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Meppelers mogen blij zijn met schone lucht  

 

MBO-studenten terug naar Most 
 

Na een maand vragen stellen, bestuderen, gadeslaan en meehelpen op het Meppeler stadhuis 

en verzorgingshuis De Zonnekamp in Steenwijk vertrekken de drie Tsjechische MBO-

studenten zondag weer naar Most, de partnerstad van Meppel. 

‘Een maand is precies goed. Veel langer wil je niet weg zijn van familie en vrienden, maar in 

een kortere periode zouden we te weinig geleerd en beleefd hebben’, aldus Ivana Umhöhová 

(22). 

Ivana Umhöhová, Martin Danko (22) en Petra Kloudová (19) zitten na vier intensive weken 

vol indrukken en ervaringen. Ivana en Martin liepen stage bij de gemeente Meppel. Op het 

stadhuis was de telefonische klantenservice Ivana’s studieobject. Zij trok op met een 

ambtenaar en zag hoe het doorverbinden en beantwoorden van vragen in zijn werk gaat.  

‘Er wordt efficiënt gewerkt op de afdeling burgerzaken. De afgifte van een paspoort duurt hier 

een week en in Most een maand. Een Tsjechisch paspoort is trouwens wel een stuk 

goedkoper’, weet Ivana. Ondertussen deed Martin op de afdeling Financiën virtueel 

onderzoek naar de staat van het wegdek van de Ceintuurbaan. Het wegdek vervangen zou een 

miljoentje kosten, maar er is nog geen noodzaak voor groot onderhoud, haast Martin te 

zeggen. De Ceintuurbaan ligt er altijd nog beter bij dan een willekeurige straat in Most. ‘Het 

opgeruimde landschap, de schone lucht en een schoon milieu, daar mogen Meppelers heel blij 

mee zijn’, zegt Martin. Wonend in een regio waar bruinkool wordt gewonnen, is schone lucht 

voor de inwoners van Most geen vanzelfsprekendheid. Ivana en Martin kregen verschillende 

excursies over de burelen en afdelingen. Ze namen een kijkje op de brandweerkazerne, bij de 

Gemeentewerf en op de bouwplaats van de Brede School Het Palet aan de Zuiderlaan. 

Op de revalidatieafdeling van de Zonnekamp in Steenwijk bood Zorgcombinatie Noorder-

boog  Petra Kloudová een leerzame stageplek. De eerstejaarsstudent Europees verpleegkun-

dige (bevoegd om zelfstandig taken uit te voeren) keek in het verzorgingshuis haar ogen uit. 

Vooral de moderne technieken, zoals de tilsystemen om patiënten in en uit bed te zetten, vond 

zij een uitkomst. In een Tsjechisch ziekenhuis komt het nog aan op spierkracht van het 

personeel. 

De stageperiode in Meppel wordt mogelijk gemaakt met Europese subsidie van het Leonardo 

da Vinci Fonds. In Meppel werden de stagiaires een maand lang begeleid en wegwijs gemaakt 

door bestuursleden van de Stichting Stedenband Most-Meppel. De studenten logeerden in 

Meppel’s Inn en aten ’s avonds graag bij Herberg ’t Plein. 

 

Zelfvertrouwen 

In hun vrije tijd werden Ivana, Martin en Petra regelmatig mee op dagtocht genomen door 

heel Nederland. Zoleerden zij behalve de Meppeler Toren ook de Gieterse bruggen, de 

Amsterdamse grachten, Staphorster klederdracht, de Hollandse bollenroute en de Havelter 

hunebedden kennen. ‘We hebben veel gezien en het voelde goed om van zo dicht bij een 

andere cultuur te proeven en nieuwe mensen te ontmoeten’, verklaart Ivana. ‘We weten nu 

ook dat we ons aardig kunnen redden in het Engels’, stelt Petra voldaan vast. ‘Onze 

taalbeheersing is met sprongen vooruit gegaan. We durven meer te zeggen in het Engels en 

dat geeft zelfvertrouwen’. 

Ivana besluit: ‘We gaan naar huis met mooie herinneringen in ons hart aan vriendelijke 

mensen en de gastvrije ontvangst in Meppel’. 

 


