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Pandababy
De babypanda in
Ouwehands Die-
renpark beleeft
een voorspoe-
dige kraamtijd.
Dat is volgens de
Rhenense dieren-
tuin niet vanzelf-
sprekend: de
meeste jonge
beren sterven in
de eerste tien
dagen na de ge-
boorte. Het jong
heeft al een aar-
dig dikke buik en
een opvallend
lange staart.

Crash motor

Een motorrijder
is gistermiddag in
Nieuwegein
zwaargewond ge-
raakt toen hij ach-
ter op een takel-
wagen reed
waarop een graaf-
machine stond.
Het ongeluk ge-
beurde op de A.C.
Verhoefweg. De
motorrijder is naar
het ziekenhuis ge-
bracht. Vanwege
de aanrijding was
de kruising met
oprit naar de A12
richting Arnhem
een tijdlang deels
afgesloten. 

Feest(je)

De Utrechtse
Singel is bijna
weer rond: in
september
stroomt overal
om de binnen-
stad water. Dit
historische feit
zou op 12 sep-
tember groots
worden gevierd,
maar door de co-
ronacrisis blijft
het bij een virtu-
eel feestje. Vol-
gend jaar wordt
wél uitgepakt.
Vast een rondje
varen kan wel.
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Peter van de Vusse
Utrecht

,,Dat de belangstelling zo gigantisch
groot zou zijn, had ik niet ver-
wacht’’, zegt de jonge Utrechtse on-
dernemer Lars Berends, oprichter
van de landelijke ‘doggydatingsite’
hondjeuitlaten.nl. Het wekelijkse

bezoek aan de site is verdubbeld.
Voor mensen die ziek zijn, onre-

gelmatig werken of in deze corona-
tijd niet naar buiten durven, is de
uitlaathulp een uitkomst. Want een
hond moet minstens drie keer per
dag een half uur naar buiten. De
vrijwilligers, vaak studenten, vin-
den het fijn om een buurtgenoot

een handje te helpen. ,,Het is een
win-win-winsituatie,’’ legt Berends
(30) uit. ,,Voor het baasje, voor het
wandelmaatje en voor de hond.’’
Berends kwam tijdens zijn studie

aan de Hogeschool Utrecht op het
idee om dit platform op te richten.
,,Ik zat veel achter m’n laptop. Af en
toe ging ik een stukje wandelen in

CORONA-HULP VRIJWILLIGE UITLAATSERVICE IS RAZEND    

Wandelmaatje   
Sinds de coronacrisis staan honderden vrijwilligers klaar om het
hondje van een buurtgenoot uit te laten. Meer dan vierhonderd nieuwe
wandelmaatjes per week hebben zich in de afgelopen tijd opgegeven om
een aan huis gebonden baasje te helpen. Dat is vier keer meer dan normaal.

Utrechter Tomás van Emden (19) is van vele
markten thuis. Hij studeert geneeskunde, is
freerunner én hij maakt (film)muziek. On-
langs verscheen zijn eerste album.

Hoe heet dat album?
,,Poco a Pico, ‘beetje bij beetje’. Op die manier
is dit album tot stand gekomen. Het eerste
werk schreef ik toen ik 12 was, de laatste heb ik
onlangs afgemaakt. Het zijn zeven composi-
ties. Ik bespeel steeds de piano, op twee num-
mers zijn ook cello en
viool te horen.’’

Het moge duidelijk
zijn dat je geen
hardrock maakt.
,,Nee, het is klassiek,
maar familie en
vrienden noemen het
vaak filmmuziek,
omdat het zo beel-
dend is. Vanaf mijn
vijfde kreeg ik les en
langzamerhand ben
ik steeds meer op de
piano gaan improvi-
seren en compone-
ren.’’

Op Spotify en You-
Tube te vinden
onder de naam
Tomás Mauro.
,,Mauro is mijn
tweede naam. Dat is
als artiestennaam be-
ter dan Van Emden.
Mijn moeder is Chi-
leense en mijn vader komt oorspronkelijk uit
de Achterhoek.’’

Welke filmmuziek vind je zelf mooi?
,,De muziek uit Lord of the Rings, Harry Potter,
maar ook Schindler’s List. Lijkt me geweldig om
voor zo’n film de muziek te maken. Als een
filmproducent belt, zou ik zeker interesse heb-
ben en dan moeten we goed met elkaar praten.
Ik heb wel composities gemaakt, maar nog niet
in opdracht gewerkt.’’

