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Nederlands en Spaans bij U thuis of op kantoor. 
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Holandes y Español a domicilio. 

Tel. 5540647488        Ronald Bakker 
bakker1951@yahoo.com 

  

mailto:bakker1951@yahoo.com
mailto:bakker1951@yahoo.com
mailto:bakker1951@yahoo.com
mailto:bakker1951@yahoo.com


SEPTEMBER/OCTOBER 2008 
 

 

  3 

Van de redactie 
 

Het heeft  vannacht  in Cuernavaca  zo hard  geregend dat het maar weinig  scheelde of het hele 
bruggetje, dat de ene kant van onze beek met de andere verbindt, was weggespoeld. We werden 
wakker van het watergeweld en toen we een kijkje gingen nemen stroomde het water niet meer 
onder de brug door, maar erover heen. Je staat daar dan een beetje verdwaasd bij, want je kan er 
toch niets aan doen, maar je kan je opeens wel beter voorstellen wat het is voor al die mensen in 
Chiapas  en  Tabasco  die  hun  hele  huis  zien  wegspoelen  bij  de  overstromingen.  De  volgende 
morgen bleek de schade beperkt. De brug was er nog. Er lag wel een enorme boomstronk op, die 
de ijzeren leuning aan de hoge kant had meegesleurd en in de leuning aan de lage kant was blijven 
hangen. Verder  lag er  al wel  gauw een  centimeter of  tien modder, een hoop  takken,  lege  fris‐
drankflessen en alles waar strandjutters  in geinteresseerd zijn, op het terrasje aan de beek waar 
we anders zo idyllisch op kunnen zitten barbecuen. 

Dat had allemaal wel ten gevolge dat ik een uur of drie later dan ik van plan was aan deze afleve‐
ring van de PoPo kon beginnen. Eerst moest er enige orde geschapen worden in de chaos, al was 
het alleen maar om de schade enigzins  in kaart te brengen. Dat  is  inmiddels gebeurd en nu zit  ik 
hier dus achter mijn  laptop, nog altijd met wat moeite om m’n aandacht erbij te houden want  ik 
wordt nog steeds afgeleid door vragen zoals waar ik nu weer een herrero vandaan moet halen om 
die brugleuning te repareren en of dit nu gewoon een uitzonderlijke gebeurtenis was, of dat het 
meer een gevolg is van de global warming en ons dus nog meer te wachten staat. 

Maar goed, nu ter zake. Ik heb weer een nieuwe PoPo, het op één na laatste nummer van dit jaar, 
met een aantal  interessante bijdragen. Allereerst een vervolg op het verslag van Eric van Nuland 
over z´n ervaringen met geldschieters, dat een jaar of twee geleden in onze PoPo verscheen. Zo te 
zien  zit er nog niet al  teveel  schot  in, maar  ik  laat het graag aan de  lezers over om dat  zelf  te 
beoordelen.  Vervolgens weer  een  aantal wetenswaardigheden  uit Nederland  van  de  hand  van 
Kees Burk. Ook uit Nederland, maar niet over Nederland, een nieuw verhaal van Bernard Schut 
van wie ik in de vorige aflevering de verhalenbundel “De weg naar Lethe” recenseerde. 

Daarnaast de komende activiteiten van onze vereniging, wat aankondigingen van de Ambassade, 
informatie over visa‐vrijstellingen voor onze landgenoten in de Verenigde Staten en daarmee is dit 
nummer weer vol. Met al die spontane bijdragen was het niet eens meer nodig dat ik zelf nog wat 
bedacht en ook mijn naamgenoot Adrián de la Reja heeft het deze keer laten afweten. Wel heeft 
hij  aangekondigd  wat  in  petto  te  hebben  voor  het  november/december  nummer.  We  zijn 
benieuwd. 

Ik wens  jullie  allemaal  een  goede  herfst  toe,  als  het  even  kan met wildwatervaren,  tennissen, 
Sinterkaas en misschien wel haring eten. 

Ad ten Kate                                                                                                          14 september, Cuernavaca   
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Komende activiteiten 

Zaterdag 27 september  Tennistoernooi 
        Club Irlandés in Herradura 
        Paseo de la Herradura 309         
        12:30 
        300 pesos per speler (nog nader te bevestigen) 
        voor informatie Henk Keizer 

Vrijdag 3 oktober    Leids ontzet 
        nog niet helemaal zeker 
        plaats nader bekend te maken 
        hou de website in de gaten 

Zaterdag 25 oktober    Wildwatervaren in Veracruz 
        voor informatie Henk Keizer 

Vrijdag 21 november   Algemene Ledenvergadering/borrel 

Zaterdag 6 december   Sinterklaasfeest 
        bij Sander & Patricia Overgaag 
        Parque de Murcia 36, Parques de la Herradura 

Voor meer recente informatie zie onze nieuwe site: nvmexico.nl 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐ 

Gedurende de maand oktober zal het 
Rotterdams Kamerorkest verschillende 

concerten geven in Mexico: 

19 oktober      Atizapan de Zaragoza        20 oktober      Nuevo Laredo 
21 oktober      Ciudad Reynosa          22 oktober      Matamoros 
23 oktober      Tampico            24 oktober      Durango 

Dit is een voorlopig programma. Voor geactualiseerde informatie bezoek de website van de 
Nederlandse Ambassade: www.paisesbajos.com.mx 

http://www.paisesbajos.com.mx/
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De aanhouder wint: het vervolg 

door Eric van Nuland 

In  de  POPO  van  oktober  2006 was  ik  begonnen met  een  verhaal  over mijn  avonturen  hier  in 
Mexico  en  bij  deze  het  vervolg. Om  u wat  op  te  frissen  vertel  ik  even  snel waar  het  verhaal 
eindigde. Sinds juni 2005 ben ik op zoek naar een investeerder voor mijn 3DTV project en daarvoor 
zijn we van het kastje naar de muur gestuurd en de meest rare figuren tegen gekomen.  

