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Vier gewonden in Elche

Business Group España;

Politie onderzoekt ontploffing vuurwapen

‘Er is geen beter
moment om lid
te worden’

ELCHE Vier personen zijn vorige week zondagnacht ernstig
gewond geraakt tijdens de
festiviteiten van El Alardo toen
bij een van de feestgangers zijn
vuurwapen op een verkeerde
manier afging.
Het afvuren van een vuurwapen
maakt onderdeel uit van de
festiviteiten tijdens het feest van
de Moros y Christianos in Elche.
Francisco Javier (32), die het
schot lostte, liep ernstige verwondingen op in zijn gezicht en
verloor enkele vingers. Drie
andere mensen raakten ook
gewond, waaronder een vrouw
die met ernstig letsel naar het
ziekenhuis moest worden overgebracht.

Ongeluk
De burgemeester van Elche,
Alejandro Soler, toonde zich
geïnteresseerd in het welzijn
van de slachtoffers. Vrienden
van Francisco Javier bezochten

hem gisteren in het ziekenhuis
van Elche. ´Hoewel zijn situatie
stabiel is, blijft de prognose
voorlopig ernstig,´ aldus de
betrokken arts. Na de operatie
waarbij hij een aantal vingers
verloor door amputatie, liet
Javier weten de gebeurtenis
diep te betreuren. Niet alleen
heeft hij verdriet om het verlies
van zijn vingers, ook betreurt hij
de gevolgen die het ongeval
heeft voor de andere slachtoffers. De vrouw die met ernstige
verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht, werd
getroffen toen zij op haar balkon stond. Zij werd na behandeling op de Intensive Care
overgebracht naar de afdeling
Traumatologie.
Javier, die zichzelf een professional in computers noemt,
houdt vol dat het gaat om een
ongeluk en dat het wapen ‘verkeerd is afgegaan door een
technisch
probleem’.
Gisterenmorgen keerden agen-

De jongeman die het schot heeft gelost houdt vol dat het om een
ongeluk gaat
ten van de Nationale Politie
terug naar de plek van het ongeluk. Zij inspecteerden omliggende huizen en balkons van
gebouwen, evenals het huis en
het balkon van de ernstig

gewonde vrouw. Hier vond de
politie een gedeelte van het
wapen terug. Dit zal tijdens het
onderzoek gebruikt worden als
bewijsmateriaal in de zoektocht
naar de oorzaak.

Willem en Flora van der Linde sluiten water project Kenia af
‘Wat voor ons al deze projecten gemeen hebben, is dat wij de
mensen hebben zien lachen en dankbaar zien zijn. Ook wij hebben een tevreden gevoel en danken nogmaals eenieder die vertrouwen in ons had en ons gesponsord heeft.’
Met deze woorden sloten Willem en Flora van der Linde uit Altea
hun water project in Kenia af.
‘We hebben hebben alle spulletjes bij het weeshuis afgegeven en
een afspraak gemaakt met twee Nederlanders die de leiding hebben, een stel van rond de 35 jaar. Ze vertelden ons over de problemen die men in Kenia heeft met verblijfsvergunningen. Daar doen
ze erg moeilijk over. Dat begrijp ik niet. Ik zou denken: als je komt
helpen - en dat is zeker nodig - dan zou ik als land wat soepeler
zijn,’ vervolgt Willem.
‘Zij vertelden ons ook dat er hier weeshuizen zijn die kinderen uitbuiten voor seks. Wat doen we hier eigenlijk? Scholen die door de
stichting SOS worden gesteund, daar kan iedereen tegen betaling

naartoe. Dat is niet de bedoeling, want ook wezen moeten onderricht krijgen.
Soms worden we aangehouden met de auto. Men zegt dat wij te
hard hebben gereden. Zo op het blote oog gecontroleerd: knap
hoor! Als je er dan ook nog bij bedenkt dat er gaten van een halve
meter in het wegdek zitten, dan vraag ik je. Dat wordt een boete,
zegt de agente, een robuuste figuur van ongeveer 120 kilo. Zij kijkt
op het dashboard en ziet een rol met posters. Wat is dat? Posters,
zegt de chauffeur. Geef mij er een. Nee, zegt hij en dan word ze
kwaad. De chauffeur geeft dan maar een poster en ze gaat er gelijk
mee vandoor. Hoe bedoel je, corruptie?
In de namiddag heb ik nog wat foto’s genomen en de videocamera’s aan een voetbalclub gegeven. Op het laatste moment heb ik nog
een opdracht gegeven om een waterput te laten graven met de
hand. Elija heeft daar de leiding over. Het duurt ongeveer een
maand. Hij zal ons op de hoogte houden met foto’s.’

BGE is een non-profit organisatie,
voor bedrijven die actief zijn als
zakelijke netwerkgroep. De aangesloten bedrijven geven elkaar advies,
onderhouden waardevolle contacten en wisselen informatie uit. ‘In de
huidige economisch slechte tijd is
alle hulp bij het behandelen van
zakelijke onderwerpen in het buitenland immers welkom,’ zegt de organisatie.
BGE heeft een groot aantal leden in
Groot-Brittanië en in Spanje, die
afkomstig zijn uit diverse branches
en die de zakelijke beslommeringen
waar ze dagelijk tegen aan lopen, als
een uitdaging zien.
Tijdens de wekelijkse vergaderingen
evalueren de bedrijven van BGE
elkaars manier van zaken doen dan
ook steevast. Ook wordt gezamelijk
gezocht naar marketting mogelijkheden. ‘Het is een feit dat de beste
reclame de ‘mond-tot-mond reclame’ is en dat is nu juist het voordeel
van lid zijn van een groep als BGE’
zegt een woordvoerder. Zo gebruikt
de organisatie haar relaties met de
media om de aangesloten bedrijven
meer bekendheid in de markt te
geven.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom op de wekelijke bijeenkomst
van BGE, die elke woensdagmorgen
om 08.00 uur wordt gehouden bij het
Procomobel Furniture Centre, gelegen bij Campo Guardamar, langs de
N-332 bij de Lemon Grove Road vereniging.
Kijk op de website www.businessgroup.es voor meer informatie. (click
op: profielen van onze huidige
leden)
Wacht niet op een uitnodiging, kom
langs en bepaal zelf of u lid wilt worden. BGE hoopt u snel te zien.

Eindconclusie
‘Ondanks alle gekke en nare dingen en corruptie die in dit soort
landen bestaan, denken wij toch
dat er wel een taak is weggelegd
voor de rijke landen en individuen. Water is een eerste behoefte
en dat is zeker gelukt met de
pomp. De spulletjes voor het ziekenhuisje waren meer dan welkom. Het voetbaltoernooi met als
prijs de geiten was een groot succes, eten is altijd welkom. Het is
bovendien ook een sociaal
gebeuren....’
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Alfaz del Pi
Goed nieuws en slecht nieuws.
Er is goed nieuws vandaag,
en slecht nieuws.
Eerst het slechte nieuws.
Er is geen goed nieuws.
Simon Vinkenoog

Plotsklaps
heengegaan,
mijn lieve man,
onze vader
en opa
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Gré de Kruijf-Leegwater
Kinderen en kleinkinderen
Karel is 11 augustus begraven te Aartswoud.
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