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West- en Middenkust

Jill Peeters na VN-rapport klimaatopwarming
«Als we niets doen, overleven

onze achterkleinkinderen het niet»
Het is nog niet te laat om iets aan
de opwarming van de aarde te
doen, maar dan moeten we snel
handelen, zegt het klimaatpanel
vandeVerenigdeNaties.Doenwe
dat niet, dan zijn tegen 2100 alle
planten en dieren eraan. «De
kleinkinderenvanonzekinderen

zullen daardoor niet overleven»,
waarschuwt weervrouw Jill
Peeters. En dus moeten we drin-
gendmeerinzettenophernieuw-
bare energiebronnen. Daardoor
zal de wereldeconomie wat
afremmen,maardemaatregelen
zijn betaalbaar, klinkt het. Nu
groeit de wereldeconomie jaar-
lijks met 2%. «Met de nodige
maatregelen zal dat nog altijd
1,86à1,94%zijn», aldusPeeters.
Het klimaatpanel stelde gisteren
in Berlijn zijn laatste
rapport voor. (DB/VES)

De onderzoeksrechter in Kortrijk liet de
voorbije dagen zowel vader Andy D. als
moederCindyM.—beidendertigers—ver-
horeninhetziekenhuisvanRoeselare,waar
ze nog steeds op Intensieve Zorgen verblij-
ven. Na de verhoren werden de twee aan-
gehouden. «Allebei voor moordpoging, de
vaderooknogvoorbrandstichtingbijnacht
in een bewoond pand», klonk het gisteren
bij hetparketvanKortrijk.

Motief voor de wanhoopsdaad moet wor-
den gezocht in het droevige leven dat het
gezin leidde. Moeder Cindy was al zeker
acht jaar aanhaarbedgekluisterdenvocht
tegen haar chronische pijnmet eenmorfi-
nepomp. Vader Andy zat financieel aan de
grond. «Ze zagen geenuitwegmeer», aldus
hunadvocaatdieuitvoerigmethensprak.
Het paar schreef sameneenafscheidsbrief,
doodde de cockerspaniël van het gezin en

gaf hun elfjarig dochtertje een dosis slaap-
middelen. Daarna slikten ze zelf nog een
overdosis. Terwijl de vrouw haar polsen
oversneed, stak de man een hoop kranten
inbrand.
Ondanks de medicatie werd de dochter
wakker, trofhaarzieltogendeoudersaanin
debrandendewoonstenginghulphalenbij
de buren. Het meisje redde iedereen. Van-
daag verblijft ze bij familie.
(LSI/BDW/KW)

Het gezinsdrama in Roeselare dat vorige week
verijdeld werd door het elfjarige dochtertje,
was bedisseld door vader én moeder. Ze
schreven samen een afscheidsbrief, gaven
het meisje slaappillen, namen zelf een
overdosis en staken de woonst in brand. Het
dochtertje werd wakker en redde iedereen.
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Aangehouden nadat ze dochter
pillen gaven en huis in brand staken

drie keer
in de fout

PLAY-OFF I

Met zijn
vieren op

drie punten
van elkaar

Kompany
Hij heeft hard gevochten, maar Parijs-Roubaix
winnen, dat deed Boonen gisteren niet. De
14-jarigeGeorgesVermastapetrotsmaken,dát

wel. Toen de renner als tiende over de
meet kwam in Roubaix, stond de
tiener die aan hersenverlamming
lijdt klaar op de eerste rij. Vanuit

Kortrijk was ze op haar
driewieler naar de piste
gekomen, endat terwijl ze
enkele maanden geleden
nognietkonfietsen.«Op
karakterhebikdetocht
gedaan.» Tomwas erg
fier: «Dit doetmij véél
deugd.»De eindzege
gingverrassendnaar
zijn ploegmaat Niki
Terpstra.

