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Gsm aan de kant
Ze merkten dat ze asociaal werden en elkaar niet leer-

leerlingen heel goed. Daarop besliste een groot gedeelte

den kennen in de middagpauzes. Toch konden ze niet

van de klas om het experiment uit te breiden naar twee

uit zichzelf hun gsm aan de kant leggen. Ze bespraken

dagen per week. En dat tot aan de exameperiode. Drie

hun probleem met hun klasleerkracht Linda Vander

van de veertien leerlingen doen niet mee. Maar hun

Beken. Die kaartte het aan in de klas. Samen kwamen

beslissing wordt door de

ze op het idee om gedurende twee weken één schooldag

anderen gerespecteerd.

Foto Linda Vander Beken

zonder gsm door te brengen. Dat experiment beviel de

© iStock - Guavanaboy

Vier leerlingen voelden zich niet goed bij deze situatie.

Vind jij het een goed idee om op school
je smartphone aan de kant te laten?
Doe mee met de poll op www.kits.be

Apenpokken verspreiden zich
Tot voor kort hadden veel mensen wellicht nog niet van het
apenpokkenvirus gehoord. Deze infectie bleef immers hoofdzakelijk
beperkt tot Afrika. Nu duikt het virus ook hier op.

Geen zorgen maken
Het apenpokkenvirus wordt overgedragen van mens op mens bij
langdurig nauw lichamelijk contact.

Het apenpokkenvirus verspreidt zich via huid-op-huidcontact.

staan is bij apen. Maar de belang-

Via huid-op-huidcontact dus. Het

opmars in meer dan twintig landen.

rijkste verspreiders zouden knaag-

is erg besmettelijk. Toch hoeven we

Het gaat vooral om Europese lan-

dieren zijn. Mensen die besmet zijn

ons volgens deskundigen geen zor-

den, maar ook in Noord-Amerika is

worden meestal niet heel ziek. Ze

gen te maken. De kans op een grote

het al opgedoken. In België zijn al 17

krijgen koorts, keelpijn, spierpijn …

uitbraak zoals bij corona is gering.

besmettingen bevestigd. De naam

Daarna verschijnen blaasjes op hun

De situatie wordt uiteraard goed

laat uitschijnen dat het virus ont-

huid. Die kunnen erg jeuken.

opgevolgd.

Eek! Een teek!
Foto iStock - nechaev-kon

DigiTip
Bewaken we onze online gegevens wel goed
genoeg? Overal vullen we wachtwoorden in,
zonder erbij na te denken. Onze geboortedatum, de naam van ons lief, van onze
hond … We gebruiken ook heel vaak hetzelfde wachtwoord. Lekker makkelijk, maar
niet echt verstandig! Wanneer hackers één
wachtwoord van je bemachtigd hebben,
kunnen ze overal in. Liever dus niet Kitskrant17 maar bijvoorbeeld Jihva8kmwa
(Ja, ik heb vandaag al 8 keer mijn wachtwoord aangepast). Gesnopen?

Sinds begin mei 2022 is het virus in

Juni is bij uitstek de maand waarin
mensen een tekenbeet oplopen.
Teken zijn heel kleine, spinachtige
beestjes. Ze komen vooral voor in
hoog gras en laag struikgewas.

teek niet snel verwijdert met
een pincet of een tekentang,
zuigt ze bloed. Dan wordt ze
groter. Een volgezogen teek is

verschijnt rond
de plaats waar
Foto iStock - NataliaSokko

Foto iStock - Marina Demidiuk

Halfmaandelijks, behalve maandelijks in december, april en juni, en niet in juli en augustus | Afgiftekantoor: AntwerpenX | Afzender: Uitgeverij Schoolsupport, Koningin Fabiolapark 203, 9100 Sint-Niklaas | Erkenningsnummer: P3A9142

SINT-DENIJS-WESTREM | Het schoolreglement van de middelbare school Don Bosco schrijft
voor dat de leerlingen tijdens de pauzes hun smartphones mogen gebruiken. Tijdens de speeltijden
en de middagpauzes wordt er dus gretig naar schermpjes gekeken. Maar bij de leerlingen van
1 STEM-Wetenschappen gaat het er sinds kort anders aan toe.

