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80 euro om bedreigde
gorilla een week
te beschermen

De klimaatBV’s organiseerden eergiste
ren een conferentie over hun beslissing
de regering te dagvaarden.
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‘Dit is speelplaatspraat:
Alles wat ge zegt, zijt ge zelf’
‘Neem de handschoen op en steek een tandje
bij.’ Zo luidt de reactie van de klimaatBV’s op
de uitspraken van milieuminister Joke Schau
vliege (CD&V). Die vroeg zich af wat Meuris,
Vanthielen en co. dan zelf doen om het klimaat
te redden. ‘Naast de kwestie’, vinden die. ‘De
overheid moet de engagementen die ze aangaat
ook uitvoeren.’
JESSE VAN REGENMORTEL
Een open brief, dat was het
antwoord van Vlaams minister
van Omgeving, Natuur en Land
bouw Joke Schauvliege (CD&V)
op de klimaatBV’s, onder wie
Tom Lenaerts, Francesca Van
thielen, Nic Balthazar en Stijn
Meuris, die een klacht indien
den tegen de Belgische staat. En
in die brief: een soort van
schuldbekentenis, maar ook een
oproep aan de BV’s.
‘Ik doe elke dag 150 kilometer
woonwerkverkeer met de wa
gen, en neem geregeld de trein.
Ik ben deze zomer met het
vliegtuig op gezinsvakantie ge
weest en tokkel een halve dag
op mijn smartphone en tablet.
Ik gedraag mij dus ongeveer als
een gemiddelde Vlaming van
mijn generatie, die erg bekom
merd is om het klimaat, maar
eigenlijk beter wat soberder zou

‘Minister moet
daadkracht tonen’
De milieubeweging reageert
nog scherper. ‘De communica
tiedienst van Schauvliege heeft
zijn job gedaan,’ zegt Dave Van
Meel van Greenpeace, ‘nu zij
nog. De minister spuit mist over
haar rol door zich te profileren
als modale Vlaming, maar dat is
ze niet. Ze is minister en moet
het kader scheppen dat mensen
aanzet tot milieuvriendelijk ge
drag.’
‘Dat doe ik ook’, reageert mi

je auto is. Maar of je die auto ge
bruikt om naar de sportclub te
rijden of de fiets, dat is de keuze
van het individu.’ En daaraan
besteden de klimaatBV’s, en
met hen de milieuorganisaties,
te weinig aandacht, vindt ze.
‘Burgers mogen en moeten ei
sen stellen aan hun ministers,
maar vervolgens zedig zwijgen
over de keuzes die mensen uit
vrije wil maken, is nogal kort
door de bocht.’
‘Jammer dat Schauvliege niet
ziet dat dit geen vijandelijke
aanval is, maar een uitnodiging
tot samenwerking’, zegt Stijn
Meuris. ‘Neem toch gewoon de
handschoen op en steek een
tandje bij.’

zijn in verbruik. Durven jullie
als bekende en prominente Vla
mingen ook schuldig te pleiten?’
Schauvliege kaatst dus de bal
terug, en daar kwam met
een veel reactie op via so
JOKE SCHAUVLIEGE
ciale media. Maar ook de
Minister van Leefmilieu
klimaatBV’s zelf waren
niet opgezet met de uit
Burgers mogen eisen stellen, maar
haal, die ze ‘kleintjes’
noemen. ‘Natuurlijk zijn vervolgens zedig zwijgen over de
wij ook schuldig. Ieder keuzes die mensen uit vrije wil
een is dat’, zegt Meuris.
maken, is nogal kort door de bocht
‘Wij zijn gewone Vlamin
gen die minder kilome
ters proberen te doen met onze nister Schauvliege.
dieselwagen, die sorteren en ‘De belasting op
dubbele beglazing installeren. inverkeers
Maar daar gaat het niet om. Dat stelling
is
is speelplaatspraat van Schau vergroend.
vliege: Alles wat ge zegt, zijt ge Hoeveel
je
zelf.’
moet betalen,
‘Van een minister van Leef is
afhankelijk
milieu met een heel kabinet ach van hoe vervuilend
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Een hapklare show
met dé momenten
van 2014
21.05 | VANAVOND

ZIJN ER NOG
KROKETTEN?
Een smaakvolle eindejaarsshow met
Jonas Van Geel, Nathalie Meskens
en Dimitri Leue.
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KlimaatBV’s reageren scherp
op uitspraken van Schauvliege

ter zich, hadden we meer ver
wacht dan dat. We verwachten
dat de overheid de engagemen
ten die ze aangaat in internatio
nale overeenkomsten ook uit
voert.’

Het be
roemde Vi
runga Park
in Congo
biedt de mo
gelijkheid
om mee te
strijden
voor het be
Foto: Biosphoto
houd ervan.
Via de website kan je nu
een bijdrage leveren. Zo
koop je voor 6 euro nieu
we laarzen voor een van
de wachters en stuur je
een gorillapatrouille een
week lang op pad voor 80
euro.
De Belgische directeur
van het park, prins Em
manuel de Merode, moet
niet alleen afrekenen met
gewapende rebellen, maar
ook met bedrijven die er
olie willen ontginnen. In
april ontsnapte hij nog
aan de dood toen zijn auto
door onbekenden onder
vuur werd genomen. (jom)

Sperperiode almaar
vaker omzeild
via koppelverkoop
Vandaag start de sperpe
riode in de aanloop naar
de solden. Voor kledij,
schoenen en lederwaren
mogen tot 3 januari geen
openlijke kortingen geaf
ficheerd worden. Prijsver
lagingen tijdens de solden
moeten verwijzen naar de
prijs van december.
Almaar meer winkeliers
zijn van plan die regels te
omzeilen via koppelver
koop, zegt het Neutraal
Syndicaat van Zelfstandi
gen (NSZ). Dat is een sys
teem waarbij men bijvoor
beeld een kledingstuk gra
tis krijgt als men er twee
koopt. Sinds 2010 is dat
wettelijk toegelaten in de
sperperiode, met almaar
meer succes: twee jaar ge
leden deed 11 procent van
de boetieks het, nu zal het
29 procent zijn. (bm)

Europese primeur
voor Antwerps
ziekenhuis
Het hartchirurgieteam
van het Middelheimzie
kenhuis (Ziekenhuis Net
werk Antwerpen) heeft
vorige week voor het eerst
in Europa via een kijkope
ratie een nieuwe hartklep
in een kloppend hart ge
plaatst. Die methode is
minder ingrijpend dan de
traditionele manier via
een openhartoperatie.
‘De ingreep nam twintig
minuten in beslag en de
patiënte mocht na ruim
een dag naar huis’, zegt de
behandelende cardioloog
Stefan Verheye.
Het team hoopt op ter
mijn meer patiënten zo te
helpen. Er wordt wel be
nadrukt dat het voorlopig
nog om een internationale
proef gaat. (blg)

