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SINT-GILLIS

De container voor gebruikte
drugsnaalden is meteen een pri-
meur voor ons land. ‘In Frank-
rijk bestaat het project al vijftien
jaar’, legt Ishane Nadei, coördi-
natrice van de vzw Dune, uit.
‘We merkten op dat het systeem
daar goed draait en dus hebben
we er ook één aangekocht. Het is
de bedoeling dat drugsverslaaf-
den er discreet hun gebruikte
naald kunnen in deponeren.
Dan krijgen ze een jeton, waar-
mee ze in het tweede deel van
het apparaat een speciale kit
kunnen verkrijgen. In die kit zit-
ten onder andere twee gesterili-
seerde naalden, ontsmettings-
doekjes en andere benodigdhe-
den.’

Advies
‘Met de container willen we ze-
ker de drugsverslaafden niet
aanmoedigen om verder te ge-
bruiken. Integendeel, het is de

bedoeling dat we de mensen
aanspreken die gebruik maken
van de container. Wij leveren
advies aan drugsverslaafden.’
De vzw is open vanaf 19 uur
voor mensen die zoeken naar
propere naalden. ‘Het gebeurt
vaak dat mensen een naald vin-
den op straat en die dan maar
gebruiken. Zo lopen ze wel he-
patitis C of aids op en dat willen
we vermijden. We willen de au-
tomaat geregeld bijvullen wat de

mogelijkheid geeft tot contact
met de drugsgebruiker.’

Zuidstation
Er is nog geen datum bepaald
voor de ingebruikname van de
eerste container, maar de locatie
wel. ‘Wij hebben een voorkeur
voor de buurt van het Zuidstati-
on, maar dan wel op een discrete
plek zodat gebruikers in alle dis-
cretie hun naald kunnen depo-
neren. Na verloop van tijd evalu-
eren we het proefproject. Bij een
positief resultaat kan het sys-
teem worden uitgebreid. Dat is
ook nodig, want wie in het noor-
den van Brussel woont, komt ze-
ker niet tot hier om naalden te
deponeren.’

RUIL BELET BESMETTING MET OUDE NAALDEN

Container voor
drugsnaalden
weldra op straat
De vzw Dune, een
organisatie die zich
inzet voor het helpen
van drugsverslaafden,
heeft een container
aangekocht waar
verslaafden hun oude
naalden kunnen
omruilen tegen
gesteriliseerde
exemplaren. Wellicht
komt de container aan
het Zuidstation.
ROBIN DE BECKER 

Ishane Nadei en Mustapha Essafi van de vzw Dune willen
drugsverslaafden behoeden voor besmetting. ©rdb

Hebt u nieuws voor ons? Mail
naar brussel@nieuwsblad.be

IN FRANKRIJK HEEFT
HET SYSTEEM AL VEEL
LEVENS GERED 
Ihsane Nadei,
coördinatrice vzw Dune
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Kinderopvang KAV heeft al een
netwerk van onthaalouders in
Vlaanderen, maar nog niet in
Brussel. Dat verandert nu. Er
wordt nu koortsachtig gezocht
naar minstens dertien onthaal-
moeders. ‘De bedoeling is om te-
gen het einde van het jaar min-
stens zes onthaalouders te vin-
den, maar op termijn mag dat
aantal oplopen’, zegt Ann Van
Der Seypen van Kinderopvang
KAV. ‘De ouders bepalen zelf
hun uren, al moeten ze vooral
werken tussen 7.30 en 18 uur.’
Er zijn wel wat voorwaarden: je
moet minimum achttien zijn, in
het Brussels Gewest wonen en
het Nederlands voldoende
machtig zijn. Je huis of woning
moet ook aan veel voorwaarden
voldoen. ‘Belangrijk is dat je een
geschikte ruimte om kinderen
op te vangen. Er moet ook aparte
slaapruimte zijn en voldoende
speelruimte voor de kinderen’,
zegt An Van Der Seypen. Er
wordt een basisopleiding en ex-

