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Van onzeverslaggeeÍster
ALKMAAR - Tegen de zomervakantle z{ln veel Turkse
gezlnnen
en Marokkaanse
druk aan de slag on hun reis
naar het moederland voor te
bereiden. Iedereen' verheugt
zich op het weerzien van familie en het land waar men van-.
daaq komt. Maar de reis er
naar toe is lang en vermoeiend, vooral voor kleine kinderen. Bovendien is ook de vakantie zelf niet geheel zonder
'Allochrisico's. In de serie
toon Video Circuit' zendt de
Progratnma
Nederlandse
Stichting (NPS) zaterdag een
voorlichtingspro gramma
over zo'n voorbereiding uit.
Het T\rrkse gezin Erikli uit
speelt daarin de
Alkmaar
hoofdrol.
In de aflevering'Goede reis!
Informatie over vakantie en gezondheid' laten Necdet (34),
EM(30), Cidem (9) en Dilara (2)
Erikli zien wat er allema:rl
moet gebeuren om veilig oP vakantie te kunnen. Ze worden
geconfronteerd met vragen als:
'Ziin er inentingen nodig ?',
'Kunnen kleine kinderen gr:woon mee?', 'Zijn er extra risrco's die in het buitenland niet
'\ilat zijn de
zijn verzekerd ?'en
gevaren voor kinderen tijdens
de reis en het verb\if in het burtenland ?'
Zo bezoekt Elif met haar
dochtersde GGD, waar de meiden moeten worden ingeënt tegen tyfus en hepatitis A. De auto gaat naar de garage, waar hij
vakantieklaar wordt gemaakt.
Ook wordt gefilmd dat het gezin 'tddens de reis' regelmatig
een rustpauze inlast, om bijvoorbeeld te lunchen' Verder
wordt aangeraden voldoende
medicijnen, luiers en schoon
drinkwater mee te nemen en in
het buitenland extra voorzich-

fl EUf, Necdet en Cidem Erik[
tig te zijn met het bereiden en
eten van voedsel.

Enthousiast
EMErikli werd door Ada van
de \ileijer van BOOZ-Audiovisuele Produktie benaderd met
de vraag ofze aan het voorUchtingsprogramma wilde meewerken. In het programma bereidt een Turks en een Marokkaans gezin zich voor oP een
reis naar het moederland. Het
Turkse gezin reist Per auto, het
Marokkaanse gezin, aflromstig
uit Eindhoven, gaat met het
vliegtuig. Elif was gelijk enthousiast om aan de film mee te
werken, haar man wilde er
eerst nog even over nadenken.
,,Uiteindelijk heb ik hem kunnen overhalen", aldus de Turkse.

op vakantie naar Thrkije'
gaan ditJaar goed voorbereid
'
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De opnames namen ongeveer vier dagen in beslag. Er
werd bij de familie Erikli thuis
gefilmd,bij deGGD eninde garage. Volgens Elif bereiden de
meeste gezinnen zich goed op
de reis voor, slechts enkelen
zullen onvoorbereid in de auto
stappen..,,Hetis drie dagen rijden naar Turkije. Men rijdt
naar ltaliê, waar de boot naar
Griekenland wordt gepakt.
Vanuit Griekenland rijdje verzeg\'
volgens naar Turkije",
Elif. Voorheen reden de Turken via voormalig Joegoslavië
naar hun vaderland. ,,Dat is
een dag korter, maar dat is nu
veel te gevàarlijk", aldus Necdet.
Het gezin Erikli ging voor het
laatst in 1992 naar Samsun,
waar de familie van Necdet

woont. Dit jaar wordt er weer
een reis naar Turkije ondernomen. Hoewel Elif zich de vorile
keer goed op de reis had voorbereid, heeft ze toch het een en
ander van de voorlichtingsfrlm
geleerd.
,,Zo wist ik wel dat je jonge
kinderen kon inenten, maar
wist ik niet dat dat noodzakelijk was. De voriie keer is Cidem niet ingeënt, wel had ik
voldoende medicijnen meegenomen. Nu laat ik de kinderen
natuurlijk wel vaccineren. Of
ik zelf ook een prik ga halen?
Dat weet ik nog niet."
DèTurkseversievan'Goedereis!

ert ge'
over vakantie
Informatie
zondheid' is zaterdag 23 rnei te zien
om l3.lXi uur op Nederland 3.

