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De Hilversumse burgemeester
Pieter Broertjes heeft dit
nieuws in een brief van de
staatssecretaris bevestigd
gekregen.
Broertjes: ,,Ik ben ontzettend
blij met dit nieuws en heb de
staatssecretaris uitgebreid
bedankt. Bij de huidige staats-
secretaris en zijn voorganger
heb ik aandacht gevraagd voor
de situatie rondom Kuda.

Kuda is opgenomen in de
Nederlandse samenleving. Hij
gaat naar school, doet aan
sport en heeft hier zijn vrien-
den en familie. Geweldig dat
deze jongen nu een toekomst
kan opbouwen in Nederland.”
Eind vorig jaar leek het erop
dat Kuda zou worden gezet.
Hij dook onder en startte met
hulp van een advocaat een
nieuwe procedure. 

Staatssecretaris Dijkhoff maakt gebruik van discretionaire bevoegdheid

Kuda krijgt verblijfsvergunning
HILVERSUMh Kuda Matungamire (22) mag blijven. Staats-
secretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) maakt gebruik
van zijn discretionaire bevoegdheid en heeft besloten dat
hij een verblijfsvergunning krijgt.

Kuda mag blijven. Foto: Studio Kastermans
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Auto’s
Winfried heeft een hobby.
Daar valt niet over te twij-
felen als je zijn kamer
binnenkomt: auto’s. Aan de
muur hangen affiches van
auto’s in alle soorten en
maten: race-auto’s, dure
Duitse limousines en clas-
sic cars. Verder zijn er
boeken, modellen, video’s
en dinky toys. ,,Door mijn
aderen stroomt geen bloed,
maar motorolie”, heeft
Winfried tegen de verpleeg-
kundige gezegd toen hij
zijn intrek nam in het hos-
pice.
De tragiek van Winfried is
dat hij het altijd met zijn
fantasie en plaatjes heeft
moeten doen. Zelf is hij
nooit uitgestegen boven
zesdehands roestbakken.
Het voordeel daarvan was
dan wel weer dat je daar
veel zelf aan kon doen. Een
nieuwe waterpomp, een
luchtfilter vervangen of
roestplekken repareren met
polyester, Winfried draaide
er zijn hand niet voor om.
,,Ik was een handige flik-
ker, wist altijd precies
wanneer ik een sleuteltje
12/13 of een sleuteltje 14/15
nodig had”, vertelt hij aan
de verpleegkundige, die
eigenlijk geen idee heeft
wat hij daarmee bedoelt.
Maar nu is hij ziek en heeft
hij niet lang meer te leven.
Hij kijkt terug op een leven
waarin zijn liefde voor
auto’s vooral is gebleven
bij kijken naar en lezen
over auto’s van anderen.
Toch, alsof het zo moet
zijn, gebeuren er in de
laatste weken van zijn
leven een paar dingen die
indruk op hem maken. Met
auto’s.

Op een zondag ligt Win-
fried te kijken naar een
Formule I-wedstrijd. Wat
niemand voor mogelijk had
gehouden gebeurt toch: een
Nederlandse debutant van
slechts 18 jaar wint de
Grote Prijs van Spanje.
,,Dat ik dit nog mag mee-
maken”, zegt Winfried met
tranen in zijn ogen.
En ook heeft hij een goede
aan zijn huisarts, die hem
vertelt dat hij net een nieu-
we auto heeft gekocht, een
Audi. Daar wil Winfried
natuurlijk alles over weten.
Wat is de motorinhoud?
Hoeveel PK? Automaat of
handgeschakeld? Wat voor
soort velgen? Heeft de auto
van de dokter leren bekle-
ding? En ook dokter is blij
met deze conversatie. Niet
alleen vindt hij het stiekem
wel leuk dat hij zoveel
belangstelling krijgt voor
zijn nieuwe auto, ook is het
fijn om eens over iets an-
ders te kunnen praten dan
over de ziekte van Win-
fried.
In het weekend valt plotse-
ling de voedingsonde uit
zijn maag en hij moet naar
het ziekenhuis. Zijn toege-
wijde huisarts komt hem
persoonlijk ophalen met de
Audi. Opeens zit Winfried
in de auto waar ze het al zo
vaak over hebben gehad.
Hij kijkt zijn ogen uit en
geniet van het navigatie-
scherm, de knopjes en zijn
verwarmde stoel. Ondanks
zijn situatie rijdt hij met
een brede glimlach naar het
ziekenhuis. Een wens is in
vervulling gegaan.

