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Wereldreiziger strijkt neer in Mol-Sluis
‘Wereldwandelaar’ Chris Van Limbergen
(57) is deze week neergestreken in Mol-
Sluis. Cafébaas Wim Vos ving hem op. Van
Limbergen, die vroeger werkte als mijnwer-
ker in het Limburgse Houthalen, startte in
1989 al wandelend met een wereldreis. In
elke stad of gemeente waar hij komt, hen-
gelt hij naar een stempel van de burgemees-
ter.
«Gastvrije mensen, die Kempenaars», gnif-
felt Chris Van Limbergen terwijl hij een siga-
retje opsteekt en nipt van een biertje. Zijn
twee enorm grote rugzakken wekken heel
wat nieuwsgierige blikken op in café De
Kempen in Mol-Sluis. Met zijn spontane
houding heeft hij binnen de kortste keren
het hart van iedereen gestolen. 
«Ik heb geen domicilie, ik krijg ook geen uit-
kering», vertelt de ‘straffe’ stapper. «Dage-
lijks wandel ik toch wel zo'n 40 tot 50 kilo-
meter. Ik leef van wat de mensen mij geven.

Soms heb ik verschillende dagen niks te
eten en slaap ik buiten.»
Zijn wandeltochten voerden Van Limbergen
al door Duitsland, Oostenrijk, Italië en Grie-
kenland. Hij heeft nog nooit gesjoemeld,
nog nooit gelift. In Griekenland liep het wel
even heel erg fout. «Ik zakte door mijn hiel-
been. Even leek het erop dat mijn been
moest worden geamputeerd. Maar drie
operaties en een paar vijzen later, stapte ik
weer rond.» 
De wandelaar heeft ondertussen maar liefst
achttien boeken vol met stempels van de
burgemeesters waar hij al langskwam. On-
dertussen heeft hij de kaap van de 35.000
stempels gerond. Dat leverde hem een ver-
melding in het Guinness Book of Records op.
«En ik blijf België letterlijk en figuurlijk hoog
in het vaandel dragen. In elk land draag ik
de Belgische vlag met me mee, samen met
de vlag van het land waar ik vertoef.» (JAM)
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Het ondernemersschap is de
succesvolle Erwin Beerens met
de pap-lepel ingegoten. Zijn va-
der vond dat hij maar beter kon
gaan werken in plaats van ver-
der te studeren. Zo bouwde hij
zijn carrière snel op. Nu noemt
hij zichzelf een moeilijke baas.
«Ik eis stiptheid en gedreven-
heid van mijn personeel. Ik kan
heel hard zijn voor werknemers
die fouten maken.» Maar ook
voor zichzelf is hij veeleisend.
«Ik werk gemiddeld veertien
uur per dag. Je moet eigenlijk
een workaholic zijn om te sla-
gen.» 

PHILIPPE TRUYTS

«Mijn vader had een bakkerij in
de Sint-Bartholomeusstraat in
Merksem. Maar toen ik een jaar
of zeven was, heeft hij de zaak
verkocht en startte hij in het in-
dustriepark van Wilrijk een
groothandel in natuurvoeding.
Hij was een pionier in die sector.
Hij stampte een keten van 750
winkels uit de grond.»

REBEL
«Ik was een rebel, zeg maar een
lastig ventje. Op het Sint-Jan-
Berchmanscollege hadden ze
weinig vat op mij. Ik babbelde
graag, hield mijn aandacht niet
zo bij de lessen. Op mijn acht-
tiende vond mijn vader dat ik
maar beter ging werken in
plaats van verder te studeren.
Werken stond trouwens cen-
traal thuis. Als er discussies tus-
sen mijn ouders waren, ging het
over geld of werk. Vanaf mijn
twaalfde deed ik al wat klusjes
in de zaak. Ik heb er veel geleerd.
Ik wil dat graag overbrengen op
mijn kinderen.»
Op school amuseerde ik me door
tijdens de speeltijd nachtlijnen
te leggen om vis te vangen en die
achteraf te verkopen. Zaken-
doen zat er al vroeg in. Zo verza-
melde ik postzegels. We kregen
dan thuis wel vaker telefoontjes
van een moeder van een vriend
om te zeggen dat ik haar zoon ‘in
de zak’ had gezet met die post-
zegels.»

