
!!We zijn continu in een
transitie. Ik probeer dat in
mijn werk te laten zien

Kunstenares Marianne Lammersen maakte woontorens van klei.
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In Haarlemmermeer wordt de
groenbak deze zomervakantie om
de week geleegd in plaats van elke
week, in verband met personeelste-
korten en vakanties van de mede-
werkers. Het lukt afvalophaler
Meerlanden niet om het dienstroos-
ter dusdanig te vullen dat het gewo-
ne schema aangehouden kan wor-
den.

Dat is in Velsen, Beverwijk en
Heemskerk dus geen probleem.
„Vooralsnog zijn de roosters voor de
zomer rond, maar dat wil niet zeg-
gen dat het makkelijk was”, laat een
woordvoerder van HVC weten. „We

zoeken nog vakantiekrachten. Zo
zijn we op zoek naar beladers. Dat
zijn de mensen die meerijden op de
wagen en zorgen dat de bakken ge-

leegd worden.” Er zijn wat eisen
voor potentiële beladers: „Ze moe-
ten minimaal 18 jaar zijn en tussen
nu en 4 september drie weken kun-
nen werken.”

Spaarnelanden heeft het zomer-
rooster inmiddels ook rond en dus
wordt er in Haarlem op de bekende
momenten afval ingezameld, laat
een woordvoerder weten. „We hoe-
ven de dienstverlening gelukkig
niet af te schalen deze zomer. We
hebben een tekort maar dat gaat
niet ten koste van de service. Er
staan nog wel veel vacatures open,
dus ben je student en wil je deze zo-
mer werken in de buitenlucht, dan
staat er op onze site vast een vakan-

tiebaan die bij je past”, aldus de
woordvoerder.

Spaarnelanden doet onder meer

de afvalinzameling en -verwerking,
het onderhoud van groen en speel-
tuinen, mobiliteit en parkeren.

Grote zoektocht naar vakantiehulpen, maar afval in Haarlem en Velsen gewoon opgehaald

Susanne Moerkerk
Spaarnelanden haalt wél gewoon afval op volgens rooster

Afvalbedrijven
op zoek naar
vakantiekrachten

Velsen/Haarlem " Inwoners van
Velsen en Haarlem krijgen deze
zomer geen aangepast schema
waarin de afvalbakken worden
geleegd.

•iVakantiebaan
HVC zoekt nog vakantiekrachten bijvoorbeeld als belader op de wagen,
voor de klantenservice en op het afvalbrengstation. Meer informatie
en vacatures zijn te vinden op werkenbijhvc.nl. Ook bij Spaarnelanden
is extra hulp welkom. Van afvalinzameling tot mobiliteit. Vacatures
staan op spaarnelanden.nl/werkenbij.

Haarlem " Alle Rupenko (32) en
haar drie jaar oudere zus Alona Drab
zijn met hun jonge dochters naar de
banenmarkt gekomen. Ze wonen
met z’n vieren in een huis in Zand-
voort en willen dolgraag aan de slag.

De twee zussen zijn samen ge-
vlucht, hun mannen zitten nog in
Kiev. Na enkele maanden hier gaat
hun Engels langzaam vooruit: ,,We
are learning English by the phone.’’

Rupenko, in Kiev een administra-
tief medewerker in een kliniek, is
het Engels nog het meest machtig.
Ze is bereid alles aan te pakken; in
een hotel, in een winkel of in de ho-
reca: het maakt haar niet uit.

Eén ding is belangrijk: het moet
vanwege haar jonge dochter partti-
me zijn, omdat die niet alleen mag
zijn. De tolk vult haar aan: ,,In
Oekraïne mogen kinderen tot
twaalf jaar niet alleen thuis blijven.’’

Haar zus Alona Drab, een psycho-
loge, steekt ook graag de handen uit
de mouwen. Er zijn meer redenen
om te werken: je inkomen gaat voor-
uit en je zit niet de hele dag thuis.
Ook willen de twee zussen graag
’iets terugdoen voor Nederland’.

Hun landgenote Yana Shepel (42)
is uit de zwaar bevochten stad Mari-

oepol gevlucht en spreekt goed En-
gels. Ze verblijft nu in hotel Ambas-
sador in Haarlem.

In Marioepol was ze als jurist da-
gelijks in de weer met contracten.
Haar ideaal is om in Nederland een
vergelijkbare job te vinden. Zij kan
ook met haar handen gaan werken,
maar ontwikkelt zich het liefst ver-
der. ,,Misschien kan ik tolk wor-
den.’’

Op de banenmarkt is het flink
druk en bij de stands van werkge-

vers en uitzendbureaus worden
lijstjes gemaakt van geïnteresseerde
Oekraïners die later worden bena-
derd. Het zijn hoofdzakelijk vrou-
wen die op zoek zijn naar werk. De
mannen moeten blijven om het land
te verdedigen.

Oekraïense vluchtelingen krijgen
hier leefgeld van zo’n 260 euro per
maand, wat ze kwijtraken als ze een
job vinden. In enkele gevallen zijn
er al Oekraïners aan een baan gehol-
pen, vertelt een medewerker van

uitzendorganisatie Manpower.
Twee Oekraïense vluchtelingen

zijn via het uitzendbureau aan de
slag gegaan bij een restaurant. Bij
Albert Heijn Vos in Haarlem werken
ook enkele Oekraïners als vakken-
vuller. In de wijde regio van Haar-
lem wonen zo’n drieduizend Oekra-
iners. De banen liggen voor het op-
scheppen en de succesvolle banen-
markt van donderdag helpt de
Oekraïners misschien om een pas-
sende job te vinden.

REPORTAGE Op speciale banenmarkt komen honderd Oekraïners af

Taal knelpunt bij vinden job
Ruim honderd Oekraïen-
se oorlogsvluchtelingen
hebben donderdag een
speciale banenmarkt in
het Stadskantoor van
Haarlem bezocht. Ze wil-
len dolgraag werken,
maar de taal vormt vaak
een struikelblok. Bij alle
twintig stands van werk-
gevers stond een tolk.

Arthur de Mijttenaere
a.de.mijttenaere@mediahuis.nl

Alona Drab (l.) en Alle Pupenko, met hun twee dochters, zoeken werk. FOTO UNITED PHOTOS/ROB VAN WIERINGEN

!!We willen graag
iets terugdoen
voor Nederland


