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VAN DE REDACTIE 
 

We hebben Sinterklaas weer achter de rug en nu op naar Kerstmis. In Nederland zijn alle huizen weer volop 

centraal verwarmd en in Mexico-stad beginnen we dat te missen. Er zijn er enkelen onder ons die een centrale 

verwarming in huis hebben, maar de meesten moeten het zonder doen. Zo’n paar maanden kou per jaar is on-

voldoende reden om zo’n kostbare installatie aan te leggen. Ja, en dan wordt het douchen toch wat minder 

aangenaam. Als het buiten om het vriespunt is en binnen onder de tien, zie ik op tegen het moment waarop ik 

de kraan dicht moet draaien. Dan droog ik m’n borst alvast af, terwijl ik met m’n rug nog onder de warme 

stroom sta, al was het alleen maar om dat akelige moment wat korter te maken. 

Dat is nou ook weer geen reden voor de beheerders van onze geliefde metropool om geen ijsbaan aan te leggen 

op het Zócalo. Maar wat jullie waarschijnlijk niet wisten is dat dat uitgevoerd wordt door het Nederlandse bed-

rijf “Ice-World”, een uitermate professionele onderneming, die over de hele wereld kunstijsbanen aanlegt, en 

dat op een milieuvriendelijke manier en energiebesparend . Dat alles in navolging van onze schaatshelden van 

lang geleden Ard Schenk en Keessie Verkerk, die al wereldkampioen werden met rondjes onder de  37 op de 

tienduizend meter. Vandaag de dag klassificeer je jezelf daar niet meer mee voor de winterspelen. 

´t Is een lang nummer geworden deze keer. Maar liefst 28 bladzijden. ‘t Is al weer even geleden dat we dat 

haalden. Nogal wat nieuws van de Vereniging: een jaarveslag, een financieel verslag, een begroting voor 2014, 

een interview met Sinterklaas, het tennistoernooi en de klimtocht naar de Iztacíhuatl. Verder hebben we een 

Kerstverhaal van Bernard Schut en een verhaal van Dhian Siang Lie over het ging bij de aanleg van de bestrating 

in wat bij de gemeente Cuernavaca bekend staat als een Colonia, maar op Google Earth weer wat anders is. We 

hebben dat laatste stuk zelfs in tweeën moeten knippen om voldoende ruimte over te houden voor de rest. In 

het eerste nummer van 2014 komt het vervolg. 

Dan hebben een stukje over de ECO-bici’s van Jan-Albert en uiteraard de wisten-jullie’s uit Nederland van Kees 

Burk. Verder speculeert Lia Bijnsdorp over de verbazingwekkende chemie tussen onze Friezen en de Micho-

acanen, en brengt ze onze Vincent van Gogh in zelfportret samen met een schoon Tarrascaans naakt. Jammer 

dat hij het niet live heeft mogen beleven. Dat had vast een oor gescheeld. Tenslotte graaft Annelies van den 

Berg in de emotionele hardships van expats en hun of haar partners zo ver van God en vaderland. Haar bedrijf 

WorldSupport biedt vanuit Dubai steun en toeverlaat. We wensen jullie veel leesplezier. 

Ad, Edwin, Jan-Albert en Jorrit
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VAN DE VOORZITTER  
 

Geachte Lezers van de Popo, 

We gaan 2013 weer bijna achter ons laten.  Een ieder van U  kan zelf bepalen of het een goed of minder goed 
jaar is geweest.  Ik hoop een goed jaar en ook dat U dit voort mag en kan zetten in 2014! 

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering heb ik U al op de hoogte gesteld dat er een aantal wijzigingen 
 in ons bestuur hebben plaats gevonden. Onze vice-voorzitter, Niels van Vliet, kan vanwege gezinsuitbreiding 
met zoon Bram, en de nieuwe verantwoordelijkheden die hij gaat krijgen op zakelijk gebied,  niet meer deel 
nemen aan de organisatie van verschillende evenementen en heeft dus in November zijn positie ter beschikking 
gesteld. Ook onze penningmeester, Walter Elderink,  moet vanwege een verandering van baan zijn positie 
openstellen daar hij te veel zal moeten reizen en misschien in 2014 zal moeten verhuizen. Als laatste (but not 
least) zullen we afscheid gaan nemen  van onze KLM man,  Frank Pon, ook bekend als the  drive achter het 
enorm geslaagde Oranje Gala 2013. Frank heeft een nieuwe positie aangenomen in Madrid en zal eind Decem-
ber richting Spanje verhuizen.    

Namens alle bestuursleden wil ik hen alledrie nogmaals enorm bedanken voor de getoonde inzet binnen ons 
bestuur. We zullen jullie zeker missen! 

Inmiddels  hebben we al drie dames bereid gevonden om mee te gaan draaien in het bestuur, echter door 
vakanties en de voorbereidingen van het bezoek van Sinterklaas heeft alleen  Petra Veerman  al deelgenomen 
aan een vergadering en als zodanig is zij dus de enige die officieel in het bestuur is opgenomen. Petra, van harte 
welkom! 

De ander twee dames zullen in Januari aan het bestuur worden voorgesteld en ik zal hen in de volgende PoPo 
vermelden.  

Ja, onze goedheilig man is na een stormachtige Sinterklaasviering in Holland, direct naar Mexico doorgevlogen 
en op Zaterdag 7 dec. JL, was hij met een paar pieten te gast in de mooie tuin van Familie Slik.  Dat was een zeer 
geslaagd bezoek en ik vernam dat bijna 90 kinderen bij de Sint op de bank hebben kunnen zitten. Ik heb ook 
begrepen dat onze ambasadeur, samen met zijn Duitse collega ook langs zijn geweest en dat beiden zeer 
tevreden waren, volop bezigheden, lekkernijen (Stroopwafels van Koen, Shoarma van Janneke en salada van 
Eric).  Verderop in de Popo een interview met de goedheiligman.  

Wederom namens het bestuur, wil ik Sint en zijn pieten bedanken voor de moeite die ze hebben genomen om 
onze kinderen in Mexico te bezoeken. 

Wat hebben wij voor plannen in Mexico in 2014?  Er zijn gesprekken lopende met onze ambassade over een 
hele nauwe samenwerking aangaande het OranjeGala, het Festival de los extranjeros op Reforma en een mo-
gelijke buitendag. Ik hoop hier in Februari meer over te weten en zal het U gaarne mededelen. Het bestuur zal 
de ´normale´activiteiten via onze webpage weer bekend maken en hoopt wederom  volgend jaar op Uw steun 
om als sponsor en/of lid het ons mogelijk te maken evenementen en activiteiten te organizeren  voor ´onze´ 
medelanders in Mexico. We zijn en blijven een gezelligheids vereniging, die al sinds begin jaren 1900 in Mexico 
actief is en blijft om te doen waar wij Hollanders goed in zijn:  een beetje Holland naar Mexico halen en gezel-
lige events te organiseren voor de NV in Mexico! 

Het bestuur wenst U allen hele fijne Kerstdagen toe en een goede  jaarwisseling en met de beste wensen voor U 
en Uw familie in 2014. 

Roeland Delfgaauw 
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INTERVIEW MET SINTERKLAAS 
 

 

        door Edwin Timmer 
 

,,Zo, nu eerst die mijter maar eens af.’’ Sinterklaas is 

achter in de grote Ford Explorer gaan zitten voor een 

snelle rit naar het vliegveld. Ook voor de Staf is plek 

naast hem. Het is een uur of vijf ‘s middags als 

Sinterklaas vertrekt van zijn eigen verjaarsfeest, bij 

de familie Slik op Reforma 2205. ,,Heb je de tickets 

voor Brazilië klaar, Regelpiet?’’, vraagt de 

Goedheiligman. Als er een bevestigend knikje komt 

van de voorbank, ontspant Sinterklaas. 

Hij is moe van weken vrolijke drukte in Nederland, 

een lange reis naar Mexico en vanmiddag nog eens 

die zeventig koters toespreken in Nederlands, Spaans 

en Engels. Maar hij blijft goedgehumeurd. ,,Dat is 

toch elke keer genieten. Je ziet de kinderen groeien. 

Het ene jaar zijn ze te timide om iets tegen je te 

zeggen, en ‘t volgende jaar zitten ze luidkeels liedjes 

te zingen. Dat vind ik mooi.’’ 

De voorlichterspiet stemde in met het uitzonderlijke 

interview voor de Popo, onder uitdrukkelijke 

voorwaarde dat het alleen voor de Nederlandse 

gemeenschap in Mexico zou zijn. Niet voor Telegraaf, 

Volkskrant of Elsevier. ,,Dat zorgt gelijk voor zoveel 

ophef’’, legt Sinterklaas uit. ,,Als mijn verjaardag 

voorbij is, wil ik dat de kinderen in Nederland zich 

richten op het Kerstfeest. En niet op een oude man 

die aan zijn rust toe is.’’ 

Dan, in één beweging, haalt Sinterklaas onder zijn 

witte onderkleed een broodje shoarma vandaan. 

,,Zo. Daar had ik nou de hele middag al trek in. Heeft 

u wel gezien wat voor lange rij er voor die pannen 

met pruttelend shoarmavlees stond te wachten? 

Janneke de Geus bezorgde me dit broodje vlak voor 

ik weer de lift in stapte. Ach, ze is altijd een lieve 

meid geweest.’’ 

 

Terwijl Sinterklaas Chapultepec Park bekijkt, en 

ondertussen zijn witte handschoenen bevlekt aan de 

shoarma, komt het gesprek op de rare discussie in 

Nederland over zwarte Pieten die niet meer zwart 

mogen zijn, laat staan oorbellen dragen. 

Heeft u zich daaraan gestoord Sinterklaas? 

,,Ach weet je, jonge vriend, op mijn leeftijd maak je 

je niet zo snel meer druk. Maar ik vind het wel 

jammer dat die demonstranten racisme zien waar 

het niet bestaat. Mijn Pieten zijn niet zwart omdat ze 

Moors zouden zijn, maar omdat ze zo vaak door die 

schoorstenen klauteren. Weinig Nederlanders zijn zo 

vriendelijk om voor begin december hun schoorsteen 

even te vegen. En van uitbuiting van mijn helpers is 

toch ook geen sprake? Kijk naar hun werkvreugde, 

het is hoogstens zware seizoensarbeid.’’ 