de teek je heeft
gebeten. Deze
plek wordt gelei-

Hoe verwijder je een teek?
Kijk op www.kits.be

delijk aan groter.
De plek kan nog

bolvormig en ook duidelijker te herken-

weken na de beet verschijnen. Daarom is

nen. Sommige teken hebben bacteriën of

het belangrijk om na het verwijderen van

Bijna de helft van alle tekenbeten wordt

virussen in hun lichaam. Als een besmette

een teek de plaats van de beet een maand

opgelopen in de eigen tuin. Tijdens het

teek je bijt, kan een virus of bacterie in je

lang in het oog te houden. Andere

tuinieren, bijvoorbeeld, als je onkruid van

lichaam terechtkomen via haar speeksel.

symptomen van de ziekte van Lyme zijn

tussen struiken haalt. Of wanneer je in

Daarom moet je elke teek zo snel mogelijk

koorts in combinatie met spier- en/of

lang gras speelt.

verwijderen uit je huid.

gewrichtspijn. Toch moet je niet direct

Moeilijk te herkennen

Ziekte van Lyme

naar de huisarts wanneer je gebeten bent
door een teek. Niet alle teken zijn immers

Een teek ziet eruit als een klein, zwart-

De meest voorkomende tekenziekte is de

besmet. Merk je een rode vlek op of heb

bruin puntje met pootjes. Ze lijkt soms

ziekte van Lyme. Voor die ziekte geldt dat

je griepachtige symptomen na een beet?

op een sproetje of moedervlekje. Als je de

er meestal een rode, ringvormige plek

Contacteer dan zeker je huisdokter!
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And the winner is …
In Kits 3 (oktober 2021) kondigden we Junior Journalist 2022 aan. Ondertussen
zijn de winnaars bekend! Junior Journalist is de grootste schrijfwedstrijd voor
jongeren in Vlaanderen. Hij vindt elk jaar plaats en wordt georganiseerd door
Davidsfonds.

KORT
Foto ZOO Planckendael - Jonas Verhulst

Donzig record

Voor de editie 2021-2022 deden meer dan

De nationale winnaar bij reeks 1 (derde graad

15.000 jongeren mee aan de lokale voorron-

basisonderwijs) was Raven Cneut met het

des. Ze werden onderverdeeld in vier leef-

verhaal De Robots van Rikko. Myguelle

tijdscategorieën. Het thema van de schrijf-

Nevejan sleepte de eerste prijs in de wacht

opdracht was ‘De wereld na 2030’. Het werk

bij reeks 2 (eerste graad middelbaar) met haar

van 135 jonge talenten behaalde de finale.

verhaal Ugari. Benieuwd naar de

Per reeks kon er natuurlijk maar één winnaar

verhalen? → www.kits.be

Raven Cneut

Myguelle Nevejan

MECHELEN | De vogelverzorgers

ling door een heuse jury. Die bestond onder

van ZOO Planckendael zijn gestart

andere uit journalisten en auteurs, én de

met het ringen van de aanwezige

hoofdredacteurs en eindredacteur van Kits.

ooievaarsjongen. Dankzij die ringen
krijgen ze veel informatie over de

Foto's Pieter Mylle

uit de bus komen. Dat gebeurde na beoorde-

Wil je volgend jaar zelf meedoen
aan deze wedstrijd? Alle info op
www.juniorjournalist.be
© istock - TopVectors

Babyboom

trektocht van de vogels. De verzorgers
telden 86 nesten. Dat zijn er vier meer
dan vorig jaar. Het aantal jongen zit

In Vlaanderen werden vorig jaar 66.560 baby’s geboren. Dat zijn er 2949 meer
dan in 2020. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Opgroeien.

rond de 150. Dat recordaantal kan te
wijten zijn aan de lange, droge periode. Als de kuikens de eerste dagen nat

Diederik Vancoppenolle van het Agent-

Dan is de kans op sterfte groter.

