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Scan weert indringers uit crèche
Kinderdagverblijf Tjilup ba treft stevige veiligheidsmaatregelen
Door Maaike Borst

Kinderdagverblijf Tjilup ba in Groningen krijgt een beveiligingssysteem op basis
van vingerscans. Ouders
en medewerkers moeten
eerst hun vingerafdruk
laten scannen voordat ze
toegang te krijgen.

groningen 쐽

reportage
Exclusief bij BelCompany
• Tot 6 maanden 50% korting op je MyFaves abonnement
• 12 maanden 50% korting op Pocket Internet Totaal
• 12 maanden 100% korting op SMS Flat
• Geen aansluitkosten

쐽

De vingerafdrukken van de ouders en eventueel van familie
of vrienden die soms de kinderen ophalen, worden opgeslagen in het systeem. De deur
van het kinderdagverblijf gaat
alleen open als de vingerafdruk bekend is. Zo is het onmogelijk voor vreemden om
binnen te komen en kinderen
mee te nemen of kwaad te
doen.
Het systeem wordt elders in

het land al vaker gebruikt,
maar in het Noorden is het
nieuw, vertelt Miranda Jansse,
eigenaresse van Tjilup ba.
Gemoedsrust, daar draait
het volgens Jansse om. Voor zowel ouders en leidsters. "Het
lijkt misschien overdreven,
maar het systeem geeft een
heel veilig gevoel. Het is jammer dat het nodig is, maar er
lopen steeds meer malloten
rond."

Miranda Jansse is ervan overtuigd dat de ouders blij zullen
zijn met het beveiligingssysteem. "Tot nu toe hadden we
een pasjessysteem. Maar pasjes kun je verliezen en die kunnen anderen gebruiken."
Bovendien is het nu zo dat
ouders het kinderdagverblijf
bellen als iemand anders de
kinderen komt ophalen. Jansse: "Dan moet je vertrouwen
op een naam en of het kind die-

gene herkent. Je hebt geen
honderd procent zekerheid.
Met de vingerscan is die zekerheid er wel."
Als ouders op het laatste moment toch even de buurvrouw
moeten vragen hun kind op te
halen, zal het kinderdagverblijf wel moeten terugvallen
op de methode van naam en
herkenning. "Maar we nemen
dan wel de vingerafdruk van
degene die het kind ophaalt."

Jansse heeft nog nooit meegemaakt dat een vreemde met
verkeerde bedoelingen haar
kinderdagverblijf
binnenkwam. Toch neemt ze het zekere voor het onzekere. "Je
hebt de verantwoordelijkheid
voor andermans kinderen,
voor hun grootste bezit. Ik heb
elke dag 48 kinderen over de
vloer. Mijn grootste angst is
dat er iets met hen zou gebeuren."

bevallingscoach bij zwangerschap

Met hittepittenzakken en olie naar een bevalling
Ontspannen de bevalling ingaan,
dat wil elke vrouw wel. Maar het
merendeel van de vrouwen die een
kind baren, doet dat gestrest. Dit
komt de bevalling niet ten goede.
Een doula helpt vrouwen ontspannen en rustig hun zwangerschap en
uiteindelijk hun bevalling te doorlopen.
Door Tessa Heitmeijer

Nokia N78

• Optimale geluidskwaliteit
tei
et
• Ingebouwde GPS-ontvanger
• 3.2 megapixel camera
Gratis i.c.m. MyFaves 20 + Pocket Internet Totaal 2 jaar
(1e 3 maanden 14,75 p/mnd, daarna 29,50 p/mnd)
Losse toestelprijs 429,99

nieuw
• 1 GB Memory Stick met
Mystery Land content
• Mystery Land fotoboek

Sony Ericsson C902
met Mystery Land Pack

• 5.0 megapixel camera met gezichtsherkenning
• Verlichte touch-keys voor optimaal fotogemak
• Snel mobiel internet voor foto- en videoblogging
Gratis i.c.m. MyFaves 20 2 jaar
(1e 3 maanden 10,- p/mnd, daarna 20,- p/mnd)
Losse toestelprijs 449,99

