Donderdag 12 september 2013

6.

Nieuwe bestemming

“Vluchtelingen opvangen in
kloosters? Maar die zitten vol!”
Paus roept op om zinvolle invulling te zoeken voor leegstaande kerkelijke gebouwen
aus Franciscus heeft
“Dit verzoek is
bij een bezoek aan
een opvangcentrum in
bij ons niet aan de
Rome opgeroepen lege
kloosters niet om te vormen tot
orde. Wij bouwen
hotels, maar te gebruiken om
de opvang net af.”
vluchtelingen op te vangen.

P

“Doorgaans krijgen kerken
en kloosters een kerkelijke
invulling”, klinkt het bij het
Antwerps bisdom.

MAGGIE DE BLOCK
STAATSSECRETARIS
ASIEL EN MIGRATIE

 Paus Franciscus begaf zich dins-

dagavond zonder lijfwachten of
groot gevolg in een menigte van meer
dan 500 vluchtelingen in het Astallicentrum in Rome. Dat wordt beheerd
door de Vluchtelingendienst van de
jezuïeten, de orde waartoe ook de
paus behoort.
Zijn oproep om leegstaande kerken en kloosters niet te laten omvormen tot hotels, maar open te
stellen voor vluchtelingen, volgt op
zijn eerder bezoek aan Lampedusa.
Op dit Italiaanse eiland stranden al
jarenlang duizenden vluchtelingen
uit Noord-Afrika. In het beste geval
tenminste, velen komen om tijdens
de overtocht in gammele bootjes.
Bij de Koepel van de Vlaamse jezuieten wordt enthousiast gereageerd
op het idee van de paus. “Maar op dit
moment zitten onze kloosters nokvol. Met medebroeders en vooral
veel gepensioneerde missionarissen uit Afrika. De voorbije jaren is
er wel een aantal huizen in Gent en
Aalst gesloten en toegevoegd aan de
nabijgelegen colleges. En ons huis in
Brugge, waar nog maar twee priesters-aalmoezeniers verblijven, is omgevormd tot Pit-Stop, een reïntegratieproject voor ex-gedetineerden.”
Symbolische prijs
Ook bij andere congregaties en
ordes zitten de kloosters vol. “De inventaris wordt constant bijgehouden, maar in België hebben we zeer
weinig met leegstand te maken”,
zegt Tommy Scholten van de bis-

Paus Franciscus ontmoet in het Romeinse opvangcentrum Astalli honderden vluchtelingen. “Leegstaande
kerken en kloosters moeten worden opengesteld voor asielzoekers”, zegt hij. FOTO EPA

Bisschop Boni: “Wij verkiezen een christelijke invulling”
“Leegstaande kerken en kloosters omvormen tot hotels of
lofts (zoals op de foto hiernaast in Mechelen, red.) is zeker niet
de weg die het Antwerps bisdom bewandelt”, zegt Olivier Lins,
woordvoerder van bisschop Boni. “Voor de basiliek van de zusters van het Heilig Hart in Berchem bijvoorbeeld, waarvan de zusters trouwens de eigenaar blijven, wordt momenteel naar een
goede, christelijke invulling gezocht. Ten tijde van de asielcrisis
enkele jaren geleden zijn diverse kerken en kloostergebouwen
tijdelijk opengesteld voor vluchtelingen. In Antwerpen is dat bijvoorbeeld door de Egidiusgemeenschap gebeurd.” Volgens het
kabinet van Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, is de nood aan opvang van vluchtelingen in kerk- en kloostergebouwen niet aan de orde. “We zijn de opvang net aan het
afbouwen”, aldus woordvoerster Els Cleemput.KVH

●●

De Minderbroeders in Mechelen lieten
hun kerk een totaal andere bestemming krijgen. FOTO GVA