cijfer in de voorbije twintig jaar. Vooral de

schap Opgroeien heeft corona misschien

cijfers van Oost-Vlaanderen (+ 7 procent)

ook een rol gespeeld bij de babyboom van

en Antwerpen (+ 5,4 procent) gingen sterk

vorig jaar. ‘Misschien hebben gezinnen hun

de hoogte in. De stijgende cijfers zijn deels

kinderwens in 2020 uitgesteld tot de pan-

te wijten aan de toename van het aantal

demie weer naar de achtergrond verdween.’

vrouwen tussen 29 en 35 jaar. Bovendien

Volgens de meest recente verwachtingen

kregen Belgische vrouwen in 2021 meer

zou het geboortecijfer in 2022 opnieuw een

kinderen dan in de jaren ervoor. Volgens

daling kennen.

Zere enkels

Foto Yves Degryse

Veel leerkrachten gezocht!
LILLO | De tienjarige Ilias Degryse
verbrak het wereldrecord moon-

Er is een enorm lerarentekort in onze scholen. Het probleem bestaat al een hele
tijd, maar de voorbije jaren is het steeds groter geworden.

walken. Hij voerde maar liefst twee

© iStock - treemouse

Het is de hoogste stijging van het geboorte-

Foto iStock - IPGGutenbergUKLtd

worden, krijgen ze het minder warm.

regelen voor om het lerarentekort aan te pakken. Maar
die zijn volgens Pelleriaux en Boeve

uur, tweeëndertig minuten en vijf

In het het hele onderwijs zou een tekort zijn

le weken. Ook openstaande betrekkingen

‘hoogst onvoldoende’. De onderwijskoepels

seconden de bekende dansmove van

van 10.000 voltijdse leerkrachten. Vlaams

raken niet ingevuld. En als ze wél ingevuld

vinden dat er dringend iets moet gebeuren.

Michael Jackson uit. Ilias hield aan

minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

geraken, gebeurt dat vaak door leerkrachten

Zij hebben een reeks voorstellen die volgens

zijn stunt zere enkels over, maar dat

doet veel te weinig om dat tekort op te lossen.

die niet het juiste diploma hebben. ‘Dat legt

hen echt kunnen helpen. Met een nood-

nam hij er met plezier bij. Hij hoopt

Dat vinden Koen Pelleriaux, topman van

een enorme hypotheek op de kwaliteit van

decreet moet het lukken om snel aanpassin-

met zijn prestatie het Guinness World

het gemeenschapsonderwijs (GO!) en Lieven

ons onderwijs’, zegt Boeve.

gen door te voeren, beweren zij. ‘Als er grote

Records boek te halen. Ilias’ papa nam

Boeve, directeur-generaal van Katholiek

deze foto tien minuten na de geslaag-

Onderwijs Vlaanderen. Het probleem geldt

de recordpoging …

niet enkel voor korte vervangingen van enke-

Fietsen voor
Oekraïne

Ondergronds, graag!

DILBEEK | Maarten Van Middelem
vertrok op 5 juni 2022 voor een
bijzondere expeditie. Hij fietst naar
Oekraïne. Zo wil hij zijn Oekraïense

Heel dringend
Weyts stelde in december een reeks maat-

urgenties zijn, zoals corona of Oekraïne, stellen we vast dat er wel iets kan bewegen. Wel,
het lerarentekort is even urgent.’

In Wallonië komt een nieuwe hoogspanningslijn, de Boucle Du Hainaut. Die
moet stroom van de windmolens in de Noordzee naar het binnenland brengen.
Maar dat plan stuit op groot protest van buurtbewoners. Ze willen niet dat de
hoogspanningsleiding bovengronds komt.

