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Vakantie voor zieken wordt te duur
Nog zes maanden onzekerheid voor personeel van zorghotels Rode Kruis
Het Rode Kruis wil de
exploitatie van zijn
zorghotels in Rheden en
Wezep staken. De ledenraad
besloot afgelopen weekend
tot een half jaar uitstel.
Door Sjaak van de Groep
Wezep. Wilma Westdijk (42) vindt
het geweldig in IJsselvliedt. Dit zorghotel in Wezep kan omgaan met haar
rolstoel, haar blindheid, het hersenletsel dat ze overhield aan een beroerte. „Als gehandicapte pak je niet
zomaar het vliegtuig naar Spanje”,
zegt ze. Voor vijf dagen IJsselvliedt
was ze 415 euro kwijt. De Rotterdamse heeft alweer geboekt voor volgend jaar zomer.
Dat zou wel eens de laatste keer
kunnen zijn. Want het Nederlandse
Rode Kruis wil van zijn zorghotels af.
De hulporganisatie wil de ‘bijzondere vakanties’ niet meer organiseren
in de eigen hotels. Te duur. De ledenraad besloot afgelopen zaterdag sluiting ervan nog even uit te stellen. Het
komend half jaar onderzoekt het Rode Kruis alternatieven.
Met de huidige rode cijfers is het
einde voor IJsselvliedt en De Valkenberg in Rheden nabij. Beide zorghotels – monumentale 19de-eeuwse
villa’s in fraaie parken – bieden vakanties voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Dat zijn er
zo’n 3.500 per jaar. Nog eens 3.000
gasten gaan jaarlijks kort op vakantie met het schip de Henry Dunant.
Maar het Rode Kruis krijgt de exploitatie van deze bijzondere vakanties sinds 2010 niet meer sluitend –
ondanks de eigen bijdrage van de
gasten en inzet van veel vrijwilligers.
Tegenover een begrote 6,3 miljoen
euro aan uitgaven staat volgend jaar
slechts 3,5 miljoen euro aan inkomsten. Voor het schip heeft het Rode
Kruis geen alternatief; voor de hotelvakanties wordt uitbesteding overwogen.
Na het ontbijt in IJsselvliedt dirigeert gastvrouw Hennie Smit (69)
gasten en begeleiders naar vier busjes. Er staan excursies op het pro-

GroenLinks:
voor wereld
of partij
Door een onzer redacteuren
Den Haag. Voor een betere wereld,
of voor een scherpere, groenere,
progressievere partij. Dat is, grof geschetst, de keuze waarvoor leden
van GroenLinks staan. Op 11 februari volgend jaar kunnen zij zich uitspreken over een nieuwe partijvoorzitter.
De selectiecommissie van GroenLinks presenteerde gisteren de twee
overgebleven kandidaten van de elf
mensen die zich voor deze functie
hadden aangemeld.
Het zijn Heleen Weening (35),
fractievoorzitter van GroenLinks in
de Haagse gemeenteraad, tevens
programmaleider onderzoek bij
kennisinstituut Nicis, en Arno Uijlenhoet (42), bestuurslid van GroenLinks in Brabant en zelfstandig adviseur.
Weening zegt in haar motivatie
dat zij de actieve GroenLinksers „wil
ondersteunen om een betere wereld
te realiseren, door de betrokkenheid van onze 27.000 leden te vergroten, de interne partijdemocratie te
verbeteren en afdelingen te versterken”.
Uijlenhoet wil als „ondernemende idealist” GroenLinks een scherper profiel geven en er zo „samen
met burgers, bedrijven en instellingen een duurzame doorbraakpartij”
van maken.
Het voorzitterschap van GroenLinks is een betaalde voltijdfunctie.

