
Het is de meest simpele actie,

een krantenpagina omslaan. Wie

de papieren krant leest, doet dat

zonder erbij na te denken. Een

ALSpatiënt kan het niet zonder

hulp. Vanuit dat even eenvoudige

als sterke idee ontwierp de ALS Li

ga, in samenwerking met het com

municatiebureau Publicis, de win

nende advertentie van De Stan

daard Solidariteitsprijs van dit

jaar. Op de advertentie zijn alle

stukken van de krant tot één zin

herleid. Een beetje zoals journa

list en ALSpatiënt Pieter Steinz,

die deze week overleed, in één van

zijn laatste columns schreef: ‘Als

Proust je te zwaar is, probeer dan

eens poëzie.’

De ALS Liga is een organisatie die

sinds 1995 het lot van ALSpatiën

ten probeert te verbeteren. ALS is

een ongeneeslijke spierziekte die

gepaard gaat met verlammingen

en krampen. Een voor een vallen

de verschillende lichaamsfuncties

uit. De jongste jaren is er veel aan

dacht voor de aandoening. Onder

meer met de Ice Bucket Challenge,

waarbij je filmpjes moest posten

van hoe je een emmer koud water

over je heen krijgt, een internethy

pe in de zomer van 2014, werd op

geroepen om te doneren ten be

hoeve van het ALSonderzoek.

Niets voor niets

Uit 24 geselecteerde advertenties

koos een jury van zes de winnaar.

Voor De Standaard waren dat Ka

rel Verhoeven (hoofdredacteur),

Emmanuel Naert (marketingma

nager), Klaartje De Bonnaire

(communicatiemanager) en Hans

Cottyn (chef opinie). De externe

juryleden waren Katrien Bottez

(FamousGrey) en Joost Berends

(Mortierbrigade). 

De winnende inzending vroeg de

medewerking van de eindredac

teurs van De Standaard, die pas

laat in de avond de tekst konden

opmaken, met de strakke deadline

in zicht.

Joost Berends waardeert de ad

vertentie van de ALS Liga omdat

ze op een sterke manier gebruik

maakt van het medium: ‘Een

krant van zowat 50 bladzijden re

duceren tot één, dat weerspiegelt

perfect de ziekte. Het is geen een

voudige advertentie, maar ook dat

sluit aan bij ALS: je krijgt niets

voor niets.’ Ook Katrien Bottez

was snel overtuigd: ‘ALS is een

ziekte waar veel mensen onder

tussen van gehoord hebben. Dan

moet je nadenken over hoe je toch

nog iets verrassends kunt vertel

len. Dat doet deze campagne. Ik

geloof echt dat ze ook in andere

award shows prijzen kan pakken.’

Zilver en brons

Twee andere advertentie spron

gen uit de band. Reborn to be

alive, een organisatie die oproept

om orgaandonor te worden, won

het zilver met een eenvoudig por

tret en een sterke punchline. Bart,

your average hipster, kijkt je

recht in het gezicht aan. Hij wacht

op een longdonatie, vernemen we,

wat niet belet dat hij zelf nog ze

ven levens kan redden.

Amnesty International greep met

de bronzen advertentie de Olym

pische Spelen in Rio aan om het

politiegeweld in Brazilië aan te

kaarten. In Rio alleen al schoot de

politie vorig jaar 307 mensen

dood. Een ‘top topical’ die het

symbool van internationale ver

binding, de vijf olympische rin

gen, ombuigt in vijf geweerlopen,

waarvan er een nog narookt.

Hoofdredacteur Karel Verhoeven

benadrukt het belang van de jaar

lijkse Solidariteitsprijs. ‘Met deze

actie willen we organisaties die

iets ten goede willen veranderen

in de wereld jaar na jaar bij onze

lezers brengen, en omgekeerd. Of

het op lange termijn of op brede

schaal iets uithaalt? Dat weten we

niet. Maar het schaadt ook niet.’
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Wanneer de krant je te zwaar is

COVER Jambon plooit voor extra bewapening politie. Hoewel minister 

Jambon eerder geen brood zag in extra veiligheidsmaatregelen bij de poli-

tie, kwam hij gisteren toch met de belofte om de aankoop van zwaardere 

munitie en wapens te versnellen. In noodsituaties mogen agenten die de 

klok rond dragen. Niet alleen experts, maar ook coalitiepartners stellen zich 

vragen. P.2-3 COMMENTAAR Bewapenen voor een permanente oor-

log. Voor de politievakbonden is het een geruststelling, voor de bevolking 

is dat niet zeker. P.2-3 VOORAAN ‘Zieke geesten horen u, Trump.’ Do-

nald Trump heeft alweer de grenzen van het politiek fatsoen overschreden. 

