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‘Help armen
in rijkere
landen’
DEN HAAG – Ontwikkelingshulp
moet anders. De huidige hulpprogramma’s voor ontwikkelingslanden voldoen niet meer. De hulp
moet niet alleen gaan naar arme
landen, maar ook naar armen in
opkomende landen. Dat schrijft de
Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in een rapport.
„Nu bijna driekwart van de armen
in de wereld in middeninkomenslanden woont, zijn de traditionele
hulpprogramma’s niet meer toereikend”, staat in het rapport. De
AIV noemt als voorbeelden China
en India. In die landen is er grote
economische groei, die gepaard
gaat met forse inkomensongelijkheid. Dat geldt ook voor landen in
Latijns-Amerika en Afrika. Veel
van die landen hebben inmiddels
hun eigen armoedebestrijdingsprogramma.
De AIV pleit voor ondersteuning
van maatschappelijk verantwoord
ondernemen, bevordering van
mensenrechten en de invoering
van een sociaal minimum.

Steeds meer kinderen zijn niet zindelijk als ze naar de kleuterschool gaan. Het meisje op deze foto komt niet voor in het verhaal.
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Teeven neemt
‘inbrekersrisico’
niet terug

Juf baalt van poep en pies in de klas

DEN HAAG – Staatssecretaris Fred

DEN HAAG – Steeds meer kleuters
zijn nog niet zindelijk als ze naar
school gaan. Docenten moeten de
kinderen verschonen en de rommel opruimen.
Als kleuterjuf Monique van tevoren had geweten dat het nieuwe
kindje in de klas negen maanden
later nog bijna dagelijks in haar
broek poept, had ze beslist anders
gereageerd op de ouders toen die
meldden dat hun dochtertje nog
niet helemaal zindelijk was.
„Het is niet te doen”, verzucht ze.
Ze heeft er nog twee in de klas die
de laatste weken steeds maar ongelukjes hebben. „Dan ligt er weer
een plas onder de tafel die ik moet

Teeven (Veiligheid en Justitie)
neemt zijn opmerkingen van vorige maand over het ‘inbrekersrisico’
niet terug. Dat antwoordt hij op
Kamervragen van SP-Kamerlid Nine Kooiman.
Aanleiding voor haar vragen waren opmerkingen van Teeven een
dag nadat in Diessen een inbreker
was overleden na een vechtpartij
met de bewoners van het huis. Teeven sprak toen over een ‘inbrekersrisico’. Teeven stelt nu dat hij geen
oordeel heeft gegeven over het specifieke incident in Diessen. „Dat
oordeel is ook niet aan mij, maar
aan de rechter.”

door Mayke Calis

opruimen.” Kinderen worden
steeds later zindelijk, merken scholen. Dat is voor docenten in het
kleuteronderwijs een probleem
omdat zij geen tijd hebben om kinderen te verschonen, schone kleren en/of luiers aan te doen. Het
zindelijk maken van kinderen
hoort bij de opvoedtaken van de
ouders, laat een woordvoerster
van het ministerie van Onderwijs
weten. Scholen mogen kinderen
weigeren wanneer die nog niet zindelijk zijn. Maar vaak is het schipperen.
Kinderarts Michael Groeneweg in
het Erasmus MC, die een boek
schreef over incontinentie bij kinderen, merkt ook dat kinderen
steeds later zindelijk worden.

Maar harde cijfers ontbreken. Als
kinderen ongeveer twee jaar zijn
ontstaat er meestal een natuurlijke
nieuwsgierigheid. Ouders moeten
daar eigenlijk op inspringen, maar
dat kost tijd en moeite. Als ouders
allebei hard werken en kinderen
op de opvang hebben, wordt dat
moment wel eens gemist.
Wat dat in de praktijk betekent,
ondervindt juf Monique iedere
dag. Bij een volle luier moet zij de
klas alleen laten om met het kind
naar de wc te gaan. De commercie
springt er ook gretig op in, denkt
orthopedagoog Mariëlle Beckers,
verbonden aan de UvA. „Er komen steeds dunnere en grotere maten luiers op de markt.”
In 1966 was de gemiddelde leeftijd

waarop kinderen zindelijk worden
twee jaar, in 1996 was dat opgeschoven naar 2,5 jaar. Het zou de
Leidse hoogleraar algemene en gezinspedagogiek René van der Veer
niet verbazen als die leeftijdsgrens
opnieuw is opgeschoven. Volgens
hem komt dat omdat veel professionals de Amerikaanse opvoedingsgoeroe Brazelton aanhouden
die zegt dat je als ouder moet afwachten tot het kind zelf aangeeft
zindelijk te willen worden. „Wetenschappelijk bewijs daarvoor is
er niet.”
Volgens Van der Veer mag er best
een beetje druk op een kind worden gezet. „Vijftig jaar geleden werden kinderen ook gewoon zindelijk zonder trauma’s.”
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Man moet 18
jaar cel in voor
moord op vrouw
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verblijf in 3-sterren
hotel in het centrum
ontbijtbuffet
glaasje champagne
champagne-verrassing op de kamer
toegang tot champagneproeverij op
14, 15 of 16 dec.

Zie: www.kras.nl
WEG 42.2.1

Krant niet ontvangen?

B O E K O N L I N E o f b e l 0 9 0 0 – 9 697 15 cpm
Prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld. Prijzen zijn exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.

ARNHEM – De 42-jarige inwoner
van Venray die in 2006 zijn vrouw
zeventig keer met een schroevendraaier stak, is ook degene die
haar keel vier keer heeft doorgesneden. Dat acht het gerechtshof in
Arnhem bewezen. Wegens moord
veroordeelde het hof de man gisteren tot 18 jaar cel.
De Venraynaar ontkende bij de
rechtbank in Roermond, maar
werd veroordeeld tot 15 jaar. In hoger beroep in Den Bosch werd hij
vrijgesproken. De Hoge Raad
vond dat het hof in Den Bosch die
uitspraak niet goed motiveerde,
waarna het hof in Arnhem het hoger beroep overdeed. Daar bekende E. wel het steken, maar niet het
doorsnijden van de hals van zijn
vrouw.
Het Openbaar Ministerie (OM)
had 20 jaar cel geëist. Dat vindt
het hof te hoog.