ken. In totaal bedraagt de fietstocht

‘We willen geen risico nemen’, klinkt het

ze actie. Ze willen dat de lijnen ondergronds

ongeveer 2000 kilometer. Maarten

vanuit burgerplatform Revolht. ‘Het gaat

aangelegd worden. ‘We zijn bereid om een

schat dat de tocht drie weken zal

voornamelijk om onze gezondheid. Die lij-

lange strijd aan te gaan’, klinkt het. Ook

duren. Per afgelegde kilometer hoopt

nen geven heel wat straling af.’ Of er een ver-

in West-Vlaanderen is er al enige tijd protest

hij 1 euro in te zamelen voor de vzw

band bestaat tussen de bovengrondse hoog-

tegen de komst van een nieuwe hoog-

BEforUA. Die bezorgt onder andere

spanningslijnen en bepaalde ziektes is niet

spanningslijn, de Ventilus. Daar wordt

medisch materiaal aan Oekraïners.

wetenschappelijk bewezen. Maar toch zijn de

vooral actiegevoerd door Burgerplatform

bewoners er niet gerust op. Daarom voeren

Leefbaar E403.

Foto Burgerplatform Leefbaar E403

vrienden een hart onder de riem ste-

West-Vlaams protest tegen de nieuwe
hoogspanningslijn …

Rusland vs. Avaaz

Ivoor verkopen?

B

De oorlog in Oekraïne is niet enkel een strijd tussen twee landen. De hele
wereld wordt als het ware verplicht om een standpunt in te nemen. Partij
kiezen voor Oekraïne is echter niet zonder gevaar …

In Afrika wordt momenteel overlegd over de olifant.
Zimbabwe wil ivoor verkopen. Dat klinkt heel fout.
Maar eigenlijk willen ze met deze maatregel vooral
de olifant helpen!

In Kits + 3 vermeldden we Avaaz. Dat

aanvallen op het netwerk van Avaaz

Ivoor verkopen is verboden. Die regel is

in de natuur

is een internationale beweging met zo’n

uitvoeren. Met zulke aanvallen wil het

ingevoerd om olifanten te beschermen.

zijn overleden.

70 miljoen sympathisanten, die zich

land iedereen die zich uitspreekt tegen

Stropers jagen vaak op olifanten voor

Die voorraad is zo’n 560 miljoen euro

richt op klimaatverandering, corruptie,

Poetin of de oorlog doen zwijgen.

het ivoor in hun slagtanden. Voor ivoor

waard. Met dat geld wil Zimbabwe oli-

wordt grof geld betaald. Zimbabwe wil

fanten en hun leefgebieden beschermen.

dat het verbod op de verkoop wordt

Maar natuurbeschermers zijn bang dat

armoede en oorlogen.

Democratie in gevaar

Russische cyberaanval?

Ook andere repressieve regimes boycot-

opgeheven. In dat land ligt zo’n 130 ton

stropers weer op olifanten zullen jagen

Avaaz organiseert online petities om

ten campagnes van Avaaz. Ze bedreigen

ivoor opgeslagen. Dat is afkomstig van

voor hun ivoor. Ook leiders van andere

politieke druk uit te oefenen. Zo willen

medewerkers met de dood, intimideren

opgepakte stropers of van olifanten die

Afrikaanse landen zijn tegen het plan.

ze dat Rusland de oorlog in Oekraïne

hen en zetten hen zelfs gevangen. Avaaz

stopzet. En dat schiet bij Vladimir Poe-

wil hoe dan ook de vredescampagne

tin in het verkeerde keelgat. Hij eist dat

voor Oekraïne verderzetten. ‘Poetins

Avaaz de populaire campagne tegen de

invasie is niet alleen een aanval op

oorlog in Oekraïne afbreekt. Avaaz rea-

Oekraïne. Het is een aanval op de vrij-

geerde meteen: ‘Ons antwoord is: nooit.’

heid, een aanval op de democratie, een

Maar Rusland kan krachtige cyber-

aanval op de waarheid.’

