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Aanleiding voor de brief is dat de
lokale horeca ter ore kwam dat de
gemeenteraad verwarming op
horecaterrassen aan banden wil
leggen. Volgens het horeca-be-
stuur hoort terrasverwarming bij
seizoensverlenging, waardoor
personeel het hele jaar in dienst
kan blijven. 

Ameland zou in het voor- en
naseizoen minder aantrekkelijk
zijn vergeleken met eilanden en
kustgebieden waar terrasverwar-
ming nog wel kan, zo valt er te le-
zen. ‘De gast wil op vakantie nu

eenmaal graag buiten zitten’. Bo-
vendien is op Ameland onvol-
doende ‘binnen-capaciteit’,
schrijft het bestuur van de hore-
ca-afdeling. De horeca, die zes we-
ken geleden ook al zijn zorgen
uitte over het toerismebeleid,
stelt dat op Ameland meer dan de
helft van de omzet op het terras
wordt behaald. Een terrasverwar-
mingsverbod zou volgens voor-
zichtige schatting 25 tot 30 pro-
cent van de jaaromzet kosten. 

Wethouder Theo Faber beves-
tigt dat Ameland deze raadspe-
riode wil bekijken of het eiland op
bepaalde terreinen strenger kan
zijn dan de landelijke normen
voor duurzaamheid. Een verbod
op terrasverwarming hoort daar
ook bij, maar dit thema is nog
niet geagendeerd.

Horeca vreest verbod
op terrasverwarming
NES Een verbod op terrasverwar-
ming heeft grote gevolgen voor
Ameland. Daarvoor waarschuwt
het bestuur van de plaatselijke
afdeling Koninklijke Horeca Ne-
derland de gemeenteraad. 

De blijdschap waarmee Alzana
Salihi (19), Muradije Berisha (22)
en Kosovare Demiri (24) hun
werk in het zorgwooncentrum
Foswert aanpakken, is aan hun

gezicht af te lezen. Met een guitige blik ver-
tellen de dames bijna in koor dat ze wonen
in een huis dat aan dezelfde straat is gelegen.
,,We wonen aan de Foswerter-ste-re-jitte.” Ze
corrigeren zichzelf razendsnel: ,,Foswer-
terstrjitte. Dat is Fries.” 

‘Lekker ite’
Sinds hun komst op 2 februari in Ferwert bij
de Interzorg Groep proberen ze zich de Friese
taal woord voor woord een beetje eigen te
maken. ,,Lekker ite”, lacht Muradije. In hun
huurwoning tegenover Foswert kunnen ze
hun eigen tafel dekken dankzij de medewer-
king van hun collega’s. 

De vrijstaande woning is namelijk aange-
kocht door het woonzorgcentrum. ,,Dat is
echt een kwestie van teambuilding geweest.
Met elkaar hebben we als collega’s voor de
inrichting gezorgd”, zo vertelt Petra Bakker,
teamleider in het zorgwooncentrum.

,,Het toeval wil dat de woning net te koop
kwam op het moment dat we huisvesting
moesten regelen voor deze drie dames. Onze
directie heeft daarop direct besloten tot
aankoop. Dat is een heel goede stap ge-
weest.” 

Yvonne de Vries, teamleider Wijkverple-
ging bij de Interzorg Groep, ondersteunt dit:
,,In Kosovo zijn er heel veel jongeren en hier
heel veel ouderen, zodat daar voor jongeren
niet zoveel toekomst in de ouderenzorg is.
Hier werkt dat even andersom.”

Alzana, Muradije en Kosovare genieten
hierdoor het voordeel dat ze samen kunnen
wonen, gedrieën plannen kunnen maken
voor hun vrije tijd en met elk een eigen
slaapkamer voldoende privacy hebben. Dage-
lijks skypen ze met hun ouders of naaste
familie. ,,Natuurlijk heb je wel eens heimwee,
maar de wens om hier een goede toekomst
op te bouwen is groter.” 

Met een bijna vlammend betoog vertelt
Muradije dat ze alle drie hier hun ankers
willen uitslaan. Ze zijn daartoe voorbereid
door de detacheringsorganisatie voor zorg-
professionals Partisan Medical Mercenaries
die opgericht is door hun landgenote Blerta
Shaqiri. 

