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04 nieuws Vrouwen denken te weinig na over anticonceptie

Vrouwen staan onvoldoende stil bij het anticonceptiemiddel dat zij nemen. Pas nadat zij kinderen hebben gekregen, gaan zij vaak nadenken

of ze wel het juiste middel nemen. Dikwijls stappen zij dan over op een andere methode. Dat blijkt uit onderzoek van Motivation. ANP

Peter J., in het land beter bekend
als de ‘vegan streaker’ is maan -
dag opnieuw opgepakt. Volgens
zijn advocaat Gerard Spong is hij
opgepakt omdat hij een aanslag
op de koningin zou hebben
beraamd.

Het landelijk parket van het
Openbaar Ministerie bevestigt de
stelling van Spong niet. “Dat
moet nog uit het onderzoek blij-
ken en daar zijn we nog maar net
mee begonnen”, zegt een woord-
voerder van het OM. Dat hij
wordt verdacht van het beramen,
liet justitie gisteren wel weten.
Zijn huis en dat van een andere
verdachte werden onder andere
doorzocht omdat J. in bezit zou
zijn van een vuurwapen. Dat
wapen is overigens niet gevon-
den. De 24-jarige dierenrechten-
activist was in april opgepakt
omdat hij 2500 nertsen had vrij-
gelaten uit een fokkerij in het
Zeeuwse Stavenisse. Eind juni
werd hij voorlopig vrijgelaten
‘wegens persoonlijke omstandig-
heden’.

J. kreeg landelijk bekendheid
toen hij gekleed in slechts een
onderbroek een live-uitzending
van Mooi! Weer De Leeuw ver-
stoorde. Presentator Paul de

Leeuw pakte hem bij die gelegen-
heid bij zijn onderbroek waar-
door de activist geheel in zijn
blootje kwam te staan.

De man die strijdt tegen dieren-
leed is al eens opgepakt op Konin-
ginnedag dat de koninklijke fami-
lie Makkum zou bezoeken. De
politie vreesde toen dat hij in zijn
onderbroek de openbare orde zou
verstoren.

De vegan streaker heeft overi-
gens al bekend dat hij de nertsen
in Zeeland heeft vrijgelaten,
meldt justitie. Van die dieren
kwam een deel om en de beestjes
beten in de omgeving van de fok-
kerij kippen dood.   

Vegan streaker in bajes
Dierenrechtenactivist wordt
verdacht van plannen aanslag

Jaap de Hoop Scheffer
naar ziekenhuis
BRUSSEL. Secretaris-generaal Jaap
de Hoop Scheffer van de NAVO is
gisteren opgenomen in een zie -
kenhuis in Brussel. Hij heeft last
van trombose. Een woordvoerder
heeft dat laten weten. Eerder op
de dag werd de 61-jarige NAVO-
chef onwel, toen hij de Belgische
nationale feestdag bijwoonde.

“De secretaris-generaal is opge-
nomen in het ziekenhuis waar
doktoren een kleine bloedprop
hebben verwijderd, die een ader
blokkeerde”, aldus de woordvoer-
der. De Hoop Scheffer was over -
vermoeid door zijn zware pro -
gramma van afgelopen dagen. ANP

Prostitutieramen in
Alkmaar nog open
SLUITING. De 92 prostitutieramen
in Alkmaar die per 1 september
dicht moesten, kunnen openblij-
ven tot uiterlijk zeven weken na
de behandeling van het beroep
door de rechtbank in Alkmaar op
1 oktober. Burgemeester Bruinoo-
ge heeft tot de maatregel beslo -
ten omdat de rechtbank eerder
dan verwacht ruimte heeft ge -
vonden om de beroepszaak te
behandelen. Door de sluiting van
de ramen over die datum heen te
tillen, hoeft er bij de rechtbank
niet te worden gevraagd om een
voorlopige voorziening. ANP

De Vegan-Streaker wordt hier van het veld gehaald tijdens de Champions
Trophy hockeywedstrijd Nederland-Spanje. 
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Rechtbank

Openingsceremonie

De werkloosheid stijgt, de huizen-
markt stort in, de beurzen romme-
len en iedereen houdt angstvallig
de hand op de knip. Kortom, het is
crisis. Maar niet voor iedereen.
Metro belicht elke week een licht-
puntje in deze donkere tijd: ie -
mand die door de recessie een on 
verwachte draai aan zijn leven
heeft gegeven en nu beter af is
dan daarvoor. Vandaag: Lisette
Vink.

