
eerst dat ze gek was, maar bij nader inzien 
is het een gouden tip. Het onderstuk van 
de pijpen van de tweede broek gebruik je 
om de eerste broek te verlengen. Van het 
resterende bovenstuk kun je een korte 
broek maken. Hierdoor kan ik dezelfde 
broeken dragen als mijn vriendinnen.’

Schoenmaat 44
Alle voordelen en nadelen bij elkaar 
opgeteld, zouden de twee dan nog iets aan 
zichzelf willen veranderen? Maaike: 
‘Kleinere voeten. Ik heb maat 44! En verder 
eigenlijk niets. Ik hoop dat ik aan de slag 
kan als model.’ Bryan: ‘Ik wil later aan het 
werk in de bouw. Volgens mijn vader is dat 
niet slim omdat ik dan snel last van mijn 
rug zal krijgen. Dus alleen om die reden 
zou ik minder lang willen zijn. En verder 
niets, ik ben wie ik ben.’

 5 AUGUSTUS 2011    NEDERLAND    5

Van voetstuk Het voetstuk van de 
geknakte zendmast in Hoogersmilde werd 
maandag ontmanteld. Vorige maand brak er 
brand uit in de toren. De opruimwerkzaam-
heden gaan nog de hele maand augustus door.  

Skûtsjesilen De skutsje van Grou 
was zaterdag aan de leiding. Friesland is tot 
5 augustus in de ban van het SKS skûtsjesilen, 
een traditioneel zeilevenement op de Friese meren. 
Er kwamen duizenden bezoekers op af. 

Zomercarnaval Bij het Zomer-
carnaval in Rotterdam ging het er zonnig aan 
toe. Hoewel, de zon was ook daar ver te zoeken. 
Aan de tweeënhalve kilometer lange parade 
deden ruim tweeduizend mensen mee.  

Dierenactivisten hadden de rechtszaak aan-
gespannen om te voorkomen dat Morgan uit 
Nederland verdwijnt. Zij zien het liefst dat de orka 
terug de natuur in gaat. Al bijna een jaar maken 
activisten en het Dol� narium ruzie over Morgan. 
De jonge orka werd vorig jaar vermagerd en 
verzwakt in de Waddenzee gevonden. Ze werd 
opgevangen in het Dol� narium. Experts van het 
dol� narium hebben steeds gezegd dat Morgan geen 
schijn van kans heeft om te overleven als ze niet bij 
haar familie leeft. En die familie is onvindbaar. 
Volgens dierenactivisten is ze in de vrije natuur hoe 
dan ook beter af dan in een klein zwembad. Volgens 
hen kan ze desnoods wel in haar eentje overleven.

Afgesloten baai
De activisten willen graag dat Morgan wordt 
uitgezet in een afgesloten baai van de 
Oosterschelde. Daar zou ze meer ruimte hebben 

en langzaam kunnen wennen aan de vrijheid. Ze 
hebben ook al een orkafamilie bij Noorwegen op 
het oog waar Morgan zich bij aan zou kunnen 
sluiten. Het Dol� narium wil Morgan, nu ze weer 
wat is aangesterkt, juist naar een waterpark op 
Tenerife verhuizen omdat daar meer orka’s wonen. 
‘De groepssamenstelling en het leefgebied van de 
orka’s op Tenerife sluiten perfect aan bij de 
behoeften van een jonge orka’, liet Dol� narium-
directeur Marten Foppen eerder weten.
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie had eind juli een vergunning 
afgegeven voor haar verhuizing naar Spanje. De 
activisten spanden een rechtszaak aan tegen die 
beslissing. De rechter heeft nu bepaald dat het 
ministerie opnieuw moet bekijken wat er met 
Morgan moet gebeuren. Niet alleen het 
Dol� narium mag daarover beslissen, zo bepaalde 
hij in zijn vonnis.

Orka Morgan mag niet naar Spanje

Zwart werken oké?
Werk jij liever zwart of wit? Uit 
onderzoek vanjongerenpanel 
TopX van EenVandaag blijkt dat de 
helft van de jongeren (52%) 
tussen twaalf en achttien jaar 
geen problemen heeft met 
zwart werken. Bijna één op de drie 
(32%) denkt dat niet strafbaar te 
zijn als hij zwart werkt. Zwart 
werken mag eigenlijk niet. Het 
betekent dat je geen belasting 
betaalt. Daardoor verdien je 
meestal meer, maar je bent 
niet verzekerd als er iets met je 
gebeurt onder werktijd. Ook 
krijg je niet uitbetaald als je 
ziek wordt. 

