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In de bibliotheek aan de Roo-
sendaalse Markt is in oktober
de foto-expositie ‘50 jaar mi-
gratie in Nederland’ te zien.

Henk den Ridder
Roosendaal

Burgemeester Han van Midden
verricht vrijdagavond de opening.
Bij die gelegenheid zal Joss Hop-
staken een lezing houden over ar-
beidsmigratie in Roosendaal.

‘50 jaar migratie in Nederland’
was eerder te zien in Rotterdam
en zoemt in op de jaren ’50 en ’60.
Toen ontstond in ons land een
groot gebrek aan arbeidskrachten.

Nadat eerst gastarbeiders uit lan-
den als Italië, Spanje, Joegoslavië,
Griekland en Turkije werden aan-
getrokken, kwam er eind jaren
zestig een stroom van arbeiders
uit Marokko op gang. Overal ont-
stond een grote culturele ver-
scheidenheid en in het dorpshuis
maakten Nederlanders kennis
met buitenlandse hapjes, muziek
en dans. Volgens de organisator
van de expositie, Sahin Yildirim
van het Atlas Cultureel Centrum,
was de Nederlandse economie
zonder arbeidsmigranten nooit
zo sterk geworden als nu.  

Voor de expositie zijn vijftig
mensen professioneel gefotogra-

feerd. Dat waren 25 toenmalige
gastarbeiders uit landen als
Spanje, Italië, Griekenland, Tur-
kije en Marokko en 25 autochtone
Nederlanders zoals collega’s,
werkgevers, tolken, docenten en
vrijwilligers van de kerken. 

Initiatiefnemer Sahin Yildirim:
,,De droom van tijdelijke gastar-
beiders was in korte termijn geld
verdienen en terug gaan naar hun
eigen land. Maar toen ze de mo-
gelijkheid kregen om zich in Ne-
derland te vestigen, haalden velen
hun gezinnen naar Nederland.
Hun kinderen en kleinkinderen
zijn nu overal in de samenleving
vertegenwoordigd.”

Fototentoonstelling 50 jaar
arbeidsmigranten in Roosendaal

Het aantal eerstejaarsstudenten
hbo-verpleegkunde aan de
Avans Hogeschool is in de afge-
lopen twee jaar verdubbeld tot
727.

Breda

,,Om op lange termijn tekorten in
de zorg te kunnen oplossen is deze
ontwikkeling heel belangrijk’’, al-
dus  Morgan Bosma, adjunct-direc-
teur van de Academie voor Ge-
zondheidszorg van Avans

De interesse voor de opleiding tot
verpleegkundige was onder stu-
denten altijd al hoog. De opleiding
liet echter tot 2018 maar een be-
perkt aantal studenten toe, onder

meer vanwege het gebrek aan sta-
geplaatsen. 

,,In nauwe samenwerking met de
ziekenhuizen,  zoals Amphia,  en
verzorgingshuizen is het aantal
stage plaatsen verdubbeld. Dit jaar
zijn er 727 plekken’’, aldus de
woordvoerder. ,,Om de aantallen
studenten aan te kunnen, moest
Avans ook uitbreiden met meer lo-
kalen en meer leraren.”

Dit schooljaar zijn er 727 studen-
ten   aan de opleiding gestart in
Breda en Den Bosch. Vorig jaar be-
gonnen 568 studenten met de op-
leiding en in 2018 waren er 342 eer-
stejaars. Bosma: ,,Onze gezamen-
lijke inspanningen betalen zich
uit.”

Verdubbeling bij Avans van
eerstejaars verpleegkunde

Niet alles wordt gemeld

Roosendaal
strijdt tegen
discriminatie
Niet dat discriminatie en ra-
cisme in de gemeente Roosen-
daal nou een enorm probleem
zijn. Volgens de laatst bekende
cijfers uit 2018 kwamen er dat
jaar 27 klachten binnen bij de
politie en bij Radar, de organisa-
tie die zich bezighoudt met het
registreren en behandelen van
klachten over ongelijke behan-
deling. 

Henk den Ridder
Roosendaal

Toch tuigt de gemeente een beleid
op om discriminatie en racisme
verder te bestrijden. Want het pro-
bleem bestaat en zit veel dieper.
Roosendaal wil discriminatie voor-
komen en op de tweede plaats de
aandacht ook richten op de slacht-
offers ervan.  

,,Het begin is er”, reageert Jochen
Dekker van Radar. Volgens hem
heeft de recente BlackLives-Matter-
beweging aangetoond hoe diep het
probleem zit in onze maatschappij.
,,Het zit overal. Op de arbeidsmarkt,
langs de voetbalvelden, op stage-
plaatsen, in de horeca, de woning-
bouw. Het probleem zit dieper dan
de goegemeente lang dacht. Je kunt
heel veel bedenken, maar ga aan de
slag!” In die zin is hij blij dat Roo-
sendaal een begin maakt.

