
!

2 zaterdag 30 oktober 20212 Regio

!
zaterdag 30 oktober 20213Regio3

$ Vervolg van regio 1
Wieringerwerf # In de hal van

het complex in Middenmeer kun-
nen bewoners en bezoekers de
plannen bekijken. Sinds een dag
staat daar een opstelling met bijbe-
horende illustraties. Volgens Adi
Bularda, hoofd services, zijn de
reacties tot dusver positief.

Verf
Bewoner Adriana Gheorgkitá-
Ghetu (27) uit Roemenië is bezig
met het schilderen van een kamer
van een vriend. Ze hoeft dit werk
niet te doen - dat ligt meer in het
straatje van het serviceteam - maar
ze heeft de tijd. De verf wordt
betaald door NL Jobs.

Met tussenpozen zit ze hier nu
een jaar en twee maanden. De
opzet van de toekomstige logiesac-
commodatie in Wieringerwerf zit
iets anders in elkaar dan in Mid-
denmeer. In Wieringerwerf is het
echt de bedoeling dat de bewoners
daar tijdelijk verblijven.

,,Ik vind het hier heel prettig’’,
zegt Adriana, die een kamer deelt
met haar nichtje. ,,Ik heb mijn
eigen bad en douche en we kunnen
ook nog op de kamer koken. Daar
word ik wel blij van.’’

Vrienden
In het complex in Middenmeer
zijn haar vrienden te vinden, dus is
dat de reden dat zij niet naar een
andere plek omziet. ,,Ik ben een
week in Bloemenlust in Breezand
verbleven, maar dat is toch heel
anders dan hier.’’

Het is daar kleiner en Adi geeft
ook aan dat de voorkeur van NL
Jobs uitgaat naar huisvesting van
tijdelijke werknemers in grotere
locaties. ,,We hebben wat oude
hotels waar arbeidsmigranten
zitten’’, zegt Adi. ,,Die zijn qua
comfort niet te vergelijken met de
nieuwbouw. Dat is alsof je een
tweesterrenverblijf vergelijkt met
eentje dat er vijf heeft.’’

Adriana’s sociale leven speelt
zich voor een belangrijk deel af
binnen het Logiescentrum in Mid-
denmeer. ,,Ik ben lid geweest van
een fitnessschool in Medemblik,
maar sinds we hier een veld heb-

ben om te volleyballen en te ten-
nissen met andere bewoners, ga ik
daar niet meer heen. Ik ben wel
fanatiek supporter van ons eigen
voetbalteam, ik sla geen wedstrijd
over.’’

Flexibele wand
Elina Škapare (27) uit Letland ziet
heel veel voordelen in de nieuw-
bouw in Wieringerwerf. ,,Ik vind
het bijzonder dat iedere kamer

naar de voorkeur van de gebruikers
kan worden ingericht door de
flexibele wand. Dus dat je de ruim-
te zo kan verdelen dat je een of
twee slaapkamers creëert.’’

Ook komt het op haar over dat
bewoners in hun kamer veel priva-
cy hebben. ,,Als ik vrij ben, studeer
ik veel. Zo ben ik geïnteresseerd in
meditatie en yoga. In zo’n complex
zou ik me af kunnen zonderen.’’

Zij was op reis door Nederland
toen ’corona happened’. ,,Omdat
het zo onduidelijk was wat er alle-
maal ging gebeuren, heb ik beslo-
ten om maar hier te blijven. Ik heb
tot november vorig jaar op Ter-
schelling gezeten waar ik in een
hotel en bij de Jumbo werkte. Ik
had nooit verwacht dat ik in een
kas aan de gang zou gaan.’’

Futuristisch
Het ontwerp in Wieringerwerf
omschrijft zij als futuristisch, dat
komt door de modules. Die om-
schrijft zij als blokken. ,,Ik vind de
vorm ook goed, een carrévorm met
in het midden plek om buiten te
recreëren. Op die manier heeft de
omgeving er geen last van als be-
woners zich buiten vermaken.’’

Als er nog ruimte is voor verbete-
ring in het ontwerp in Wieringer-
werf, dan heeft Adi wel een aantal
suggesties. ,,Er is nu een gezamen-
lijke keuken en dat is niet handig.
Dat mensen telkens met hun pan-
netje met eten over de gang moe-
ten als ze daar willen eten. Ook mis
ik een opslagruimte en een recrea-
tieruimte waar je bijvoorbeeld je
verjaardag kan vieren. Daarvoor
zijn de kamers toch iets te klein.
Als ze die ideeën honoreren, dan
zal dat waarschijnlijk wel ten koste
gaan van het aantal kamers.’’
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’Ik vind het hier
heel prettig’
Bewoners van het Logiescentrum in Middenmeer
weten wat ze kunnen verwachten van uitzendbu-
reau NL Jobs dat hun onderkomen regelt. De beoog-
de nieuwbouw aan het Westrak in Wieringerwerf
voor een logiesaccommodatie met vierhonderd bed-
den kan op goedkeuring rekenen.