Wie het parket van Veurne betaalt,
krijgt er een milde behandeling

schoppenconferentie. “Leegstaande
gebouwen worden meestal ‘doorgegeven’ aan organisaties die voor minderbedeelden opkomen.”
Dat bevestigt ook abt De Sutter van
Grimbergen, ook voorzitter van de
Unie van Religieuzen Vlaanderen.
“Door de vergrijzing wordt het kerkelijke gebouwenpatrimonium voor
sommige congregaties een enorm
zware last. Sommige ‘schenken’
hun gebouwen voor een symbolische
prijs, andere verkopen aan projectontwikkelaars of gemeenten.”
De Kapucijnen aan de Antwerpse
Ossenmarkt verhuren hun klooster
grotendeels voor een symbolisch bedrag aan vredesbeweging Pax Christi, in een ander gedeelte is vierdewereldorganisatie Kauwenberg gevestigd. “En verder zitten we inderdaad
tamelijk volgeboekt”, zegt overste
Gust Koyen. “Steeds meer gepensioneerde medebroeders komen zich
hier vestigen.”
Ook bij de Witte Paters zit alles
“proppensvol, vooral met gepensioneerde missionarissen. Maar om
de kosten te drukken, worden er ook
huizen verkocht. Waarom? Gepensioneerde paters moeten ook eten,
hoor.”
Ook de Minderbroeders in Mechelen hebben na tien jaar leegstand
hun kerk verkocht. “Een gedeelte is
omgevormd tot woningen en lofts,
de tuin is aan de stad overgelaten en
de kerk is sinds 2009 opengesteld als
hotel Martin’s Patershof”, klinkt het
op het secretariaat.
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Kinkhoest
“Toekomstige
ouders laten
zich best
vaccineren”
Hoge Gezondheidsraad
lanceert nieuwe aanbeveling

A

l 136.000 volwassen
Belgen hebben zich
dit jaar laten inenten
tegen kinkhoest. Dat
is een stijging van 14 procent
ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar. De Hoge
Gezondheidsraad publiceerde
zopas een nieuwe aanbeveling
om toekomstige ouders te
laten vaccineren.

 In Groot-Brittannië en de Ver-

enigde Staten geldt die aanbeveling
al langer ter bescherming van baby’s
jonger dan zes maanden. Op de leeftijd van acht weken krijgen kinderen
hun eerste kinkhoestvaccin, maar
dat biedt nog geen onmiddellijke bescherming. Uitgerekend in de groep
van de zuigelingen kunnen de gevolgen zeer zwaar zijn.
Jaarlijks sterven in ons land tussen
de één à vijf baby’s aan kinkhoest. De
ziekte rukt opnieuw op bij volwassenen, wat de risico’s op besmetting
bij zeer jonge kinderen die nog geen
enkele antistof hebben gekregen,
verhoogt.
De Hoge Gezondheidsraad heeft
nu beslist om ook in België systematisch via dokters en gynaecologen
toekomstige ouders aan te raden om
zich te laten inenten tegen kinkhoest.
Op 30 augustus werd die aanbeveling
officieel op de website van de Hoge
Gezondheidsraad gepubliceerd. Ook
grootouders en crèchemedewerkers

die veel met baby’s in contact komen,
laten zich best inenten. Het gaat om
een nieuw advies, geen verplichting.
GSK Pharma in Waver, dat het
vaccin Boostrix maakt, merkt dat
de sensibiliseringscampagne die Katrien en Danny Darche met hun drie weken oude babyzoon Mathieu, die de antistoffen tegen kinkhoest
de Vlaamse overheid enkele jaren via zijn gevaccineerde mama meekreeg. Het koppel verloor in 2010 baby Lore aan de ziekte. FOTO GVA
geleden voerde, zoetjesaan zijn
vruchten afwerpt. “Wij hebben dit
ze ditmaal zo veel mogelijk buiten,
jaar via de privé-markt, de apotheken dus, ongeveer 136.000 Boostrixomdat ze na de ervaringen met Lore
vaccins verkocht”, zegt Elisabeth Van
schrik hebben voor besmettingen.
Damme van GSK. “Dat is een stijging
● ● ”Wij raden het kinkhoestvaccin bij toekomstige moeHun familie en vrienden begrijpen
van 14% in vergelijking met de eerdat perfect. “Mijn man, die zich na
ders aan tussen de 24ste en 32ste week van hun zwanste acht maanden vorig jaar. Naast
gerschap, zodat de baby optimaal de antistoffen kan op- het overlijden van Lore liet vaccineren, liet zijn antistoffen tijdens mijn
deze markt is er nog het circuit via de
nemen en ook de moeder na de geboorte beschermd
schoolgeneeskunde, waarbij adolesis”, zegt professor Vaccinologie Pierre Van Damme. “Ook zwangerschap van Mathieu opnieuw
centen tegen kinkhoest worden gebepalen en had er nog genoeg in zijn
toekomstige vaders kunnen zich best laten vaccineren,
vaccineerd, maar dat zit niet in dit
bloed. Hij moest zich niet opnieuw
net als crèchemedewerkers.”
cijfer inbegrepen.”
laten vaccineren. Zelf liet ik mij wel
Het kinkhoestvaccin voor volwassenen valt buiten de teopnieuw vaccineren zodat ook Marugbetalingssystemen van het RIZIV. Op dit moment be“Heel blij”
thieu nu al antistoffen in zijn bloed
staat er enkel een gedeeltelijke eenmalige terugbetaDanny Darche en Katrien Bensch
heeft. Ook onze ouders zijn gevacciling voor de zwangere vrouw. Anders kost het iets minuit Molenstede (Diest) zijn heel blij
neerd tegen kinkhoest.”
der dan 20 euro. “Wij verwachten dat deze nieuwe aandat de Hoge Gezondheidsraad de
Voor Danny en Katrien is het een
beveling de discussie over volledige terugbetaling bij de
aanbeveling nu publiceert. Zij veroverwinning dat een week na de geVlaamse en Waalse gemeenschappen op gang zal brenboorte van Mathieu ook de Belgische
loren eind 2010 hun babydochter
gen”, zegt professor Van Damme. KMA
Hoge Gezondheidsraad het belang
Lore op de leeftijd van 83 dagen aan
kinkhoest. De meeste besmettingen ringscampagne. De lijdensweg van Lore waren er wél vaccins die haar van kinkhoestvaccinatie officieel ermet kinkhoest gebeuren via de ou- het koppel was nog niet gedaan, want dood hadden kunnen voorkomen.” kend heeft en de boodschap nu systeders. “Als wij beter geïnformeerd wa- in juni 2012 verloren ze opnieuw een
matisch via gynaecologen en dokters
ren geweest, hadden we ons laten in- kindje. “Aude stierf in mijn buik, door Bezoek buiten
gaat verspreiden. “Toen ik zwanger
enten en leefde Lore waarschijnlijk een knoop in de navelstreng, op minDrie weken geleden, op 23 augus- was van Lore, hebben wij nergens
der dan twee weken voor de geboor- tus, verwelkomde het koppel een folders gezien in wachtzalen. Doknog.”
Uit verontwaardiging en opdat de te. Lore heeft nu een sterrenzusje. babyzoon, Mathieu. “Hij kwam drie ters kenden die gevaren blijkbaar
dood van hun baby niet voor niets Zulke dingen gebeuren en kan nie- weken te vroeg ter wereld, maar is ge- zelf niet.”
zou zijn geweest, werkten Danny mand zien aankomen, vertelden de zond”, zegt een stralende mama. “We
en Katrien mee aan een sensibilise- artsen mij over die knoop. Maar bij zijn zó gelukkig.” Bezoek houden KRISTIN MATTHYSSEN

“Tussen 24ste en 32ste week”

KARIN VANHEUSDEN

Slachtoﬀer roofoverval Wemmel:

Belgische kansspelcommissie reageert enthousiast

“Ik heb geen emotie meer”

Europa treedt op tegen online gokken

 De schoten die een einde maakten

Het Gentse parket-generaal
voert een onderzoek naar
mogelijke corruptie bij het
gerecht in Veurne. In een
belastende geluidsopname is
te horen hoe een cannabisboer
uit Diksmuide via zijn advocate
een aanbod krijgt om zijn straf
af te kopen. De bewijzen tegen
bepaalde magistraten zouden
spijkerhard zijn.
 Het Veurnese gerecht kwam de

voorbije maanden al meermaals in
opspraak wegens de omstreden ‘trage’ onderzoeksrechter Y.V. (62) naar
wie het Gentse parket-generaal een
strafonderzoek voert omdat hij mogelijk jarenlang fraudeurs heeft beschermd.
Nu blijkt dat er veel meer aan de

hand is. Er zou sprake zijn van grootschalig gesjoemel waarbij magistraten tegen betaling van grote sommen
verdachten uit de wind zetten.
Een van die verdachten, een varkensboer uit Diksmuide die ‘bijkluste’ door cannabis te kweken, bond
de kat de bel aan. De man zou door
zijn advocate benaderd zijn met een
voorstel om zijn straf af te kopen in
ruil voor enkele tienduizenden euro.
Bij een vorige arrestatie betaalde hij
en kwam nog dezelfde dag vrij, ook
al was hij toen op heterdaad betrapt
voor zware drugsfeiten. Niemand
begreep toen waarom de verdachte
en zijn medeplichtigen niet werden
aangehouden. En toeval of niet, de
onderzoeksrechter die zijn zaak behandelde was...Y.V. Die ontkent elke
vorm van gesjoemel.

