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Wouter van Montfort vertrekt op 17 november naar Rwanda om een Engelstalige bibliotheek op te zetten.

WAGENINGEN - Het visum is 
geregeld, de koffers zijn bijna 
gepakt. Wouter van Montfort is 
klaar om naar Rwanda af te rei-
zen. De 19-jarige Wageninger gaat 
in het Afrikaanse plattelands-
dorp Ndiza een Engelstalige bi-
bliotheek op poten zetten op een 
middelbare school.

door Koen Wilmink

Het reizen zit in het bloed van Van 
Montfort, net zoals ontwikkelings-
werk. Beide ouders zagen als ont-
wikkelingswerkers vele (Afrikaanse) 
landen. ,,En ik dus ook, ik heb veel 
gereisd als kind”, verteld Van Mont-
fort. ,,Deze keer ga ik dus een bibli-
otheek opzetten. Het onderwijs in 
de grote steden van Rwanda is nu 
Engelstalig, maar het was Fransta-
lig. Op het platteland is dat niet ver-
anderd. Maar als jongeren bij voor-
beeld willen studeren dan moeten 
ze de Engelse taal beheersen.” Van 
Montfort is daarom bezig met het 
verzamelen van Engelstalige boeken 
en geld om boeken aan te schaffen.

Het project duurt drie maanden. 
De eerste maand gebruikt Van Mont-
fort om de bibliotheek in te richten. 
,,Vervolgens moet de lokale bevol-
king het zelf oppakken. Die betrok-
kenheid is belangrijk. Op die manier 
hoop ik dat de mensen met de Engel-
se taal bezig blijven.” Van Montfort 
hoopt dit onder meer te bereiken 
door leesclubs op te zetten.

Het project wordt ondersteund 
door de Stichting Samenwerking 
Wageningen-Ndiza. ,,De Stichting 
is altijd op zoek naar mogelijkhe-

den om de band tussen bewoners 
van Wageningers en Ndiza te ver-
sterken”, aldus voorzitster Mathil-
de Maijer, tevens moeder van Van 
Montfort. ,,In dit project  zien we 
een eerste mogelijkheid voor de in-
zet van Wageningse jongeren. We 
verwachten dat andere Wageningse 
jongeren de kans grijpen om aan dit 
project een vervolg te geven.”

De stichting en Van Montfort zijn 
bezig met het maken een soort 
(draai)boek voor jongeren die ont-
wikkelingswerk willen gaan doen. 
Tijdens zijn verblijf vult Van Mont-
fort deze aan ,,Veel projecten mis-
lukken doordat de voorbereiding 

niet goed is. Met het boekje geven 
we jongeren een leidraad. Waaraan 
moet je denken als je zo’n ontwikke-
lingsreis maakt? Waar kun je tegen 
aan lopen? Je komt in een compleet 
andere cultuur terecht. Je moet die 
verschillen kennen, anders kun je 
in de problemen komen. Het platte-
land is veilig, maar in de stad niet. 
Je bent blank, mogelijk rijk en dus 
kwetsbaar.”

Van Montfort betaalt de reis en het 
verblijf uit eigen zak. ,,Alle donaties 
komen dus ten goede aan het pro-
ject, er blijft niks aan de bekende 
strijkstok hangen”, benadrukt de 
Wageninger, die zin heeft in de reis. 

Moeder Maijer heeft hem al voorbe-
reid op de bekende dip. ,,Die gaat 
er komen. Als je drie maanden van 
huis bent voel je je op een gegeven 
moment heel alleen. Gelukkig is er 
internet.”

Om geld in te zamelen houdt Van 
Montfort zondag 6 november vanaf 
17.00 uur een benefietmaaltijd in 
eetcafé Vreemde Streken. Ook is een 
quiz over Engelstalige literatuur en 
een uitleg over Rwanda en het pro-
ject. Graag van te voren opgeven 
via mail: wmontfort@hotmail.com . 
Donaties zijn welkom op bankreke-
ningnummer 4445475, tnv Stichting 
Samenwerking Wageningen Ndiza.

Wouter van 
Montfort zoekt 
boeken en geld

Bibliotheek opzetten in Ndiza

WAGENINGEN - De vierde editie 
van de Beursvloer Wageningen 
wordt gehouden op woensdag 23 
november.

De Beursvloer is een dynamisch 
evenement voor het Wageningse be-
drijfsleven en maatschappelijke or-
ganisaties. Zij kunnen daar contact 
met elkaar leggen en deals maken 
om menskracht, materialen of ken-
nis uit te wisselen. Ter illustratie: 
Rabobank Vallei en Rijn geeft een 
studentenvereniging een complete 
inrichting voor een bestuurskamer 
in ruil voor publiciteit. Het evene-
ment wordt gehouden in het Hof 
van Wageningen van 18.00 uur tot 
20.00 uur. Deelname is gratis.

