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Fatima (75) ging naar kledingbank,
kwartier later was haar scootmobiel
gestolen: ‘Vergeet dit nooit meer’
De Vlaardingse Fatima Haj Kasem (75) wist niet wat ze meemaakte toen
ze donderdagmiddag beroofd bleek van haar scootmobiel. De drijvende
kracht achter de kledingbank aan de Surinamesingel vond haar
scootmobiel vernield terug. ,,Er is helemaal niets meer van over.”
De hele nacht heeft ze wakker gelegen van de vernieling. ,,Ik snap niet dat mensen
niet met hun handen van de spullen van ouderen af kunnen blijven.” Slechts een
kwartier was ze bij de kledingbank binnen geweest. In die tijd had haar scootmobiel
voor het pand gestaan, op slot welteverstaan. Maar toen ze donderdag rond 15.30
uur naar huis wilde gaan, was haar scootmobiel nergens meer te bekennen. ,,De
politie denkt dat ze de hendel aan de achterkant kapot hebben getrokken en de
scootmobiel hebben weggesleept.”

Geen zuivere koffie
Ze vond haar scootmobiel gekanteld en vernield terug op de parkeerplaats van de
Gereformeerde Gemeente in Nederland Vlaardingen, het pand naast de kledingbank.
Daar zag ze ook dat de accu’s ontbraken. Wim Anker (68), scriba bij de kerk, schoot
te hulp: ,,Hij is gaan rondfietsen en zag twee jongens die rondliepen met de accu’s.
Hoewel ze tegen hem zeiden dat ze die bij een container hadden gevonden, heeft hij
de accu’s teruggekregen en zijn ze weggegaan”, legt Haj Kasem uit. ,,Dat was
natuurlijk geen zuivere koffie, maar ik kon niets bewijzen. Ik vind het ergst voor die
mevrouw”, aldus Anker.

Camerabeelden
De politie bevestigt dat een getuige heeft verklaard over twee jongens van ongeveer
18 jaar in zwarte kleding. Haj Kasem deed aangifte. ,,Hopelijk kunnen we de daders
met dit signalement nog achterhalen. We kijken ook of er camerabeelden zijn”, meldt
een woordvoerder van de politie.
De scootmobiel blijkt niet te repareren. Gelukkig kreeg Haj Kasem vrijdagochtend via
de verzekering meteen een nieuwe thuisbezorgd: ,,Daar ben ik heel dankbaar voor,
maar dit vergeet ik nooit meer.”

Reactie Cor H / ervaringsdeskundige
Helaas moeten we vaststellen dat scootmobielen heel makkelijk te stelen zijn door de
achterhendel van zijn magneetrem te halen. Vele Oostblokkers kennen inmiddels dit
systeem en jaarlijks worden tientallen scootmobielen gestolen op deze wijze.

Voorzorg
Zorg ervoor dat uw scootmobiel allrisk verzekerd is indien de scootmobiel uw
eigendom is. Zorg bij parkeren dat altijd uw sleutel uit het contact is, ook als u uw
scootmobiel parkeert in uw eigen berging.

Bruikleenverstrekking
Heeft u een scootmobiel van uw gemeente? Dan is uw scootmobiel WA verzekerd.
Bruikleenvoorzieningen worden door uw gemeente verzekerd en NOOIT Allrisk.
Zelf verzekeren Allrisk blijkt veel moeilijker te zijn. Vraag uw gemeente hoe zij uw
scootmobiel verzekerd hebben en wat te doen bij diefstal.
Laten we hopen en wensen dat uw kostbare scootmobiel nooit gestolen wordt!