,,Ik vind het wel jammer dat de ambassadeur zo 

zenuwachtig is geworden van die Hollandse 

discussie. Is het je ook opgevallen dat hij zo laat op 

mijn feestje arriveerde? Dat was niet uit desinteresse 

hoor. Maar hij durfde eerst niet. Ik heb mijn Pieten 

naar de residentie moeten sturen om hem te 

overtuigen. Dolf zat bedroefd aan tafel en stelde dat 

hij bang was dat er foto’s zouden worden genomen 

van hem en mijn Pieten, en dat die weer rare reacties 

in Nederland zouden uitlokken. Dat is natuurlijk 

nergens voor nodig. Mijn verjaardag is voor iedereen, 

zelfs voor al wat oudere en ervaren ambtenaren.’’ 

Henk Keijzer, de man die zoals elk jaar de muzikale 

begeleiding deed, was helemaal in het zwart gekleed. 

Zag u dat? Was dat een indirecte boodschap of steun 

aan het veelkleurige pietenfront? 

,,Hahaha, Henk probeert altijd wat te provoceren. 

Dat deed hij al toen hij nog op lagere school zat. Dat 

weet ik, want ik zat samen met hem op dezelfde 

basisschool.’’ 
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Sinterklaas informeert bij de twee Pieten voorin of 

alle kadootjes wel goed zijn aangekomen in Mexico. 

De Pakjespiet antwoordt dat de kinderen ze op dit 

moment aan het uitpakken zijn, maar dat er één 

kadootje voor één meisje is kwijtgeraakt. ,,Wat zeg je 

me daar? Ga daar gelijk achteraan pakjespiet. Ik wil 

dat elk kind dit weekend zijn kadootje heeft!’’ 

Sinterklaas, hoe regelt u het dat, terwijl u eerst 

weken in Nederland bent, toch alle chocoladeletters 

en kadootjes, op tijd in Mexico heeft? Dat lijkt me een 

hele klus. 

,,Laten we zeggen dat ik goede contacten heb met 

een verhuisbedrijf in Mexico’’, glundert de bebaarde 

kindervriend. ,,Zij weten van wanten als het gaat om 

de douane. Wij lijden in de haven Veracruz eigenlijk 

nooit tijdverlies.’’ 

Mijn dochtertje vraagt zich af hoe u in Mexico 

kadootjes in de schoen kunt doen, als u ondertussen 

in Nederland bent. Bovendien zijn de daken hier toch 

veel te hoog voor uw paard Amérigo? 

,,Ik kom zelf altijd pas na 5 december naar Mexico. 

Maar we hebben genoeg Pieten in dienst die vast 

vooruit reizen. Zij zorgen voor de pakjes in de 

schoenen in Mexico. En dan helpt een loper of een 

vriendelijke portier, die ook wel een paar pepernoten 

lust, net zo goed als de schoorsteen hoor.’’ 

Als het vliegveld in zicht komt, drukt de Regelpiet 

Sinterklaas vast zijn ticket voor Rio de Janeiro in 

handen. En een paar schone witte handschoenen. 

,,Morgen nog mijn verjaardag vieren in Brazilië met 

de Nederlandse kindertjes, en dan zit het er dit jaar 

weer op. Nou, dankjewel hoor voor je interesse 

jongeman.’’ 

Maar Sinterklaas waarom bent u niet op uw paard in 

Mexico? En heeft u eigenlijk een vrouw of een 

vriendin? 

,,Mijn paard, beste vriend, zou inderdaad heel goed 

met de KLM naar Mexico kunnen reizen. Dat doen ze 

uitstekend bij die maatschappij. Eerlijk gezegd: ze 

brengen wel eens paarden voor ons vanuit Spanje 

naar Nederland. Maar met deze korte reis naar Me-

xico en Brazilië kan ik dat Amérigo niet aandoen. 

Bovendien wil ik niet met mijn schimmel vast komen 

te staan tussen de lerarenprotesten. Dat geeft zo’n 

gedoe. Want ze passen nooit allemaal in de zak.’’ 

Dan stapt Sinterklaas voorzichtig de auto uit. De 

Regelpiet geeft hem de mijter en Staf aan. Maar 

Sinterklaas, hoe zit het met uw liefdesleven. En raakt 

uw budget nooit op voor kadootjes? 

,,Mijn liefdesleven? Heb je dat nu nog niet 

begrepen?’’ Sinterklaas wil zijn mond openen voor 

een antwoord, maar bedenkt zich dan toch. Om bij 

het afscheid te zeggen: ,,Dat zijn nou twee 

onderwerpen waar jij je nooit zorgen over zal hoeven 

maken jongeman. Niemand niet, trouwens. Tot 

ziens!’’ 
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TENNISTOERNOOI LAS AGUILAS 
 

door Els Bosch 
 

In oktober werd door “Ridder Henk” het jaarlijkse 

tennistoernooi  in Las Aguilas georganiseerd. Bij 

aankomst werden we even verrast door een paar 

onbekende tennissers op de baan, maar ze maakten 

al snel plaats voor ons. Van ons had een selecte 

groep spelers zich aangemeld om dit jaar weer het 

gevecht aan te gaan om de beker.  

 

Het weer zat ons mee en onder het genot van koffie 

en een heleboel bananen is er hard gestreden. Ook 

Floris en Marnix hebben zich goed staande gehouden 

in het daverde tennisgeweld. Aan het einde van de 

middag waren de winnaars bekend. Met een nipte 

overwinning hebben Antoinette en Jan Maarten het 

gevecht gewonnen. 

 

Bij de familie Kabel hebben we gezellig op het terras 

zitten borrelen met pizza en lekkere soep van het 

huis. De beker kwam dit jaar niet tevoorschijn helaas, 

maar die komt volgend jaar wel weer om de hoek 

kijken

. 
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OH OH ECOBICI  

door Jan-Albert Hootsen

Het gaat al meteen mis bij de eerste fiets die ik te 

pakken heb. Ik ben in Polanco, maar over drie 

kwartier heb ik een afspraak in de Zona Rosa. Het is 

spitsuur; taxi's zijn te duur, de metro overvol en 

traag, het verkeer op de Avenida Mazaryk een hel. 

Het enige vervoersmiddel dat me comfortabel en 

snel naar het centrum kan brengen is de fiets. Ik pak 

een rood-witte ros uit het rek bij Parque Lincoln. Ik 

stap op het zadel en... baf! Zadel buigt naar achteren 

en de stang schiet meteen het frame weer in. Geen 

mogelijkheid om het vast te zetten. Ik rijd als een 

halvegare richting een ander Ecobici-station in de 

buurt; nog genoeg tijd om het ding te vervangen. 

Ook daar gaat het echter fout; ik zet de fiets in het 

rek, maar de computer van het station blijkt kapot. 

Meteen bellen naar de klantenservice, want als het 

terugbrengen van de fiets niet wordt geregistreerd, 

volgt een flinke boete. Na drie mislukte pogingen en 

een kwartier verder is het me eindelijk gelukt om de 

boete voorkomen. Reeds te laat ga ik op zoek naar 

een andere Ecobici. Drie stations: alle computers 

kapot. 

Sinds een week of vier heb ik een pas van de Ecobici. 

Tróts was ik op mezelf toen ik het plastic eindelijk in 

handen kreeg. Ecobici is een van dé 

prestigeprojecten van oud-burgemeester Marcelo 

Ebrard. In 2010 werd hij gekozen tot beste 

burgemeester ter wereld door de City Mayors 

Foundation, een eer die hem vooral werd toegekend 

vanwege zijn groene imago: meer openbaar vervoer, 

meer fietspaden én... Ecobici. 

Het Mexicaanse 'witte fietsenplan' moest de stad het 

imago toemeten van een metropool naar Westerse 

stiel, een stad die met haar tijd meegaat en gemak, 

milieu en technologie verenigt. Het leek allemaal zo 

mooi: zoetjesaan zou het centrum steeds meer het 

domein van voetgangers en fietsers moeten worden, 

in plaats van een hel van uitlaatgassen, getoeter en 

lawaai. 

Het ziet er ook allemaal prachtig uit, die zwarte 

rekken met flimmende rood-witte fietsen in het 

centrum, de computerpaal met full-color display en 

het geheel geautomatiseerde leensysteem. 

Maar er is een probleem: slechts een paar jaar na het 

aanbrengen van de fietsen, lijkt Ecobici al niet meer 

goed te werken. Sinds enkele weken fiets ik zoveel 

mogelijk, maar het wordt steeds moeilijker om 

Ecobici te gebruiken. Ik woon in de Narvarte, waar 

nog geen stations zijn, en moet een kwartier lopen 

voor het de dichtsbijzijnde Ecobici. Dat station, bij 

het Panteón Francés, is echter vaker defect dan niet 

defect. 

Als ik ergens naartoe fiets, heb ik allang niet meer de 

zekerheid dat ik de fiets ergens kwijt kan. Zo fietste ik 

gisteren weer naar de Zona Rosa, maar van de vier 

rekken in dat deel van de wijk, gaven er drie op de 

computerpaal een foutmelding aan. De vierde leek te 

werken, maar toen ik mijn fiets eindelijk had 

ingeleverd, gaf het display aan dat de fiets niet 

correct was weggezet. Wéér bellen naar de 

klantenservice, wéér twintig minuten van mislukte 

telefoontjes, automatische menu's die wegvallen en 

ongeïnteresseerde medewerkers die met de 

simpelste vragen problemen leken te hebben. 

Bij navraag bij andere Ecobici-gebruikers hoor ik 

steeds vaker dezelfde klachten: stations die niet 

werken, onnodige boete's, fietsen met scheve sturen 

en onverstelbare zadels. Natuurlijk is de fiets een 

gebruiksobject, maar dit zijn geen incidenten meer: 

het Ecobici-systeem lijkt in een staat van permanente 

defecten te zijn beland. 

