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Wereldwijde
interesse voor boek

van wijkagente

HASSELT — De Hasseltse
wijkagente Elfi Nijssen gooit
momenteel hoge ogen bij
diverse internationale politie-
korpsen. De vrouw stelde in
september haar boek ‘Luna’
voor. Het verhaal over een
meisje dat wordt aangerand en
op zoek is naar wie ze nog kan
vertrouwen, moet de proble-
matiek bespreekbaar maken
bij kinderen en volwassenen. 

«De eerste druk is al volledig uit-
verkocht», zegt Elfi, die zich liet
bijstaan door een school om zo
‘de juiste kindertaal’ te kunnen
hanteren. «3.000 exemplaren
zijn dat. Nu zitten we in tweede
druk en merken we veel interes-
se. Het boek wordt vooral
verkocht aan particulieren,
maar blijkbaar zijn er veel poli-
tiekorpsen die het willen ge-
bruiken om mee te geven met
aangerande kinderen. Zo is er
interesse van de korpsen van
Bologna en Parijs en zijn er ook
gesprekken aan de gang in
Duitsland en Spanje. Op de boe-
kenbeurs in Frankfurt kwam er
ook een vraag vanuit Canada om
het naar hun markt te vertalen.»
De reden voor het succes? «Het
is echt voor kinderen geschre-
ven, zodat de moeilijke thema-
tiek op die manier toch laag-
drempelig wordt», zegt Nijssen.
«Daarnaast was er duidelijk ook
nood aan zo’n boekje, het
bestond nog nergens.» ‘Luna’
telt 110 pagina’s, kost 13,95 euro
en is verkrijgbaar in elke boek-
handel. (CSG)

Het was rond sluitingstijd dinsdag-
avond toen politie en hulpdiensten
naar de dierentuin van San Francisco
werden geroepen. Het eerste alarm
sprak van vier ontsnapte tijgers, waar-
van één de bezoekers aanviel. Vier
agenten die als eersten ter plekke
kwamen, zagen het beest op het terras
van het zoocafetaria zitten naast twee
gewonde mannen. Maar zodra ze het
roofdier naderden, viel het opnieuw

aan. «De tijger sprong bovenop een
slachtoffer dat toen al bloedde in

het gezicht», vertelt sergeant
Steve Mannina. De agenten

openden zonder aarzelen
het vuur en schoten het
150 kilo wegende dier
dood.
Daarna pas ontdekten ze

het levenloze lichaam van een derde
bezoeker dat voor het perk lag van
waaruit de tijgerin was ontsnapt. Al
de andere dieren bleken nog achter de
afsluiting te zitten. De dode zou een
man van in de twintig zijn en de
gewonden broers van 19 en 23 die
diepe bijtwonden aan hoofd en bo-
venlichaam opliepen. Volgens zoo-
directeur Robert Jenkins moet de tij-
gerin over de afsluiting zijn gespron-
gen. Hoe dat is kunnen gebeuren, 
zal verder onderzoek moeten uitwij-
zen.

EERDER INCIDENT
Rond het perk waarin twee Siberische
en drie kleinere Sumatraanse tijgers
worden vastgehouden, staat een hek
van zes meter hoog en een gracht van

4,5 meter breed. De dierentuin inves-
teerde recent nog meer dan 170.000
euro in bijkomende veiligheidsmaat-
regelen voor het roofdierenverblijf,
nadat een rechtbank haar aansprake-
lijk stelde voor een incident in decem-

ber 2006. Het was hetzelfde tijger-
wijfje Tatiana dat toen tijdens een pu-
blieke voederbeurt de arm van ver-
zorgster Lori Komejan wist te grijpen
en voor het oog van de verbijsterde
bezoekers verminkte. (GVV)

LOSGEBROKEN TIJGERIN DOODT ZOOBEZOEKER 

Bejaard koppel
dood door CO

LIER — In Lier is gisterennamid-
dag een bejaard koppel dood
aangetroffen in hun woning aan
de Mechelsesteenweg. De buur-
man van Karel en Maria Docx
was ongerust geworden omdat
het brood dat de bakker voor de
tachtigers had gebracht, nog
voor de deur stond. Daarom
ging hij langs de achterdeur hun
huis binnen, waar hij de twee
lichamen vond. Volgens het
parket zijn de tachtigers om het
leven gekomen door een CO-
vergiftiging. (FVC)

De vierjarige tijgerin Tatiana werd afgemaakt.