Na  het  schrijven  van  deel  1  hadden  we  goede  hoop  dat  onze  laatste  kontakten  ons  zouden 
financieren, code name “los gordos” omdat ze zo dik zijn. Zij hadden een  ingewikkelde structuur 
bedacht ‐ kan hier niet te veel in details gaan ‐, waarbij er genoeg zou overblijven voor ons project. 
Gedurende de volgende weken belden we ze regelmatig op om te ons informeren hoe de zaken er 
voor stonden en zoals gewoonlijk werd de datum elke week een week verzet. Voor de kerst zou 
echter alles rond zijn. Dat zou mooi zijn maar helaas in januari begonnen we toch te denken dat er 
iets  niet  goed  zat.  Elke  keer  als we weer  een meeting  hadden  probeerden we  zoveel mogelijk 
informatie uit hun te krijgen om de kans van slagen te kunnen beoordelen. Helaas hebben we  in 
maart moeten  besluiten  dat  de  gordos  echt  hun  best  hadden  gedaan,  erg  veel  geld  verloren 
hadden en het niet voor elkaar hadden gekregen. 

Wat nu? 

Dit  was  voor  ons  eigenlijk  de  laatste  echte  kans  om  de  zaak  gefinancierd  te  krijgen  en  we 
begonnen  dus  toch wel wat  depri  te worden. We  zijn  nog  via  via  in Gua‐dalajara  bij  een  club 
geweest die ons voor een sappige commissie 1 2 3 wilde financieren. Ha ha, die truc kende we al. 
Toch  leuk dat  je er  steeds  sneller doorheen kunt kijken en bij  thuiskomst even op  Internet wat 
namen en bedrijfsnamen intikt zonder enig resultaat. 

Via  via  komen we  in  contact met  ene  Edgar,  niet  Alan  Poe want  die  schrijft  nog  fantastischer 
verhalen, die ons uitnodigt in jawel de zoveelste Sanborns. Aldaar wordt ons uitgelegd dat er een 
groep  is, code name “los Romanos”, die binnen‐kort teveel geld gaat verschuiven. Blijken ze niet 
op hun achter hoofd gevallen te zijn en wordt ons het hemd van onze broek gevraagd. Van de ene 
tafel met een expert naar de volgende met een andere expert, en  zodoende hadden  ze  in één 
morgen  alle  informatie  die  ze  nodig  hadden.  Nadat  ze  privé  een  uur  hadden  overlegd  werd 
besloten dat ons 3DTV project  in de top 10 stond en hadden ze een aantal observaties. Volgens 
hen  was  ons  financieel  plaatje  aan  de  korte  kant  en  het  marketing  gedeelte  moest  verder 
uitgewerkt worden. 

Dus  ik weer aan de slag, de  financiën beter uitgewerkt en een begin gemaakt om het marketing 
gedeelte te verbeteren, dit  laatste was een hele klus. Eind april zou het geld  los komen, dat ging 
dus mooi niet door. Gedurende de maand mei was het erg  stil en  in  juni hadden we weer een 
meeting  in  Sanborns.  Dit  zou  de  grote  dag worden  de  dag waarop  het  geld  in  beweging  zou 
komen. Na een aantal uren wachten zijn we toch maar met bier begonnen en uiteindelijk stortte 
alles in elkaar. Ons nieuwe contact, José, moest snel even wat tequilas achter de kiezen krijgen om 
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zich staande te houden. Maanden werk en zijn eigen geld down de drain, het was even moeilijk. 
Zo’n twee uur later besloot onze José een dame op te bellen die toevalliggerwijs María heette, die 
daarna met de “los romanos” belde en het hele gedoe zou opnieuw beginnen. 

Dat geloof je toch niet! 

Dus na een aantal weken en verschillende  indianenverhalen verder, beginnen we  toch weer het 
idee te krijgen dat die José wat voor elkaar aan het boxen is. María heeft er voor gezorgd dat ene 
Jesús de zaak verder begeleidt zodat alles  lekker gaat  lopen. Nu hebben we de afgelopen weken 
regelmatig met José, Jesús en María zitten happen  in de Condesa en het  lijkt wat te worden. De 
verhalen die over de tafel gaan maken het zeer gezellig en interessant. Elke keer weer wordt het 
financiële project verder omhoog gespeeld en worden er meer mensen en banken bij betrokken. 
Dit houdt dus in dat het steeds moeilijker wordt en de zaak steeds langzamer gaat lopen. 

Weer twee weken verder en  in onze ogen  is er weer geen vooruitgang gemaakt. Dus toch maar 
weer eens wat rond bellen om  informatie te rukken. Blijkt alles netjes te verlopen en de banken 
zijn  bezig  met  de  contracten.  Wij  zijn  niet  de  enige  en  maken  deel  uit  van  ongeveer  160 
uiteenlopende projecten. Weer wat  later krijgen we te horen dat er een aantal figuren bezig zijn 
met een plan om het geld te verdoezelen en die moeten even verdwijnen. Wat later hebben ze dat 
zogenaamd opgelost, en gaat het weer door. Echter hebben ze besloten om een comité te vormen 
dat de projecten gaat analyseren voordat ze gefinancierd worden. Er blijken namelijk nogal wat 
projecten  tussen  te  zitten die niet om het project gaan maar om eigen huizen auto’s enz.   Dus 
weer twee manden verder en moeilijkheden met het comité, ha ha. Komen ze met het volgende 
argument dat het politiek gezien niet het juiste moment is om al dat geld, verschillende miljarden, 
binnen te halen. Ok daar kunnen we in mee.  

Het is nu april 2008, ja velen maanden later, en dat juiste politieke moment komt niet. Uiteindelijk 
komen ze met een verhaal dat er iets fout zit en het allemaal niet door gaat. Wij dus weer al onze 
contacten af, en van de vele verhalen toch proberen te begrijpen of het allemaal wel echt is. Lijkt 
er wel op! Blijkt er nog iemand te zijn die recht heeft op al dat geld op een bekende bank in New 
York. Weer wat weken later gaat het toch weer allemaal door en zal het snel worden afgerond. Er 
gaan wat mensen naar New York om  te kijken of het geld echt  is. Nou we hebben van wel drie 
verschillende kanten gehoord dat dat wel goed zit. Uiteindelijk gaan er mensen naar Los Pinos en 
daar wordt  het  hoog  opgespeeld. Het  advocatenkantoor  dat  dit  allemaal  doet  heeft  natuurlijk 
goede kontakten.  

Het gaat dus  spannend worden. Maar helaas dagen  later wordt ons duidelijk dat de Romeinen, 
rare  jongens,  uiteindelijk  niet  echt  100%  de  eigenaar  zijn  van  het  geld.  Zij  zijn  natuurlijk 
“prestanombres” voor  iemand, en die  iemand  is natuurlijk niet bereikbaar voor commentaar. Er 
blijken ook geen trucs mogelijk zelfs niet via los Pinos.  