Het gevolg is dat Ecobici van het openbaar vervoer 

van de toekomst naar hét hoofdpijndossier onder het 

openbaar vervoer dreigt te worden. Als je niet weet 

of je ergens een fiets kan halen en of je je fiets wel 

ergens kwijt kan, verliest Ecobici daardoor zijn 

belangrijkste bestaansrecht: betrouwbaarheid en 

gebruikersgemak. 



 

8.- POPO, Magazine van de Nederlandse Vereniging in Mexico 

 

Miguel Ángel Mancer is in december begonnen als 

regeringsleider van het Federaal District. Hij heeft 

net zijn eerste informe achter de rug, waarin hij de 

zegeningen van zijn regering uit de doeken deed. 

Ecobici werd er niet in genoemd. Hopelijk gebeurt 

dat wel in zijn tweede informe. Het zou oneindig 

zorgen zijn als ecobici over enkele jaren fietsers uit 

wanhoop weer de metro of de auto in drijft... 
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HET KERSTGESCHENK 
 

door Bernard Schut

Op sommige plaatsen lag de sneeuw metershoog. 

Een waterig zonnetje gleed door het kleine raampje 

van de kamer naar binnen en verlichtte even de wieg 

waarin haar kind lag te slapen. Je hoorde wat 

dorpsgeluiden - een stem, het rinkelen van de deurbel 

van de winkel van de bakker - maar ver weg, verder 

was het stil. Zo stil als het in een klein bergdorp kan 

zijn. 

Dit moet het einde betekenen, dacht ze. Geen melk 

voor de kleine, geen brood, geen hout om de kachel 

te stoken. Geen geld. Niets. Alleen maar schulden. En 

waar kon ze nog naar toe? Hoe kwam ze ooit nog 

weg uit dit bergdorp, diep bedolven onder de 

sneeuw, op meer dan een dag lopen van de 

bewoonde wereld? Ze had niet eens meer 

behoorlijke schoenen om op te lopen. En dan, hoe 

moest de kleine Marija dit overleven?  

Er was niemand die haar wilde helpen. Overal was ze 

langs geweest: ik ben jong, ik doe alles wat u me 

opdraagt, geeft u me werk. Maar de dorpsbewoners 

hielden niet van zo’n vreemdelinge zonder man maar 

met een klein kind. En elke boerin dacht: zo’n jonge 

meid in huis, dat is vragen om moeilijkheden, de kat 

op het spek binden daar beginnen we niet aan. Was 

het haar schuld dat haar vriend haar hier had 

achtergelaten met het kind, in de week voor Kerst 

nog wel. 

Ze had het eerst niet willen geloven, ze waren 

gelukkig, dacht ze. In de vroege zomer waren ze hier 

beland, Jean-Luc en zij. In de zomer had hij werk 

gevonden bij de boeren, er was genoeg te doen 

geweest. Maar toen de winter kwam, en die kwam 

hier vroeg, was hij er even snel weer uitgeschopt. In 

oktober was het kind geboren. Toen raakte het geld 

al op. En kort voor Kerst had hij de benen genomen, 

haar en het kind laten barsten. Ze had gewacht, 

tegen beter weten in zich zelf wijs gemaakt dat hij 

wel spijt moest krijgen van zijn impulsieve besluit om 

hen in de steek te laten. Maar hij was weg en bleef 

weg. Ik red het alleen ook wel,  had ze toen gedacht. 

Maar ze redde het niet in deze vijandige, gesloten 

wereld. 

Peter Miro stapte in de bindungen van zijn ski’s en 

klikte ze vast. Even bleef hij staan om te genieten van 

de stilte en de kristalheldere berglucht. Toen schoot 

hij naar beneden. De afdaling was altijd makkelijk, 

naar boven, naar zijn cabane, kostte het meer 

moeite. Zijn berghuisje lag een kwartiertje buiten het 

dorp, lopen dan, en in de zomer wanneer de wegen 

goed begaanbaar waren. In de winter lag dat anders, 

dan had je een 4-wheeldrive nodig of natuurlijk de 

ski’s. Hij ging regelmatig naar het dorp. In zijn cabane 

had hij weliswaar genoeg proviand om een 

belegering te doorstaan, maar voor verse groente en 

fruit en ook wel voor brood ging hij elke week een 

paar keer naar beneden. Maar dit keer had hij wat 

anders voor. Gisteravond had hij met de oude 

dorpsdokter gegeten in de herberg van Caussols.  

Hij woonde hier al jaren, kende iedere dorpsgenoot, 

maar alleen de oude dorpsdokter rekende hij tot zijn 

vrienden. Met hem dronk hij regelmatig een glaasje, 

legde een kaartje en praatte over wat hen bezighield. 

Soms, zoals gisteravond, gingen ze ergens een hapje 

eten, meestal in Caussols. ’s Zomers kwamen er nog 

wel wat toeristen daar, maar ’s winters kwam er 

geen sterveling. En in de oude gelagkamer bij het 

knapperend haardvuur onder de balken waar het 

roet van eeuwen op zat vastgekit, hing een sfeer die 

zich moeilijk liet beschrijven. Een schuilplaats, 

misschien is dat het juiste woord, dacht hij. Wanneer 

de wereld verging moest je hier nog veilig zijn. 

Bovendien was het eten er goed, zelfgemaakte paté, 

zelfgebakken brood, eigen slacht en wijn van een 

nabij landgoed! 

Nadat Miro gisteravond thuis was gekomen had hij 

nog lang nagedacht over wat zijn oude vriend hem 
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verteld had. En na zorgvuldig wikken en wegen had 

hij een besluit genomen, een besluit dat hij nu uit 

ging voeren. 

In het dorpscafé hing een sfeer die elke 

kroegbezoeker onmiddellijk zou herkennen, die van 

landerigheid. Een klok tikt de minuten weg, een 

biljartbal kaatst tegen een andere en op het hoekje 

van de bar rekt de poes zich behaaglijk uit en slaapt 

verder. “Goedemiddag samen”, groette Miro. De 

paar aanwezige bezoekers keken verbaasd op en 

mompelden een antwoord. “Wat wilt u drinken?”, 

vroeg de man achter de bar. “Van hetzelfde”, 

antwoordde Miro en wees naar de kelkjes op de bar. 

Hij nipte aan zijn glas. “Ik heb sporen van wolven 

gezien hiernaartoe, ze krijgen honger en komen naar 

beneden.”  

‘Wolven’ waren een geliefkoosd onderwerp waar 

ieder over mee kon praten. Het gesprek vlamde op 

en doofde weer uit. Opnieuw was het stil. “À 

propos”, zei Miro, “hoe gaat het met die jonge vrouw 

uit Montenegro, ik hoorde van iemand dat het niet 

goed af zal lopen met haar.” Een van de mannen 

haalde zijn schouders op, “die gaat het hier niet 

redden.” “Een kind, alleen maar schulden, wie wil die 

hebben?”, voegde de ander er aan toe, “daar brandt 

hier niemand zijn vingers aan. Ze woont hier vlak 

naast, in dat kleine huisje van de bakker. Die heeft er 

ook al lang spijt van, kan naar zijn centen fluiten. Wat 

doen die mensen hier, laten ze in hun eigen land 

blijven.” De mannen keken onwillig voor zich uit. Wat 

hen betrof was dit geen onderwerp van gesprek. 

Miro dronk zijn glas leeg. Met een “ik ga maar weer 

eens verder” verliet hij het café. Buiten waren de 

dorpslantaarns al aan en verspreidden in de 

besneeuwde straten een diffuus geel licht. Hij keek 

om zich heen en liep toen naar het huisje waar de 

mannen in het café het over gehad hadden. 

De vrouw in de schemering van de kamer zag er 

afgetobd uit. In een hoek stond een kleine wieg. Erin 

lag een heel klein kindje, bijna een pop, met grote, 

stralende ogen. Hij nam het in zich op. Hier heerst 

armoede, dacht Miro, het deed hem denken aan 

doeken van Nederlandse schilders die hij vroeger wel 

eens gezien had. Hij wendde zich tot de vrouw: “Wat 

een leuke baby heeft u. Maar laat ik mij eerst 

voorstellen en vertellen waarom ik kom. Ik heet 

Peter Miro. Ik woon aan de rand van het dorp in een 

klein huis. Het huis is weliswaar klein maar te groot 

voor mij om zelf te onderhouden. Ik heb mijn eigen 

werk te doen en soms ben ik weken op reis. Ik 

hoorde van de dokter van het dorp, die een vriend 

van mij is, dat u werk zoekt. Ik  zoek iemand die mij 

kan helpen.” 

De vrouw, die was opgestaan toen Miro zo 

onverwachts binnenkwam, wankelde, hield zich vast 

aan haar stoel en begon onbedaarlijk te huilen. Miro 

zei niets, boog zich over de wieg en kietelde de baby 

onder haar kinnetje. “Kijk ze lacht, ze is nu al aan me 

gewend. Maar zou u bij mij willen werken?”  

De vrouw hervond haar evenwicht. “Als Marija al aan 

u gewend is, zal het mij ook wel lukken”, voegde ze 

er met een verlegen lachje aan toe. “U heeft 

natuurlijk van de dokter gehoord hoe het met mij 

gesteld is. Natuurlijk wil ik graag bij u werken. Maar 

gaat u zitten, kan ik u een kop thee aanbieden?” 

“Prachtig”, zei Miro. “Dan zal ik u wat meer over mijn 

huis vertellen.” De vrouw was ook gaan zitten en 

veegde de tranen van haar gezicht. En Miro vertelde. 

Dat het huis, ook al was het klein, eigenlijk uit twee 

delen bestond. In het ene woonde hij, in het andere 

kwam vroeger vaak zijn dochter logeren. Maar die 

was nu getrouwd en woonde ver weg. Het stond nu 

meestal leeg. “Eigenlijk zijn het twee kleine 

appartementjes, die beide bestaan uit een grote en 

een kleinere kamer. Er tussen loopt de gang en ligt 

de keuken. De logeerkamer heeft een eigen veranda. 