BOERENKNOL
«Ons gezin reed te paard, in
Schoten. We namen deel aan
dressuurwedstrijden, we deden
dat redelijk fanatiek. Maar om
naar de top door te stoten, moet
je veel geld uitgeven. Wij reden
met een veredelde boerenknol. 

PERTE TOTALE
«Tijdens mijn legerdienst leer-
de ik de zin van het nutteloze.
Ik zat in Leopoldsburg, waar ik
mee instond voor de telecom-
municatie. Ik was een zoge-
naamde ‘plantrekker’ en haal-
de heel wat kattenkwaad uit.
Tijdens een wachtdienst reed ik
mijn auto ‘perte totale’ op het
paradeplein. Ik amuseerde me
met slippartijen in de sneeuw.
Tot ik op een verlichtingspaal
botste. Maar geen probleem; ik
slaagde erin om met wat ‘ge-
leende’ onderdelen van een Re-
nault R4 van het leger mijn auto
te herstellen.»

MALDEGEM
«Mijn vader verplichtte me om
alle jobs op alle afdelingen van
het bedrijf zelf eens te doen: van
het magazijn, over de dienst lo-
gistiek, tot de administratie. Ik
leerde boekhouden en volgde
avondschool Duits. Op een be-
paald moment klopte een Fran-
se groep met kapitaal van Suez
en Petrofina aan. In 1989 hebben
we ons bedrijf verkocht en ben
ik manager geworden van de
Belgische tak van die Franse
groep, bekend als Reformwaren
en Nonkels. We verhuisden toen
naar Maldegem.»

PASSIE
«Auto’s waren altijd mijn passie.
In 1994 stapte ik uit de natuur-
voeding. Automobielbedrijf
AAM was failliet en ik zag een
overname wel zitten. Gemakke-
lijk ging het niet: ik moest het
met D’Ieteren eens geraken over
een concessie en moest met de
vakbonden akkoorden sluiten.
Want er waren bij AAM bijzon-
dere cao’s. Van de 78 werkne-
mers hield ik er 22 over op twee
locaties: aan het Kempisch Dok,
waar nu de Porsche-garage is, en
in de Carettestraat. De verhuis
naar onze nieuwe vestiging in
2001 was een moeilijke stap
voor mij. Op zes maanden tijd

moest dat gerealiseerd zijn. Ik
heb mijn bed dan maar op kan-
toor gezet.»

HUILEN
«Dat ik AAM kon overnemen en
het nog datzelfde jaar in een ren-
dabel bedrijf wist te veranderen,
is mijn mooiste herinnering. Ik
ben ook trots op het binnenhalen
van het merk Infiniti. Mijn moei-
lijkste moment kwam toen ik af-
scheid moest nemen van de per-
soneelsleden bij Reformwaren.
Het was een vrij kleine groep, in
een familiale onderneming. Ik
ben geen ‘softie’. Maar toen ik
vertrok, heb ik wel gehuild.»

MOEILIJK MENS
«Ik ben een moeilijke mens. Ik
kan heel hard zijn. Mijn perso-
neel moet stipt en gedreven wer-
ken. Als ze een fout maken, dan
krijgen ze van mij onder hun
voeten. En als iets goed gedaan
is? Ik vrees dat ik dan te weinig
complimenten geef. Ik geloof in
een vorm van dictatuur. Van
mensen die te braaf zijn, maakt
de maatschappij misbruik.»
«Het bedrijf kan zeker nog groei-
en. Maar in 2009 ligt de klem-
toon toch op consolidatie. Onze

sterkte is dat we dankzij een
aantal overnames en de samen-
werking met autoverhuurbe-
drijf Belcar een totaalpakket
kunnen aanbieden aan onze
klanten. Een bepaalde schaal-
grootte laat je toe om concur-
rentiële prijzen te hanteren. We
hebben vorig jaar ook een lap
grond gekocht in Roemenië, om
daar tweedehandse wagens te
verkopen die hier moeilijker
verhandelbaar zijn. Maar de
economische crisis vertraagt
het project.»

IMKER
«Ik denk niet dat ik dit bedrijf
snel zal verkopen. Maar binnen
vijf jaar wil ik meer van mijn
vrije tijd kunnen genieten. Ik
probeer voor mijn gezin het
weekend vrij te houden. Zater-
dag staat in het teken van recu-
peratie. In de week werk ik
meestal veertien uur per dag. Je
moet eigenlijk een workaholic
zijn om te slagen. Thuis hou ik
me nog met voeding bezig: zo
heb ik een biologische moestuin
van 5.000 vierkante meter. En ik
ben amateur-imker. Wat ik te
veel heb aan honing, geef ik ge-
woon weg.»