YYYHOSPICE KAJAN
HILVERSUMhErik van
Zadelhof is één van de
vele vrijwilligers binnen
Hospice Kajan in Hilver-
sum. Maandelijks ver-
schijnt in de Gooi en
Eembode de rubriek 'Het
Laatste Stuk' een geano-
nimiseerd verhaal uit de
praktijk.

Eerder ontving het ziekenhuis
ook al erkenningen van zorg-
verzekeraars Achmea (Tergooi
als voorkeursaanbieder 2015 -

2017) en CZ (predicaat Beste
Zorg Borstkanker). Ziekenhui-
zen die voldoen aan de ver-
plichte criteria en tenminste
zeven van de negen overige
criteria worden in de Monitor
beloond met het roze lintje.
Alle borstkankerzorg vindt
plaats in het speciale Mamma-
centrum in locatie Hilversum. 

Roze lintje voor Tergooi
HILVERSUMhTergooi heeft
het roze lintje voor patiënt-
gerichte borstkankerzorg
toegekend gekregen van
Borstkankervereniging.

waren 12 uur achter elkaar
actief.
Het roeiteam Kern Ankeveen
heeft op deze dag de meeste
rondjes geroeid en het meeste
geld opgehaald. 
Miranda van den Eijnden,
directeur van Viore, is heel
blij met de opbrengst: ,,Hier
kunnen we zoveel goede
dingen mee doen voor mensen
die leven met kanker. Gewel-

dig! Ik heb bewondering voor
de opzet van dit evenement.
Waar een klein dorp groot in
kan zijn!”
Bij Viore staan de deuren op
het Oostereind 115 open op
alle weekdagen tussen 10 en
16 uur. Zonder afspraak of
verwijzing kunnen bezoekers
dan terecht voor een luiste-
rend oor en voor informatie
over het uitgebreide aanbod
aan activiteiten en lezingen. 
Bezoekers kunnen ook een
(telefonische) afspraak maken
voor individuele gesprekken
over bijvoorbeeld opbouwen
na kanker, werk en kanker en
kanker binnen het gezin. Zie
voor meer informatie ook de
website: www.viore.org.

teiten Ankeveen op het terrein
van de plaatselijke IJsclub. 
Op deze dag heeft heel Anke-
veen (en omgeving) zich
onbaatzuchtig ingezet voor
vele goede doelen, zoals de
hersenstichting, MS Research
en De Eekhoorn. Dankzij het
mooie weer waren er veel
bezoekers en er werd gul
gegeven voor de goede doe-
len. Maar liefst 17 roeiteams

De activiteit, bekend onder de
naam ’De 12 uur van Anke-
veen’, werd georganiseerd
door Stichting Oranje Festivi-

Roeiers brengen 6.534 euro bijeen

Ankeveen steunt Viore 

In Ankeveen werd voor het goede doel geroeid. Foto: Studio Kastermans

ANKEVEEN  hHet roeiteam
Kern Ankeveen heeft zater-
dag maar liefst 6.534 euro
bij elkaar geroeid voor
Viore, centrum voor men-
sen die leven met kanker in
Hilversum. 

van de groepen 1 tot en met 8
zich in het zweet. 
Het Vogelasiel Naarden draait
bijna geheel op vrijwilligers
en is afhankelijk van dona-
teurs en sponsoren. Vogels
worden hier opgevangen,
verzorgd en waar mogelijk
weer uitgezet.

Tijdens de jaarlijkse sportdag
op 3 juni werkten leerlingen

Dinsdag werd de opbrengst
aan het Vogelhospitaal over-
handigd. In totaal haalde de
Hilversumse Lorentzschool
10.934,50 op, waarvan er
5.467,25 euro ten goede komt
aan een nieuw te bouwen
volière in het vogelhospitaal
te Naarden.

Lorentzschool loopt fors bedrag
bijeen voor Vogelhospitaal
HILVERSUM  hLeerlingen
van de Lorentzschool in
Hilversum hebben met een
sponsorloop een fors be-
drag opgehaald voor het
Vogelhospitaal Naarden.


