
VandeachtEuropeseprinsessendie
ooitkoninginzullenworden,doet
prinsesMathildehaar jobhetbest.
Dat zegt45%vandeduizendVlamin-
gendiehetvtm-magazine ‘Royalty’
heeftondervraagd.

Onze prinses laat daarmee haar
collega’s van onder andere Neder-
land,ZwedenenGroot-Brittanniëver
achterzich.Ookindecategorie ‘Wel-
keprinsesondersteunthaarmanhet
best’, kaapt Mathilde met 61% de
eersteplaatsweg. «Het is geen toeval
dat zowel Unicef als de Wereld-
gezondheidsorganisatiehaaralsam-
bassadrice heeft gevraagd», aldus
‘Royalty’-presentatrice Kathy Pau-
wels. Wat glamourgehalte betreft,
moetMathildeweldeduimenleggen
voorKateMiddleton vanGroot-Brit-
tanniëenprinsesMáximavanNeder-
land. Zo’n 31% van de bevraagden
vond Kate de meest glamoureuze
prinses, 30% stemde voor Máxima,

Mathilde haalde slechts 13% van de
stemmen. Volgens royaltywatchers
heeft dat vooral te maken met haar
brave en eerder klassieke stijl. «Kate
iseenfenomeengewordendoorhaar
gevarieerde stijlmix van betaalbare
mode met designerkleding», zegt
Pauwels.«Onzekroonprinsesexperi-
menteert af en toewelmet een lede-
ren jurk of knielaarzen, maar is toch
eenpakbraver.» (TD) Foto Belga
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ENQUÊTE

UITGELATEN BART DE WEVER
BRENGT GIANTS GEEN GELUK

Opgemerkt supportersduo in de bekerfinale
basketbaltussenAntwerpGiantsenAalstar:N-
VA-voorzitterBartDeWeverensenaatsfractie-
leidster LiesbethHomans.
OpdeeersterijvandeuitverkochteLottoArena
supporterden de twee enthousiast voor de

Giants.Hetmochtnietbaten,deGiantsverloren
met96-89.HetwasdetweedewedstrijddieDe
Weverdit seizoenbijwoonde. Eerder alwashij
present op de topper tegen Charleroi. Ook die
matchverlorendeGiants.

(RBE) Foto’s SMB/ Laenen

PETER GORLÉ

Dexiaisdood, leveBelfius.Spaar-
ders konden eind vorig jaar niet
snel genoeg zijn om hun zuur-
verdiende spaargeld weg te
halenbijDexia enonder tebren-
genbijeenanderebankuitangst
datdeBelgisch-Franse instelling
hopeloos ten onder zou gaan.
Dexia BankBelgië zag in het tur-
bulente jaar 2011 het geld op
haar spaarboekjes teruglopen
van 31,6 naar 29,2 miljard euro.
Eenverlies van2,4 miljard.
Na de nationalisering tot staats-
bank eind vorig jaar werd op
1maartDexiaBankBelgiëomge-
doopt tot Belfius. En die nieuwe
naam legt de bank geen wind-
eieren.
De klanten én hun spaarcenten
vinden weer in sneltempo hun
weg naar de kantoren van de
staatsbank. «Sinds januari
komen er maandelijks 15.000 à
20.000 klanten bij», zegt Jos
Clijsters, de CEO van Belfius, in
een interview met ‘De Morgen’.

«We zijn opnieuw aan credibili-
teit aanhetwinnen.»

Extra kredietaanvragen
«DenaamsveranderingnaarBel-
fius speelt daarin ongetwijfeld
eenbelangrijkerol», vultMoniek
DelvouvanBelfiusaan.«Weheb-
ben in het verleden veel klanten

verloren.Vooral in januari. Blijk-
baarhebbenveelklanteninvolle
crisis in oktober beslist om weg
tegaan,maarhebbenzegewacht
tot januari, na de storting van de

intresten en de getrouwheids-
premies. Ook in februari was er
een afname. Na de naamsveran-
dering op 1 maart was er weer
een aangroei. Belfius boezemt
duidelijkweervertrouwen in.»
In die mate zelfs dat er sinds
begin dit jaar alweer 1,2 miljard
euro is teruggevloeid naar de
spaarboekjes van Belfius. Daar-
mee is de helft van de ‘kapitaal-
vlucht’ van vorig jaar al terug
goedgemaakt.
«Daarnaast heeft de uitgifte van
een nieuwe kasbon voor lokale
projecten nog eens 1,2 miljard
euro opgebracht», zegt Moniek
Delvou.
Belfius kreeg sinds 1 januari ook
nog eens kredietaanvragen voor
2,5 miljard euro, waarvan de
helft alwerdgerealiseerd.
Of het nu ligt aan de slimme
reclamecampagne met een
speelse knipoog, de naams-
veranderingofhetfeitdatBelfius
een staatsbank is geworden, de
conclusie is duidelijk: «Het ver-
trouwen is terug.»

