donderdag, 29 december

HANDICAP Wajonger uit Echt heeft na driekwart jaar werkloosheid uitzicht op een vaste baan

Chitano Schoenmakers: „Ik wil vooruit in mijn leven. Dat gaat het beste met een baan.”

foto John Peters

Chitano bouwt aan toekomst
Het jaar loopt op zijn einde
en de crisis houdt ons in
haar greep. Toch zien sommige mensen hoopvol uit
naar 2012. Zoals Wajonger
Chitano Schoenmakers.
door Peter Heesen
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hitano Schoenmakers uit
Echt kan volgende week
zijn boterhamtrommel
weer meenemen. Na negen maanden werkloos te zijn geweest, begint hij bij zijn nieuwe
baas: Autodemontage Klesman.
Het bedrijf is gevestigd in zijn
woonplaats. „Het is maar een kwartiertje lopen”, glundert hij.
Chitano (27) is een Wajonger, een
jongere met een arbeidshandicap.
Hij kan beter met zijn handen dan

met zijn hoofd werken. Praten gaat
soms lastig. Als hij zenuwachtig is,
kan hij weleens moeilijk uit zijn
woorden komen en dichtklappen.
Daar is nu geen sprake van, maar
hij heeft dan ook
goed nieuws te vertellen: op 3 januari
gaat hij weer aan
de slag. „Klesman
begint met een
nieuw project: plastic recyclen. Ik heb
met de baas gesproken. Hij was heel
vriendelijk.”
Directeur Maurice
Klesman van het
recyclingbedrijf bevestigt dat hij met een nieuwe activiteit begint. Tot op heden werden
de kunststof materialen niet hergebruikt, maar verbrand. Door kunststof onderdelen als bumpers en
dashboards te vermalen, kunnen
ze opnieuw gebruikt worden voor
de fabricage van auto-onderdelen.

Als de plastics daarbij naar soort
worden gescheiden, kunnen ze in
hoogwaardiger producten worden
toegepast. Het wordt de taak van
Chitano om de onderdelen te
scheiden.
Klesman: „Hij
werkt de eerste
drie maanden op
proef, met behoud
van zijn uitkering.
Als het hem en
ons bevalt, kan hij
daarna blijven.”
Chitano is blij
met de kans die
hem geboden
wordt.
Na de praktijkschool kreeg hij een baan bij een
meubelstoffeerder in Vlodrop,
waar hij stage had gelopen. „Het
was een heel leuke baan.” Hij was
‘voorwerker’. „Ik moest de meubels schuren en er schuim op plakken. Anderen deden ze dan stofferen.” Begin dit jaar besloot het be-
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drijf te reorganiseren en te verhuizen. Chitano moest na negen jaar
op zoek naar een nieuwe baan.
Zonder vakopleiding en tijdens
een economische crisis. „Dat was
best wel lastig.”
Tot re-integratiebureau Bijstand
naar Werk uit Weert zich over
Chitano ontfermde. Het regelde
eerst een baan bij een timmerbedrijf, omdat hij het liefst weer
aan de slag ging in een bekende
branche. Het avontuur bleek van
korte duur. De werknemers bleken
niet bereid hun nieuwe collega te
begeleiden. Daarna kwam het
re-integratiebedrijf met Klesman
op de proppen. De match lijkt zeer
kansrijk. Directeur Cilla Ezerman
van Bijstand naar Werk is enthousiast over de motivatie en gedrevenheid van Chitano. „Hij wil écht en
is supergemotiveerd.”
Chitano Schoenmakers grijpt de
nieuwe kans met beide handen
aan. „Ik wil vooruit in mijn leven.
Dat kan het beste met een baan.”