tra vorming aangeboden. De
onthaalmoeder krijgt een ver-
goeding van 18,33 euro per dag
per opgevangen kind. Dit bedrag
is belastingsvrij.
‘Normaal worden dagelijks vier
kindjes opgevangen, maar een
volledige bezetting kunnen we
nooit garanderen’, zegt Van Der
Seypen. ‘Een onthaalmoeder
met een volledige bezetting
krijgt zo’n 1.500 euro per
maand.’
Er is een infomoment op dinsdag
22 maart van 9.30 tot 11.30 uur in
de Markten, Oude Graan-
markt 5. Het project wordt gefi-
nancierd door de Vlaamse Ge-
meenschapscommissie (VGC)
en minister van Welzijn Jo Van-
deurzen (CD&V). (MMV)

KAV werft
onthaalouders

Ann Van Der Seypen (KAV) en Maria Vindevoghel (ACV) zoeken
onthaalouders. ©mmv

BRUSSEL

Kinderopvang KAV richt een
nieuwe dienst op voor onthaal-
ouders in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest. Er worden
dertien onthaalouders aange-
worven. 

IN BRUSSEL IS VEEL
VRAAG NAAR
KINDEROPVANG
Ann Van Der Seypen,
Kinderopvang KAV
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Info: ann.van.der.seypen@
kinderopvang-kav.be
of 0479-777.042

BRUSSEL Naar goede gewoonte organiseerde Bruparck dinsdag haar jaarlijkse carnavaldag.
Onder een stralende zon konden de kinderen zich naar hartelust uitdossen in hun favoriete kostuum.
Om 17.30 uur werden dan Prins en Prinses carnaval verkozen. Zij mochten mee paraderen in een
heuse carnavalsstoet. (RDB) ©rdb

KINDEREN VIEREN CARNAVAL IN BRUPARCK

‘In december kreeg ik de op-
dracht om klaarheid te brengen
in de financiële situatie, de be-
groting en de rekeningen’, zegt
Luk Van Biesen, fractieleider
van oppositiepartij Open. 
Tussen de begroting en de feite-
lijke uitgaven, zat een verschil
van ruim twee miljoen euro. De
gemeente vreesde eerst een te-
kort, maar uiteindelijk bleek er
een overschot te zijn van zo’n
half miljoen. Zulke fouten zijn

voor Van Biesen onaanvaard-
baar. ‘De drastische belasting-
verhogingen die de gemeente
heeft doorgevoerd, zijn geba-
seerd op een verkeerde voor-
stelling van financiële gege-
vens.’
Van Biesen wil dat de commis-
sie financiën uitgebreid wordt
met alle gemeenteraadsleden
die zich kandidaat stellen. Die
commissie moet de rekening
2010 en de begroting 2011 opma-
ken. In mei moeten de rekenin-
gen van vorig jaar, de begroting
van dit jaar én het financieel
plan voor de periode 2011-2014
aan de gemeenteraad worden
voorgelegd. De belastingsver-
hoging kwam er volgens waar-
nemend burgemeester Arnold
d’Oreye de Lantremagne (Uni-
on) om een financiële reserve op
te bouwen. (WTK)

‘Belastingverhoging steunt
op verkeerde berekeningen’
KRAAINEM

De begrotingsopmaak heeft in
Kraainem heel wat voeten in
de aarde. De rekening van vo-
rig jaar blijkt immers veel
rooskleuriger dan gedacht.
Meteen worden ook vragen ge-
steld bij de noodzaak van de
voorbije belastingverhoging.
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MACHELEN / MUZIEK
12.03
SWINE FLU FESTIVAL
In Jeugdhuis Sjaloom wordt za-
terdag 12 maart het Swine Flu
Festival georganiseerd, een festi-
val van alternatieve muziek.
Genres als noise, rock, grunge
en new wave komen aan bod. Op
de affiche staan Kapitan Korsa-
kov, Soy Califa, The Kerbcraw-
lers en Pandora.Kaarten voor
het festival kosten vier euro.
(WTK)
! !

