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Kleuterjuf Birgit mocht don-
derdag in De Bolster, waar ze
voor de klas staat, twee che-
ques in ontvangst nemen.
Met een crowdfunding haalde
de ouderwerkgroep net geen
8.000 euro bij mekaar, een
bloemen- en plantenverkoop
die haar collega’s op poten
zetten bracht iets meer dan
3.000 euro op. In ’t Kofschip
waar zoontje Rik naar school
gaat, zamelde de ouderwerk-
groep nog eens 5.000 euro in.

“De hulp en steun die ik
mocht ervaren, was vanaf de
eerste momenten enorm”,
zegt de kleuterjuf. “Maar dat
het zo’n bedrag zou worden,
had ik toch nooit verwacht.
Het geeft een heel warm ge-
voel en moed voor wat nog

moet komen. Want nu moet
het allemaal nog beginnen.
Het heeft een tijd aangesleept
omdat de oorzaak maar niet
werd gevonden – en nog niet
is gevonden – maar het huis is
eindelijk niet langer verze-
geld. Ik kan eindelijk begin-
nen inventariseren.”

Spullen voor klasje

“Als ze mij vragen wat ik nu
met het geld ga doen: van al-
les, er is zoveel. Qua kleding
valt het nog mee omdat er
veel wordt geschonken. Maar
het is toch leuk als je ook eens

iets van jezelf kunt kopen.
Het gaat ook niet alleen om
louter persoonlijke spullen.
Na al die jaren voor de klas
had ik een massa prentenboe-
ken en andere spullen voor in
mijn klasje bij mekaar. Als
kleuterjuf moet je daar ten
slotte zelf in investeren. Dat
is ook allemaal weg.”

“In die zin mocht ik ook re-
kenen op een fijne geste van
Standaard Boekhandel. Om-
dat ik er trouwe klant ben,
had een vriendin van mij hen
aangeschreven. Plots stonden
ze met een pakket met pren-
tenboeken en boeken voor

mijn zoontje voor de deur.”
Intussen kijkt juf Birgit er-

naar uit om maandag weer
voor de klas te staan. “Want
ik heb al mijn kindjes enorm
gemist. Al die leuke en la-
chende gezichtjes weerzien
gaat me ook helpen om even
niet te denken aan alle be-
slommeringen en even te ont-
snappen uit die vicieuze cir-
kel waarin je na zo’n gebeur-
tenis draait. Na wat ons
overkomen is, heb ik alleen
maar positieve dingen erva-
ren en dat geeft veel warmte.
Ik ben iedereen dan ook on-
eindig dankbaar.”

Collega’s en ouderwerkgroep helpen getroffen kleuterjuf (44) en haar zoontje (5)

Scholen zamelen 16.000 euro in om juf 
Birgit na brand weer op weg te helpen
Dankzij de solidariteits-
golf die juf Birgit Roelants
(44) en haar zoontje Rik 
(5) uit Niel overspoelde 
nadat ze in april door een 
brand werden getroffen, 
krijgt het gezin een steun-
tje in de rug. De Bolster in 
Mortsel en ’t Kofschip in 
Edegem zamelden in to-
taal 16.000 euro in.
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W Juf Birgit (rechts) krijgt in De Bolster een van de cheques overhandigd. 
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“De hulp en steun die 
ik mocht ervaren, was 
vanaf de eerste 
momenten enorm”

wekken door te trappen om je
gsm op te laden. Oud-politica
Patricia Ceysens (56), jaren ac-
tief bij Open VLD, is daarmee
begonnen en verkoopt die als
zoete broodjes in pakweg Du-
bai en Shanghai, waar ze geen
fietscultuur hebben. “Ik wil nu
samen met Tamara zien of dat
iets kan betekenen in de hore-
ca”, zegt Ceysens. “Het is een
experimentje, maar ik krijg er
zelf ook energie van”, besluit
ze.  (saca)

alleen komen we er niet. Een
zaak openen op de Grote markt
is al een ferm risico op zich.
Maar we zijn met vier. M’n zus
Marina (45), mijn twee oudste
zoon Silvio (24) en Peter (22)
zitten mee in de zaak. Dat
maakt dat de personeelskosten
toch al een pak lager ligt.”

Trappen en gsm opladen

En… er is nog een extra: Fiets-
jes waarmee je energie kan op-

W Tamara en Marina aan de toog van Ovamo, Silvio zorgt mee voor de cocktails. 
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Ze kroop hier dan maar achter
haar wafelijzers en leverde
stroopwafels aan huis, samen
met haar twee kinderen en een
neefje. “Nu gaat het er wel wat
anders aan toe”, lacht ze. 