Ouders bedisselen
samen familiedrama

DE BLOCK MOET OPEN VLD REDDEN
OpenVld gaat in de campagne één
vrouw volop uitspelen: huisarts
MaggieDeBlock (opde foto tussen
RuttenenDeCroo).Datbleekgiste-
ren op het programmacongres van
departij.Hetpopulairsteregerings-
lidwerktaaneenplanwaarinzeeen
nieuwe visie op gezondheidszorg
uittekent. Dat moet helpen om de
liberalenalseen ‘warme’partij inde
markt tezetten, tegenoverde ‘kou-

de’ N-VA. «OnsMaggie is de beste
garantievooruwzorg.Enzijzalhaar
schouderszettenonderonzerecep-
ten voor zorg en uw oude dag», zei
partijvoorzitsterGwendolynRutten
in haar slotspeech. Het plan moet
over enkele weken klaar zijn. Open
Vld zal haar ster trouwensmeer en
meer uitspelen naarmate 25 mei
nadert.Departijstaaterindepeilin-
gennietal tebestvoorenzekerdan

is een publiekslieveling als ‘Mega
Maggie’eentroef.Devraag isofDe
Block ook kiezers buiten Vlaams-
Brabantnaarhaarpartijkanlokken.
Het felste applaus op het congres
wastrouwensweggelegdvoorKarel
DeGucht.ToenRuttendebelaagde
eurocommissaris inhaar toespraak
vurig verdedigde, zette prompt de
hele zaal de handen op
elkaar. Foto PN

President Oekraïne
wil leger inzetten

Hetconflict inOekraïneheeftopnieuwmensenlevens
gekost. Bij eenconfrontatie tussenpro-Russischemili-
tantenendeordediensten indeoostelijke stadSlaviansk
viel er inbeidekampenzekerééndode.Depresidentwil
het leger inzetten.

De schietpartij, die zich aan een wegblokkade buiten de
stad zou hebben afgespeeld, volgde op een hele reeks
bestormingen van overheidsgebouwen. Die werden
uitgevoerd door zwaar bewapende en kennelijk goed
georganiseerde milities, wat het regime in Kiev en het
westendeedbesluitendathetwel omeenvanuitMoskou
georkestreerdeactiemoestgaan. Ruslandblijftdatechter
ontkennen. Dat de Oekraïense president Oleksandr
Toertsjynov nu ook het leger wil inzetten om het protest
tebestrijden, vindtMoskou «crimineel».
Een Vlaamse studente journalistiek die zelf naar het
conflictgebiedtrok,noemtdewestersehoudinghypocriet.
«Ik heb met eigen ogen kunnen vaststellen dat er wel
degelijk Russen van buiten Oekraïne bij de protesten
betrokkenzijn,maardatneemtnietwegdateengrootdeel
vandebevolkingdeactiesweldegelijksteunt», zegtNaomi
Skoutariotis. «Demensendiemijdatvertelden,willenniet
allemaal bij Rusland gaan horen. Maar voelen zich wel
volkomen miskend. Het is dus heel gevaarlijk om alleen
naar Ruslandmet een beschuldigende vinger te
wijzen.» (GVV)

Gloednieuwe auto
aangereden tijdens
inladen reiskoffers

Eenonbekendetruckerheeftgiste-
reninhetOost-VlaamseLebbekede
wagen van een man aangereden
die net zijn reiskoffers aan het
inladen was. Gelukkig was Ken
Callebaut op datmoment net even
naarbinnengegaan.«Buitenzag ik
indevertenogeentruckmet leger-
motief wegrijden. Al mijn koffers
lagenopstraat.Diechauffeurmoet
achteruit en weer vooruit zijn
gereden, want hij is ook over een
sporttasgereden.Mijnauto is total
loss.Goddank ishijomniumverze-
kerd, ikhadhemnogmaarveertien
dagen.» Ken laat het incident zijn
verlof niet vergallen: «We gaan
zoals gepland met het hele gezin
naar Normandië, maar nu met de
auto van mijn moeder en met
enkeleurenvertraging.» (GMD)

...MAAR WINT HART VAN GEORGES (14)

BOONEN
VERLIEST...

Al ruim 3.000 klachten
tegen Telenet

AlmeerdandrieduizendklantenvanTelenethebbenbijTest-Aankoop
een petitie ondertekend tegen de vervanging van de oude SD-box.
Telenet heeft beslist om uiterlijk op 2 september geen beeldsignaal
meerdoortesturennaarklantendienogzo’noudedigiboxofdigicor-
der hebben. Daardoor zullen ze nog enkel analoog kunnen tv-kijken
engeenprogramma’smeerkunnenopnemen.Telenetraadtdiekijkers
aan een HD-digibox aan te schaffen voor 79 euro of er één te huren.
Maar Test-Aankoop vindt die beslissing onaanvaardbaar en eist dat
Telenet ofwel de oude technologie blijft ondersteunen ofwel de digi-
boxgratis aanbiedt.Metdepetitiewil Test-Aankoopdrukuitoefenen
op Telenet,maar hetMechelse kabelbedrijf buigt voorlopig niet. «Dit
signaalkunnenzeechternietnegeren»,meent JanMoersvan
deconsumentenorganisatie. (FrD)
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Naeen
valpartij

