
Nieuwe wet
HONGARIJE  |  Niet iedereen die als jongen geboren werd, voelt zich vanbinnen een 
jongen. En niet iedereen die als meisje geboren is, voelt zich vanbinnen een meisje. 
Die mensen noemen we transgenders. 

Sommige transgenders laten hun lichaam aan-
passen met hormonen en operaties. Zij veran-
deren dus van geslacht. Die verandering wordt 
ook aangepast op hun officiële documenten. 
Een meisjesnaam wordt een jongensnaam, of 
omgekeerd. In Hongarije kan dat vanaf nu 
niet meer. Het parlement keurde daarvoor een 
wet goed. Die bepaalt dat het onmogelijk is om 

op officiële papieren de namen en het geslacht 
te veranderen. Mensen kunnen nog altijd 
fysiek van geslacht veranderen. Voor de wet 
blijven ze echter hun geboortegeslacht behou-
den. Organisaties voor mensenrechten gaan de 
wet aanvechten. Ze stellen dat de verandering 
van de naam en het geslacht van transperso-
nen een fundamenteel recht is.
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Extreme droogte
VLAANDEREN  |  De voorbije maanden regende het veel minder dan normaal. Na 
de droge zomers van 2018 en 2019 is het grondwater amper weer op een normaal 
niveau geraakt. De Droogtecommissie kwam daarom vroeger dan anders samen. 

Die commissie bestaat uit een team van 
specialisten. Zij volgen de situatie van het 
grondwater nauwgezet op. Ze adviseren 
de gouverneurs van de provincies indien 
er maatregelen nodig zijn. De vijf Vlaamse 
gouverneurs vaardigden ondertussen een 
oppompverbod uit. Dat verbiedt landbou-
wers om water op te pompen uit bepaalde 
beken en rivieren. Dat verbod, ook wel 
captatieverbod genoemd, komt uitzonder-

lijk vroeg. Vorig jaar gebeurde dat pas in 
juli. De gouverneurs roepen ook op om 
zuinig te zijn met leidingwater. De auto 
wassen, een zwembadje vullen, de tuin 
sproeien … In een aantal gemeenten in 
Vlaams-Brabant zijn deze zaken momen-
teel al verboden. In andere gebieden 
mogen ze wel nog, maar het wordt aange-
raden om ze niet of minder te doen.

&aatschappij
ens

Webcode: droogte>>> meer nieuws op www.Kits.be

Dag tegen 
Kinderarbeid
Kinderarbeid bestaat nog. Miljoenen kin-
deren werken voor een hongerloon. De 
meesten gaan niet naar school, krijgen 
onvoldoende voeding en zorg. En velen van 
ons dragen daar, meestal ongewild, een 
steentje toe bij. De kans is immers groot dat 
jij chocolade eet die sporen van kinderar-
beid bevat. Of dat je T-shirt gemaakt werd 
in een fabriek die kinderen tewerkstelt. Op 
12 juni is het Werelddag tegen Kinderar-
beid. Die wil mensen motiveren om actie te 
ondernemen tegen kinderarbeid.
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O wee! Slakken op mijn sla!
Moestuinieren is in. Heel veel mensen kweken eigen groenten in bakken. Of ze 
bouwen een deel van hun tuin om tot moestuin. Ondertussen begint alles volop 
te groeien. Maar of het blijft groeien is de vraag. Er zijn immers kapers op de 
kust! Slakken lusten wel een mals groen blaadje … Hoe houd je hen tegen?  
We geven enkele tips.

De beestjes doden, met gif bijvoorbeeld, is 
een oplossing. Maar dat is niet ecologisch 
verantwoord. Er zijn andere, milieuvrien-
delijke manieren! Maak je tuin aantrek-
kelijker voor slakkeneters. Voorzie een 
schuilplaats voor egels, lok vogels zoals 
merels en spreeuwen, trek kikkers en 
eenden aan met een waterpartijtje. Heb je 
kippen? Die zullen wat blij zijn met slak-
ken op hun menu. 

