Zal zij ooit onze harten nog raken?
ALLEEN MET JULLIE STEUN!

Gaby 1 november 2020

Zeilschip de Nieuwe Maen.
Al meer dan een eeuw heeft zij de ziel van velen
geraakt en levens onomkeerbaar veranderd.
De magie van Schipper Gaby met haar Nieuwe Maen
heeft bij velen de harten geopend, de ziel verrijkt en
een blijvende herinnering achtergelaten.
Helaas wordt haar voortbestaan momenteel bedreigd:
door de maatregelen wegens corona en een
noodlottig ongeval zal zij misschien in 2021 haar 130jarig bestaan niet met jullie allen kunnen delen.
Samen kunnen we het tij keren en de zeilen weer
hijsen. Samen kunnen wij haar weer een behouden
vaart wensen, zodat ze nog vele jaren een helend en
warm gevoel kan bieden aan zij die het zo nodig
hebben.

Kunnen wij op jouw steun rekenen?
Door een donatie kunnen de hoge reparatiekosten betaald worden
en haalt de Nieuwe Maen volgend jaar haar 130 e verjaardag.
Een donatie kan overgemaakt worden op IBAN: NL 90 RABO
0122139186
Onder vermelding van donatie Nieuwe Maen 130 jaar.
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Wat doen wij met jouw donatie?
Op 21 september is de Nieuwe Maen via de staande mast route
onderweg van Medemblik naar Zierikzee. In Zierikzee gaan we met
Stichting Rugvin een workshop geven over de Bruinvis die in de
Oosterschelde leeft.

Zover mocht het helaas niet komen…..

Vlak na de Kaagbrug wordt de Nieuwe Maen frontaal aangevaren
door een duwboot. De schipper van de duwboot vaart door voordat
we de kans krijgen om gegevens uit te wisselen.

Dit geeft de nodige
stress; de schade is
dusdanig dat we via
Amsterdam onmiddellijk
terug moeten varen om
naar de dichtstbijzijnde
werf te gaan.
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Op de werf lopen de kosten hoog op.
De schade wordt deels door de
verzekering betaald maar er komt veel
meerwerk bij. Dit om veilig met
gasten op een schip van voor 1900 te
varen. Het kost vakmanschap bij
laswerk aan ijzer ipv staal als wij willen
voldoen aan zware casco keuringen.
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Het blijkt verstandig om het hele onderwaterschip te dubbelen.

Achter in de kont moeten extra platen worden gezet.
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Slecht gelaste platen bij de
voorbolders en bij de uitlaat
moet worden vervangen.
Laswerk en platen buigen in de
kont is lastig en extra duur. Niets
is daar recht.
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Overal waar gelast wordt moet de betimmering weg. Dat betekent
dat alles uit het vooronder moet. De slaapruimte van de schipper in
de roef gaat er ook uit.

Een van de voorste hutten zit achter de “slijtplaat”, dus daar moet
een wand weg met twee bedden. Over de hele lengte moet de vloer
uit het gastenverblijf.
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Naast al het laswerk en
betimmering verwijderen gaan we
buitenom alles weer verven en
wordt het vlak (de bodem aan de
binnenkant) ontroest en
geconserveerd.
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Elke dag dat ik op de werf sta kost nog eens €100,-. Uiteindelijk staan
we er een maand.
Alles bij elkaar gaat het tussen de € 30 000,- en € 40 000,- kosten.
“Ik raak failliet”; denk ik geschrokken.

Binnen is de bende niet meer te overzien. Waar moet ik met alle
spullen naartoe? Alle bedden prop ik in 1 hut. De banken en tafels
heb ik gedemonteerd.. Ik hou 1 bed beslaapbaar omdat ik niet meer
in mijn eigen bed kan liggen.
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De keuken staat helemaal vol opslag.

