
Naast corona is er nog een virus dat ons
huishouden bedreigt, namelijk het Panleu-
copenie Virus ofwel ’de kattenziekte’, die
weer in alle hevigheid toeslaat. Gelukkig
kunnen katten hiertegen worden ingeënt.
We hebben er maar een gezinsuitje van gemaakt. Vriendin en ik
voor het eerst met drie katten (Moos, Max en Molly) in de auto.
’We gaan op reis jongens’, riep ik vrolijk naar de achterbank ter-
wijl ik de motor startte. Precies op dat moment produceerde Max
een geluid dat ik nog niet eerder van hem had gehoord. Alsof hij
zeker wist dat hij naar de slachtbank zou worden gebracht. Van
dat idee konden we hem ook niet meer afbrengen in de tien mi-
nuten die volgden op weg naar de dierenarts. 
De dierenarts had ons opgedragen mondkapjes en handschoe-
nen te dragen, hetgeen in combinatie met de kattenstress en de
hitte (34 graden) geen pretje was. Eenmaal binnen hielden de
katten zich gelukkig groot. Geen kik toen de naald naar binnen
ging of toen ze met de stethoscoop werden nagekeken. Daarna
was het aan mij om me stoer te houden toen de rekening moest
worden betaald. Vooral omdat de katten over een maandje nog
een keer terug moeten komen voor een extra spuitje.
Op de terugreis was Max weliswaar iets rustiger geworden, maar
al snel bleek dat hij zijn mandje had aangezien voor de katten-
bak, wat de autorit er niet prettiger op maakte. ’Jullie mogen niet
mee op vakantie naar Frankrijk’, riep ik. Eenmaal thuis leek er
niets te zijn gebeurd. De katten gaven weer kop-
jes en liepen weer met hun staart omhoog door
de tuin. Geen spoor van een trauma. 
Bij hen dan...

Roel van Leeuwen 
r.van.leeuwen@mediahuis.nl

Gezinsuitje

Wat het personeel krijgt, wil
woordvoerster Ellen van Ruiten
niet zeggen. ,,Er ligt een voor-
stel dat komende donderdag
door de verantwoordelijken
wordt besproken’’, meldt de
woordvoerster. ,,Het moet voor
iedereen nog een verrassing
zijn, vandaar dat ik daarover
niets kan zeggen.’’

Het Zaans Medisch Centrum
heeft een ’coronabonus’ uitge-
keerd aan leidinggevenden

vanwege extra vergaderingen.
Hier was geen ruchtbaarheid
aangegeven, maar het nieuws
lekte uit. Deze bonus zette
kwaad bloed onder het verple-
gend personeel dat de corona-
patiënten intensief heeft ver-
zorgd. Zij kregen geen bonus.
De ondernemingsraad stapte
boos naar de Raad van Bestuur.
Geen onderscheid
In het Dijklander wordt echter
geen onderscheid gemaakt in
de bonus, zo verzekert Van Rui-
ten. ,,Het bedankje dat wij voor
ogen hebben, is vooral bedoeld
om de waardering naar ieder-
een uit te spreken en de team-
spirit te versterken.’’

Momenteel liggen in het Dij-
klander geen coronapatiënten.

Speciaal bedankje voor personeel
Dijklander voor coronawerk
Michiel Snik

Hoorn ■ Het personeel van
het Dijklander Ziekenhuis kan
rekenen op een speciaal be-
dankje omdat zij zich zo inten-
sief hebben ingezet bij de eer-
ste coronagolf.
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Yvonne Brink (links) en Erika Bulters (BMA) in een container vol met plastic doppen. FOTO’S AANGELEVERD

❜ Als ik een
dopje zie liggen,
dan denk ik ’ha,
daar ligt geld’ ❜

Stapels zakken met doppen onder de carport van Yvonne Brink.

De steeg vol? Dan heb je Yvonnes
carport nog niet gezien. Die biedt
onderdak aan reuzenplastic zakken
met doppen en deksels. Eén volle
zak kan zomaar veertien kilo we-
gen. Yvonne bevestigt de hang-
weegschaal aan het plafond, tilt
een gevulde blauwe klikozak op en
hangt hem aan de haak: „Zie.” Dat
is geld. Ze krijgt van de recycling 16
eurocent per kilogram. „Dat had
meer kunnen zijn als we niet het
vervoer per vrachtwagen naar het
recyclingbedrijf in Wychen hadden
hoeven te bekostigen.”