Eenvoudige middeltjes
Omring je groenten met stukjes eierscha-
len, gebroken notendoppen, sparrennaal-
den …  Slakken houden er niet van om 
over scherpe objecten te kruipen. Het is 
niet onmogelijk voor ze, maar ze vinden 
het niet prettig. Plant slakkenwerende 
planten in je tuin: venkel, anijs, rozema-
rijn … Hol een meloen uit en plaats die 
in de tuin. De slakken zullen de meloen 
heerlijk vinden en erin kruipen. Iedere 
ochtend kan je de diertjes verwijderen uit 

de meloen. Laat ze vrij in de natuur in je 
buurt. Het moet wel ver genoeg zijn zodat 
ze niet meteen terugkomen!
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Foto AirOnline.nl - Berend Jan Floor

Tot eind juni een kortingsactie op de stripboeken van Slimme Pim.
Kijk vlug op pag. 3
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Zuinig omspringen met water wordt ook deze zomer dé boodschap! (Foto Pixabay - Myriam Zilles)
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Waarvan liggen 
Vlamingen wakker?
VLAANDEREN | Van welke maatschap-
pelijke problemen ligt de Vlaming wak-
ker? Dat hebben twee universiteiten 
uitgezocht. De resultaten werden zopas 
bekendgemaakt …

Tussen 9 en 28 april 2020 werden 1 857 men-
sen bevraagd over hun zorgen over de maat-
schappij. 37 procent van de ondervraagden 
maakt zich zorgen over de gezondheidszorg. 
Logisch, als je weet dat de ziekenhuizen toen 
volliepen met mensen die met het nieuwe 
coronavirus besmet waren. 

Politiek en migratie
24 procent van de ondervraagden heeft een 
probleem met de politiek. En ook dat is mak-
kelijk te verklaren. Ruim een jaar na de ver-
kiezingen zijn onze politici er nog steeds niet 
in geslaagd een regering te vormen. De derde 
grote zorg van de Vlaming houdt hiermee 
verband: de communautaire problemen. Of 
eenvoudig gezegd: de verhouding tussen Vla-
mingen en Walen. Want Vlaanderen heeft 
vorig jaar voor een rechts bestuur gestemd, 
Wallonië koos voor links. Van de onder-
vraagden vindt één op de tien migratie een 
probleem. Vluchtelingen, met andere woor-
den. Nochtans kampt Vlaanderen momenteel 
niet met een vluchtelingencrisis.

Milieu en klimaat
Heel merkwaardig is dat milieu en kli-
maat helemaal onderaan de lijst bengelen. 
Nauwelijks één procent van de Vlamingen 
maakt zich zorgen over milieu en klimaat. 
In journaals en kranten zijn die items de 
laatste maanden helemaal verdrongen door 
de coronacrisis. Maar milieu / klimaat en 
gezondheid hebben een onverbrekelijke 
band. Zo leidt de klimaatverstoring tot 
grotere droogte en dus steeds meer hongers-
noden. De gezondheid en zelfs het leven van 
tientallen miljoenen mensen is in gevaar. 
Een verband tussen klimaat en gezondheid 
hoeven we niet in het buitenland te zoeken. 
Ook in België komen steeds meer hittegol-
ven voor. En die zijn de rechtstreekse oor-
zaak van ziekte en overlijden. 

Kroonprinses 
wordt militair 
Prinses Elisabeth heeft haar 
middelbare school beëindigd.  
Ze behaalde haar diploma aan 
het Atlantic College in Wales.  
Op 31 augustus begint ze aan 
haar hogere studies. 

Het eerste jaar van die hogere studies 
volgt Elisabeth les aan de Koninklijke 
Militaire School (KMS) in Brussel. Het is 
het officiële begin van haar opleiding tot 
koningin. In die functie zal zij immers 
ook de leider van het leger worden. 
Op de KMS kan ze het leven van een 
militair beleven. Elisabeth is verplicht 
om op internaat te gaan. Ze moet er 
opstaan om 6 uur. De lessen lopen van 7 
uur 45 tot 18 uur. Het wordt al vanaf dag 
twee heel zwaar voor Elisabeth. Ze gaat 
dan voor vier weken naar Elsenborn, op 
initiatiekamp. Daar zal ze bijvoorbeeld 
leren kaartlezen en omgaan met wapens. 
En ze moet mee door de modder krui-
pen zoals iedereen. In haar richting 
sociale en militaire wetenschappen 
krijgt ze ook een academische scho-
ling. Daarin zitten vakken als geschie-
denis, psychologie, sociologie …