Voor hun vertrek naar ons land hebben ze

vier maanden een onlinecursus Nederlandse
taal gevolgd. Ze verstaan en begrijpen daar-
door al een heleboel. Wat ze als bijzonder
ervaren is dat de Friessprekende bewoners
binnen Foswert flexibel naar het Nederlands
schakelen. Een enkele keer wordt een Fries
woord uitgelegd, zodat ze stap voor stap ook
meer grip op deze taal krijgen.

Achtergrond
Bergen en dalen kenmerken hun geboorte-
streek. Alzana is afkomstig uit Lipjan. ,,Een
klein dorpje in het district Pristina.” Het
blijkt 76.143 inwoners te herbergen oftewel
180 inwoners per vierkante kilometer. De
bevolkingsdichtheid in Nederland, de hoog-
ste in de Europese Unie, is ter vergelijk op dit
moment 411 inwoners per vierkante kilome-
ter. 

Met haar ouders, een zus van zeventien
jaar en de 13-jarige tweelingbroers is er dage-
lijks contact. In Kosovo doorliep ze als ver-
pleegkundige al een stage van een half jaar
en behaalde ze een licentie. Hier staat ze als
verpleegkundige in opleiding voor een vier-
jarig studietraject. 

Muradije die in Kosovo in een kleine stad
is geboren, rondde in eigen land een soort
mbo- en een hbo-opleiding voor verpleeg-
kundigen af. Ze komt uit een groot gezin:
,,Naast mijn ouders zijn er nog drie zussen
en een broer.” In Kosovo werkte ze al in een
ziekenhuis op een intensive care-afdeling
voor kinderen. ,,Het werk heb ik altijd mooi

gevonden. Ik hou van de zorg.” 
Doordat Kosovo geen deel uitmaakt van

de Europese Unie moet er op opleidingsni-
veau een nieuwe start worden gemaakt. Voor
hun (buitenlands) rijbewijs geldt dat er een
half jaar sprake is van een dispensatie. ,,We
zullen hier allemaal opnieuw moeten afrij-
den.” 

Kosovare is de oudste uit een vijf meisjes
tellend gezin uit het stadje Podujeva. Ze is
vol overtuiging naar Nederland afgereisd
voor een vierjarige opleiding, alhoewel ze
thuis al op hbo-niveau werkzaam is geweest.
Wat haar tijdens al de eerste werkdag in ons
land bijzonder opviel, was het grote aantal
apparaten dat de ouderenzorg hier ten dien-
ste staat. In eigen land blijven ouderen
meestal thuis wonen en worden ze door
familieleden verpleegd, totdat er sprake is
van een ziekenhuisopname. 

De gemiddelde leeftijd van de bijna twee
miljoen inwoners van Kosovo is momenteel
25 jaar. Daarmee heeft het land de jongste
bevolking van Europa. In Nederland is de
gemiddelde leeftijd nu 42,4 jaar. 

Ameland
Los van hun leer- en werksituatie vertoeven
ze hier met veel plezier. ,,De architectuur is
hier mooi. Veel huizen lijken qua kleur op
elkaar. Dat is bij ons in Kosovo wel anders.
Daar is het ene huis geel en het ander rood.” 

Ook het fenomeen van de ‘rijtjeshuizen’
waarderen ze erg naast het feit dat er voor

fietsers speciale paden zijn aangelegd. ,,Jullie
leven van het fietsen”, laten ze zich lachend
ontvallen. Binnenkort willen ze naar de
bibliotheek in Hallum om Nederlandse boe-
ken te lezen voor hun taalontwikkeling. Voor
deze zomer staat er al een reis naar Ameland
in de planning. ,,In Kosovo hebben we ber-
gen, maar jullie hebben hier zeedijken. We
zijn al bij de zeedijk geweest en op de fiets in
Marrum.”

‘Boost’
Als betrokken zorgprofessionals zijn Petra
Bakker en Yvonne de Vries van de Interzorg
Groep uitermate content met de aanwezig-
heid van de drie Kosovaarse collega’s. ,,Als zij
binnenkomen, dan komt er ook iemand
binnen. Zij brengen zoveel enthousiasme
met zich mee. Het is één grote boost van
positiviteit, naast kennis en een bijzonder
snel aanpassingsvermogen.” 

Via Teams hadden ze voor hun vestiging
in Ferwert al kennis met elkaar kunnen ma-
ken. Wat hun leertraject extra bijzonder
maakt, is dat ze alle drie van plan zijn zich
blijvend in Nederland te vestigen.