groningen 쐽 Tijdens de zwangerschap, tijdens het puffen en tijdens
het persen. De doula is erbij. Het
woord doula is afkomstig uit het OudGrieks en betekent dienster. "Vroeger
was een doula de hoofdslavin binnen
een familie. Zij was daarom ook altijd
aanwezig bij bevallingen", legt doula
Gonny Cappers (49) uit. Zij en Nadine
van Loon (41) zijn de enige twee bevallingscoaches in Groningen.
De twee vrouwen zijn nu twee jaar
werkzaam als doula. Beiden hebben
voor dit werk gekozen omdat ze het
fijn vinden om vrouwen tijdens hun
zwangerschap en bevalling te begeleiden. Cappers: "Ik heb een praktijk
voor reading en
massages en daarbij
verleende ik al vaak
’Verloskundigen
hulp aan zwangere
vrouwen. Als officizijn blij als wij
ele doula heb ik nu
binnenkomen’
tien vrouwen begeleid."
Ook Van Loon had
al ervaring met het begeleiden van
zwangerschappen. "Ik heb twee
vriendinnen geholpen. Ik wilde altijd Nadine van Loon (links) en Gonny Cappers (rechts) zijn doula en helpen vrouwen, zoals de 35-jarige Karin uit Haren (midden) tijdens de zwangerschap.
Foto: DvhN/Corné Sparidaens
verloskundige worden, maar toen
kwam ik dit tegen op een site. Het
sprak me direct aan, er zit zoveel één cliënte. "We steken heel veel tijd ling verwacht en worden vervolgaf- energie en massageolie. "We zijn
De laatste tijd komen er steeds
warmte in."
in een persoon, dat weten veel men- spraken gemaakt. Via de mail en tele- overal op voorbereid."
meer doula’s bij. Al is het in het NoorTijdens de tweedaagse opleiding sen niet."
foon houden doula en cliënte conKarin (35) uit Haren was de eerste den nog steeds een vrij onbekend bevan de Amerikaanse doulavereniging
De doula’s zijn al in de eerste we- tact. Een doula ondersteunt de vrouw die Cappers als doula begeleid- grip. Cappers: "Twee jaar geleden keDona leerden de twee elkaar kennen. ken betrokken bij de zwangerschap. cliënte fysiek en emotioneel en geeft de. Haar baby Charlotte is nu vijftien ken verloskundigen en kraamhulpen
Het klikte meteen en ze besloten sa- Tijdens het kennismakingsgesprek indien nodig massages. Tijdens de be- maanden oud. Karin vond haar doula vreemd op als ze ons zagen binnenkomen te werken. "We wonen vlak bij wordt gekeken of de vrouwen goed valling staan doula’s klaar met een via een flyer in het ziekenhuis. "Ik men, maar inmiddels zijn ze erg blij
elkaar en het is handig dat we elkaars met elkaar kunnen opschieten. Bij koffer vol hulpstukken. Een massage- raad iedere vrouw aan een doula te als een vrouw een doula bij zich
back-up zijn", legt Van Loon uit. De een tweede gesprek wordt op een rij- sjaal, een hittepittenzak om warmte nemen. Ik zou niet weten wat ik zon- heeft. We worden steeds meer geacvrouwen hebben beiden per maand tje gezet wat de vrouw van een beval- te reguleren, druivensuiker voor de der haar had moeten doen."
cepteerd."

Nooddeuren
Euroborg toch
onafhankelijk
te openen
Door Mick van Wely
groningen 쐽 Nooddeuren

Nokia N95 8GB
GB

• 5.0 megapixel (video)camera
• Surf wanneer je wilt en waar je ook bent
• Download en beluister je favoriete songs
Gratis i.c.m. MyFaves 30 + Pocket Internet Totaal 2 jaar
(1e 6 maanden 19,75 p/mnd, daarna 39,50 p/mnd)
Losse toestelprijs 599,99

nieuw

Sony Ericsson W760i
• Walkman Player 3.0
• Advanced Shake Control
• Ingebouwde GPS-ontvanger

Gratis i.c.m. MyFaves 20 2 jaar
(1e 3 maanden 10,- p/mnd, daarna 20,- p/mnd)
Losse toestelprijs 369,99
Aanbiedingen zijn geldig t/m 24 augustus 2008 tenzij anders vermeld. Vraag in de winkel
naar de voorwaarden. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Meld je aan voor de
digitale folder. Ga naar www.BelCompany.nl

BelCompany. Verstaat je als geen ander.

in
de Euroborg zijn straks toch
onafhankelijk van de commandokamer te openen. Dat
kan middels een speciaal daarvoor bedoelde sleutel en
zonder minuut vertraging. FC
Groningen heeft hiertoe besloten.
Burgemeester Jacques Wallage maakte dit gisteravond tijdens de raadscommissie veiligheid bekend. In de vergadering werd het rapport besproken van het Auditteam
Voetbalvandalisme dat de
brand in het stadion van FC
Groningen onderzocht. Ook
het plan van aanpak van de gemeente was aan de orde.
Het Auditteam vond al dat de
nooddeuren zelfstandig en
zonder vertraging te openen
moeten zijn. De gemeente wilde de commandokamer controle laten houden. Dit uit oogpunt van mogelijk misbruik
van de deuren bij bijvoorbeeld
rellen.
Wallage sprak zijn waardering uit voor FC Groningen.
"De club is na de brand nooit
weggelopen voor haar verantwoordelijkheid."
Volgens de burgemeester is
er veel misgegaan op de dag
van de brand, omdat er sinds
de opening van het nieuwe stadion geen incidenten waren
geweest. "Het liep allemaal zo
goed. We hadden scherper
moeten zijn."
De politie rondt binnenkort
het onderzoek naar de oorzaak
van de brand af. (DvhN)

