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Tilburg kan met een lamp veel doen
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Praktische actie in Tilburg. Het
schenken van lampen kan extra
zetje geven in strijd tegen ebola.
door Bartel van de Walle
TILBURG – Nog steeds hebben on-

geveer 1,2 miljard mensen vandaag geen toegang tot elektriciteit, en nog vele miljoenen anderen krijgen dagelijks te maken
met stroomuitval. WakaWaka is,
zo vertelt ons de eigen website,
een sociale onderneming die zich
inzet om deze energiearmoede in
de wereld te bestrijden.
Tilburg mobiliseert zich nu om
deze strijd mee te ondersteunen,
door de ‘high-tech, low-cost’ WakaWaka-lamp in groten getale
aan te kopen. De bedoeling is niet
minder dan 2015 lampen te kopen
en te schenken aan Sierra Leone.
Want voor elke lamp die Tilburg
koopt, verbindt de onderneming
er zich toe een lamp te schenken
aan dat land, dat zo zwaar getroffen wordt door de uitbraak van
het ebola-virus.
De WakaWaka-lamp is een mooi
staaltje spitstechnologie uit Nederland, een compacte en robuuste lamp die haar energie haalt uit
superefficiënte zonnecellen gemonteerd op de buitenkant van
de lamp, en honderden uren licht
kan geven na amper een dagje opladen in de zon. Dan wordt het
ook in landen waar er geen elektriciteitsvoorzieningen zijn toch ook
een beetje licht.
Na het invallen van de duisternis
kunnen kinderen met deze lamp
dan toch hun schoolboeken lezen,
kunnen dokters hun patiënten
zien, kunnen verpleegkundigen
de ziekenbedden verschonen kortom, valt het leven niet helemaal stil bij het vallen van de
nacht.

AGENDA
Heeft u tips? Bel 013-5375272, of mail
agenda@bd.nl Voor het complete overzicht: bd.nl/uitagendatilburg of overuit.nl
Diversen
Tilburg
Boerderij De Kouwenberg, Kouwenberg 2:
Garageverkoop, za 9-17.00.
Parochiehuis, Korvelplein 204: Tweedehands
boekenmarkt, za 10-16.00.
Pieter Vreedeplein: Sinterklaas op bezoek, za
12-16.00.
Spoorzone: Wandeling Stadsgidserij, za 13.00
(a).
Gianotten-Mutsaers: Jaap Robben over zijn roman ‘Birk’, za 13.30-14.30.
Kinderboekwinkel De Zevensprong, Nieuwlandstraat: Bezoek van Gouden Griffelwinnaars
Jan Paul Schutten, Floor Rieder & Gouden Penseelwinnares Bibi Dumon Tak, za 15.30.
Ladybird Skatepark, NS Plein 5: Skateboard
wedstrijd België vs Nederland, za va 17.00, zo
va 9.00.
Boerke Mutsaers: Tonproat cv De Tunnelplekkers mmv Maikel van de Berg, Ton Brekelmans, Toon van Erp, Arthur van de Kwartel, Ludo van Vliet & Jan Schellekens, za 20.000.
Vanaf Zomerlust: Ontbijtwandeling in Moerenburg, zo 7.45 (a).
T-Kwadraat: Zaalhockeytoernooi voor meisjesteams (A-D), zo 8-22.00.
Parkeerplaats, Huibevendreef 22: TRR
Bosloop, inschrijven zo va 9.45.
Centrum: Klottermarkt, zo 10-17.00.

In Sierra Leone, een land dat onderaan de lijst van armste landen
ter wereld bengelt, is zo goed als
het hele land geïnfecteerd met
ebola, met ruim 5.000 officieel geregistreerde gevallen.
De uitbraak lijkt stilaan haar hoogtepunt bereikt te hebben, als we
de officiële registraties mogen geloven - wat helaas niet altijd het
geval is. Niet alleen is het bijzonder lastig afgelegen dorpen te bereiken, het duurt ook nog eens
erg lang voor cijfers uit die gebieden worden opgenomen in de officiële statistieken. Een van de
hulpverleners ter plaatste vertelde
me dat het soms tot drie weken
kan duren voor dat gebeurt, en in
die tijd kan het virus zich al weer
verder verspreid hebben.
De strijd tegen ebola blijft dus
een wedloop tegen de tijd, ook nu
de wereldwijde mobilisatie eindelijk op gang is gekomen. De Europese Unie heeft honderden miljoenen toegezegd, net als de Verenigde Staten, en zelfs China is volop ten strijde getrokken in het getroffen gebied. Hulpverleners uit
de hele wereld volgen nu met
spoed een opleiding om zich voor
te bereiden op hun gevaarlijke
werk ter plaatse, en een gigantische logistieke operatie is opgestart om de vele veldhospitalen,
ziekenwagens en medicijnen ter
plaatse te krijgen.
Ook vanuit de Universiteit van
Tilburg mengen studenten en docenten zich in de strijd tegen ebola. Studenten hebben vorige week
nog een succesvolle actie gevoerd
op de campus onder het motto
‘Stop Ebola, Act Now’ voor een
grotere bewustwording rond de