Sinds begin dit jaar is er al voor 1,2miljard euro aan spaargeld
teruggevloeid naar Belfius, het voormalige Dexia Bank België. Daarmee
is de helft van het verlies van vorig jaar al goedgemaakt. In de loop van

2011 haalden spaarders in totaal 2,4miljard euro weg bij het wankelende
Dexia. Sinds de naamsverandering trekt de bank ook 20.000 nieuwe

klanten permaand aan. «De naamsverandering heeft een
nieuwe periode ingeluid. Belfius boezemtweer vertrouwen in.»

Belfius lokt al
1,2 miljard terug
naar spaarboekjes

NIEUWE NAAM KAN KAPITAALVLUCHT KEREN

DE UITGIFTE
VAN NIEUWE
KASBONS
VOOR LOKALE
PROJECTEN
HEEFT ÓÓK
1,2 MILJARD
OPGEBRACHT
Belfius

Bestuurslid stort extra
vergoeding Dexia toch terug
Francis Vermeiren (Open Vld), burgemeester van
ZaventemenbestuurderbijDexiaHolding,zaldan
tocheendeelvanzijnvergoedingterugstortenaan
deGemeentelijkeHolding.Alwasdemandaarniet
zomaar toebereid.
Vermeiren streek vorig jaar 72.000 euro op als lid
van de raad van bestuur van Dexia. Dat is 26.000
euro méér dan in 2010. Zaterdag verklaarde
Vermeiren nog zelfverzekerd in ‘De Tijd’ dat zijn
bezoldiging «gerechtvaardigd» was. «Ik heb dat
bedragverdiend.Hetbestuur vanDexia is in volle
crisisperiode veel meer bijeengekomen. Ik blijf
erbij dat die vergoeding gerechtvaardigd is in het
lichtvandeinspanningendiewevorigjaarhebben
geleverd.»Nog geen 24 uur later liet zijn partij bij
monde van Kamerlid Luk Van Biesen weten dat
Vermeirentochafzietvandeextravergoedingvan
26.000 euro en die zal doorstorten aan de
GemeentelijkeHolding. (PGL)

«Electrabel maakt ook treinticket duurder»
«De sterke positie van Electrabelmaakt de prijs
van een treinkaartje duurder», zegt Open Vld-
senator Guido De Padt. Tussen 2005 en 2010
verdubbeldedeprijsdiedeNMBS aanElectrabel
moet betalen voor stroom. Daardoor liep de
elektriciteitsfactuur voor de NMBS op tot 158
miljoen euro in 2010. Per treinkilometer komt
dat neer op 1,71 euro die ze moet ophoesten

voor Electrabel. VolgensDePadt kanElectrabel
de NMBS haast aanrekenen wat ze wil, omdat
het bedrijf zo’n dominante positie bekleedt op
deBelgischemarktdaterbijnageenconcurren-
ten zijn die de gevraagde hoeveelheid stroom
kunnenleveren.«Opdiemanier jaagtElectrabel
meedeprijs vaneen treinkaartje dehoogte in»,
zegtDePadt. (PGL)

Bonden en directie houdenmarathonoverleg bij Bekaert
Directie en vakbonden bij Bekaert onderhan-
delen vanaf eind dezeweek driewerkdagen op
rij over een sociaal plan. Dat gebeurt vrijdag en
volgendeweekmaandagendinsdag.
«Door kort na elkaar te vergaderen, kunnenwe
onsmeer concentreren op éénprobleem», zegt
JohnDebrouwerevandesocialistischevakbond
ABVV over de vergadermarathon. Debrouwere

wil het «beste sociaal plan» voor Bekaert uit de
brandslepen.
«Datiseencombinatievanallealternatievenom
internbijBekaertteblijvenenallealternatieven
om bij andere werkgevers terecht te kunnen,
metals allerlaatsteoptiebrugpensioen.»
Debrouwere hoopt daarbij op zo min mogelijk
naakteontslagen.

