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Vermist meisje duikt
na 20 uur op in Polen
Alexandra is door haar vader meegenomen.
Hij wil het hoederecht over zijn dochter.
BRUSSEL De moeder sloeg zaterdag rond 17 uur alarm. Haar
dochtertje van acht, Alexandra,
was een uur eerder alleen naar de
nabijgelegen Delhaize getrokken
om een brood te kopen. Maar ze
bleef weg. Na controle bleek niemand in de Delhaize het meisje te
hebben gezien.
De politie en Child Focus spraken
meteen van een onrustwekkende
verdwijning. Ook moeder Anja
was doodongerust. Want volgens
haar was haar dochtertje nooit
eerder weggelopen. Het enige wat
ze kon bedenken was dat Alexandra misschien naar de Zuidfoor
was getrokken. Ook de politie
sloot deze mogelijkheid niet uit.
Alexandra was thuis vertrokken
met tien euro op zak. Zogezegd
voor brood en snoep, maar mogelijk voor een kermisattractie.
De politie zocht het meisje urenlang op de Brusselse kermis, zonder resultaat. Intussen had ook
Child Focus zijn vrijwilligers de
baan op gestuurd. Zaterdagnacht
hingen er al 1.200 affiches van het
meisje van Poolse afkomst omhoog. Gisteren staken de vrijwilligers nog een tandje bij: ze verspreidden nog eens 4.800 affiches
in de 19 Brusselse gemeenten.
De politie had intussen ook de
achtergrond van Anja gecontroleerd. Ze leefde gescheiden van de
vader van Alexandra. Twee jaar
geleden was Vojtek teruggekeerd
naar zijn moederland Polen. Anja
vertelde de agenten dat ze niet
dacht dat hij achter de verdwijning zat. Maar om 13 uur gister-

middag kreeg ze een telefoontje
op haar gsm. Van Vojtek: ‘Stop
met zoeken. Ik heb Alexandra. Ze
is bij mij in Polen.’ Waarop hij de
verbinding verbrak.
Toen de politie met Vojtek contact
opnam, werkte hij goed mee. Hij
verklapte zijn verblijfplaats: op
200 kilometer van Warschau. De
agenten vroegen Alexandra aan
de lijn. Zij bleek in goede gezondheid. Het kind verblijft bij haar
vader en grootouders.
‘Vojtek heeft zijn dochter al twee
jaar niet meer gezien. Alexandra
telefoneerde af en toe met hem.
Maar niet vaak. Als ik hem opbelde, zei Alexandra meestal dat ze
geen zin had om aan de telefoon
te komen’, zegt de moeder. Volgens haar dateert de laatste telefoon van Vojtek al van juli. ‘Hij
heeft toen gevraagd of Alexandra
bij hem op vakantie mocht gaan.
Ik heb neen gezegd.’
De politie vermoedt dat de verdwijning goed was voorbereid.
‘Anders rij je niet van Polen tot in
Brussel. We vermoeden ook dat
het meisje op de hoogte was’, zegt
commissaris David Rimaux van
de Cel Verdwijningen.
Ook moeder Anja denkt dat haar
dochtertje afwist van de afspraak
met haar vader. ‘Achteraf bekeken
valt het me op dat Alexandra wel
heel vaak vroeg of ze brood mocht
gaan halen naar de Delhaize.’
Volgens de man was zijn dochter
niet op de hoogte van zijn bezoek.
Hij zegt dat hij drie dagen voor
het appartement heeft gewacht
tot Alexandra buitenkwam. (bjm)
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begint, willen we alleszins een zo
groot mogelijke betoging organiseren’, zegt Shane. ‘Als het zover
is, roepen we alle sympathisanten
via sms en e-mail op om massaal
en zo snel mogelijk naar het bos af
te zakken.’
‘Schrijf ook al maar op dat de aannemer voor onverwachte kosten
zal komen te staan. Het bos ziet er
liever uit dan het is. We zullen ervoor zorgen dat hindernissen de
kap zullen vertragen.’
Het Groene Gordel Front is van

plan om na de kap een protestwandeling door de stad Brugge te
houden. De actiegroep bekijkt
volgens Vanneste ook of ze de
bouwvergunning voor de Raad
van State kan aanvechten. Daarvoor heeft ze twee maanden de
tijd.
Wanneer Fabricom met de kap
begint, is niet bekend.
- ONLINE
www.ggf.be
www.lappersfort.tk

Drie kompanen van Bodart aangehouden
Een week na de overval op de Grotten van Han heeft het gerecht vier verdachten aangehouden.
Ex-Standardkeeper en Rode Duivel Gilbert Bodart was de eerste die vorige week werd opgepakt in het onderzoek naar de gewapende overval op het domein van de Grotten
van Han.
De overval vond plaats op 17 augustus om 18 uur. Een man die een
pruik, een pet en een bril droeg,
drong het gebouw binnen via een
venster aan de achterzijde. Onder
bedreiging van een vuistwapen,
dwong hij de directeur van het
domein en een vrouwelijke bediende om hem de inhoud van de
kassa te overhandigen. Hij vroeg
om de ‘enveloppes’ te geven waarin het geld zat. Volgens het parket
van Dinant ging het om een aanzienlijk bedrag.
DINANT (BELGA, DS)