Kinderen
Wil het sparen zoden aan de dijk
zetten, dan zijn er veel spaarders
nodig. Het ’doppenvrouwtje’ heeft
het voor elkaar gekregen dat er
inmiddels negentien inzamelpun-
ten zijn in Alkmaar en Heerhugo-
waard en in dorpen in de wijde
omtrek. Inzamelpunten zijn er
nooit genoeg. Yvonne heeft ’heel’
Broek op Langedijk mee gekregen.
De oudste spaarder (90 jaar) in het
dorp is Corrie Riemersma, de jong-
ste is zes.

Kinderen komen hun doppen

persoonlijk afleveren aan de deur.
Ervaren spaarders weten de weg.
Zij dumpen hun doppen in de
daarvoor bestemde kliko in de
steeg. Als die vol is, zetten ze de
zak ernaast. Zit Yvonne thuis aan
de eettafel, dan kan het zomaar
zijn dat ze ineens het rammelende
geluid hoort van een zak doppen
die gedumpt wordt in de steeg.

Inwoners van Broek op Lange-
dijk die nog niet door de doppen-
koorts zijn bevangen, ontkomen er
uiteindelijk niet aan. Want wie
eenmaal door heeft dat dat ’suffe’
dopje van de frisdrankfles of de
dop van een potje pindakaas geld
waard is, zal zo’n dopje nooit meer
zomaar bij het plastic afval wer-
pen. Yvonne: „Als ik een dopje zie
liggen dan denk ik niet ’dopje’
maar ik denk ’ha, daar ligt geld’.”

Stinken
Doppen zijn aantrekkelijk vanwe-
ge het volume. Als Yvonne ook de
flessen zou sparen, dan zou ze
binnen de kortste keren haar kont
niet meer kunnen keren in en om
het huis. Dat is dus niet te doen.
Maar niet alle doppen zijn goed.
Op haar facebookpagina laat Yvon-
ne zien welke doppen geen geld
opleveren. „Die wil ik dus niet.” En
op diezelfde facebookpagina spoort
ze de inbrengers aan om schone
doppen in te leveren. Anders gaat
het zo stinken onder de carport.

De facebookpagina houdt Yvon-
ne ook schoon. „Niet te veel zeu-
ren, want dan lopen de mensen
weg.” Spuit iemand negativiteit of
komt-ie met oeverloze verhalen,
dan levert hem of haar dat een

waarschuwing op. Pluimpjes deelt
ze uit aan fanatieke spaarders. Als
een bedrijf doppen in de steeg
heeft gedeponeerd, wat nogal eens
gebeurt, dan beloont ze dat bedrijf
met een aardig fotootje. Ze post
geregeld de opbrengst: ’Als we zo
doorgaan gaan we naar de tweedui-
zend kilo voor dit jaar.’

De ingezamelde doppen gaan
naar Esdégé-Reigersdaal in Heer-
hugowaard. Daar werken mensen
met een beperking. Zij sorteren
alles en ontdoen de doppen die
zijn voorzien van een viltje van
hun bekleding. 

Voor gemiddeld 30.000 euro aan
doppen sparen de doppenvrouw-
tjes en -mannetjes in het hele land
in een jaar bij elkaar. Dit bedrag
wordt verdeeld over jaarlijks zo’n
tien tot vijftien hulpbehoevenden
in het hele land die de opleiding

bij BMA niet vergoed krijgen van
hun gemeenten. Het gaat om men-
sen met epilepsie, autisme, een
posttraumatische stressstoornis en
andere psychische stoornissen als
depressie.

Gemeenten
Volgens BMA-bestuurssecretaris
Joep Mourits vergoeden in ieder
geval de gemeente Alkmaar en de
BUCH-gemeenten de opleiding
van een assistentiehond. „Van
Heerhugowaard en Langedijk weet
ik het niet. Die gemeenten hebben
namelijk nog geen aanvraag bij
onze organisatie gedaan.”

