Handen uit de mouwen

woensdag 10 februari 2016

Vandaag was het weer zo ver, werk aan de winkel in de Hekslootpolder. Nu
hadden we voor ogen om het Elzenopschot en -riet bij de voormalige
paddenpoel neer te halen.

De tot wel ruim 6 meter hoge Elzen vormden een uitkijkpunt waar predatoren
als Kraai en Kauw op jonge weidevogels als Tureluur, Kievit en Grutto kunnen
loeren. Ook biedt het riet de vos een schuilplaats, terwijl voor weidevogels een
open weidegebied gewenst is. Aan de oproep voor de actie "handen uit de
mouwen" is door 5 mensen gehoor gegeven. De niet geheel onbekenden voor
mij Tom van den Boomen, Marjolein Verdam en Bert Piers haakten aan. Bert
Piers was zo slim om bij het COA Haarlem een verzoek om assistentie in te
dienen. Daar kregen we van twee jonge mannen hulp. De twee Syrische
mannen Khaled Albukai uit Damascus en Abullag Mare uit Hommes kwamen
ons enthousiast en adequaat helpen. Er was meer hulp aangeboden maar we
hadden niet meer laarzen ter beschikking. Helaas kon Bert zelf niet komen
werken maar hij organiseerde wel de Syrische hulp. De weergoden waren zeer

wisselvallig maar de zon scheen af en toe tussen de buien door. Na 2 uur
werken met één pauze was de klus geklaard. Vele handen maken immers licht
werk.

Daar helpt een kettingzaag ook wel heel erg goed bij mag ik wel zeggen. We
spraken Engels met Kalied en Abdoellah (fonetisch geschreven) die vanuit Den
Helder nu sinds een week in de koepel zijn gehuisvest. De koepel is voor beiden
een verbetering omdat hier meer voorzieningen zijn om de tijd te verdrijven. Ze
hopen hier te kunnen blijven en spreken al wat Nederlandse woorden.
Het weer sloeg om dus we hebben de klus snel afgemaakt waardoor eigenlijk
weinig tijd meer was om verder in gesprek te gaan met hen.
Namens de vereniging mijn hartelijke dank voor alle hulp!
Peter Davids

Tom en Khaled

Albukai, Abdullah, Marjolein en Tom.

Albukai, Abdullah, Marjolein en Peter.

