petitie, die inmiddels 7000 keer is
getekend. Is hun hulpkreet luider
dan de wet?
Het beroep op het kinderpardon
wordt in 96 procent van de gevallen afgewezen. Ik hoop vurig dat
Lily en Howick deel zijn van die
vier procent. Dat ze mogen blijven
in het land waar ze thuishoren.
Aan het eind van een lange dag
word ik gebeld door de woordvoerder van kinderrechtenorganisatie Defence for Children: Lily en
Howick mogen worden uitgezet,
heeft de bestuursrechter bepaald.
,,Hoe teleurstellend ook, we moeten reëel blijven’’, reageert Lucas
Bolsius. Hoe reëel is het om twee
kinderen na negen jaar Nederland
weg te sturen? Die logica gaat mijn
pet te boven. Wat kunnen we
doen? Verontwaardigde tweets,
duizenden handtekeningen, tranen van verdriet: ze helpen niet.
Zoals onze burgervader zegt:
,,Hun procedure is doorlopen en er
ligt een uitspraak dat ze het land
moeten verlaten.’’
Het spijt me, lieve Lily en Howick, dat Nederland niet jullie
land mag zijn.

Hoe reëel is dit?
Die logica gaat
mijn pet te boven

Politieonderzoek in de
buurt nog niet afgerond
Vervolg van pagina 1
Soest

Volgens politiewoordvoerder Hans
Meuleman is het niet uitgesloten
dat het politieonderzoek in en bij
de woning van de vermoorde Soester aan de Weegbreestraat de komende dagen nog voortduurt. ,,Zeker als er bepaalde specialisten nodig zijn of als aanvullend buurtonderzoek gewenst is’’. De recherche
wil zo veel mogelijk getuigen spreken.
De politie bevestigt dat een geparkeerde auto van de Wegbreestraat is opgehaald voor nader tech-

nisch onderzoek. Het zou gaan om
de auto van het slachtoffer.
De moord in de galerijflat aan de
Weegbreestraat is de tweede in
acht jaar. In 2009 bracht een man
zijn echtgenote met tientallen messteken om het leven. Hun 5-jarige
zoontje was getuige van de dodelijke steekpartij. De zwakbegaafde
man meldde zichzelf bij de politie
en werd uiteindelijk veroordeeld
tot 15 jaar celstraf. Het stel had relatieproblemen.
Buurtgenoten van vermoorde
Chinese man hebben geen idee wat
het motief kan zijn voor de moord.
Hij was erg op zichzelf.
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SOEST

Vermist meisje (13)
duikt op in Utrecht
De 13-jarige Michelle, die
de afgelopen week vermist was, is door de politie in goede gezondheid
aangetroffen in Utrecht.
Dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt. Het
meisje verdween vorige
week uit een jeugdinstelling in Soest en de politie
maakte zich ernstig zorgen om haar. Het meisje
is uiteindelijk in de wijk
Kanaleneiland aangetroffen en is weer overgedragen aan hulpverleners.

RK-KERK OP LANGERE TERMIJN

‘Mensen
Leegloop van de
katholieke kerk in
Amersfoort is de
laatste jaren
uitgebleven.
Piet van Dijk
Amersfoort

SPAKENBURG

Foutje ontdekt in
zandsculptuur
Een Spakenburger herkende de klederdracht op
een zandsculptuur (foto)
meteen: te herkennen
aan de kraplap, de (rode)
doek en de haring. Tot
zijn grote verbazing
stond niet de plaats Spakenburg bij het kunstwerk maar Hindeloopen,
een Friese gemeente.
Het kunstwerk werd opgemerkt op ’t Veluws
Zandsculpturenfestijn in
Garderen.

AMERSFOORT

In dialoog met
CDA over zorg
Het CDA in Amersfoort
houdt woensdag zijn
Zomer-zorg-dialoog.
Vanaf 19.30 uur is iederen welkom om te praten
over de vraag: krijgt iedereen de zorg die hij of
zij nodig heeft? Er zijn
mensen aanwezig die
goede zorg krijgen of
juist niet. Er wordt een
beeld geschetst van de
veranderingen. De bijeenkomst wordt gehouden in
café-restaurant Kroast
aan de Kleine Koppel 36.

Ondanks de sluiting van kerken en
‘kerkplekken’ in de afgelopen paar jaar
zijn de meeste gelovigen gebleven.
Sterker nog, er is zelfs sprake van een
lichte aanwas. Toch zijn er zorgen voor
de langere termijn. Het in stand houden van de negen overgebleven ‘kerkplekken’ dreigt na 2020 onbetaalbaar
te worden. Eind volgend jaar is mogelijk al duidelijk hoeveel kerken katholiek Amersfoort kan en wil behouden
op de lange termijn.
Maar wellicht gaat het nog anders
lopen. Vier jaar geleden zag het er
somberder uit dan nu. Toen zou de St.Ansfriduskerk per 1 april 2016 dichtgaan, een jaar na het 100-jarige bestaan. Actieve parochianen, die dit niet
over hun kant wilden laten gaan, hebben de kerk nieuw leven ingeblazen.
De kerk bleef open.
En de Sint-Josephkerk in Hooglanderveen kreeg destijds nog maar twee
jaar de tijd om zich te profileren tot
een gezinskerk die ook zijn handen
zou uitsteken naar Vathorst. ,,En dat is
gelukt’’, zegt pastoor Tuan Nguyen,
voorzitter van het bestuur van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. ,,De leden hebben de parochiezaal vernieuwd en uitgebreid. De 3,5
ton hebben ze zelf gefinancierd. Ze
hebben laten zien dat het kan.’’ En ook
deze kerk bleef open.

Boost
,,Dat heeft een boost gegeven aan deze
lokale geloofsgemeenschappen’’, zegt
vicevoorzitter Irene Vriens van het parochiebestuur. ,,En wij zeggen dan
ook: ga vooral zo door. De vraag was of
ze nog levenskans hebben en die kans
hebben we kunnen geven. De draagkracht van een geloofsgemeenschap
moet van onderaf komen, vinden wij,
en dat hebben ze getoond.’’
Het parochiebestuur vindt het bijzonder dat parochianen van inmiddels

 Vicevoorzitter
Irene Vriens en
voorzitter pastoor
Tuan bij het parochiehuis in Hoogland, waar het secretariaat van de
katholieke kerk in
Amersfoort is gevestigd.
FOTO CEES WOUDA

Soest

Poes waagt sprong
in brandweerzeil
De vier maanden oude
poes Shiwa uit Soest
durfde dit weekend niet
meer uit de boom te
komen, waarin ze was
gevlucht na een achtervolging door andere katten. Ook de brandweerman op de hoogwerker
vertrouwde ze niet. Pas
toen de brandweer een
reddingszeil spande,
waagde ze de sprong.

Overvaller slaat op de vlucht
na verzet van slachtoffer
SOEST Een nog onbekende
man heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een horecagelegenheid aan de Bosstraat in
Soest een mislukte gewapende
overval gepleegd. Van de dader
ontbreekt elk spoor. De man bedreigde rond kwart voor één
een bezoeker van de horecagelegenheid met wapens, aldus de
politie. Het 27-jarige slachtoffer

verzette zich en de dader ging er
vervolgens vandoor zonder
buit. De politie begon meteen
met een onderzoek, maar de
verdachte is niet meer gevonden. Het gaat om een blanke
man, van rond de 18 tot 20 jaar
oud, circa 1,75 meter lang en hij
heeft een smal postuur. Zijn gezicht was bedekt. De politie
hoopt op info van getuigen.