vanaf 19 uur, Jeugdhuis Sjaloom
www.sjaloom.be

ZEMST / VARIA
12 EN 13.03
FOTOSALON
De Zemstse fotoclub Zefoda or-
ganiseert dit weekend een foto-
salon. Zeventien clubleden laten
in totaal 77 foto’s zien. Daar-
naast worden regelmatig digita-
le beeldenreeksen geprojec-
teerd, met verschillende onder-
werpen. Het fotosalon is zater-
dag te gratis bezoeken van 16 tot
20 uur, op zondag tussen 13 en
19 uur. (WTK)
! !

Parochiezaal Zemst,
Kloosterstraat 4
http://users.telenet.be/foto-dia-
club-Zefoda/

LONDERZEEL / SPORT
13.03
MOUNTAINBIKE
MTB Palmvelden organiseert
zondag haar dertiende Winter
Mountainbike tourtocht, over
een landelijk parcours. Er is
keuze tussen 32, 42 en 52 kilo-
meter, en een kidstour van 18 ki-
lometer. Vertrekken kan tussen
8 en 12 uur aan het buitensport-
centrum Palmvelden bij de
Blauwenhoek in Londerzeel
Sint-Jozef. Deelnemen kost
3,5 euro. (WTK)
! !

Vanaf 8 uur, Palmvelden,
Blauwenhoek
www.palmvelden.be

HOUTEM / VARIA
11 EN 12.03
BIERFEESTEN
Chiro Houtem houdt zaterdag
voor de 25ste keer haar jaarlijkse
Bierfeesten. Vrijdag is er een
bontering, met sketches en
dans. Een Jaren 80 & 90 fuif en
een alternatieve rock fuif staan
zaterdag op het programma. De
Bierfeesten vinden plaats in het
Ruiterijcomplex Drie Fonteinen.
Kaarten voor de fuif kosten 7 eu-
ro. (WTK)
! !

Vrijdag vanaf 19.30 uur, zaterdag
vanaf 21 uur.
http://bierfeesten.chirohoutem.be/

Meer uittips op
www.nieuwsblad.be/agenda

VILVOORDE

Begin mei is Praag een van de
veiligste steden ter wereld. Dan
trekken duizenden politieagen-
ten van over de hele wereld naar
de Tsjechische hoofdstad voor
het Wereldkampioenschap Ma-
rathon voor Politiediensten.
Aan dat kampioenschap nemen
ook vijf Belgen deel, onder wie
Glen Leyers (36), al achttien jaar
politieman bij Politiezone ViMa.
‘Vroeger deed ik vooral triatlon’,
zegt Glen Leyers. ‘Vorig jaar heb
ik mijn eerste marathon gelopen
in Frankfurt. Ik finishte toen net
onder de magische grens van
drie uur. Nu loop ik mijn tweede
marathon. Normaal gezien was
ik niet geselecteerd voor de wed-
strijd. maar omdat een van de
geselecteerde deelnemers zich
geblesseerd heeft, werd ik opge-
vist.’

Ervaringen uitwisselen
Glen vertrekt met een dubbel
doel naar Praag. ‘Het is een
sportwedstrijd, dus uiteraard
wil ik een goed resultaat neer-
zetten’, zegt hij. ‘Daarnaast is

het vooral ook een vierdaags sa-
menzijn met agenten uit de hele
wereld. Dat is een unieke kans
om contacten te leggen en erva-
ringen uit te wisselen. Per land
nemen vijf agenten deel. Ik ben
blij dat ik België en ViMa mag
vertegenwoordigen.’
‘We zijn nu een twee maanden
voor de wedstrijd en de voorbe-
reidingen lopen super. Ik train

nu een honderdtal kilometer per
week. Buiten de werkuren, na-
tuurlijk. Ik train bij Vilvoordse
Atletiekclub en met mijn trainer
Walter Mombaerts. Met zijn
trainingsschema moet het luk-
ken om een sterke tijd neer te
zetten.’

