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Samaritaan, gezocht en gevonden
De archieffoto van hiernaast riep een aantal vragen op:
1. waar is die foto gemaakt?
2. waar is dat reliëf van de Barmhartige Samaritaan gebleven?
3. ziet er wel zo uit, maar is het wel een ‘echte’ gevelsteen?
1. Met wat navragen en neuzen in literatuur was de eerste vraag tamelijk snel beantwoord. Het
betreft de toegang tot Gebouw 2 op de binnenplaats van Bouillonstraat 14, de vroegere GGD,
voordat in 1979 de nieuwe vestiging aan het Gelissendomein in Randwyck werd betrokken.
2. De tweede vraag bleef maar in de
lucht hangen en dus werd besloten
een oproep in dagblad de Limburger
te plaatsen.
De krant lag nauwelijks in de bus of
ambulance-chauffeur Eddy George
hing al aan de lijn. De ‘verdwenen’
Samaritaan staat sinds 1979 bij hen
buiten naast de personeelsingang
van de ambulance-post. Of liever
stond, want twee maanden geleden
heeft hij het in het magazijn
opgeslagen omdat het in de weg
stond vanwege schilderwerkzaamheden aan het gebouw.
De ambulancepost verhuist in 2014
naar het nieuw te bouwen
Zorgcentrum Scharn en omdat de
ambulance-mensen ‘hun’
Samaritaan niet kwijt willen, bestaan
er serieuze plannen om dit fraaie
reliëf voor de tweede keer mee te
nemen en daar geplaatst te krijgen.
3. En nee, het is inderdaad geen
gevelsteen, maar een ‘beeld’ dat ooit
bij de vroegere GGD is geplaatst om
uitdrukking te geven aan het motto
waar die instantie voor staat, nl.
‘hulpvaardigheid’. Het is gemaakt
van beton en 120x80x10 cm. groot.
De ontwerper is helaas onbekend
evenals het jaar dat het gemaakt is.
Blijven er dus toch nog een paar
nieuwe vragen over ☺

De VMG zou de VMG niet zijn als
we ons er niet (met toestemming
van de iniatiefnemers van een evt
herplaatsing) tegenaan hadden
bemoeid.
Van onze kant ging een dringende
oproep naar Zorgvastgoed-Zio om
de steen te herplaatsen, liefst in de
gevel van het niieuwe Zorgcentrum
Scharn.
Men was daar bereid om er over
mee te denken en een oplossing te
zoeken voor dit ‘probleem’.
Het antwoord van Vastgoed-Zio:

Inpassing in de gevel is niet
mogelijk, o.a. door eisen GPR aan
de gevel en welstand.
Ik heb de architect wel gevraagd
om iets te bedenken, en hij heeft
het volgende bedacht:
Deze kan geplaatst worden voor
jullie toegangspoort.
Graag verneem ik wat jullie van dit
voorstel vinden.
Met vriendelijke groet,
Bjorn van Amersfoort
Daarmee krijgt onze oproep nog
een alleszins bevredigend vervolg.
En van ons krijgt Zorgvastgoed-Zio
alvast een grote pluim !!!
We zullen volgend jaar als het
zorgcentrum klaar is, het resultaat
komen bewonderen.