Er dreigen problemen. Aange-
zien producenten in 2024 verplicht
zullen zijn om plastic doppen
terug te nemen, samen met de
flessen en potten waar ze bij horen,
zal deze geldbron opdrogen.

Maar Yvonne is de bakens al aan
het verzetten. Metalen doppen
-denk aan bierflesjes en jampotten
en potjes van Hak- leveren ook
geld op. Langzamerhand stapt ze
over op metaal. „Levert nog meer
op ook. Dat scheelt wel vijftien
cent per kilo. Metaal kunnen we
namelijk zelf wegbrengen naar
bedrijven in de buurt.”

Haar volgers op Facebook instru-
eert ze al: wat wel en wat niet. Ze
doet de metalen doppen niet in die
enorme klikozakken die nu onder
de carport staan. Metaal is veel
zwaarder, die grote zakken zijn
dan niet meer te tillen. Als Yvonne
straks een dekseltje ziet, zal ze
denken ’daar ligt geld’. Een plastic
dopje zal dan voor haar weer ge-
woon een plastic dopje zijn.

Leonie Groen

Yvonne Brink, het
’doppenvrouwtje’

van Langedijk

Inzameling levert 30 mille per jaar op voor hulphonden

De steeg van Yvonne
Brink uit Broek op Lan-
gedijk staat vol met
plastic zakken. Doppen

en deksels zitten erin. Troep? Nee!
Ze zijn er neergezet door plaatsge-
noten. Yvonne verkoopt het plastic
aan de recycling. Kassa! De op-
brengst gaat naar het opleiden van
assistentiehonden van de Assendel-
ver stichting Bultersmekke Assis-
tancedogs (BMA). 

Corrie Riemersma (90), de oudste verzamelaarster.

Het opleiden van een assistentie-
hond kost bij BMA 19.000 euro. 

Volgens Mourits vergoedt

slechts een derde van alle gemeen-
ten in Nederland de opleiding voor
mensen met psychische proble-
men en epilepsie. ,,Het is een rela-
tief nieuw terrein.”

Sprokkelen
Hulpvragers die geen vergoeding
krijgen, moeten zelf geld bij elkaar
sprokkelen, bijvoorbeeld via
crowdfundingacties. Mourits: ,,De
paar duizend euro die ze gedo-
neerd kunnen krijgen via het inza-
melen van doppen kan hen net het
laatste zetje geven.’’

Naar de effectiviteit van assisten-
tiehonden bij mensen met psychi-

sche problemen en epilepsie wordt
uitgebreid onderzoek gedaan.
BMA werkt mee aan een onder-
zoek bij de Erasmus Universiteit
naar het effect van het hebben van
een hulphond op mensen met epi-
lepsie. ,,De helft van de deelnemers
is bij ons getraind”, zegt Mourits.

Aan de Universiteit Utrecht
wordt eenzelfde soort onderzoek
verricht maar dan voor oorlogsve-
teranen. Uit eerder onderzoek van
de Open Universiteit bleek dat het
inzetten van een hond bij de thera-
pie van volwassenen met autisme,
een positief effect heeft. Er is vol-
gens de onderzoekers nog wel veel

meer onderzoek nodig.
BMA is een van de vele trainings-

centra voor het opleiden van assis-
tentiehonden (zie www.regel-
hulp.nl) en werkt in heel Neder-
land en Vlaanderen. BMA leidt vol-
gens Mourits jaarlijks honderd
assistentiehonden op.

Assendelft
Erika Bulters, mede-eigenaar van
BMA, heeft gewerkt bij KNGF Ge-
leidehonden en is tien jaar geleden
haar eigen opleidingscentrum be-
gonnen in Assendelft. Zij heeft
haar eigen trainingsprogramma
ontwikkeld. 

Opleiden assistentiehond kost 19.000 euro
Leonie Groen

Alkmaar ■ De gemeente Alkmaar
en de BUCH-gemeenten (Bergen,
Uitgeest, Castricum en Heiloo)
hebben elk al een paar opleidingen
van assistentiehonden bij BMA
vergoed sinds de invoering van de
Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO) in 2016. Dat zegt be-
stuurssecretaris Joep Mourits van
Bultersmekke Assistencedogs
(BMA).