“Begin 2008 werden er nog volop
mensen aangenomen bij het gra-
fisch kantoor waar ik werkte.
Toen de eerste berichten over de
crisis in de media kwamen dacht
ik nog dat die aan ons kantoor
voorbij zou gaan, wij hadden nog
genoeg opdrachten, iedereen was
druk. Bovendien bestaat dat kan-
toor al heel lang, dus ik dacht dat
het allemaal wel goed zat. Tot een
gesprek in april dit jaar, waarin
me verteld werd dat mijn vaste
contract opgezegd werd.”

“Sinds de geboorte van mijn
dochter Eline in 2007 werkte ik
nog maar zestien uur per week.
Vlak na haar geboorte was ik een
eigen webwinkeltje begonnen in
‘Lichtjes’. Dat zijn pakketjes die je

via www.stuureenlichtje.nl kunt
be stellen. Daarin zit een kaart, en
ook een waxinelichtje in een gla-
zen houdertje. Het past door de
brievenbus en is net wat meer
dan een gewoon kaartje. Het idee

ontstond na een sterfgeval. Ik wil-
de bellen, maar dan stoor je mis-
schien, en je weet niet zo goed
wat je moet zeggen. Maar een
kaartje vond ik te nietszeggend.
Toen bedacht ik dat een kaarsje

opsturen eigenlijk precies de goe-
de attentie was. Ik kreeg veel
positieve reacties van familie en
vrienden en na wat ‘finetuning’
gingen de eerste ‘Lichtjes’ in het
najaar van 2007 de deur uit.”

“Toen ik twee maanden gele-
den op straat kwam te staan
stond ik voor de keuze. Ik kon
een nieuwe baan proberen te vin-
den. Dat zou niet makkelijk zijn,
want ik wil eigenlijk maar twee

of drie dagen werken, omdat
mijn gezin en mijn webwinkel
ook tijd kosten. Maar voor 16 of
24 uur per week is de keuze niet
erg ruim. En ik heb geen zin om
een hele dag achter de kassa bij
McDonalds te staan, ik wil graag
mijn werkervaring gebruiken.”

“Bovendien heb ik al vanaf het
begin van stuureenlichtje.nl het
gevoel dat het echt een succes
zou kunnen worden. Maar door
mijn werk en de zorg voor mijn
dochter heb ik er nooit echt extra
tijd in kunnen investeren. Je sud-
dert maar een beetje door, ’s
avonds en in het weekend werkte
ik de bestellingen weg en deed ik
de administratie. Ik ben begon-
nen met nul euro aan investerin-
gen, dus heb ik ook geen budget
voor advertenties. Doorgroeien is
dan moeilijk.”

“Ik heb mezelf nu de tijd
gegund om extra tijd in stuureen-
lichtje.nl te investeren. De zomer
is altijd een beetje traag natuur-
lijk, maar als ik er in oktober nog
niet van kan leven ga ik toch
maar weer op zoek naar een
baan. Het is een gok, maar ik heb
altijd het gevoel gehad dat stuur-
eenlichtje.nl een heel goed idee
is. Wie niet waagt die niet wint.”

crisis of kans?
Voor de crisis?

officemanager bij grafisch bureau

Na de crisis?

zelfstandig ondernemer

Voor & na de crisis

KLAAS BOOMSMA
klaas.boomsma@metronieuws.nl

Deze zaak valt onder het landelijk

parket omdat het gaat om een

onderzoek naar dierenrechtenactivis-

me, net als bijvoorbeeld terrorisme

een landelijke kwestie is. 

Landelijk

Ontslag: kans voor eigen zaak
Metro zet elke week een lichtpuntje in donkere crisistijd in de schijnwerpers

Paspoort
Naam: Lisette Vink

Geboren: 28-11-1979

Privé: Woont samen met Ronald

en hun 2-jarige dochter Eline in

Reeuwijk

Hobby’s: uit eten, naar de sauna

met vriendinnen en rosé drinken

op het terras.

LAURA ROMANILLOS
laura.romanillos@metronieuws.nl

Lisette Vink met haar dochter Eline en haar ‘lichtjes’.

“Bovendien heb ik al vanaf het begin van stuureen-
lichtje.nl het gevoel dat het echt een succes zou kun-
nen worden.” Lisette Vink