Shit shit shit, al dat gezeik en al die mensen die er bij betrokken zijn, allemaal voor niks. What a 
waste of time. Nimodo, this is Mexico. 
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So what’s next? 

Na  al  die maanden  lekker  gegeten  te  hebben  bij Maurice  in  de  Condesa  en  nog  een  aantal 
bezoekjes bij Narcos die geen probleem hadden om geld over te maken hebben we besloten en 
nieuw plan te maken. Back to the basics. Het nieuwe business plan  is om eerst voor minder dan 
$1M een prototype te bouwen en daarna opnieuw geld te zoeken om een demonstratie model te 
bouwen. Nu gaan we ons richten op de medische markt, een 3D scherm om MRI en CT plaatjes in 
3D te bekijken. Maar ook op de publiciteitsmarkt met een groot 3D scherm voor 3D advertenties. 
Met  een  derde  financieringsronde  hopen  we  dan  een  kleine  fabriek  te  bouwen  voor  de 
uiteindelijke productie. 

Ben  nog maar  amper  bezig met  een  twee  pagina’s  lange  samenvatting  en  krijgen we  het  ene 
telefoontje  na  het  andere  binnen  van  kennissen  die  nieuwe  kontakten  hebben  om  ons  te 
financieren. Ongelooflijk, we hoeven  er niet meer op uit, het  komt  gewoon op ons  af. Na  een 
aantal  telefoontjes met mijn  “Angel  Invester”  Roberto  is  het  plan  gesmeed  om  het  geld  (Seed 
Capital) uit Amerika zien te krijgen. Dus met al de mazzel die we de laatste tijd hebben zijn we nu 
in contact met Mr. Todd in Arizona, Capital Partners in New York, OppenHeimer in Miami en Eagel 
Wealth  in Zwitserland. Hier  in Mexico houden we de deur open voor een aantal figuren waarvan 
we niet weten wat dat kan worden. 

We zijn namelijk een tijdje terug bezig geweest met het Syndicaat van Pemex omdat die  te veel 
geld op de bank hebben en het moeten investeren. Dat is geen risico kapitaal en dus moeten we 
voor  een  garantie  zorgen. Dat  blijkt  ook weer  een  business  te  zijn  en we  komen  zodoende  in 
contact met ene Guillermo, een wat oudere persoon uit de Joodse samenleving. Blijken zijn bazen 
ons plan erg interessant te vinden en zijn bereid om een lening constructie te organiseren om ons 
te financieren. Gisteren een telefoontje gekregen dat het allemaal bijna rond is en we aanstaande 
dinsdag de contracten kunnen bekijken. We moeten natuurlijk wel even uitkijken dat dit niet een 
geld‐witwas praktijk is. 

Krijgen we laatst een telefoontje van een van die kennissen van het bijbelclubje, waar het allemaal 
mee begonnen  is. Vertelt die ons dat dat clubje niet meer bestaat en dat de pastoor zijn directe 
telefoonverbinding  en  Email met het opperwezen heeft  verloren,  stelletje oplichters. Maar ons 
nieuwe contact vertelt dat zijn club echt echt is en dat het geld schoon is. Na wat papieren en zo 
krijgen  we  te  horen  dat  het  allemaal  fantastisch  is  en  dat  we  deze  maand  waarschijnlijk 
gefinancierd worden. 7% jaarlijkse rente, 5% commissie, 2 jaar gratie, 10 jaar om terug te betalen, 
etc. Het bekende verhaal en we zien wel, ik ga er geen tijd meer insteken. 

Bellen  we  voor  de  fun  onze  vriend  in  Toluca  op  om  te  kijken  hoe  het  daar  gaat.  Helemaal 
enthousiast vertelt hij ons dat “los Gordos” bezig zijn om deze week, komende week, mañana, hun 
staatsschuld papieren van 1930 te verkopen aan iemand die heel serieus blijkt te zijn. We zien wel, 
voor hun  is dit mogelijkheid 47 dus die zijn ook al wat gewend. Blijkt onze José wat Chinezen te 
kennen die ook wel interesse hebben. Het blijft lachen. 
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Roberto  is nu bezig met het doorlezen van mijn nieuwe business plan, daarna wat kleine stukjes 
verbeteren en kan ik het rond sturen naar onze VC kandidaten. Voor de Mexicaanse contacten is 
dat niet nodig. 

Dus het blijft spannend en we gaan door tot het gaatje. Wordt vervolgd. 

Eric van Nuland: keeps on dreaming.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Expositie Dulce y Amargo van Jackie Sleper   

De Nederlandse artieste  Jackie Sleper heeft altijd een aantrekkingskracht 
gevoeld voor Mexico en voor Frida Kahlo, waarvoor ze grote bewondering 
heeft. Als kunst‐studente heeft ze vele verhalen over Mexico geschre‐ven.  
In haar moderne werk gebruikt ze  invloeden van Rivera, Orozco, Tamayo 
en Pollock.  In 2005 heeft de kunsthistorica en Voorzitster van de afdeling 
Cultuur  van de gemeente Cancun Matty Roca,  Jackie gevraagd haar visie 
op Mexico  te  schilderen. Gedurende  twee  jaar heeft  Jackie  verschillende 
maanden  in Mexico  door‐gebracht  om  haar werk  te maken. Gedurende 
2008 en 2009 zal het resultaat op verschillende plaatsen in Mexico te zien 

zijn  als  tentoonstelling  die de naam Dulce  y Amargo, Oda  de  Jackie  para  el  pueblo mexicano 
draagt.  

‐ 4 Septiembre ‐ 23 Octubre, Museo Palacio Pedro de Alvarado, Chihuahua 
‐ 6 Noviembre – Diciembre, Museo del Aguacate, Durango 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Mijn naam is Rocio van Assche, ik ben een representatieve vrouw van 49 
jaar oud en ben woon‐achtig in Teteringen,  Breda. Ik ben in Mexico stad 
geboren en ik heb sinds 1983 de Nederlandse nationaliteit. Ik ben moeder 
van 2 volwassen zonen. Ik zou als kinderjuffrouw willen werken bij jonge 
Nederlands‐ of   Spaanstalige gezinnen die  (tijdelijk) naar het buitenland 
verhuizen.  Ik  kan  voor  de werkende  ouders  de  dagelijkse  zorg  voor  de 
kinderen uit handen nemen.  Ik heb 25  jaar ervaring  in het onderwijs als 
muziekdocente, en  ik ben gespecialiseerd  in het  les geven aan kinderen 
met  een  leeftijd  tussen  de  4  en  de  14  jaar.  Ik  spreek Nederlandse  en 
Spaans en heb ik kennis van Engels, Frans en Italiaans.  