Arts worden of een carrière als muzikant?
,,Op dit moment ga ik voor allebei. Als arts
help ik mensen, maar dat kan met mijn mu-
ziek ook. En arts zijn geeft me ook financieel
alle vrijheid om met mijn passie muziek bezig
te zijn.’’

Hoe verder?
,,Ik zit niet vast aan het genre klassiek. Mijn
volgende project is met mijn zusje Maira Rose,
die een geweldige stem heeft. Dat wordt rock,
pop en soul.’’ (Hans van den Ham)

Musiceren net 
zo’n passie als
geneeskunde

EVEN VRAGEN AAN 
TOMÁS VAN EMDEN

▲ Tomás van
Emden, artiesten-
naam Tomás
Mauro. PRIVÉFOTO

Als arts help
ik mensen,
maar dat kan
met mijn
muziek ook 
-Thomás Mauro

Wendy Otten (31) uit Utrecht
laat sinds de coronacrisis
twee keer per week hulphond
Roxy uit. ,,Ik ben meestal wel
anderhalf uur met haar aan het
wandelen. We lopen zo’n acht
tot tien kilometer. We wande-
len een rondje door het Be-
atrixpark in Lunetten. Daar kan
Roxy, een labrador, ook het wa-
ter in. Dat vindt ze heerlijk. Er
is een plek waar alle honden
zwemmen. Ze kan haar energie
kwijt. En ik ben er zelf ook
even uit.’’
,,Vroeger hadden we thuis al-

tijd een hond, een golden re-
triever. Ik woon momenteel in
een huis waar we geen honden
mogen houden. Ook als je
werkt is het lastig om een hond
te hebben. Maar ik mis het echt.
Het is fijn om nu toch weer be-
zig te zijn met een hond.’’
,,Een hond is een maatje.

Stom voorbeeld misschien,

maar als ik mijn veters aan het
strikken ben, voordat ik met
Roxy op stap ga, komt ze tegen
me aanstaan. Als ik iets moet
pakken, dan wacht ze. Roxy is
een hele geduldige hond. Het
voelt fijn om met haar te mo-
gen lopen. Ze is speels, maar
luistert wel naar me. Ik heb
haar nu zo’n tien keer uitgela-
ten. En ik merk dat ze steeds
beter op m’n stem reageert. Je
bouwt een band op met zo’n
hond.’’
,,Ook na de coronacrisis wil

ik één keer per week met Roxy
blijven lopen. Ik vind het niet
alleen fijn om met haar te wan-
delen, maar ook belangrijk om
iets voor iemand te kunnen be-
tekenen. Ik heb vaker vrijwilli-
gerswerk gedaan. Maar dit is
een win-winsituatie. Ik kan
een hond uitlaten voor iemand
anders en beleef er zelf ook ple-
zier aan.’’

‘Je helpt een ander. En ik
beleef ook plezier aan Roxy’

Julia Harmsen (18) uit Utrecht
is gek op honden. Sinds de coro-
nacrisis wandelt ze één of twee
keer per week met de blindege-
leidehond van een bewoonster
uit Leidsche Rijn.  Ze licht toe
waarom ze als vrijwilliger de
helpende hand biedt: ,,Het is
best lekker weer en ik heb niks
te doen. Want ik heb net m’n
diploma gehaald op de Werk-
plaats in Bilthoven.” Dat ze voor
het uitlaten zo’n twintig minu-
ten moet fietsen naar de nieuw-
bouwwijk vindt ze geen enkel
probleem.
,,De bazin kan de hond zelf

niet uitlaten. Er is een heel team
van vrijwilligers van de Dieren-

‘Amy vindt      

▲Wendy Otten en Roxy kunnen het uitstekend met elkaar vin-
den. ,,Het water in vindt ze heerlijk.’’ FOTO JOP DE JONG
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       POPULAIR

  voor de hond
Moordzaak Anne Faber
krijgt juridisch vervolg
UTRECHT De kans bestaat dat de
moordenaar van Anne Faber, Mi-
chael P., een lagere straf krijgt. Bij
zijn veroordeling tot 28 jaar cel is
door het gerechtshof niet goed ge-
noeg duidelijk gemaakt waarom de
hardhandige arrestatie van P. niet is
meegenomen in het vonnis.
Dat schrijft de advocaat-generaal

