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Ad Heijsman (links) en Arno van Lelieveld: „TriviumLindenhof heeft verstand van jeugdzorg en Maaskade van het exploiteren van
een schip.’’ © VICTOR VAN BREUKELEN

Varend internaat voor ‘vastgelopen’
jongeren
TriviumLindenhof heeft gisteren met de Zwijndrechtse bevrachter Maaskade Bevrachters
een varend internaat in gebruik genomen.
Peter Koster 24-05-17, 11:00
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Samen hebben ze stichting Mate opgericht, die het gelijknamige schip met de Dordtse Binnen
Kalkhaven als thuisbasis heeft. „Zorgorganisatie TriviumLindenhof heeft verstand van jeugdzorg
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en Maaskade van het exploiteren van een schip’’, vertelt Ad Heijsman, de oud-voorzitter van FC
Dordrecht die namens Maaskade een groot aantal bedrijven als sponsor wist te werven.

Volgens Arno Lelieveld, topman van TriviumLindenhof, komt het idee van één van de pedagogen
van zijn organisatie, Peter Verheij. Die heeft een achtergrond in de binnenvaart en kende de baas
van Maaskade, Piet Wassenaar. „Hij stuurde al vaker jongeren met gedragsproblemen mee met
binnenschippers. Het leven aan boord is heel gestructureerd en ze zijn even weg uit de eigen
omgeving met alle verleidingen en problemen.’’

Droom
Verheij droomde er al lang van om een varend internaat te beginnen, vertelt Lelieveld, die in
eerste instantie niet erg enthousiast was: „Wij zaten er niet op te wachten om een schip te laten
varen.’’
Dankzij de samenwerking met Maaskade lukt dat nu toch.Varen met vracht wordt het niet. Het
risico van zo’n commercieel avontuur was te groot, vinden Lelieveld en Wassenaar.

Het leven aan boord is gestructureerd en ze zijn
even weg uit de eigen omgeving met alle
verleidingen en problemen
- Arno Lelieevld

Maar ze vonden wel een geschikt binnenschip, de Zephyr met zijn kenmerkende hut midden op
het schip, die vertimmerd kon worden tot internaat. De oude eigenaar van de Zephyr leert de
jongeren varen op het tot Mate omgedoopte schip. De verbouwing is nu afgerond. De luiken van
het ruim zijn vervangen door een dak. Binnen zijn onder meer slaapruimtes voor het personeel en
tien jongeren, een keuken en lesruimtes.

Matroos
De jongeren leren er met machines werken en leren ook als matroos in actie te komen. De
gevaren uren tellen mee op het dienstboekje.
De behoefte aan personeel in de binnenvaart is groot, weet Wassenaar, maar ze kunnen ook aan
de wal aan de slag. „Wij hebben ook een netwerk om ze daarbij te helpen.’’
Lelieveld is dolblij met de samenwerking en de sponsors die het project inmiddels al met 450.000
euro steunen: „Het gaat om meer dan alleen het geld. Het bedrijfsleven neemt
verantwoordelijkheid. En als ondernemers die jongens ontmoeten, dan ontdekken ze dat het
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eigenlijk helemaal geen jongeren met gedragsproblemen zijn, maar vastgelopen jongeren die een
steun in de rug nodig hebben.’’
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