Wat heb ik te bieden:   Een ruime ervaring met het omgaan en lesgeven aan jonge kinderen. 
       Begeleiding bij het maken van het huiswerk en diverse schoolactiviteiten.  
        Muziekles geven, bv. pianoles en algemene muzikale vorming 
        Bijdragen aan de dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden. 

Rocio van Assche ‐ Trujillo Castañón,  Bollaard 2, 4847AZ Teteringen,  07658 70951 of  06417 8541  
rociodelrosario1@hotmail.com 

mailto:rociodelrosario1@hotmail.com
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Wisten jullie dat ... ? 

door Kees Burk 

 
…  dat  bij  de  “bloedbank”  onder  de  naam  Stichting  SANQUIN,  in  2007  twee  maal  zoveel 
bloeddonoren zijn gestopt met het doneren van bloed als een jaar eerder. 
… dat deze afname wordt toegeschreven aan de commotie rond de extreem hoge salarissen van 
de bestuurders. Drie  leden van de raad van bestuur verdienen samen meer dan 800.000 euro en 
dat wordt  door  veel  donoren  teveel  bevonden  voor  een  organisatie  die  het moet  hebben  van 
vrijwillige donoren. 
 
… dat op 25 augustus j.l. in de Hortus Botanicus in Leiden de reuzen Aronskelk tot bloei is gekomen 
en dat deze plant er tenminste acht jaar over doet om dit stadium te bereiken. 
...  dat  de  plant,  door  z’n  fallusachtige  vorm  ook  wel  “penisplant”wordt  genoemd,  in  zijn 
bloeiperiode een stank verspreidt die wordt omschreven als een mix van  lijkengeur, ranzige kaas 
en rotte vis, maar dat dit de kenners niet heeft weerhou‐den om  in groten getale een bezoek te 
brengen aan de Hortus.  
 
…dat  een  op  20  mei  j.l.  een  nieuwe  verdachte  is  aangehouden  in  de  bekende  “Puttense 
moordzaak”.  Het  is  een  33  jarige  inwoner  uit  Delft,  die  voor  een  geweld‐misdrijf  een 
gevangenisstraf uitzit.  
... dat de aanleiding een match was  in het DNAprofiel, dat veroordeelde delinquenten, met een 
straf  langer  dan  4  jaar,  sinds  februari  2005 moeten  afstaan.  Ten  tijde  van  de moord  was  de 
verdachte 18 jaar oud en woonde toen in Putten. 
 
…dat een man van 28 jaar oud uit Leeuwarden een eind aan z’n leven heeft laten maken. Hij was 
door zware mishandeling totaal verlamd geraakt en kon alleen nog maar zijn hoofd bewegen. De 
18 jarige dader, die hem  vele malen met een mes had gestoken, zit vast. Het O.M. spreekt van een 
juridisch ingewik‐kelde zaak en beraadt zich op de aanklacht. 
 
…dat  het  aantal  paragnosten,  helderzienden,  handopleggers,  astrologen,  tarotisten  etc.  in 
Nederland schrikbarend is toegenomen.  
... dat de stichting “Skepsis”, die zich sterk maakt om alle beweringen aan een kritisch onderzoek 
te onderwerpen, spreekt van wildgroei. Dat ook de commer‐ciële omroepen zich bezighouden met 
o.a. Astro TV en dergelijke. 
 
... dat door een kritisch onderzoek van het TV programma “Radar”  is komen vast te staan, dat er 
grote sommen geld rondgingen in dat alternatieve circuit wat heeft geleid tot het van het scherm 
halen van de programma’s.  
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… dat  in de fabriek van Alstom in Ridderkerk het eerste gerenoveerde treinstel voor de Metro in 
México‐stad is afgeleverd en via Antwerpen per schip wordt vervoerd naar México. Het werk is in 
de  Nederlandse  vestiging  uitgevoerd  om  na  te  gaan  of  de  nieuwe,  door  Alstom  ontwikkelde  
installatie,  in  de  voertuigen  past.  In  de  komende  jaren  gaat  Alstom  in  México  nog  zo’n  25 
treinstellen renoveren. 
 
… dat de voetbalclub Feyenoord haar 100 ste verjaardag al op 19 juli j.l. met de supporters heeft 
gevierd, maar dat de officiële viering eerst op 7 september vond. 
… dat er gevorderde plannen bestaan om de “Kuip” te vervangen door een nieuwe stadion en dat 
er overleg met de gemeente Rotterdam plaats vindt over de locatie. 
 
… dat het in de beweging “Trots op Nederland” van Rita Verdonk niet helemaal botert. 
… dat een van de steunpilaren, een goede vriend van Rita, Ed Sinke, uit de beweging is gestapt in 
verban met, gecontroleerd onjuiste, aantijgingen dat hij met partijgeld zou hebben gesjoemeld.  
… dat dit de laatste druppel was die hem tot deze daad heeft gebracht. 
… dat hij niet de eerste is, die het met Rita heeft gehad. Reeds veertien eerdere vrienden, die in HP 
de Tijd aan het woord komen, hebben het laten afweten. 
 
… dat het tweede kamerlid Wijnand Duyvendak “ vrijwillig” afscheid heeft genomen van zijn zetel 
voor Groen Links. Dat Wijnand zich in de partij al milieu‐activist had geprofileerd. 
… dat de aanleiding hiertoe  is voortgekomen uit een bekentenis door hem gedaan  in boek over 
een  inbraak  in het Ministerie van Economische Zaken  in 1985, waarbij plannen over een nieuwe 
kerncentrale werden buitgemaakt en gepubliceerd. Deze publicatie heeft  toentertijd veel ophef 
teweeg gebracht. In zijn boek neemt hij afstand van deze daad. 
... dat Femke Halsema, voorzitter van de fractie, zich negatief over Duyvendak had uitgelaten, wat 
zijn besluit bevestigde. 
... dat er  inmiddels  stemmen opgaan, ook  in de Tweede Kamer, om de bouw van  “een aantal” 
kerncentrales  te  overwegen  en  dat  hierbij milieuoverwegingen  een  grote  rol  spelen.  Het  kan 
verkeren. 
 
 

                                                                            Rotterdam, september 2008. 
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DÉSIRÉE LARENAS LINNEMANN 

Alergologe en kinderarts 
(kinderen en volwassenen) 

  

HOSPITAL MÉDICA SUR 

 Puente de Piedra n° 150 
Col. Toriello Guerra - Del. Tlalpan 

  14050 México D.F. 
Torre 2, consultorio 602 

tel/fax: (52-55) 5171-2248, 5606-6222 ext.4372 
Celular: (52 of 044)-55-8509.5950 

www.dra-desiree-larenas.medem.com 
  

Officieel bedrijfsarts van de Nederlandse Ambassade 
Opleiding: Rijksuniversiteit Utrecht. 

Instituto Nacional de Pediatría, México 

TEL: 5663‐4643 / 5272‐6708

VOOR HET PERFECTE EN 
GEZONDE GEBIT 

  
GERARDO BARRERA RAMIREZ 

T A N D A R T S  
  

GESPECIALISEERD IN  KRONEN  & KUNSTGEBITTEN  
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Onder Marokkaanse zon 
 

door Bernard Schut 
 
“… en wat betaalt u voor mij, wat ben ík u waard?” Ik stond even perplex. We waren in Marrakech, 
in de  souks,  ten noorden van het beroemde plein, het plein van de gehangenen,  Jemaa el‐Fna. 
Bijna over elk sleutelwoord  in deze  laatste zin valt veel te vertellen: over Marrakech, een stad  in 
het binnenland van Marokko, over de bazaar van Marrakech met de ontelbare kleine winkeltjes, 
de souks, in smalle, vaak overdekte straatjes, en over het centrale plein Jemaa el‐Fna.  
 
Maar  laat  ik  niet  alles  tegelijk  willen  zeggen,  maar  eerst  mijn  gesprek  beschrijven  met  die 
lachende,  donkere  jongeman  in  die  souk:  terug  naar  de  jonge  neger  in  de  souk  in Marrakech 
waarmee  ik mijn verhaal begon. Toen  ik mijn afdinglessen  in de praktijk wilde brengen, zei hij: u 
krijgt hem voor niets maar wat moet ik eten en drinken, geeft u me daar geld voor? En toen volgde 
die onverwachte en ongemakkelijke vraag, waarvan ik schrok: “en wat geeft u voor mij, wat wilt u 
voor mij betalen?” Bood hij zichzelf te koop aan? Er volgde een heel gesprek. Ik vertelde over de 
houding  van Nederlanders  in Nederland  tegenover Marokkanen. Over  rechtse  partijen  en  hun 
opvattingen, én aanhang. Dat het niet slim was om op dit moment naar Nederland te komen. Dat 
werk in Nederland overigens heel anders betaald werd dan in Marokko, legaal werk dan. Dat het 
voor Marokkanen niet makkelijk was om aan werk  te komen.  Ik zei hem dat hij misschien beter 
naar een land als Canada kon gaan.  
 
Maar zo makkelijk kwam ik niet weg: “… u heeft nog steeds geen antwoord gegeven op mijn vraag, 
wat wilt u voor míj betalen?” Hij wilde echt weg en  ik veronderstelde dat hij concreet om mijn 
hulp vroeg om in Nederland te kunnen werken in mijn dienst, hoewel ik daar ook weer niet zeker 
van ben. Een jaar wilde hij in Nederland blijven, dan was hij weg. Maar werk had ik niet voor hem. 
Ik heb uiteindelijk,  terwijl  ik hem op zijn schouder klopte, geantwoord dat  ik op zijn vraag geen 
antwoord wilde  geven,  omdat  ik  hem  tegen  zichzelf wilde  beschermen. Ons  gesprek was  heel 
ontspannen, vrolijk, zonder enige agressiviteit.  
  
Als toerist hoor je af te dingen, dat leren de gidsen, de lonely planets. Zo langzamerhand begin ik 
het me af te vragen.  Ik probeerde ergens onderweg  in de Atlas af te dingen op de prijs van een 
armbandje, een simpel armbandje met leuke gekleurde steentjes. Het jongetje vond me zo geestig 
dat hij me er schaterlachend een aanbood voor 1 dirham, een dubbeltje, in plaats van de ik weet 
niet meer hoeveel dirham die hij eerst vroeg, en toen hij mijn verbazing zag, bood hij het mij voor 
niets aan. Ik gaf hem wat geld dat ik los in mijn zak had zitten en we hadden groot plezier. Hij vond 
het prima, hij had er nóg zeker tien om zijn pols hangen.  
 
Zoals  overal  willen  ook  in Marokko  de mensen  weten  waar  je  vandaan  komt.  Eerlijk  gezegd 
aarzelden we: wat  konden we het best antwoorden? Was het niet beter om  te  zeggen dat we 
Duitsers waren, of misschien nog beter Vlamingen, want met zoveel Nederlandse Marokkanen val 
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je anders wellicht door de mand. We wisten het niet goed. Maar alle  zeven, acht dagen dat we in 
Marokko waren, viel ons dit op: geen enkel teken van haat tegenover Nederlanders, geen enkele 
agressiviteit. En we hadden dat wel verwacht eerlijk gezegd, en ook wel kunnen begrijpen na alle 
rumoer over de ideeën van de heer Wilders over Islam, Koran en Marokkanen.  
 
Misschien  dat Marokkanen  loslopende,  half  blote  Europese  vrouwen  lastig  vallen,  wat  ik  wel 
gehoord heb, maar wíj hebben nergens een vervelend moment ge‐kend. Integendeel, vriendelijke 
mensen zijn het, de Marokkanen daar in Marokko. 
 
Nog zo’n vooroordeel: de gesluierde vrouwen van de  islam. Je komt,  in  ieder geval  in Marrakech 
en omstreken, alle vormen van gesluierd en ongesluierd tegen, bij jonge schoolmeisjes tot en met 
bij oudere vrouwen. Mannen zijn voor het merendeel europees gekleed, al zie je wel wat kaftans 
en  djellaba’s.  Maar  bij  vrouwen  zijn  de  tegenstellingen  groter.  Van    vrouwen  zie  je  soms 
uitsluitend de ogen, maar je ziet ook evengoed jonge meiden die dezelfde hoeveelheid bloot laten 
zien  als hun  leeftijdgenoten  in Nederland. En  tussen deze  twee uitersten  van de  schaal  komen 
allerlei vormen van meer en minder gesluierd voor. En dat is niet het belangrijkste, belangrijker is 
dat het zonder enig probleem blijkbaar samengaat. Of bedriegt de schijn? 
 
