
De overige weekbladen van Rodi
Media en BDUmedia blijven intact.
Medewerkers zijn gisteren geïnfor-
meerd over het genomen besluit. De
medewerkers die in vaste dienst zijn

voor Nieuwsblad Haarlemmermeer
en Haarlems Nieuwsblad worden el-
ders geplaatst binnen Rodi Media
en BDUmedia. 

Vincent van der Raaij, manager
verkoop van Rodi Media, vertelt dat
huis-aan-huisbladen door markt-
ontwikkelingen onder druk staan.
,,Per gebied is er daarom maar ruim-
te voor één uitgever. In plaats van el-
kaar tegen te werken, gaan Rodi en

BDU samenwerken.” 
Volgens Van der Raaij reageerden

medewerkers wisselend op het ge-
nomen besluit. ,,Het betreft een ge-
olied team, collega’s zijn goed op el-
kaar ingespeeld. Dat dit nu uit el-
kaar valt, voelt voor velen als rou-
wen. Deze emotie hoort erbij.
Samen sterk de toekomst in is niet
meer een wens maar een must ge-
worden.”

Nieuwsblad Haarlemmermeer stopt. Haarlems Nieuwsblad wordt gecombineerd met Haarlems Weekblad.

Einde voor Nieuwsblad
Haarlemmermeer 
Jiska Kroon

Haarlemmermeer ■ Nieuwsblad
Haarlemmermeer, van uitgeverij
Rodi Media, stopt per 23 december.
Haarlems Nieuwsblad verhuist van
Rodi Media naar BDUmedia en gaat
samen met Haarlems Weekblad.

BDUmedia neemt
Haarlems
Nieuwsblad over

Een van de laatste nummers van de krant.

Initiatiefnemers zijn de Bloemen-
daalse econoom Ernst Peter Hovin-
ga (49) en de Soedanese politiek
vluchteling Mohammed Al Fakee
(35). Zij zijn een klein jaar geleden
met elkaar in contact gekomen via
het programma van Refugees For-
ward. 

Dat is een Nederlandse organisa-
tie die nieuwkomers in ons land de
kans biedt om met gebruik van on-
dernemersprogramma’s een succes-
vol bedrijf te starten. Economische
zelfredzaamheid en sociale integra-
tie vormen de pijlers. „Zo helpen wij
nieuwkomers hun talenten te ont-
dekken, te ontplooien en optimaal
in te zetten voor de maatschappij”,
vertelt Hovinga, een van de mento-
ren binnen het programma dat
wordt ondersteund door vooraan-
staande bedrijven als McKinsey, Ma-
zars en Deloitte.

Vluchteling
In 2012 ontvluchtte werktuigbouw-
kundige Mohammed Al Fakee, op
dat moment werkzaam voor de Ver-
enigde Naties, om politieke redenen
zijn vaderland. Hij kwam terecht in
Ter Apel, kreeg politiek asiel en een
tijdelijke verblijfsvergunning die
inmiddels is omgezet in een perma-
nente. Op de Hogeschool van Arn-
hem volgde hij intussen met succes
de vierjarige opleiding Autotech-
niek.

„Voor mijn land, waar sinds afge-

lopen zomer gelukkig weer een
nieuwe, meer democratisch gerichte
regering actief is, wil ik iets beteke-
nen”, vertelt Al Fakee die vanuit zijn
achtergrond beschikt over een groot
netwerk in Soedan. 

„Landbouw vormt de grootste in-
komstenbron. Soedan is bijna zo
groot als Europa en telt 41 miljoen
inwoners van wie meer dan de helft
werkzaam is als boer. Slechts twee
procent van de 69 miljoen hectare
landbouwgrond wordt geïrrigeerd.
Daardoor is er veel honger en het is

mijn doel dat de inwoners minimaal
één keer per dag kunnen eten. Daar-
naast is het van groot belang dat
Soedan, door middel van export, de
economische zelfstandigheid kan
vergroten. De grond is vruchtbaar
en waterrijk. Daar waar wel wordt
gepompt, zijn de voedingsstoffen,
als gevolg van veelal overmatig
sproeien, uit de bodem wegge-
spoeld. Er zijn nu zo’n 250.000 die-
selwaterpompen actief. Dat zijn er
dus veel te weinig en ze werken bo-
vendien ernstig vervuilend.”

Al Fakee heeft een plan opgesteld
om met minder water de landbouw
in zijn land te stimuleren en duur-
zaam te kunnen verbouwen. Met
Hovinga onderzoekt hij hoe de be-
schikbare technologie zo efficiënt
mogelijk kan worden toegepast. 

Hovinga: „Onze doelstelling is
om het irrigatiesysteem zo simpel
mogelijk te houden en kosten te be-
sparen voor de boeren. We maken
gebruik van bestaande pompen op
zonne-energie die worden gefabri-
ceerd in Duitsland. De sensoren zijn

van Nederlands fabricaat”, aldus
Hovinga, geboren en getogen Haar-
lemmer. 

„Telecom en hightech zijn mijn
specialisatie”, vertelt Hovinga, die
na zijn studie op vele plaatsen in de
wereld heeft gewoond. Hij was een
van de oprichters van het bedrijf Hi-
ber, dat via satellieten oplossingen
verzorgt op plekken in de wereld
waar geen netwerk is. In 2017 keerde
hij terug naar Nederland en vestig-
de zich met zijn gezin in Bloemen-
daal.

Kennis
Met Al Fakee heeft Hovinga het be-
drijf Green Wheel Technology opge-
zet. „Het mes snijdt aan twee kan-
ten. Soedan heeft de agricultuur en
Nederland de techniek en kennis.
De duurzame waterpompen op zon-
ne-energie werken efficiënt en sim-
pel. Op afstand kunnen ze door de
boeren draadloos via de mobiele te-
lefoon worden bediend.’’

,,In oktober zijn we hier met onze
testopstelling, vergelijkbaar met
het klimaat in Soedan, begonnen
met het verzamelen van alle data en
verrichten we dagelijks metingen.
We zijn zo goed als klaar en over
twee weken wordt het plan in Am-
sterdam gepresenteerd aan belang-
hebbenden. Inmiddels is er niet al-
leen vanuit de omringende landen
als Rwanda, Ethiopië en Zuid Soe-
dan belangstelling, maar ook vanuit
Australië waar zich soortgelijke pro-
blemen voordoen. Nederland heeft
een pioniersrol.”

Voor Al Fakee is Nederland inmid-
dels zijn tweede thuisland. „De
mensen hier zijn aardig, goed geor-
ganiseerd én soms heel direct, maar
dat is goed. We zijn hier op het
Landje van De Boer met open armen
ontvangen door voorzitter Elbrich
Fennema. Door haar hebben we de-
ze brug op kunnen zetten en we ho-
pen dat deze ook op korte termijn
kan worden ontsloten.”

Brug naar Soedan met duurzame
waterpomp op Landje van de Boer 
Mirjam Buys 

Mohammed Al Fakee en Ernst Peter Hovinga testen op het Landje van De Boer een waterpomp.
FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

Overveen ■ In de bloemen- en
groentetuin Landje van De Boer,
op de grens van Overveen en
Bloemendaal, is figuurlijk een
brug geslagen tussen Nederland
en Soedan. Dat gebeurt met een
ingenieus opgezette testopstel-
ling van een waterpomp die loopt
op zonne-energie. Doel is de
landbouw in Soedan beter, goed-
koper en duurzaam te maken. 
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