Het huis wordt met hout verwarmd. En o ja, ik heb 

geen auto, het is dus lopen, fietsen of in de winter 

skiën. Ik loop het binnen het kwartier. Dat wat 

betreft het huis. En nu mijn tweede vraag: als u het 

aandurft, kunt u met uw baby het logeergedeelte van 

het huis bewonen. Ik betaal u kost en inwoning en 

voldoende om kleren en dergelijke van te kopen, en 

schulden als u die heeft mee af te betalen. Dat is 



 

14.- POPO, Magazine van de Nederlandse Vereniging in Mexico 

 

mijn verhaal. Als u ‘ja’ zegt, regel ik een auto die u 

morgen ophaalt, als u ‘nee’ zegt gaat het over, maar 

u kunt er natuurlijk over nadenken, dan hoor ik het 

binnenkort wel.” 

De vrouw had aandachtig geluisterd. “Wat wilt u”, zei 

ze, ze was bijna opnieuw in tranen, “dit is een 

geschenk van de hemel. Natuurlijk zeg ik ‘ja’. Ik heet 

Godza, ik kom uit Montenegro, en ik ben 21 jaar, 

mijn dochtertje heet Marija. En ik kan goed werken, 

u zult er geen spijt van hebben.” Miro stond op, 

“morgenochtend kom ik jullie ophalen, en met de 

bakker zal ik de huur regelen, tot morgen dan.” Oef, 

dacht hij, toen hij weer buiten stond, die heeft het 

moeilijk gehad. Ik hoop wel dat het goed afloopt, 

voor mij maar ook voor haar. 

Ze had de hele nacht niet geslapen. En ver voor 10 

uur stond alles klaar. Dat was ook niet moeilijk, die 

paar koffers waren snel gepakt en verder had ze niet 

veel meer. Wat van waarde was geweest, had ze 

verkocht of als onderpand gegeven aan de bakker 

om niet op straat gezet te worden. Nou ja, die paar 

sieraden zou ze ook niet missen. Ze was zenuwachtig. 

Hoe zou dit avontuur aflopen? Maar een andere keus 

had ze niet, en de man leek heel aardig. Kon dat nog 

hier in dit vijandige dorp, iemand die aardig was? 

*** 

De winter wist dat jaar van geen wijken. Er woedden 

sneeuwstormen, het dorp was soms dagenlang niet 

te bereiken. Maar in het huisje was het behaaglijk. 

Godza genoot van haar nieuwe bestaan en ook Miro 

merkte dat hij het prettig vond om iemand in huis te 

hebben die hem hielp met het huishouden en vooral 

iemand die altijd opgewekt was. Het was een goede 

keus geweest vond hij. Aanvankelijk had Godza zich 

’s avonds bescheiden teruggetrokken op haar kamer 

maar al snel had Miro haar uitgenodigd om ’s avonds 

bij hem te komen zitten. Hij zette dan een plaat op 

en werkte ongestoord verder aan het boek dat hij 

schreef. 

De kamer van Miro was eigenlijk één grote 

boekenkast met uitzondering van de plek voor het 

raam waar zijn schrijftafel stond. En er hing een groot 

olieverfschilderij met vrolijke kleuren, zonder dat het 

veel uitbeeldde, vond ze. Hij leefde heel sober. In het 

zijkamertje stond een bed met een paar kleurige 

indianendekens erop, meer had hij niet nodig. 

Miro stond plotseling op en zette de muziek zacht. 

“Luister. De wolven.” In de vlakte om het huis klonk 

het gehuil van wolven. Eerst van een, toen van de 

hele troep. “Indrukwekkend, vind je niet? Een van de 

mooiste natuurgeluiden die ik ken. Ze zoeken naar 

voedsel natuurlijk. Morgen zal je hun sporen wel 

zien.” Het geluid stierf weg. Hij zette de muziek weer 

harder. “Dit is ook mooi om naar te luisteren. Het is 

een vioolconcert van Mendelssohn, een Duitse jood 

uit de negentiende eeuw. Toen er nog veel joden in 

Duitsland woonden. Eigenlijk moet ik zeggen, toen er 

nog plaats was voor joden in Duitsland, en in 

Nederland en in Oost Europa. In de laatste 

wereldoorlog zijn de meesten gedeporteerd naar 

concentratiekampen en daar om het leven gekomen. 

De mens is voor de mens een wolf. Ik denk wel eens 

dat mensen erger zijn dan wolven. Mijn moeder was 

een Nederlandse jodin, mijn vader een Spanjaard, ik 

ben dus eigenlijk een ‘Mischling’, vandaar mijn naam: 

Peter Miro. Maar laat ik stoppen met mijn sombere 

gedachten, meestal schrijf ik ze alleen maar op.” “In 

Montenegro zijn joden nog steeds niet geliefd 

trouwens”, zei Godza, “evenmin als 

mohammedanen. Mensen haten alles wat vreemd 

is.” “Daar kan jij over meepraten”, zei Miro.   

Het werd zomer. Op een warme zomerdag lagen 

Godza en Miro in de wei achter het huisje. Miro had 

een van zijn indianendekens uitgespreid in het gras. 

De zon scheen uitbundig. Marija speelde aan hun 

voeten. Godza steunde op een elleboog en boog zich 

naar hem toe: “weet je, ik wil hier nooit meer weg.” 

“Dat hoeft ook niet”, zei Miro, “je bent welkom 

zolang als je wilt, tot je iets anders vindt, ben je 

welkom.” “Dat bedoel ik niet”, zei ze. Peter Miro 

keek haar aan. “Luister”, zei hij, “ik ben een man van 

in de vijftig en jij een jonge vrouw van net twintig, er 

komt een moment, eerder of later, dat je weg wilt. 

Begrijp je dat?” Hij stond op, kneep Marija in haar 
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wangetje en slofte naar binnen. Dit moment had hij 

verwacht en hij was er bang voor geweest. 

Een paar weken later vertelde Peter Godza dat hij op 

reis moest. Hij wist niet voor hoe lang, maar zijn 

vriend de dokter stond altijd tot haar beschikking 

met raad en daad. Hij hoopte dat ze nog zou blijven 

zorgen voor het huis en er nog zou zijn als hij 

terugkwam, maar het stond haar natuurlijk vrij om 

voordat hij er weer was te vertrekken. Voor zijn boek 

was het absoluut nodig om de reis te maken. Zolang 

hij er niet was, kon ze over het huis beschikken alsof 

het haar eigen huis was. 

Godza bleef. Ze zorgde voor het huis en haar kind, de 

hele nazomer door. Het was een heerlijke zomer. ’s 

Avonds zat ze op haar veranda achter het huisje en 

las een van de ontelbare boeken uit de bibliotheek 

van Miro. Ze had ook het plankje met zijn eigen 

boeken ontdekt. En zo verdiepte ze zich in die 

wonderlijke man die zich over haar ontfermd had, 

afwezig en tegelijkertijd zo aanwezig. Ze wist nu ook 

dat het schilderij op zijn kamer van zijn vader was, 

een nog steeds beroemde schilder. Maar 

belangrijker, ze begreep waarom hij een geïsoleerd 

bestaan leidde, zich niet wilde binden. En ze 

verlangde ernaar om hem terug te zien. 

Het werd november en het dorp bevond zich weer in 

de greep van de winter. Voor Godza betekende dat 

een probleem. Ze kon Marija niet alleen laten om 

boodschappen in het dorp te doen. Ze had een geit 

gekocht en hield kippen. Maar voor vers brood en 

groente en fruit was ze afhankelijk van de postbode 

die dat voor haar mee wilde brengen wanneer hij 

toch in de buurt moest zijn. ’s Nachts hoorde ze de 

geit onrustig worden in zijn hok in de schuur 

wanneer de wolven om het huis zwierven. En in 

maanverlichte nachten lag ze te luisteren naar hun 

eenzame gehuil. Moet ik de hele winter hier alleen 

doorbrengen, vroeg ze zich af. Ze hoopte dat Miro 

terugkeerde van zijn nu maandenlang durende reis. 

Drie ansichtkaarten had ze in die tijd gekregen. Een 

uit het zuiden van Venezuela, een uit Gallup, Nieuw 

Mexico, waar de jaarlijkse ‘intertribal’ 

indianenfeesten gehouden werden, en een van het 

museum op Victoria Island in Canada. Daarna moest 

hij ergens in het noorden rondzwerven, bij de Inuit, 

de Eskimo’s. Indianen, daar ging het bij hem om, 

daar schreef hij zijn boeken over, had ze inmiddels 

begrepen. Culturele Antropologie. Wat haar betrof 

hadden het ook Montenegrijnen mogen zijn. 

Slot 

De nacht van 23 op 24 december sliep Godza 

onrustig. Ze begreep dat ze de kerstdagen alleen 

door zou moeten brengen, net als een jaar geleden, 

alleen met haar baby in dit eenzame berghuisje, 

omringd door het besneeuwde landschap. En 

hoezeer ze ook genoten had van de rust tijdens de 

zomermaanden, het vooruitzicht van een eenzaam 

verblijf gedurende de lange wintermaanden maakte 

haar onzeker, verontrustte haar in zeker opzicht. 

Het werd 24 december. De dag van kerstavond. En 

Godza bereidde een kerstmaal, voor haarzelf en voor 

Marija, haar baby. Kerstavond was immers de 

belangrijkste avond van het jaar. Toen ze in de stilte 

van de avond het Angelusklokje hoorde, stak ze 

kaarsen aan, zette de pan met de traditionele soep 

op het vuur en schonk voor zich zelf een glas wijn in. 

Op dat moment hoorde ze gebons op de voordeur. 

Ze schrok, maar liep naar de deur en opende deze. 

Voor haar, in het licht dat vanuit de gang naar buiten 

scheen, stond een lange, magere gestalte met een 

woeste grijze baard, een rugzak aan zijn voeten. 