Vlamingen zetten zich
massaal in voor goede doel

Allez Allez Zimbabwe

Koop een berg

FeelgoodgiftMama Marianne en papa Thierri Lippens uit
Eeklo zamelden samen met de supporters-
club van het tv-programma ‘Allez Allez Zim-
babwe’ 10.000 euro in voor de Shungu Dze-
vana Trust van ‘Sister Mercy’. Zij wil met het
geld een weeshuis uitbouwen in Zimbabwe.
Om het land waar de renners vandaan ko-
men goed te leren kennen, ging het koppel
begin juli zelf naar Zimbabwe. Ze maakten
er kennis met de familie van Jackson, hun
eerste onthaalzoon, en brachten een be-
zoekje aan het weeshuis van Sister Mercy in
Harare. Mama Marianne en papa Thierri wa-
ren diep onder de indruk. «Die kinderen
kwamen in onze armen gevlogen, ook al

kenden ze ons niet. Dat zou je hier nooit
meemaken. Ik heb toen echt gezien dat we
iets moesten doen», vertelt Marianne. De
twee gingen aan de slag en zamelden met de
supportersclub 10.000 euro in. Thierri: «We
willen blijven helpen. Ook volgend jaar wil-
len we verschillende activiteiten organise-
ren voor het goede doel.»

SCHOOLGERIEF
Op 8 januari vertrekt Joost Berckx van de
Shungu Dzevana Trust naar Zimbabwe om

daar al een deel van het ingezamelde bedrag
af te geven. «We streven naar 60.000 euro.
Zoveel geld is nodig om het plan van Sister
Mercy te realiseren. Ze wil een school bou-
wen met een klein dorp errond. Elke euro-
cent is welkom», zegt Joost. Marianne is zo
blij met de hartverwarmende steun, dat ze
nog meer wil gaan doen dan alleen geld in-
zamelen. «Ook kleding, voedsel dat lang be-
waard kan blijven en schoolgerief zijn meer
dan welkom. Iedereen die iets heeft, mag dat
naar de Vlamingstraat 29 in Eeklo komen
brengen. Wij zorgen er samen met Joost wel
voor dat alles goed terechtkomt», vertelt ze.
Meer info op www.shungudzevanatrust.org

De Kom op tegen Kankeractie
van dit jaar was een overdonde-
rend succes. De actie tegen
borstkanker bracht maar liefs
11.513.462 euro op, zo werd af-
gelopen zondag tijdens de slot-
show door voorzitter Frank De-
boosere (foto) bekendgemaakt.
Met de slogan ‘laat naar je bor-
sten kijken’ wou Kom op tegen
Kanker vrouwen tussen 50 en 69
jaar overtuigen om een mam-
mografie te laten maken. De ac-
tie werd kracht bijgezet door vijf
bekende strippende mannen.
Stan Van Samang, Peter Van de
Veire, Tom Coninx, Bart Peeters
en Marc Van Eeghem gingen uit

de kleren. Hoe
meer vrouwen
zich inschre-
ven voor een
gratis scree-
ning, hoe
meer bloot we
te zien kregen.
Maar toch waren het vooral de
vrijwilligers die voor de enorme
opbrengst zorgden. Zij verkoch-
ten appels en azalea’s, plantten
bomen, of liepen zich de benen
vanonder het lijf voor het goede
doel. Zondagavond nog lieten
negen bekende Vlamingen hun
hersenen werken tijdens de quiz
‘De Pappenheimers’. Daarin
haalde Kamagurka op het nip-
pertje de buit voor Kom op tegen
Kanker binnen. Foto VRT