bij de Hoge Raad in zijn advies in de
cassatieprocedure die de 30-jarige P.
tegen de uitspraak van het hof heeft
aangespannen. In het advies staat
dat de veroordeling van Michael P.
voor het ontvoeren, verkrachten en
doden van Anne Faber in stand kan
blijven. De zaak hoeft dus wat hem
betreft niet helemaal opnieuw.
Maar de advocaat-generaal be-

toogt wel dat de zaak opnieuw be-
oordeeld moet worden op het punt
van de strafoplegging. Het ge-
rechtshof in Arnhem, dat P. vorig
jaar veroordeelde tot 28 jaar cel en
tbs met dwangverpleging, heeft
niet goed genoeg duidelijk gemaakt

waarom het de hardhandige arres-
tatie van P. niet heeft verdiscon-
teerd in de straf.

Kliniek
Anne Faber (25) verdween op 29 sep-
tember 2017 tijdens een fietstocht
ergens tussen Soest en Den Dolder.
Via DNA-sporen op haar gevonden
jas kwam de  veroordeelde zedende-
linquent P. als verdachte in beeld,
die in een kliniek zat.

▲Michael P. voor de rechtbank.
ILLUSTRATIE AD

     het heerlijk om in het gras te rollen’

het bos en zag daar dan mensen
met hun hond lopen. Is er niet een
mogelijkheid dat ik iemands hond
kan lenen om even lekker mee te
wandelen? Er zijn toch veel baasjes
die hulp kunnen gebruiken. Toen
dacht ik: één plus één is twee. De
uitlaatservices zitten bomvol en
dan loop je met negen andere hon-
den. Bij hondjeuitlaten.nl gaat het
om de aandacht voor het dier en
om een band opbouwen.’’
In de drie jaar dat de site nu be-

staat, hebben zich bijna 39.000
hondenliefhebbers (baasjes en
vrijwilligers) geregistreerd. ,,Baas-
jes en vrijwilligers kunnen, op ba-

sis van postcode, berichtjes uit-
wisselen. Daarna volgt er een ken-
nismaking en kunnen ze onder-
ling afspreken hoe vaak de hond
wordt uitgelaten. Sommige baasjes

hebben meer hulp nodig en daar-
door meerdere vrijwilligers’’, legt
Berends de werkwijze uit.  ,,De
abonnementskosten zijn mini-
maal 2.95 euro per maand.”
Berends wil met zijn hondjeuit-

laten.nl het grootste hondenuit-
laatserviceplatform van Nederland
worden. Vergelijkbaar met wat
Airbnb is voor wie op zoek is naar
een plek om in vakantietijd of
daarbuiten een kamer of woning
te huren. ,,Er zijn in Nederland 1,5
miljoen honden en nog veel meer
liefhebbers. Doel is dat iedereen
die een wandelmaatje zoekt, aller-
eerst denkt aan hondjeuitlaten.nl.’’

Een win-winsituatie.
Ik kan een hond
uitlaten voor iemand
anders en beleef er
zelf ook plezier aan
—Wendy Otten (31)

bescherming en van hondjeuitla-
ten.nl dat helpt. Amy, een golden
retriever, is hartstikke lief. Hij
vindt het fijn om naar buiten te
gaan. We lopen door een parkje in

Leidsche Rijn en maken een
rondje. Er is een speelweide waar
de honden lekker mogen rennen.
Amy vindt het heerlijk om in het
gras te rollen. En ik vind het zelf

ook fijn om buiten te zijn.’’
Met het uitlaten van Amy gaat

eigenlijk een oude wens toch een
beetje in vervulling. ,,Ik heb altijd
al een hond gewild. Maar thuis
kon dat niet omdat mijn ouders
op onregelmatige uren werken.
Toen ik op de basisschool zat, liet
ik altijd de labrador uit van stu-
denten in de buurt. Zelfs als het
regende stond ik voor de deur om
de hond uit te laten. Ik heb die
puppy heel wat aangeleerd. Die
hond luisterde heel goed naar
mij. Naar de studenten luisterde
hij veel minder. Als het enigszins
kan neem ik later ook een hond.’’

◀ Julia Harmsen fietst graag
20 minuten om hond Amy uit
Leidsche Rijn uit te kunnen
laten. FOTO ANGELIEK DE JONGE


