Met twee jaar

onbetaald verlof naar Haïti

INTERVIEW
JAN JOLING
3 Onderwijzer Jan Joling vertrekt vandaag naar Haïti om les te geven in waterzuivering
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Ga de
wijde
wereld in
voor je
een
koelkast
koopt

Door Laura Lenting
Tynaarlo "Als je ooit nog eens de wijde wereld wilt intrekken, doe dat dan voordat je een koelkast koopt."
Dat was het advies dat Jan Joling altijd gaf aan zijn
stagiaires van de pabo. Zorg dat je niet gebonden bent
als je de wereld wil ontdekken en dat je vrij bent om te
gaan en te staan waar je wil, bedoelde hij daarmee.
Vandaag vertrekt hij zelf voor ruim een jaar naar
Haïti en laat hij zijn vrouw en zoon (20) in Nederland.
"Dat is echt wel lastig. Maar nu de kans zich voordoet,
ga ik het doen. Ik heb dit altijd gewild."
Sinds 1976 werkt Joling in het onderwijs. Om dit
avontuur aan te kunnen gaan, nam de onderwijzer
twee jaar onbetaald verlof. "Ik klus nog wel wat bij via
Randstad. Ik heb als ober gewerkt en achter de bar gestaan. Ik heb zelfs een tijdje als kamermeisje gewerkt
bij De Bonte Wever in Assen, dat is hard werken hoor",
vertelt Joling.
Samen met Johan Hoogsteen van Stichting Haïti
Project Assen en Leo Groendijk van Water For
Everyone heeft de 58-jarige Jan Joling het initiatief
genomen. "Het belangrijkste doel van dit project is het
overbrengen van kennis op het gebied van waterzuivering. Dit gaan we doen door docenten les te geven,
zodat zij die kennis weer kunnen overbrengen op de
eigen bevolking. We leren ze hoe ze een waterzuiveringsinstallatie moeten bouwen, maar laten ze ook
kennismaken met andere systemen van waterzuivering."
Vanaf augustus vorig jaar is Joling al bezig om de
kennis die hij straks op de Haïtianen moet overbrengen zelf onder de knie te krijgen. "Wat weet ik nou van
water? Dus ik heb uitgebreid les gehad van Leo Groendijk. Soms zag ik Leo nog vaker dan mijn eigen vrouw."
Groendijk is docent watertechnologie aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Hij heeft
compacte waterzuiveraars ontwikkeld die per dag 600
tot 800 liter water kunnen zuiveren.
"Daarmee kun je zo’n 120 mensen voorzien van
schoon water. Er staan al waterzuiveraars in een kerkgebouw, een scholengemeenschap en in de bakkerij.
Nu gaan wij de bevolking zelf leren hoe ze de installaties kunnen bouwen, zodat iedereen straks toegang
heeft tot schoon water."
De eerste drie maanden van het project staan in het
teken van het opbouwen van de school waarin de les-
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sen gaan plaatsvinden. "In december beginnen we met
het onderwijsprogramma voor een aantal docenten en
drie assistenten. Dat gaat steeds in blokken van drie
maanden. Tussen die periodes van drie maanden ga ik
telkens twee à drie weken terug naar Nederland."
Het totale lesprogramma duurt ongeveer een jaar.
"Vanaf dan laten we het aan de bevolking over, maar
natuurlijk zullen wij regelmatig terugkeren om te kijken hoe het gaat."

Afgelopen januari heeft Joling voor het eerst een bezoek gebracht aan Haïti, waarna hij onmiddellijk overtuigd was van de noodzaak om daar zijn steentje bij te
dragen. "Na de aardbeving van vorig jaar ben ik me
meer gaan verdiepen in Haïti. Het is een puinhoop
daar. Er wonen na de aardbeving van vorig jaar nog
steeds duizenden mensen in tentenkampen en er
overlijden dagelijks tientallen mensen door het gebrek aan schoon water."
De onderwijzer besloot dan ook dat dit het moment
was om iets te doen wat hij al jaren wilde. "Al jaren
loop ik met dit idee in mijn hoofd. Dit is het geschikte
moment. Ik wil niet vergeefs zijn geweest. Wat ik in
Haïti ga doen, is misschien wel klein, nietig en onbetekenend, maar ik wil op z’n minst een bijdrage leveren."
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