helpt vader
Stefaan zijn
dochterweer
op haar fiets.
«Niets aan

de hand.
Enkel ge-

schrokken!»
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Het was een afspraak tussen de twee:
Boonenzouallesopalles zettenomzijn
vijfde kassei binnen te halen, Georges
zou de 23 kilometer tussen Kortrijk en
Roubaix overbruggen met haar drie-
wieler. Een ferme krachttoer voor het
meisje, want door een aangeboren
hersenverlamming kon ze een jaar ge-
leden amper fietsen. Maar de twee ga-
ven elkaar moed. Boonen inspireerde
haar tijdens haar maandenlange oefe-
ningen, zij stond gisteren na haar helse
fietsrit in de Velodroom op de eerste rij
te supporterenvoorhaar idool.
Luttele momenten nadat hij zichzelf
257 kilometer afbeulde, staat hij er al
naast een plotswel heel verlegenGeor-
ges. «Je bent er dus geraakt?», vraagt hij
trots. «Eenhele prestatie hé, zeker als je
ziet van waar je komt.» Iets later komt
ookTomsvriendinLore langsomtezeg-

gen dat ze fier is. Als de aankomstchaos
voorbij is, wordt Georges uitgenodigd
aan de teambus van Boonen voor een
wat langere babbel. «Het was wind af,
zeker, vanKortrijknaarhier?», daagthij
haaruit.«Néééén»,protesteertGeorges.
Boonen: «Serieus, dit doet mij deugd.
Dat niet alleenwielerfans plezier halen
uit de koers, maar het ook motivatie
biedt. Dat is eigenlijk belangrijker dan
koersen winnen: dat je iets nuttigs
doet.»

Revalidatie
Gisterochtend vroeg. In Kortrijk ver-
trektGeorges ophaar driewielermet in
haar zog een stoet supporters en een
volgwagen. «Kom,we gaan door. Ik heb
de goede vorm te pakken», grapt de
tiener. Doorhaarstoornisstaaterteveel
spanning op haar onderste ledematen,
waardoor bewegen moeilijk gaat. Tot
een zware operatie in 2010 kon ze haar
benenniet eens buigen— laat staandat
ze kon fietsen. Toen de Oostduinkerkse
revalideerde in het ziekenhuis van
Pellenberg,kwamBoonenopbezoekals
petervandeorganisatie ‘MovetoImpro-
ve’.Dewielerheldmaaktegrote indruk:

Dit doet mij deugd.
Dat niet alleen
wielerfans plezier halen
uit de koers, maar
het ook motivatie biedt

TOM BOONEN

Ze heeft nog meer afgezien dan de renners die
Parijs-Roubaix uitreden, maar ze heeft het ge-
haald: Georges Vermast (14) is ondanks haar
hersenverlamming van Kortrijk naar de piste
in Roubaix gefietst om haar grote held Tom
Boonen aan te moedigen. Die werd pas tien-
de, maar dat kon de pret niet drukken. «Dit is
belangrijker dan koersen winnen», bewierook-
te Boonen de knalprestatie van zijn heldin.

• LISE SMOUT •

hoewel ze amper kon stappen en mas-
sa’s pijn leed,wou ze kostewat het kost
leren fietsen, net als haar idool. Afgelo-
pennovemberkwamhetdantotdéuit-
daging.«Superleuk,hé?», aldusGeorges.
Dat Boonen zaterdag in zijn column in
onze sportkrant beloofde te winnen
voorhaar,heefthaarenormgeraakt. «Ik
wist eerst niet dat hij dat gezegd had!
Mensenverteldendat ineens tegenmij.
Ikbendaarwelvangepakt.Mooi.»
De eerste kilometers richting Roubaix
gaan gezwind: sneller zelfs dan de
10 kilometer per uur die papa Stefaan
had verwacht. Dat ze bij het uitrijden
van Kortrijk over enkele pittige hellin-
gen moet, deert haar niet. «Gaat goed,
hé!», roept ze met een smile tot achter
haar oren. Dat de klimmetjes in haar
kuiten bijten, laat ze als een echte prof
nietmerken.Nochtansmoetzealleheu-
veltjes oppurewilskrachtoverwinnen,
want versnellingen heeft haar drie-
wieler niet. Als haar papa dan eens een
duwtje wil geven, moet ze er niet van
weten. «Af!», klinkthetvastberaden.