Audi creëert
2.000 banen

Autoconstructeur Audi,
dochterondernemingvan
Volkswagen,zaldit jaar in
Duitsland 2.000 mede-
werkers aanwerven. Dat
zijn er 800 meer dan
gepland.
Ook in de Audi-vestiging
in Vorst is er ruimte voor
extra arbeidsplaatsen,
net als Hongarije (Györ).
Al is de omvang van de
aanwervingen daar nog
nietbekend.
Na het absolute record-
jaar 2011 heeft Audi ook
2012 goed ingezet. In
maartwerdbijdepresen-
tatie van de recordcijfers
aangekondigd dat de
werknemers uit Duits-
land, België en Hongarije
eenpremiekrijgen. (EV)

Turtelboomwil
bijstandsteams voor
gerechtspersoneel

Minister van Justitie Annemie Turtelboom
(OpenVld)wil ‘stressteams’voorderechterlijke
macht. Uit een onderzoek van de Commissie
voor Modernisering van de Rechterlijke Orde
moet blijken dat gerechtspersoneel en magi-
straten nood hebben aan psychologische
bijstand.
Momenteel kunnen ze al terecht bij psycholo-
gen van de federale overheidsdienst (FOD)
Justitie, maar dat vindt de minister lang niet
genoeg. Ze wil stressteams oprichten zoals bij
depolitie.Diezorgenvoorpermanentepsycho-
logischeondersteuningenopleidingen.Voorde
stressteams er komen, wordt er eerst een task
forceopgericht.«Diekrijgtéénjaardetijdomna
tegaanhoedieteamsingevuldmoetenworden
enwelkevormdiemoetenaannemen.» (EV)

Wieondersteunthaarman

hetbest?

Mathilde(B) 61%

Máxima (NED) 21%

Charlène (MON) 0,4%

Wietreedthetmeestuitde

schaduwvanhaarman?

Maxima (NED) 32%

Mathilde(B) 26%

Laetitia (SPA) 1,4%

Wieheefthethoogste

glamourgehalte?

Kate (GB) 31%

Máxima (NED) 30%

Mathilde(B) 13%

Wiedoethaar jobhetbest?

Mathilde(B) 45%

Maxima (NED) 41%

Charlène (MON) 0,5%

BartDeWever zat op de eerste rijmet partijgenoot LiesbethHomans. Ondanks hun
vurige aanmoedigingenmoesten deGiants de duimen leggen in de verlengingen.

Prinses Mathilde: veel werklust, weinig glamour

Gisteravondmaaktedegerenommeerde
modejournalisteCathyHornvanTheNew
York Times eindelijk een einde aan het
welles-nietesspelletje. «Dior zal Raf
Simonswoensdagofficieelaanduidenals
opvolgervan JohnGalliano», aldusHorn.
Nietveel laterwerdhetnieuwsbevestigd
door het Franse modehuis zelf. Meteen
het einde van een slopende zoektocht
naar eenopvolger voor JohnGalliano, de
gevallen modekoning die vorig jaar in
februari aan de deur werd gezet na een
dronkenenantisemitische tirade.

Gedurfde keuze
Maandenlang werd Marc Jacobs, nu bij
Louis Vuitton, als gedoodverfde plaats-
vervanger naar voor geschoven. De

gesprekken tussen JacobsenDior spron-
genuiteindelijkafopdehogevergoeding
die hij eiste. Daarna gingen ook Alber
Elbaz, AlexanderWang, JasonWu en de
Belg Kris Van Assche over de tongen.
Geen van hen kon echter de droomjob
versieren.
In december vorig jaar kwam Simons

voor het eerst in het vizier van LVMH,
eigenaarvanDior.Goedvooreenwereld-
wijd schokje door modeland. Mode-
bijbels als Vogue enWomen’sWear Daily

hadden het over een verrassende en
gedurfde keuze gezien de minimalisti-
schestijlvanSimonsopheteerstegezicht
nietstrooktemethetromantischeimago
vanDior.Omnogmaar te zwijgenvande
wereldvanverschil tussendebescheiden
Simons en de flamboyante Galliano. Het
nieuws bleef echter onbevestigd en de
storm ging opnieuw liggen. Tot op het
momentdat Simons in februari aankon-
digde definitief te vertrekken bij Jil
Sander, hetmodehuiswaarhijmeer dan
zes jaar vertoefde. De geruchten namen
nogmaalseenvlucht,maarbeidepartijen
hieldenooknuweer— tot grote ergernis
van de gespecialiseerde modepers — de
lippenstijf opelkaar.
Nudebeslissingeindelijkgevallenis,kon
erwel een reactie vanaf. «Ik ben iemand
dieverantwoordelijkheidneemt», zeiRaf
SimonspretentieloostegenTheNewYork

