NIEMAND TUSSEN WAL EN SCHIP
NIEUWSBRIEF: DECEMBER 2021

AHOY MATE!

Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van alles wat zich afspeelt en voordoet op ons binnenvaartschip De MATE.

DIANA: ‘DE MATE BRENGT LESLEY WEER PLEZIER IN SCHOOL’

Leerling Lesley volgt op dit moment de matrozenopleiding aan boord van De MATE. Zijn
moeder Diana vertelt wat de opleiding voor Lesley betekent. Voor het eerst sinds lange
tijd gaat hij weer met plezier naar school.
Lesley kon nooit zijn draai vinden op zijn vorige scholen. ,,Hij zat er gewoon niet op zijn
plek,” vertelt Diane. ,,Ik wil hier niet te veel over vertellen, maar gelukkig stak de mentor
van zijn vorige school zijn nek uit om Lesley op De MATE te krijgen. Zijn halfbroertje vaart
ook en kwam altijd met toffe foto’s en video’s thuis. Zijn halfzus vaart op een binnenvaartschip en ook zijn vader heeft vroeger gevaren. Dus hij heeft zeker affiniteit met de
binnenvaart.”
Voor Lesley is het belangrijk dat hij niet vijf uur stil zit en moet luisteren naar een docent.
Gewoon lekker aan de slag en dingen doen. En dat biedt De MATE volop. Hier leert hij
aanpakken, luisteren, zich aan regels houden. Allemaal basisvaardigheden die hij de
rest van zijn leven kan toepassen. ,,Samen met Michel haalde hij zijn dienstboekje op.
Dat voelde alsof hij een diploma had behaald, hij was zo trots,” glimlacht zijn moeder.
,,Wat De MATE hem vooral brengt is weer een stukje plezier in onderwijs.”
Helaas zit Lesley de afgelopen weken thuis vanwege corona. ,,Elke keer is er wat en dat
doet wat met zijn motivatie. Ook al dat zelftesten vindt hij maar gedoe. Het is natuurlijk
lastig om op zo’n schip anderhalve meter afstand te houden dus het is belangrijk dat ze
het doen. Wat wel supertof is dat hij zijn VCA examen in één keer heeft gehaald. Daar
keek hij enorm tegenop. Dacht dat het hem nooit zou lukken, maar hij heeft ze een
poepie laten ruiken,” vertelt Diane trots.
Eind januari heeft hij zijn BHV examen en dan in februari gaat hij stagelopen op een
binnenvaartschip. Zijn moeder vindt het nog een beetje spannend of hij alles op tijd
haalt, maar Lesley staat te popelen om aan het werk te gaan. ,,Hij is inmiddels 18, dus
het wordt tijd om geld te verdienen. Hiervoor moet hij nog wel zijn papiertjes halen.
Gelukkig ondersteunt Michel hem goed. Hij mag alleen wat meer zelfvertrouwen krijgen,
want hij denkt snel dat hij iets niet kan. Ik hoop dat hij zijn diploma haalt op De MATE en
lekker aan de slag kan als matroos.”

SAMENWERKINGSOEFENING VAN RIJKSWATERSTAAT EN DE
BRANDWEER OP DE MATE

Op 26 oktober rukten de hulpdiensten met groot geschut
uit richting De MATE. Niet alleen was het schip in aanvaring
gekomen met een werkschip waar een kraan op stond, ook
sloegen de vlammen uit het ruim. Gevaarlijke stoffen waren
tijdens de botsing vrij gekomen en er werden maar liefst
twee mensen vermist, waarvan één vermoedelijk in het water. Klinkt als een horrorscenario? Wel als het echt gebeurd.
En dat zijn nou precies de situaties waar Rijkswaterstaat en
de brandweer op voorbereid moeten zijn. Vandaar dat ze
26 oktober een samenwerkingsoefening hielden op De MATE.
De dag begon al vroeg voor onze drie jongens die mee mochten
varen als crew. Waar ze normaal gesproken knopen leren leggen,
stonden nu rookmachines en stroboscopen om de chaos compleet te
maken. Een pop van 80 kilo lag verstopt ergens in het ruim, maar door goed
samenwerken kon de brandweer en Rijkswaterstaat alle opvarenden op tijd in veiligheid
brengen. En onze jongens? Die mochten een rondje varen op de rapid response boot
waarna ze aan boord gingen van het schip van Rijkswaterstaat en om het helemaal af
te maken nog een bezoek aan de blusboot van de brandweer. Mega toffe ervaring
natuurlijk!
Docent Michel: ,,Het was een hele gave dag waarbij we natuurlijk veel
moesten wachten. Maar toen de actie begon, ging het behoorlijk los.
Deze dag kunnen we gelijk mooi meenemen in het leerproces van
bedrijfshulpverlening, een onderdeel van de opleiding op
De MATE.”

DOCUMENTAIRE OP DE MATE

Op de sponsoravond van 14 september is de preview al
getoond. De MATE is het decor van een documentaire over
de groei van onze jongeren. Dean, Kenzo en Tugsuu worden
gevolgd tijdens hun tijd op De MATE. Waar komen ze vandaan,
hoe doen ze het op De MATE? En zullen ze uiteindelijk slagen?
Als kijker word je meegenomen in hun verhaal. Een verhaal waarvan wij vinden dat meer bekendheid moet krijgen in Nederland.
Natuurlijk willen we dat onze jongeren uitstromen naar werk om zo bij
te dragen aan het tekort van Nederlands sprekende matrozen.

UITZENDING BOUWEN AAN JE TOEKOMST

Het zijn drukke tijden op De MATE. Niet alleen filmopnames voor de documentaire
vonden plaats, ook kwam er een cameraploeg van SBS 6 filmen aan boord. Dit was voor
het programma Bouwen aan je Toekomst, een informatief televisieprogramma waarin
aandacht is voor een betere en duurzamere toekomst. Er zijn toffe opnames gemaakt
en het perspectief van de leerlingen kwam aan bod. De uitzendingen waren op
zaterdag 20 november 2021 en zondag 21 november. Heb je het fragment gemist?
Hier kan je hem terugkijken.

WIJ KIJKEN UIT NAAR 2022

In 2021 is de samenwerking met Maaskade Bevrachters alleen maar verbetert. Dankzij
de stageplaatsen en de werkplaatsplekken stromen onze jongens gelijk door naar een
baan. Van de vorige lichting is bijna iedereen nog aan het werk in de binnenvaart. Daar
zijn wij ontzettend trots op.
Verder raakt De MATE ook steeds bekender bij het grote publiek en weten nieuwe leerlingen De MATE makkelijker te vinden.
Wij hopen in 2022 meer soulmates te betrekken bij De MATE en zo meer werkgevers te
vinden voor onze jongeren. Dat we de verduurzaming van De MATE realiseren en dat
we corona eindelijk achter ons kunnen laten.
Met een maritieme groet wensen we je een fijne dag en een gezond 2022!
Michel Noordervliet en de hele bemanning van De MATE

Wil jij een opleiding volgen aan boord van De MATE of ken je
iemand die hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact
op met Leon Hoek, schoolleider van het Educatief Centrum.
Dit kan per e-mail: leon.hoek@horizon.eu.