Lydia Jasper
l.jasper@mediahuis.nl

Adriana Gheorgkitá-Ghetu is de kamer van een vriend aan het schilderen. FOTO MARC MOUSSAULT

Elina Skapare in de hal waar de plannen worden getoond. FOTO MARC MOUSSAULT

•i360 mensen
In het Logiescentrum in
Middenmeer is plek voor 360
mensen. De kamers zijn volgens
Adi Bularda constant bezet.
,,Degenen die een paar weken
naar huis gaan, kiezen er
geregeld voor om door te
betalen, zodat hun plek
gereserveerd blijft.’’

""Ik heb mijn
eigen bad en
douche en we

kunnen ook nog
op de kamer
koken. Daar

word ik wel blij
van

""Ik vind de vorm
ook goed, een
carrévorm met
in het midden
plek om buiten
te recreëren. Op
die manier heeft
de omgeving er
geen last van als
bewoners zich

buiten
vermaken

Het Logiescentrum op Agriport. FOTO MARC MOUSSAULT

De winkel in het Logiescentrum in Middenmeer. FOTO MARC MOUSSAULT
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Een van de oudere zoons brengt de jongste (9)
naar de hockeyclub, en dat gaat mis als de laat-
ste onderweg een wheelie probeert te maken
met zijn fiets. Even later zitten we bij de Spoedeisende Hulp.
Hij is linkshandig en uitgerekend het duimpje aan de linkerhand staat
scheef. En die duim is heel dik aan het worden.
Het valt op hoe goed de verpleegkundigen en artsen van de SeH hem
opvangen. Ze nemen de tijd voor hem, laten hem z’n verhaal vertellen
over de val en nog vele andere verhalen,gevenhemeenbrandweerauto
cadeau bij gebrek aan een dinosaurus. Super kindvriendelijk. En daar-
mee winnen ze zijn vertrouwen en stellen hem gerust.
De röntgenfoto wijst uit dat er een breuk in de duim zit. Dus die moet
worden verdoofd door de zenuw tijdelijk uit te schakelen, dan rechtge-
zet en in het gips en tot slot nogmaals op de foto ter controle.
De artsen en verpleegkundigen doen hun uiterste best ommijn zoon af
te leiden, daar in eerstehulpkamer 11. Ze stellen hem zelfs voor samen
een liedje te zingen. De keus valt op - wat wil je ook met twee grotere
broers - ’Zwemmen inBacardi Lemon’.Voor hij hetweet, is de eerste prik
achter de rug.
Helaas blijkt die verdoving niet optimaal tewerken.Dus voor het recht-
zetten van de duim krijgt hij nog een nasale dosis van een pijnstillend
middel om de ergste pijn weg te halen, zegt de spoedeisendehulparts.
Wat dan volgt is een kort moment van hartverscheurend gehuil afge-
wisseld met in lange snikkende halen: ,,Een echte tijger is niet te tem-
men’’, en de eindconclusie van de 9-jarige is: ,,Het deed best wel pijn,
maar nu niet meer’’, en hij heeft meteenweer praatjes.
Blauw gips wil hij.
De komende weken heeft hij zijn duimpje omhoog
voor de zorg.

Friso Bos
f.bos@mediahuis.nl

Duimpje

De ondervraagde jongvolwas-
senen hebben beduidend meer
last van angst, depressie en su-
icidale gedachten dan twee
jaar geleden.
De jongvolwassenenmonitor

is een online onderzoek onder
bijna zesduizend jongvolwas-
senendat tussenmei en augus-
tus is uitgevoerd. De deelne-
mers vulden vragen in over hun
lichamelijke en psychische ge-
zondheid, welzijn, gebruik van
middelen, seksualiteit, bewe-

gen, eenzaamheid, mantelzorg
en financiën. In 2017 en 2019
werd een soortgelijk onderzoek
uitgevoerd.
Er is ook gekekennaar demo-

gelijke effecten van de corona-
crisis op de gezondheid van de
doelgroep. Van de jongvolwas-
senen die alcohol drinken,
drinkt 18% numeer alcohol dan
voor de crisis; onder de groep
die weleens geblowd heeft is
41% meer gaan blowen.
Voor de verslechtering van de

psychische gezondheid is het
waarschijnlijk dat de omstan-
digheden van de afgelopen an-
derhalf jaar een rol spelen; zo
ervaart 39% (veel) meer stress
dan voor de coronacrisis en 23%
geeft aan dat hun stress door
de crisis wordt veroorzaakt.

Veel eenzaamheid in regio
onder jongvolwassenen
Schagen # In de regio Noord-
Holland Noord loopt 45,1 % van
de jongvolwassenen risico op
psychische ongezondheid en
56,6% is eenzaam.Dat blijkt uit
de jongvolwassenenmonitor
2021 van GGD Hollands Noor-
den.
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