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Crowdfunding
voor flexplekken
Met crowdfunding hopen Tianne van Woudenberg en Elise
de Bres hun bedrijf Meet & Discover! van de ondergang te redden. Meet & Discover! bestaat
uit een aantal vergaderruimtes
en ﬂexplekken op de begane
grond aan de Stadsring. Er is
een klein ﬁliaal in AmersfoortNoord aan de Maanlander. Er
worden ook cursussen gegeven
voor kleine ondernemers. Het
markante pand was jarenlang in
gebruik door de Amersfoortse
Courant. De twee eigenaren
hebben, drie jaar nadat ze van
start gingen, geld nodig voor
uitbreiding en technisch onderhoud. Het duo besloot geen geld
te lenen, maar een crowdfundingactie te beginnen. De actie
ging onlangs van start en moet
eind april ten minste 12.500
euro opbrengen van het benodigde bedrag: 40.000 euro.
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Toestand Dekker
onveranderd
De gezondheidstoestand
van burgemeester Wilke
Dekker (60) van Renswoude is onveranderd stabiel. Dekker werd afgelopen vrijdagavond getroffen
door een hersenbloeding.
Morgen praten de politieke
partijen met elkaar of en
zo ja wanneer ze de campagne hervatten voor de
raadsverkiezingen.
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Politieke partijen
op kroegentocht
Ze zitten allemaal in hun ‘eigen’
kroeg. Maar het doel is hetzelfde. D66, GroenLinks en de
VVD trekken vrijdagavond 7
maart de stad in om met jongeren te praten. ‘We kunnen het
natuurlijk allemaal uitvechten
in de politieke arena van het
stadhuis, maar meer nog willen
we juist dat politiek in de stad
wordt beleefd,’ aldus de partijen
in een oproep aan jonge kiezers
voor de raadsverkiezingen van
19 maart. D66 zit vanaf 21.00
uur in Halewijn, GroenLinks in
Lobbes en de VVD in Curtis.

Vasthoudenvanaarde
alsbronvannieuwinzicht
Youri Cohen vindt zingeving in een blauwe keet
VATHORST | Eerst heel veel
geld verdienen in de internetwereld na een universitaire studie ‘kunstmatige intelligentie’. Vervolgens alles achter je
laten en in een hutje gaan
wonen in India. Dat deed
Youri Cohen.
MELISSA HOFLAND

Hij was op zoek naar zingeving en
vond die in een blauwe keet in de
wijk Vathorst.
Op de hoek van de Straat van Gibraltar en de Straat van Dover in de
wijk Vathorst ligt al tijden een terrein braak. Sinds begin dit jaar staat
er een blauwe keet op, omringd
door hekken. Achter die hekken is
regelmatig leven te zien: Vathorster
Cohen (35) drijft er stadsboerderij
en leer-werkbedrijf Landinzicht.
Met zijn eerste cliënt George Wellinga (54) heeft hij de eerste stappen
gezet van wat straks letterlijk een
bloeiend bedrijf moet worden. Terwijl Wellinga om de keet plantenbakken vult met aarde, geeft Cohen
een rondleiding. ,,We zijn twee
weken geleden begonnen. Wat we
onder meer gaan doen, is dagbesteding bieden in de vorm van groenonderhoud in het Bronpark van Vathorst en in tuinpark Laakzijde, opruimen in de wijk. Maar we willen
straks zeker ook gaan produceren.
Denk aan groente verbouwen in de
moestuin, maar ook hier in de
grond om de keet.”

In de grond
Cohen wijst in de keet naar de potten met aardbeienplanten die hij
samen met Wellinga in de afgelopen
dagen heeft gevuld. ,,Die mogen
straks, als het nog wat warmer
wordt, in de grond buiten,” weet
Wellinga, die erbij komt staan. Hij
heeft het duidelijk naar zijn zin.
Door bezuinigingen in de zorg werd
Wellinga, die een verstandelijke beperking heeft, gekort op het vervoer
naar een bedrijf in Huis ter Heide
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Youri Cohen (rechts) met George Wellinga. ‘Ik heb in mijn leven ontdekt dat ik graag met mensen werk
en dat ik houd van het fysieke contact met groen.’ FOTO SASKIA BERDENIS VAN BERLEKOM

waar hij werkte. Hij kon er niet
meer komen en dus moest er iets
anders voor hem gevonden worden.
,,Ja, dat was wel jammer. Maar gelukkig is het hier ook leuk. En ik
woon hier vlakbij. Ik kan nu zelfs op
de ﬁets naar mijn werk. Ik heb een
gloednieuwe. Helemaal zelf voor gespaard,” zegt Wellinga, die zijn gezelschap het liefste meteen mee
naar buiten neemt om zijn ﬁets te
tonen. Daar steekt Cohen een stokje
voor. ,,Eerst kofﬁe en wat praten,
dan gaan we straks even bij jouw
ﬁets kijken,” zo belooft hij.
Aan de zelfgemaakte steigerhouten kofﬁetafel vertelt hij hoe hij een
haalbaarheidsonderzoek deed in de
wijk voor zijn idee en hoe hij contact
zocht met Ontwikkelings Bedrijf
Vathorst (OBV), dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de
wijk. ,,Zij hebben er ook baat bij dat
braakliggende stukken grond er net-