André Van Ingelgem van het Hof
van Cassatie bevestigt dat er een
grondig onderzoek wordt gevoerd
naar het dossier van de cannabisboer. Die heeft via zijn nieuwe advocaat, Kempenaar Bart Vosters,
gevraagd om het parket van Veurne
te wraken en zijn zaak rond handel
in cannabis door een ander parket
te laten behandelen wegens partijdigheid. “Er loopt ook een grondig
onderzoek naar de gang van zaken
bij het Veurnese gerecht en meer bepaald tegen een aantal magistraten”,
klinkt het.
De vraag is niet langer of er koppen
gaan rollen, maar wel wanneer. De
kans is erg groot dat de omstreden
onderzoeksrechter binnenkort verplicht met vervroegd pensioen wordt
gestuurd. TG

aan het leven van Michel De Vleesschouwer, zijn zoon Nicolas en zijn
echtgenote Françoise Grumbergs,
klonken alsof er telkens een stapel
papier op de grond viel. Dat verklaarde Ebru Yüksel, de verloofde van Nicolas De Vleesschouwer gisteren op
het Brusselse assisenhof.
Christian Lumu Akutu, Frédéric
M’Lembakani en Milton Roberto
staan er terecht voor de roofmoord
op het Wemmelse advocatengezin
op 14 november 2010.
Ebru Yüksel was de enige overlevende van de roofoverval. De nu
25-jarige vrouw raakte zwaargewond en ondervindt daarvan nog
steeds de gevolgen. Ze werd geopereerd, maar heeft nog steeds kogelfragmenten in het hoofd. Een deel
van haar schedel werd ook gerecon-

Het Europees Parlement wil
live-weddenschappen bij
sportmanifestaties overal
verbieden. Ook wil het dat
alle landen het misdrijf
“sportfraude” opnemen in hun
strafwetboek en dat er overal
dezelfde belasting komt op
online kansspelen.
Ebru Yüksel voor het hof. FOTO BELGA

strueerd. De gevolgen op emotioneel
vlak zijn zo mogelijk nog zwaarder.
“Het lijkt alsof ik niets meer kan voelen, alsof ik geen emoties meer heb.
Ik kan me aan niets of niemand meer
binden, ik heb mijn geloof in veel dingen verloren. Ik ben zo dicht bij de
dood geweest dat ik nu verder leef
omdat ik niet anders kan.”
B

 Dat staat in het Fox-rapport dat

gisteren in het Europees Parlement
(EP) werd goedgekeurd. De Belgische kansspelcommissie is enthousiast omdat “het nu al de derde keer
is dat het EP vraagt om iets te doen tegen online gokken”.
Wat wil het EP?
* “Live-betting” wordt overal verboden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om
weddenschappen tijdens een voetbalmatch, waarbij je wedt dat speler X een gele kaart zal krijgen. Volgens het Europees Parlement kan
dit niet omdat de integriteit van
de sport hierdoor in gevaar kan komen. Een voetballer kan makkelijk
en om iets te
met een speler afspreken
doen waardoor hij een gele
ele kaart zal
krijgen.
n de BelPeter Naessens van
missie
gische Kansspelcommissie
(KSC) vindt het Belgischee systeem beter: “Wij verbieden
den
alleen live-betting als het
n
fraudegevoelig is en een
individu het resultaatt
makkelijk kan beïnvloe-h
den. Tijdens de match
0
wedden dat ze met 3-0

zal eindigen, is in België niet verboden omdat er meerdere personen bij
betrokken zijn. En er was in ons land
nog geen enkel schandaal met erkende wedﬁrma’s rond live-betting. Een
algemeen verbod dreigt jongeren
naar niet-Europese sites te jagen en
dan zijn wij alle controle kwijt.”

* Er moet één misdrijf voor voetbalfraude komen.
Dat moet niet alleen fraude met
weddenschappen bevatten, maar
ook match-fixing, waarbij het resultaat van een match op voorhand
wordt afgesproken.
Naessens: “Het IOC en de grote
voetbalbonden dringen daar op aan,
voetbal
maar in België is het niet echt nodig
omdat men perfect op basis van andere misdrijven zoals omkoping
en fraude kan vervolgen.”
* Er moet één Europees register komen van alle gokkers die zichzelf uitgesloten hebben.
Nu bestaat zoiets alleen
per land. Tegelijkertijd
moet de identiﬁcatie van

de onlinegokkers overal in Europa
op dezelfde manier gebeuren.
Naessens: “Wij zijn hier in België
zeker voor te vinden, maar we kunnen het voor ons eigen land niet geregeld krijgen dat onlinegokkers zich
identiﬁceren via het rijksregister. Op
Europees vlak zal dit nog veel moeilijker zijn.”
* Er moet een en dezelfde belastingsregeling komen voor alle gokbedrijven.
Nu kunnen ze hun zetel verplaatsen naar het land met de laagste belasting.
Naessens: “Dit is een verregaand
voorstel, waar wij achter kunnen
staan.”
JDW

