dg.nl | redactie.achterhoek@gelderlander.nl | Zaterdag 26 september 2015

*

Achterhoek

Eeuwenoud
portret voor
het eerst
op reis

Beste
monnik
nu abt

REGIO 6

REGIO 8
FOTO MARC PLUIM

Winterswijkse camping
niet voor vluchtelingen
WINTERSWIJK/AALTEN. De Winters-

wijkse camping De Twee Bruggen
is door het COA (Centraal Orgaan
opvang asielzoekers) benaderd
voor de opvang van vluchtelingen.
Volgens eigenaar Hendrik-Jan
Mensink is daar echter geen sprake van. „We hebben aangegeven
dat we alleen in het uiterste geval,
als er bijvoorbeeld een gezin op
straat dreigt te overnachten, mensen opnemen. Dan kunnen ze bijvoorbeeld voor een of twee nach-
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● Blad Flair reikt prijs uit voor bijzonder initiatief

ten bij ons terecht.” De gemeente
berichtte vrijdag op de website
dat Aalten van de buurgemeente
te horen had gekregen dat er ‘enige tientallen asielzoekers’ naar de
camping zouden komen. De Twee
Bruggen ligt in buurtschap Miste,
pal tegen de grens met de gemeente Aalten. Volgens Aalten zouden
omwonenden per brief over de opvang op de hoogte worden gebracht. Dat bericht is inmiddels
van aalten.nl verwijderd.

Gabi Hunter kan bijna niet geloven dat ze zojuist 10.000 euro overhandigd heeft gekregen. Nog wat overdonderd poseert ze voor de fotograaf. foto Jan van den Brink
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Hoofdprijs voor
Gaabs!, en hoe
Gabi Hunter helpt al bakkend jongeren
met psychiatrisch probleem en krijgt
applaus van 5.000 Flair-lezers. „Wat!?”

Megastore Groenlo Batterij 10 - 12
*vraag naar de voorwaarden

door Luuk Stam

Wist u dat Piet Zoomers Wilp
250 GRATIS PARKEERPLAATSEN heeft?
Voor de deur parkeert u makkelijk en gratis of
laadt u uw elektrische auto op. Vervolgens geniet u
van 125 topmodemerken en een Fashion Café. Uw kids
vermaken zich in de kidszone. Elke zondag zijn wij open.
Komt u ook? Wij ontvangen u graag.

Modemall Wilp Rijksstraatweg 38 www.pietzoomers.com

D

e cheque ter waarde
van 10.000 euro houdt
ze wat onwennig vast.
Gabi Hunter (30) is
compleet overdonderd. De rust
tussen de bakvormpjes en het
bakmeel in haar winkel Gaabs! in
Doetinchem is deze vrijdagmorgen ineens helemaal verdwenen.
„Ik zit hier gewoon te trillen.”
De Doetinchemse is even daarvoor beloond voor haar werk met
jongeren die een psychiatrische
achtergrond hebben. Met de bij
Gaabs! behorende stichting
Komt voor de Bakker biedt Hunter hen een dagbesteding en een
opstap naar een ‘echte baan’. Samen met de jongeren bakt en verkoopt ze taarten en cupcakes.

Voor vrouwenblad Flair was
dit reden om de Doetinchemse
te benoemen tot één van de 42
‘very inspiring persons (VIP’s)’.
Net als de andere genomineerden kreeg zij daarom onlangs al
500 euro. Maar de grote geldprijs
ging naar de VIP die vervolgens
online de meeste stemmen
kreeg. Dat werd Gabi Hunter.
䢇 䢇 䢇

Initiatief van
Doetinchemse kreeg
op site vrouwenblad
bijna de helft
van alle stemmen

En hoe. Van de 11.000 stemmen die op de site van het blad
binnenkwamen, gingen er bijna
5.000 naar haar. „Wat!? Vijfduizend!?” Hunters mond valt open.
„Dat is me nog niet verteld. Ik
heb mijn netwerk gevraagd om
te stemmen. Ik wist dat het leefde, maar dit is echt geweldig.”
Met Gaabs! begon Hunter drie
jaar geleden nadat ze jaren bij
GGnet als sociotherapeut met
jongeren had gewerkt. Dat komt
nu nog van pas, en dat zien ook
klanten. Eén van hen gaf Hunter
op bij Flair. „Zij werkt zelf ook in
de hulpverlening”, zegt Hunter.
„Ze weet wat wij hier doen.”
Met het geld wil Hunter de
keuken van het pand aan de Terborgseweg waar ze sinds april
zit, vernieuwen. „Dat deed ik al
in stapjes. Nu kunnen we echt
aan de slag.” Terwijl ze het zegt
komt een klant binnen die een
taart wil bestellen. Hunter doet
haar best om weer rustig adem te
halen. „We moeten ook nog gewoon werken vandaag.”