Zelfs een kerstboom zamelt geld
in voor het goede doel. De vrolijk
versierde boom staat opgesteld
in het kantoor van de firma
SMSCommerce in Turnhout. Wie
een sms’je stuurt, kan zelf de
lichtjes in de boom bedienen.
Twee slingers met lichtjes kan je
aan- of uitzetten. Ook het ren-

dier naast de boom kan verlicht
worden per sms. Welke lichtjes
aanstaan, is via een live-webcam
te zien: www.smskerstboom.com.
Een sms’je sturen kost 1,50 euro.
Gisteren stond de teller op 80,41
euro. De opbrengst van de actie
gaat naar Make-A-Wish, de orga-
nisatie die hartenwensen van
terminaal zieke kinderen ver-
vult. De kerstboom blijft tot de
eerste week van januari staan.

Feelgoodgift is een project van
de Antwerpse leraar Bart Van
Peel en drie vrienden. Europees
onderzoek wees uit dat Belgen in
2005 per gezin 634 euro spen-
deerden aan kerstcadeaus. Van
Peel vond dit veel. Hij bedacht de

feelgoodgifts, een concept waar-
bij mensen kleinere cadeaus ko-
pen voor elkaar en het geld dat
ze uitsparen aan een goed doel
schenken. De koper ontvangt
dan een certificaat dat hij bij zijn
cadeautje kan voegen. Negen
goede doelen zijn aangesloten
bij de actie. Voor iedereen wat
wils dus op www.feelgoodgift.be.

Een team van zes West-Vlaamse
bergbeklimmers heeft een com-
plete berg in de aanbieding. Ze
beklimmen momenteel de
hoogste berg van Zuid-Amerika:
de Aconcagua (6.962 meter) in

Argentinië. Eén meter berg kost
één euro. Inmiddels zijn er al
5.342 meters verkocht. Het geld
gaat via Caritas België naar het
plaatsje Mendoza in Argentinië.
Het wordt besteed aan medische
hulp en voedsel voor kinderen,
ouderen en zwangere vrouwen.
www.aconcagua-2007-2008.be.

Met een totale opbrengst van
3.353.568 euro is Music for Life,
de inzamelactie voor meer
drinkbaar water in ontwikke-
lingslanden, één van de meest
succesvolle projecten van het
voorbije jaar. Studio Brussel-
presentatoren Tomas, Peter en
Siska maakten fantastische ra-
dio vanuit hun glazen huis, waar
ze zes dagen verbleven zonder
te eten. Ook de andere StuBru-
coryfeeën deden hun uiterste
best voor het goede doel. Stijn
en Sofie maakten een elfsteden-
tocht op skeelers. Globetrotter
Otto Jan Ham reisde naar de an-

dere glazen huizen in Den Haag
en Genève met een emmer vol
water. Voor elke liter die hij te-
rugbracht naar Leuven, werd hij
gesponsord. BV’s kwamen op-
treden, veilden een concert of
hun spullen. Ann Van Elsen liet
zich dan weer naakt fotografe-
ren. De inspanningen loonden.
Maar liefst één derde van alle
Vlamingen luisterde minstens
een kwartier naar Music For
Life, en velen vroegen een plaat-
je aan. Vanuit alle hoeken wer-
den mensen gemobiliseerd om
op de zotste manieren geld in te
zamelen. Niets was de Vlaming
te veel om mee te werken aan
een wereld met proper drink-
water voor iedereen.