Qadiri’s mogen 
blijven 
Goed nieuws (voorlopig) voor een 
Afghaans gezin uit het Drentse 
Aalden. De familie van Amina (9) en 
Dawud (11) Qadiri dreigde uitgezet 
te worden naar Afghanistan, maar 
mag nog even blijven. Burgemeester 
Bert Bouwmeester van Coevorden 
(waarvan Aalden onderdeel is) 
weigerde het gezin terug te sturen. 
Hij vindt het onmenselijk omdat ze 
al tien jaar in Nederland wonen. De 
moeder, die uit Tadzjikistan komt, 
zou niet welkom zijn in Afghanistan. 
Andersom zou de vader niet 
gewenst zijn in Tadzjikistan. 
Voorlopig mogen de Qadiri’s blijven. 
Wel moeten ze blijven proberen een 
nieuwe toekomst in Tadzjikistan 

of Afghanistan op te bouwen. Lukt 
dat niet als gezin, dan kijkt het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
weer verder. Minister Leers 
(Immigratie & Asiel) wil niet dat 
het gezin uit elkaar wordt gedreven. 
Maar hij betwijfelt of ze écht 
nergens heen kunnen. 

Pijnenburg vrij
De Tilburgse Mandy Pijnenburg 
(tweede van rechts, 23) is weer in 
Nederland. Drie jaar zat ze vast in 
een gevangenis op de Dominicaanse 
Republiek. In 2006 werd ze 
gearresteerd met twintig kilo 
harddrugs en werd veroordeeld tot 
vijf jaar cel. Omdat bleek dat ze 
daartoe was gedwongen door 
loverboys, kwam ze na drie jaar 
voorwaardelijk vrij. Maar ze mocht 
het land niet verlaten tot haar straf 
erop zat. Ook mocht ze haar 
vrijlating niet bekendmaken 
vanwege haar veiligheid. Twee jaar 
lang woonde en werkte ze op de 
Dominicaanse Republiek. 

Eis tegen piraten 
Tegen vijf Somalische piraten zijn straffen van zeven tot tien jaar geëist. 
De mannen werden vorig jaar opgepakt door Nederlandse mariniers. Ze 
staan terecht in Rotterdam. Ze hadden een Zuid-Afrikaans jacht gekaapt 
en daarbij drie mensen gegijzeld. Twee slachtoffers worden nog vermist. 
Die zijn waarschijnlijk door compagnons van de piraten meegenomen aan 
land. Er is zeven miljoen euro losgeld voor het tweetal geëist. Het is 
opvallend dat de piraten in Nederland worden berecht. De slachtoffers en 
het schip zijn immers Zuid-Afrikaans. Maar Zuid-Afrika weigerde mee te 
werken en Nederland wilde de piraten niet zomaar vrijlaten. 
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Biologisch werk Vakantiekrachten zijn 
aan het werk bij Biologisch Dynamisch Tuindersbedrijf 
De Lepelaar in Sint Maarten (Noord-Holand). Ze oogstten 
de bospeen, haalden de kool van het land en draaiden de 
komkommerplanten in. 
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De operatie 
Als artsen verwachten dat je heel lang gaat 
worden, kun je aan het einde van je groeispurt 
worden geopereerd om je groei te remmen. 
Tijdens de operatie worden de groeischijven van 
de knieën beschadigd. Met een boor worden er 
vijf kleine gaatjes in gemaakt. Door deze 
beschadigingen verkalken de groeischijven en 
kunnen het boven- en onderbeen minder goed 
groeien. De ingreep vermindert alleen de groei 
van de benen, de rest van het lichaam groeit na 
de operatie nog door. Daarom mag de operatie 
niet te vroeg in de puberteit gedaan worden, 
omdat de verhouding tussen boven- en onderlijf 
anders misschien niet meer klopt. Na drie 
maanden kun je weer overal aan mee doen, je 
bent dan volledig hersteld van de operatie. 
Bron: www.klublangemensen.nl 

VERVOLGNIEUWS

Bryan (14)
Lengte: 1.97
Uitgegroeid?: Nee 
Lengteprognose: 
2.10 meter
Lengte ouders: 
Vader 2.10 meter / 
moeder 1.90 meter
Bijbaantje: krantenwijk
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Hier blijven – Orka Morgan moet voorlopig in het Dolfi narium in Harderwijk blijven. De rechter besloot deze 
week dat ze niet naar een dierenpark op het Spaanse eiland Tenerife mag verhuizen. Door Nathalie Strijker


