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Over zee

CAMBODJA

Antwerpenaar
opent allereerste
zeilclub van Cambodja
Phnom Penh

Chamca Bei
Kep

VIETNAM

Al meer dan
vijfduizend beloven
ze ‘vast te klikken’

Tien dagen geleden lanceerde
de Vlaamse Stichting Verkeerskunde de website Beloofd.be om
volwassenen ertoe aan te zetten
hun kind in de auto correct en veilig vast te klikken. Intussen hebben al 5.150 mama’s, papa’s,
oma’s en opa’s die belofte plechtig geregistreerd op de website.
“Dat resultaat overtreft onze
stoutste verwachtingen”, luidt
het. Op hoeveel beloftes de VSV
wil afklokken, weet de organisatie zelf niet: “Nu al staat vast dat
er een vervolg komt, rond het thema van de smartphone achter het
stuur.” (krs)
b

Jef Moons uit Arendonk wil team klaarstomen voor Sea Games van 2023

T

ot voor kort was zeilen
een totaal onbekende
sport in Cambodja,
maar daar brengt Jef
Moons uit Arendonk nu
verandering in. Hij heeft de
eerste zeilclub van het land
geopend en wil een team
opleiden om deel te nemen
aan spelen die over zes jaar in
Cambodja worden
georganiseerd.
b Twaalf jaar geleden verhuisde
Jef Moons (54) naar Cambodja
om daar een hotel op te zetten. “Ik
had in 2003 door het land gereisd
met een vriend en we waren meteen verliefd op Cambodja en de
inwoners”, vertelt Moons. “We
hebben toen drie vervallen huizen gekocht om op te knappen. Ze
waren totaal vervallen en de cobra’s woonden in de badkamer.
We wilden niet alleen investeren
in ons eigen project, maar ook in
de regio die in de jaren zeventig
werd platgebrand door het gewelddadige regime van de Rode
Khmer.”
Voor het dorp Chamka Bei zette
hij een project op van een miljoen
dollar om 550 gezinnen te ondersteunen, goed voor 2.500 mensen. Er werd ook degelijk onderwijs opgestart voor de kinderen.
“Dat project is ondertussen afgesloten, maar we blijven de school
wel steunen.”
De drie vakantiehuizen groeiden
langzaam uit tot het luxeresort
Knai Bang Chatt, met achttien kamers, een restaurant en 95 personeelsleden. Een oud vissershuisje

Jef Moons (lichte broek) bij de opening.
ernaast deed dienst als restaurant
en zeilclub.
De reisvriend, Boris Vervoordt
(zoon van antiquair Axel Vervoordt), was ondertussen uit het
project uitgestapt en Jef Moons
ging er alleen mee verder. In 2005
verhuisde hij definitief naar Cambodja, waar hij ondertussen ook
een jongetje van 5 (nu 16) had geadopteerd. “Dit jaar hebben we
dat oude vissershuisje helemaal
gerenoveerd tot een échte zeilclub en nieuwe boten aangeschaft”, zegt Moons. “We hebben
nu vijf catamarans, waaronder
een hobbycat 16, en zeven optimisten (een eenmansjeugdzeilboot, red.). Daar komen er binnenkort nog een stuk of vijf bij.”
Internationale coaches
De Cambodjaanse minister van
Toerisme is de Kep Sailing Club
komen openen. Via de school zijn

Met de catamarans
van de zeilclub van
Kep worden nu
wekelijks wedstrijden gevaren. FOTO RR

De jeugd oefent in ‘optimisten’. FOTO RR
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JEF MOONS
Ondernemer

“De jongeren
moeten kunnen
zwemmen en
een mondje Engels
spreken. Dat is al niet
evident.”

