Police Advisory Group (PAG) op pad

Zaterdag 26 januari 2013
Rond kwart over vijf ’s middags liepen Ton, Boy en ik
over Camp Kunduz richting de eetzaal toen we een
explosie hoorden. Op zich is dat hier niet vreemd: bij
schietoefeningen, de lancering van onbemande
vliegtuigjes en het ruimen van gevonden explosieven
horen we regelmatig harde knallen. Deze klap was
echter zwaarder dan de meeste en hij kwam uit de
richting van Kunduz stad. Later op de avond bleek dat
er een bomaanslag was geweest in het centrum van
Kunduz, zo’n 7 kilometer ten noordwesten van ons kamp. Een man op een brommer heeft een
zelfmoord aanslag gepleegd op de rotonde midden in de stad (zie foto hierboven), een drukke plaats
waar we regelmatig langs komen. Meer dan tien mensen zijn er bij omgekomen en een onbekend aantal
is gewond geraakt.
Maandag 28 januari 2013
Via onze ‘liaison-officier’ bij de Duitse militairen heb ik een
vraag doorgegeven. Bij één van mijn bezoeken aan Aliabad
heeft luitenant Khalidin (zie foto: de officier met leren jas),
opvolgend commandant van dat district, mij gevraagd om
hem in contact te brengen met de commandant van van de
Duitse militairen in Kunduz. Hij wil de Duitsers graag
bedanken voor het redden van zijn leven. Hij vertelde me
dat hij op 6-3-1390 (dat is Afghaanse jaartelling; komt
overeen met 27-5-2011 bij ons) tijdens een gevecht door Taliban-strijders is neergeschoten. Vervolgens
is hij door Duitse helikopters naar het ziekenhuis op Camp Kunduz gebracht.

Dinsdag 29 januari 2013
Vandaag vertrekt Boy voor zijn Rest & Recreation
(R&R) verlof naar Nederland. Over bijna drie
weken zal hij weer terug komen. Een beetje
jaloers dat zijn vakantie nu al begint, lopen we
met hem mee naar de ‘bushalte’ voor het
transport naar Kunduz Airport. Inmiddels zijn we
elf weken in Afghanistan en ik heb ook echt wel
zin om naar huis te gaan.
1

Police Advisory Group (PAG) op pad

Nog drie weken en dan kan ik er ook even
tussen uit. Het zal echt genieten zijn om
Annemarie, Sebastiaan en Alexander weer om
me heen te hebben. Ook ben ik wel benieuwd
naar de kitten Viktor die ze na mijn vertrek
hebben gekocht en hoe dat samen gaat met
Rolf, de kat die we al hadden. Als ik het op de
foto’s die ik toegemaild krijg bekijk, gaat het
wel goed met Viktor en Rolf.
Donderdag 31 januari 2013
Eén van de voordelen van een uitzending is dat
je je nauwelijks hoeft te bekommeren over de
huishouding. Je eten wordt gekookt en je was
wordt voor je gedaan. De was wordt hier
gedaan door Ecolog. Bij Ecolog werken mensen
uit alle windstreken: Nepal, Albanië, Fillipijnen enzovoorts. Ze nemen bijna allemaal de moeite om een
paar zinnen te leren in de talen van hun klanten. Mijn ‘Good morning’ wordt beantwoord met een vrolijk
‘Goetemorghen Nederlande’. Binnen liggen honderden waszakken met schone was keurig te wachten om
opgehaald te worden. Bij het vertrek wordt op mijn ‘Tot ziens’ gereageerd met een langgerekt ‘Laterrr!’.
Hieronder op de foto staat de Ecolog-prefab met één van de trotse medewerkers bij de stellingen met
Nederlandse schone was.
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’s Avonds in de bar een heildronk op de 75e verjaardag van Koningin
Beatrix. Nu vind ik het goed dat Nederlandse militairen tijdens een
missie tegenwoordig geen alcoholische drank drinken. Maar om
wortelsap te gebruiken in plaats van oranjebitter… het gevolg was in
ieder geval dat de toast met de woorden ‘Op dat zij leve!’ massaal
werd gevolgd door de woorden ‘Gatverdamme!’.
Na de heildronk te hebben weggespoeld met een Bittburger Drive
(0%) biertje heb ik naar huis gebeld. Annemarie had het even
helemaal gehad met mijn Afghaanse avontuur. Zij moet natuurlijk
wel eten klaarmaken, wassen, strijken, twee lieve kinderen
opvoeden en werken. Ze heeft het dus duidelijk een stuk zwaarder
dan ik. Daarnaast had ze deze week een vergadering van het
Alexanderfonds. Annemarie vormt met haar broer Mike, een goede
vriend Paul en mij het bestuur. De stichting Alexanderfonds hebben we in juli opgericht. De reden
hiervoor is dat onze jongste zoon (Alexander) sinds hij twee jaar was lijdt aan hydrocephalus. De
afgelopen jaren is hij daarvoor tien keer geopereerd en heeft heel wat medische onderzoeken gehad. Als
ouders merkten we dat weinig (bruikbare) informatie over de aandoening en hoe er mee om te gaan
beschikbaar was. Ook wordt er naar ons idee te weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.
Onderaan deze nieuwsbrief heb ik de ‘landingspagina’ van onze website gezet met meer info over
hydrocephalus.