Oehoe! 
GEEL | De oehoe is een van de groot-
ste uilen ter wereld. De vogel dankt 
zijn naam aan zijn roep. Oehoes zijn 
schichtig en leven doorgaans ver 
van de mensen. Jos Baart uit Geel 
beleeft de tijd van zijn leven. Op het 
balkon van zijn huis wonen sinds 
kort drie jonge oehoes en hun moe-
der. Ze hebben een nest gemaakt 
in de bloembak voor het raam. Het 
eerste wat Jos ’s ochtends doet, is 
even door het venster kijken hoe het 
met de oehoes gaat. Overdag slapen 
moeder en kroost veel. ’s Avonds 
zorgt mama-oehoe voor een heerlij-
ke maaltijd die bestaat uit ratten en 
duiven. Wanneer Jos zijn televisie 
opzet, zitten de uilen de hele tijd mee 
te kijken. ‘Ze vinden het blijkbaar bij-
zonder interessant!’

Een dagje veilig naar zee
VLAANDEREN | Zal het toerisme aan onze kust deze zomer veilig kunnen 
verlopen? Op elk strand moeten de coronamaatregelen perfect kunnen 
worden nageleefd.

Oostende is al formeel: iedereen is deze 
zomer welkom, maar het zal nodig zijn 
om te reserveren. Oostendenaars en twee-
deverblijvers mogen eerst. ‘Er zal zeker 
nog plek zijn voor dagjestoeristen’, zegt 
burgemeester Bart Tommelein. ‘Maar 
misschien kunnen die niet op de dag zelf 
beslissen om naar Oostende te komen.’ De 
Haan werkt aan een plan zonder reser-

vaties. De stranden worden verdeeld in 
compartimenten. Daarbinnen zal men de 
badgasten tellen. Koksijde wil de toeristen 
waarschuwen als het te druk wordt. Men 
zal werken met kleurcodes in vlaggen en 
apps op de smartphone. Ook de andere 
kustgemeenten werken plannen uit. Eén 
ding is zeker: een dagje naar zee gaan, 
wordt moeilijker dan ooit …
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Stinkende bloem
MEISE | Enkele 
weken geleden 
bloeide in de 
Plantentuin 
van Meise een 
reuzenarons-
kelk. Dat is de 
grootste bloem 
ter wereld. Het 
exemplaar in 
Meise werd 
2,12 meter 
hoog. De Plan-
tentuin heeft de bloem sinds 2008. Ze 
bloeide in die tijd nog maar tien keer. 
De zeldzame plant bloeit gedurende 
amper 72 uur. Ze heeft wel één nega-
tief kantje: ze verspreidt een wansma-
kelijke lijkengeur.

Slimme truc
WILRIJK | De Antwerpse politie 
nam een auto in beslag die uitgerust 
was met een bijzonder mechanisme. 
Met een afstandsbediening kon de 
bestuurder de nummerplaat laten 
draaien naar een andere, valse plaat. 
De tweede nummerplaat stond op 
naam van een – waarschijnlijk – 
nietsvermoedende bewoner van Bre-
dene. Zo’n valse plaat is handig om 
boetes en controles te omzeilen. Maar 
het is wel strafbaar.

Misverstandje!

HERENTALS | Frans Helsen (87) 
bracht spullen naar de kringwinkel. 
Hij stapt moeilijk en had alles in zijn 
rolstoel gezet. De winkelbedienden 
hielpen meteen: ze namen de rolstoel 
met spullen mee. Frans bleef wachten 
op zijn rolstoel. Maar … die werd te 
koop gezet in de winkel. En er dook 
meteen een koper op. Frans was zijn 
rolstoel kwijt! Ondertussen schonk 
een firma hem een nieuwe rolstoel. 
Maar Frans wil graag zijn eigen 
exemplaar terug. Die was van zijn 
overleden echtgenote.
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Scènes als deze zullen we de komende zomer aan de Belgische kust niet meemaken. (Foto Shutterstock)
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Cycloon Amphan 
INDIA - BANGLADESH / Geparkeerde wagens waaiden op elkaar. Bomen werden 
omvergeblazen. Huizen liepen onder water. Transformatoren ontploften. Kortom: 
cycloon Amphan kwam aan land …

