
Kaasboer schenkt ruim 35 kilo eurocenten aan Afrikaans land
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Kaasboer
Khas met
zijn potten
vol eurocen-
ten. ,,Ik roep
banken en
winkeliers op
hetzelHe te
doen als vuij."
FOTO RICHARD

MOUW
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Zï-jarig jubileum

Het. Zwanenkoor trad afgeloPen
week op tildens het Telegraaf
Kerctconcert.
FOTO JOHANNES DALHUIJSEN

Maar ook in bejaarden-
huizen z[in de koorleden
graag geziene gasten. EllY:

-Mensen die nog amper
kunnen bewegen, worden
met bed en al de zaal in ge-

reden om te kunnen luiste-
ren. En alsje dan een glim-
lach op een gezicht ziet of
een hand die een beetie
meebeweegt met de mu-
ziek, dan is dat prachtig."

Bijna het hele rePertoire
bestaat uit liedjes over de
Jordaan en Amsterdam (en
omstreken). Het koor heeft
door dejaren heen ruim zoo

leden gehad en telt nu 44
zanglustigen. Ineke:,Biina
ieder liedje heeft een eigen
solist, dus dan moet je een
behoorlijk aantal mensen
hebben. Hetis ook soms een
gepuzzel om voldoende
mensen bij elkaar te krijgen,
omdat niet iedereen . zo
maar tijd kan wijmaken.
Want al pakken we het se-
miprofessioneel aan, we
bUjven een amateurkoor.
Màar voor het Telegraaf-
kerstfeest ter ere van de ve-
teranen stond iedereen
meteen in de rij!"

Wie denkt dat oPtredens
vanhet Zwanenkoor wat ou-
bollig ziin heeft het mis. EllY
glimlachL 

"Bli 
Holland zingt

Hazes in de Ziggo Dome wa-
ren we gevraagd voor de af-
terparty. Een zaal voljonge-
ren, flink aan het bier. Dat
was even schrikken, maar
ze vonden het prachtig. Vier
toegiften en iedereen ging
in de polonaise.'

Binnenkort staat het Zwa-
nenkoor weer in de Rode
Hoed in Amsterdam. Ineke:
,Voor onze donateurs en fa-
milie, maar ook andere be-
langstellenden kunnen een
kaartje kopen. We komen
met een heel nieuw Pro-
gramma waar we het hele
iaar naartoe werken. Het
"wordt weer één grootfeest!"

door Alexander Bakker

Muntjes ven één en
twee eurocent. De gemid-
delde consument is ze
liever krriit dan riik;
maar kaasboer Klaas

kend met de munten. jaren geleden een zeePjesfa-,

Schenking
In ons koude kikkerland-

je ziin ze vaste klant b[i de
keasboen ,Dit is echt ge-

weldig van Kleas", reageert
Vincent dolenthousiast oP
de schenking. "\ilii gaan
zelf met lokale bedr[iven
een sehool bouwen in een
dorp. De leerlingen zitten

,Heel veel mensen gooien briek op om de-hygiëne te
de'centen weg. Onbegrijpe- verbeterenenhiiwas-er.ooit
lijk, want tràt is géwobn werkzaam aE a*q. Nu heb'

{eld, zegt Klaas op-gewon- benzeereenhuislatenbgu-
ià". i" fi" marktkia-am en wen en helpen ze uit eigen
de aanleunende winkel is zak de allerarmsten' 

'

nu in een voormalige ka:
zerne'wear de stenen bi1i

sleeht weer op de kinderen
vallen."

Vincent is net terug uit
het continent. Als hli Klaas
de foto's laat zien, waaron-
der een van de lokalejonge-
man George, die geniet van
zijn kaas, gaat de onderne-
mer helemaal los. "We 

moe-
ten écht in heel Nederland
eenten inleveren. Maar niet
iedereen komt naar mijn
winkel, daarom moeten er
in het hele land inzarneldo:
zen komen. Elk milioen be-
gint met een eurocent!'