En toen herkende Godza hem. Zonder dat ze het zelf 

besefte, vloog ze hem om de hals en zoende hem op 

beide wangen. “Wat ben ik blij dat je teruggekomen 

bent.” Huilde ze? Ze wist het niet. Wat deed het er 

ook toe, hij was teruggekomen. Mooier 

kerstgeschenk kon ze zich niet voorstellen. 
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WISTEN JULLIE....?  
 

door Kees Burk 

 

 

...dat op 19 september jl de culinair journalist Johannes van Dam is overleden. Hij schreef haast 25 jaar 

veelgelezen, soms geruchtmakende, wekelijkse restaurantrecensies in Het Parool. Johannes is 66 jaar oud 

geworden. 

 

...dat er door een universitaire onderzoekscommissie weer een wetenschappelijke fraudeur is ontmaskerd.  In 

dit geval betreft het de oud-hoogleraar politieke antropologie Mart Bax, eerder verbonden aan de VU in 

Amsterdam. Op zijn publicatielijst (161 artikelen) stonden minstens 64 titels die niet bestaan. Ook bevatte zijn 

cv ten onrechte docentschappen bij prestigieuze instellingen als Princeton en Cornell. 

 

...dat de Nederlandse ziekenhuizen veiliger zijn geworden. Uit onderzoek van het instituut Nivel en de Vrije 

Universiteit van Amsterdam blijkt, dat het aantal "onnodige doden" door medische of organisatorische fouten is 

gedaald van 1960 in 2008, naar 970 in 2010/2011. Hiervoor werden 4000 dossiers van patiënten uit 20 

ziekenhuizen doorgespit. 

 

...dat de nationale hulpactie voor de door de tyfoon Hayan ernstig getroffen Filipijnen, gehouden op 18 

november jl, 18,5 miljoen euro heeft opgebracht. Dit bedrag zal nog stijgen door de na-druppelende stortingen 

op giro 555. Inmiddels, 25-11-2013 is de tussenstand ruim 28 miljoen. 

 

...dat zangeres Trijntje Oosterhuis haar steentje wilde bijdragen aan bovenvermelde Aktie en op Facebook had 

aangekondigd, dat zij voor elke "Like" die zij zou ontvangen 1 euro zou doneren. Dat vonden haar fans een 

mooie gedachte en hebben haar overmatig geliket met zo'n 200.000 "Likes". Trijntje haastte zich te zeggen, dat 

zij zoveel geld niet op de bank had staan, maar beloofde, dat zij gul zou geven.  

 

...dat in de geruchtmakende Rechtszaak tegen oud-gedeputeerde Ruimtelijke Ordening in de provincie Noord 

Holland, Ton Hooymayers, vier jaar onvoorwaardelijke celstraf is geëist. Volgens het OM zou de verdachte zich 

hebben schuldig gemaakt aan omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Inmiddels 3 december heeft de 

rechter drie jaar onvoorwaardelijke celstraf toebedeeld aan Ton Hooymayers. Hij gaat in beroep. 

 

...dat in een Rotterdamse woning een overleden vrouw is gevonden die daar 10 jaar onopgemerkt op een bed 

heeft gelegen. Arbeiders, die met de aanleg van een nieuwe gasleiding bezig waren, hebben haar gevonden. 

Omwonenden hadden nooit iets gemerkt. De vrouw had één dochter die geen contact meer met haar moeder 

had gehad. De vrouw was op 74 jarige leeftijd aan een natuurlijke oorzaak overleden. Ondertussen was de 

Sociale Verzekeringsbank (S.V.B) er als de kippen bij om aan te kondigen, dat de ten onrechte uitgekeerde 

AOW, ca. 120.000 euro, zal worden teruggevorderd. Hoe dat gaat gebeuren ligt nog in de schoot der goden. 

 

...dat de Michelinsterrenregen weer op Nederland is neergedaald. Restaurant De Leest uit Vaassen viel de eer 

te beurt drie sterren te vergaren. Het restaurant Oud Sluis gaat, zoals eerder vermeld, binnenkort sluiten, zodat 

er nu twee driesterrenrestaurants in Nederland overblijven tw. De Leest en De Librije. 
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...dat moordaanslag op misdaadverslaggever John van den Heuvel is verijdeld. De aanslag was vanuit zijn cel, 

waar hij een straf van twintig jaar uitzit, voorbereid door Rob Zegerius, maar werd door de nationale politie 

verijdeld. 

 

Het is overigens niet de eerste keer dat John wordt bedreigd. Hij werd al eens eerder met een hooivork 

bedreigd, kreeg kickbokser Badr Hari achter zich aan en ook de Turkse vrouwenhandelaar Saban B. heeft het op 

hem gemunt. 

 

...dat het multifunctionele gebouw De Rotterdam van architect Rem Koolhaas op 21 november jl  in gebruik is 

genomen. Dit grootste gebouw van Nederland meet haast 150 mtr. hoog met een vloeroppervlak van 160.000 

M2 en staat  op de Kop van Zuid aan de voet van de Erasmusbrug. De bouw startte in december 2009. 

 

...dat de jaarlijkse uitverkiezing van de 200 invloedrijkste mensen in Nederland heeft opgeleverd, dat Bernhard  

Wientjes (70)  voor de vierde keer als eerste is geëindigd. Hij is voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-

NCW. De Volkskrant publiceerde dat op zaterdag 30 november. Op de tweedeplaats staat Hans Wijers de 

topman van AKZO-Nobel en vroegere minister. 

 

...dat de treinkaping door Molukkers in 1977 wel degelijk in een kogelregen is geëindigd. Officieel werd altijd 

ontkend, dat de kapers moedwillig zijn gedood bij het beëindigen van de kaping, maar nu blijkt uit documenten, 

dat de zes kapers door 144 kogels zijn getroffen. In 1978 is een ambtelijke nota daarover geheim gehouden, 

maar die is nu boven tafel gekomen. Dries van Agt was ten tijde van de kaping Minister van Justitie, had de 

leiding bij de bevrijding van de gegijzelden en werd daarna Minister President. De reden waarom de nota 

indertijd geheim is gehouden heeft al geleid tot Kamervragen en het is niet denkbeeldig, dat deze "executie" 

van de kapers tot een parlementaire enquête zal leiden. Van Agt zegt, de nota nooit te hebben gezien. 

 

...dat "de wind waait door de bomen" dit jaar op 5 december zeker van toepassing is geweest op het 

Sinterklaasfeest. Een storm, en springtij, te vergelijken met die in 1953, trok over Nederland. Vooral de 

noordelijke provincies kregen het te verduren, maar ook Noord- en Zuid Holland kregen hun deel van de storm 

en de NS had haar dienst volledig gestopt. Vanzelfsprekend had ook het wegverkeer hier geen antwoord op en 

moest rekening houden met zware windstoten tot wel 135 km/h zoals gemeten  in op de Waddeneilanden. 

 

...dat verslaggever Ferry Mingelen met de uitzending van Nieuwsuur op 4 december jl zijn laatste bijdrage heeft 

geleverd vanuit de Tweede Kamer. Hij werkte als verslaggever voor Het Vrije Volk en Trouw voordat hij in 1984 

voor de TV ging werken in het programma Den Haag Vandaag van de NOS en was later niet weg te denken bij 

de verslaggeving van de politieke debatten in de Tweede Kamer.  

 

...dat in het kielzog van banken als Rabobank, ING en ABN-AMRO nu verzekeraar Achmea heeft aangekondigd 

dat er, op termijn, 4000 van 19.000 banen zullen worden geschrapt.  

 

...dat ik mijn lezers Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toewens. 

 

 

Rotterdam, december 2013. 
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LA MUJER DORMIDA 
 

Door Jorrit Tolhoek

 

Twee weken geleden hebben Daniel, Roeland en ik 

de op drie na hoogste berg van Mexico beklommen, 

de Izztachihuatl, 5286m. Daarvoor zijn we zaterdag 

vroeg vanuit Polanco vertrokken en naar El paso De 

Cortes gereden waar we hadden afgesproken met 

onze gids Javier. Een ervaren gids die zelfs al drie 

keer in de Himalaya heeft geklommen. Daar niet ver 

vandaan zijn een paar slaapplaatsen op een hoogte 

van 4000 waar we goed hebben kunnen 

aclimatiseren met wat tacos de cecina en een hele 

bijzondere koffie. Om ons voor te bereiden op een 

frisse nacht hadden we de open haard aangemaakt. 

Er werd ons verteld dat de schoorsteen dichtgemaakt 

was maar dat geloofden we niet. Achteraf toen we 

elkaar nauwelijks meer konden zien bleek dat de gids 

toch gelijk had. Vervolgens hebben we geprobeerd 

om nog een paar uurtjes te slapen. Vervolgens 

hoorde ik een harde knal naast mijn hoofd. Het was 

de schoen van Roeland die vanuit de andere kant van 

de slaapzaal werd gegooid om de slaapzaalmuis 

naast mijn hoofd weg te jagen.  

 

Om drie uur ’s nachts 

begonnen we dan echt 

omhoog te lopen in het 

pikkedonker met een 

lampje op. Zwijgend 

ploegden we de eerste 

800 meters in een goed 

tempo omhoog. Voor wie de Mujer Dormida kent, 

wij zijn achter de voeten omhoog 

 

geklommen en net over de richel aan de andere kant 

naar de knieën geklommen. Tijdens dit stuk kwam de 

zon op en dat gaf een schitterend uitzicht. Maar tijd 

om te genieten was er niet, er moest 

doorgeklommen worden want we hadden nog een 

heel stuk te gaan, over de “panza” en dan door naar 

het hoogste punt, de borst!  

 

De buik was een schitterend stuk om te bewandelen, 

het leek bijna wel een skioord in de Alpen, zoveel 

sneeuw lag er. Maar de stappen werden nu echt 

steeds zwaarder, we zaten inmiddels al over de vijf 

kilometer hoogte en het zuurstoftekort liet zich 

duidelijk merken. Elke keer als je een top zag dacht 

je, dit moet hem zijn! We hebben het gehaald! Maar 

als je dan de hoek om liep zag je dat je nog een keer 

30 meter omhoog moest en daarna nóg een keer. De 

laatste loodjes wegen het zwaarst en op het laatste 

stuk moest je elke 10 stappen uithijgen want je kan 

bijna niet meer. Gelukkig hebben we alledrie de top 

gehaald in ongeveer zes uur tijd. Maar ja, daarna 

moesten we natuurlijk weer naar beneden wat 

eigenlijk nog vermoeiender was, het duurde en het 

duurde maar. Ik denk dat ik voor ons allemaal kan 

zeggen dat de terugweg zwaarder was dan de weg 

omhoog. Het was een tocht om nooit te vergeten! 

