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‘Jongeren hebben
vaak frisse kijk’
Plaatselijke politiek werd
hem met de paplepel
ingegoten. Zijn vader, Willy
Otten, was jarenlang actief
voor RPF en later ChristenUnie. Zelf schoof Niek Otten
twee jaar geleden, na de
gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2010, aan als
schaduwfractielid voor de
ChristenUnie Rijssen-Holten.

u Door Jenny ter Maat
U Rijssen
Otten (25) is getrouwd en werkt
als productontwikkelaar bij de
Van Dam Groep in Rijssen.
Otten vindt het belangrijk om
vanuit een christelijk sociaal
oogpunt actief te zijn in de
politiek en vanuit dit oogpunt
beslissingen te nemen met betrekking tot vraagstukken in de
gemeente Rijssen-Holten.

Wat boeit?
“Wat mij vooral boeit in het
raadswerk is op een hoger niveau besluiten nemen die jou
aangaan maar ook de mensen
om je heen. Daarnaast leer je
goed hoe een gemeentelijke organisatie werkt, leer je verschillende verbanden te leggen en
leer je te zoeken naar de juiste
samenwerking met andere partijen.”
Wat ergert?
“Ergernis over de plaatselijke
politiek heb ik nog niet veel ge-

Niek Otten: ‘Het is voor mij belangrijk om vanuit christelijk
sociaal oogpunt actief te zijn in de plaatselijke politiek.’ EI-

Leerlingen en leerkrachten Widerode
in actie voor Serious Request
Wierden

Leerlingen, leerkrachten en ouders van openbare basisschool
De Widerode aan de Marjoleinlaan 41 spannen zich gezamenlijk in voor Serious Request. Om
een steentje bij te dragen in het
terugdringen van de babysterfte
heeft de school verschillende acties georganiseerd.
Al enige tijd kunnen er lege statiegeldflessen worden ingeleverd op school. Momenteel zijn
er zo`n 1600 lege flessen ingeleverd, waardoor er al 400,- euro
is binnengehaald. Dinsdag 18
december is de laatste dag dat

er flessen kunnen worden ingeleverd.
Alle medewerkers van de Widerode staan de waarde van
hun kerstpakket dit jaar af aan
Serious Request. In totaal gaat
het hierbij om ongeveer 500,euro.
Tenslotte wordt er woensdag
12 december een sponsorloop
gehouden. Op het schoolplein
en rondom de school zullen de
leerlingen zoveel mogelijk rondjes proberen af te leggen. De
gehele opbrengst van de loop
gaat naar Serious Request. De
afgelopen twee weken hebben

de kinderen sponsors gezocht .
Om 11.30 uur zetten de kleuters
tien minuten lang hun beste
beentje voor. Daarna gaan de
kinderen van de groepen 3 en
4 eveneens tien minuten hardlopen. De groepen 5 en 6 zullen
vervolgens een kwartier rennen.
De leerlingen van de groepen
7 en 8 sluiten de sponsorloop.
Ook zij lopen vijftien minuten.
Woensdag 19 december biedt
een delegatie van kinderen,
leerkrachten en ouders het totaalbedrag aan bij het Glazen
Huis van de drie DJ’s in het
centrum van Enschede.

Astrid Gouma

GEN FOTO

had. Wat mij juist opvalt is dat
de verschillende partijen elkaar
goed weten te vinden als ik kijk
naar de periode dat ik actief
ben. Een klein puntje ergernis is
af en toe de langdradigheid met
de behandeling van ogenschijnlijk simpele vraagstukken.”

eindelijk moet er ook in de
politiek een stuk continuïteit
komen en dat bereik je door
nieuwe aanwas. Het mooiste
is dan dat ook jongeren aanschuiven zodat ook in de toekomst de plaatselijke politiek
bestaansrecht heeft.”

Mooiste plek?
“De Holterberg en dan vooral
de overgang vanuit de Ligtenberg naar de
Holterberg. Vanuit waar ik
woon is het maar een klein
stukje voordat ik in de Holterberg ben. We wandelen hier ook
regelmatig met de hond.”

De stelling?
“Meer jongeren in RijssenHolten moeten betrokken
worden bij de politiek in Rijssen-Holten. En meebeslissen
in vraagstukken die ook hen
aangaan. Daarnaast hebben
jongeren heel vaak een frisse
kijk op verschillende zaken
in de samenleving. Door betrokken te raken bij de politiek kun je op gemeentelijk
niveau je stem laten horen.”
Zie: www.dedriehoek.net

Te realiseren?
“Dat er meer jongeren actief
worden binnen de politiek in de
gemeente Rijssen-Holten. Uit-



Thuis in Brinkgreven
Haar ouders: twee kleuters
“Mijn ouders zijn twee kleuters en ik moet ze opvoeden. Ze kunnen niet eens voor mij zorgen. Kijk
dan, zie hoe mijn moeder er bij ligt: in coma, omdat ze te veel pillen ingenomen heeft.”
Ze is boos, boos op haar moeder die opnieuw probeerde om uit het leven te stappen.
Samen met haar vriendje zit ze op de eerste hulp
van het ziekenhuis waar haar moeder net binnen
is gebracht.
Zestien jaar oud, en nu al zijn de rollen omgedraaid en zorgt zij voor haar ouders.
Ze is er al aan gewend dat haar moeder zo is.
“Het zal haar wel een keer lukken,” zegt ze gelaten. “Niemand kan haar helpen.”
Ik denk terug aan al die gesprekken die ik met
haar moeder heb gehad over de pijn van het leven.
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Over de onrust in haar hoofd, over verbroken familie relaties, over de zinloosheid van haar leven
en over haar machteloosheid er iets goeds van te
maken.
En ik voel mijn eigen machteloosheid weer.
Ook nu waren mijn aandacht en luisterende oren
niet genoeg om haar te helpen. Waren de pillen en
gesprekken bij de psychiater niet toereikend.
Steeds weer ronddraaiend in haar eigen gedachten
zag ze maar één uitweg: haar leven beëindigen.
Maar aan haar bed zit haar dochter, die zielsveel
om haar geeft en wil dat ze blijft leven, want een
moeder hoort niet zo te sterven.
Haar moeder moet léven.
Haar moeder, die een dag later weer thuis komt.
Zal haar moeder ooit voor háár kunnen zorgen?
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