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Hart in Friesland heeft recht op een goeie locatie!  
Door Sikke Huitema.  
 
Tijdens de fractievergadering van 28 augustus hadden we een 
gastspreker, namelijk Jelmer Kooistra van de 
“Tjallingstichting.” 
Deze stichting houdt zich, samen met de Stichting “Hart in 
Friesland,” die weer een onderdeel  van de “Tjallingstichting” 
is, bezig met het bieden van mogelijkheden aan kinderen met 
een beperking om zich creatief te ontwikkelen in, 
bijvoorbeeld sport, kunst en cultuur. 
Naast paardensport voor gehandicapte kinderen steunt men 
ook andere sporten. 
Het is belangrijk dat kinderen met een beperking financieel 
gesteund worden. De gemeente laat wat dit betreft nog veel 
liggen. 
“Hart in Friesland” is een eigen kringloopwinkel begonnen 
waarin tientallen vrijwilligers enthousiast bezig zijn met de 
verkoop van door de mensen ingebrachte goederen. 
Ook instellingen voor ouderen worden gesteund door middel 
van diverse hulpinstrumenten. 
Sportartikelen worden aan diverse sportverenigingen 
verleend. Er is momenteel al heel veel geld door de stichting 
geïnvesteerd in diverse hulpmiddelen en andere projecten 
voor verschillende sportverenigingen. 
Zo wordt er geprobeerd sponsors te vinden voor 
gehandicapte sporters. (o.a. tafeltennis). 
De kringloopwinkel die destijds feestelijk geopend in door de 
wethouder, heeft onlangs te horen gekregen dat zij niet 
gewenst is op de huidige locatie op het industrieterrein “De 
Haven.” Op deze plaats wordt volgens het geldende 
bestemmingsplan voor industrieterrein “De Haven” geen 
kleinschalige detailhandel getolereerd.  
Dit bericht valt natuurlijk rauw op de maag van de 
medewerkers van de kringloopwinkel. 
Er is inmiddels al zo’n € 30.000,- in de winkel geïnvesteerd.  
Men heeft twee jaar de tijd gekregen om een andere locatie te 
zoeken. 
De stichting vindt dat ze niet behoren tot de kleinschalige 
detailhandel. Bovendien hebben ze op deze plek veel 
parkeerruimte. Dat hebben ze beslist nodig, vanwege het 
groot aantal bezoekers.  Om die redenen knokken ze tegen 
het besluit van de gemeente. De SP –fractie ondersteunt dit 
initiatief en vindt dat ze op deze locatie moeten blijven. 
Daarom hebben we   schriftelijke vragen gesteld in de 
raadsvergadering van 2 september.  
De gemeente zou in tegenstelling tot wat er momenteel 
gebeurt, veel meer steun (financieel) moeten verlenen aan 
instellingen die zoals “Hart in Friesland” in de weer zijn om 
mensen met een beperking aan diverse sporten te kunnen 
laten deelnemen. 
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Actie is niet alleen van gisteren….. 
Door Roel Akkerman.  
 
Heb jij ook zo’n heimwee naar de strijdlustige jaren zestig, 
zeventig en tachtig? Deze opa kan soms met verlangen 
terugdenken aan de tijd dat ieder linksdenkend mens 
regelmatig de barricaden opklauterde. De tijd van  
bedrijfsbezettingen, massademonstraties en oprechte 
verontwaardiging. We probeerden de wereld te verbeteren, 
niet in vergaderzalen maar vooral op straat.  
Inmiddels behoren de meeste linkse mensen tot het 
establishment. Actie is vies. In de komkommertijd werd een 
GroenLinks kamerlid onderuit gehaald omdat ie ooit in een 
nobele bui  informatie wist te achterhalen waaruit bleek dat 
het ministerie van Economische Zaken zich niets aantrok van 
de maatschappelijke protesten tegen kernenergie. Zo’n man 
verdient een standbeeld, zou ik zeggen. Maar nee hoor, de 
hedendaagse fatsoensrakkers stoten hem genadeloos van zijn 
voetstuk.  
Het politieke klimaat is veranderd. Idealisme is vervangen 
door behoudzucht en berekening. De grote partijen bestaan 
bijna allemaal uit berekenende beroepspolitici, die hun 
ideologische veren hebben afgeschud. Mensen die een paar 
decennia geleden regelmatig op de barricades stonden, zitten 
nu op het pluche.  
Toch is er nog wel wat overgebleven van dat strijdbare 
idealisme. Kijk maar eens naar onze partij. De geschiedenis 
van de SP wordt prachtig omschreven in het boek `Het 
geheim van Oss` van Kees Slager.  
`Het geheim van Oss`  is een boeiend en gevarieerd portret 
van een politiek bevlogen generatie, en tegelijkertijd de 
geschiedenis van een stad en een groep, die de bakermat en 
leerschool vormden van de tegenwoordige politieke leiders 
van de SP. In een tijd waarin menige partij haar laatste 
ideologische veren heeft verloren, vertelt  ` Het geheim van 
Oss` hoe het nog steeds mogelijk is om zelfs in een katholiek 
bolwerk zonder enige linkse traditie het vertrouwen van de 
bevolking te verwerven en daarmee een grote aanhang voor 
het socialisme. 
Niet alleen een historische terugblik, maar ook een voorbeeld 
voor de strijd van vandaag. Want de SP gaat door. We blijven 
knokken voor een wereld van menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit. 
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Leeftijdsdiscriminatie 
Door Jos van der Horst. 
 