Times. «Bovendien sta ik er niet alleen
voor, maar zal ik samenwerkenmet een
fantastischteam.Het iseeneeromdejob

over te nemen van een innova-
tieve ontwerper als Galliano. Ik
zie het dan ook als een uitdaging
om de hedendaagse couture te
herbedenken.»

Meubelmaker
Degespecialiseerdepers isheteral-
vast over eens dat Simons met zijn
nieuwe functie voor de grootste
uitdaging in zijn carrière staat. In
tegenstelling tot andere grote
Belgische designers als Dries Van
Noten of Ann Demeulemeester, is
de Limburger geen product van de
Antwerpse modeacademie. Hij
studeerdeindustriëlevormgeving
inGenken startte zijn carrière als
meubelontwerper om pas later
viaWalter Van Beirendonck in de
mode teverzeilen.
Desondanks is het internationale
vertrouwen in de Belg groot. «Het
magdanwelgeenvoordehand liggende
keuze zijn, gezien zijn verdiensten in de
avant-gardemannenmodeisSimonswel
demeest logische optie», besluit kenner
Cathy Horn. Hoe dan ook, er staan hem

DeBelg Raf Simons volgt John Galliano op
bij Dior. Dat nieuwsmaakt een einde aan
meer dan een jaar van geruchten en
speculaties over de opvolger van de
gevallenmodekoning. Als plaatsvervanger
van Galliano versierde onze 44-jarige
landgenoot één van demeest
besproken en felbegeerde plekjes in
modeland. Zijn eerste collectie is
gepland voor de haute-couture-
shows in juli. «Een ongelofelijke
uitdaging», aldus Simons.

Laatste tickets Tomorrowland
in enkele seconden uitverkocht

Zaterdagmorgengingende laatste100.000
ticketsvoorTomorrowland inenkele seconden
dedeuruit.Omstreeks11uurzatenwereldwijd
meerdantweemiljoenmensenaanhun
computeromeenkaartje tebemachtigen.
Dewebsitevanhetpopulairedancefestival viel
nadestart vande ticketverkoopverscheidene
malenuit.

Ondanks de massale belangstelling verliep de
verkoop—metdankaandenieuweticketpartner
Paylogic— vlotter dan op 24maart. Toen gingen
de 80.000 tickets voorbehouden voor Belgische
fans niet bepaald probleemloos over de online-
toonbankenwasereenvirtuelewachtrij vanen-
keleuren.Dezekeerwarenomstreeks12uuralle
betalingen binnen enwist iedereen snel of hij al
danniet eenkaartje inhandenhad.
«Ongeveer 60% van het totale aantal tickets ging
naar landgenoten», aldus Debby Wilmsen,

woordvoerster van het festival. «De rest van de
kaartjes vond gretig aftrek in buurlanden zoals
Frankrijk,Duitslanden, gekgenoeg, Australië. In
samenwerking met SN Brussels Airlines gingen
ook2.000 travelpackagesdedeuruit.»

Zwartemarkt
Meteen na de verkoop vonden tickets — aan het
vierdubbele van de prijs — hun weg naar de
zwartemarkt.Deorganisatiewaarschuwtechter
dat de tickets op naam staan en er sporadische
controleszullenzijnaande ingang. «Alsdenaam
opjepasnietovereenstemtmetdieophet ticket,
kan de inkom geweigerd worden», aldus Debby
Wilmsen.
Tomorrowland gaat door in De Schorre in Boom
van 27 tot 29 juli. Skrillex, Swedish HouseMafia
enDimitri Vegas & LikeMike vervoegden recent
andere toppers als David Guetta, Avicii en Sven
Väthopdeaffiche. (DILA/TD)
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Dezangeres twee
dagen voor haar dood,

zichtbaar onder invloed.

