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Opbrengst van kunst is voor kinderen in weeshuis

Tarek (10) helpt Oekraïne
In een bliksemtempo
heeft de 10-jarige Tarek
van Sijp uit Oosterend
een heuse kunstveiling
georganiseerd waarvan
de opbrengst voor
Oekraïne is.

Heleen Vink

h.vink@mediahuis.nl

Oosterend ■ Als
veilingmeester
heeft hij Michiel Uitdehaag, burgemeester van Texel, weten te strikken
en als kers op de taart heeft Nettie
van de Brake als veilinglocatie De
Vermaning in Den Hoorn toegezegd.
De opbrengst gaat naar een Pools
weeshuis waar nu ook Oekraïense
kinderen worden opgevangen. Tarek werd geïnspireerd tot actie nemen toen hij op het Jeugdjournaal
zag en hoorde over de Jostiband die
24 uur lang zal spelen voor Oekraine. Hij wilde ook iets doen.
„Na twee jaar corona is het voor
kunstenaars fijn om weer uit hun
schulp te kunnen kruipen”, dacht
zijn vader Peter met hem mee. Er
werd besloten tot het organiseren
van een kunstveiling. „Zo snijdt het
mes aan twee kanten.”
De Pools-Texelse Anna Sroka reist
geregeld met goederen naar een
Pools weeshuis vlakbij de grens met
Oekraïne. Tarek wil haar steunen
met de opbrengst van de veiling.
„Dan weet je dat je die mensen daar
ook echt helpt.”

Voortvarend
Voortvarend ging de jongen aan de
slag en hij heeft al toezeggingen van
allerlei kunstenaars die een werk beschikbaar stellen. Aan de kunstklas
van de Texelse kunstenschool Artex
stuurde hij een zelfgemaakt filmpje
met de vraag om mee te doen.
Het antwoord kreeg hij ook op
film. „Ze gaan speciaal voor de veiling iets maken”, legt hij glunderend uit.
Zaterdag ontmoette Tarek Nettie
in De Vermaning om spijkers met
koppen te slaan over hoe en wanneer qua veiling. Hij is duidelijk on-

Tarek van Sijp en Nettie van de Brake van veilinglocatie De Vermaning zoeken kunst uit.
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Ze gaan
speciaal voor
de veiling
iets maken

der de indruk van de sfeervolle
ruimte. Nettie legt hem uit dat De
Vermaning een voormalig schuilkerkje is en dat Henk, haar twee jaar
geleden overleden man, hier zijn als
atelier/expositieruimte had.
Ze wijst naar zijn werken aan de
muur. „Eerst gaan we samen een
schilderij uitzoeken van Henk voor
jouw veiling”, verrast ze Tarek. „Er
zijn heel veel schilderijen van blote
dames, die vind je vast niet leuk”,
plaagt ze een beetje.
„Die met dat hondje vind ik
mooi”, wijst Tarek. „Hij heeft er
twee gekozen hoor”, lacht Nettie
even later. „’De tuin van de buren’,

een tekening met pen en inkt en de
andere is ’Het aanloophondje’, acryl
op paneel.’’
Ondertussen appt zijn vader met
de burgemeester over de datum. En
lekker snel wordt het zaterdag 2
april in de namiddag.

Kijkdagen
„Met de burgemeester als veilingmeester heb je meteen het hoogste
wat je op Texel kunt krijgen man”,
lacht Nettie Tarek toe.
„Heb je al nagedacht of er van tevoren kijkdagen zijn?”
Daar moet de jonge organisator
nog over nadenken.
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Facebookpagina
Moeder Milena komt met een
facebookpagina met alle
informatie, ’Texelse kunst voor
Oekraïne’.

Cybercriminelen maken miljoenen euro’s meer buit
Martijn Gijsbertsen

Den Helder ■ Cybercriminelen
hebben vorig jaar in de politieeenheid Noord-Holland zo’n 12,1
miljoen euro buitgemaakt. Dat is
een groei van 55 procent oftewel
4,3 miljoen.
Het aantal geregistreerde meldingen en aangiften van online oplichting in de regio’s Noord-Holland
Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland is in 2021 met ruim
30 procent gestegen: van 2910 naar
3796 incidenten.
Dat constateert Noord-Holland
Samen Veilig (NH-SV), het samenwerkingsverband tussen 32 gemeenten, politie en Openbaar Mi-

nisterie. Het is voor het derde jaar op
rij dat cijfers over cybercriminaliteit
in genoemde politie-eenheid toenemen. In werkelijkheid liggen de bedragen en aantallen vermoedelijk
nog een stuk hoger en is slechts
sprake van het topje van de ijsberg,
want lang niet alle slachtoffers stappen naar de politie.
De ervaring leert dat zij hun ervaringen vanuit een gevoel van
schaamte vaak niet delen, zelfs niet
met hun familie, vrienden en kennissen.
Zogeheten ’bankhelpdeskfraude’
is de vorm van online oplichting die
in 2021 het hardst is gegroeid en de
meeste slachtoffers heeft gemaakt.
Waar het jaar daarvoor nog 1359
mensen hiervan melding maakten

of aangifte deden, waren er dat vorig
jaar 2262: een toename van ruim 66
procent.

Politie roept
slachtoffers op hun
verhaal te doen
Cybercriminelen gebruiken hiervoor steeds vaker legaal beschikbare
software (zogenaamde remote access tools) om op afstand de controle
over iemands mogelijkheden voor
bankieren via internet te krijgen.
Daardoor lijkt het alsof het slachtoffer zelf geld overmaakt, krijgt de

bank minder snel argwaan en duurt
het langer voordat de bankrekening
van criminelen wordt geblokkeerd.
Uit onderzoek blijkt dat een derde
van de slachtoffers mannen en vrouwen tussen de 40 en 60 jaar oud betreft. NH-SV probeert inwoners van
Noord-Holland digitaal weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit en roept slachtoffers op om hun
verhaal te doen.
Projectleider Marieke Verhagen
hoopt dat aandacht voor allerlei vormen van online oplichting ervoor
zorgt dat de cijfers op den duur een
dalende trend zullen gaan laten
zien.
„Omdat daders steeds gewiekster
worden en de technieken om slachtoffers te maken wereldwijd eenvou-

dig beschikbaar zijn, is het niet langer de vraag of, maar wanneer je met
cybercriminelen in aanraking komt.
Hoe meer gedupeerden hun verhaal
delen, des te meer toekomstige
slachtoffers wij helpen voorkomen.
De preventie ligt in de herkenning
van hun werkwijzen.”
Wie slachtoffer van cybercriminelen is (geweest) en anderen voor hetzelfde lot wil behoeden door zijn of
haar verhaal te delen, kan de website
www.hetslachtofferspreekt.nl bezoeken en de bewuste ervaring naar
info@nh-sv.nl mailen. Er wordt vertrouwelijk omgesprongen met verstrekte informatie. Met ’ervaringsdeskundigen’ wordt eerst contact
gezocht, voordat hun verhaal zal
worden gepubliceerd.