‘Pinguins’, noemt Wilders de Islamitische vrouwen in burka’s. Hij zou eens moeten gaan kijken op 
het Jemaa el‐Fna. Ik heb daar buikdansende vrouwen gezien in burka’s. Dat is pas erotisch! Hij zou 
meteen genezen zijn, onze verdediger van de westerse waarden. 
 
Ik heb daarnaast meegemaakt dat terwijl wij ergens zaten te eten een vrijwel naakte buikdanseres 
op een afstand van ‐ volgens mijn echtgenote ‐ vijf centi‐meter van mijn hoofd haar welgevormde 
en welriekende borsten liet golven. Hoe reageer je daarop, hoe reageerde ik daarop? Maar, weer 
zo’n rare tegenstrij‐digheid, haar act was nog niet afgelopen of ze vluchtte weg in de coulissen van 
de eetzaal, trok een lange jas aan en liet zich niet meer zien.      
 
Natuurlijk,  ik  ben  een  buitenstaander  en  mijn  observaties  zijn  gebaseerd  op  een  weekje 
Marrakech, maar toch, ik heb gezien wat ik heb gezien en hier beschrijf. 
 
Marrakech  stinkt,  er  zijn  teveel mensen,  teveel  voetgangers,  handkarren,  ezelkar‐ren,  fietsen, 
brommers (met het hele gezin erop), taxi’s, andere auto’s, busjes, bussen, vrachtwagens. En alles 
kris, kras door elkaar heen. Rij je Marrakech in, zeker tegen de avond, dan rij je je vast en kom je in 
de file terecht. De politie is streng, controleert de snelheid, maar regelt weinig.  
 
Ik hoorde dat in de dure buitenwijken de grond 2.000 euro per vierkante meter kost. Zóveel, dat 
kan  ik  me  niet  voorstellen.  Maar  aangezien  een  der  laatst  over‐gebleven  Beatles,  Sir  Paul 
McCartney er een huis heeft  laten bouwen,  (en  ik hoorde pas nog hoeveel miljoen hij voor zijn 
scheiding van een voormalig model moest betalen) neem ik aan dat daar een grond van waarheid 
in moet zitten. Overigens biedt de wijk waarin zijn huis staat, Palmeraie, een vroegere oase, een 
troosteloze aanblik. Door de bouw en door de aanleg van waterinstallaties   voor privégebruik  is 
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het grondwaterpeil gezakt, met als gevolg dat de talloze palmen die er vroeger stonden voor een 
groot deel zijn verdord en omgevallen  (ongeveer zoals  in Nederland de bossen er  tegenwoordig 
uitzien, maar  in Nederland wordt dat ecologisch verantwoord bosbeheer genoemd). Er  zijn ook 
sloppenwijken  in Marrakech, zoals de sloppenwijken die  ik gezien heb aan de  rand van Caracas, 
maar ook aan de rand van Rome dichter bij huis (die in Nederland gelukkig niet bestaan). 
 
De oude binnenstad van Marrakech, de medina, ligt nog binnen de oude stadsmuren met de oude 
stadspoorten. Er staan prachtige moors‐gedecoreerde gebouwen, bijvoorbeeld het Bahia‐paleis in 
het zuiden van de medina, die aan het Alhambra herinneren. En in het noorden liggen de souks, de 
kleine winkeltjes, met stoffen; kruiden, in allerlei kleuren, rood, groen, geel, konisch opgestapeld; 
schoenen;  tapijten;  berbersieraden;  parfums  en  khol;  stenen  en  kristallen;  van  alles.  Er  lopen 
natuurlijk toeristen, maar overwegend is het toch de inheemse bevolking die er inkopen doet. (Of 
díe afdingt, weet  ik niet.) Er zijn kleine eethuisjes, alcohol‐vrij, met als meest bekende gerechten 
couscous  en  tajine  (een  eenpansgerecht met  vlees,  saus,  groente  of  fruit  (dadels  bijvoorbeeld, 
verrukkelijk),  met  veel  olijfolie  bereid),  beide,  couscous  en  tajine,  in  allerlei  variaties.  Veel 
vruchtensap en natuurlijk mierzoete thee. Ook het gebak is mierzoet, maar ‐honing en amandelen‐ 
heel  lekker.  In  de  straatjes  langs  de  soeks  en  op  het  centrale  plein  lopen  vrouwen met  grote 
schalen met lekkere koekjes en koeken, o.a. kokoskoeken. Voor één dirham, een dubbeltje, koop 
je er een. Je hoeft dus niets tekort te komen. En  in de westerse hotels kan  je de goed drinkbare 
Marokkaanse wijnen proberen.  
 
Maar het mooiste van Marrakech  is natuurlijk het centrale plein, Jemaa el‐Fna: slangenbezweer‐
ders,  tandentrekkers,  toekomstvoorspellers,  zwarte dansers, koranverzenschrijvers, vrouwen die 
je  handen  en  voeten  tatoueren,  verhalenvertellers,  waterverkopers  in  hun  opvallende  rijk 
versierde  rode  kleren met puntmutsen, die er meer op uit  zijn om  zich  tegen betaling  te  laten 
fotograferen dan om water te verkopen. Aapjes zijn er ook. 
 
Fascinerend  wordt  het  plein  wanneer  de  avond  valt.  Je  hoort  de  schelle  fluiten  van  de 
slangenbezweerders,  de  dreigende  trommen  van  de  zwarte  dansers,  de  stemmen  van  de 
verhalenvertellers. In groepjes stromen de inwoners van Marra‐kech het plein op. Overal waar wat 
gebeurt  vormen  zich  grote  kringen om de opvoerenden. De  kleuren  zijn overwegend wit,  grijs, 
zwart en bruin, soms onderbroken door hemelsblauwe gewaden van vrouwen die ongetwijfeld uit 
een bepaalde streek komen en door het felle rood van de waterverkopers. Er staan lange schragen 
waaraan gegeten wordt. Rookwolken hangen boven de vuurtjes waarop het eten wordt bereid. 
Hier en daar sluipen figuren in kaftans of djellaba’s door de menigte, hun kappen opgezet zodat ze 
eruit zien als Spaanse geestelijken bij een paasprocessie of als leden van de Ku Klux Klan. 
  