Afgelopen week haalde de premier het onderwerp 
leeftijdsdiscriminatie aan. Het is een gegeven dat vooral 50 
plussers moeilijk van baan kunnen wisselen of überhaupt aan 
werk kunnen komen. Er moet een nieuw arbeidsethos komen 
riep hij want er staan 900.000 mensen onvrijwillig aan de 
kant omdat ze opleiding, motivatie en kansen missen. Daarbij 
merkte hij fijntjes op dat er ook iets moet veranderen in de 
opstelling van de werkgevers. 
Waarom staan die mensen nu aan de kant? Ze  zijn de 
afgelopen jaren massaal de bedrijven uitgeschopt omdat ze te 
duur werden.  
De werkgevers kunnen het zich permitteren om ouderen 
buiten hun poorten te houden en goedkope uitzendkrachten 
tijdelijk een heleboel pegels binnen te laten halen. Dat 
verzekert het bestaansrecht van deze bedrijven. Daardoor 
maken ze  winst;  dat is de voornaamste doelstelling. Maar 
die winst wordt onder enkelen verdeeld.  
Inderdaad, er is een mentaliteitsverandering nodig en wel 
van de werkgevers. Zij moeten door de bocht en hun winsten 
maar eens afromen ten gunste van hun (huidige en 
toekomstige) medewerkers. Er zijn genoeg gemotiveerde 45 
plussers die graag hun ervaring en kunde, al dan niet 
uitgedrukt in diploma’s, aan een bedrijf willen geven. Maar 
omdat er mede door de flexwet wordt aangedrongen op het 
zo snel mogelijk kwijt kunnen raken van werknemers wordt 
er ook geen binding en betrokkenheid bij de bedrijven 
gekweekt. Die betrokkenheid zorgde er in het verleden voor 
dat er in zeer veel bedrijven een arbeidsethos heerste die niet 
van hogerhand opgelegd hoefde te worden. Dat zat in de 
mensen. 
Als de minister president in zijn toespraak zegt  dat er een 
nieuw arbeidsethos moet komen, dan zal hij terdege moeten 
beseffen dat de mentaliteitsverandering eerst bij de 
werkgevers plaats moet vinden.  Overigens zal dat in deze 
wereld waarin de vrije markt het hoogste woord voert niet 
eenvoudig zijn.  
De werknemers moeten zich weer verbonden voelen aan een 
bedrijf en het vertrouwen van de baas krijgen Dan zullen ze 
het beste van hun kwaliteiten  geven. 
Dat de premier de oproep doet om leeftijddiscriminatie te 
stoppen is sympathiek te noemen maar meer ook niet. 
Maatregelen in de sfeer van bijvoorbeeld een bonus/malus 
regeling of loonkostensubsidie zetten misschien nog zoden 
aan de dijk.  
Persoonlijk voel ik veel meer voor het afschaffen van de 
flexwet! 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief inleveren 
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Heb je een nieuw mailadres?  
Geef dat even door aan 
podiumsmallingerland@sp.nl 
 
Al vast bedankt, 

de redactie. 

Fryske Dei 
Door Anneke Boersma 
 
Op 2 augustus vond de jaarlijkse braderie in Akkrum plaats. 
Daar had de SP-werkgroep van de gemeente Boarnsterhim 
ook een kraam gehuurd. In alle vroegte arriveerden Henk, 
Jan, Elfriede, Roel en ik om de stand in te richten. Genoeg 
tijd en spullen en bovendien lekker weer. Ook het parkeren 
gaf geen probleem. 
We hadden een mooie plek; ruim en vlak bij de brug. 
Iedereen kwam er langs en het werd bij vlagen behoorlijk 
druk. 's Morgens waren we met vier personen actief en in de 
middag stonden we, versterkt met Marjan, met z'n drieën. 
Door het uitdelen van de inmiddels welbekende 
schuursponsjes en mini-tomaatjes, kwamen we in contact 
met het publiek. Vervolgens vroegen we dan of ze de 
prijsvraag wilden proberen. Jan had vijf goed gelijkende 
foto's van Tweede Kamerleden op een groot bord geplakt, 
met eronder de vraag: “Wie zijn dit?”. Er is veel en diep 
nagedacht, maar niemand had het plaatje compleet. 
Ook lieten we de bezoekers uit Boarnsterhim een kleine 
enquête invullen (ideetje van Elfriede). Opvallend was dat de 
meeste deelnemers tevreden waren over hun directe 
woonomgeving en de buurt. Het gemeentebestuur kwam er 
minder goed af. 
De ballonnen waren erg in trek bij de jeugd, Henk blies zich 
de longen uit het lijf. Voor de ouderenkrant was aardig wat 
belangstelling, de andere kranten en de Tribune liepen 
minder. We hebben er een positief gevoel aan overgehouden, 
ook omdat er nagenoeg geen vervelende reacties waren, wel 
talloze gesprekjes. Volgend jaar zijn we dus zeker weer van de 
partij. 
 
 

 

 


