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Oudesluis De  zware  aardbeving
van 6 februari heeft een enorme im
pact.  Duizenden  mensen  zijn  ge
storven onder het puin van ingestor
te huizen, vele duizenden meer zijn
dakloos geworden nu hun woning is
verwoest.  Er  worden  vele  acties  op
gezet om die mensen te helpen, on
der meer via Giro 555. ,,Maar we wil
len  graag  zelf  wat  doen’’,  zegt  José
Dasselaar.  ,,En  via  onze  Turkse
vrienden  zijn  we  in  contact  geko
men met moskeeën in Breda en Oos
terhout  die  de  hulpactie  ’Tenten
voor  Turkije’  zijn  gestart.  Daar  ha
ken wij bij aan.’’

Warm

Voor het stel uit Oudesluis is Turkije
een land waar ze warme herinnerin
gen aan hebben. Bovendien kennen
ze veel mensen in het getroffen ge
bied.  ,,Ruim  dertig  jaar  geleden
hebben  wij  elkaar  in  Turkije  leren
kennen.  Henno  was  daar  reisleider
en ik ging er op vakantie. We hebben
daar rondgereisd in het gebied waar
nu  de  zware  aardbevingen  zoveel
leed  en  schade  hebben  aangericht.
Nu exploiteren wij een kleine cam
ping  in  Oudesluis  en  hebben  nog
steeds  warme  gevoelens  met  het
mooie  Turkije  met  die  ontzettend
vriendelijke bevolking. Dus we wil
len graag wat doen’’, zegt José.

,,De bevolking in Turkije en in dat

getroffen  gebied  helemaal  is  zo
vriendelijk en gastvrij. Toen ik daar
als  reisleider  werkte,  deden  we  ex
cursies met een legertruck. Toen we
een  keertje  vast  kwamen  te  zitten
met  die  truck,  werd  een  half  dorp
opgetrommeld  om  ons  te  komen
helpen.  De  toeristen  werden  opge
vangen,  boeren  kwamen  ons  met
hun  tractoren  te  hulp,  er  werd  ge
duwd aan de truck tot we weer vrij
waren.  We  wilden  de  mensen  wat
betalen die ons zo geholpen hadden
en  toch  bijna  een  hele  middag  met
ons  bezig  waren  maar  dat  mocht
niet. In tegendeel, ze waren blij dat
wij   als toeristen en westerlingen 
naar  hun  regio  kwamen.  Nu  onze
truck weer gereed was, moesten we
eerst  met  hen  mee.  Er  werd  een
groot feest gevierd met eten en drin
ken in het dorp vanwege onze aan
wezigheid. Zo warm en gastvrij zijn

die  mensen.  We  moeten  ze  nu  hel
pen’’, zegt Henno.

,,Voor  de  actie  ’Tenten  voor  Tur
kije’ zijn nu inzamelpunten opgezet
in onder meer Breda, Sassenheim en
bij ons in Oudesluis. Wij zorgen er
voor dat de tenten in Breda komen,
vandaar uit worden de ingezamelde
tenten  per  vrachtauto  naar  het
rampgebied gebracht’’, legt José uit.
,,Dus  wie  heeft  er  nog  een  tent  op
zolder liggen? En wil zo een steentje
bijdragen  aan  de  hulp  voor  de  ge
troffen mensen. Laat het ons weten
of kom langs met je tent.’’

SVR

Het stel probeert de actie uit te brei
den door de organisatie waarbij hun
camping  is  aangesloten,  de  Stich
ting  Vrije  Recreatie  (SVR),  er  bij  te
betrekken. ,,We hebben gevraagd of
ze de actie willen ondersteunen, bij

voorbeeld  richting  de  SVRleden.
Wij  hebben  een  De  Waardtent  die
we vorig jaar nog in de verhuur had
den  ook  gedoneerd.  Die  kan  bij  die
mensen  in  Turkije  nog  makkelijk
een  tweede  ronde  mee.  En  zo  heb

ben  waarschijnlijk  wel  meer  cam
pings tenten liggen die ze mogelijk
kunnen  missen.  We  hebben  nog
geen officieel antwoord van de SVR
maar  de  eerste  reactie  was  positief,
dus dat wachten we af.’’ 

AARDBEVING Camping Oudesluis inzamelpunt voor slachtoffers

Actie: Tenten voor Turkije
José en Henno Dasselaar
van Camping Oudesluis
zamelen tenten in voor
de slachtoffers van de
aardbeving in Turkije en
Syrië. Wie een  liefst
grote  (familie)tent over
heeft (of iemand kent
die zo’n tent niet meer
gebruikt) kan deze bij de
camping komen inleve
ren. ,,Wij zorgen er dan
voor dat een familie in
het rampgebied in Tur
kije deze tent dan kan
gebruiken voor tijdelijk
onderdak.’’ 

Mike Deutekom
m.deutekom@mediahuis.nl

Henno en José Dasselaar  met hulp van Dirk Fijma  zamelen tenten in en inspecteren deze vóór verzending naar Turkije en Syria. FOTO’S MARC MOUSSAULT
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Inleverpunt

Tenten kunnen worden
ingeleverd bij Camping
Oudesluis, Grote Sloot 489,
Oudesluis. Voor meer
informatie bel met
0647565425 (José) of mail naar
info@campingoudesluis.nl

Henno Dasselaar en Dirk Fijma stapelen tenten op. Alle tenten worden gecontroleerd op compleetheid en staat.

We hebben vroeger rondgereisd
in het gebied waar nu de zware

aardbevingen zoveel leed en
schade hebben aangericht