En  de  toeristen?  Nieuwsgierige  toeristen,  met  zo  kenmerkend  hun  fototoestellen  en  hun 
vermogen voor hun buik, ze vormen een marginaal verschijnsel op Jemaa el‐Fna. Het plein is een 
telkens terugkerend feest voor de autochtone bevolking.   
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Dat bij een enkele toerist de portemonnee uit zijn achterzak  is gerold, dat een enkele toeriste  in 
haar  billen  is  geknepen  op  de  Jemaa  el‐Fna,  het  doet  aan  haar  charme  niets  af  ‐in  zekere  zin 
vragen ze er soms ook om. Een bezoek aan Marrakech, aan die “over de Atlas geworpen parel”, 
zoals een Andalusische dichteres uit de 12e eeuw de stad beschrijft, aan “the most  lovely spot  in 
the whole world”, zoals Churchill haar noemt (hij bezocht het 6 keer), betekent een  intrigerende 
introductie in de oosterse wereld van de Maghreb, in ieder geval betekende het dat voor mij. 
 
Bernard Schut, 2008   
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Premiere y presentatie van de film EL CARRUAJE 

El despacho, de Nederlandse Ambassade in 
Mexico en de Cineteca Nacional hebben het 
genoegen u uit te nodigen voor de premiere 
en de presentatie van de DVD van de 
documentaire: 
 
El Carruaje  

die zal plaatsvinden op maandag 22 
september om 19:30 uur  in de Sala 4 
Arcady Boytler van de Cineteca Nacional in 
Av. México Coyoacán 389 Col. Xoco 03330 
Del. Benito Juárez 

++++ 

El Carruaje. (Mexico, Nederland en Indonesie 
2008) HDV/DVCAM, 107 min. Geproduceerd 
door Diego Gutiérrez in samenwerking met 
de Nederlandse cineast Kees Hin.  

Met sponsoring van Stichting DOEN, Rijks-
akademie van Beeldende Kunsten, CONACULTA-FONCA, Forum Lenteng en 
Komunitas Seni Belanak 

 
 
Geproken in Indonesisch, Nederlands, Engels en Spaans.  
Spaanse ondertiteling 
Meer informatie over el despacho: www.eldespacho.org  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
  

http://www.eldespacho.org/
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Willy de Winter  

Officieel tolk‐ vertaler bij diverse Mexicaanse instanties en als 

 zodanig erkend door praktisch alle ambassades van Amerika en  

Europa 

 

Nederlands (Vlaams) ‐ Frans ‐ Duits ‐ Engels ‐ Spaans ‐  

Italiaans ‐ Portugees en andere talen. 

 

Avenida Horacio 528 (404), Colonia Polanco, 11570, México D.F. 

Tel.: 5545 5764 / 5254 7446, Fax: 5531 0348 
  

 

 

Marijke J. Larenas‐Linnemann 
  

Drs. Spaanse taal en letterkunde 

Lerares M.O. Spaans 

Beëdigd  tolk‐vertaler 

  

Privé‐ en groepslessen Spaans, Engels, en Nederlands 

Vertaalwerk Spaans, Portugees, Engels, Frans, Duits en Nederlands 

  

Clases privadas y en grupo de Español, Inglés y Holandés 

Traducciones Español, Portugués, Inglés, Francés, Alemán y Holandés 

  

TEL./FAX: (5) 675 44 04 
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Harry Sparnaay 

Nederland  wordt  in  2008  vertegenwoordigd  in  het  Festival 
Internacional Cervantino door de klarinettist Harry Sparnaay. Harry 
Sparnaay studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam bij Ru 
Otto. Nadat hij afgestudeerd was op klarinet specialiseerde hij zich 
op  basklarinet.  Inmiddels  behoort  hij  tot  's werelds  belangrijkste 
basklarinettisten. Hij gaf concerten tijdens alle belangrijke festivals 
in de wereld. Sparnaay heeft als solist met belangrijke orkesten en 
ensembles  gespeeld.  Hij  heeft  concerten  gegeven  en  radio‐
opnamen gemaakt in heel Europa, Noord en Zuid‐Amerika, Canada, 
Australië, Nieuw‐Zeeland en Azië met voor hem geschreven en aan 
hem opgedragen werken. Meer dan 500 composities zijn voor hem 
geschreven door componisten als Claudio Ambrosini, Luciano Berio, 
Gerard  Brophy,  Paul‐Heinz  Dittrich,  Franco  Donatoni,  Morton 
Feldman,  Brian  Ferneyhough,  Gérard  Grisey,  Mary  Finsterer, 
Andrew  Ford,  Jonathan  Harvey,  Maki  Ishii,  Sukhi  Kang,  Tristan 
Keuris, Mark Kopytman, Helmut Lachenmann, Ton de Leeuw, Theo 
ichael Smetanin, Maurice  eddin ton,  Iannis Xenakis,  Isang Yun, 

Andrés  Lewin‐Richter, Nino Díaz, Hans  Joachim Hespos  en  vele  anderen.  Zijn  eigen  compositie 
BOUWSTENEN  voor  basklarinet  en  bandvertraging  werd  geselecteerd  tijdends  de  ISCM World 
Music Days in Denemarken. Harry Sparnaay werkte lange tijd als docent basklarinet en eigentijdse 
muziek  aan  de  conservatoria  van  Amsterdam  en  Utrecht  en  was  musician‐in‐residence  aan 
verscheidene  universiteiten.  Studenten  uit  de  hele  wereld  van  wie  velen  prijzen  wonnen  op 
belangrijke concoursen, kwamen naar Amsterdam om bij hem les te nemen. Voor meer informatie 
over  de  concerten  binnen  het  Cervantino  Festival  kunt  u  de  website: 

Loevendie, Roderik de Man, M W g

www.festivalcervantino.gob.mx 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Optredens Kaal & Haar in Zacatecas 

 

In het kader van het VII Festival  Internacional de Teatro de  la 
Calle in Zacatecas, dat jaarlijks in de maand oktober plaatsvindt, 
zal  het  Nederlandse  duo  Kaal  &  Haar  een  aantal  optredens 
verzorgen in Zacatecas en andere lokaties in Mexico.  