ONDERNEMER
IN ANTWERPEN

ERWIN BEERENS

• Erwin Beerens (48) is zaakvoerder van automo-
bielbedrijf Beerens, dat hij in 1994 oprichtte. Bee-
rens is verdeler van VW, Audi, Skoda, Nissan, Spyker
en Seat en voert als enige het merk Infiniti in.
• Erwin en zijn echtgenote Andrée hebben twee kin-
deren: Charlotte (17) en Arthur (15). 

• Bij de veertien vestigingen van Beerens werken
250 mensen. Uithangbord van het bedrijf is de mega-
garage aan de Groenendaallaan, nabij Metropolis.
• Beerens verkoopt 7.000 nieuwe en nog eens even-
veel tweedehandse auto’s. De bedrijfsomzet be-
draagt zo’n 225 miljoen euro. 

Ondernemer Erwin Beerens werkt gemiddeld veertien uur per dag. Foto’s Laenen

«Je moet een workaholic zijn om te slagen»
IK GELOOF IN EEN
VORM VAN
DICTATUUR. VAN
MENSEN DIE TE
BRAAF ZIJN,
MAAKT DE
MAATSCHAPPIJ
MISBRUIK.

«Houthakken en barbecues
houden» 

«Ik zou mijn bedrijf evengoed kunnen leiden vanuit Knokke of
Brussel. Maar dit is mijn omgeving, mijn familie woont hier.
Antwerpen heeft een aparte cultuur. Toen ik in Maldegem
werkte, vond ik de mensen daar veel minder open en direct.
Een Antwerpenaar is misschien veeleer vulgair in zijn taal én
dominant. Maar ik heb daar als Antwerpenaar natuurlijk geen
last van.»

«Mijn favoriete plek ligt thuis, in ’s Gravenwezel. Ik hou er paar-
den, schapen en een ezel. Ik hoef niet naar de Kalmthoutse hei-
de te gaan voor natuur en open ruimte. Ik geniet er enorm van
om met vrienden wat hout in het bos te gaan zagen en daarna
een barbecue te houden. Meer moet een mens niet hebben.»

«Met mijn vrouw trek ik al eens graag naar de Antwerpse
Kloosterstraat, om naar antiek te kijken. Dan drinken we daar
een pintje in café-restaurant Chez Fred.»

«Voor een zakenlunch zoek ik het niet te ver, bijvoorbeeld in
Het Duveltje in de Lange Lobroekstraat. Sterrenrestaurants
hoeven niet voor mij. Ik heb nog het liefst een forse steak met
frieten op mijn bord. Gezonde boerenkost dus.»

«In mijn vrije tijd wil ik rust. Ik heb al genoeg stress. Ik leef een
gejaagd leven. Elke dag is voorbij voor je het weet. Op cultureel
vlak  vind ik mijn gading bij de Oude Meesters in het Museum
voor Schone Kunsten. Een bioscoopfanaat ben ik niet bepaald.
De Metropolis ligt tegenover mijn deur. Wel, ik ben er één keer
naar de film gegaan.»

MECHELEN

Rivierenland ontwikkelt 
600 kilometer wandelpaden

De gemeenten Niel, Boom,
Rumst, Willebroek, Mechelen,
Sint-Katelijne-Waver en Bonhei-
den werken samen met Natuur-
punt, toeristische verenigingen
en enkele werkgroepen aan één
groot wandelnetwerk. Bedoeling
is bestaande en nieuwe routes sa-
men te brengen.
Het netwerk met ruim 600 kilo-
meter aan wandelpaden is het
eerste grote project van het kers-
verse Regionaal Landschap Rivie-
renland. Omdat niet heel de regio
in één keer kan worden aange-
pakt, komen eerst de zeven wes-
telijke gemeenten van het wer-
kingsgebied aan de beurt, om
daarna uit te breiden naar de oos-
telijke helft (Putte, Lier, Heist-op-

den-Berg, Berlaar en Nijlen). 
«Dit wandelnetwerk zal meteen
ook het op één na grootste zijn in
Vlaanderen. Het zal een enorme
‘boost’ geven aan de streekidenti-
teit», benadrukt voorzitter Karel
Geys. De routes lopen zoveel mo-
gelijk langs mooie landschappen,
onverharde wegen, cultuurhisto-
rische bezienswaardigheden en
natuurgebieden. Op 17 februari
wordt het netwerk voorgesteld
aan het brede publiek. 
Dat gebeurt in het stadhuis van
Mechelen om 19.30 uur. Inschrij-
ven kan via jos.pyck@
mechelen.be. De eerste wandel-
lussen en -knoopunten met on-
der meer infoborden worden be-
gin 2010 geopend. (WVK)