Vorige week raasde cycloon Amphan over 
India en Bangladesh. De wervelstorm is de 
krachtigste in de regio in de laatste twintig 
jaar. Amphan kwam aan land met wind-
snelheden tot 185 km/uur. Daarna volgden 
urenlange regenbuien en windstoten tot 120 
km/uur. Minstens tachtig mensen lieten het 
leven. De meesten van hen stierven door 
elektrocutie of door vallende bomen. Mil-
joenen mensen verblijven in de noodopvang 
en de materiële schade is enorm. De Indiase 
regeringsleider Mamata Barnerjee zei: ‘Ik heb 
nog nooit een ramp van deze omvang gezien!’

Corona maakt het moeilijker
Inmiddels zijn reddingsacties op gang geko-
men. Maar die worden bemoeilijkt door de 
maatregelen die gelden vanwege het corona-
virus. Daarom is in Bangladesh het aantal 
opvangcentra verdubbeld tot 12 078. Zo is het 
mogelijk om een veilige afstand tot elkaar en 
een goede hygiëne te garanderen. In India 
worden quarantaineverblijven omgebouwd 
tot opvangcentra. Op die manier wil het land 
bewoners uit kustgebieden kunnen opvan-
gen. Ook veel schoolgebouwen worden als 
tijdelijke opvanglocatie gebruikt.

Hoe hoog is de Mount Everest? 
NEPAL – CHINA | Wanneer je opzoekt hoe hoog de Mount Everest precies is, vind je 
verschillende getallen. Officieel bedraagt de hoogte 8 848 meter. Dat werd in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw gemeten. Maar een Amerikaanse expeditie kwam in 1999 op 
8 850 meter uit. Zes jaar later kwam een Chinese meting op 8 844 meter. Door de coro-
namaatregelen mag de berg momenteel niet beklommen worden. Één Chinees weten-
schappelijk team heeft wel toelating gekregen. De wetenschappers mogen van de rust 
op de berg gebruik maken om de hoogte nog een keer te meten. Misschien komen we te 
weten of de zware aardbeving in 2015 een invloed op de hoogte heeft gehad.

2 8  m e i  2 0 2 0 Buiten
land

De landen die in rood staan, vind je aangeduid op de wereldkaart op www.kits.be. 
De onderstreepte woorden worden in de woordenlijst op www.kits.be uitgelegd.

FRANKRIJK | In juli 1990 stopte 

het automerk Citroën met de productie 

van de 2PK. Dat was een auto die werd 

ontworpen in 1935. Hij was spotgoedkoop 

en geschikt voor het platteland. Het voertuig 

kon twee boeren met 50 kilogram aardappelen 

of een vat met 50 liter wijn vervoeren. Het plan 

was dat de auto over een stuk omgeploegd land 

moest kunnen rijden. Daarbij mochten eieren 

in een mand niet breken. Toen de auto 

aan de pers werd voorgesteld, noemde 

die hem ‘het lelijke eendje’. Maar van 

dat eendje werden in de loop der 

jaren wel meer dan vijf miljoen 

exemplaren verkocht!
©

 A
im

ée
 d

e J
on

gh

Lelijk eendje

‘Ik ben net zo eigenwijs 
als Slimme Pim!’
NEDERLAND | Aimée de Jongh woont en werkt in Rotterdam. Ze schrijft en tekent strips 
voor jongeren en volwassenen. De lezers van Kits kennen haar van de strip Slimme Pim. 
Onlangs verscheen het tweede Slimme Pim-boek. Tijd voor een babbel met Aimeé!

Aimée, hoe is Slimme Pim ontstaan?
Dat is wel een leuk verhaal. Ik had het idee 
om een strip te maken over een bijzonder 
jongetje in een normale wereld, met saaie 
bezigheden zoals huiswerk en school. (lacht) 
Denk aan een superheld. Of een bijzonder 
talent, een bijzonder uiterlijk. Ik heb toen veel 
verschillende figuurtjes bedacht, maar uitein-
delijk bleek een slim jongetje het leukst.