Kaal & Haar zullen zich  in Mexico presenteren met hun show 
BOMBA.             Optredens in Zacatecas: 22 en 23 oktober 2008 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

http://www.festivalcervantino.gob.mx/
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US Custom and Border Protection 
Reizen onder het visa waiver programma 

Electronic System for Travel Authorization (ESTA) 
n onder het Visa Waiver ogramma 
ProgrammaHet Elektronisch Syeem voor R oestemming 
Per 1 augustus 2008 zal het Elektronisch Systeem voor Reistoestemming  (ESTA) via het  Internet 
operationeel  zijn.  Staatsburgers  en  in  aanmerking  komende  ingezetenen  van  landen  die 
deelnemen  aan het Visa Waiver Programma  (VWP), waaronder Nederland  kunnen  van  tevoren 
reistoestemming aanvragen om naar de Verenigde Staten te reizen onder het VWP. Per 12 januari 
2009 zijn alle reizigers onder het VWP verplicht een elektronische reistoestemming te verkrijgen 
voordat zij aan boord kunnen gaan van een vliegtuig of schip naar de VS. De reiziger kan naar de 
website van ESTA gaan https://esta.cbp.dhs.gov/ en aldaar online een aanvraag indienen.  
 
Het  is aan te bevelen de aanvraag tijdig  in te dienen. De reiziger zal gevraagd worden een aantal 
eenvoudige  en persoonlijke  vragen  te beantwoorden om  vast  te  stellen of deze  in  aanmerking 
komt voor een reistoestemming. De reiziger kan nagenoeg dezelfde vragen verwachten als op het 
I‐94W formulier. De aanvraag kan op elk tijdstip voor aanvang van de reis ingediend worden. In de 
meeste gevallen krijgt de reiziger binnen een paar seconden antwoord: 
 
1. Toestemming goedgekeurd: U krijgt toestemming om naar de V.S. te reizen. 
2. Reis niet  goedgekeurd: De  reiziger heeft  een niet‐immigrant  visum nodig  verkrijgbaar  via de 
Ambassade of het Consulaat van de Verenigde Staten. 
3. De toestemming  is nog  in behandeling: Binnen 72 uur ontvangt de reiziger via de website van 
ESTA antwoord over het al dan niet verkrijgen van reistoestemming. 
 
Een goedgekeurde reistoestemming via ESTA is: 
•  Verplicht,  per  12  januari  2009,  voor  alle  VWP‐reizigers  voordat  ze  aan  boord  gaan  van  een 
vliegtuig of schip naar de Verenigde Staten; 
• Geldig,  tenzij  herroepen,  voor  een  periode  van maximaal  twee  jaar  of  tot  de  verloopdatum 
vermeld op het paspoort van de reiziger. 
• Geldig voor meerdere bezoeken aan de Verenigde Staten. Mochten er zich wijzigingen voordoen 
inzake  bestemmingsadres  of  reisroute,  nadat  de  goedkeuring  verleend  is,  kunnen  deze  op 
eenvoudige wijze via de ESTA‐website aangepast worden; en 
• Geen  garantie  voor  toelating  tot de Verenigde  Staten  in/op de  (lucht)haven waar u het  land 
binnenkomt.  Een  ESTA  goedkeuring  geeft  uitsluitend  het  recht  om  aan  boord  te  gaan  van  een 
vliegtuig of  schip dat naar de Verenigde Staten  reist, onder het VWP.  (Voor verdere  informatie, 
bezoekt u a.u.b. “Voor Internationale Bezoekers” op www.CPB.gov/travel.) 
nische Systeem voor 
eistoestemming werkt 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/
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Lidmaatschap van de Nederlandse vereniging in Mexico 

Het lidmaatschap bedraagt 500 pesos per familie per kalenderjaar. Leden kunnen deelnemen aan alle aktiviteiten die georganiseerd worden 
door de vereniging en ontvangen tweemaandelijks het verenigingsblad de POPO.  

Aanmelding nieuwe leden: na betaling van het lidmaatschap  een kopie van het stortingsbewijs, naam, adres, telefoonnummer 

en liefst een e-mail adres sturen naar: Joost Draaisma  Tel.: 5593 5187 
      Guty Cardenas 21  Fax: 5480 4222 
      Col. Guadalupe Inn  e-mail: jdraaisma1@worldbank.org 
      01020 Mexico, D.F. 

Betalen lidmaatschap: bedrag van 500 pesos storten op rekeningnummer 73.18.795 bij Banamex sucursal 650 t.n.v. Josef 

Draaisma. Voor electronische storting is de CLABE: 002180065073187952.  Kopie stortingsbewijs met vermelding van naam sturen per fax 
naar Joost Draaisma, fax: 54804222. 

POPO. De POPO is het officiele orgaan van de Nederlandse Vereniging  en wordt zes maal per jaar gepubliceerd in de oneven maanden 

(januari, maart, mei, enz.).   

Tarieven advertenties per jaar.  

 1/1 pagina:   $2,000  1/4 pagina:  $ 500 
 1/2 pagina:  $1,000  Speurders (éénmalig): $ 125 

Kopij voor de POPO:  Vóór de 10de van de betreffende maand liefst als worddocument via e-mail: adtenkate@hotmail.com. De 

redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen te wijzigen, belangrijke wijzigingen in overleg met de inzender. 

 

POPO-redactie 

Ad ten Kate 
adtenkate@hotmail.com 
  

Redactieadres 

López Cotilla 1048 
Colonia Del Valle 
tel.: 5559-0143 
  

Ledenadministratie en 
Website 

Eric van Nuland 
tel.: 5662-1033 
ericddd@prodigy.net.mx 

 Voorzitter Joke Duijvestijn  55702404 jokeduijvestijn@gmail.com 

Vice Voorzitter Roel van Halen  5291 6131  Hvanhalen@mexis.com 

 

 

 

Secretaris Machteld  Caminada 55202707bartmachteld@gmail.com 

Penningmeester Joost Draaisma  5593 5187 Hjdraaisma1@worldbank.org

Leden  Christina Keizer  5846 1586 Hhwkintlmex@iserve.net.mx

  Henk Keizer  5846 1586 Hhwkintlmex@iserve.net.mx 

  Hans van den Bongard 5635 2650 hansbongard@yahoo.com 

Website  Olaf van Delft   044-55-2492 7635 olaf@delteg.com 

 en Eric van Nuland  5662 1033 Hericddd@prodigy.net.mx

Ambassade Pieter de Rijk  5245 8034 pieter de rijk@gmail.com 

POPO  Ad ten Kate  5559 0143 adtenkate@hotmail.com 

 

Bestuur Nederlandse Vereniging te Mexico 

Ere-Voorzitter: Harer Majesteits Ambassadeur drs. Cora Minderhoud 






	PoPo_2008_5.pdf
	Onder Marokkaanse zon