Strafbaar is hij echter niet voor zijn jongste uitspraken over Hillary Clinton, 

ook al werden ze door velen als een oproep tot moord gezien. De macht van 

de wapenlobby. Het Congres is er de afgelopen twintig jaar niet in geslaagd 

het wapenbezit enigszins in te perken. De wapenlobby beloont haar me-

destanders met gulle donaties. P.4 POLITIEK Politievakbonden slechts 

matig tevreden over beslissingen van Jan Jambon. Terwijl veiligheidsexper-

ten zich zorgen maken over de bewapening van agenten na de werkuren, 

willen de politievakbonden dat minister Jan Jambon snel stappen zet om 

zijn beloftes waar te maken om hen met zwaardere wapens te voorzien. 

‘Terroristen schieten met oorlogsminutie en wij kunnen niet terugvechten.’  

P.5-10 BINNENLAND Verlamde oma kan weer boeken lezen dank-

zij kleindochter. De twaalfjarige Nette Dedapper uit het Antwerpse Nijlen 

heeft met haar speciale boekensteun de publieksprijs gewonnen van Design 

with a Heart, een wedstrijd van Handicap International. ‘Plant bomen waar 

je ook een kunstwerk zou plaatsen.’ Bomen beroeren. Zo zijn op de plannen 

voor de heraanleg van het De Brouckèreplein in Brussel een pak minder 

platanen te zien. Erg tegen de zin van omwonenden, die een petitie startten. 

Ook elders in Vlaanderen proberen mensen hun wortels te redden. Kust 

kampt met veel verouderde appartementen. In de eerste jaarhelft werd 30 

procent meer vastgoed verkocht aan de kust. Toch stijgt de prijs nauwe-

lijks, doordat er veel oudere appartementen zijn. De lage kwaliteit baart onderzoekers zorgen. ‘Dit kan desastreuze gevolgen hebben. P.11 POLITIEK 

Vooral vrouwen zijn langdurig ziek. Een steeds groter deel van de langdurig zieken in ons land zijn vrouwen. 1 op 10 werkende vrouwen zit ondertus-

sen ziek thuis, vaak met psychologische klachten. ‘Een snelle terugkeer naar de job is dan niet evident’. Termont eist ‘fair play’ van Optima-commissie.  

P.12-13 GENERATIEREEKS Gedeeld bed, gescheiden rekeningen. Ze willen zich verliezen in de liefde. Opgaan in elkaar. Maar hun bankrekenin-

gen houden ze liever gescheiden. Want ook al geloven dertigers nog steeds in de pure liefde, als het over centen gaat zijn ze toch een stuk nuchterder.   

P.14-17 BUITENLAND Turkije blaast warm en koud over Navo. Hoe groot is de kans dat het tot een breuk komt tussen Turkije en de Navo? Vanuit 

Ankara klonk gisteren kritiek op het militaire bondgenootschap. Maar voorlopig blijft het bij speldenprikjes. Duitse regering ruziet over dubbele nati-

onaliteit. De Duitse christendemocraten willen onder meer de dubbele nationaliteit afschafen en boerka’s verbieden in de strijd tegen het terrorisme. 

Coalitiegenoot SPD steigert. Vrouwen en kinderen op grote schaal misbruikt in asielcentrum. ‘Ik wil dood, ik heb de dood nodig.’ Het is een schrijnende 

getuigenis van een kind in het Australische asielcentrum op het eiland Naura. Duizenden gelekte interne rapporten tonen hoe seksueel misbruik, aanran-

dingen en zelfverminkingen er schering en inslag zijn. Geen veganistische kinderen in het land van de parmaham. P.18-19 HET VERHAAL Topsport 

als familiebedrijf: hoe gezond is dat? Dat broers en zussen – tweelingen of niet – in eenzelfde sporttak uitkomen, is niet uitzonderlijk. Maar in Rio wordt 

geschiedenis geschreven: voor het eerst doet ook een drieling mee aan de Spelen. Zit sportief succes in de genen. P.20-23 MENS & ECONOMIE 

