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Moria
Hoe laag kun je zakken als naderende verkiezingen bepalend zijn
voor het niet opvangen van 500
dakloze weeskinderen. Wat voor
samenleving is er gecreëerd dat
een politieke partij rekening
moet houden met stemmenverlies bij opvang van 500 dakloze
weeskinderen.
Nederland heeft bijgedragen aan
de oorlog in Syrië met militaire
middelen en dat maakt ons mede
schuldig aan het ontstaan van 500
dakloze weeskinderen. Het is
dringend wenselijk dat er een
omslag plaatsvindt in ons (a-)sociale mediawereldje waar wij
onze karakters laten vormen. Het
streven is naar een Nederland
waar de politiek gezamenlijk
500 dakloze weeskinderen opvangt en een nieuw leven aanbiedt. Tot het zover is, moeten
wij het woord samenleving maar
eventjes niet gebruiken als maatschappij.
Abko Paauwe, Goes

Zanddijk
Als luisteren een vak is, dan zal
gedeputeerde Harry van der Maas
een ander beroep moeten kiezen

(5 september). Op tegenargumenten vanuit de bewoners en
bedrijven volgen steevast andere
inzichten en cijfers. Veel zal hem
ingesproken worden door techneuten en adviseurs, zij zorgen
ervoor dat de ‘rode’ draad niet altijd gevolgd wordt. Yerseke wacht
al sinds 2009.... aan wie ligt dat ?
Tracé rood zou te duur zijn, alle
input die het tegendeel aantoont,
wordt terzijde geschoven of aangevuld met (oud) nieuws uit de
hoge hoed. Dat bedrijven willen
investeren in de infrastructuur
van wegen is uniek, het wordt tijd
dat dit landelijke bekendheid
krijgt. Tracé rood kan in alle rust
▲ Amsterdamse studenten bouwen op Het Plein in Den Haag vluchaangelegd worden, elke andere
oplossing zorgt voor langdurige
telingenkamp Moria na. FOTO HENRIETTE GUEST
verkeershinder en onveiligheid.
Aanpassingen aan de Deltaweg
minder complexe verpleging. Zo
Meer informatie:
zijn ook belangrijk maar lokaal
kan de ic-opname van heel wat
www.ucl.ac.uk/healthcare-engiveel minder urgent, seizoensgepatiënten en mogelijke complica- neering/covid-19/ucl-venturabonden en door verkeersmaatreties worden voorkomen.
breathing-aids-covid19-pagelen en handhaving beter te beIn Engelse NHS-ziekenhuizen
tients/accessing-ucl-venturaheersen.
zijn nu al 10.000 medium-carecpap-nhs
J. L. van Gastel, Kruiningen bedden buiten de ic’s uitgerust
H. Steehouwer,
met eenvoudige CPAP-beadeMiddelburg
ming. Dit type beademing is eenIc’s
voudig te bedienen en vereist niet Katten
Verpleging met beademing van
de lange opleiding tot ic-verCovid-19-patiënten vereist comEen ecoloog en jurist (16 septempleegkundige. Beddencapaciteit
plexe ic-verpleging vanwege inber) willen de vogels beschermen
met beademing, bijvoorbeeld op
tubatie en sedatie, het in slaap
door de kat binnen te houden,
een longafdeling met vaste zuurbrengen van patiënten (10 sepen aan een lijntje buiten uit te lastofaansluitingen kan zo zonder
tember). Waarom niet indien
ten. Deze ecoloog is niet bekostbare ic-voorzieningen wormogelijk gebruikmaken wat
trouwbaar. Hij is verbonden met
den opgeschaald. Medium-carevroeger wel werd toegepast, eende terugkomst van de wolf en
verpleging kan ook worden inge- met de bescherming van de hamvoudige overdruk-beademing
(CPAP) zonder intubatie en seda- zet als voorportaal ic en voor afster in Limburg.
bouw beademing van ex-ic-patie. Dit kan op een gewone meDe wolf mag wel schapen opeten,
tiënten.
dium-careafdeling met
en mag niet afgeschoten worden

want dan neemt een andere wolf
zijn plek in. De vos mag niet afgeschoten worden want dan neemt
een andere vos zijn plek in, en
kunnen mensen hun kippen en
schapen niet beschermen tegen
de vos en de wolf. Maar om de
hamster te beschermen in Limburg mag de vos wel worden afgeschoten. Duidelijk een kwestie
van ecoloog liegt, loog en heeft
gelogen.
Corrie Akkermans, Middelburg

Prinsjesdag
De zin uit de troonrede: ‘De crisis
raakt ONS allemaal’ geldt niet
voor de koninklijke familie (16
september). De koning zelf, zijn
vrouw en moeder gaan er volgend jaar weer 5,2 procent op
vooruit. Voor zijn dochter is 1,3
miljoen kinderbijslag geregeld.
Beter was geweest als was voorgelezen: ‘De crisis raakt JULLIE
allemaal’.
Simon Tom, Zoutelande

Witte Raaf
Mens en dier die hun vaste verblijf hadden op De Witte Raaf (17
september) moeten plaatsmaken
voor ‘Het Waterpark Veerse
Meer’ waarmee de menselijkheid
lijkt te verdwijnen. Gasten die
hier al decennialang verblijven
voelen zich aan de kant gezet.
Dieren die er waren voor het gezelschap van de mensen worden
genadeloos afgemaakt. Wat een
triest verhaal. Respectloos.
M. Klaasse, Middelburg