Pim is slim, maar er gaat weleens wat fout …
Dat klopt! Het leukste vind ik dat Pim iets 
heel moeilijks uitvindt om een vrij simpele 
situatie op te lossen. Of dat hij faalt in het 
oplossen van een probleem, maar ondertus-
sen niet door heeft dat hij een ander probleem 
wél oplost. Pim verrast mij nog geregeld, ook 
al ben ik de maker van de strips. (lacht)

Zit er veel van jezelf in het personage Pim? 
Ja, dat gebeurt altijd met schrijvers. Je put uit je 
eigen ervaringen, en daarom lijken alle figuur-
tjes een beetje op jezelf. Misschien niet qua 
uiterlijk, maar wel qua persoonlijkheid. Ik ben 
bijvoorbeeld net zo eigenwijs als Pim: ik sta 
niet snel open voor advies van een ander, tot ik 
mezelf echt in de problemen heb gewerkt ... 

Heb je je voor het uiterlijk van Pim geba-
seerd op iemand die je kent?
Nee, ik ben eigenlijk gewoon gaan schetsen 
om tot zijn ontwerp te komen. Ik wist alleen 
dat hij een herkenbaar element – de sleutel 
achter zijn oor – en grote ogen moest heb-
ben, zodat ik zijn emoties goed kon tekenen.

De lucht in! is het tweede Slimme Pim-
boek. Hoe komt het dat het pas vijf jaar na 
het eerste verschenen is?
Het boek is een verzameling van alle strips 
die verschenen zijn in Kits, en ook enkele 
nieuwe. Maar zoals je weet, verschijnt de 
Kits maar twee keer per maand. Daarom 
duurt het wel even voordat ik genoeg strips 
heb om een heel boek mee te vullen.

In het nieuwe boek staan experimenten die 
de lezers kunnen uitvoeren. Heb je ze zelf 
ook geprobeerd? En ging dat altijd goed??

Ik heb sommige experimenten uitgepro-
beerd, zoals een proef met een gummibeer-
tje. Dat was erg spannend, want ik wist 
niet wat er ging gebeuren. Ik kan iedereen 
aanraden om proefjes te doen, je kan er veel 
vinden in boeken en op YouTube. Het is leuk 
om samen met iemand te doen, en je leert 
ondertussen veel over wetenschap.

Nu en dan duikt Pims klasgenootje Mara op. 
Hij vindt haar wel leuk. Is dat ook wederzijds?
Ik denk dat Mara Pim wel ziet zitten. Maar 
Pim is soms iets te druk bezig met het uit-
vinden van nieuwe dingen, om dat te zien ...

Denk je dat het ooit wat wordt tussen 
Mara en Pim?
Als Pim wat meer tijd met haar doorbrengt, 
en minder met zijn moersleutels, ben ik 
ervan overtuigd dat het wat wordt!

Moeten onze lezers weer vijf lange jaren 
wachten op het volgende Slimme Pim-boek?
Vooruit, ik probeer het dit keer sneller te 
doen. Nu maar hopen dat er nog genoeg 
dingen misgaan met Pim! (lacht)
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Tijdelijke actie
Via www.eenhoorn.be kan je de boeken 

van Slimme Pim kopen.
Tot eind juni krijg je 10 % korting als je 

Slimme Pim - 2. De lucht in! koopt.
Koop je beide stripboeken van Slimme Pim, dan krijg je daarbovenop 50 % korting 

op het eerste deel.
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Bij vliegtuigen wordt de snelheid gemeten met sensoren die in kleine buisjes zitten. (Foto Ralf van Dooren)

Deze T-shirts zijn niet duur en toch duurzaam. (Fotocollage DEW)
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Slimme Pim

Insect saboteert vliegtuig 
Een vliegtuig saboteren. Bij dat zinnetje denken we allemaal aan een mis-
daad. Maar die ‘misdadiger’ kan ook één enkel insect zijn …

Een vliegtuig is een vernuftig toestel. 
Hoewel het een zware constructie is, 
kan het vliegen. Dat heeft onder meer 
te maken met de snelheid waarmee het 
zich voortbeweegt. Die mag niet te laag 
zijn, of het vliegtuig stort neer. Bij auto’s 
of fietsen wordt die snelheid gemeten 
aan de hand van de omwentelingen van 
wielen. Bij een vliegend vliegtuig kan dat 
niet. Daar wordt de snelheid gemeten 
met sensoren. Vaak zijn dat open buisjes. 
Die worden pitotbuizen of stuwbuizen 
genoemd. Als een insect in zo’n buisje 
kruipt, wordt de snelheidsmeting onbe-
trouwbaar. Kleine vliegtuigen hebben 
maar één sensor. Als die een onbetrouw-

bare meting doorgeeft, kan dat vreselijke 
gevolgen hebben.

