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Russisch-orthodoxenhebben eigen kerk in Antwerpen

De zowat duizend Russisch-orthodoxe christenen in Ant-
werpen hebben sinds gisteren hun eigen indrukwekkend
kerkgebouw. ‘Veel van onze kerken zijn te groot geworden

voor het aantal katholieken in de stad’, zei bisschop Johan
Bonny, die de sleutel overhandigde. ‘Het ligt voor de hand
dat andere christelijke gemeenschappen de eerste kandida-

ten zijn om in onze gebouwen gastvrijheid te krijgen.’
De Sint-Jozefkerk uit 1868, vlak bij het Stadspark, is voor een
niet nader genoemd symbolisch bedrag overgedragen. (MLS)

Instellingen maken zich grote zorgen over afname van middelen voor opvang
TINE PEETERS

Van internaten tot dagcentra: alle
instellingen waar personenmet een
handicap terechtkunnen, moeten dit jaar
samen 13,5 miljoen euro besparen.
‘Niemand blijft buiten schot’, klaagt het
VlaamsWelzijnsverbond. ‘Deze
besparing is niet voor herhaling vatbaar.’

Alle directeurs van instellingen voor mensen
met een beperking kregen eind vorig jaar een
brief in de bus met bijzonder onverkwikkelijk
nieuws. In de brief staat dat ze 13,5 miljoen
euromoeten inleveren.
Hetgaatzowelomdeinternatenalsdedagcen-

tra of de diensten voor zelfstandig wonen. Voor
hetpersoneel betekentdit eenverminderingvan
1,07 procent. “Dezebesparingenzullenook inde
volgende jaren blijven doorlopen”, staat er in de
brief vanhet VlaamsAgentschap voor Personen
meteenHandicap (VAPH). “Vanaf2016 zullenze
niet gecompenseerd worden.” Voor bepaalde
instellingen zullendebesparingen zelfs oplopen
tot 9,2 procent.

Creatief boekhouden
“Dit wordt een bijzonder harde dobber”, zegt
Hendrik Delaruelle, directeur van het Vlaams
Welzijnsverbond. Ruim 220 voorzieningen zijn
bijdezekatholiekekoepelaangesloten. “Bijdevol-
gende begrotingscontrole of begrotingsopmaak
magderegeringditnietherhalen.Verderebespa-
ringen zijn voor ons echt ondenkbaar.”
Delaruellevoorspeltdathij ‘bijzondercreatief’

zalmoetenzijn. “Wezullenwerknemersnietkun-
nenvervangenofhelaasmeermoetendoorreke-
nen aande gebruikers.” Delaruelle zit dezeweek
samenmetallebetrokkenenomuit tevissenwaar
ze het best kunnenbeknibbelen.
Marc Van Gestel zag de factuur van de instel-

lingwaarzijndochter,eenmeisjemeteenmentale
handicap, verblijft, de afgelopen vijf jaar al fors
stijgen. “Allemogelijkekosten,vandeaansluiting
van de tv tot het vervoer, worden nu al afgewen-
teld op de ouders”, zegt de bezieler van de vzw
Opvang Tekort. “Wij maken ons echt bijzonder
ongerust.”
Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen

(CD&V)repliceertdathijnietanderskondandeze
besparingen doorvoeren. “Dit was geen eenvou-

digeopgave,omdatwedekwaliteitsvollezorgniet
willen hypothekeren en het bestaande aanbod
willen vrijwaren”, geeft hij toe. “Maar iedereen
moet inleveren door de slechte budgettaire toe-
stand.”Deregeringkooservoornietdekaasschaaf
te hanteren,maar bespaart gericht.

Kunstgreep
Deze sanering staat los van de 330miljoen extra
budgetwaarVandeurzengraagmeeuitpakt.Dat
bedrag gaat in de komende jaren rechtstreeks
naar personen met een erkende handicap, niet
naarde instellingen. MetdatgeldwilVandeurzen
tegen 2019 50.000mensen ondersteunen.
“Vandeurzenprobeerthiermeekunstmatigde

wachtlijsten in tekorten”,hekeltoppositielidElke
Van den Brandt (Groen). “Wat hij echter vooral
doet, is duizendenmensenmet een kluitje in het
riet sturen. Als hij echt iets aan de wachtlijsten
wil doen, heeft hij nog een half miljard extra
nodig.”
In totaal gaat er 1,25miljard euronaar de zorg

voor personenmet eenhandicap.

