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Interview met Victor Wildeman

Open staan voor
verandering, ook
na je pensionering

>>
Werken in de automatisering… vaak betekent dit dat je continu bezig bent met je werk en
veranderingen. Totdat je van je pensioen en je vrijheid gaat genieten. Het is het klassieke
pensioenbeeld. Victor Wildeman is sinds 2002 met vervroegd pensioen, maar werkt nu in
gevangenissen in Uganda. Ook na zijn pensionering is hij als vrijwilliger nog altijd aan het
werk en elke dag is anders. HP Pensioen sprak met hem.
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>>
Veranderingen
In 1986 stapte hij, na een commerciële baan
gedurende dertien jaar in de olie-industrie, over naar
de automatisering. Bij Digital was hij commercieel
verantwoordelijk voor grote bedrijven in de
procesindustrie: internationaal opererende olie-, chemieen afvalverwerkende organisaties. Daarop terugkijkend
zegt hij: ‘Werken in de automatisering is omgaan
met veranderingen. Niet alleen technisch, maar ook
veranderingen van werkgevers en collega’s: Digital,
Compaq, HP, andere managers…, kortom, voortdurend
verandering.’

Bezoeken in TBS-klinieken
Niets doen
Eind 2002, na de overgang naar HP, kan hij stoppen
met werken. ‘Mijn vrouw Bea en ik hadden geen
concrete plannen voor onze tijdsbesteding. Eerst maar
eens kijken hoe de verandering bevalt. Je gaat immers
van de situatie van altijd aan het werk naar ‘niets
doen’. Al na korte tijd vraagt een vriend van mij bij
het Justitie Pastoraat of ik af en toe een kopje koffie wil
drinken bij iemand die na een langdurig verblijf in een
TBS-kliniek is verhuisd naar een begeleide woonsituatie.
Zulke ingrijpende veranderingen zijn moeilijk. Daarom
zet men vrijwilligers in als ‘maatje’. Die kopjes koffie
hebben zich vervolgens uitgebreid naar bezoeken in
diverse TBS-klinieken. Gepensioneerden hoor je vaak
zeggen dat ze het zo druk hebben. Dat is echt zo.’
Vakantie?
Na de nodige activiteiten lijkt het klassieke beeld
van de pensioengenieters echter ook op hen van
toepassing. Zij boeken een vakantie van drie maanden
naar Uganda. Maar het bloed kruipt waar het niet
gaan kan. Drie maanden niets doen… ‘Op eigen
initiatief, maar eigenlijk nog voor we het wisten, waren
we bijna meteen al druk doende als vrijwilligers in een
hospice. Maar ook in gevangenissen’, vertelt Victor.
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Alle dagen 25-30 graden Celsius
Uganda
Hij is enthousiast over het land, dat zes keer zo groot
als Nederland is en op de evenaar ligt. Geen wisseling
van seizoenen en alle dagen 25-30 graden Celsius.
Met Lake Victoria (net zo groot als Nederland) en
prachtige wildparken met onder andere olifanten,
nijlpaarden, krokodillen, neushoorns, giraffen, gorilla’s,
antilopen. Het is echter ook een van de armste landen
ter wereld, met aids en gebrek aan alles. Met zo’n 35
miljoen mensen waarvan de helft jonger dan 14 jaar.
Hoezo vergrijzing? Victor: ‘Overal zijn kinderen die je
steevast: “Mzungu (‘Witte’), how are you?” toeroepen.
Iedere dag verloopt anders dan verwacht. Je moet over
alles onderhandelen en wachten is hier heel gewoon.
Het is voor een Nederlander even wennen, maar met
een positieve houding ten opzichte van veranderingen,
heeft ook dat z’n charme.’

Overleven
Gevangenissen
Dat laatste kan niet gezegd worden over de situatie in
de gevangenissen benadrukt hij. ‘Er zitten zo’n 26.000
mensen (bij een capaciteit van 13.000) in ongeveer
220 gevangenissen. Mede daardoor zijn er veel
overdraagbare ziekten als tbc en hepatitis, naast het
alom aanwezige aids. Jaarlijks overlijden er meer dan
500 mensen. Voorarrest duurt gemiddeld vier jaar bij
een gemiddelde veroordelingduur van een jaar. Meer
dan de helft van de gevangenen zit – terecht of niet – in
voorarrest. Zonder geld kom je echter niet of nauwelijks
aan een advocaat of op de rol bij de rechtbank. Verblijf
je in de gevangenis dan zijn alle dagen hetzelfde en is
het een kwestie van overleven!’
Je kunt kritische rapporten schrijven over deze situatie
of proberen de omstandigheden daadwerkelijk te
verbeteren. Victor en Bea kozen voor het laatste. Zij
richtten met vrienden in Nederland de stichting Second
Chance Support (SCS) op en gingen in Uganda aan de
slag.

Met pensioen gaan
Voor Victor betekent het vrijwilligerswerk in Uganda
een enorme verandering in zijn leven na zijn vertrek
bij HP. ‘In Nederland denken en praten we veel over
de veranderingen die met pensioen gaan met zich
mee brengen. Dat is begrijpelijk en verstandig. Hier in
Uganda praten we met de mensen in de gevangenissen
over hun fundamentele situatie. We geven niemand
zomaar een tweede kans maar we ondersteunen als
mensen een tweede kans willen benutten. Daar staat
Second Chance Support ook letterlijk voor.’
Als hij desgevraagd terugkijkt op hun eigen
veranderingen de afgelopen jaren zegt hij: ‘Zoals al
gezegd, we hadden geen plannen. Gewoon eerst maar
eens kijken hoe niets meer doen bevalt. Maar al snel
bleek: Voor mij en voor de mensen in de gevangenissen
is niets doen géén optie! Juist daarom geniet ik volop
van mijn pensioen.’

Second Chance Support (SCS)
Victor en Bea Wildeman werken met SCS aan
het verbeteren van humanitaire situaties in de
gevangenissen. Mensen beter uit de gevangenis
laten komen dan ze er in gingen. Verbeteren van de
gezondheidszorg binnen de muren en het opzetten
van een gevangenisschool. Projecten waar zij met
SCS hun schouders onder zetten. Victor licht toe dat
de Kigo gevangenis tussen Kampala en Entebbe het
eerst wordt aangepakt. ‘Met weinig geld, willen we
grote structurele verbeteringen realiseren. Zoveel
mogelijk geld ten goede laten komen aan de mensen
in de gevangenis. Door vooral producten en diensten
te leveren houden we corruptie buiten de deur. We
hebben geen kantoor, geen salarissen, geen dure
4 x4 auto. Zo is geen sprake van de spreekwoordelijke
strijkstok. Juist daardoor neemt in Nederland het aantal
Supporters dat Second Chance Support financieel
ondersteunt snel toe.’ Victor benadrukt dat zij dit
werk ook kunnen doen dankzij de vertrekregeling
die hij van HP ontving. ‘Daar zijn we dankbaar voor.
Die dankbaarheid zien we ook bij de mensen in
de gevangenissen. Daar worden we rijk van. Niet
materieel, maar in ons hart.’
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Informatie over Second Chance Support (SCS):http://secondchancesupport.org/
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