De Poorten: Rommelmarkt, zo 10-14.00.
Wijkcentrum ‘t Sant: Open dag, zo 11-15.00.
Café Bierings: Dansmiddag Stichting Alleen
op deze Aarde mmv dj Sjef van den Hout, zo
13.30-17.00.
Bibliotheek Tilburg Centrum: BiebBios Boekverfilming: Ghost World, zo 14-16.00.
Galerie De Roos, Veldhovenring 25: Veiling
kunstwerken leef-werkgemeenschap Ru van
Rossem, zo 14.00.
Dudok: Schrijfcafé voor schrijvers en dichters
in spe, zo 14-16.00 (a).
Alphen
CC Den Heuvel: Oorlogsfilm ‘Vrij Gevochten’,
za 14.00.
Haaren
Parkeerterrein, Kasteellaan 2: IVN-wandeling
Nemelaer, zo 10.00.
Hilvarenbeek
Elckerlyc: Voorleesuurtje bibliotheek, za
10.30.
Oisterwijk
De Waterhoef: Biljarttoernooi voor mensen in
een rolstoel, za & zo va 10.00.
Udenhout
Vanaf Boslust, Schoorstraat: Natuurexcursie
in De Brand, za 12.00 (a).
Theater
Tilburg
Midi: Interactieve voorstelling Sint in het Sirrekus, za & zo 13.30 & 16.00.
Locomotiefhal, Spoorzone: De Kwekerij, De
Fluisterende Stad #2 (locatietheater), t/m 30
nov, za & zo 19.30 & 21.30.
Schouwburg, studio: Comedy Night, Stand-up
in de studio, za 20.30. Studio: Pieter Tiddens
& Servaes Nelissen, Het nut van Tantes, zo
14.00.

dodelijke ziekte. Door het spelen
van een ‘serious game’ maakten
ze aanschouwelijk hoe moeilijk
het is goede informatie over de
verspreiding te bekomen, en hoe
snel de ziekte zich juist daardoor
kan verspreiden.
Zelf vertrek ik, als alles goed gaat,
in januari naar Liberia en Sierra
Leone. Met een internationaal
team ga ik ter plaatse bestuderen
hoe de humanitaire acties daar gecoördineerd worden, en in hoeverre de beschikbare informatie over
de verspreiding van de ziekte toe-

䡵 De Kwekerij treedt vandaag en

morgen nog op in de Spoorzone.
De NWE Vorst: Jurg de Beijer, Chemopuur, za
20.30. Cultureel Café: Eten, zo 12.00. Lisah en
Tegest, De Pieten waaien van het dak (4+), zo
14.00 & 16.00.
Polygonale Loods, Burgemeester Brokxlaan,
hal 46: Beyond Borders: Poëzie Polygonaal
mmv Josse Kok, Wim Paeshuyse, Nathalie van
Meurs & Derrick van Schie (performance, poëzie, muziek), zo 16.00.
Goirle
CC Jan van Besouw: Karin Bruers, De Warme
Winter Show (try-out), za 20.30. Werkplaats
Jeanne van Midde: Sinterklaasvoorstelling, Vol
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䡵 Een hulpverlener buigt zich over een

33-jarig ebolaslachtoffer in Guinee. foto HH

reikend is om die coördinatie
goed te laten verlopen. Accurate,
betrouwbare en tijdige informatie
is immers essentieel, maar net in
die landen is deze bijzonder lastig

te verkrijgen.
Ons team gaat dus het veld intrekken om te bestuderen hoe informatie beter en sneller kan worden verzameld en verwerkt. We
zullen er spreken met internationale en lokale hulpverleners, die
er in de moeilijkste omstandigheden hun werk doen. In het beste
geval levert een noodgenerator
voor enkele uren elektriciteit,
maar vaak zullen zij - en wij noodgedwongen moeten ophou-