FrieslandCampina verhuist
AMERSFOORT | Zuivelgigant Fries-

N Friesland-

landCampina betrekt in mei dit jaar
het kantoorgebouw Between aan
het Smallepad in Amersfoort. Het
voormalige onderkomen van adviesbureau BMC, dat zo’n 10.000 vierkante meter omvat, gaat ruimte bieden aan ﬂexibele werkplekken voor
zo’n 600 personeelsleden. Het kantoor bevat een conferentiecentrum
voor vergaderingen van het zuivelconcern dat wereldwijd consumenten bedient.
De medewerkers verlaten binnenkort hun bureaus in het kantoor aan
de Berkenweg. De huur van het
vroegere schoolgebouw van de HU
wordt opgezegd. Het is niet bekend
wat voor gebruikers dat gebouw
krijgt.
Het nieuwe kantoor is op loopafstand van het hoofdkantoor van
FrieslandCampina aan het Stations-

Campina is
wereldwijd actief. FOTO ANP

zuivel nauw samen met boeren die
zijn verenigd in een grote zuivelcoöperatie. ,,Het gaat ook om ICT én
er wordt vergaderd.’’ Het nieuwe
kantoorgebouw wordt na aanpassingen in mei in gebruik genomen.

Kindervoeding
plein. Daar hebben al zo’n 1200 medewerkers hun ﬂexibele werkplekken. ,,Het zit daar lekker vol,’’ zegt
woordvoerder jan Willem ter Avest.
,,Dus hebben we nog kantoorruimte
nodig en die krijgen we nu in een
nieuw kantoor op loopafstand.’’
In het pand aan het Smallepad
nemen straks medewerkers van verschillende afdelingen hun intrek,
zegt woordvoerder Ter Avest. Het
gaat bijvoorbeeld om het onderdeel
coöperatieve zaken. FrieslandCampina werkt voor de inkoop van de

Met een jaaromzet van 10,3 miljard
euro behoort FrieslandCampina tot
de vijf grootste zuivelondernemingen in de wereld. Het bedrijf levert
producten als zuiveldranken, kindervoeding, kaas en desserts in een
groot aantal Europese landen en in
Azië en Afrika. Er worden producten gemaakt voor producenten van
kindervoeding, de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische
sector wereldwijd.
FrieslandCampina heeft vestigingen in 28 landen met 19.946 medewerkers.

jes uit blijven zien. Door mij hier
bezig te laten gaan, zijn ze meteen
maatschappelijk verantwoord bezig
is. Een win-winsituatie, vonden ze.”
En zo heeft de ‘pionier’, zoals hij
zichzelf noemt, het druk met netwerken, aanschrijven van fondsen,
het oprichten van een stichting eromheen en het vinden van sponsoren voor materialen. Het is, zegt hij,
geen vetpot, maar hij kan leven van

We willen straks
ook zeker gaan
produceren. Denk
aan groente
–Youri Cohen (35)

de ingebrachte zorgbudgetten.
Over een week kondigt de tweede
cliënt zich aan. Ook zijn er al een
paar vrijwilligers gevonden voor
extra hulp.

Projecten
,,Toen ik terugkwam uit India, heb
ik een aantal jaren gewerkt op een
zorgboerderij en kon daar eigen
projecten ontwikkelen. Ik heb in
mijn leven ontdekt dat ik graag met
mensen werk en dat ik houd van het
fysieke contact met het groen. Leven
in harmonie met de aarde: het
klinkt nog wat zweverig, maar ik
geef het hier graag met beide benen
op de grond handen en voeten. Het
vasthouden van puur hout of aarde
kan nieuw inzicht geven, vandaar
ook de naam Landinzicht.” Dit is het
moment dat Wellinga vindt dat er
genoeg is gepraat: ,,Nu op naar de
ﬁets.”

Fietsersbond wil wél
eenrichtingsverkeer
AMERSFOORT | Aan het besluit
de Everard Meijsterweg van één
kant af te sluiten voor auto’s
mag niet worden getoornd.
Dat meent de Fietsersbond,
die hiermee reageert op het
buurtverzet tegen het invoeren
van een eenrichtingscircuit in
het Vermeer- en Leusderkwartier. Vanavond staat uitstel van
dit besluit op de raadsagenda.
Een meerheid van de politieke
partijen lijkt zich achter de bezwaren van bewoners te scharen: onnodig omrijden, dwaaltochten door de wijken en veel
sluipverkeer.
,,Uitstel is voor ons onaanvaardbaar,’’ zegt woordvoerder

Henk van Rooijen, ,,De weg is
nu al veel te smal voor zo veel
auto’s en ﬁetsers. Na de voltooiing van de Kersenbaan komt
daar in 2015 nog eens 20 procent autoverkeer bij.’’
In tegenstelling tot de actievoerende bewoners twijfelt de
Fietsersbond niet aan deze uit
2008 daterende prognose. Zo
zou er geen rekening zijn gehouden met het verplaatsen van
twee ziekenhuizen naar de rand
van de stad. ,,Onzin,’’ zegt Van
Rooijen, ,,Dat gegeven was ook
toen al bekend.’’
D66 wil uitstel van het eenrichtingscircuit, met de Everard
Meijsterweg als uitzondering.