,,We hebben hier een warm welkom gehad
en we hebben hier leuke collega’s”, zo ver-
woordt Alzana haar motivatie. Wat hen in
Ferwert vooral opviel, is dat ook onbekenden
hen begroeten. ,,Dat zijn we in Kosovo niet
gewend: onbekend is onbekend. Maar, hier
horen we er direct bij. Goedemorgen horen
we elke dag of hoi. Echt van iedereen: hoi.”

V.l.n.r. Petra Bakker, Yvonne de Vries (beiden Interzorg Groep) en de verpleegkundigen in opleiding Alzana, Muradije en Kosovare. FOTO JELLE RAAP
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Jonge vveerrpplleeeeggkkuunnddiiggeenn uuiitt KKoossoovvoo
iinn FFeerrwweerrtt aaaann ddee ssllaagg

In Nederland is omge-
rekend één op de vijf
inwoners ouder dan
65 jaar, in Kosovo
heeft slechts één op
de vijftien van de bij-
na twee miljoen inwo-
ners deze leeftijdgrens
bereikt. Jongeren uit
het Oost-Europese
land werken daarom
graag hier in de oude-
renzorg. ,,Onze toe-
komst is in Neder-
land.”
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■� Yvonne de Vries: 
‘Als zij binnenkomen, 
dan komt er een boost
aan positiviteit binnen’

NATUURLIJK HEB JE WEL
EENS HEIMWEE, MAAR
DE WENS OM HIER EEN

GOEDE TOEKOMST OP TE
BOUWEN IS GROTER

WAT HEN IN FERWERT
VOORAL OPVIEL , IS DAT
OOK ONBEKENDEN HEN

BEGROETEN

Op drie locaties ligt in totaal 240
ton compost klaar om opge-
schept en uitgedeeld te worden. 

Het goed scheiden van GFT-
afval vermindert de hoeveel-

heid restafval en maakt hoog-
waardige compostproductie mo-
gelijk. De locaties zijn het ge-
meenteterrein aan de Birdaarder-
straatweg in Dokkum, en de
milieustraten in Kollum en Fer-
wert. Hier is de compost vanaf
vrijdag 24 maart beschikbaar. 

In Dokkum kan dat op vrijdag
tussen 9.00 en 17.00 uur, op za-
terdag van 9.00 tot 13.00 uur.

In Kollum en Ferwert is dit op
vrijdag tussen 13.00 en 14.30 en
zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur. 

Gemeentelijke actie
gratis compost
DOKKUM De gemeenten Dantu-
madiel en Noardeast-Fryslân
houden 24 en 25 maart weer
hun jaarlijkse compostactie als
dank aan de inwoners van bei-
de gemeenten voor het ge-
scheiden aanleveren van GFT-
afval.

Op het moment is doorgang naar
de Groningerstraat alleen ge-
schikt voor wandelaars en fiet-
sers. Een paaltje voorkomt dat
grotere voertuigen gebruik kun-
nen maken van de doorrit. 

De Jumbo is op het moment al-
leen toegankelijk vanaf het To-
renplein, maar de supermarkt wil
graag een tweede uitrit aanleg-
gen richting de Groningerstraat.

De gemeente Achtkarspelen
heeft vorig bij de werkzaamhe-
den aan deze straat al rekening
gehouden met de plannen van de
Jumbo om de nieuwe uitgang
voor auto’s aan te leggen, zodat
de aansluiting gemakkelijk gerea-
liseerd kan worden. 

Wanneer de werkzaamheden
precies beginnen is nog niet be-
kend. Jumbo heeft de witte wo-
ning naast de smalle doorgang al
een paar jaar geleden aange-
kocht. Het huis is nog enige tijd
verhuurd, maar staat op het mo-
ment leeg en is omringd door
hekken in afwachting van de
sloop. Naast de uitrit wil Jumbo
ook extra parkeerplaatsen aan-
leggen. 

Woning wordt gesloopt
voor uitrit Jumbo
De smalle doorgang vanaf su-
permarkt Jumbo naar de Gro-
ningerstraat wordt binnenkort
verbreed, zodat er auto’s langs
kunnen. Een woning aan de Gro-
ningerstraat moet hiervoor ge-
sloopt worden en staat al in de
hekken.

Jumbo wil een bredere uitrit voor auto's naar de Groningerstraat.
FOTO YKE BREMER