Toen drie eBay-leden hoorden
over de vierjarige Ashley die aan
leukemie lijdt, besloten ze het
meisje en haar familie te helpen.
Eind november 2007 zetten ze
een project op waarbij mensen
spullen die ze niet gebruiken,
kunnen verkopen op veilingsite
eBay. De opbrengst gaat recht-
streeks naar Ashley. Het project
bracht al meer dan 2.000 euro
op. Afgelopen zondag nog was
Ashley te gast in het programma
‘Debby en Nancy’. Ze werd er
getrakteerd op een reisje
Disneyland. Meer informatie op
www.all-for-ashley.be. Kos

Vlamingen hadden dit jaar geen tsunami of
orkaan Katrina nodig om zich in te zetten voor 
het goede doel. Music for Life en Kom op tegen
Kanker mobiliseerden met gemak vele bekende

en onbekende landgenoten. Maar ook twee
onthaalouders uit ‘Allez Allez Zimbabwe’ kregen
10.000 euro bijeen voor een weeshuis. «Als je
goed uitlegt waar het geld voor gebruikt wordt,

draagt de Vlaming graag een steentje bij», luidt
het bij diverse hulporganisaties. We zetten een
paar opmerkelijke acties op een rij. (JAS/MVP/KS)

SAN FRANCISCO — In de dierentuin van de Amerikaanse stad San Francisco heeft
een losgebroken Siberische tijgerin een bezoeker gedood en twee andere zwaar
verwond. Het is nog niet duidelijk hoe het roofdier over een gracht en een hek
geraakte. Het vierjarige wijfje Tatiana beet een jaar geleden al de arm van een
verzorgster aan flarden. De toegesnelde politie maakte het dier ditmaal af.

Opbrengst: 
11.513.462 euro

Kom op tegen Kanker

Opbrengst: 
80,41 euro

Opbrengst: 
onbekend

Weight Watchers riep al haar
Belgische leden op 5 november
op om af te vallen voor het goede
doel. Elke kilo die ze kwijt-
raakten, leverde 0,25 eurocent

op. De actie werd afgesloten op
18 december. Samen waren de
cursisten maar liefst 50.256 kilo
afgevallen. Koen Wauters en zijn
vrouw Valerie kregen 12.564
euro overhandigd voor Plan
International dat een school in
Cambodja zal bouwen.

Opbrengst: 
12.564 euro

Opbrengst: 
5.342 euro

Kilo’s eraf

Opbrengst: 
10.000 euro

Opbrengst: 
3.353.568 euro

Music for Life 
Opbrengst: 

meer dan 2.000 euro

All for Ashley

Open Vld wil dat
fiscus minder

afhoudt van loon
BRUSSEL — De fiscus moet elke
maand minder geld afhouden van
het brutoloon, vindt Kamerlid Luk
Van Biesen (Open Vld). Nu wordt de
belastingverlaging van de voorbije
jaren niet volledig doorgerekend in
de bedrijfsvoorheffing. Dat is het
deel van het loon dat de werkgever
meteen doorstort aan de fiscus.
Mede daardoor krijgen heel wat Bel-
gen elk jaar geld terug van de belas-
tingen. Gemiddeld betaalt een gezin
1.000 euro te veel dat het pas 2 jaar
later terugkrijgt, goed voor een ren-
teloze lening van 2 miljard aan de
staat. «De overheid moet de burger
zijn correcte loon geven», vindt Van
Biesen. Daarom vraagt hij dat de in-
terim-regering in de begroting 2008
de belastingverlaging volledig zou
doorrekenen in de bedrijfsvoorhef-
fing. «Daardoor zou de werkende
burger meer netto loon krijgen en
dus meer koopkracht.» (PGL)

Apart asielcentrum
voor gezinnen 
met kinderen

BRUSSEL — Er komt een nieuw
asielcentrum, speciaal voor
gezinnen met kinderen. Dat be-
loofde minister van Binnen-
landse Zaken Patrick Dewael af-
gelopen weekend in een reactie
op de kerstboodschap van kar-
dinaal Danneels. Die liet in zijn
homilie tijdens de midder-
nachtmis op kerstavond duide-
lijk zijn afkeer blijken over het
opsluiten van kinderen in geslo-
ten asielcentra. 
De komst van het aangepaste
centrum staat volgens Dewael
al geschreven in de oranje-blau-
we deelakkoorden waarover op
Hertoginnedal werd onderhan-
deld. Waar het splinternieuwe
centrum zal komen, is nog niet
duidelijk.