reportage

쐽

bruidsjurk ontworpen door ramiro koeiman

’Ik zag overal licht, zilver, bling bling’
Een jurk van een echte modeontwerper. De droom
van elke bruid. Samantha Doornbos strikte Project
Catwalk-deelnemer Ramiro Koeiman. Eén probleempje: ze werd zwanger.
Door Maaike Borst
groningen 쐽 Een bruidsjurk uit de winkel? Te saai. Sa-

mantha Doornbos wilde iets bijzonders voor haar huwelijk. De datum was al mooi: 20-08-2008. Nu de jurk
nog. Daarvoor kwam de tip van een vriendin. Die zag
Ramiro Koeiman, de Groningse ontwerper in televisieprogramma Project Catwalk, lopen, en zei ’hem moet je
vragen’.
Bijkomend voordeel: Koeiman had ooit nog modeshows gelopen met Michael, de broer van Doornbos.
De connectie hielp. Koeiman: "Ik moest even graven.
Michael? O natuurlijk, dat lekkere ding."
Bij de eerste afspraak was het meteen raak. Koeiman: "Ik zag het meteen: dit was een prinses die vol
glamour het huwelijk in wilde. Een
mooie, lange meid. Spontaan." "Toen
was ik nog slank", zegt Doornbos. Ze
’Ik zei nog: je
kijkt naar haar vijf maanden zwanwaagt het niet om
gere buik. Die vormde een kleine
kink in de kabel. Koeiman en Doornzwanger te raken’
bos hadden net een mooi zeemeerminnenmodel uitgekozen en hij had
nog zo gezegd: "Je waagt het niet om zwanger te raken." Het gebeurde toch. "Het komt wel goed", zei Koeiman. Ook kon hij niet weten hoe groot haar vijf maanden zwangere buik zou zijn en moest hij de jurk in Amsterdam maken.
Hij zag het licht toen hij lag te slapen. "Ik zag zilver,
bling bling, overal licht. Die buik, die gaan we niet verstoppen maar versieren." Het gezeur van vrouwen
over hun figuur moet maar eens klaar zijn, vindt Koeiman. "Rondingen zijn prachtig. Wij bouwen er wel
omheen."
Koeiman nam rekbare stof, vroeg zwangere vrouwen brutaal hoe ver ze waren, deed de mannequin een
plastic buik voor. Doornbos: "Hij belde regelmatig:
’Leg je vinger eens onder je borsten en meet dan de
afstand tot aan je navel’."
Doornbos was al in tranen toen ze de jurk paste. "Ik
ook bijna", zegt Koeiman. Het huwelijk kon toen al
niet meer stuk. Samantha Doornbos heet nu Saman- Ramiro Koeiman schikt de jurk die hij ontwierp voor bruid Samantha Doornbos.
tha Tarakci.
Foto: DvhN/Corné Sparidaens

KEI-week grootste
van Europa
groningen 쐽 De KEI-week in

Groningen is het grootste
studentenevenement van
Europa. Met totaal 3931
KEI-lopers heeft de introductieweek alle verwachtingen overtroffen. De KEIweek was al de grootste
studentenintroductieweek
van Nederland, maar met
dit aantal lopers is het in
een klap ook de grootste
van Europa.

Automobilist
moet zitten
groningen 쐽 Een ongeluk

komt nooit alleen. Dat
merkte een automobilist
wiens wagen het dinsdagavond op de Weg der Verenigde Naties begaf. Nadat
de politie een handje had
geholpen de auto van de
drukke rondweg af te duwen, bleek bij controle dat
niet alleen het rijbewijs van
de 42-jarige man was verlopen maar dat hij ook nog
een maandje gevangenisstraf tegoed had. De man is
ingesloten. Zijn auto staat
voorlopig achter het hek
van het politiebureau.

Vrouw rijdt
bromfietsster aan
haren 쐽 Een 16-jarige bromfietsster is maandagmiddag
op de Lutsborgweg gewond
geraakt. Het meisje werd
aangereden door een 27jarige automobiliste uit
Appelscha. Zij reed met
haar auto achteruit. Ze gaf
daarbij geen voorrang. Het
meisje is naar het ziekenhuis gebracht.