Terrorisme kost Belgische verzekeraars 160 miljoen. De terreuraanslagen van 22 maart kosten de Belgische verzekeraars in totaal al 160 miljoen euro. ‘geld 

dat via een terreurpool onder elkaar wordt verdeeld op basis van marktaandeel’, zegt Ageas-topman Bart De Smet. Pas boven de 1,2 miljard euro komt 

de factuur terecht bij de Belgische belastingbetaler. Petitie tegen topjob Barroso. Een kleine zesduizend Europese burgers hebben een petitie getekend 

tegen de aanstelling van José Manuel Barroso als voorzitter van een afdeling van zakenbank Goldman Sachs. P.24-30 SPORT Cancellara’s laatste 

kunstje kleurt goud. Drie keer winnaar van de Ronde van Vlaanderen, drie kasseien van Parijs-Roubaix op de schoorsteenmantel en nu ook twee gouden 

olympische medailles in de kast. Fabian Cancellara heeft in Rio een onwaarschijnlijk orgelpunt achter een indrukwekkende carrière geplaatst. Zwemru-

zies vertekenen beeld. De zwemresultaten in Rio zijn goed tot zeer goed, maar de vaudeville rond de estafetteploeg overschaduwt alles. Waarom de Red 

Lions een medaille pakken. Onze gouden hockeygeneratie lost voorlopig alle verwachtingen in: dinsdagnacht versloegen de Red Lions nummer één van de 

wereld en topfavoriet Australië (1–0) en straks om 18.30 uur spelen ze om groepswinst tegen Spanje. Een olympische medaille is realistisch. Golf is weer 

olympisch. Nu de golfers nog. ‘Ik zal de verslaggeving van de Spelen wel volgen, maar ik denk niet dat ik naar het golf ga kijken. Ik hou het bij dingen 

die er echt toe doen: atletiek, zwemmen...’ Aan het woord is topgolfer Rory McIlroy, nummer vier van de wereld. Hij gaf forfait, en met hem vele anderen.  

P.31 REGIO Elk jaar belanden meer en meer gezinnen op straat in Brussel. Elk jaar komen er meer en meer gezinnen op straat terecht in Brussel. In de 

winter kunnen die terecht in de noodopvang, maar tijdens de zomermaanden is de capaciteit daarvan ontoereikend. De beloofde extra plaatsen zullen dat 

niet veranderen. P.34-35 OPINIE & ANALYSE De globalisering is een spel voor de rijken. Neoliberale economen die beweren dat iedereen proiteert 

van vrije handel mogen van Joseph Stiglitz naar de psychiater. Je moet je samenleving beschermen tegen de kwalijke gevolgen van de globalisering, of er 

komen nog veel meer malcontenten. Universiteiten, verkoop uw ziel niet voor sponsorgeld. Dat universiteiten zich naar de wereld richten is alleen maar toe 

te juichen. Maar dat ze meer en meer van de centen uit de privé afhangen, is al heel wat kwalijker. Kan zo’n wetenschappelijke 

instelling wel de nodige onafhankelijkheid behouden, vraagt Tom Bosman zich af. D.12 HET WEER Perioden met regen. Van-

daag komen er eerst nog opklaringen voor in het centrum en het oosten, in het westen is het al zwaarbewolkt tot betrokken. Die 

bewolking trekt langzaam verder naar het centrum .en het oosten, terwijl het in het westen begint te regenen. De regen bereikt 

tegen de middag het centrum en in de namiddag het oosten. De maxima liggen rond 18 graden en er staat een matige wind uit 

het westzuidwesten.
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Zonder hulp kan een ALS-patiënt  

geen krantenpagina’s omdraaien.

Steun onze strijd tegen deze  

vreselijke ziekte op als.be

De krant van de dag ingedikt op één enkele

bladzijde, want een ALSpatiënt kan zelfs 

geen blad meer omdraaien. Dat krachtige 

idee overtuigde de jury van De Standaard 

Solidariteitsprijs. HANS COTTYN

In aanloop naar de Olympische Spelen stjgt het dodeljke politiegeweld in Brazilië dramatisch. Alleen al 
in Rio schoot de politie vorig jaar minstens 307 mensen dood. Dat is 20% van alle moorden in de stad. 
Eis samen met Amnesty International dat het politiegeweld stopt. .

Topdokters? Die werken elke dag de ziel uit hun lijf

Steun Memisa op www.memisa.be
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