Wandelaar Chris Van Limbergen. 
Foto VDV
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Nog tot morgen houdt het Regiment Para Commando oefe-
ningen op de terreinen van het voormalige Britse kamp in Em-
blem en Broechem. Een zestigtal para’s uit bataljons van Diest,
Tielen en Flawinnes trainen er op het bevrijden van Belgische
gegijzelden in het buitenland. 
«Het is de bedoeling om te oefenen hoe we de gegijzelden zo
snel mogelijk
naar buiten
kunnen halen»,
legt majoor Le-
clercq uit. De
leerlingen uit
het vierde leer-
jaar van de St.-
Jozefschool uit
Emblem na-
men gisteren
de rol van gegij-
zelde kinderen
op zich. Zij
amuseerden zich
kostelijk.

SCHOLIEREN AMUSEREN
ZICH TUSSEN MILITAIREN

Hellen Michielsen

«Ik heb me nog geen minuut verveeld»

Marie-Sofie Jacobs

«De para’s zorgen goed
voor ons»

Tijdens de middagpauze mochten de
kinderen koken zoals de para’s het
doen tijdens hun operaties. Voor Ma-
rie-Sofie en de andere leerlingen uit
haar klas was het een echte belevenis.
«Het was wel lekker en er waren ook
koekjes en chocolade. We komen echt
niets te kort omdat de para’s goed
voor ons zorgen. In het begin van de
dag hebben ze ons alles goed uitge-
legd. Van de hele dag vind ik het ver-
stoppen het plezantste.»

Noa Leclercq

«Ik ga de kogelhulzen
bijhouden»

Bij het bevrijden van de kinderen
werd ook geschoten met losse flod-
ders. «We rapen die kogels op en
houden ze bij. We verzamelen ze en
ik ga ze misschien op mijn kast zet-
ten thuis. Vanmorgen kregen we
oordopjes. Het is dus heel leuk van-
daag, ook omdat we geen les krij-
gen», aldus Noa met haar zakken vol
lege kogelhulzen.

Dorien Lambrechts

«Eigenlijk moeten we niet
veel doen»

Begin vorige week kwamen enkele pa-
ra’s al in de Sint-Jozefschool uitleg geven
over de gebeurtenissen van gisteren. De
dag begon voor de leerlingen ’s morgens
toen ze aan de school werden afgehaald
met echte legervoertuigen. «Dat vond ik
eigenlijk wel heel plezant», zegt Dorien.
«Als je achterin die vrachtwagens zit,
schud je van links naar rechts. Eigenlijk
hoeven we niet veel doen.»

Cato De Smet

«Misschien ga ik ook
wel in het leger»

De para’s maakten zich heel popu-
lair bij de tienjarigen. Cato De Smet
sloot zelfs niet uit ook in het leger te
gaan later. «Het zijn heel leuke jon-
gens. Ze verzorgen ons goed. Het rij-
den met de vrachtwagens is tof. In
het begin schrok ik wel een beetje
van het lawaai bij het schieten. Maar
dat ging snel over. Misschien ga ik
ook wel in het leger», besloot Cato.

ANTWERPEN

De politiediensten en Child Focus zijn koorts-
achtig op zoek naar Shannen Heyvaert (17), een
Antwerpse tiener die op 13 januari is verdwenen
uit de jeugdinstelling in Gent. Moeder Catharina
Roels doet een emotionele oproep aan haar
dochter. «Laat alsjeblieft iets van je horen,
Shannen.»

