In de Rotterdamse rechtbank ïfi/as
gisteren de eerste regiezitting in de
ontuchtzaak. Sedat B. houdt vol dat
hij onschuldig is, terwijl de buurtmoeders overtuigd zijn dat er nog
veel meer slachtoffers zijn. Sedat B.
was volgens hen altijd aan het spelen met kinderen. Hij woont al dertig jaar in de straat.

twitteren en Facebook hebben. Of ze
kunnen sms'en en hoe vaak zij onderling met elkaar cornmunicerenj'
Het gerucht gaat dat de meisjes

andere

de gsm van B. hebben afgepakt,

Tïrrkse moeders op zich niet te schamen en aangrfte te doen. ,,Onze kin-

aldus Urcun. Ze zouden daarbij de
seksfllmpjes gezien hebben. ,,Eil
zijn daarna gaan experimenteren,"

De wourfi/en roepen

deren hebben niets fout gedaan .Zij
moeten zich niet schuldig voelen.

Als wij onze mond dichthouden,
gaan dit soort mensen door," aldus
de oproep van de groep moeders.

,,Pedofielen moeten straf krijgen .7,e

moeten hun handen van onze kinderen aftrouden." Op ontucht met

Advocaat Deniz Urcun van Sedat B.

woeg de Rotterdamse rechtbank
gisteren om een nieuw verhoor van

de minderjarige meisjes. ,,OÍn te
wagen of zij kunnen internetten,

*b

zegLUrcun. Kolder, volgens de moeders, die worden bijgestaan door advocaat Selma l(ara.
De raadswouw wil voor de slachtoffers een schadevergoeding vragen.
,,D€ meisjes zijn enorm beschadigd,"
zeg[,

zij.

KampBren f el|erl acleurs

beler heeld op van ouderen
YV$NNE KHTJNHN
ROTTERDAM
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waren ze wel woeg wakker. .,,Om

dag kamperen

ouderencomplex Humanitas
Bergweg in Rotterdam is Afke Weltewede en Jeroen Rienks goed bevallen. ,,We hebben een genuanceerder beeld van ouderen gekregen,"
zeggen de theatermakers die werken aan Futureshock, een theatervoorstelling over ouder worden.
AÍke (31) en Jeroen (a6) zijn beiden.bang om ouder te worden. Ze
wezen 'vveg te lanrijnen als ze een-

maal op hoge leeftijd zijn. ,,Maar
dat beeld klopt helemaal niet,"
weten ze inmiddels na een nachtje
Bergweg. ,,We hebben de karpers
gevoerd, gesj
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kenhuis niet met een oplossing
lnvam, drong zij aan te worden
overgeplaatst naar het Erasmus
MC. Daar werd een nieuwe pen in
haar been geplaatst. ,,Daarna
voelde mijn been stabieler en had
ik minder pljn," zegt Hupje. i.
Het ziekenhuis stelt niet op individuele zaken te kunnen reageren.
De familie Winkelman uit Hellevoetsluis heeft besloten geen klacht
in te dienen tegen het Ruwaard.
Kees Winkelman (7t1 balanceerde

volgens zijn vrouïr/ Tonny op het
randje van de dood na een beoordelingsfout van een arts. Hij werd
dit jaar met hartproblemen naar
het Rulvaard gebracht. ,,Dan rake-'

len

\rye

het ïweer op." Toch deed

Tonny haar verhaal twee weken ge-'

in deze krant. ,,Omdat ik
hoop dat iets a,an de situatie in het
leden

oel{ voetbal

gekeken,

een verjaardag gevierd en Sinterklaas verwelkomd. De brompotten zitten op hun kamer, maar de
mensen dig graag willen, maken
er samen echt wat gezelligs van."
Hoewel ze prima hebben geslapen
in het atrium van het \ryooncomplex,

uur 's ochtends stonden
nieuwsgierige bewoners al aan de
tent te rommelen om te kijken of we
zeven

er echt in lagen."
Dat Afke en Jeroen inzoomen op
ouder worden heeft niet alleen met
hun eigen angsten te maken. ,,Jong
zijn is de norm. Je doet in Neder-

land niet meer mee als je ouder
wordt. Dat is het maatschappelijke
vertrekpunt van de voorstelling."
De voorstelling is overigens geen
goednieuwsshow, benadrukt Jeroen.
,,Ik loop ook rond in een luier om te
kijken hoe het is om incontinent te

zijn. Dat is echt verschrikkelijk."
AÍke leeft zich in de wereld van dementerenden. ,,Hen heb ik hier ook
op de gesloten afdeling bezocht. Het
zal.mijn spel ten goede komen."
Futureshock is op L4,15 en 20
december te zien ín De Gouver-nestraat in Rotterdam.
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