Vrijdag 1 februari 2013
Vanochtend is onze adviseur personeel Frank weer terug
van zijn R&R. Ondanks een reis van ruim 5000 kilometer kan
hij nog lachen.

Tot zover het verslag van de afgelopen week.
Fijn weekend alvast!
Groeten,
Jan Trompert
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Homepage

stichting Alexanderfonds
De stichting Alexanderfonds is een feit! De oprichtingsakte is
ondertekend en we kunnen echt aan de slag!
Eén van de dingen waar de komende periode hard aan gewerkt
zal worden is de website.

Je kunt ons en de opbouw van de stichting volgen op twitter.

Ons doel:
Het Alexanderfonds heeft zich tot doel gesteld om
1. -voorlichting over hydrocephalus te verstrekken en
2. -fondsen te werven voor het bevorderen van kennisoverdracht en wetenschappelijk
onderzoek
Wat is hydrocephalus?
Hydrocephalus is een chronische aandoening waarbij teveel hersenvocht wordt aangemaakt.
In de volksmond wordt het ook wel ’waterhoofd’ genoemd. Er zijn verschillende vormen
bekend:
-aangeboren hydrocephalus
-niet aangeboren hydrocephalus
-normale druk hydrocephalus
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Hoe vaak komt hydrocephalus voor?
1. Hydrocephalus treft 3 op 1000 geboortes per jaar (di Rocco et al 2009). In Nederland betreft dit zo’n
500 kinderen per jaar. Over de oorzaak is niets bekend. In sommige gevallen is
hydrocephalus een bijkomende aandoening van bijvoorbeeld spina bifida (open ruggetje).
2. Niet-aangeboren hydrocephalus kan ontstaan als gevolg van een trauma, hersentumor of
ziekte. Gegevens over de aantallen zijn niet bekend.
3. Normale druk hydrocephalus ontstaat op 60-70 jarige leeftijd en wordt meestal niet of
verkeerd gediagnosticeerd omdat het symptomen geeft die vergelijkbaar zijn met Alzheimer
of Parkinson.

Meer informatie? info@alexanderfonds.nl
De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Het copyright van gebruikte teksten en foto's behoort aan het Alexanderfonds tenzij anders
vermeld is. Deze mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting Alexanderfonds niet worden gekopieerd of anderszins
gereproduceerd en gedistribueerd.
Het Alexanderfonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van www.alexanderfonds.nl, noch voor
schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden, of voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan. Het
Alexanderfonds is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarnaar op www.alexanderfonds.nl wordt verwezen.
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