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Onderscheiding voor redders
die 6-jarige Jort uit sloot haalden
JOZEPHIEN SIEPERDA

DOKKUM Renny Wielenga-Kooistra
en Johan van der Kooi werden gis-
teren verrast in het stadhuis in
Dokkum: ze kregen een onder-
scheiding voor hun heldendaad.

Verbaasde en geëmotioneerde uit-
drukkingen op de gezichten van de
twee redders van Jort Renkema. Bei-
den waren naar het stadhuis gelokt
en werden bij binnenkomst verrast
door een zaal vol met vrienden en
familie. Burgemeester Marga Waan-
ders reikte daarna een bronzen leg-
penning en een getuigschrift uit
voor hun heldendaad.

Op 5 mei vond Renny Wielenga-
Kooistra de vermiste zoon van Willy
en Erwin Renkema in een sloot bij
het Dokkumer bedrijventerrein Zui-
derschans. De verstandelijk beperk-

‘Je wilt de helden
van alles geven,
maar vooral
extra waardering’

te jongen (nu 7 jaar oud) was eerder
die dag weggelopen van zijn logeer-
adres. Bewusteloos lag hij in het wa-
ter, met zijn gezicht omhoog. „Ren-
ny heeft toen hele moeilijke keuzes
moeten maken”, vertelt Willy Ren-
kema. „De sloot was namelijk bij een
terrein waar bijna niemand je hoort
of ziet.” De kans op helpende voor-
bijgangers was heel klein.

In plaats van alleen de sloot in te
springen, besloot de Dokkumse
hulp te zoeken. Ze fietste richting de
Dokkumer terrassen, die flink vol

zaten, en vroeg of iemand haar wilde
helpen. Ze kreeg echter weinig res-
pons op haar kreet om hulp. „Men-
sen zeggen vaak dat ze in dit soort
situaties altijd zullen helpen, maar
lang niet iedereen doet dat”, zegt
Willy Renkema.

Toen de noodkreet terrasganger
Johan van der Kooi uit Ternaard be-
reikte, schoot hij wel onmiddelijk te
hulp. Hij rende naar de sloot en ging
samen met Renny het koude water
in, om Jort vervolgens op de kant te
leggen. De jongen werd daarna naar
het ziekenhuis in Groningen ge-
bracht en herstelde snel.

Een echte heldendaad, vinden de
ouders van Jort. ,,Je wilt de helden
van alles geven, maar vooral extra
waardering’’, licht moeder Willy toe.
„Daarom verdienen deze mensen
een onderscheiding van het Carne-
gie Heldenfonds.”

Burgemeester Marga Waanders reikte de Carnegie Heldenfondspenning uit aan Renny Wielenga-Kooistra en Johan van der
Kooi. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF


