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Eigenaar ’bars
met meisjes’
riskeert Porsche
te verliezen
Vier Oost-Europese mannen
riskeren tot twee jaar cel en
18.000 euro boete wegens men-
senhandel. Drie Letse dames
zouden in drie cafés in de stati-
onsbuurt van Hasselt aan een
hongerloontje hebben moeten
werken. De Oekraïense eige-
naar van de bars riskeert boven-
op de celstraf de verbeurdver-
klaring van zijn Porsche Cayen-
ne en plezierboot.
Het dossier is opgestart nadat
een dame aangifte had gedaan
van gedwongen prostitutie. Ze
vertelde over een groot opgezet
netwerk en de invoer van oor-
logswapens, waarop de politie
uitgebreid onderzoek voerde
met observaties en telefoon-
taps. «De politie dacht het Odes-
sa aan de Demer te hebben ge-
vonden», reageerde de verdedi-
ging. «De mensenhandel en
economische uitbuiting zijn
wel bewezen», meende de aan-
klager. «De dames werkten tot
twaalf uur per dag en zes dagen
op zeven. Daar verdienden ze 30
euro per dag mee. Ze klaagden
misschien niet, maar ze waren
afhankelijk van beklaagden en
hadden geld nodig.» Dat sprak
de verdediging tegen. «De meis-
jes waren actief als zelfstandi-
gen en kregen kost en inwoon
bovenop hun loon. Niemand is
uitgebuit.» Vonnis 19 april. (ERS)

HASSELT

Dokteres zet 
grote mond op
Een zestigjarige Britse dokteres
met Iraakse roots maakte het
dinsdag erg bont in de Hasseltse
rechtbank. Als een razende
maakte ze de rechter en de aan-
klager verwijten. «Mijn zaak is
corrupt. De politie is racistisch
en corrupt. Mijn rechten wor-
den geschonden en ik zwijg pas
als ik wil zwijgen.»
Sinds begin deze maand zit de
vrouw in de gevangenis nadat
ze in augustus bij verstek ver-
oordeeld werd tot vijftien
maanden cel wegens agressief
en arrogant gedrag. De huisarts,
die momenteel in Duitsland
woont, ging verschillende keren
door het lint tegen politieagen-
ten, deurwaarders, een buur-
man en een bediende van de
Tongerse balie. Zo gooide ze on-
der meer met een bloempot en
deelde kniestoten uit. De vrouw
tekende verzet aan. Haar dos-
sier wordt volgende week be-
handeld. «Ik ga mezelf verdedi-
gen, want ik accepteer geen Bel-
gische advocaat. Die vertrouw
ik niet», besloot de furie. (ERS)

Mignolet organiseert training voor jeugdvoetballers en gala-avond

Doelman verdedigt ALS Liga 
SINT-TRUIDEN

De nonkel van Simon, Erwin Cop-
pejans (40), lijdt al tien jaar aan
ALS. Dat is een progressieve en
dodelijke ziekte. Doordat de mo-
torische zenuwcellen wegvallen,
treedt verlamming in. «Dit was de
aanleiding om eens een groot
evenement op poten te zetten
voor de ALS-Liga, die schitterend
werk levert», vertelt Simon.
Vorig jaar hield de doelman van
Liverpool ook al een fruitverdeel-
actie ten voordele van deze orga-
nisatie, maar door problemen
met de fruitveiling leverde deze
actie tot op vandaag helaas niets
op. En dus vond Simon het tijd om
eens deftig uit te pakken. «Dit jaar
zag ik de kans om in mijn schaarse
vrije tijd toch een geweldig eve-
nement op poten te zetten.»

Tien coaches
Op 10 juni start de benefietdag
om 11 uur met Als Simon Voet-
balt. «Jongeren tussen acht en
twaalf jaar kunnen deelnemen
aan een trainingssessie die ik sa-
men met tien andere coaches in
goede banen zal leiden», zegt Si-

mon. «Na de training is er nog een
foto-en signeersessie gepland en
om 17 uur sluiten we af. Doorlo-
pend is er animatie en kunnen de
hopelijk talrijke toeschouwers
genieten van een hapje en drank-
je.» Wie wil deelnemen aan de
trainingsessie, kan zich inschrij-
ven via de website
www.als.be/alssimon.

Culinair festijn
Na al dat trainen, is het tijd voor
ontspanning tijdens een gala-
avond met diner, tombola, veiling
en muzikale omkadering. Het
wordt een culinair festijn dankzij

Vincent Tibau (Kok Wetstraat),
Sophie Van Breysen (De Kwizien),
Jeroen Vanandroye (Mondevino)
en catering Carpe Diem. Inschrij-
ven voor het gala-diner kan ook
weer op de bovenvermelde web-
site.

Al veel steun
«We zijn Simon heel dankbaar dat

hij dit wil doen voor de ALS-Liga»,
zegt zijn tante Heidi Stippelmans.
«Ons gezin leeft al tien jaar met
ALS en we hebben al ontzettend
veel steun gekregen van deze or-
ganisatie. Dankzij wetenschap-
pelijk onderzoek konden we te
weten komen dat onze kinderen
gevrijwaard zijn van ALS. Dat was
een hele geruststelling. Het is van

cruciaal belang dat het onder-
zoek verder gezet kan worden en
dat er geld in het laatje komt.»
Simon hoopt dat zijn benefiet
heel veel geld oplevert. «De ALS-
events zijn meestal succesvol en
ik hoop dat deze actie met mijn
steun nog succesvoller kan zijn en
nog meer geld in het laatje zal
brengen.»

Simon Mignolet met zijn nonkel Erwin Coppejans en tante Heidi Stippelmans. Foto Borgerhoff

Rode Duivel Simon Mignolet uit Sint-
Truiden, de doelman van topclub Liver-
pool, zet op 10 juni een grote benefiet-
dag op voor de ALS Liga, waarvan hij
ambassadeur is. Onder de noemer ALS
Simon Voetbalt nodigt hij een honderd
spelertjes uit op Stayen voor een trai-
ning. ‘s Avonds is er een gala-avond met
tal van kooktalent. «We hopen op zoveel
mogelijk centjes voor wetenschappelijk
onderzoek zodat een geneesmiddel kan
worden gevonden voor ALS.»
VANESSA DEKEYZER

Slachthuis niet schuldig aan E. coli-besmettingen
De strafrechter in Tongeren oordeelde dat de nv  Slachthuis Genk,
de nv V&C Meat Service en hun zaakvoerder niet schuldig zijn aan
de besmetting met de E. coli-bacterie die 24 personen uit 17 gezin-
nen opliepen na het eten van filet américain. Het virus kan dodelijk
zijn. Door deze vrijspraak komen de kosten van de rechtszaak ten
laste van de Belgische staat en kan de rechtbank niet ingaan op de
vraag van de burgerlijke partijen om een schadevergoeding.

een vrijspraak van beide nv’s en
de zaakvoerder.

Maand in ziekenhuis
Midden juni 2012 kende de regio
een eerder nooit geziene piek van
E. coli-besmettingen. Een vrouw,
die liever anoniem wil blijven,
doet haar verhaal. «Ik haalde het
vlees in een plaatselijk warenhuis
en heb het dezelfde dag nog op-
gegeten. Wat daarna volgde,

werd een ware nachtmerrie. Ik
werd misselijk en kreeg razende
hoofdpijn. Daarbij kwam ook nog
bloederige diarree met bijhoren-
de buikpijn. Bovendien moest ik
overgeven. Ik lag een maand in
het ziekenhuis, maar na een paar
dagen opname - ik dacht aan de
beterhand te zijn - kwam de dok-
ter zeggen dat ik in een ander ge-
specialiseerd ziekenhuis naar in-
tensieve moest omdat mijn nie-

ren dreigden stil te vallen. Nu blijf
ik nog in behandeling voor hart-
problemen.»

In beroep
De advocaten van de burgerlijke
partijen overleggen met hun
cliënten of ze in hoger beroep
gaan. Als dat gebeurt, verhuist de
zaak van de Tongerse correctio-
nele rechtbank naar het hof van
beroep in Antwerpen. (JEK)

GENK

De openbare aanklager voor de correctionele rechtbank van Tonge-
ren vorderde acht maanden cel en 6.000 euro boete voor twee Genkse
twintigers die in 2013 hakenkruisen en racistische slogans aanbrach-
ten op moskeeën in Sledderlo, Kolderbos en Winterslag. De twee za-
ten na de feiten ruim een maand in voorhechtenis en moesten zich
gisteren verantwoorden voor de rechter. Enkele Turkse vzw’s en
UNIA, het vroegere Centrum voor Gelijkheid van Kansen, stelden zich
burgerlijke partij.

Racistische kliederaars riskeren 18 maanden celstraf

GENK

Een hakenkruis, een varkenskop en het woord ‘kutapen’ op een
muur van de Turkse moskee in Sledderlo. Foto Marco Mariotti

Domein Bovy ligt er momenteel verlaten bij. Foto Borgerhoff

Dorpsraad kritisch voor herbestemming Bovy 
De Dorpsraad van Bolderberg bekijkt de plannen van het gemeente-
bestuur voor de herbestemming van het verloederde domein Bovy
met argusogen, zo bleek op de infovergadering in De Witte Zaal. Tot
25 mei kunnen belanghebbenden bezwaren indienen bij het sche-
pencollege.

HEUSDEN-ZOLDER

sing nemen. Vooral de mogelijk-
heid van de bouw van een hotel
met zestig kamers en vier
bouwlagen baart de Dorpsraad
nu al zorgen. Een marktstudie
moet de rendabiliteit trouwens
nog eerst bewijzen. 
Een andere mogelijkheid voor
een nieuwe bestemming is een
feestzaal, maar ook in dat geval
wil de Dorpsraad dat het histo-
rische karakter van Bovy be-
waard blijft. 

Kleinschalig
De Dorpsraad opteert zelf voor
een kleinschalig hotel met een
tiental kamers, als aanvulling
op het bestaande, maar gesloten
hotel. 
Een ander heikel item is de om-
vorming van park- naar natuur-
gebied met mogelijke beperkin-
gen op het vlak van toeganke-
lijkheid, al blijkt dat een vergis-
sing te zijn. Schepen van Ruim-
telijke Ordening Lode Schops
(GOED) gaf dat zelf toe en raad-
de de aanwezigen aan een be-
waarschrift in te dienen tegen
deze optie voor een herbestem-
ming. (PVMB)

De advocaten van de betichten
haalden aan dat één analyse ne-
gatief was en dat er voor drie po-
sitieve stalen geen tweede ana-

lyse gevolgd is, waardoor die
drie positieve stalen niet rechts-
geldig zijn. De rechtbank volgde
die redenering en ging over tot

De informatieavond paste in het
openbaar onderzoek naar het
ruimtelijk uitvoeringsplan Bovy,

dat nog loopt tot 25 mei. Op 31
augustus moet de gemeenteraad
van Heusden-Zolder een beslis-

uitschuiver na overvloedig
drankgebruik en straffe cafépraat
over racisme. Zo vond één van de
twee dat er te veel lawaai ge-
maakt werd bij het oproepen tot
het gebed. De aanklager en de ad-
vocaten van de burgerlijke partij-
en zagen dit totaal anders.

Hitler
«Ik ben zelf in Genk geboren,
maar zou verdorie niet weten
waar die drie gebedshuizen lig-
gen», zei de aanklager. «Dat men
in korte tijd, gewapend met een
lading spuitbussen, op drie loca-
ties ‘schilderwerken’ gaat uitvoe-
ren, heeft niets meer te maken
met een uit de hand gelopen ver-
maaksuitstap. Bij huiszoekingen
vonden we bij één van de be-
klaagden vlaggen met haken-
kruis en lectuur over Hitler. De
twee waren zelfs zo ‘slim’ foto’s
op Facebook te plaatsen waarop
ze de Hitlergroet brengen.»
De verschillende burgerlijke par-
tijen vroegen schadevergoedin-
gen van 1 euro tot 67.637 euro. Die
forse schadeclaim ging om de be-
groting die een aannemer had op-
gemaakt om de besmeurde gevel
in de oorspronkelijke staat te her-
stellen. Vonnis op 19 april. (JEK)

De drie gebedshuizen zijn beklad
met hakenkruisen, afbeeldingen
van varkenskoppen en racistische

slogans. Volgens de betichten
ging het om niet meer of niet
minder dan een ondoordachte

Ik zag de kans om
in mijn schaarse 
vrije tijd toch een 
geweldig evenement
op poten te zetten

SIMON MIGNOLET