Grootveld ontvangt zo inmiddels zo'n 2oo euro in-
Íreer. gezameld. DAt heeft de mid'- Birinenkort verhekken ilenstander aan het denken
vanaf de bekende Amster' gezet ,Waarsch{inl{ik kun'
damse Dappermarkt potten nenweinNederlandtonnen
vol kopeilileurige centen ophalen als iedereen zlirt
naar hèt straatàrme Gui- cènten inlevert. Ik roep alle
nee-Bissau, want dàór is het bankenenwinkeliers op om
s;tà wèt wat waardt precies te doen wat w[i heb-

Ditjaar is het precies tien ben gedaan."
jaargóledendatàeeentenin BIi die oProep hoortm

'Eigenliik zonder ïi:'Ëà?ï1

nZi- irrgt *rctd' ËïH ïi;'fl;Potten, oP

Nederland'waardeloos' zijn
geworden. Het is nog steeds
èen wettig betaalmiddel,
maar de munten komen in
de kassaladen als wisselgeld
niet meer voor.

Weegschaal
,,Nooit naar de bank ge-

bracht en eigenlijk zonder
doel ingezameld", Iegt de
goedlachse eigenaar van
Kaas van Klaas uit. De cen-
tenkwestie liep min of meer
uit de hand. Terwijl hij de
potten op de weegschaal
legt: ,Kijk, ruim 35 kilo aan
muntjes. Misschien wel
2o.ooo stuks."

Zo'n beetje alle vaste
klanten weten dat ze bii
Klaas en zijn gezellige
vrouw Diny moeten zijn om
de hinderl[ike Portemon-
neevulling te dumPen. De
centen worden meestal
gebracht na een reisje in
éen ander Europees land
waar, op Finland na, nog
gewoon wordt afgere-

aanraden van een trouwe
klant, schenken aan een
goed doel. Bewust niet aan
grote organisaties of natio-
nale inzamelacties. Klaas
boos: ,Dan lees je later weer
dat van iedere euro slechts
één cent terechtkomt bil de
mensen die het echt nodig
hebben. Doodziek kan ik
daarvan worden."

Nee. De door vele Amster-
dammers ingezamelde cen-
ten gaan naar Guinee-Bis-
sau, een van de allerarmste
Ianden ter wereld. De voor-
malige Portugese kolonie is
ongsveer net zo groot als
Nederland, maar westerse
hulporganisaties laten het
liever links liggen. Ze sPre-
ken de taal niet en het'huIP
verlenen is eenstuk minder
aangenaam dan in landen
waai de politieke situatie
stabieler is.

Het echtpaarAnke Horst-
meier en Vincent KuYven-
hoven laat zich daar niet
door afleiden. Zij richtte er

I

Allahs klompen
at is van die Algemene Inlichtingen- en
VeiligheidsdieÀst wat je noemt een leliike
stooionder de gordel. Beneden alle peil.

Polderjihadisten mogèn dan achler[ik relituig
z[jn, niaar zelfs die knaapjes hebben recht op
een vleugie eigenwaarde.

Noem 7e doórgedraaide primitievelingen,
agressieve gekken of moordlustige onmens-en.
líaar ber-Èolandse jongens', zoals AfVD-chef
Bertholee de gas[ies bestempelt... Dat gaat te ver.
Er z[in grenzen aàn wat je mannen-broeders van
Nooid-Àfrikaanse komaf mag aandoen.

Jirenlang z[in die types stoer bezig geweest
om zich af[e ietten tegen de kaaskoppen, onrei-
ne afoallige varkens met hun kortgerokte hoe-
ren,.. Gaa:t zo'n inlichtingenpief doodleuk lopen
beweren: ze z\innet als wij. 'De jihadstr[iders
zijnzo Nederlànds als klompen en windmolens',
zögt Bertholee. Ja, maak het nog maar bonter...

Éeldhaftige Allah-vechters, neergezet als
vleesgeworden houten schoenen, meurend naar
boere-nkool... Die kunnen het straks dus mooi
sehudden 6oven, bdi de 7z hemelse mqagden.

Reagerén; bdijkstra@telegraaf.nl