Meer info op
https://secure.avaaz.org

Minder Chinezen
CHINA | Ze zijn met 1,4 miljard, de Chinezen. Dat is héél veel volk. Maar dat aantal
zal de komende jaren gestaag afnemen. En dat zal grote gevolgen hebben, voor
China en voor de rest van de wereld …
China is het land met de grootste bevolking

eenkindbeleid veel echtparen voor een jon-

ter wereld. Een op de zes mensen woont in

gen. Doordat er minder vrouwen zijn dan

dit land. De laatste vier decennia is de bevol-

vroeger, komen er dus ook minder kinderen.

king alleen maar gegroeid: van 660 miljoen
naar 1,4 miljard. Maar nu zijn we op een

Poetin vindt het niet fijn dat Avaaz wereldwijd campagne voert voor vrede in Oekraïne. (Foto Avaaz)

Die noodlottige dag …
Op 10 juni 1944 woedde de Tweede
Wereldoorlog nog in alle hevigheid.
Vlak bij het Franse dorp Oradoursur-Glane waren Duitse troepen gelegerd.

Impact

keerpunt aanbeland. Vorig jaar groeide

De snelle achteruitgang van het bevolkings-

de Chinese bevolking nauwelijks aan: van

cijfer zal een grote invloed hebben op de

1,41212 naar 1,41260 miljard. Dat is heel wat

Chinese economie. De actieve bevolking

minder dan de groei een tiental jaar geleden.

zal afnemen en het aantal ouderen zal

Die bedroeg toen 8 miljoen mensen per jaar.

toenemen. Momenteel ondersteunen 100

Slechts één kind

werkende mensen gemiddeld 20 ouderen.
Dat zou tegen het eind van deze eeuw dras-

In de jaren 1980 had de Chinese overheid de

tisch anders kunnen zijn. Voorspellingen

eenkindpolitiek ingevoerd. Dit betekende

spreken over 100 actieve Chinezen die 120

dat ieder koppel slechts één kind mocht krij-

ouderen moeten ondersteunen! Een steeds

gen. Door de vergrijzing bleef de bevolking

kleinere werkende bevolking betekent ook

toch aangroeien. Het eenkindbeleid werd in

steeds minder economische groei. En steeds

2015 afgeschaft en vorig jaar zelfs vervangen

meer kosten, want oudere mensen hebben

door een driekindbeleid. Gezinnen met drie

meer gezondheids- en zorgdiensten nodig.

kinderen worden met belasting- en andere

Ook het pensioenstelsel komt onder druk

voordelen beloond. Toch daalt het gemid-

te staan. Dit Chinese probleem brengt ook

deld aantal geboorten per vrouw. Een van

zorgen met zich mee voor de rest van de

de redenen is de stijgende levensduurte. Ook

wereld. Want wanneer China minder dingen

het feit dat Chinezen steeds later trouwen

produceert die andere landen nodig hebben,

speelt een rol. Bovendien kozen door het

zullen zij deze zaken elders moeten halen …

Zij wilden wraak nemen op de dood van
enkele van hun soldaten. De Duitsers omsingelden Oradour en verzamelden de inwoners

op het dorpsplein. Toen begonnen de soldaten
te schieten op mannen, vrouwen en kinderen.

De machinegeweren zorgden voor een ware
slachtpartij: 642 mensen werden vermoord.

© Wouter Goudswaard

uiten
land

Slechts zes personen overleefden dit
drama. Ter nagedachtenis van de slachtoffers werd het dorp net zo gelaten als
na die noodlottige dag. Iedereen
die dat wil kan het bezoeken …

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.

Veel Chinese gezinnen houden het bij één kind. (Foto iStock - XiXinXing)

Foto iStock - Mag icColors
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Dikkere Van Dale
Foto Facebook - My Petting Zoo

zezel

lijger

Foto Wikipedia

Taal leeft. Er komen elke dag nieuwe woorden bij, en andere
raken in onbruik. Een hele klus voor de redacteuren van
De Dikke Van Dale, het Groot Woordenboek van de
Nederlandse Taal …
Er zijn woorden die nog maar weinig wor-

delijks een update. Daarin staat nu bijvoor-

den gebruikt. ‘Bijkans’, bijvoorbeeld. Bijkans

beeld ‘Joepie de poepie’. In De Film van Ome

iedereen gebruikt ‘bijna’. Woorden die we

Willem, een serie uit de jaren 1970, werd

niet meer gebruiken, vinden we uiteindelijk

deze uitdrukking voor het eerst gebruikt.