“

Met de WakaWaka-lamp
geven we extra zetje in
de strijd tegen ebola

verwachting..., zo 11.00 & 15.00.
Sporthal
De
Haspel:
Sinterklaas
Teejaatersjoow, zo 10.30 & 14.30.
Kaatsheuvel
Eftelingtheater: Sprookjesboom de musical,
zo 13.30 & 16.00.
Oirschot
De Enck: Sint en zijn Pieten, Bezoek het werkpaleis van de Sint, za 11.00, 13.00, 15.00,
17.00 & 19.00, zo 11.00, 13.00 & 15.00.
Oisterwijk
Tiliander: Sinterklaasvoorstelling, za 10.00,
11.30, 13.00, 15.00, 16.30 & 18.00, zo 10.00,
11.30, 13.00, 15.00 & 16.30.
Muziek
Tilburg
013, alle zalen: Definitie van Hiphop, za 14.30.
Jupiler zaal & kleine zaal: Meet The Streets
XXL (hiphop), za 23.00.
Schouwburg, grote zaal: VOF de Kunst, O
kom maar eens kijken, za 16.00. Grote zaal:
Sandra van Nieuwland, Banging on the Doors
of Love, zo 20.15.
Concertzaal: Jan-Willem Rozenboom, Goldbergvariaties (Bach), za 20.30. Yoga Concert,
Relaxen in romantiek, zo 10.00. Incubated:
Fluisterzacht: Lubomyr Melnyk, zo 16.00.
Paradox: Noorderligt NU mmv The Red Phone
& Beroerte, dj’s Don Antonio & Kees Bril, za
20.30. Tom Nieuwenhuijse Quartet: cd presentatie, zo 14.00.
Café Extase: Afscheidsconcert Charm, za
21.00. Sunday Afternoon Jazz: Bad Duck, zo
15.45.
Dudok: Terugspoelen met dj Marc, za 21.00.
Café De Wijn: Dave Plu, za 21.00. Fiesta Espana, zo va 13.00.
Little Devil: The Covernant ( hardrock- & me-

䡵 Gerard van Maasakkers treedt

morgen op in Hilvarenbeek.
talklassiekers), za 21.30. Umad, Karel Anker en
De Joden, Remind Them & Stranded (afscheidsshow Umad, punk), zo 16.00.
De Plaats: Moonshine (swing van toen en nu),
za 21.30.
Café Joris: Major A, za 22.00.
Het Cenakel: De Gitaarsalon Roadshow, zo
12.00.
Café Hoegaarden: The Stews, zo 15.00.
Café Het Wandelbos: Toetsie Foetsie Jazz
band, zo 15.00.
Boulevard Café: The Wooltown Jazz Band, zo
15.30.

den met werken zodra het donker
wordt. En net daar kan de WakaWaka-lamp het verschil maken:
met het licht van de lamp kunnen hulpverleners nog even doorgaan, en kunnen wij als onderzoekers onze laptop en telefoon opladen om verslag uit te brengen van
onze bevindingen in de strijd tegen ebola.
Daarom verdient dit initiatief de
steun van alle Tilburgers: met de
WakaWaka-lamp kunnen we net

De Plaats: TimeWaits4No1 (Stones), zo 18.00.
Baarle-Hertog
Den Bonten Os: Top 100 Baol, za va 19.00.
Berkel-Enschot
De Schalm: The Singing Pearls, za 20.15.
De Druiventros: The Mixx, zo 15.00.
Gilze
De Schakel: Verse Helden mmv B.U.G., za
20.00.
Goirle
CC Jan van Besouw: Muzemento-half om half,
zo 14.30.
Hilvarenbeek
Elckerlyc: Gerard van Maasakkers, Allez, zo
14.30.
Kaatsheuvel
De Gildenbond: MuziekCafé Sur5, za 20.30.
De Werft: The Limetree Seven, zo 14.00.
Oisterwijk
Protestantse kerk, Kerkstraat 64: Adventconcert Elckerlyc-speellieden, zo 14.30.
Reusel
De Wekker, Wilhelminalaan 97: Dubbelconcert Blaaskapel De Dors(t)vlegels & zangduo
Ut Reusels Muziekske, za 20.00.
Udenhout
‘t Plein: Unents Blaoskapellen Festival, za
20.00.
Westelbeers
Cultuurboerderij, Voldijnseweg 8: Desi & Cody en Gene Williams (americana), zo 14.30.

dat extra zetje geven in de strijd
tegen ebola, daar waar de omstandigheden het moeilijkst zijn.
2015 lampen laten 2015 mensen
toe om nog beter te kunnen strijden tegen ebola. Met z’n allen in
Tilburg aan de WakaWaka dus,
en liefst snel, voor het vanavond
donker wordt.
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Bartel van de Walle is universitair
hoofddocent informatiemanagement
aan Tilburg University
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Films
Tilburg
Euroscoop: zie www.euroscoop.nl
Pathé: zie www.pathe.nl/tilburg
Cinecitta: zie www.cinecitta.nl
a = aanmelden
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