JORIS VAN DER AA

Catharina Roels en haar oudste
dochter Charissa zijn sinds 13 ja-
nuari op zoek naar Shannen. De
moeder en de zus verspreidden in
Antwerpen eigenhandig affiches
en gebruikten ook het sociale
netwerk Netlog om contact te
zoeken met hun respectievelijke
dochter en zus. 
«Shannen had in Gent een studio
van de vzw Stappen, waar ze on-
der begeleiding zelfstandig
woonde», vertelt moeder Catha-
rina. «Ze was daar na eerdere pro-
blemen geplaatst door een jeugd-
rechter. Ikzelf had geen contact
meer met mijn dochter, maar
Shannen onderhield nog wel
contact met haar oudere  zus Cha-

rissa.»
Dat was tot 13 januari, toen werd
plots alle contact verbroken. 
«We kregen ook telefoon van de
mensen van de vzw Stappen, die
ons lieten weten dat Shannon
niet meer was komen opdagen.»
De vzw Stappen bracht ook de po-
litie van Gent op de hoogte. Die
startte een ‘discreet onderzoek’,
omdat de verdwijning van Shan-
nen niet als onrustwekkend werd
beschouwd. 
Geen affiches, geen onderzoek
naar het gsm-gebruik van Shan-
non, geen nazicht van bankver-
richtingen. 
Moeder Catharina en zus Charis-
sa vragen zich twee weken later
af of er geen tijd verloren is ge-
gaan. 

«Laat alsjeblieft iets van
je horen, Shannen»

De vermiste Shannen. KOS

Moeder Catharina Roels en zus Charissa. De Scheirder

Wilrijk
Brandstof gestolen
Uit enkele vrachtwagens onder
het viaduct op de Boomsesteen-
weg in Wilrijk is maandag vroeg
in de ochtend brandstof gesto-
len. Toen een chauffeur van een
van de trucks aankwam, rook hij
een sterke brandstofgeur. Er
werd ongeveer 50 liter diesel ge-
stolen. Uit de vrachtwagen die
ernaast geparkeerd stond, werd
100 liter gestolen. Een getuige
merkte rond 5.30 uur een ver-
dacht voertuig op in de buurt van
de vrachtwagens.  (KAV)

Antwerpen
Inbraak bedrijf
Bij de firma TDS Office Design
aan de Frankrijklei is het voorbije
weekend ingebroken. Een kan-
toorbediende ontdekte maan-
dagmorgen dat verschillende ar-
chiefkasten en bureaus werden
doorzocht. Er is kleingeld en
snoepgoed gestolen. (KAV)

ANTWERPEN

MUZIEKCAFÉ CATS OPENT DE DEUREN
Aan de Sint-Jansvliet opent deze
week het gloednieuwe café Cats
de deuren. Er is een uitgebreid
drankenaanbod en klanten kun-
nen er ook terecht voor een stevi-
ge portie muziek. «We hebben
drie grote flatscreens met sur-
round systemen waarop we mu-
ziekdvd's afspelen. Het genre
doet er niet toe, als de sfeer er
maar inzit. Maar we zijn geen ka-
raokebar», zegt zaakvoerder
Gaby Vadraro, een Israëliër die
tien jaar geleden naar Antwerpen
verhuisde en ook café Lega aan de
Waterpoort runt. Vadraro koos
voor een modern interieur. De
openingsavond, met gratis drank
en hapjes, begint donderdag om
20 uur. (KML)De zaakvoerders in hun nieuwe café. Foto De Scheirder

ANTWERPEN

Artsen vervolgd voor illegale stamceltherapie
Twee Nederlandse en een Belgi-
sche arts riskeren voor de cor-
rectionele rechtbank in Antwer-
pen celstraffen en fikse geld-
boetes.  De drie pasten in een
privépraktijk in Berchem stam-
celtherapie toe. Dat is in ons
land echter strikt gereglemen-
teerd.

De zaak ging in januari 2007 aan
het rollen na een reportage op de
Britse tv-zender BBC. Het Ant-
werpse parket startte daarop een
onderzoek. Dokters Ari Aanen
(62) en Robert Trossel (54) pas-
ten de stamceltherapie al toe in
het Preventief Medisch Centrum
(PMC) in Rotterdam. Ze gebruik-
ten de therapie voornamelijk als
innovatieve behandeling voor

multiple sclerose en de neuro-
logische aandoening amyotrofe
lateraal sclerose (ALS). Toen de
Nederlandse overheid de prak-
tijken stopzette, vroegen de
dokters huisarts Rudi P. (49), die
in Berchem zijn praktijk had, om
hun patiënten verder te behan-
delen. Hij verhuurde een deel
van zijn praktijk aan de Neder-
landers en kreeg daar per be-
handeling 2.000 euro voor. 
Vijf Britse patiënten kregen in
Berchem een behandeling met
stamcellen voor 12.000 euro. De
stamcellen bleken afkomstig uit
Pakistan. Het ging om een
mengsel van stamcellen van
vier verschillende donoren.
«Ongezien, want er is nooit on-
derzocht hoe die onderling rea-

geren», stelt de aanklager. 