IJsselvliedt heeft plaats voor 34
gasten en zit bijna altijd bomvol. Dat
is het probleem niet. Dat de zorghotels toch verlies lijden, komt volgens
Emmering onder andere doordat ze
in de weekeinden dicht zijn, en nog
eens vier weken in de winter. „Anders zijn de werkzaamheden te belastend voor de vrijwilligers.” Maar
de kosten – energie, beheer – lopen
intussen door.
Dat het Rode Kruis de verliezen
permanent financiert, of bijvoorbeeld geld overhevelt door te korten
op buitenlandse hulp, is volgens Emmering geen optie. Dat is „geoormerkt geld”, legt ze uit: „Als wij een
hulpactie op touw zetten voor een
ramp in Haïti, dan moet het geld
daar ook naartoe.”
Mocht het Rode Kruis volgend jaar
de zorghotels alsnog sluiten, raakt
dat niet alleen de gasten en de ruim
2.000 vrijwilligers. Dan kunnen 48
betaalde werknemers op zoek naar
een andere baan. Hotelmanager Mattie Merkus (59) bijvoorbeeld. Ze is te-

‘Laat de top maar
salaris inleveren’
Vrijwilliger Hennie Smit

Prinses Beatrix verlaat het Rode Kruisschip Henry Dunant na een bezoek in 1967. Foto Spaarnestad

gramma naar Tuinland Zwolle en
een kerstshow in Ermelo. Smit, al 36
jaar vrijwilliger, is verbolgen over de
mogelijke sluiting. „Als het zo moet,
bedank ik als vrijwilliger. Ze krijgen
van mij ook geen cent meer.” Van
haar mag het Rode Kruis elders be-

zuinigen. „Laat de top maar salaris
inleveren. Of minder geld naar het
buitenland”, foetert ze.
Om het tekort te drukken, verhoogt het Rode Kruis komend jaar de
eigen bijdrage voor vakantiegangers.
Maar dat kan niet ongelimiteerd;

veel gasten leven van een uitkering.
Woordvoerder Hanna Emmering:
„We hebben de bijdrage van de gasten al eerder verhoogd. De bijzondere vakanties moeten wel betaalbaar
blijven.” En dat betekent dat ook de
verliezen aanhouden.

leurgesteld over de beslissing van afgelopen weekend. „We gaan een onzeker half jaar tegemoet”, zegt Merkus.
Ook zij moet nadenken over de begroting. Een idee voor extra inkomsten heeft ze al. „In de bar kost een
drankje 80 cent, een borrel 1,60 euro.
Dat zou best omhoog kunnen.”
Merkus zou het verschrikkelijk
vinden als IJsselvliedt alsnog moet
sluiten. „Sommige gasten komen
weinig buiten en zijn al twintig jaar
niet naar een markt geweest.”
Vrijwilligster Hennie Smit onderstreept ook de waarde van het zorghotel: „In hun verzorgingstehuis
worden onze gasten één keer per
week gedoucht, hier elke dag. Sommigen kunnen niet lopen, maar ze
gaan dansend weg.”

Red 47.800 Nederlandse organismen
Luistert het kabinet naar de
waarschuwing dat, naast de
natuur, ook de economie lijdt
onder verlies van soorten?
„Behoud van het ecologische
kapitaal is eigenbelang.”
Door onze redacteur

Arjen Schreuder

Rotterdam. Bijna drie jaar hebben
zeventien prominente deskundigen
gestudeerd op de vraag wat Nederland moet doen aan het verlies van
biodiversiteit, hier en wereldwijd.
Ze zijn eruit.
De kwestie is ernstig.
Het is zaak nú te handelen.
Niet alleen om de soortenrijkdom
te behouden maar ook om de economie te redden. Want alleen als de natuur wordt gespaard, blijven natuurlijke hulpbronnen beschikbaar. „Behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit is niet alleen een kwestie
van beschaving en sociale rechtvaardigheid, maar ook van welbegrepen
eigenbelang”, schrijft de Taskforce
Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen die de regering adviseert
vandaag.
Denk niet dat biodiversiteit iets is
wat alleen boomknuffelende natuurfreaks aangaat. Nederland heeft al 85
procent van zijn oorspronkelijke
soortenrijkdom verloren. In combinatie met de „volledig verstoorde”
balans in andere landen bedreigt dit
verlies het dagelijks leven, suggereert de werkgroep onder voorzitterschap van ex-minister Hans Alders.

