
Lopster Jongeren krimpen niet
LOPPERSUM - Buiten het sta-
tionsgebouw van Inppersum
wierpen een paar jongens dins
dag af en toe zogenaamd onveF
sdrillig een blik naar binnen.
Ze keken naar'ouwe lullen' die
denken te weten wat goed is
voor de kinderen. Het zal wel
weer. Ze draaien daarbinnen
trouwens wel stevige hiphop
muziek. En er wordt geladren
om idiote Youtubefilmpjes op
een groot sdrerm. Nauurlijk
gazrn ze niet naar binnen. Ook
niet als ze uitgenodigd worden.
Zelfs niet als ze er een gratis
bier(ie kunnen krijgen. Kom
nou effe, hangjongeren hangen
En dat doen ze buiten.

Biruren is er een gemengd publiek.
Ouwe lullen en jonge mensen die
hier zijn opgegroeid. Ouders die
weten dat een kleine dorpsschool
precies de veiligheid biedt die
goed is voor hun kind. Maar ook
ouders die achteraf liever een an-
dere kewe hadden gemaakÍ want
je levert een kind wel voor acht
jaar over aan dezelfde school en
aan dezelÍde, soms starre en niet
erg enthousiaste, docenten.
Aan tafel zit presentator Egbert
Brons, bijgestaan door sidekick
l,eo van Esch. Beiden politiek ac-
tief voor GroenUnks in Inpper-
sum. Hun gasten zijn bij het onder-
wijs betrokken ouders maar ook
jongeren zelÍ. De kleinere dorps-
sdrolen hebben het moeilijk. De
Abt Emoschool in Westeremden,
een paar jaar geleden nog een
aryakke school, heeft bijna het
loodje moeten leggen. Dat de
school nog bestaat en een betere
kwaliteit levert, is mede te danken
aan de inzet van ouders. Natuur-
lijk zien ze de problemen. Groot of
klein, elke school is een papier-
winkel. Elke school moet zijn ei-
gen beleidsvisie opstellen en elke
school moet eindeloos rapportages
afleveren. Dat kan veel efficiênter.
Albert Mulder, lid van de Ouder-
raad van de Abt Emoschool: ,,Veel
kun je grootschalig organiseren.
Maar daarmee kun je de klein-
schaligheid juist behouden."
AIle gasten, ook Margreet Wierse-
ma van zorgboerderij De Heemen
dig nqscho=olse zorg biedt, zijn het
erover eens. Bureaucratische lij-
nen en bevoogdende regels, of het
nu van de overheid is, van een bo-
venschools bestuur of van een
zorginstelling, njn lastig. Wat
helpt is als ouders het heft in eigen
hand nemen. ,,Bijvoorbeeld door
het initiatief te nemen voor het sa-
mengaaÍr van het christelijk en
openbaar onderwijs in Stedum",
aldus Jan Kees Kleuver van de me-
dezeggenschapsraad van obs De
Bongerd.
Wat hebben jongeren in dorpen te
zoeken en wat willen ze? Niks, is
soms het antwoord. Oprichter Mare
loes Dekker van Jimmy's, een plek
voor jongeren, door jongeren en
birmenkort ook in Appingedam,
weet daar alles van. ,Jn Stadska-
naal kreeg ik contact met jongeren

die niks wilden. Teuhinste. die zei-
den dat ze niks wilden. Diezelfde
jongeren hebben uiteindelijk met
de hr:lp van sHrdenfen van;.à€t
Noorderpoortcollege een film ge
maakt. Over jeugd die niks wil.
Het bleken altijd alderen te zijn
die niks willen."
Maar er blijven natuwlijk jonge-
ren die aan de zijlijn blijven staan.
Zoals de jongens buiten voor het
raam. Arnold Wdls, voorzitter van
het bestuur van jpugdsoos Flits in
Lopperzum: ,,Zij komen Flits niet
in. Het is ook de waag of ze wel bij
Jimmy's binnenkomen. Ze blowen,
drinken en hangen en wij hebben
geen idee hoe we ze kunnen berei-
ken. Ook al hebben we het wel ge
probeerd."

Anne Fokkema, geboren en geto-
gen in Stedum: ,$et enige wat
helpt is als mensen zidr losmaken
van groepsnorÍnen. Als het nor-
maal is dat je met je wienden

rookt en drinkt, is het heel moei-
lijk om eruit te stappen." IIij weet
waar hij het over heeft. Fokkema
is behoorlijk fanatiek gaan wiel-
rennen. En sport is nu eenmaal
moeilijk te combineren met roken.
Dekker is van mening dat niet alle
aandacht naar die moeilijk bereik-
bare jeugd moet gaan. Ook de'ge-
wone' jeugd wil antwoord op vra-
gen, een eigen te gekke plek, en
vindt het leuk om mee te denken
en te beslissen over de inrichting
van die plek, over het logo of over
de website. ,,.{ls jongeren iets wil-
len maar niet goed weten hoe, kop
pelen wij ze met experts en maken
op die manier slimme combina-
ties." Lawa van hnpe, opgegroeid
in Stedum: ,,AIs er toen een Jim-
my's was geweest, was ik er wel
naartoe gegaan. Ik had bijvoor-
beeld wel eerlijke informatie ge-
wild over zaken als blowen. En niet
alleen dat het slecht is, want dat
wist ik ook wel."