Sportief korps
Over zijn winstkansen is Glen
realistisch. ‘Winnen zal ik zeker
niet doen. Ik hoop onder de drie
uur te blijven; dat zou voor mij
een goede tijd betekenen. Som-
mige landen sturen bijna echte
profs, die tijden rond de twee
uur twintig lopen. Daar kan ik
niet tegen op, maar dat is ook
niet het belangrijkste. Ik hoop
vooral veel nieuwe interessante
collega’s te leren kennen.’

‘De collega’s in het korps reage-
ren alvast positief ’, zegt hij. ‘Vi-
Ma heeft een jong en sportief
korps. Met mijn deelname wil ik
dat het korps ook die uitstraling
krijgt. Ik ben blij dat iemand van
ViMa het land mag vertegen-
woordigen. Ik hoop alvast dat ik
met mijn deelname mijn colle-
ga’s in het korps warm kan ma-
ken om deel te nemen aan de
Wereldpolitiespelen, in Belfast
in 2013. Dat is een soort Olympi-
sche Spelen voor politiemensen.
Daar wil ik ook aan meedoen.
Dat moet een nog ongelooflijkere
ervaring zijn.’

Glen Leyers neemt deel aan de marathon voor politiemannen. ©kms

GLEN LEYERS NEEMT DEEL AAN WK MARATHON VOOR POLITIEDIENSTEN

‘Blij dat ik België en ViMa
mag vertegenwoordigen’
Op het
Wereldkampioenschap
Marathon voor
Politiediensten houdt
een Vilvoordse
politieman de
Belgische eer hoog.
Glen Leyers,
rechercheur bij
politiezone ViMa,
hoopt er een goede tijd
neer te zetten, maar
blijft realistisch over
zijn winstkansen.
WIM TROCH

Hebt u nieuws voor ons? Mail
naar vilvoorde@nieuwsblad.be

VIMA HEEFT EEN JONG
EN SPORTIEF KORPS
Glen Leyers,
Rechercheur politiezone
ViMa 

’’

OPWIJK Wielertoeristenvereniging De Kevers, veertig leden sterk, vierde haar vijfentwintigste
verjaardag met een nieuw koersplunje en nieuwe sponsors. Elke zondagmorgen trekken ze er op uit.
Ze nemen ook deel aan de klassiekers op zaterdag en organiseren elk jaar een meerdaagse fietsvakan-
tie. (EGO)©ego

KEVERS RIJDEN MET NIEUW KOERSPLUNJE

VILVOORDE

Start tweede editie 
Wijk in de Kijk
De fotowedstrijd ‘Wijk in de Kijk’
krijgt een vervolg. Wegens het
grote succes vorig jaar kan ieder-
een vanaf 15 maart tot 30 septem-
ber weer foto’s insturen om één
van de Vilvoordse wijken in de
kijk te zetten. ‘We willen aanto-
nen dat Vilvoorde een aangename
stad is’, stelt schepen van Wijk-
zorg Katrien Vaes (Open VLD).
‘Eind september 2011 worden aan
de hand van de ingestuurde foto’s
door een onafhankelijke jury een
winnaar per wijk en een algeme-
ne winnaar aangeduid. De foto’s
worden beoordeeld op composi-
tie, herkenbaarheid van de wijk
en originaliteit. Zij krijgen een
vermelding in de stads- en wijk-
krant, krijgen hun winnende foto
op canvas en worden uitgenodigd
voor een receptie op het stadhuis.’
Voor meer informatie kan men te-
recht bij de dienst Wijkwerking,
02-255.46.46. (WTK)