BELGEN NEMEN DRIE KEER
MEER ANTIDEPRESSIVA

Deverkoopvanantidepressiva
inons land is invijf jaar tijd
met32procent toegenomen.
Datblijktuit cijfersvande
AlgemenePharmaceutische
Bond.

Uit de jongste nationale
gezondheidsenquêteblijktdat
hetgebruikvanantidepressiva
tussen 2005 en 2010 in Vlaan-
derenenWalloniësteeg. Inhet
Vlaams Gewest gaf in 2008
4,4procentvandeondervraag-
den aan de afgelopen 24 uur
antidepressiva te hebben ge-
bruikttegenover3,9procent in
2004. InWallonië isereentoe-
name van 6,5 tot 7,4 procent.

Enkel in het Brussels Hoofd-
stedelijkGewest isereenlichte
daling van 4,6 tot 4,5 procent.
Hetgebruikvanantidepressiva
ligt bij vrouwen twee keer zo
hoog als bij mannen, een ver-
schildat inde laatste jarennog
groter werd. In 2008 gaf
7,2procentvandeondervraag-
de vrouwen aan de afgelopen
24 uur antidepressiva te
hebbengebruikttegenover6,5
procent in 2004. Bij mannen
was er een stijging van 3,1 tot
3,4procent.Hetgebruikneemt
ook toe met de leeftijd en was
in 2008 het hoogst bij de 65-
74-jarigen(9,7procent)en75-
plussers (12,1procent). (TD)

Gemeente Vorst wil
gevangenis sluiten

De burgemeester van Vorst,
Magda De Galan (PS), heeft bij
hoogdringendheid de levens-
omstandighedenindegevangenis
ophaargrondgebiedaangekaart
bij de regering. Het kernkabinet
zal zich na de paasvakantie
buigen over de toestand in de
strafinrichting.
De gemeente Vorst onderzoekt
intussen of het mogelijk is om de
gevangenis onbewoonbaar te
verklaren. De Galan zegt dat ze
die mogelijkheid openhoudt.
«Maar je kan zo’n gebouw niet
van de ene dag op de andere
sluiten.»DeBrusselse raadkamer
bestempelde de levensomstan-
dighedeninVorstineenarrestvan
30 maart als tegenstrijdig met
artikel3vanhetEuropeesVerdrag
van de Rechten van deMens. De
raadkamer stuurde een gedeti-
neerde daarom niet naar Vorst.
Het parket ging in beroep tegen
diebeslissing. (EV)

Cipiers in Andenne
staken na gijzeling

Het bewakingspersoneel in de
gevangenis vanAndenne staakt
nadat een bewaker er het voor-
bije weekend werd gegijzeld.
Tweegedetineerdenprobeerden
zondagnamiddagteontsnappen
en verwondden daarbij vier be-
wakers.Dehoofdverdachte (26)
vluchttemeteengijzelaarencar-
jackte een wagen. Hij werd een
uurlateropgepaktinWanze.Zijn
kompaan raakte niet uit de
gevangenis. Sinds de rellen in
november, toen de gedetineer-
den in opstand kwamen na een
verbodomtebiddenopdegang,
washetgevangenisregimestrik-
ter geworden. Omdat één en
ander te veel tijd in beslag nam,
werdhetregimenuopnieuwver-
soepeld. De politie vanAndenne
neemtondertussenhetwerkvan
decipiersover.Vandaagstaater
overleggepland. (KML)

Wagen wijkt uit voor dier
en knalt tegen boom

Zaterdagrondmiddernachtraaktendriejonge
twintigersuitHerentals enBalenbetrokkenbij
een zwaar verkeersongeval in Hechtel. De
bestuurder zouuitgewekenzijn voor eenover-
stekenddier en ramdeeenboom.Doordeklap
werd een eerste passagier uit de auto geslin-
gerd. Daarop begon de auto te tollen en werd
ook een tweede passagier uit het voertuig
geslingerd.Dielaatste,een24-jarigeman,werd
noggereanimeerd,maarallehulpkwamtelaat.
Hij stierf ter plaatse. De andere 23-jarige
passagierwerdmetzwareverwondingennaar
het ziekenhuis van Overpelt gebracht en is
intussen stabiel. De 24-jarige bestuurder uit
Balenraaktealsbijwonderslechtslichtgewond
enwerd inshockafgevoerd.

