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René Beune
Almelo/Overdinkel

R
ené Heupink
uit Overdinkel
is leerkracht
houtbewer-
king op het
ROC in Alme-
lo. Hij is daar-

naast de drijvende kracht van
het Netlib (Netherlands-Liberia)
project dat in 2009 is opgezet
met als doel het leven van zo
veel mogelijk mensen - en dan
vooral kinderen - in Liberia te
verbeteren.

Volgende maand bouwt hij er
een medische hulppost, met con-
tainers die tot afgelopen zater-
dag bij basisschool Het Kompas
in Overdinkel stonden. Die wer-
den tot het vorige schooljaar ge-
bruikt als noodlokalen. „De
school kwam zelf met stoelen en
tafels bij onze winkel Mainstreet
aan de Hoofdstraat in Overdin-
kel, waar we tweedehands kle-
ding verkopen. De winst, zo’n
1000 euro per maand, gaat in
zijn geheel naar onze projecten
in Liberia. Ik heb toen aan de di-
recteur van de school gevraagd
of we de containers ook konden
krijgen. De gemeente stemde
daar mee in. We gaan hier een
kliniek van bouwen waar men-
sen kunnen bevallen. In het ge-
bied waar we die vestigen, moe-
ten 45.000 mensen het doen zon-
der medische zorg.”

Hij reist volgende maand voor
de 16de keer naar Liberia. „Ik
ben door het land gegrepen. De
mensen zijn er ontzettend
warm en waarderen wat je doet.

Het gros leeft nog in bittere ar-
moede. De kleding die ze aanheb-
ben is vaak het enige dat ze heb-
ben. Ze kunnen alles gebruiken.
Toen we er aankwamen was er
nog steeds chaos. Je zag, als ge-
volg van de jarenlange burgeroor-
log, een totaal uitgeleefd land. Nu
zie je de structuur langzaam te-
rugkeren. Al is er nog steeds cor-
ruptie. Daar moet je je tegen wa-
penen.”

Vluchteling
In 2009 kwam hij voor het eerst
in Liberia samen met collega Bé
van Faassen en drie leerlingen
van het ROC om er in twee we-
ken een school te bouwen. Libe-
ria kwam min of meer bij toeval
op het pad van het ROC. Iemand
van school zag eerder dat jaar Ab-
dullah Kamara, een voormalige Li-
beriaanse vluchteling, bij een con-
tainer staan waar stoelen en ta-
fels van onze school in stonden.
Of hij die niet kon krijgen voor
een project in Liberia.

Zo kwamen beide partijen met
elkaar in gesprek. Kamara, die
een opleiding aan Nijenrode volg-
de, is inmiddels weer terug in Li-
beria en geeft ter plaatse leiding
aan de Netlib projecten. Heupink:
„Hij woont in een huis direct
naast onze school. Daar heb ik
zelf ook een kamer.”

De school, het eerste bouwpro-
ject, was letterlijk en figuurlijk in

OOTMARSUM

■ Liberia ligt tussen Ivoorkust
en Sierra Leone
■ Landstaal is Engels
■ 4,2 miljoen inwoners
■ 82 procent is christen

De Ootmarsumse Harmonie Cae-
cilia verzorgt zondag een ad-
ventsconcert. Dat gebeurt in de
RK Simon en Judaskerk.
De harmonie onder leiding van
Nikki Kleijsen treedt op met so-
praan Karin Hertsenberg.
Op het programma staat onder
andere Ave Maria, Russian Christ-
mas Music en Ich gehör nu mir.
Het concert begint om 14.30 uur;
de toegang is gratis.

OLDENZAAL

De Lutte krijgt een werkende
waterput in het centrum. Dat
heeft het dorp te danken aan de
creatieve inzet van José Bossink
en Inge Jalink van de Dorps-
raad. Het watertappunt is een
gift van waterbedrijf Vitens.
„Vitens stelde 100 van die wa-
tertappunten beschikbaar”, ver-
telt José Bossink. „Opdracht
was een selfie maken met daar-
op water. Dat hebben wij ge-

daan en meerdere foto’s opge-
stuurd. Daaruit leidde Vitens af
dat we het tappunt heel graag
wilden.”
De prijs is gistermiddag symbo-
lisch overgedragen aan de ge-
meente Losser, die voor het wa-
ter, onderhoud en plaatsing
zorgt. De dorpspomp zal medio
2017 worden geplaatst, als de
aanstaande herinrichting van
het centrum klaar is.

De Oldenzaalse vogelvereniging
Kleur en Zang houdt komend
weekeinde een vogelshow in ca-
fé De Boom aan de Bentheimer-
straat. Voor het publiek zijn de vo-
gels zaterdag van 10.00 uur tot
18.00 uur te bekijken en zondag
van 10.00 tot 16.00 uur, toegang
gratis. Er bestaat de mogelijk-
heid om zangvogels te beluiste-
ren op zaterdag van 10.00 tot
11.00 uur.

Gegrepen door

LIBERIA▼

Adventsconcert
met Hertsenberg

Grote vogelshow
bij Kleur en Zang

LOSSER Alle besturen van or-
ganisaties en verenigingen, die
subsidie ontvangen van de ge-
meente, zijn uitgenodigd voor
een informatiebijeenkomst op
dinsdagavond 29 november.
Van 18.00 tot 19.00 uur geeft
wethouder Marcel Wildschut
uitleg over de voorgenomen
herziening van het subsidiebe-
leid. Er is voor de aanwezigen
volop gelegenheid voor het stel-
len van vragen.