FOTO RR

er nu al drie jongeren die talent
hebben om te zeilen en er graag
mee door willen gaan. De komende maanden wordt er verder gerekruteerd. “Als we aan een ploeg
van tien, vijftien jongeren komen,
ben ik heel tevreden”, zegt Jef
Moons. “De jongeren moeten
kunnen zwemmen en een mondje
Engels spreken, wat al niet evident is.”
De bedoeling is dat de jongeren
zelf ook zeilles gaan geven en

meewerken op de zeilclub, die
ook open is voor de gasten van het
resort. Elke zondag zullen de jongeren wedstrijden zeilen om ervaring op te doen. Ondertussen is er
een nationale zeilfederatie opgericht en in december komen internationale coaches officiële cursussen geven om het niveau van
de zeilers op te krikken. “Er zijn al
vrijwilligers komen lesgeven uit
Frankrijk en Nederland en we willen blijven werken met vrijwilligers. De erkende instructeurs
kunnen ons weer een stap verder
brengen”, vertelt Moons. “Ik heb
vroeger zelf gezeild en dit is echt
een droom die uitkomt. Het is een
heel mooie sport en nog milieuvriendelijk ook.”
Onderwatermuseum
De zeilschool is niet de enige
droom die Jef Moons heeft. Acht
kilometer voor de kust van Kep is
er een eiland van een hectare,
Koh Karang, waar hij een natuurpark van wil maken met een klein
beetje ecotoerisme. “Ik droom
van een onderwatermuseum dat
je met een snorkel kunt bekijken.
Ik heb al veel contact met lokale
kunstenaars en we zijn dat al aan
het voorbereiden.”
Jef Moons is ook in gesprek met
de overheid over het project. “De
gemakkelijkste weg zou zijn om
een eiland te kopen, maar daar
sta ik niet achter. Ik wil investeren
in dit land. Luxe is voor mij niet
hoeveel geld je hebt, maar hoeveel je kunt delen.”
MAAIKE FLOOR
www.knaibangchatt.com

www.beloofd.be

Antwerpenaars
ontrafelen mee code
menselijke afweer

b Bio-informatici van de Universiteit Antwerpen hebben ontdekt
dat uniek DNA in bepaalde delen
van ons afweersysteem volstaat
voor het herkennen van indringers in het lichaam. Volgens de
wetenschappers een wereldprimeur die mee kan leiden tot het
sneller ontwikkelen van vaccins
of zelfs het behandelen voor autoimmuunziektes en kanker. “Je
zou sneller betere vaccins kunnen
ontwikkelen”, stelt Pieter Meysman. “We denken dat ons onderzoek kan bijdragen aan het ontrafelen van wat er kan mis lopen.” (blg)

“Naast fipronil
ook giftig amitraz
in Belgische eieren”

Het Duitse blad Der Spiegel
schrijft dat in België naast fipronil
ook amitraz werd aangetroffen.
Het gaat om een giftige stof die
ook wordt gebruikt om parasieten
te bestrijden. Het Belgische Voedselagentschap (FAVV) bevestigt,
maar benadrukt dat het gaat om
een ongevaarlijke hoeveelheid.
Het verboden amitraz kwam
donderdag al aan bod bij de discussie in de bevoegde Kamercommissies. “Er werden tests uitgevoerd om vast te stellen of er amitraz in onze eieren zit”, zei
minister van Landbouw Denis
Ducarme (MR). “Al die tests bleken negatief.” (blg)
b

Boete voor Sodexo
omdat slechts helft
elektronisch betaalt

Sodexo krijgt van Vlaanderen
opnieuw een boete van 3,2 miljoen euro omdat het bedrijf er
niet in slaagt Vlaanderen massaal
op elektronische dienstencheques
te laten overschakelen. Nauwelijks de helft van de cheques
wordt elektronisch geïnd. Het
aandeel elektronische dienstencheques evolueerde de afgelopen
maanden tot 52,59%, maar dat
ligt ver onder de afspraken die het
bedrijf met de Vlaamse regering
maakte, meldt minister van Werk
Philippe Muyters. Sodexo engageerde zich om midden 2017 een
aandeel van 86% te halen. Eind
2017 moest dat zelfs oplopen tot
95%. (blg)
b
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Belgische cel
toch goed
genoeg voor
drugsbende
Nederland levert vijf verdachten van
grootscheepse smokkel uit aan Antwerpen