Voorgaande Beursvloeren in Wa-
geningen waren een groot succes. 
In 2010 namen ongeveer vijftig be-
drijven en vijftig maatschappelijke 
organisaties deel. Met elkaar sloten 
ze 173 matches. 

Voor kleine vrijwilligersorganisa-
ties, scholen, sportverenigingen en 
zorginstellingen is dit een ideale 
gelegenheid om te netwerken bin-
nen een zakelijke omgeving. Temeer 
omdat zij hiertoe anders weinig toe-
gang hebben. Voor bedrijven is het 
interessant omdat zij op laagdrem-
pelige wijze vorm kunnen geven aan 
maatschappelijke betrokkenheid. 
Deelnemers krijgen de gelegenheid 
om nieuwe contacten te leggen en 

bestaande contacten te onderhou-
den. 

Het Meldpunt Vrijwilligerswerk 
Wageningen organiseert de Beurs-
vloer. De Provincie Gelderland, het 
Hof van Wageningen en Propress 
maken de Beursvloer mede moge-
lijk. De Wageningse ondernemers, 
Edwin van Rennes en notaris Hans 
Moormann vormen samen met de 
voorzitter van het Wagenings On-
dernemers Contact, Oeds de Kroon, 
het Comité van Aanbeveling.

 Meedoen aan de Beursvloer Wa-
geningen op 23 november? Opgeven 
kan via www.beursvloerwagenin-
gen.nl.

‘Matches’ zoeken op Beursvloer

WAGENINGEN - Sinds deze week 
zijn alle zalen van het Heeren-
straat Theater volledig digitaal. 
Met de installatie van een nieu-
we 2K-projector in de zolderzaal 
wordt in alle zalen een messcherp 
beeld geprojecteerd met supe-
rieur geluid. Het Heerenstraat 
Theater is hierdoor het eerste 
onafhankelijke filmtheater in Ne-
derland met een kwaliteitsfilm-
programmering dat beschikt over 
digitale projectieapparatuur in 
alle zalen.

Het Heerenstraat Theater heeft 
altijd een voortrekkersrol genomen 
in de digitalisering van filmtheaters 
in Nederland. In 2005 had het Wa-
geningse filmtheater als één van de 
eerste theaters een digitale projec-
tor van de eerste generatie. In 2009 
werd de stap gemaakt naar de meest 
vooruitstrevende digitale bioscoop-
techniek van dit moment, de zo-
genaamde tweede generatie. Daar-

naast werden de zalen uitgerust met 
3D-techniek. 

Het grootste voordeel van digitale 
projectie is de verbeterde  beeld- en 
geluidskwaliteit. Ten tweede is het 
door de digitalisering gemakkelijker 
om naast films ook live-concerten, 
opera’s en andere evenementen op 
het grote scherm te vertonen. Een 
ander voordeel is dat digitale films 
veel minder schade- en storingsge-
voelig zijn.

In de zolderzaal heeft het filmthea-
ter nu ook de mogelijkheid om films 
met Dolby Surround 7.1 ter verto-
nen. Het Heerenstraat Theater heeft 
hiermee de absolute primeur in de 
regio. Het digitale geluid is van bete-
re kwaliteit dan het analoge geluid. 
Zeker met Dolby Surround 7.1 zijn 
veel meer details hoorbaar voor be-
zoekers. Een vogel die bijvoorbeeld 
op deheide een rondje vliegt, wordt 
nu ook door Dolby Surround 7.1 er-
varen als erg dichtbij en realistisch.

Alle zalen Heerenstraat Theater 
volledig gedigitaliseerd

WAGENINGEN - Het college van 
b. en w. is voorstander van voort-
zetting van de reclamebelasting 
ter financiering van de Stichting 
Ondernemersfonds Wageningen 
(SOW) voor onbepaalde tijd. De 
raad neemt op 28 november een 
definitief besluit.

Sinds 2009 is er in Wageningen 
sprake van een Ondernemers-
fonds. Deze heeft tot doel het 
behoud en versterking van een 
levendige binnenstad. 

Het Ondernemersfonds is 
een organisatie voor en door 
ondernemers en wordt gevoed 
door middelen uit de reclame-
belasting. De gemeente heft de 
reclamebelasting en keert de 
opbrengst als subsidie uit aan 
de Stichting Ondernemersfonds 
Wageningen (SOW), na aftrek 
van de heffingskosten. De SOW is 
verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van de activiteiten.

Enquête
Er is afgesproken dat drie jaar 

na oprichting van de SOW een 
evaluatie wordt uitgevoerd. On-
derzoek- en adviesbureau BRO 
heeft van medio juni tot medio 
juli 2011 een enquête uitgevoerd. 
Alle ondernemers uit de binnen-
stad van Wageningen die in 2010 
een aanslag hebben ontvangen 
zijn benaderd om deel te nemen 
aan de enquête. 

