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Abe Timmermans, Anna-Rixt Meekma en Jaap Visser (van links naar rechts) vertrekken vandaag naar Tadjzikistan om te
helpen in een internaat. FOTO NIELS WESTRA

Laatste reis om internaat te helpen
MARIA DEL GROSSO

LEEUWARDEN De recente aanslag op

een groep fietsers in Tadjzikistan
houdt hen niet tegen. Vandaag vertrekken zeven Friezen naar het
land om te helpen in een internaat.
De koffers zijn een dag voor vertrek
al gepakt. Niet met eigen kleding,
maar ieder met 30 kilo kinderkleding voor de lichamelijk of verstandelijk gehandicapte kinderen, de
weeskinderen en kinderen uit arme
gezinnen die in het internaat in het
dorpje Hissor wonen. De eigen kleding zit in de handbagage.
,,Wat nog goed is van mijn kleding
laat ik daar achter’’, weet Jaap Visser
uit Leeuwarden nu al. Samen met
Abe Timmermans uit Noordwolde
en Anna-Rixt Meekma uit Assen vertelt hij over de missie die ze voor de
stichting Stype gaan uitvoeren: het

afbouwen van een washok voor kleren en beddengoed.
Timmermans was er in april om
alles voor te bereiden. De stichting
heeft het washok er casco neer laten
zetten door bedrijven uit het land
zelf. De groep, verder bestaand uit
Age Jelle Cnossen uit Tzum, Geartsje
Pols uit Leeuwarden, Marten Hingst
uit Portugal en Wieke Jelsma uit
Rien, doet de afbouw. ,,Stucen, verven, tegelen en van binnen en van
buiten schilderen. Dat je iets kunt
betekenen, daar doen we het voor.’’
Visser, die ervaring heeft in andere landen met acties van World Servants, gaat voor het eerst, Meekma
voor de vijfde keer en Timmermans
reist voor de achtste keer mee, naast
alle keren dat hij er extra heen ging.
Meekma en Timmermans zien nog
zo voor zich hoe ze het internaat de
eerste keer aantroffen: ,,Het was er
smerig, donker, het stonk en de kin-

deren droegen geen ondergoed.’’
Sinds 2007 is er zeven keer een
groep Friezen naartoe geweest, de
laatste keer in 2015.
Het resultaat is dusdanig dat het
waarschijnlijk de laatste keer is dat
hulp op het internaat nodig is. ,,De
overheid heeft het overgenomen.
Hoe mooi is dat?’’, zegt Meekma. Dat
wil niet zeggen dat het werk van de
stichting klaar is, aldus het drietal.
Stype huurt ook een flat in de hoofdstad Doesjanbe, waar huisvesting en
eten betaald worden van jongens die
op een hogeschool of universiteit
studeren.
In die flat verblijven de Friezen de
komende vijftien dagen. Douchen
zal er niet kunnen vanwege tekort
aan water, dus zal de groep zich na
een dag werken in de hitte wassen in
de rivier.
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