E

en rechtbank in Amsterdam
heeft beslist dat vijf
drugsverdachten alsnog
overgeleverd mogen worden
aan ons land. Eerder deze maand had
de rechtbank nog te veel vragen over
de levensomstandigheden in de
Belgische gevangenissen.
b Een enorme blamage, zo werd de beslissing van de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) in Amsterdam begin deze
maand genoemd. Dat Nederland – een
buurland nota bene – weigerde om acht
verdachten aan ons land uit te leveren omdat de leefomstandigheden in onze gevangenissen vragen opriepen, was ongezien.
“Inmiddels hebben de Belgische autoriteiten antwoord gegeven op de vragen van de
rechtbank”, zegt de IRK nu. “Daarin garanderen zij dat de verdachten, als zij worden
overgeleverd, worden gedetineerd in een
inrichting die voldoet aan de internationale richtlijnen.” Bijgevolg is het volgens de
rechtbank “niet aannemelijk dat de overgeleverde personen onmenselijk of vernederend zullen worden behandeld”.

Drugssmokkel
De acht in Nederland opgepakte mannen
worden door justitie in Antwerpen gezocht
in het kader van een groot dossier rond de
internationale smokkel van cocaïne vanuit
Zuid-Amerika. Ze worden onder meer gelinkt aan verschillende ladingen drugs die
vanuit zeeschepen gedumpt werden in de
Noordzee en de Westerschelde. De Nederlandse verdachten zullen na hun overlevering worden verhoord door de drugsspeurders. “Het is goed dat ze uiteindelijk overgeleverd worden”, reageert strafpleiter
Kris Luyckx, advocaat van een van de verdachten. “Dit kan de snelheid van het gerechtelijk onderzoek alleen doen vooruitgaan. Ik ben tevreden.”
SAM REYNTJENS

45.000 euro
schadevergoeding
voor doodrijden Merel

b De burgerlijke rechter in
Vilvoorde heeft wegpiraat
Muhammed Aytekin voor
een tweede maal veroordeeld. De man die in oktober 2015 Merel De Prins uit
Zemst van de weg maaide
en vluchtmisdrijf pleegde, Merel De
moet een schadevergoe- Prins. FOTO RR
ding van 45.000 euro betalen. De ouders van Merel reageren enigszins tevreden. “Het verlies van onze dochter is uiteraard onbetaalbaar. Maar het
toont wel dat de maatschappij vindt dat
zulke wegpiraten een echte straf verdienen. En dan is dit toch ‘iets’”.
Voordien had Aytekin vijf jaar cel gekregen. Maar door een oogprobleem dat niet
in de gevangenis te behandelen viel, was
hij op 30 maart al vrijgekomen. (cds)
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Altijd dichtbij
met je iPhone

Apple
iPhone 7 32 GB
€ 769,99

€ 199

Met DataPhone (1GB): € 20/maand
En Mobilus naar keuze vanaf € 15,99/maand

Man die verdacht wordt
van doodslaan partner
blijft in de gevangenis

b De raadkamer in Antwerpen heeft vrijdag beslist de aanhouding van Rudi H.
(51) te bevestigen. Dat betekent dat H. nog
zeker een maand in het arresthuis in de Begijnenstraat moet blijven. H. is aangehouden op verdenking van moord. Maandagochtend troffen de opgeroepen hulpdiensten in een appartement in de Carnotstraat
in Antwerpen-Noord het levenloze lichaam
van H.’s partner Guido De Peuter (67) aan.
Omdat de man onder de blauwe plekken
zat, werd uitgegaan van kwaad opzet. De
speurders gaan ervan uit dat H. zijn dementerende partner doodsloeg. De verdachte zelf ontkent volgens zijn advocaat,
meester Bram De Man, nog steeds alle betrokkenheid. Of er beroep aangetekend
wordt tegen de beslissing van de raadkamer wilde De Man niet zeggen.

(sare)

Ook met onze Bizz-oplossingen
Alle info en voorwaarden op www.proximus.be/promomobilus
Geldig tot en met 01/10/2017 voor een contract van 24 maanden met een DataPhone-optie (1 GB)
voor € 20/maand en een Mobilus-abonnement naar keuze vanaf € 15,99. Aanbieding geldig zolang de
voorraad strekt. Wanneer de voorraad op is, wordt hij niet aangevuld. Aanbieding geldig voor de nieuwe
en bestaande klanten die al een gsm-abonnement hebben. Betaling via domiciliëring. iPhone is een
gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer Inc.

