Jeugd houdt opnieuw toezicht op de kermis
Na succes bij Ahoy vorig jaar
door Eric de Brouwer en Gerda Frankenhuis

ROTTERDAM, vrijdag
Kansarme jongeren gaan
ook dit jaar weer toezicht
houden op de Megakermis bij
de Ahoy in Rotterdam. Tijdens
het festijn, dat van 29 mei tot
en met 6 juni plaatsvindt,
worden wederom enkele
tientallen straatjongens én meisjes ingezet.
Volgens de initiatiefnemer,
de Amsterdamse
kermisexploitant Frans Stuy,
leverden de jonge
toezichthouders vorig jaar zo’n
succesvolle bijdrage (mede door
hun werk waren er geen
noemenswaardige problemen),
dat bij de komende editie bij de
Ahoy opnieuw jongelui een kans
krijgen. „Bijzonder is dat dit jaar
ook de Rotterdamse politie zal
meehelpen met het selecteren van
de jeugd”, aldus Stuy.
Bij de selectie is ook
SportSteward Promotion weer
betrokken. Dat is een organisatie
die al enige jaren aan jongeren
trainingen tot sportsteward geeft,
dit als opstapje naar een
vervolgopleiding of naar een
betaalde baan, bijvoorbeeld in de
beveiliging. „De vergunningen
zijn binnen, dus we kunnen nu
starten met het werven van
jongeren voor de kermis”, vertelt
Ralf Bormans van SportSteward
Promotion.
Voorkomen
De uitverkoren
jongeren worden straks onder
meer ingezet om te voorkomen
dat leeftijdgenoten voor

overlast of problemen zorgen. In
totaal zullen bij de Ahoy zo’n 20 tot
25 jeugdige toezichthouders actief
zijn.
Doelgroep zijn Rotterdammers van 18
tot 25 jaar die geen werk of diploma
hebben en die eigenlijk kansloos zijn
op de arbeidsmarkt. Sommige van hen
zijn in het verleden zelfs in aanraking
geweest met politie en justitie.
„Maar op deze manier krijgen ze
weer zelfvertrouwen. Ze leren een vak
en slaan de weg in richting een
betaalde baan. Dat is belangrijk”, licht
PvdA-wethouder Dominic Schrijer
(Werk en Sociale Zaken) met trots toe.
De gemeente zet inmiddels
steeds vaker jongeren in als
toezichthouders. Zo zijn ze ook actief
in de horeca (in de weekeinden) en
bij andere grote evenementen,
waaronder de Marathon van
Rotterdam en het Zomercarnaval.
De komende editie van de
Megakermis wordt groter dan ooit,
belooft Stuy. „Er staan straks attracties
van groot formaat. Zo komen er
speciaal uit Duitsland een waterbaan,
een reuzenrad en een achtbaan. Vorig
jaar waren er 31 attracties, nu zullen
dat er meer dan vijftig zijn.”
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