«Kwakzalvers»
Het gerecht vervolgt het trio
voor ‘onwettige uitoefening van
de geneeskunde' en 'inbreuken
op de wetgeving rond trans-
planteren en experimenteren'.
Volgens een gerechtsdeskundi-
ge zijn het «kwakzalvers die
schrijnend misbruik maken van
de ellende van zwaar zieke men-
sen». 
Dokter Trossel riskeert één jaar
cel, waarvan de helft effectief,
en een boete van 275.000 euro.
Dokter Aanen hangt zes maan-
den cel met uitstel en 16.500
euro boete boven het hoofd. Het
Openbaar Ministerie vroeg voor
hen ook een beroepsverbod. 

Rudi P. wordt vervolgd voor zijn
medewerking, maar ook omdat
hij geneesmiddelen verkocht
die in ons land niet geregi-
streerd zijn. Het Openbaar Mi-
nisterie eistvoor hem 11.000
euro boete.
De advocaat van de Nederlan-
ders vroeg de vrijspraak. «Ze
pasten een innovatieve therapie
toe die bepaalde aandoeningen
van MS en ALS kunnen verbete-
ren», stelde meester John Maes.
«Stamceltherapie wordt al jaren
toegepast in de behandeling te-
gen kanker.» Volgens meester
Maes moeten zijn cliënten wor-
den vrijgesproken omdat er in
de wet een juridisch vacuüm
heerst rond stamceltherapie.
Uitspraak op 17 februari. (KAV)

«De politie is nu pas echt in gang
geschoten», zucht de moeder.
«Nu pas vraagt men of Shannen
haar bankkaart bij zich droeg, nu
pas vraagt de politie welke gsm-
nummers mijn dochter gebruik-
te. Het heeft ook dagen geduurd
voor de politie een foto kwam
halen van mijn dochter. Shannen
moet bovendien medicijnen ne-
men. Ik vraag me af wanneer
men haar verdwijning wél als
onrustwekkend zal beschou-
wen.»
«Ik ben uit wanhoop maar zelf
foto’s gaan verspreiden van
Shannen. We hebben ook be-
richten op Netlog geplaatst,
waarin we Shannen vragen om
contact met ons op te nemen. We
zijn verschrikkelijk ongerust.»
De familie van Shannen nam ook
contact op met Child Focus, maar

ook die organisatie koos voor
een rustige aanpak. 
Woordvoerder Dirk Depover:
«We zijn volop bezig met de
zaak, ook al hebben we geen gro-
te affichecampagne gelanceerd.
In sommige gevallen werken dat
soort zichtbare campagnes con-
traproductief. We hebben wel
kleine vignetten met foto’s ver-
spreid onder onze tipgevers en
die aanpak is in het verleden zeer
efficiënt en betrouwbaar geble-
ken. We hebben de mama van
Shannen zelfs aangeraden om
zelf geen affiches op te hangen,
omdat de kans bestaat dat haar
dochter dan elders zou kunnen
onderduiken. Het is wel goed dat
de familie aan Shannen vraagt
om zo snel mogelijk contact op
te nemen», vertelt Dirk Depover
van Child Focus.

EMBLEM

Hellen Michielsen werd samen met haar klasgenootjes tijdens
de oefening meerdere malen bevrijd door de para’s. Wanneer
ze uit het gebouw werden ontzet, moesten ze tussen een zeven-
tal para’s naar buiten lopen. «Het is echt wel leuk. We zitten

vaak in het schooltje, maar dat
vind ik helemaal niet erg. Ik heb
me nog geen seconde verveeld.
Het meest plezante is het mee
naar buiten lopen tussen de sol-
daten. Soms moeten we ‘help’
roepen als ze ons komen bevrij-
den. Dat vind ik ook leuk. We
moeten natuurlijk ook goed luis-
teren naar de mensen van het le-
ger om te weten wat we moeten
doen. Maar het is helemaal niet
moeilijk», vertelt ze enthousiast
na één van de geslaagde bevrij-
dingspogingen.

De schoolkinderen waren erg
enthousiast over hun deelname aan de

oefening. De Scheirder

FILIP SPOELDERS
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