Bodart bekende enkele uren na
zijn arrestatie zijn betrokkenheid
bij de overval. Hij werd onder
aanhoudingsbevel geplaatst. Bodart werkte al bijna een maand op
de marketingdienst van de toeristische attractie. Hij zou informatie hebben doorgespeeld aan de
overvallers en hen hebben ingelicht over de opbergplaats van het
geld. Om het de daders gemakkelijk te maken, had Bodart zelfs
een raam laten openstaan.
Volgens de ex-doelman probeerde hij op die manier iets bij te verdienen, ‘want ik zit diep in de
schulden’. Bodart zou al jaren
gokverslaafd zijn.
Volgens de Franstalige krant La
Meuse verkwanselde hij ongeveer
2 miljoen euro die hij in zijn glo-

riejaren verdiende. Twee jaar geleden verkocht hij al noodgedwongen zijn villa in Verlaine.
Sindsdien woont hij op een bescheiden appartement in Flémalle. Volgens het gerecht weigerde
Bodart zijn kompanen te verklikken, maar die werden tijdens het
weekend toch opgepakt.
Een van de verdachten was de eigenlijke inbreker. Twee anderen
zouden op de uitkijk hebben gestaan om de inbreker te helpen
vluchten.
In totaal zijn nu al vier personen
aangehouden in de zaak. Ze zouden uit La Louvière en Brussel komen. Ze moeten dinsdag alle vier
voor de raadkamer van Dinant
verschijnen.
Als de aanhouding van Bodart
wordt bevestigd, zal hij zijn verjaardag in de cel moeten vieren.
Hij riskeert tien jaar cel. (bjm)

Ramkraker juwelier
Tyberghien in Polen
opgepakt
Het Belgische gerecht vraagt
de uitlevering van Marian Mul, de
Pool die in 2002 bij verstek werd
veroordeeld tot een effectieve celstraf van 10 jaar als lid van een
bende die onder meer een ramkraak pleegde bij juwelier Tyberghien in Harelbeke. Mul werd in
zijn thuisland door het gerecht
gevat. Van de acht bendeleden
verscheen er slechts één voor de
rechter. Een tweede had zich laten vertegenwoordigen door een
advocaat, de zes anderen stuurden hun kat. In totaal werden negen juweliers het slachtoffer van
de bende, die voor tienduizenden
euro’s aan juwelen en horloges
buitmaakten. De ramkraak op
22 september 1999 in Harelbeke
was het einde van de reeks. Toen
schoot juwelier Tyberghien een
bendelid dood. (belga)

Vrouw steelt auto
met slapende kleuter
op achterbank
Een vrouw heeft zaterdag in
Oostakker een wagen gestolen
terwijl het vijfjarige zoontje van
de eigenares nog op de achterbank aan het slapen was.
De 24-jarige dievegge merkte de
kleuter pas op toen ze verder in de
straat enkele jongens oppikte.
Daarop werd de kleuter uit de wagen gezet en reden de vrouw en
haar vrienden verder, naar een
dancing in Destelbergen. Onderweg viel de wagen stil en werd hij
achtergelaten.
Het parket van Gent pakte de dievegge zondagochtend in beschonken toestand op. (belga)

Illegaal gekweekte
fazanten in beslag
genomen in Lubbeek
In Lubbeek bij Leuven heeft de
politie een 1.000-tal illegaal gekweekte fazanten in beslag genomen. De dieren werden in beslag
genomen op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos en het
federaal voedselagentschap.
De fazanten werden gekweekt om
uit te zetten voor de jacht, maar
dat is al jaren verboden. De eigenaars van de fazanten reageerden
zeer agressief. De dieren werden
overgebracht naar het vogelopvangcentrum in Heusden-Zolder.
Vogelbescherming Vlaanderen
dient een klacht in en dringt aan
op strengere controles. (belga)

Jean-Charles Luperto
(PS) vraagt opheffing
onschendbaarheid
Jean-Charles Luperto (PS), de
burgemeester van Sambreville,
vraagt zelf om zijn parlementaire
onschendbaarheid op te heffen.
In juni 2007 haalde Luperto telefonisch een grapje uit met Joseph
Daussogne, de burgemeester van
Jemeppe-sur-Sambre. Op de gsm
van die laatste liet Luperto een
anonieme boodschap achter,
waarin hij hem beledigde en ermee dreigde zijn huis in brand te
steken. Daussogne diende daarop
een klacht in. Het onderzoek
wees uit dat de boodschap van
Luperto kwam.
De burgemeester van Sambreville
bekende snel en bood zijn excuses
aan. Daussogne trok zijn klacht
weer in. Toch is de juridische procedure tegen Luperto nog niet afgerond. Als zijn parlementaire
onschendbaarheid is opgeheven,
kan de juridische procedure sneller worden afgerond. (belga)

Nationale campagne
tegen botontkalking
Met een mobiel medisch laboratorium en een tentendorp vol
informatiestanden is zondag in
Knokke-Heist de nationale osteoporosecampagne gelanceerd. Iedereen kan zich laten testen op
het risico op osteoporose of botontkalking. Dat kan door een
simpele scan, die de calciumgraad in de enkels meet en die
amper enkele minuten duurt.
Osteoporose veroorzaakt bij een
derde van de vrouwen en een vijfde van de mannen ouder dan 50
botbreuken. Een aangepaste voeding en een dagelijkse portie beweging kunnen de weerstand tegen de ziekte verhogen.
De campagnekaravaan komt in
oktober ook nog naar Damme,
Hasselt, Leuven, Woluwe, Bergen, Kortrijk en Genk. (belga)