‘We zullen werknemers niet
kunnen vervangen of helaas
meermoeten doorrekenen

aan de gebruikers’
HENDRIK DELARUELLE

VLAAMS WELZIJNSVERBOND

Vandeurzen in de prijzen bij VN

bedraagt het jaarbudget
voor gehandicapten

1,25 miljard
moet het personeel
inleveren

1,07 procent

Welzijnsminister Vandeurzen
(CD&V) kreeg dit weekend van
de Verenigde Naties een prijs
voor het budget dat hij perso-
nenmet een handicap geeft
om hun eigen zorg te regelen.
In het jargon heet dat het ‘per-
soonlijk assistentiebudget’ of
PAB. “Hiermeewillen wemen-
senmet een handicap de
regie over hun leven geven”,
zegt de CD&V’er.
In eigen land loopt er echter
een verzoek tot vernietiging bij
het Grondwettelijk Hof tegen
het decreet dat de budgetten
voorziet (DM 28/2). De ouders
van de vzw Iedereen Bezorgd
namen de befaamde advocaat
Hans Rieder onder de arm. Zij
klagen aan dat de som van
300 euro, die geldt als basis-
bedrag, ruim ontoereikend is
om hun kinderen een kwali-
teitsvol leven te bieden. Ze zijn
bang dat ze alle extra hulp,
een plek in een instelling, zul-
len verliezen.
“Als de ondersteuning onvol-
doende is,” reageert

Vandeurzen, “kunnenmensen
een vraag stellen voormeer
gespecialiseerde of intensie-
vere ondersteuning.” De
minister spreekt ook tegen dat
de commissies die oordelen
wie eerst zorg nodig heeft aan
‘willekeur’ doen. “Het nieuwe
decreet zal de rechten van
een persoonmet een handi-
cap netméér waarborgen.”
Volgens Vandeurzen is zijn
decreet helemaal niet ontoe-
reikend. “Er is de klacht dat te
weinigmiddelen gaan naar de
ondersteuning vanmensen
met een handicap. Het
decreet is echter niet de reden
van het tekort aanmiddelen,
het legt juist eenmeerjaren-
budget vast.”
De Vlaamse regering schat dat
er tegen 2020 ongeveer
120.000mensenmet een
erkende handicap zullen zijn.
Zo’n 70.000 van hen zouden
recht hebben op het basisbe-
drag, en 50.000 zouden daar-
bovenop nog een extra uitke-
ring krijgen. (TP)

► Vlaams minister Jo Vandeurzen kiest
niet voor de kaasschaaf maar voor gerichte
besparingen.

‘Praktijktest
nodig tegen
discriminatie’

Minderhedenforum, Netwerk
tegen Armoede en Cavaria vin-
den dat de Vlaamse
Wooninspectie via praktijktests
enmystery shoppingmoet kun-
nen controleren of verhuurders
discrimineren. Ze reageren
daarmee op het jongste rapport
van het Steunpunt Wonen,
waaruit onder meer blijkt dat
verhuurders één op de vijf men-
sen met eenmigratieachter-
grond uitsluiten. Ook één op de
drie mensenmet een OCMW-
uitkering wordt een huurwoning
geweigerd vanwege hun finan-
ciële situatie.

Volgens het Minderhedenforum
en co. zijn praktijktests de enige
geschikte instrumenten om de
naleving van de antidiscrimina-
tieregelgeving tijdens het ver-
huurproces te controleren. Zij
roepen Vlaamsminister van
Wonen Liesbeth Homans (N-VA)
op om de inspectiediensten de
juiste instrumenten te geven.
“Zo vergroot de pakkans van
discriminerende verhuurders en
vastgoedmakelaars en kan de
overheid op een efficiënte wijze
de naleving van haar regelge-
ving controleren”, schrijven ze in
een opiniestuk op de website
van DeMorgen. (JDB)

www.demorgen.be/opinie

De organisaties
kijken vooral
naar Vlaams
minister
Liesbeth
Homans
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Opgegroeid inMolenbeek,
gesneuveld in Syrië
Betrokkene bij cel Verviers sterft tijdens schietpartij
DOUGLAS DE CONINCK

DeMolenbeekse SyriëstrijderAbouOmar
Brams is volgensmedestanders
omgekomen tijdens gevechten in de buurt
van de luchthaven vanDeir ez-Zor. De
twintiger vertrok begin 2014 naar Syrië en
werd beschouwd als een van de aanstokers
van de vanuit Verviers geplande aanslagen.

Honderdprocentbetrouwbaar iseenoverlijdens-
bericht van een Syriëstrijder natuurlijk nooit,
maarvolgensonderzoekerMontasserAlDe’emeh
zijnervoldoendebetrouwbarebronnen.Hij twit-
terde dit weekend: “Belgische IS-strijder Abu
Ibrahimal-Baljiki gesneuveld. Ikkendehemper-
soonlijk.”
AbuIbrahimisdealiasvanAbouOmarBrams,

die sinds de ontdekking van een safehouse van
IslamitischeStaat (IS) inVerviersdoorhet federaal
parketwordt beschouwdals een gevaar.