enkel nog in het woordenboek. Als we nieu-

Ook ‘ik ga even de binnenkant van mijn

we woorden vaak gebruiken, belanden ze na

ogen bekijken’ (slapen) staat nu in Van Dale.

een poos ook in het woordenboek. Vroeger

Voorts staan er een hele rist nieuwe woorden

werden ze om de zeven à acht jaar aan de

in. Vele komen uit het Engels, zoals:

nieuwe editie van De Dikke Van Dale toe-

filesharing, guilty pleasure en lucky shot.

gevoegd. Nu krijgt de digitale versie maan-

Scheiten? Of gapen?
In Arendonk viel het parket begin juni binnen bij een paardenhandelaar.
Naast vervalste documenten en verwaarloosde dieren vonden ze er
ook enkele zezels ...
In de natuur komt een kruising tussen
twee diersoorten zelden voor. Dieren

Pizzly en grolar,
lijger en teeuw

paren er automatisch met soortgenoten.

Minder bekende kruisingen krijgen

In gevangenschap kan de situatie heel

soms namen die aan verzinsels doen

anders zijn. Wanneer een ezel enkel een

denken. Pizzly’s of grolars, bijvoorbeeld.

zebra als gezelschap heeft, kan er een

Pizzly = polar bear (ijsbeer) + grizzly.

zezel ontstaan. Kruisingen tussen ver-

Grolar = grizzly + polar bear. Kruisin-

schillende soorten leiden tot hybrides. En

gen van een grizzly en een ijsbeer, twee

dat zijn bijna altijd onvruchtbare dieren.

beren die oorspronkelijk niet in hetzelfde
gebied leefden, komen steeds meer voor.

Muilezel / muildier

Door de klimaatverstoring komen ze

De meest bekende hybride is de muilezel.

steeds vaker in elkaars omgeving terecht.

Dat is een mix van een vrouwelijke ezel

In de natuur leven tijgers en leeuwen in

en een mannelijk paard. Wanneer je een

heel verschillende gebieden. Lijgers en

vrouwelijk paard met een mannelijke

teeuwen komen dus alleen in gevangen-

ezel kruist, dan krijg je een muildier.

schap voor. Hoewel vrouwelijke lijgers

Muilezels worden actief gekweekt. Zij

hybride dieren zijn, kunnen ze zich wel

worden immers gebruikt als trek- en last-

voortplanten. Een liliger is het welpje

dieren en combineren het beste van beide

van een vrouwelijke lijger en een

soorten. Een muilezel heeft de intelligen-

mannelijke leeuw.

tie en zachte tred van een ezel én
de kracht van een paard.

wist jij dit?

Bij kruisingen bepaalt de moeder het
achterste deel van de naam. De vader levert
het eerste deel. Zo is een gaap het jong van
een vrouwtjesschaap (ooi) en een geitenbok.
Het jong van een geitenvrouwtje (sik) en een
mannetjesschaap (ram) noemt men een scheit.

De Dikke Van Dale gaat mee met zijn tijd! (Foto's Van Dale)

Bullshit & Gedaas!
Kits-hoofdredacteur Frank Pollet
heeft samen met illustratrice Gitte
Vancoillie een nieuw boek uit. Het
heet Bullshit & Gedaas! en staat vol
met gedichten en prenten.
Maar er is méér!

het mensdom en het dierenrijk. Bij elk
gedicht plaatste het duo een QR-code.
Wanneer je die inscant, kom je terecht bij
een hele verzameling toffe extra’s: liedjes,
video’s, tips … Nieuwsgierig geworden?
Bij een gedicht over het ruimtehondje
Laika vind je

Gitte en Frank publiceerden eerder al

deze QR-code.

gek werk. De dichtbundel Bruis! en het
hilarische De Foute Woordenboek!,
bijvoorbeeld. In de nieuwe dichtbundel
maakte Gitte kleurrijke, intense prenten bij Franks gedichten over de liefde,

Wil je een exemplaar
van Bullshit & Gedaas!
winnen? Surf dan
naar ww w.kits.be
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Foto overbode.nl

gaapje
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