Ovamo

Het is vrij hectisch om een
nieuwe zaak te openen. Ze kan
het nochtans als geen ander:
lacquemants pletten tussen de
wafelijzers en bestropen. Ze
heeft het dan ook van de beste
geleerd. Tamara Tomic (42)
werkte bijna heel haar leven bij
Désiré De Lille, de bekende
foorkramer die met zijn lekker-
nijen alle kermissen afschuim-
de en op een gegeven moment
ook vaste voet aan grond zette
in een brasserie in het centrum
van Antwerpen. Ze was ook
aandeelhouder.

Bovendien verkoopt ze in
Ovamo, dat is Servo-Kroatisch
– waar haar wortels liggen –

voor ‘hier moet je zijn’ ook an-
dere dingen, zoals de ‘Heart at-
tack’, een speciaal broodje met
bacon, kip, spiegelei. Zelfs
cocktails, Pfizer en Sputnik
(het Russische anti-coronavac-
cin). Die moet je dan met een
spuitje zelf in je glas spuiten. 

“De klanten vinden dat hila-
risch. We willen er hier een
warme familiezaak van maken
en onze klanten verwennen.
Het aanbod is groter omdat de
zaak ook wel moet winstge-
vend moet zijn natuurlijk. Met
de verkoop van stroopwafels

TAMARA TOMIC
OVAMO

“Een zaak openen op de 
Grote markt is al een 
ferm risico op zich. Maar 
we zijn met vieren”

De lekkernijen die als lacque-
mants, lacquements of lack-
mans bekend zijn, zijn onlos-
makelijk verbonden met de
foor. Toen de Sinksenfoor vo-
rig jaar niet kon neerstrijken in
de Scheldestad vond Tamara
Tomic het niet kunnen dat we
geen lacquemants konden eten.
Door de eerste lockdown in
april 2020 kon ze niet terug
naar India waar ze furore
maakte door Belgische wafels
te serveren op trouwfeesten.

Ze blijft ze bruin bakken, 
Tamara Tomic (42). Licht 
geroosterd, krokant en 
stroperig. Alleen doet ze 
dat nu niet meer in haar ei-
gen keuken en ook niet 
meer alleen. Samen met 
haar zus en twee oudste zo-
nen heeft ze een familie-
zaak geopend op de Grote 
Markt om onder meer lac-
quemants te verkopen. 

ANTWERPEN 

Twee zussen en zonen openen eethuis Ovamo 
met echte lacquemants op Grote Markt

Eerder liet het stadsbestuur
weten dat het recyclagepark in
het najaar sluit omdat het zone-
vreemd is. “Wij zijn geen twee-
derangsburgers, betalen even-
veel belasting, maar krijgen er
minder voor terug”, zei Nico
Van Roosbroeck, voorzitter van
Jong CD&V.  Districtsschepen
Sandra Suykerbuyk (CD&V)
vult aan: “Als de stad alles in
ons district begint af te bouwen
omdat er minder bezoekers zijn
dan in de andere districten, dan
kunnen we alles dicht doen. Dat
is geen correcte vergelijking.
Zo verhindert de stad dat wij
een kwaliteitsvolle dienstverle-
ning kunnen aanbieden.”

Schepen Fons Duchateau
(N-VA) zegt dat alle mogelijke
locaties in de polder onder-
zocht zijn. ”Geen was haalbaar,
maar we bieden alternatieven
aan. Er zijn andere stedelijke
recyclageparken en men kan
uitbreiden naar Stabroek tegen
stadstarieven. Volgende maand
tekent de stad een overeen-
komst met Igean. Eens per
maand kan men in de Bomen-
bank groenafval, steenpuin en
brandbaar grof vuil kwijt. Er
komen zestien recyclagepunten
en twee pop-up recyclagepar-
ken.” 

Die uitleg was voor CD&V-ge-
meenteraadslid Sam Voeten en
Danielle Meirsman (N-VA)  on-
voldoende. “Het dichtstbijzijn-
de Antwerps containerpark is
dat van de Luchtbal op 22 kilo-
meter van Zandvliet”, zegt Voe-
ten. “Dat de stad net naar deze
locatie extra autoverkeer wil
leiden, is bizar.” Meirsman
vindt de uitwijking naar Sta-
broek ook geen volwaardig al-
ternatief en vraagt verder te
zoeken naar mogelijkheden in
het district.  (evdw)

ZANDVLIET 

Onvrede over sluiting 
recyclagepark blijft
De polderbewoners reage-
ren kwaad op het sluiten 
van het recyclagepark in 
Zandvliet. Jong CD&V 
steunt hen. 