Gekruisigdeman
AbouOmarBrams(23)groeideopbinnendedrie-
hoek Simonis-Ribaucourt-Belgica. Uit het door
deze drie metrostations begrensde deel van
MolenbeekkwamenookSofianeAmghar (26)en
Khalid Ben Larbi (23), de twee jongelui die op 15
januari inVerviersomkwamen tijdenseenvuur-
gevechtmetdepolitie.De jihadistenhaddenzich
bewapend en waren met valse paspoorten naar
België teruggereisd. Abdelkarim Abaaoud (27),
die vooraf zijn eigen dood in scène had gezet,
leidde vanuitAthene eenoperatiewaarbij IS een
aantal Belgische politiemensenwilde doden.
AbouOmarBramswaserggoedbevriendmet

Abaaoud. De twee vertrokken begin 2014 bijna
gelijktijdignaarSyrië. Abaaoud,dieookopgroeide
inMolenbeek, nam tot afgrijzen van zijn ouders
zijn dertienjarige broertje Younesmee.
Brams was tot vorige week nog erg actief op

Twitter. Hij postte na de aanslagen in Parijs een
fotovandaderChérifKouachieneendreigement:
“Hetgoedenieuwsisdatditpashetbeginis,wacht
maar af, u zult zienwat er gebeurtmet ongelovi-
gen.”Datwas op 12 januari, slechts enkele dagen
voordevanuit Verviersgeplandeaanslagen.Een
maand geleden postte hij eenweerzinwekkende
foto van een in Raqqa in het openbaar gekruis-
digdeman.
AbouOmarBramswastweetalig.Hijwasgoed

bevriendmetenkeleLimburgseIS-strijders.Posts
van overige Belgische IS-strijders laten zien dat
zeblij zijn, jaloers zelfs, nuhunvriend “is gestor-
ven alsmartelaar”.

Einde der tijden
VolgensMontasserAlDe’emehvallener lessen te
trekkenuit de korte levensloopvande jongenuit
zijnwijk,metwiehijbegin2014,netvoorzijnver-
trek, nog een verhitte discussie zegt te hebben
gevoerd op Facebook. “Er zijn twee vaak onder-
schatteredenendie jongensalshijdoenbesluiten
naarSyrië te trekken”,zegthij. “Eenervanisescha-
tologie,hetgeloof inhetnakendeeindeder tijden.
Abou Omar Brams was daar erg emotioneel in,
een redelijk gesprek viel amper nog met hem te
voeren.
“Het feit dathetkalifaat isuitgeroepen, is voor

hemeen teken dat Jezus zal terugkeren. Hij wist
mezelfsexact tevertellenwaar:bijdewittemina-
ret aan de oostzijde van Damascus. U vindt dit
misschien te gek om los te lopen,maar dat is het

soortovertuigingenwaardeze jongensmeeleven.
Ze geloven dat het herstel van het kalifaat en het
begin van het Einde der Tijden is aangebroken.
Zevoelenhetaanalseenplichternaartoe tegaan
omdeeluit temakenvaneenapocalyptischestrijd
tussen de troepen van het kalifaat en de ongelo-
vigen.Eentweederedenisgroepsgevoel.Zijbren-
genhundagenniksenddoor,hunvriendenposten
vanuit Raqqa foto’s en grote verhalen.”
MontasserAlDe’emehzietweinignut inontra-

dingscampagnes voor Syriëgangers zoals die tot
nutoewordengevoerd. “Mengaatvoorbijaanhet
feit dat de oorlog in Syrië in eenwijk als de onze
al jaren aanwezig is. Via Arabische nieuwszen-
ders, door collectebussen. Jongelui willen geen
muntjes in bussen gooien of kleren inzamelen.
Ze zeggen dat ze de oorzaak van het conflict bij
dewortelswillen aanpakken.”

IS-beul ‘Jihadi John’ had
bandenmet een Londense
cel die in de zomer
van 2005, tweeweken
na demetroaanslagen,
een nieuwe golf van
terreuraanvallen
voorbereidde. Dat blijkt
uit juridische documenten
die de krantThe Observer
inzag.