Valpartij
Nichtje Amber (19) en beste vriendin
Justine (15)houdenhaargezelschaptij-
dens de hachelijke tocht. «Wevertellen
mopjes. Dangaathetallemaalwatsnel-
ler.»Netzoalsbijdeechte renners, volgt
er plots een valpartij. Georges op de
grond, haar driewieler bovenop haar.
«Maar ik hebniets, hoor», roept zemet-
een.«Nietsaandehand.Enkelgeschrok-
ken.Wemoetenmisschienwatminder
tetteren (lacht).»Papazethaaropnieuw
op haar stalen ros en hup, ze kan weer
verder.

Na een picknick — met na de
sandwiches snoepjes om op kracht te
komen—volgennog13kilometertotde
finish. Eitje voor Boonen en zijn
collega’s,eengigantischeuitdagingvoor
Georges.«Deechtebergjeszijnvoorbij»,
verzekertpapaStefaan.«Echt?», twijfelt
Georges terwijl ze maar blijft trappen.
Elkemeterverdervergtveel concentra-
tie én een pak inspanning. Na een rood
licht vanuit stilstand opnieuw op gang
komen, is zwoegen.
Aan de Franse grens krijgt ze het even
hetmoeilijk. «Dat blijft hiermaar op en
neer gaan», zucht ze. Even rusten dan
maar? «Nee, nee. We gaan door tot aan
de finish.»

Als de 8-jarige Alex uitgeput langs haar
komt fietsen, vraagt ze bezorgd of het
nog gaat. «Want je kan ookmeemet de
volgwagen,hoor.»Hettypeerthetmeis-
je: vooral bekommerd om anderen,
want zélf zal ze er wel raken. «Georges
is een plantrekker», vertelt haar papa.
«Enzeheefttonnendoorzettingsvermo-
gen.Daarommoetenwehaaruitdagen,

zodat ze haar grenzen verlegt.» Uren-
lang trainde hij de afgelopen maanden
met haar. Eén keer per week op deweg
en twee keer op de spinningfiets in de
fitness. «Soms liet ikmij door haar zelfs
duwen op de fiets om haar spieren te
trainen. Als er dan iemand passeerde,
zei ikdatzemoest loslaten,wantanders
beginnen ze nog te denken dat ik een
beul ben (lacht).Maar kijk nu eensnaar
haarkuiten, zeheeftenormveelkracht.
Maar eigenlijk ging het niet om deze
tocht of om Tom Boonen. Het draaide
om er alles uit te halen, leren fietsen.
Zodat ze eens zondermij of haarmama
weg kan met vriendinnetjes. Dat ze
autonomie heeft. Iedereen denkt dat
mensen met een beperking niets meer
kunnen, maar dat is niet. En dat toont
Georges. Enhoe.»

Bijna in Roubaix, steekt het meest be-
ruchtewielerkwaaltjedekopop. «Ikheb
eenbeetje pijn aanmijnpoep.Maardat
heeft iedereen zeker?», waarna een
lachsalvovolgt. Intussenishetna13uur,
en komt de koers kilometers verderop
échtopgang.«HoedoetTomhet?», roept
ze naar de volgwagen. «Ik ben aan het
duimen, he!» Wanneer de Velodroom
nadert, gaat het tempo opnieuw de
hoogte in. «Kom,wedoeneen sprintje»,
grapt papa. Met een gigantische glim-
lach bereikt ze de eindmeet. 23 kilo-
meter heeft ze erop zitten, en ze stráált
zo hard dat het pijn doet aan je ogen.
«Yes!Het is gelukt!»

Iedereen denkt dat
mensen met een
beperking niets meer
kunnen, maar dat is
niet. En dat toont
Georges. En hoe

VADER VAN GEORGES

Ik heb een beetje pijn
aan mijn poep. Maar dat
heeft iedereen zeker?

GEORGES VERMAST

OokLoreBoonenwas vol bewondering
voorGeorges’ krachttoer.

Dit is
belangrijker

dan winnen

Ookal is het23 kilomter lang zwoegen,
Georges verliest ermet de hulp van

vrienden en sympathisanten
haar glimlach niet bij. Foto’s Kos

Georges’ blik spreekt
boekdelen bij de ontmoetingmet haar held.

Boonen onder de indruk van

meisje met hersenverlamming

dat voor hem tot in Roubaix fietst


