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Een vader wordt ervan verdacht
zijn dochtertje van 8 jaar oud af-
gelopen weekeinde te hebben
omgebracht in het Maasstad
ziekenhuis in Rotterdam. Terwijl
de 40-jarige man uit Hoogvliet
nog werd verhoord, bogen ou-
ders in de omgeving van de fa-
milie zich over de lastige vraag:
hoe leg je dit uit aan een kind?
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Juist in een ziekenhuis liep het af-
gelopen vrijdagavond op gruwe-
lijke wijze uit de hand. Toegesnelde
medewerkers probeerden het
meisje nog te redden, maar het was
te laat. ,,Rust zacht lieverd’’, plaatste
een hulpverlener na afloop op de
sociale media. ,,We hebben er alles
aan gedaan je op tijd te vinden en
dat is helaas niet gelukt.’’

Het ziekenhuis spreekt aangesla-
gen en vol afschuw over de gebeur-
tenis. De Raad van Bestuur laat we-
ten dat voor zover bekend geen pa-
tiënten of bezoekers zijn gecon-
fronteerd met wat er is gebeurd op
de afdeling radiologie, waar Diya op
aanwijzing van vader Nirmalkoe-
mar B. werd aangetroffen.

Het is onduidelijk hoe hij tot zijn
daad kwam. B. meldde zich vrijdag-
avond rond half tien in het zieken-
huis om te vertellen waar zijn
dochter lag. Hij was dezelfde dag al
met Diya in het ziekenhuis ge-
weest, de politie kan niet zeggen

waarom, maar vertrok toen weer.
Het crisisteam van Jeugdbescher-
ming Rotterdam Rijnmond maakte
zich zo’n zorgen om het meisje, dat
de politie kort na acht uur vrijdag-
avond werd gealarmeerd.

Zorgen om de veiligheid lijken er
eerder al te zijn geweest. Een ouder
van een klasgenootje vertelt hoe
Diya afgelopen week niet naar huis
mocht, om ‘veiligheidsredenen’.
Toch wordt de vader omschreven
als een keurige man, het gezin was
eerder ook niet in beeld bij jeugd-
zorg. Vandaag krijgen leerlingen op
Diya’s school extra begeleiding.

Afgelopen weekeinde bogen ou-
ders zich al over de vraag hoe ze
hun kinderen moesten uitleggen
wat Diya is overkomen. Terwijl een

klasgenootje er ‘nog geen besef van
heeft’, weet een ander kind uit de
buurt door de inval van de politie
en de aandacht daarna al dat haar
buurmeisje iets vreselijks is overko-
men. Buurman Nico: ,,We hebben
even getwijfeld, maar uiteindelijk
hebben we mijn dochtertje eerlijk
gezegd wat er is gebeurd. We zijn
voor het huis een knuffeltje en een
roos gaan leggen.’’ Het kind koos
een Minnie Mouse knuffel uit haar
verzameling om achter te laten voor
Diya.

Verslagenheid
na doden Diya
(8) in ziekenhuis 

helpen. Vaak blijkt er meer aan de
hand.” 

Bij WHV Loosbroek hebben alle
trainers meer naar kinderen leren
kijken. De nadruk ligt niet meer op
het winnen van wedstrijden, maar
op plezier maken. Want die druk op
het móeten winnen, komt vaker van
de ouders dan van de kinderen zelf,
constateert deze club. ,,Ik hoorde
laatst van een trainer dat zijn f’jes
kampioen konden worden. Dat lukte
niet, want het werd 3-3, dus die trai-
ner baalde. Kwam hij in de kleedka-
mer, was het één groot feest. Die kin-
deren waren dolblij dat ze drie doel-
punten hadden gescoord.” Paul Brug-
mans, lid van de Jeugdcommissie,
lacht als hij de anekdote vertelt. ,,We
moeten leren niet met volwassen
ogen naar zo’n wedstrijd te kijken.’’

Dat is makkelijker gezegd dan ge-
daan. Zelf dacht hij drie maanden na
zijn vuurdoop als trainer: hier ben ik

niet voor in de wieg gelegd. ,,Die kin-
deren deden niet wat ik van ze ver-
wachtte’’, verklaart Brugmans. Maar
toen hij daar met een ander clublid
over sprak, kwam hij tot een andere
conclusie. ,,Ik had veel te hoge ver-
wachtingen en vergeleek de wedstrij-
den veel te veel met volwassen voet-
bal.”

Sfeer
Het is deze coaches gelukt om met
een andere blik op het veld te
staan. Trainer Thierry loopt tijdens
de trainingen voortdurend rond om
de sfeer te proeven. Hoe kijken de
spelers? Doen ze mee? Luisteren ze
naar de uitleg? Thierry: ,,Ik houd in
de gaten of ze plezier hebben. Als ik
denk dat er iets is, loop ik even bij ze
in de buurt om iets bemoedigends te
zeggen.” Dit team is opgebloeid. En
de grap is: vorig jaar werden ze nog
kampioen ook.

We moeten
niet met
volwassen
ogen naar
de wedstrijd
kijken 
—Paul Brugmans, 
lid Jeugdcommissie
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WASHINGTON De Ameri-
kaanse president Donald
Trump wil dat mediawaakhond
FCC onderzoekt of het satiri-
sche programma Saturday Night
Live van de buis kan worden ge-
haald. Dat suggereerde hij giste-
ren in een reeks berichten op
Twitter. Het programma, dat al

ruim veertig jaar op tv is te zien,
neemt regelmatig Trump en
zijn voorgangers op de hak. ,,Bij
zo veel eenzijdige nepnieuws-
berichten in de media moet
sprake zijn van een geheime sa-
menwerking met de Democra-
ten en natuurlijk met Rus-
land!’’, schreef Trump. 

Trump wil satire van tv weren

Voor zover bekend
kregen mensen in het
ziekenhuis niets 
mee van het drama