PATRICK
VAN IJZENDOORN

De onthulling dat de inlichtin-
gendiensten van de contacten
opdehoogtewaren,zetnieuwe
vraagtekens bij het terreurbe-
strijdingsbeleid van de Britse
autoriteiten.
De Britten zijn nog aan het

bekomenvandeontmaskering
van Mohammed Emwazi, de
koppensnellervanIslamitische
Staat. Aanvankelijk was er de
schok dat de 26-jarige terrorist
is opgegroeid in de duurdere
wijken van West-Londen, op
eensteenworpafstandzelfsvan
David Camerons woning.
Vervolgens bleek dat de inlich-

tingendiensten de radicalise-
ring van de computerdeskun-
dige op de voet volgden, maar
niet ingrepen.
Er zijn wel pogingen onder-

nomen om hem te werven als
informant, een tactiekdiegoed
werktetijdensdeKoudeOorlog.
Hetmislukte,netalsbijMichael
Abedolajo, een van de twee
mannen die in 2013 een Britse
militairnagenoegonthoofdden.
Nu is ontdekt dat Emwazi
samenwerkte met Hussein
Osman, de Britse Somaliër die
op 21 juli 2005 werd gearres-
teerd omdat hij een bomaan-
slagwildeplegenopmetrohalte
Shepherd’s Bush.

Lapjesdeken
Twee jaar geleden verloorMI5
hetzichtopJihadiJohn.De‘per-
son of interest’ was met valse
documenten naar het oorlogs-
gebiedgereisd.Hij iseenvande
ongeveer vijfhonderd Britse
Syriëgangers. Het Verenigd
Koninkrijk verlaten is relatief
eenvoudig omdat de paspoort-
controles weg zijn bezuinigd.
Het vertrek van drieminderja-

rige meisjes, die als ‘jihadbrui-
den’ naar Syrië waren vertrok-
ken, leiddepasnogtotopschud-
ding.
De hernieuwde roep om

meer geld en bevoegdheden
voorMI5zalstuitenopprivacy-
bezwaren.Deinlichtingendien-
sten zijn ondertussen het poli-
tieke opportunisme zat. “De
Britse terreurwetgeving in het
voorbije decennium”, zei ex-
spionagebaas Nigel Inkster, “is
eenlapjesdekenvanspastische
reacties naar aanleiding van
specifieke gebeurtenissen, in
plaats van iets dat echt is door-
dacht.”

Er klinkennugeluidenomvan
terroristische activiteiten ver-
dachteburgersdesnoodsonder
huisarrest te plaatsen. Zo’n
maatregel was ooit door de
Labour-regeringvanTonyBlair
ingevoerd, maar werd door de
conservatief-liberale coalitie
afgeschaftomdathijhaaksstaat
op de burgerlijke vrijheden.
Huisarrest is een noodmiddel,
hetuitzettenvanmoslimextre-
misten is vrijwel onmogelijk
omdatheteenschendingvormt
vanhetEuropeesVerdragvoor
deRechten vandeMens.
Zo is tevergeefs geprobeerd

omBaghdadMezianetedepor-
teren,eenAlgerijndiesteunhad
verleend aan de cel achter de
recenteParijse terreurgolf.
Deontmaskering van Jihadi

John heeft ook de schijnwer-
pers gezet op de rol van men-
senrechtenclubCage.Haar lei-
derAsimQureshi,eenislamist,
beweerde dat de inlichtingen-
diensten schuldig zijn aan de
radicalisering vandeze ‘prach-
tige jongeman’. De Londense
burgemeester Boris Johnson
noemde Cage een lobbygroep

voorterroristen.Cageblijktgro-
tendeels tebestaanuit radicale
moslims, die kritiek op Boko
Harambijvoorbeeldafdoenals
‘hetdemoniserenvandeislam’.

Jemen van hetWesten
Uit onderzoek vanThe Sunday
Telegraph blijkt dat radicalen
sowieso veel invloed hebben
binnen moslimorganisaties.
Daags voor de Charlie Hebdo-
aanslagen kwamen enkele
vooraanstaande islamisten, op
uitnodiging van het Labour-
kamerlid Yasmin Qureshi, bij-
een inhetparlementomte lob-
byen tegen Prevent, het
antiterreurbeleid.
De greep van de islamisten

op ‘het Jemen van hetWesten’,
zoals onderzoeksjournalist
Andrew Gilligan zijn land
heeft genoemd, blijft niet
beperkt tot organisaties in
eigen kring. Zo blijkt Hizb ut-
Tahrir, dat strijdt voor een
wereldwijd kalifaat, sterk ver-
tegenwoordigd te zijn geweest
opde campusvandeuniversi-
teit vanWestminster, de alma
mater van Jihadi John. (VK)

Britse veiligheidsdiensten volgden Jihadi John

‘Deze jongeren willen deel
uitmaken van de

apocalyptische strijd tussen
het kalifaat en de ongelovigen’

MONTASSER ALDE’EMEH
ONDERZOEKER

► Abou Omar
Brams. Zijn
strijd leefde al
jaren in Molen-
beek, via Ara-
bische zenders
en collecte-
bussen.
© RV

► Een goed-
gemutste Abou
Omar Brams
en enkele
kompanen in
actie in Syrië.
© RV

Terrorist groeide
op in dure wijk van

West-Londen,
op steenworp

afstand van David
Camerons woning