Marianne en Thierri bezochten afgelopen zomer het weeshuis in Zimbabwe. Foto VTM

Verplegers voeren één van de slachtoffers af. Foto’s AP

Kerstverlichting via sms

Elfi Nijssen. Foto Moors
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BRUSSEL — Naast de al lang beschikbare bedrijfs-
psychologen en externe auditeurs kunnen bedrijven sinds
kort een beroep doen op een wel zeer vreemde vogel: de
bedrijfsfilosoof. Oud-marineofficier en licentiaat wijs-
begeerte Hein Hoek (62) uit Overijse gebruikt Socrates
om spanningen op werkvloeren te laten verdwijnen en
bedrijven, scholen en organisaties beter te doen draaien.
«Het straffe is dat ikzelf geen enkel antwoord geef. Net
zoals Socrates stel ik alleen maar vragen», aldus Hoek.

Ze lijken uiterst onverzoenbaar: de
bedrijven waar harde omzetcijfers
alles zijn én de bijna onvatbare we-
reld van de filosofie. «En toch kan filo-
sofie bedrijven veel beter helpen dan
directies vermoeden», zegt ‘bedrijfs-
filosoof’ Hein Hoek. «In het huidige
bedrijfsleven is er veel te weinig
plaats voor reflectie; voor het even-
tjes nadenken of men goed bezig is.
Vergelijk het met iemand die hout
zaagt en onverdroten blijft doorgaan,
hoewel zijn zaag steeds botter wordt.
Terwijl het veel beter zou zijn als hij
even stopt om zijn zaag te slijpen.
Wel: ook in bedrijven zou men gere-
geld zulke reflectiepauzes moeten
inlassen om zich af te vragen waar-
om er bijvoorbeeld spanningen
bestaan tussen de bedrijfstop en de
werkvloer, of hoe een herstructure-
ring het best kan plaatsvinden.»

GEEN BETWETER
Zo’n zelfbevraging gebeurt altijd in
aanwezigheid van bedrijfsfilosoof
Hoek. «Mijn instrument is de ‘socrati-
sche methode’. De Griekse filosoof
Socrates was geen betweter die an-

deren vertelde wat ze moesten doen.
Nee, hij stelde de anderen alleen
maar vragen totdat die laatsten zelf
de antwoorden vonden. Als ik in een
bedrijf moet uitpluizen waarom de
relatie tussen top en werkvloer ge-
spannen is, stop ik tot tien betrokken
mensen in dezelfde ruimte en stel ik
alleen maar vragen. Vaak moeilijke
en venijnige, desnoods urenlang, tot-
dat iedereen in de kamer de oorza-
ken voor de slechte verhouding be-
drijfstop-werkvloer in zichzelf naar
boven voelt borrelen. De oplossingen
volgen dan bijna vanzelf.»

LEGER
«Om tot een goede socratische dia-
loog te komen, moet elke deelnemer
volledig vrijuit kunnen spreken, ook
als de baas erbij zit, en dat is in Vlaan-
deren nog altijd niet vanzelfspre-
kend. In Nederland gaat dat al iets
makkelijker, maar het blijft een hei-
kel punt. Het duurt altijd toch even
voor het gesprek helemaal loskomt.»
Al een aanzienlijk aantal Nederland-
se en Vlaamse bedrijven deed een
beroep op filosoof Hoek. «Voor het

beste resultaat zijn er minstens twee
volledige gespreksdagen (aan 750
euro per dag voor de hele groep, red.)
nodig. In Nederland ging ik met mijn
socratische aanpak zelfs al bij de ma-
rine langs, hoewel het leger toch de
organisatie bij uitstek lijkt waar geen
enkele inspraak van ondergeschik-
ten wordt geduld. Toch staat men
daar open voor mijn aanpak. In
België was ik al bij flink wat onder-
wijsinstellingen en bedrijven als

