Peter Heijke: op vele fronten actief als vrijwilliger.

Peter Heijke, getrouwd, vader
van drie kinderen is een van de
vele vrijwilligers van Wijkvereniging De IJssel die binnenkort
haar 60-jarig bestaan viert. In
de speeltuin van de wijkvereniging nam hij onder meer het initiatief voor een kinderboerderij
waarvan hij de dieren al bijna
20 jaar verzorgt. Heijke (56), is
werkzaam voor de Stichting Natuur Anders, is op vele fronten
actief als vrijwilliger. 'De rode
draad in mijn leven is jongeren,
natuur en dieren bij elkaar te
brengen' .

1. Wat is de mooisteplek in
uw woonplaats?
In Deventer zijn vele mooie
plekken, maar het mooist vind
lik de IJsselen omgeving. Ik ben
heel vaak in de uiterwaarden te
vinden, ook bij Gorssel en aan
de kant van Voorst.
2. Wie zou u graag in levenden lijve willen ontmoeten?
Landbouwminister
Veerman.
Om eens samen door de uiterI waarden te lopen en te filosofe-

ren hoe het nou beter kan met
denatuur. Want het kan veel bk-'
ter. H~t lijkt alsof er nognieuwe
natuur bij komt, maar in werkelijkheid kalft het af. Het wonen
van mensen is de belangrijkste
ootzaak dat de natuur nog
steeds inlevert.
3. Waaraan bent u -los van
uw familie -het meest gehecht?
Dan kom ik toch weer terug op
hetzelfde, de groene omgeving
van Deventer en in Salland. Al
moet ik zeggen dat ik het IJsseldal op Gelders grondgebied
steeds hoger waardeer. Aan die
kant van de IJssel is nog meer
ruimte. Salland is voorallieflijk.
4. Wat ligt er op uw nathtkastje?
Boeken over natuuronderwerpen en een boekover Groningen. Ik heb de laatste jaren liefde opgevat voor Groningen en
ben allerlei verhalen over die
provincie aan het lezen.
5. Welk onderwerp uithet
nieuws houdt u momenteel het
meeste bezig?
Niet een onderwerp, maar meer
in het algemeen de ongelijkheid tussen mensen. De kloof
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tussen arm en rijk. Een klein
deel v@ de me~1leidcp~zjt zOo
wat alles en voor de mensen aan
de onderkant wordt het steeds
moeilijker.
6. Met wie zou u een dag van
baan willen ruilen?
Met wethouder Geuit Berkelder. Als wethouder van milieu
zou ik nog wel eenpaar dingen
weten om in gang te zetten.
7. Wanneer heeft u voor het
laatst gehuild?
In 1995 toen we, net na de oorlog in voormalig Joegoslavië in
Oost-Slavonië reden. Toen heb
ik gezien wat een oorlog met
een land en de mensen doet.
Een totaalleeg gebied, zo groot
als Overijssel en Gelderland bij
elkaar. Zo triest, ik moest er
enorm om huilen.
8. Waaraan ergert u zich vreselijk?
I
De nonchalance waarmee men,sen aannemen dat het allemaal
wel goed komt met de natuurDatje zelfniet hoeft op te letten
op je groene omgeving en hoe je
daar zorgvuldig mee omgaat.
Maar het gaat niet vanzelf en
het komt niet goed als we niet
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met z'n allen aandacht aan de
n~Wur .!b.even.~a~~.._~0~~n
met het gefluit van vogels is
toch het mooistewat bij het leven hoort.
9. Wat doet u bij geweld op
straat?
Daar heb ik slechte ervaringen
mee. Ik heb in de trein een keer
ruzie gemaakt met twee asociale zeelui die een hele coupé
voor zichzelf wilden houden.
Dat draaide uit op een handgemeen waarna ik vervolgens op
het station met een vriend uit
de trein werd gepikt door de politie. Ik heb daarna t;wee uur op
het bureau gezeten terwijl de
~chte daders allang waren vertrokken.
lO.Zijn er nog wensen bij
Speeltuin De IJssel?
Ja, heel veel. De belangrijkste is
dat we eengesubsidieerdejonge
renwerker houden. Ik ben wel
eens bang dat het geld daarvoo
wordt geschrapt terwijl zo iemand ontzettend belangrijk
werk doet. Mijn vurige wens is
dat we die houdeJ} voor onze
jongeren. Die hebben die activiteitenhard nodig.