In Nederland komen ongeveer
47.800 organismen voor. Op aarde in
totaal zo’n 8,7 miljoen. Zonder dit
ecologische kapitaal gaat de wereld
ten onder. „Zonder biodiversiteit
geen voedsel, geen zuurstof om in te
ademen, geen natuur om in te ontspannen”, aldus het rapport.
Nederland draagt volgens de
werkgroep een speciale verantwoordelijkheid voor een wereld waarin
mensen leven „van de rente van het
ecologische kapitaal”. Nederlanders
leggen door hun overmatige con-

sumptie, bijvoorbeeld van vlees, een
veel groter beslag op natuurlijke
hulpbronnen dan de gemiddelde
aardbewoner. De zogeheten ecologische voetafdruk van de gemiddelde
Nederlander was in 2007 6,2 hectare,
terwijl dat in verhouding tot wat de
aarde aankan 1,8 hectare zou moeten
zijn. Dat is onhoudbaar, zeker „met
andere wereldburgers die hard op
weg zijn een vergelijkbaar welvaartsniveau te realiseren”.
Laat Nederland meewerken aan
een nieuw soort economie, stelt de

Wat de overheid moet doen van de werkgroep
Stop het verlies aan biodiversiteit
in Nederland in 2020.
Halveer de ecologische voetafdruk van de Nederlander in 2030.
Maak de ‘ecologische hoofdstructuur’, het netwerk van verbonden
natuurgebieden, niet kleiner.
Voer een ruimteheffing in. Wie
land gebruikt, moet betalen.
Leer scholieren over biodiversiteit
door moestuinen en natuurspeelplaatsen aan te leggen.
Richt landbouw- en natuurgebieden in Europa slimmer in. Zo ontstaat 30 procent meer beschermde natuur.
Maak de steden groener met par-

ken en met boeren in de stad.
Vergroen de belastingen. Spreek
grote producenten aan op hun
verantwoordelijkheid. Niet de
vraag maar het aanbod kan een
omslag bewerkstelligen.
Kapitaliseer duidelijker negatieve
effecten die huidig ingrijpen in de
natuur in de toekomst heeft.
Voer een belasting op hout in, met
een vrijstelling voor duurzaam geproduceerd hout.
Stimuleer het duurzaam produceren van vlees en onderzoek een
belasting op niet-duurzaam vlees.
Onderzoek gedifferentieerde importheffingen op bulkgoederen
als soja en biobrandstoffen.

taskforce. Een groene economie. De
wereld wordt daar beter van, en Nederland zelf ook. „Wij hebben de relevante kennis, kunde en middelen
in huis voor het realiseren van groene groei, zowel in eigen land als elders.” Bij het beschermen van soorten gaat de kost voor de baat uit,
houdt de werkgroep het kabinet
voor. Bijvoorbeeld: studies wijzen uit
dat de mondiale visserij jaarlijks 50
miljard dollar méér zou kunnen opleveren als die visserij duurzaam
was. „Vangstbeperkende maatregelen beperken dan wel de mogelijkheden van individuele vissers, maar leveren voor de bedrijfstak als geheel
economisch voordeel op.” Hetzelfde
geldt voor het instellen van beschermde gebieden en het realiseren
van nationale parken. Al moet daar
wel „maatschappelijke draagvlak”
voor zijn.
Het kabinet heeft vanmiddag direct beloofd dat de voorstellen uitwerkt gaan worden. Dat wordt een
green deal genoemd.
Maar de vraag is hoe oprecht de betrokkenheid van het huidige kabinet
is. Want het bezuinigt ruim 60 procent op natuur, wil geen nieuwe natuur meer aanleggen en wil een natuurwet indienen waarin als het ware staat dat de economie moet worden beschermd tegen de ecologie.
Het Wereld Natuur Fonds is in elk
geval verontwaardigd. Directeur
Johan van de Gronden: „De aanbevelingen van de werkgroep zijn goed.
Maar dat het kabinet nu spreekt van
een green deal met de samenleving is
bespottelijk. Dat is cynisch.”

