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Man vriest dood in
Leuvens stadspark

IN BEELD

Spelende kinderen hebben gisterochtend in het
stadspark van Leuven een dode man gevonden.

zelfs iemand uit Australië’, vertelt
Zieke terwijl ze me een kop koffie
aanreikt. ‘Koffie en thee gaan er
hier wel snel door’, zegt Gust lachend. ‘Gelukkig krijgen we redelijk wat bevoorrading van mensen uit de buurt. We zijn allemaal
vegetariërs, dus de pot schaft hier
voornamelijk groenten.’
Guido is een sympathisant uit het
naburige dorp Oostkamp. Hij
komt aandragen met thee en chocolade die hij bij een natuurwinkel heeft gekregen. ‘Het zijn producten waarvan de houdbaarheidsdatum net is verstreken. Die
moeten uit de winkelrekken van
de voedselinspectie, maar zijn
nog perfect eetbaar. Normaal gezien worden ze in een container
gesmeten, maar hier zijn ze er
zeer blij mee.’
‘Je moet je ook niet blind staren
op de weersomstandigheden van
de laatste dagen. We zitten hier
nog altijd met een reden en een
duidelijke visie’, gaat activist Gust
gedreven verder. ‘Ons motto is
“Krimpen of Verzuipen”. We kunnen niet langer doorgaan zoals

We willen deze boodschap overbrengen:
krimpen of verzuipen!
we bezig zijn. Mensen moeten in
hun gemakken en hun welvaart
snoeien omdat we de aarde grondig om zeep aan het helpen zijn.’
‘Wij leven hier al enkele maanden
zonder enige vorm van luxe. We
verwachten van de rest van de bevolking geen gelijkaardig engagement, maar het is goed te beseffen
dat we best wel met wat minder
kunnen rondkomen. Als we de
natuur willen redden, zullen er
toegevingen moeten gebeuren.’
‘West-Vlaanderen bestaat voor
slechts twee procent uit bosgebied. Er is dus meer industrie dan
bos in deze provincie. Er staan
daarnaast verschillende industriegebouwen leeg, maar toch is
het noodzakelijk om deze 3,5 hectare bos te kappen voor een industriezone die nog niet eens een
duidelijke invulling heeft. (zie inzet) Wij zullen ons blijven verzetten tegen deze nutteloze natuurmoord, vrieskou of niet.’
‘We proberen een dialoog aan te
gaan met de grondeigenaar Fabricom, maar met zo’n gigant valt
niet te praten.’
De Lappersforters beseffen dat
hun kans op slagen klein is. ‘We
zullen waarschijnlijk niet slagen
in ons opzet, maar het Lappersfortbos blijft een symbooldossier.
Het gaat ons om alle zonevreemde bosgebieden die op een gelijkaardige manier in Vlaanderen bedreigd worden’, zegt Zieke.

LEUVEN
Kinderen van het
Heilige Drievuldigheidscollege in
Leuven vonden gisteren in het
stadspark het lijk van een man.
De kinderen zouden gaan zwemmen, maar omdat die les niet kon
doorgaan, weken de leerkrachten
met hen uit naar het park. Aan
een grot midden in het park vonden ze het lijk. Ze verwittigden
meteen hun leerkrachten. ‘Daar
lag inderdaad een man. Ineengekrompen en op zijn zij’, zegt leerkracht Werner Raets. ‘Het was onmiddellijk duidelijk dat die man
daar niet lag te slapen.’
De politie identificeerde het
slachtoffer. Het gaat om een man
van 37 uit Kessel-Lo. De man vertoonde volgens het eerste onderzoek geen uiterlijke sporen van
geweld. Hij lag wel op een fles
sterke drank. Raets zegt dat hij de
fles niet opmerkte. ‘Maar de man
leek me sjofel gekleed. Hij had
een versleten muts op en droeg
een jas die meer weg had van een
pull met knopen. Hij was er alleszins niet op gekleed om bij vriesweer buiten te overnachten.’

Patrick Vits van het parket van
Leuven benadrukt dat de man
geen dakloze was. ‘Hij was wel
een beetje op de dool.’ Erik Vanderheiden, de voorzitter van het
OCMW in Leuven, zegt dat het
slachtoffer ‘recentelijk alvast
geen onderdak aanvroeg’.
‘De dood van deze man is ongelofelijk spijtig, omdat Leuven een
noodplan heeft bij extreme
weersomstandigheden’, zegt Vanderheiden nog. ‘Behalve in koffie,
soep en dekens voorzien we in
dag- en nachtopvang voor mensen in problemen. Onze capaciteit is hoog, want we kunnen uitwijken naar de kazerne in Heverlee.’
Vandaag gaat de sociale dienst
van de politie langs bij het Heilige
Drievuldigheidscollege om de
kinderen te helpen bij het verwerkingsproces. Volgens Werner
Raets waren de jongens en meisjes uit zijn klas onder de indruk,
maar maken ze het goed. ‘Terug in
de klas hebben we gepraat over
mensen die het moeilijk hebben
en geen huis hebben.’ (bjm, bmk)

Moskou - Sint-Petersburg:
urenlang genieten van
vodka, kaviaar en sterke
verhalen ...
De eerste wagons van de Moskou - Sint-Petersburg
Express waren even druk en hectisch als Moskou zelf.
De wagons waren overvol...
Wil je weten hoe dit verhaal afloopt? Lees het
vervolg op www.mijnreisverhaal.be.

Winterduik in Hofstade
gaat niet door
De winterduik in het Blosomeer in Hofstade, zaterdag, wordt
afgelast. Te koud en te gevaarlijk, vinden de organisatoren.
HOFSTADE De aangekondigde
winterduik paste in de 1 eurocampagne van de Vlaamse minister van Cultuur en Sport, Bert Anciaux en werd gezien als een promotie voor het Sportimonium,
het sportmuseum in Hofstade dat
zijn medewerking verleende.
Isabelle Lowyck, coördinator van
de vzw ‘AmuseeVous’ en initiatiefnemer van de duik: ‘We hadden al
ongeveer veertig inschrijvingen,
allemaal jongeren. We zullen hen
persoonlijk op de hoogte brengen
van de afgelasting. Onze deelnemers zijn nu niet meteen ‘ijsberen’ en we willen ongelukken vermijden. Het gaat hier om stilstaand water en dat is nog kouder

dan stromend water. Bovendien
is het niet verantwoord het ijs,
dat toch al vrij dik is, kapot te
gaan kappen. Dat zou alleen maar
tot ongevallen leiden.’
Uitstel is geen afstel. Het is de bedoeling de winterduik toch nog te
laten doorgaan wanneer het ijs
verdwenen is. Koud mag het zijn.
Er is al geopperd om de periode
rond Valentijn te kiezen, maar
men is ook afhankelijk van het kabinet van minister Anciaux. Ook
daar vindt men het spijtig dat het
zaterdag 10 januari niet kan,
maar men vindt het de juiste beslissing. De organisatoren zoeken
een geschikte datum in de maand
februari. (rbz)

E I N D E L I J K SC H A ATS P R E T Door de extreme vriestemperaturen
in de nacht van dinsdag op woensdag beslisten verschillende gemeenten om het schaatsverbod op te heffen. Het ijs was dik en veilig genoeg.
Op de foto’s: schaatspret in het Geitepark in Roeselare (boven), aan de
grens met Nederland in Sint-Kruis (tweede foto) en op het Donkmeer
in Overmere (derde en onderste foto). © sbr, mm,pdw