Een watertank en vuilwatertank moeten ruimte maken om bij de mastvoet
te kunnen die ze extra verstevigen.
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Er wordt hard gewerkt om het schip weer vaarklaar te krijgen.
Zelf sta ik elke dag om 6 uur op. Overal sloop ik voorzichtig de
betimmering weg. Leven aan boord is bijna onmogelijk geworden.
Verstand op nul en lange dagen makend ben ik overal tegelijk bezig.
Tussendoor houd ik hier en daar brandwacht tijdens de
laswerkzaamheden en op de zondagen ga ik naar mijn moeder om
even te douchen. Ik herpak mijzelf om door te gaan en hoop op
steun van mensen die het belangrijk vinden dat de Nieuwe Maen in
de vaart blijft.
Die steun heb ik keihard nodig. De eerste donaties zijn inmiddels
binnen zodat ik na een maand eindelijk de werf mag verlaten.
Volgende maand heb ik de rest van het geld nodig voor de
afbetaling. Als iedereen iets doneert, gaat dat lukken..
Ik vind het moeilijk om geld te vragen maar het is de enige manier.

Ondertussen is mijn slaapkamer opnieuw intimmeren ook een
uitdaging.
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Na al het schilderwerk kan eindelijk het anker weer opgedraaid. Op
de hand draai ik steeds 8 slagen om vervolgens naar binnen te gaan.
Daar begeleid ik de ankerketting netjes in de ankerbak waarna ik
vervolgens weer 8 slagen op draai. Ik ben er een halve dag zoet mee.
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Eindelijk mag ze terug het water in. Dat blijft toch altijd spannend!
Binnen overal kijken of ze echt niet meer lek is.

Nog even wat cijfers op een rijtje.
A.

Kosten door de schade; € 13 478,00
De verzekering keert uit; € 10 739,63

B.

Werk uit keuring; € 7 182,89

C.

Behoud Nieuwe Maen (extra onderhoud wat zichtbaar
werd door de schade en de keuring) € 15 826,47
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Toekomst
Zolang een normale bezetting om te charteren niet mogelijk is
wil ik doorgaan als leerbedrijf voor:
* versneld traject matroos opleiding. Dit heb ik nu 2 jaar
gedaan waarbij mensen in 60 dagen matroos in hun boekje
kunnen krijgen en door kunnen stromen naar de binnenvaart.
* opleiding naar aspirant schipper
* Versneld traject om met één jaar vaartijd het diploma
Schipper Alle Binnenwateren te behalen
* Ook denk ik aan het inzetten voor onderhoud door
herintreders. Bijvoorbeeld mensen uit de verslaving of mensen
met een detentie. Maar ook mensen met een beperking. Ik wil
hiervoor een Stichting op zetten.

Dit hoeven geen grote groepen meer te zijn. Bij kleine groepjes
is het schip mogelijk geschikt om corona maatregelproef te
varen.

Als ik geen schade had gevaren was de keuring en het meer
werk voor onderhoud volgend jaar november gekomen. Dat
had mij in elk geval een jaar extra gegeven om te sparen. Ik heb
momenteel uit het schip geen omzet en de betimmering
binnen ben ik nu zelf aan het herstellen omdat ik geen geld
heb voor uitbesteding. Ik wil het schip in ieder geval zo snel
mogelijk klaar hebben zodat ik stilliggend misschien nog wat
bij kan verdienen.
Ik zou graag aan boord willen blijven wonen ook als ik
voorlopig niet met gasten kan varen.
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Wat het jouw bied als je je verbind met mijn onderneming.
Uiteraard ben je al verbonden.... Je naam zal zeker genoemd
worden. Volgend jaar bestaat het schip 130 jaar. Sponsors een
tocht aanbieden lijkt mij een logische stap. Misschien heb jij
andere goede ideeën hierover. Laat het mij dan vooral weten.

Kan ik op je rekenen?
Door jouw donatie haalt de Nieuwe Maen volgend jaar haar 130 e
verjaardag!
Maak je donatie over op IBAN: NL 90 RABO 0122139186
Onder vermelding van donatie Nieuwe Maen 130 jaar.
Ik ben je heel dankbaar!

Harte-groet, Gaby
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