De evaluatie is overwegend po-
sitief beoordeeld, zo meldt de 
gemeente. Het college zal in over-
leg met de SOW de aanbevelin-
gen verder uitwerken. Voor zover 
nodig zal aan de raad een voor-
stel worden voorgelegd voor de 
aanpassing van de Verordening 
op de heffing en de invordering 
van de reclamebelasting.

,,Reclamebelasting 
moet blijven”

WAGENINGEN - Restaurant EatCe-
tera viert in november haar driejarig 
bestaan. In die periode heeft het res-
taurant al 42.000 gasten ontvangen.

Het driejarig bestaan van Restau-
rant EatCetera wordt de hele maand 
november gevierd met een speciaal 
verjaardagsmenu van de chefkok 
Kristian Monsma. Monsma is altijd 
op zoek naar de beste biologische- en 
streekproducten, direct van de boer, 
om een zo puur mogelijk gerecht 
te bereiden. Het restaurant maakt 
daarbij gebruik van de VISwijzer, 
dit is een handig overzicht van po-
pulaire vissoorten, beoordeeld op 
duurzaamheid.

Ook staan er weer wildgerechten 
op de ‘nieuwe’ kaart Redenen te 
over om onze restaurantmanager 
Susanne Slagman met een bezoek te 
vereren. 

 Reserveren kan via info@eatce-
tera.nl en 0317-490463. www.eatce-
tera.nl. Adres: Lawickse Allee 9, Wa-
geningen.

Restaurant EatCetera

vrouwen in 
kleedhokjes
WAGENINGEN - De politie heeft op 
dinsdagavond rond 21.35 uur een 
24-jarige man uit Wageningen aan-
gehouden in een sportcomplex in 
Wageningen. De man zou met zijn 
mobiele telefoon foto’s hebben ge-
nomen van vrouwen in kleedhok-
jes. 

De man werd betrapt en door me-
dewerkers overgedragen aan de 
politie. 
De man werd meegenomen naar 
het bureau voor verhoor. 

Wageningers 
aangehouden
WAGENINGEN - Twee mannen uit 
Wageningen van 29 en 31 jaar zijn 
op woensdagavond door de politie 
in hun woonplaats aangehouden 
nadat zij een conflict met elkaar 
zouden hebben gehad.

De twee troffen elkaar rond 20.00 
uur op de Stadsbrink waarna er 
een conflict tussen beiden was ont-
staan. Volgens de 29-jarige zou hij 
zijn geslagen en geschopt door de 
ander. De 31-jarige verklaarde te 
zijn bedreigd door zijn plaatsge-
noot. Agenten hebben beide man-
nen aangehouden. Zij zijn ingeslo-
ten voor nader onderzoek.
Rijbewijs kwijt
WAGENINGEN - Een 31-jarige auto-
mobilist uit Wageningen is zater-
dagavond zijn rijbewijs kwijt ge-
raakt. Ook kreeg hij een rijverbod 
van acht uur opgelegd. De man 
werd op de Mansholtlaan in Wa-
geningen gecontroleerd op rijden 
onder invloed. De bestuurder bleek 
een promillage te hebben van 1,38.

Auto tegen boom
WAGENINGEN - Een 26-jarige au-
tomobiliste uit Gouderak en haar 
23-jarige passagier uit Arnhem zijn 
zondagnacht met de schrik vrij ge-
komen nadat ze in Wageningen 
met hun auto tegen een boom wa-
ren gereden. 

Het ongeluk gebeurde omstreeks 
kwart voor één op de rotonde aan 
de Kortenoordallee, ter hoogte 
van de Marijkeweg. De politie ver-
moedt dat de bestuurster kort voor 
de aanrijding niet lekker is gewor-
den waardoor ze de macht over 
het stuur verloor. Er waren geen 
aanwijzingen dat ze gedronken 
had. Beide inzittenden werden ter-
plekke door ambulancepersoneel 
onderzocht maar bleken niets te 
mankeren. De auto moest worden 
afgesleept.

Controle: twee 
gestolen fietsen
WAGENINGEN - Een gerichte con-
trole op fietsen in samenwerking 
met het Centrum Fietsdiefstal 
heeft de politie in Wageningen 
woensdag twee gestolen fietsen 
opgeleverd. Een verdachte werd 
daarbij aangehouden op verden-
king van heling.

De controle werd tussen acht uur 
’s ochtends en twee uur ’s middags 
gehouden op de Stadsbrink. In to-
taal 180 fietsen werden bekeken 
door uit het uitlezen van de chip 
en het controleren van de frame-
nummers. Dit had tot doel te con-
troleren of de fietsen van diefstal 
afkomstig waren en of de fietsen 
goed geregistreerd stonden. 
Twee fietsen bleken als gestolen te 
zijn opgegeven. Bij een van de twee 
werd een eigenaar aangetroffen, 
een 21-jarige vrouw. Zij werd mee-
genomen naar het politiebureau 
voor verhoor maar kon uiteindelijk 
niets verweten worden: de fiets 
bleek te goeder trouw te zijn ge-
kocht.

Man fotografeert
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