Europ-Assistanceen Procter & Gamble.
Bij die laatste was mijn opdracht een
manager begeleiden die een enorme
vakman was, maar een ramp in pre-
sentatie en communicatie. Hij kon
zich niet op een vlotte manier in gro-
te gezelschappen bewegen. Vooral
omdat hij daar zelf geen zin in had.
‘De mensen moeten me maar nemen
zoals ik ben’, zei hij. Niet dus. Na hem
urenlang te hebben bevraagd, oor-
deelde hijzelf dat het verstandiger

was om zich voortaan wat beter te
beginnen kleden en zijn presentaties
met wat meer enthousiasme te
geven. Het voordeel: net omdat hij -
weliswaar met mijn hulp - zelf tot dat
inzicht kwam, aanvaardt hij dit alles
veel makkelijker dan wanneer een
buitenstaander hem met een bele-
rend vingertje de les zou komen spel-
len. (lacht) We luisteren nu eenmaal
veel makkelijker naar onszelf.»
Meer info op www.philocon.org

‘SOCRATES-METHODE’ NEEMT SPANNINGEN WEG OP DE WERKVLOER

STEFAN VANDERSTRAETEN
EN ANNELIES BAETEN

«In het bedrijfsleven wordt er te weinig nagedacht of men wel goed bezig is», weet bedrijfsfilosoof Hein Hoek. PN

Ik stel alleen vragen
en geef geen enkel

antwoord. Iedereen
moet dan vrijuit

kunnen spreken, ook
als de baas erbij zit

HEIN HOEK

Bedrijven schakelen
nu ook filosoof in

347 tips over Maddie 
na oproep ouders

LONDEN —De privédetectives die op zoek zijn
naar het verdwenen Britse meisje Madeleine
McCann, hebben tientallen telefoontjes
gekregen na een kerstoproep van Maddies ou-
ders. Die maakten een video waarin ze zeggen
dat ze de hoop om Maddie terug te vinden
nooit zullen opgeven. Ook roepen zij op tot het
geven van nieuwe informatie. De boodschap
werd over de hele wereld verspreid. Ze lever-
de 347 nieuwe tips op. Volgens een vriend van
de familie zijn er «significante nieuwe aanwij-
zingen bij», en kan één van die tips «cruciale
informatie bevatten». De vierjarige Maddie is
sinds 3 mei spoorloos, ze verdween uit een
vakantieappartement in het Portugese Praia
da Luz. (MVP)

Dwangarbeid voor
leden ‘Ark van Zoë’

N’DJAMENA — In Tjaad zijn zes leden van
de Franse hulporganisatie ‘Ark van Zoë’
veroordeeld tot acht jaar dwangarbeid
voor de poging tot ontvoering van 103 kin-
deren. De rechters volgen daarmee de
openbare aanklager, die tussen de zeven
en elf jaar dwangarbeid had geëist. De
Franse hulpverleners werden in oktober
opgepakt. Toen bleek dat de kinderen die
ze voor adoptie naar Frankrijk wilden
brengen, geen wezen waren uit het door
oorlog getroffen Soedanese Darfur, maar
kinderen uit Tjaad. De meeste kinderen
hun ouders leven nog. De zes Fransen hou-
den vol dat ze echt dachten dat de kinderen
Soedanese wezen waren, en ze dus niets
wisten van de fraude. (MVP)

Zanger Joe Dolan
overleden

DUBLIN — In Dublin
is op kerstdag zan-
ger en entertainer
Joe Dolan gestor-
ven. De 64-jarige
Ier raakte bekend
bij het grote publiek
door zijn hits ‘Good
Looking Woman’ en
‘Make Me an Island’.
Waarschijnlijk
overleed Joe Dolan
aan de gevolgen van
een hersenbloe-
ding. Foto Kos
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