  

Groeten vanaf de Iztacchihuatl! 
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TUSSEN TULPEN EN VLINDERS 
 

door Lia Bijnsdorp

 

 
 
 

 
We zijn Michoacán aan het vernederlandsen … en 

iedereen is ontzettend enthousiast.  

 

Dit begon een aantal jaren geleden, net toen 

Michoacán op één van zijn diepste punten was,  de 

sfeer was erg intens en de noodzaak werd steeds 

groter om iets positiefs aan onze huidige woonplaats 

bij te dragen.  Het initiatief van onze familie begon 

met Zelfkennis Cursussen die wij op middelbare 

scholen gaven voor leerlingen, leraren en ouders. En 

toen kwam het balletje aan het rollen...een jaar 

verder zaten we al met een groep docenten van 

Michoacán in Friesland, en iedereen werd gewoon te 

gék enthousiast, erg leuke ontvangst, zelfs met 

rondvaart op een paar friese “skûtjes” . De 

mexicaanse “abrazo” werd officieel overgenomen 

door de Friese docenten en Friesland komt volgend 

jaar februari op bezoek in Michoacán als deel van 

een officieel uitwisselingsprogramma van het 

Europees Platform (EU).  

 

En het ging maar verder … in april van dit jaar kwam 

er een bredere uitwisseling, en ging er een groep 

studenten op bezoek in Nijmegen, artsen naar het 

UMC van het Radboud en een kleine FairTrade 

commissie van Michoacan naar de Faculteit van 

Economie. Uit dankbaarheid hielden de 

Michoacaanse bezoekers zelfs een Culturele Avond: “ 

 

De Morelia para Nijmegen”, met klederdracht van 

Michoacán, purhepecha zang, dans en zelfs nog wat  

meegesmokkelde mezcal.  En iedereen was weer net 

zo enthousiast.   

 

In mijn zoektocht naar de oorsprong van deze grote 

vonk van het verenigen van Michoacán en 

Nederland, heb ik veel overeenkomst ontdekt tussen 

het Purhepecha volk van Michoacán en de Kelten die 

lang geleden veel van de huidige Nederlandse 

woonplaatsen gevestigd hebben. De grootste kracht 

van beide volken kwam voort uit hun gevoel van 

saamhorigheid en betrokkenheid en een grote 

verering voor de natuur. Zou dan het DNA van het 

Nederlandse bloed toch zijn afkomst herkennen en 

de weg terugzoeken naar zijn oorsprong? Wie weet, 

wel een boeiend idee. Het wordt steeds leuker en 

het prikkelt blijkbaar de intrige, net of iedereen de 

rest van dit verhaal wil zien.  

 

Dus kwam er afgelopen Oktober de eerste “Semana 

de Holanda”, zou iets simpels  worden, maar het 

enthousiasme bleef groeien en de stad van Morelia is 

al maanden heel rustig. Er gebeurt altijd meer in 

onze wereld dan we met het oog kunnen waarnemen 
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en hopelijk 

heeft ons 

enthousiasme 

een steentje 

bijgedragen 

aan deze rust. 

We werken 

hard verder om 

dit ook naar de 

rest van de 

staat van Michoacán te verspreiden. 

De Holland Week werd van 21 tot en met 25 Oktober 

gehouden en Morelia kreeg een stevig tintje oranje 

met veel Nederlandse activiteiten. Een officiële 

schilderwedstrijd “Van Gogh en Michoacán” van de 

Secretaría de Cultura met prachtige kunstwerken van 

Michoacaanse schilders, waar Vincent van Gogh 

gelukkig mee zou zijn, hij heeft er zelfs al een 

Purhepecha (Tarasca) vrouw bijgekregen.   Ook was 

er een molenbouw wedstrijd van de Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo waar 

studenten van drie faculteiten aan meededen, nu 

heeft Michoacán al zes echte Nederlandse molens en 

de winnende molen wordt voor expositie aan de 

Nederlandse Ambassade in Mexico Stad geschonken. 

 

De Holland Week was vol met exposities en Holland 

activiteiten: Forum voor FairTrade, conferenties 

“Vinculaciones Educativas Michoacán-Holanda” en 

de  Expo Holanda, waar Koen´s heerlijke 

stroopwafels de hit van de Expo waren.  

En als kroon van dit evenement was er het officiële 

2-daagse bezoek van Jaap Veerman en Judith Blaauw 

van de Nederlandse Ambassade en Janneke´s team 

van Nuffic Neso met vergaderingen met 

verschillende staatssecretarissen en Universiteiten 

van Michoacán om de band tussen Nederland en 

Michoacán een nieuw leven in te blazen. Nederland 

heeft nu een hernieuwd prestige hier in Michoacán 

wat hier ter plaatse een nieuwe glans aan de 

samenwerking geeft.  

 

Een samenwerking waar beide partijen het beste van 

beide kanten met elkaar delen. De interesse in 

Nederland blijft groeien, en Michoacán is trots en 

dankbaar voor deze aandacht in deze tijden vol met 

uitdagingen.  

 

En er zijn al concrete resultaten van de Nederlandse 

aanwezigheid zichtbaar in Michoacán:  het 

programma van GoGreen , een intercultureel 

milieuprogramma van Eumind, wat begonnen was 

tussen leerlingen van Nederland en India en waar 

sinds dit schooljaar ook Michoacán bij aangesloten is. 

http://www.eumind.net/ Er werken nu jongeren uit 

Morelia samen met jongeren van Nederland met 

milieuactiviteiten. De GoGreeners van Michoacan 

zijn een zeer actieve groep jongeren die zelfs al 

begonnen zijn met een Milieu Kruistocht Michoacán-

Holanda. Geef ons zoveel mogelijk “Likes” als 

mogelijk op de Facebook pagina.  (zie Facebook: 

https://www.facebook.com/CruzadaAmbientalMicho

acanHolanda?ref=hl).  

In februari 2014 komen de Friese docenten op 

tegenbezoek in Michoacán met een aantrekkelijk 

programma. 

Ook staan er voor volgend jaar staan al officiële 

bezoeken van Michoacán naar Nederland op het 

programma voor april 2014:  

 Studenten uit Michoacán van de Faculteit 

van Geneeskunde presenteren een research-

projekt over “Emotional Solutions for Breast 

Cancer Patients” bij verschillende Universi-

teiten in Nederland. 

http://www.eumind.net/
https://www.facebook.com/CruzadaAmbientalMichoacanHolanda?ref=hl
https://www.facebook.com/CruzadaAmbientalMichoacanHolanda?ref=hl
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 Een groep van 10 docenten van Michoacán 

gaat gedurende één week als “hulpdocent” 

aan het werk op Friese scholen van De 

Tjongerwerven om nieuwe ideëen op te 

doen en die hier ter lande te implementeren. 

Milieubezoek van de GoGreeners aan Neder-

land om samen met de Hollandse leerlingen 

aan concrete milieu-activiteiten te werken, 

iets wat Michoacán, en de rest van de 

wereld, zeer hard nodig heeft.  

 En er wordt ook al gewerkt aan een “Semana 

de Michoacán” in Nederland,  met een expo-

sitie van de Van Gogh schilderijen, kunst, 

dans en muziek van Michoacán.  

Nederland kan best een zonnig oppeppertje 

gebruiken en veel warme “abrazos” in deze tijden 

waar “economische crisis” en “kanker” de gedachten 

van vele Hollanders bezig houden.  

 

De Kelten zijn door de Romeinen al lang geleden 

uitgeroeid, maar de Purhepechas hier in Michoacán 

zijn nog steeds aanwezig. Zou het kunnen zijn dat 

Nederland een stukje van zijn originele zelf herkent 

in deze Tierras Michoacanas? Misschien is het iets 

dat we al vergeten en kwijt zijn en als we  weer een 

stukje van deze oorsprong terugvinden in 

Michoacán, brengt dit deze grote vonk van 

entusiasme van beide kanten teweeg?  

Wordt vervolgd ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Mail:  liabynsdorp@hotmail.com 

Facebook Semana de Holanda https://www.facebook.com/semanadeholandamorelia?fref=ts  

mailto:liabynsdorp@hotmail.com
https://www.facebook.com/semanadeholandamorelia?fref=ts


 

 

21.- POPO, Magazine van de Nederlandse Vereniging in Mexico 

 

ZO KAN HET OOK.....(OF TOCH EIGENLIJK NIET)! 
 

door Dhian Siang Lie
 

Onze straat is verhard, hoera na 18 jaar. Alleen net 

het stuk voor ons huis niet. Waarom is dat, vraagt u 

zich wellicht af? Wel dat zijn eigenlijk twee verhalen, 

maar op een bijzondere manier met elkaar verweven 

en ik zal proberen er zo helder mogelijk een van te 

maken. 

 

Dit is Mexico en daar doen ze veel dingen anders dan 

we dat in Nederland zouden doen, maar zo kan het 

ook…… schreef ik eerder in mijn verhaal over een 

privaat bouwproject (in oktober 2011 in de Popo nr. 

5 jaargang 48). Kijk, het gaat altijd om het resultaat 

en de werkwijze doet er verder niet toe, als die 

tenminste maar past bij mensen die betrokken zijn 

bij dat werk en het resultaat oplevert dat men had 

verwacht.  Dat ik met mijn Nederlands blijvende visie 

vaak iets anders verwacht dan mijn colonos, zal 

inmiddels  voor de popo-lezers van mijn stukjes wel 

duidelijk zijn. 