DE LUTTE

� René en Belinda Heupink in Mainstreet, winkel in tweedehands-
kleding. De winst gaat naar Liberiaanse projecten. FOTO ANNINA ROMITA

Watertappunt dankzij
creatieve dorpsraadleden
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René Heupink
werkt bij het

ROC in Almelo,

maar is in

gedachten elke

dag wel even in

‘zijn’ Liberia.

� Wethouder Marcel Wildschut (tweede van rechts) heeft de
prijs overhandigd gekregen van José Bossink.

Uitleg over
subsidie
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het ROC in Almelo in de steigers
gezet. Daarna is het project alleen
maar verder uitgebreid. Het con-
cept van de bouw van de school is
even simpel als doelmatig. De hoe-
ken van de school steunen op in
totaal vier zeecontainers. Daarbo-
ven lopen dakspanten. De ruimtes
tussen de containers zijn dicht ge-
maakt. Deuren en ramen zijn ook
in Almelo gemaakt.

De school, in de loop der jaren
uitgebreid naar een totale opper-
vlakte van 1200 m2, biedt nu
plaats aan 300 kinderen. Heupink:
„Het is een soort ambachtsschool.
80 procent van de les is praktijk
en 20 procent is theorie. We lei-
den kinderen op in twaalf beroe-
pen. Wat zoal? Kok, bakker, kap-
per, timmerman/metselaar, lood-

gieters, automonteurs en ICT-ers.
De school is selfsupporting. Eten
is voor de kinderen op school,
maar we verkopen ook op straat.
Voor de automonteurs hebben we
een volledige garage, inclusief
brug, ingericht. Dat levert ook
weer geld op.” Trots: „In totaal
600 kinderen zijn al afgestudeerd.
En 500 daarvan hebben ook al een
baan gevonden. Prachtig resultaat,
toch.”

Jaarlijks gaan er wel enkele con-
tainers vol met hulpgoedereen
naar Liberia. Daarbij mag Heu-
pink zich gelukkig prijzen dat hij
hulp krijgt van Bolk Transport,
Safmarine - dat bijdraagt aan de
kosten voor de overtocht - en het
ROC. „Maar je moet ook zorgen
dat je een goed netwerk hebt. Na

de school hebben we in Monrovia
een ziekenhuis gebouwd. De me-
dische apparaten en de meeste
bedden komen uit Nederland.”

„In Apeldoorn heb je een be-
drijf waar medische apparatuur
naar toegaat, die door Nederland-
se ziekenhuizen niet meer wordt
gebruikt. Voor projecten als het
onze kunnen we daar gratis appa-
ratuur ophalen.”

De drang van René Heupink
om Liberia te helpen, lijkt geen
grenzen te kennen. Naast het zie-
kenhuis en de school, heeft hij ten
tijde van de ebola-uitbraak er ook
voor gezorgd dat er een ziekenwa-
gen naar het land werd ver-
scheept. Hij begint nu aan de
bouw van de tweede SOS-post.
Ook heeft hij van het Nederland-

se leger een pont gekocht, die
mensen moet helpen een rivier
veilig over te steken. „Kostte
40.000 euro. De regering van Libe-
ria heeft er ook geld bij gedaan.”

Liberia leeft in Overdinkel ook
in Mainstreet, een winkel voor
tweedehands kleding die wordt
geleid door zijn vrouw Belinda
Heupink. „Eerst namen we de kle-
ding mee naar Liberia. Maar we
kregen op een gegeven moment
problemen met de douane. Nu za-
melen we kleding in, verkopen
die en de winst stoppen we in on-
ze projecten. Wat we niet verko-
pen, gaat naar de kledingbank in
Losser. Alleen babykleding gaat
mee naar Liberia. Daar is een
schrijnend tekort aan. Onze hulp
is dan een geweldige uitkomst.”

de armoede in Liberia

� Dertien foto’s die een beeld
geven van het levenswerk van
René Heupink in het arme Libe-
ria. FOTO NETLIB

DENEKAMP Aannemer Van Gel-
der uit Hattem begint binnen-
kort met het uitvoeren van groot
onderhoud aan de openbare ver-
lichting in de gemeente Dinkel-
land. Het gaat daarbij onder meer
om het vervangen van verlich-
ting door meer duurzame ledver-
lichting. Van Gelder begint in de-
len van Ootmarsum en Dene-
kamp. Aanleiding voor de werk-
zaamheden is de slechte staat

waarin veel lampen en lampen-
kappen van lantaarnpalen verke-
ren. Vele geven onvoldoende
licht en hebben regelmatig storin-
gen. Ook zijn verschillende lam-
pen binnen afzienbare tijd niet
meer leverbaar. Reden voor de ge-
meente alle verlichting te vervan-
gen door ledverlichting. Die is
veel minder storingsgevoelig en
gaat zo’n 20 jaar mee.

De gemeente wil de straatlan-

taarns ook langer laten branden.
Veel lantaarns gaan om 22.30 uur
uit, na het groot onderhoud blij-
ven ze de hele nacht branden.
Wel gaan ze tussen 00.00 uur en
06.00 uur op de ‘dimstand’. Op
verschillende plekken worden
overbodige palen weggehaald, op
andere plekken worden ze juist
weer geplaatst.

■ Info: dinkelland.nl

Hofstedeweg 185, 7535 CV Enschede

Vanavond 19.00 uur 
informatieavond groep 8 
voor leerlingen & ouders 
Innova

Duurzame verlichting voor
straatlantaarns Dinkelland

600 kinderen zijn
al afgestudeerd,
500 hebben al
een baan
--- René Heupink


