Bedelende vrouw haalt twee ton op
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HAARLEM - De 38-jarige Elizabeth D. bedelde op straat in Haarlem. Mannen die
de vrouw uit voormalig Joegoslavië zielig vonden, schoten te hulp. Eerst
betaalden ze kleine geldbedragen. Daarna meer, veel meer.
Twee goedgelovige weldoeners betaalden uiteindelijk zo’n 190.000 euro. Een van
hen werd thuis door de ex-man van D. in elkaar geramd toen hij geen geld meer
wilde geven.
De officier van justitie eiste gisteren tegen Elizabeth D. twaalf maanden cel wegens
oplichting. “Ze heeft enorm misbruik gemaakt van kwetsbare personen.”
De politie moest veel moeite doen om te voorkomen dat een Haarlemmer de vrouw
nog meer geld zou geven. Deze man had al 52.000 euro betaald nadat ze elkaar
hadden ontmoet bij McDonalds. Eerst vroeg ze om geld voor een paspoort. Toen
zouden opeens Albanezen haar dochter ontvoeren en familieleden doodschieten als
er niet snel geld op tafel zou komen. Dat was volgens Elizabeth D. allemaal gelogen.
Haar dochter en ex-man zaten in het complot. Ze werd gedwongen door haar exechtgenoot, zo was het verhaal.
De Haarlemmer koesterde geen enkele argwaan en wilde nog eens duizenden
euro’s overhandigen, toen de politie ingreep.
Het andere slachtoffer uit Driebergen betaalde 137.472 euro aan de vrouw. De man
hield van zijn schenkingen een boekhouding bij. Hij had haar op de Grote Markt
ontmoet. Ze was volgens hem ‘in paniek’. Ze belde daarna de hele tijd op.
Elizabeth D. had geld nodig vanwege problemen rond een huis in voormalig
Joegoslavië. Ze zou het terugbetalen. Haar dochter was bezig met een appartement
in Parijs. Haar ex deed zich voor als een Franse makelaar. De moeder van D. was
ziek, dat was volgens haar echt waar. De man twijfelde niet aan de verhalen.
‘Zoveel ellende, dat verzin je toch niet?’, zei hij tegen de politie. Volgens zijn broer
gaat het om een ‘eenzame, sociaal zwakkere man’. Hij kreeg haar ex op bezoek en
werd mishandeld.
(De vrouw werd twee weken later veroordeeld tot een jaar celstraf wegens oplichting)