 

Mijn verhaal is wellicht niet zo interessant voor wie 

in het moderne Mexico een woning huurt of een huis 

met alle papieren van dien gekocht heeft en in een 

normale colonia woont. Onze colonia: Los Limones is 

niet zo gewoon. Volgens diverse computersystemen 

van dienstverleners zoals bv de 

electriciteitsleverancier CFE, ligt ons adres in de  

colonia Milpillas en zoek je op internet via bv 

www.tucodigopostal, dan kan het ook nog colonia 

Santa Martha te Ahuatepec zijn.  Geen enkele 

instantie, overheid of niet, maakt er een punt van dat 

wij stug volhouden dat we in Los Limones wonen en 

dat alle officiële documenten dat  ook vermelden, 

ook al botst dat soms met computersystemen.  

 

Inderdaad wonen we eigenlijk op het grondgebied 

van het indigenas dorp Ahuatepec , opgeslokt door 

de Gemeente Cuernavaca. Volgens de agrarische   

 

 

 

en landhervormings wetgeving van na de Mexicaanse 

revolutie zijn echter de comuneros, de ‘caciques’ van 

de indiaanse gemeenschap, heer en meester over 

het gebruik van hun gemeenschappelijke grond in 

dat dorp. Dat de regelingen tussen hen en het 

bestuur van Cuernavaca die uit die wetgeving 

voortvloeien in de praktijk de ruimte bieden voor 

allerlei kronkelwegen en soms malafide praktijken, 

hoef ik niet uit te leggen voor wie in Mexico woont, 

denk ik.  

 

Ik sla de volledige geschiedenis van ons huis maar 

een beetje over, het werd in ieder geval midden 

jaren negentig van de 20ste eeuw gebouwd in een 

periode dat er hier van een echte colonia nog geen 

sprake was. Cuernavaca was aan het groeien en de 

colonia Antonio Barona (een van Emiliano Zapata’s 

generaals), gelegen langs de autopista Mexico-

Acapulco, barste uit z’n voegen en de Gemeente 

dacht aan uitbreiding aan de overzijde daarvan, waar 

het grondgebied van het dorp Ahuatepec begon.  

Wie daar wilde bouwen kon zijn gang gaan, uiteraard 

in overleg met de comuneros. Probleem is dan de 

voorzieningen, natuurlijk een verantwoordelijkheid 

van de Gemeente, maar in de praktijk hebben de 

comuneros er ook wat over te zeggen. Hoe dat dan 

allemaal precies gaat heb ik niet bestudeerd; ik doe 

alleen verslag van wat ik zoal heb waargenomen 

sinds ik in 2004 voor het eerst dat bijzondere huis 

van Elizabeth heb leren kennen.  

 

Behalve onze straat en nog drie dwarstraten was de 

rest lege bouwgrond, te zien aan de rotzooi die her 

en der verspreid lag. Met verbazing zag ik dat waar 

ons huis zou moeten liggen er geen straten waren, 

op het toen net nieuwe programma Google Maps. 

Foutje, of Google zit op een update te wachten, 

dacht ik. Maar nee, later kwam ik er achter dat dat 

formeel wel degelijk correct was en nog steeds is, 

ook sinds er nu diverse straten volgebouwd zijn en er 

http://www.tucodigopostal/
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van leegte geen sprak meer is. Consequent van het 

kadaster van Cuernavaca: zolang er geen officiële 

documentatie van de straat is, dan is die er ook niet, 

ook al is de niet verharde straat er in realiteit wel 

degelijk en maken alle colonos en de camiones van 

gaz, basura, diverse leveranciers etc. er goed gebruik 

van. Hoe dat precies zit vertel ik even verderop in 

mijn verhaal. 

 

Maar goed, een verharde straat was heel lang wel 

een wens van alle bewoners en daarmee aansluiting 

op een aantal wel verharde straten. Bij de twee 

verkiezingen die ik inmiddels heb meegemaakt was 

het in onze buurt een belangrijk item en diverse 

kandidaten kwamen ons verzekeren dat ze er voor 

zouden zorgen, wanneer we maar wel op hun partij 

zouden stemmen. Er was ook een soort 

buurtcommissie, alleen geloof ik niet dat de officiële 

vertegenwoordiger daarvan naar de ayuntamiento 

erg actief was. In ieder geval gebeurde er na de 

voorlaatste verkiezingen van 2006 niets tot... begin 

2012 niet onze vertegenwoordiger, maar een andere 

bewoner actief begon te worden. Hij probeerde 

buurtbewoners te mobiliseren, sprak politieke 

partijen aan, liep de deur plat bij obras públicas. Er 

waren diverse buurtvergaderingen, met schamele 

opkomst overigens, bezoekjes van lokale politici en 

kandidaten en tenslotte ook van mensen met 

meetappartauur en een credencial van obras 

publicas om hun nek. En ja hoor we zouden na de 

verkiezingen aan de beurt zijn! 

 

Na de verkiezingen echter bleek het nieuwe 

stadsbestuur met een behoorlijk financieel probleem 

te zitten, achtergelaten door het vorige. Weg onze 

verharde weg, althans het daarvoor bestemde 

budget! Ach de buurt leek zich in eerste instantie in 

het onvermijdelijke te schikken, maar onze 

actieveling liet het er niet bij zitten en hervatte na 

een paar maanden zijn lobby in de buurt. Na diverse 

weer slecht bezochte buurtvergaderingen en een 

actieplan leek het in het voorjaar van 2013 ineens 

serieus te worden. Ok er was dan wel onvoldoende 

budget bij Obras publicas, maar als de buurt zelf  

50% van de kosten op zou kunnen brengen dan zou 

de andere helft van de Gemeente komen. Ik dacht 

eerlijk gezegd dat er dan dus helemaal niets zou 

gebeuren in onze kleine colonia, waar de meesten nu 

niet bepaald elkaars vrienden zijn. Maar onze 

buurman werd ook actief en zo was er een comité 

dat huis aan huis af ging om de noodzakelijke 

financiële toezeggingen van iedereen te krijgen.   

 

Met onze buurman, begint het tweede verhaal: de 

palmeras en hun arriates. 

 

Aan de rand van het perceel waarop ons huis staat 

had Elizabeth drie palmbomen laten planten. Het 

waren al redelijk flinke palmpjes toen. Nu 18 jaar 

later zijn het echte volwassen bomen en een sieraard 

voor de buurt. In de gesprekken met de comuneros 

indertijd, kwam naar voren dat het wel handig zou 

zijn, wanneer een klein stukje van haar perceel als 

verbindingsweg tussen twee doodlopende weggetjes 

gebruikt zou kunnen worden. Ach dat kwam 

Elizabeth eigenlijk ook wel goed uit als uitrit van haar 

garage. Voorwaarde was wel dat de palmbomen 

konden blijven waar ze waren. En zo ontstond een 

extra stukje weg, waarvan niemand enige 

documentatie maakte om het kadaster te informeren 

en vervolgens jaren later de kaartenlevaranciers van 

Google-maps, TomTom e.d. ook geen weet hadden. 

 

Wordt vervolgd...
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HET IS HIER FANTASTISH, MAAR NU EVEN NIET 
 
 

door Annelies van den Berg

 

Uitgezonden worden naar het buitenland gaat samen 

met allerlei verwachtingen: veranderingen in het 

leven, nieuwe mogelijkheden voor je gezin en een 

kans om iets van de wereld te zien. Om deze redenen 

hebben de meesten van ons de stap naar het 

buitenland gewaagd. Je beleeft het leven meer 

intens: de pieken zijn hoger, maar de dalen zijn soms 

ook dieper. Over dit laatste wordt maar weinig 

gesproken. Helaas, want er is veel aan te doen. 

 

Wanneer het over expats gaat heeft iedereen een 

mening en is iedereen expert. Toen ik in 2003 mijn 

man volgde naar Ivoorkust, viel het me op hoe 

weinig er werkelijk over de psychologische aspecten 

van expatriation bekend is. Sindsdien heb ik me 

gespecialiseerd op dit gebied en ben tot interessante 

inzichten gekomen. Zoals vaak binnen de psychologie 

speelt de kracht van herkenning een grote rol: je 

bent niet de enige, het is niet raar, en heel belangrijk: 

JA, er is wat aan te doen! 

 

Psychologie van expatriation 

Naast de gebruikelijke psychologische problematiek 

die iedereen kan ondervinden, sta je als expats bloot 

aan veeleisende omstandigheden. Hoewel je achter 

je besluit staat naar het buitenland te gaan, is de 

realiteit soms moeilijker dan je had verwacht, vooral 

als partner. 

 

De kans is groot dat je jezelf herkent in het volgende: 

 Je bent minder zelfverzekerd dan gewoonlijk 

omdat je zelf geen baan of vaste bezigheden 

meer hebt. Je zoekt een nieuwe invulling van je 

leven. 

 Je spreekt de taal niet of niet goed genoeg, je 

moet wennen aan de lokale gebruiken, wellicht is 

de veiligheidssituatie anders dan je gewend bent. 

 Je moet je draai vinden in het land qua wonen, 

vervoer, boodschappen, gezondheidszorg, 

voorzieningen, scholen. 

 

 

Daarnaast is je sociale vangnet verdwenen: 

 Je partner maakt lange dagen of reist veel, 

waardoor je veel alleen bent. Je wilt ook niet te 

vaak bij hem/haar klagen. 

 Je sociale netwerk bestaat vooral uit (partners 

van) collega’s van je partner. Hoe open kun je 

zijn? 

 Je mist je familie en vrienden maar als je ze 

spreekt, lijken ze vaak geen begrip voor de 

situatie te hebben. In hun ogen heb je een 

geweldig en luxueus leven en heb je dus weinig 

te klagen; ik noem dit het “Diva-Effect”. 

 

Op onze website kun je lezen hoe andere expats dit 

beleefd hebben. 

 

Bij het merendeel van de expat partners leiden de 

bovenstaande problemen tot de volgende 

symptomen: verminderd zelfvertrouwen, 

stemmingswisselingen, heimwee, stress, 

paniekaanvallen, slaapstoornissen of eetstoornissen. 

Daarnaast komen relatieproblemen en verslavingen 

veel voor. Onderzoek toont aan dat 20-40% van alle 

expat uitzendingen voortijdig eindigt, waarvan het 

meerendeel door een ontevreden partner. 