Klachten
Ruim een jaar geleden kreeg het
college van burgemeester en wet-
houder de opdracht van de ge-
meenteraad om de situatie in Roo-
sendaal te onderzoeken en om met
aanbevelingen te komen. Het eerste
dat het gemeentebestuur deed was
bij de politie en bij antidiscrimina-
tiebureau Radar cijfers opvragen.
De gebruikte cijfers zijn van 2017 en
2018.

Het aantal klachten dat bij Radar
is ingediend steeg van 12 naar 15.
Het ging vooral om de herkomst en
de huidskleur van het slachtoffer.
De politie noteerde in 2018 12 mel-
dingen van discriminatie en dat
zijn er 5 minder dan in 2017. Ook bij
de politie ging het om huidskleur
en herkomst met op de tweede
plaats seksuele gerichtheid. 

Topje van de ijsberg
Uit de verkregen data lijkt er bin-
nen Roosendaal weinig aan de
hand te zijn op het gebied van ra-

cisme en discriminatie, concludeert
het college. Maar dat is niet zo, zegt
Jochen Dekker van Radar: ,,Het
aantal meldingen zegt echt niet wat
er allemaal gebeurt. Het is het topje
van de ijsberg. Wij denken dat van
slechts 8 procent van de voorvallen
melding wordt gemaakt. Soms zelfs
minder.”

Gesprekken 
De gemeente gaat aandacht voor
discriminatie vragen bij (sport)or-
ganisaties en denkt aan een ten-
toonstelling over vooroordelen, dis-
criminatie en uitsluiting. In de wij-
ken zouden gespreksavonden moe-
ten worden opgezet om van elkaars
achtergrond en culturele afkomst te
leren. En de jeugd moet worden bij-
gepraat over ‘goed burgerschap’. 

Binnenkort praat de gemeente-
raad over dit plan. 

Het probleem 
zit dieper dan de
goegemeente 
lang dacht
– Jochen Dekker

▲ De bewegwijzering van Sint Franciscus fietsroute wordt opgehangen. Met Kees Gommers, Jac van
Trijp, Jan van de Broek, Martien Smulders en Kees Koevoets (vlnr). FOTO PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS

Fietsend langs het leven
van de heilige Franciscus
Ze zijn er even zoet mee, de
acht vrijwilligers van Beleef
Sprundel. De splinternieuwe
Sint Franciscusroute is zo goed
als helemaal uitgepijld. Vanaf
zondag, Dierendag, kan ieder-
een de 38 kilometer fietsend
afleggen. 

Wim van den Broek 
Rucphen

De fietstocht voert langs alle reli-
gieuze erfgoedpareltjes en fraaie
natuur van de vijf kerkdorpen in
Rucphen. Het idee ontstond in
2017 tijdens de fusie van de vijf pa-
rochies, toen de patroonheilige
van de dieren als beschermheer
voor de gezamenlijke parochies
werd gekozen. 

,,Vanaf toen zijn we gaan broe-
den op een pelgrimstocht langs
Zegge, Schijf, Sint Willebrord,
Rucphen en Sprundel”, zegt Jac
van Trijp voor Beleef Sprundel.

,,De parochiebesturen haakten aan
en het enthousiasme werd almaar
groter.” De afgelopen weken zijn
de ruim 200 bewegwijzerings-
bordjes opgehangen op kruispun-
ten en daar waar de route nadere
duiding nodig heeft.

De officiële ingebruikname van
de route is zondag 4 oktober, op
Franciscusdag. ,,Maar hij was niet
alleen beschermheilige van de die-
ren en de natuur”, weet Van Trijp.
,,Ook van de armen, blinden, ge-
vangenen en kooplieden was hij
de schutspatroon.”

In alle kerkdorpen komen tij-
dens de route diverse aspecten uit
het leven van Franciscus van Assisi
tot uiting. In Sprundel is dat ‘hart
van bezinning’, in Sint Willebrord
‘zorg voor de zieken’, in bede-
vaartsoord Zegge ‘geloof’, in Ruc-
phen ‘zijn vrijgevigheid’ en in
Schijf ‘de liefde voor de dieren’.
Volgens Van Trijp is zo een mooie
parallel te maken met de verschei-
denheid van de vijf dorpen. 

,,Het is een route, waarbij in-
spanning, bezinning en ontspan-
ning samengaan. Dat is ook de on-
dertitel op het boekje wat fietsers
op de verschillende startpunten
meekrijgen”, zegt de Sprundelaar,
die met Jan van den Broek, Ad van
de Sande en Helen van Oosterhout
het idee  verder uitstippelde. 

De Franciscusdag begint zondag
om 9.00 uur met een Franciscus-
viering in de kerk van Zegge.
Vanaf 13.00 uur kan iedereen de
fietsroute rijden. 

Bij de route gaan
inspanning,
bezinning en
ontspanning samen
– Jac van Trijp