Insect niet toegelaten
Gelukkig zijn grote passagiersvliegtui-
gen uitgerust met meerdere pitotbuizen. 
Wanneer er een insect in zo’n buisje zit, 
slaat de boordcomputer alarm. Door de 
coronacrisis staan wereldwijd duizenden 
vliegtuigen aan de grond. Ideaal voor 
insecten die in de buisjes willen kruipen, 
natuurlijk. Dus plakken technici al die 
stuwbuisjes dicht. Of ze steken er grap-
pige popjes over (zie bovenaan pag. 1). 
Wanneer er weer mag worden gevlogen, 
zijn de vliegtuigen veilig.

Nieuwe bijensoort 
BELGIË | In ons land is een nieuwe bijensoort ont-
dekt: de tweecellige zandbij. Ze werd in het verleden 
nooit bij ons waargenomen. Nu is ze in tien dagen 
tijd op twee verschillende plekken gespot. Norma-
liter leeft de tweecellige zandbij enkel in Zuid- 
Europa. Wellicht is de klimaatopwarming de oor-
zaak van haar aanwezigheid hier. Door deze ont-
dekking telt de Belgische bijenlijst nu 404 soorten.
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Billie Eilish T-shirtcollectie   
VERENIGDE STATEN – JAPAN | Billie Eilish is een jonge superster die meer in 
haar mars heeft dan zingen. Zo ontwierp ze al T-shirts voor H&M. Nu doet ze dat 
nog eens over voor Uniqlo.

Amper achttien is ze en wereldberoemd.  
Billie  Eilish zingt, componeert en geeft 
wereldwijd uitverkochte concerten in gro-
te zalen. Ze ontwerpt ook T-shirts. Een 
reeks van twaalf hangt nu in de winkels. 
De Japanse kunstenaar Takashi Murakami 
hielp haar bij het tekenwerk. De twee ken-
den elkaar, want de man regisseerde Billies 
videoclip You should see me in a crown. 
Dat de assistentie uit Japanse hoek komt, is 
geen toeval. De T-shirts worden immers op 
de markt gebracht door Uniqlo, een Japans 
bedrijf. Die firma focust op slow fashion. De 
items blijven veel langer dan één seizoen in 
de collectie. Uniqlo vindt duurzaamheid 

en dus milieu- en klimaatvriendelijkheid 
belangrijk. Doordat ze de materialen in gro-
te hoeveelheden aankopen, zijn hun produc-
ten bovendien betaalbaar. Een T-shirt van 
Billie Eilish kost 9,90 euro.

Picasso verloot 
Pablo Picasso was een van de belangrijkste schil-
ders van de vorige eeuw. Voor zijn werken worden 
miljoenen euro’s betaald. Een rijke kunsthandelaar uit Monaco bezat een 
kleine Picasso met een waarde van één miljoen euro. De man schonk het aan een orga-
nisatie die het schilderij verlootte. 51 140 mensen kochten een lotje van 100 euro. Eén 
van hen, een Italiaanse vrouw, is nu de eigenares van het waardevolle schilderij. Leuk 
detail: de vrouw had voor het lotje nul komma nul euro betaald! Ze had het gekregen. 
De opbrengst van de loterij gaat naar projecten voor proper water in Afrika.
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Er zijn kledingwinkels 
die spotgoedkope kleren 
verkopen. Supertof? Die 

kleren zijn gemaakt door 

vrouwen en kinderen die heel lang 

moeten werken voor heel weinig geld. 

Dat gebeurt in fabrieken die ongezond 

en onveilig zijn …
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Pim heeft zich ergens in deze krant verstopt. Vind jij hem?
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