Vandalen trappen tientallen
autospiegels stuk

InAntwerpenhebben zaterdagnacht drie
jongens tussen 18 en 22 jaar in de omge-
vingvanderossebuurtbij33geparkeerde
auto’seenzijspiegelstukgetrapt.
Een buurtbewoner werd wakker van het
lawaai en volgde het drietal met de fiets.
De politie kon ze enkele straten verder in-
rekenen.Deprocureurbeslisteomdevan-
dalen na ondervraging vrij te laten, maar
gafhenweleendagvaardingmeeomover
anderhalve maand voor de rechtbank te
verschijnen.Anderevandalensloegenzon-
dagnacht toe in een parkeergarage op de
Antwerpse Linkeroever. Bij negen auto’s
werd een zijruit ingeslagen. Hetwas al de
derde keer dat vandalen een parkeer-
garage op Linkeroever onder handen na-
men. Bij de vorige feiten beschadigden ze
liefst45auto’s. (PLA)

HET IS EEN EER OM DE
JOB OVER TE NEMEN
VAN IEMAND ALS
GALLIANO. IK ZIE HET
ALS EEN UITDAGING OM
DE HEDENDAAGSE
HAUTE COUTURE TE
HERBEDENKEN
Raf Simons

RafSimons. Foto AFP THALISA DEVOS

RAF SIMONS VERVANGT GALLIANO ALS HOOFDONTWERPER

Vlaming aan top
bij

drukke tijden te wachten want naast zijn
fonkelnieuwefunctieeneeneerstehaute-
couturecollectie injuli,blijfthijookaanhet
roervanzijneigenmannenlijn.

De laatste
collectie van
Simons voor
Jil Sander:

minimalistisch
en sober als
altijd. Foto’s AFP

Man pikt knipperlicht
van politie

Een42-jarigemanisditweekend

inAntwerpenopgepaktomdathij

een blauw knipperlicht van de

politiehadgestolen.Hijwasrond

4uur ’s nachts te voet voorbij een

Wodca-controlegewandeld.Toen

hij wat verderop op het voetpad

liep, zag een agent dat er blauw

licht in zijn broek knipperde. De

agenten controleerden hem en

vonden het knipperlicht. Deman

werd voor ondervraging mee-

genomen. (PLA)

Het definitieve autopsierapport vanWhit-
ney Houston onthult hoe erg de zangeres
eraan toe was toen ze op 11 februari
verdronk in haar bad. Haar lichaam droeg
sporenvanjarenlangalcohol-endrugsmis-
bruik, verwaarlozing, zelfmoordpogingen
encosmetische ingrepen.

Sinds de dood van Whitney Houston
sijpelen de details over haar tragische
overlijden door naar de buitenwereld. Het
autopsierapport bevestigt hoe zwaar de
48-jarige diva getekend was door een
turbulent leven. In haar bloed werden
sporen van cocaïne, marihuana, de angst-

remmer Xanax, de spierontspanner
Flexeril,hetantihistaminicumBenadrylen
alcohol gevonden. Maar het was verdrin-
king in een bodempje van 30 cm die haar
uiteindelijkhet levenkostte.

Bad van 65 graden
Zesuurnahaardoodhadhetbadwaternog
een temperatuur van 32 graden. De lijk-
schouwer bevestigt dat de vloeistof op het
moment dat Houston de badkuip ingleed
zo’n65gradenwas.Mogelijkwaszezohigh
datzenietmeerbeseftehoewarmhetwas.
Tal van oudere littekens toonden in welke
staat van verval haar lichaamwas. In haar

armen werden naaldsporen gevonden
als gevolg van heroïnegebruik. Jarenlang
cocaïnegebruik veroorzaakte een gat in
haar neustussenschot. Ook haar hart en
lever waren zwaar aangetast. Houston
miste bovendien elf tanden, telde talloze
brandwondenophaarhoofdennekenhad
letsels als gevolg van valpartijen onder
invloed. Snijwonden op haar armen, buik,
heup en borsten wijzen opmeerdere zelf-
moordpogingenencosmetische ingrepen.
In haar baarmoeder werden goedaardige
tumorengevondenenzeleed—netalswij-
lenAmyWinehouse—aan longemfyseem.

(TD) Foto PN

LichaamWhitney Houston was verminkt door drank en drugs


