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Ik zou een fleecedeken meenemen,
maar ook een isolatiedeken zoals in
EHBO-koffers
Wintertips van Belinda Brijde van de ANWB-winkel in
Beverwijk
➔ regio
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Kerstpakketjes
met stroopwafels
Pieter van Hove

IJmuiden ■ Het is geen pretje om
als bemanningslid van een schip
de kerstdagen in een buitenlandse haven door te brengen. Maar
nu zeevarenden vanwege de pandemie niet van boord mogen is
het nog een graadje erger. In kerken en onder particulieren wordt
geld ingezameld voor kerstpakketjes die naar de schepen worden gebracht.
En dit jaar ook naar schepen die stilliggen in de ankerplaatsen op zee,
ver uit de kust. Hier wachten de kapiteins de orders af van de reders
naar welke haven ze moeten varen.
Vaak gaan hier weken overheen.
,,Normaal ga ik al op bezoek langs
schepen in de havens langs het
Noordzeekanaal”, zegt havendominee Leon Rasser, die het Noordzeekanaalgebied tot zijn werkterrein
mag rekenen.
,,Dat kunnen koopvaardijschepen
zij, of vaartuigen voor de offshore,
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danwel diepzeetrawlers voor de visserij. Vanochtend heb ik nog pakketten gebracht bij twee schepen in de
Amsterdamse haven, bij Eurotank
en bij overslagbedrijf OBA.”
De pakketjes bevatten dit jaar een

Zeelieden op zee
worden met kerst
niet vergeten
kerstkaart met daarop de beste wensen in allerlei talen, een ouderwets
blik met daarin stroopwafels en een
computerstick met filmpjes en een
persoonlijke boodschap.
Vrijwilligers van diverse kerken
waaronder de Ichthuskerk in IJmuiden en het Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam hebben de spulletjes ingekocht, het verpakt en brengen het naar de schepen. ,,Ze mogen
het pas 24 december, met de kerst,
openmaken.”

Tjaltje Plug van de Ichthuskerk overhandigt de kerstpakketten aan een medewerker van de KNRM.

Dankzij de gulle gevers zijn er 850
pakketten te vergeven. Daarvan
gaan er ook een groot aantal naar de

ankerplaatsen. ,,Vrijwilligers van de
afdelingen IJmuiden en Katwijk van
de KNRM bezorgen bij de schepen.
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Dit valt namelijk goed te combineren met de trainingen op zee van de
reddingswerkers”, stelt Rasser.

Cybercriminelen aan de haal met spaargeld van gepensioneerde IJmuidenaar

Koos is in één klap ruim
25.000 euro armer

•

Met open ogen is hij in de val gelopen. De 80-jarige Koos* kan er nog steeds
moedeloos van worden. In één klap is de IJmuidenaar naar eigen zeggen al zijn
spaarcenten - ruim 25.000 euro - kwijtgeraakt. Doordat cybercriminelen hem
wijs wisten te maken dat hij tijdens een speciale beleggingsactie van autofabrikant Tesla in een mum van tijd flink wat winst kon binnenhalen.
Carlo Nijveen

IJmuiden ■ De oplichters benaderen Koos afgelopen april voor de eerste keer, per e-mail: ’Stop met wachten, begin met verdienen.’ Via het
digitale platform The Crypto Genius zou de IJmuidenaar binnen enkele maanden zelfstandig beleggingen kunnen doen. Maar dan moet
hij eerst - à raison van 250 euro - wel
een financieel adviseur in de arm nemen. Deze ’expert’ zal hem wegwijs
maken, wordt Koos beloofd.
,,Dat klonk wel goed, want ik heb
geen verstand van beleggen’’, begint
de IJmuidenaar het relaas over de
nachtmerrie waarin hij is terechtgekomen. ,,Ik meldde mij aan en kreeg
korte tijd later telefonisch contact
met een Engels sprekende man die
mij zou begeleiden bij het overmaken van het geld voor de adviseur.

Hij gaf me een rekeningnummer en
ik regelde de betaling. Een paar dagen daarna zag ik dat het geld was
overgemaakt. Maar wel naar een andere, mij onbekende rekening.’’
Koos erkent: toen hadden bij hem
al alarmbellen moeten rinkelen.
,,Maar ik kreeg nog geen argwaan.
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Ik ben er door
dat kleine beetje
hebzucht
ingestonken

Kort daarop werd ik benaderd door
ene Sasha Griffin. Zij zei dat ik met
een beperkt aantal andere gelukkigen in aanmerking kwam voor een
speciale actie van Tesla, voor beginnende beleggers.’’
,,Ik moest wel mijn bankgegevens
doorgeven, waaronder het saldo op
mijn spaarrekening. Voor een zogenaamde check zou het geld tijdelijk
op een andere rekening worden gezet. Die rekening was van een instelling die Binance werd genoemd. Om
dat mogelijk te maken, zou mijn
computer op afstand worden overgenomen.’’
,,Op mijn spaarrekening stond
25.700 euro. Door deelname aan die
beleggingsactie zou ik maar liefst
vijftig procent winst kunnen maken, werd mij verteld. Ruim twaalf
mille dus. Dat wilde ik wel. Maar
achteraf denk ik: Sufferd. Hoe heb je
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dat in godsnaam kunnen doen? Ik
ben er door dat kleine beetje hebzucht gewoon ingestonken.’’
Het slachtoffer beseft het maar al
te goed. De kans dat hij zijn spaargeld ooit terugkrijgt, is zeer klein.
,,Toen ik ontdekte dat dat er niets
meer op m’n rekening stond, heb ik
de mensen met wie ik eerder contact
had opnieuw benaderd. Dat lukte
nog ook. Om het geld terug te halen
moest ik volgens hen een jurist inschakelen. Zij kenden wel iemand.
Ook toen was ik nog steeds te goed
van vertrouwen. Want daarvoor heb
ik opnieuw 250 euro overgemaakt.
Een tijdje later kreeg ik te horen dat
het spaargeld terecht was. Maar de
contactpersoon stelde mij voor om
het geld te beleggen in bitcoins. Ik
sloeg dat af en zei dat ze het weer op
mijn rekening moesten storten.
Daarna heb ik niets meer van ze ge-

De IJmuidenaar is een van de
deelnemers aan de campagne
’Het slachtoffer spreekt’. Met
dat initiatief - waarbij hij en
andere oplichtingsslachtoffers
anoniem hun verhaal doen hopen de politie, het Openbaar
Ministerie, Slachtofferhulp
Nederland en 34
Noord-Hollandse gemeenten
de bewustwording van de
gevolgen van cybercriminaliteit
te vergroten. Zij bundelen de
krachten in Noord-Holland
Samen Veilig. Voor meer
informatie:
www.hetslachtofferspreekt.nl
hoord.’’
Al heeft de IJmuidenaar weinig
hoop dat de cybercriminelen worden achterhaald, hij is wel naar de
politie gestapt.
*De naam Koos is gefingeerd. De
werkelijke naam is bekend bij de
redactie.