 

Oplossingen 

Het is duidelijk dat dit een groot probleem is, maar 

wat valt er aan te doen? Er bestaat helaas geen 

wondermiddel, maar de oplossingen liggen wel voor 

de hand: 

 

 Breng structuur in je leven: 

o Sta op vaste tijden op 

o Zoek vaste bezigheden: werk (werk 

zoeken is ook werk), studie en hobbies 

Bedenk dat je nu de kans hebt om iets 

aan te pakken dat je altijd al wilde doen 

o Zoek actief sociale interactie op 

o Beweeg voldoende 

o Eet gezond 
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 Let op destructief gedrag zoals te veel eten, 

drinken, roken, shoppen. 

 Wees open naar je partner, jouw falen wordt 

zijn/haar falen 

 Wees open naar je nieuwe sociale netwerk. 

Iedereen heeft zijn problemen en het is 

verfrissend als er iemand is die eens niet de 

schone schijn ophoudt. (Pas op om jezelf niet te 

kwetsbaar op te stellen: er is open en OPEN) 

 Bedenk dat deze situatie tijdelijk is: probeer te 

genieten van het moment 

 

Hulp 

Het niet altijd makkelijk om expat te zijn, vooral niet 

als partner. Er zullen veranderingen en opofferingen 

van je gevraagd worden, soms meer dan je lief is. 

Indien het bovenstaande je bekend voorkomt, maar 

je er niet in slaagt de situatie te veranderen, zoek 

dan hulp bij een professionele, gecertificeerde 

hulpverlener. 

 

Ik wens je een fantastische tijd toe, waar je ook 

naartoe gaat! 

 

 

Annelies van den Berg – 

Overbeek is gz-psycholoog en 

oprichtster van WorldSupport 

(www.WorldSupport.biz) dat 

coaching en psychologische 

hulp biedt aan expats. Ze 

woont en werkt in Dubai met 

haar man en vier kinderen.

http://www.worldsupport.biz/
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JAARVERSLAG NEDERLANDSE VERENIGING 2012-2013 
 

door Hans van den Bongard 

 

Ook dit jaar weer zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. De belangrijkste heb ik hieronder genoteerd : 

 Sinterklaas feest December 2012. Voor de eerste maal op een prachtige nieuwe locatie in Lomas de 

Chapultepec.  Er was een fantastische tuin beschikbaar waar de kinderen naar hartelust konden rennen. 

De opkomst was dan ook zeer hoog en de Sint en zijn Pieten waren zeer content.  

 Oranjebal in April 2013. Ook hier heeft het organisatie comité een nieuwe locatie gevonden in de vorm 

van de Hacienda de los Morales in Polanco. De locatie en de sfeer zijn bij iedereen zeer goed in de smaak 

gevallen dus dit lijkt een prima optie te worden voor komende jaren. De opkomst was hoger dan in 

voorgaande jaren, deels te verklaren door de zeer centrale ligging. 

 Buitendag in Cuernavaca (mei 2013). Deze keer wat minder aanwezigen dan in voorgaande jaren. 

Waarschijnlijk in verband met wat andere evenementen op dezelfde dag, zoals de opening van de Feria 

de las Culturas.  

 Feria Reforma (mei/juni 2013). Voor de eerste keer doet Nederland hieraan mee, op initiatief van de 

ambassade en in samenwerking met diverse sponsors. De NVMexico heeft meegeholpen bij de 

organisatie. Enkele Nederlanders hebben hier hun waren aangeboden (o.a. bloemen, strooppwafels etc.).  

 Zomerborrel in Polanco bij Nuffic_Neso (sept 2013). Weer een centrale locatie met een groot en 

aangenaam terras.  Veel nieuwe mensen aanwezig.  

 Verder is er zowel in het voor- als in het najaar door Henk een tennistoernooi georganiseerd.   
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FINANCIEEL VERSLAG NEDERLANDSE VERENIGING 
 

Financieël Verslag Nederlandse Vereniging in Mexico 
16 november 2012 - 8 november 2013 

Balans per 15 november 2012* 

Bezittingen  Schulden 
 

Bank                                                                          38.391      Eigen vermogen 
  

101.397 

Kas **                                                                       50.000      Kortlopende schuld  1.358 

Nog te vorderen                                                         1.190   

Vaste Activa (alleen 500 + baard etc)                     6.800   

Vlottende Activa (alleen Inv. Lijst Roeland)           6.374   

         102.755              102.755 

 

Winst en Verliesrekening 15/11 – 08/11* 
  

Ontvangsten  Uitgaven 

Lidmaatschap 2013       (59)                                    29.500     Kosten Bestuur  1.473 

Kosten Bestuur                                                         2.120     Flyer NVM  1.800 

Onbekend (op rekening gestort)                                500     Koffieochtenden 2012  1.200 

Vorderingen                                                              1.190    Voorschot Koffieochtenden 
2013   

 900 

           Betaling Saldo´s  200 

           Website 
 IDE 

 

 1.747 

  IDE       1.547 

 

Evenementen                                                       266.560       Evenementen  
 

297.735 
 

Kasverschil                                                                3.405   
 

Resultaat                                                                  3.327   

Totaal                                                                    306.602    Totaal  306.602 
 

 

 

Balans per 8 november 2013* 

  

Bezittingen  Schulden 
 

Bank                                                                           82.064      Eigen vermogen# 
  

109.464 

Kas                                                                                3.000   

Nog te vorderen (Sponsoring)                                   15.000   

Vaste Activa (alleen 500 + baard etc)                       6.800   

Vlottende Activa                                                         2.600   

          109.464  109.464 
 

*               : Alle bedragen zijn in mexicaanse pesos. 
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BEGROTING NEDERLANDSE VERENIGING 
 
 
 

Begroting Nederlandse Vereniging in 
Mexico Verenigingsjaar  

2012-2013 
 
 
 
 

Begroting 2013-14* 

Ontvangsten   Uitgaven 

Lidmaatschap 28.000 Website 8.000 
  Koffieochtenden 6.000 

Opbrengsten** 500.000 Kosten Evenementen (incl ALV) 460.000 

Vorderingen (Sponsoring) 15.000 Kosten Popo 9.000 

  Diversen 5.000 

  Fiscaal 17.000 

  Resultaat 38.000 

Totaal 543.000 Totaal 543.000 

 
 
 
 

Beoogde Balans per november 2014* 

Bezittingen   Schulden 
 

Kas/Bank V+P 

 

130.064 

 

Eigen vermogen 

 

140.864 

Vaste Activa*** 6.800   

Vlottende Activa 4.000   

 140.864  140.864 

 
 

*             :              Alle bedragen zijn in mexicaanse pesos. 

**           :              Sponsoringplan 

***         :              Er zal een herwaarding plaats vinden mbt waarde stoelen etc. (staan te laag in balans
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DÉSIRÉE LARENAS LINNEMANN 

Alergologe en kinderarts 

(kinderen en volwassenen) 
 

HOSPITAL MÉDICA SUR 

Puente de Piedra n° 150 

Col. Toriello Guerra - Del. Tlalpan 

14050 Mexico D.F. 

Torre 2, consultorio 602 

tel/fax: (52-55) 5171-2248, 5606-6222 ext.4372 

Celular: (52 of 044)-55-8509.5950 

www.dra-desiree-larenas.medem.com 
 

Officieel bedrijfsarts van de Nederlandse Ambassade 

Opleiding: Rijksuniversiteit Utrecht. 

Instituto Nacional de Pediatría, México 

 

ALGEMENE INFORMATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING IN 

MEXICO 
 
 

Bestuur Nederlandse Vereniging in Mexico 
Ere-Voorzitter:   Zijner Majesteits Ambassadeur mr. drs. C.H.A. Hogewoning 

Voorzitter:  Roeland Delfgaauw mob. 4340 2775 mexrolo@hotmail.com 

Vicevoorzitter:   (vacant) 

Secretaris:  Hans van den Bongard  5687 8611 hansbongard@yahoo.com 

Penningmeester: Jorrit Tolhoek (interim) 4848 7204 jhptolhoek@gmail.com 

Leden:   Els Bosch   5520 1294 jmboschfamily@gmail.com 

   Janneke de Geus  5254 4013 jdegeus@nesomexico.org 

   Petra Veerman   5105 2288 jp.veerman@hotmail.com   

Webmaster:  Eric van Nuland  mob. 5451 2787 ericddd@prodigy.net.mx 

PoPo:   Ad ten Kate   5559 0143 adtenkate@hotmail.com 

Vert. NL ambassade: Michel Thijsebaard mob. 3413 5612 m.thijsebaard@gmail.com 

Nederlanse Vereniging in Mexico     info@nvmexico.com 

 

 

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap bedraagt 500 pesos per familie 

per kalenderjaar. Leden kunnen deelnemen aan 

alle activiteiten die georganiseerd worden door de 

vereniging en ontvangen tweemaandelijks het 

verenigingsblad de PoPo.  

 

Aanmelding nieuwe leden 
Na betaling van het lidmaatschap een e-mail 

sturen naar info@nvmexico.com met kopie van 

het stortingsbewijs, naam, adres, telefoonnum-

mer.  

 

Betalen lidmaatschap 
Bedrag van 500 pesos storten op rekeningnummer 

(nader te bepalen). Voor elektronische storting is 

de CLABE: (nog te bepalen). Kopie stortingsbewijs 

met vermelding van naam opsturen naar in-

fo@nvmexico.com. 

 
Website www.nvmexico.com 

mailto:mexrolo@hotmail.com
mailto:hansbongard@yahoo.com
mailto:jhptolhoek@gmail.com
mailto:jmboschfamily@gmail.com
mailto:jdegeus@nesomexico.org
mailto:jp.veerman@hotmail.com
mailto:ericddd@prodigy.net.mx
mailto:adtenkate@hotmail.com
mailto:m.thijsebaard@gmail.com
mailto:info@nvmexico.com
mailto:info@nvmexico.com
mailto:info@nvmexico.com
mailto:info@nvmexico.com
http://www.nvmexico.com/

