
AHOY MATE! 

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

EERSTE SUCCES!

Hij heeft zijn matrozendiploma nog niet eens op zak, maar dankzij een uitsteken-
de stage is Mitchell vorige week begonnen met werken op een binnenvaartschip 
van Maaskade. Hij kreeg een contract aangeboden en kon meteen na het opha-
len van kleding en benodigde spullen beginnen aan boord van De IJsselmonde, een 
vuilwaterschip in de haven van Amsterdam. 

Het schip waarop Mitchell werkt, haalt het vuile water op van cruiseschepen en voert 
het af naar een afgiftepunt. Hij werkt week op, week af. Omdat we toch willen dat 
Mitchell zijn papiertje haalt, proberen we begin juni het examen te plannen in de 
week dat hij vrij is. Uiteraard zijn we reuzetrots op hem! 

http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/2342/

WERVINGSFILMPJE 

Onze Jasmijn schittert inmiddels in een wervingsfilmpje dat we hebben laten 
maken door Tien Producties. Ze vertelt over wat haar beweegt om de opleiding 

te volgen tot matroos. Potentiele leerlingen krijgen eveneens een beeld van het 
leven aan boord. Bekijk hier de film:

https://www.youtube.com/watch?v=2M1FV6wtIRM

 
NIEUWE LICHTING 
 
Na een welverdiende vakantie heeft leerkracht Michel Noordervliet van het Educatief 
Centrum op 24 mei intakegesprekken met acht nieuwe kandidaten. Uiteraard hopen we 
daarna snel weer uit te varen met een vol schip. 

SAVE THE DATE 
 
Op vrijdag 14 juni wordt onze opleiding op de MATE feestelijk en officieel afgetrapt. 
De Rotterdamse wethouders Kasmi en Moti zullen daarbij aanwezig zijn. De officiële 
uitnodiging volgt nog.  
 
FREQUENTIE 
 
Inmiddels heeft u drie nieuwsbrieven van ons ontvangen. In het vervolg zal er elke 
twee maanden een nieuwsbrief worden verzonden, waarin we u uiteraard van alles 
op de hoogte houden! 

Met een maritieme groet wensen we je een fijne dag! 

Michel Noordervliet en de hele bemanning van De MATE

NIEMAND TUSSEN WAL EN SCHIP

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.

NIEMAND TUSSEN WAL EN SCHIP


