
Uit een internationaal onderzoek van video-app TikTok blijkt 
dat 21% van de tieners meedoet aan challenges. Dat zijn 
uitdagingen die gebruikers moeten uitvoeren terwijl ze 
gefilmd worden. 

Heel veel van de challenges op TikTok zijn 
leuk en veilig. Maar soms zijn ze ronduit 
gevaarlijk. Sommige hebben zelfs al dodelij-
ke slachtoffers gemaakt. Het probleem is dat 
jongeren vaak niet weten hoe gevaarlijk iets 
is. Daarom heeft TikTok maatregelen aange-
kondigd. De app wil gebruikers sneller waar-
schuwen voor gevaarlijke challenges. TikTok 
gebruikt hiervoor nieuwe technologie. Die 
alarmeert sneller bij een plotselinge toename 
van video’s die zijn regels overtreden. De 

app zal ook nieuwe meldingen en waarschu-
wingen tonen. Daarin worden de gebruikers 
opgeroepen om kritisch na te denken. Zo 
moeten ze zich bewuster worden van de 
gevaren die bepaalde uitdagingen inhouden. 
‘Als je denkt dat iets onveilig kan zijn, doe 
het dan niet’, zegt Alexandra Evans. Zij is 
hoofd van het veiligheidsbeleid bij TikTok.
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Het wachten moe
VLAANDEREN | Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat publiceerde zijn  
nieuwste jaarverslag. Daaruit blijkt dat het recht op hulp voor minderjarigen niet 
wordt gegarandeerd. Jongeren moeten immers vaak té lang wachten op hulp.

Het kan iedereen overkomen: niet goed in je 
vel zitten, onzeker zijn, donkere gedachten 
hebben … Meer en meer jongeren hebben 
nood aan hulp. Maar velen moeten soms 
maanden of zelfs jaren wachten op de juiste 
zorg en steun. Ook vóór het coronatijdperk 
waren de wachtlijsten al aanzienlijk. Maar 
nu zijn ze alarmerend lang. Het jaarverslag 
‘Het wachten moe’ geeft duidelijk de proble-
men weer. Maar het bundelt ook de advie-
zen van het commissariaat aan de overheid 
om er iets aan te doen.

Negatieve invloed
Duizenden jongeren wachten op hulp. En 
dat heeft een negatieve invloed op hun wel-
zijn en ontwikkeling. ‘Als het om kinderen 
en jongeren gaat, heeft dat wachten extra 
invloed’, zegt kinderrechtencommissaris 
Caroline Vrijens. ‘Het remt ze om banden 
te smeden, om kennis en vaardigheden op 
te doen. Of om hun plek te vinden in de 
samenleving. We moeten die jongeren uit 
de wachtkamer halen. Zeggen dat we ermee 
bezig zijn, is niet goed genoeg.’ 

M

Mooi maar giftig!
Het seizoen van de paddenstoelen is in volle 
gang. Dit jaar wordt door natuurliefhebbers 
opvallend vaak melding gemaakt van groene 
knolamanieten. Een gevolg van de grote  
veranderingen in de natuur?

Volgens Roosmarijn Steeman van 
Natuurpunt kan dat niet met zekerheid 
gezegd worden. Het is sowieso een goed 
jaar voor paddenstoelen. Misschien profi-
teert de knolamaniet mee van het gunsti-
ge weer? Of misschien besteden waarne-
mers extra aandacht aan de soort. Wél is 
het oppassen geblazen voor de knolama-
niet. Hij ziet er heel smakelijk uit, maar 

het is één van de giftigste paddenstoelen 
ter wereld. Sommige groene knolama-
nieten lijken heel goed op de eetbare 
weidechampignon. Het is verleidelijk om 
ze te plukken. Maar voor iedereen geldt 
de boodschap: wie geen kenner is van 
paddenstoelen blijft er beter af. En dat is 
niet alleen van toepassing voor groene 
knolamanieten! 

&aatschappij
ens

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

Koop Niets Dag
Op 27 november is het ‘Niet-Winkeldag’. 
Die actiedag roept op om een dag niets 
te kopen. Hij is ontstaan uit protest tegen 
de cultuur van ‘meer-meer-meer’. De 
‘Niet-Winkeldag’ nodigt uit om stil te 
staan bij alle (onnodige) aankopen die 
je op een gewone zaterdag doet. De dag 
vraagt om bezinning over de gevolgen 
van de Westerse overconsumptie. En over 
de gevolgen daarvan voor het milieu en 
voor de ongelijke verdeling tussen rijk en 
arm. Handig aan de ‘Niet-Winkeldag’ is 
dat je niets moet doen om eraan mee te 
doen. En het is goedkoop!
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De Vikingen hadden geen fraaie reputa-
tie. Ze maakten immers plundertochten 
langs de Europese kusten. Ze waren 
echter niet alleen krijgers, maar ook han-
delaren en boeren. In dit boek lees je alles 
over hun woningen, langboten, dorpen 
en begrafenissen. Wat deden de Vikin-
gen wanneer ze niet op rooftocht waren? 

Waarom werden ze begraven in een boot? 
Dit is één boek uit een reeks van vijf. In 
de andere delen lees je over de Inca’s, de 
Oude Egyptenaren, de Oude Grieken en 
de Romeinen.
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Opgepast: Opgepast:Opgepast:Opgepast:  gevaarlijke challenges
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Ook leuk voor wie niet van lezen houdt,
want dit boek vol weetjes leest heel vlot!

Binnenland
> Mars tegen coronapas

> Op zoek naar 
patient zero

Buitenland

Mix
> Nieuwe Meskerem Mees

Foto M
eskerem
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ees

Veel jongeren met psychische problemen staan voor gesloten deuren van de hulpverlening. 
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Heb jij al eens deelgenomen 
aan een TikTok-challenge? 

Doe mee met de poll op www.kits.be.
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Jeugdrechters kunnen strenger optreden
VLAANDEREN | Het Vlaams Parlement keurde een wijziging in de wet  
betreffende jeugdmisdadigheid goed. Eerder gaf de Vlaamse regering  
hiervoor al haar toestemming.

Vanaf september 2022 kunnen jeugdrechters 
strengere straffen opleggen aan 12- tot 16- 
jarigen die zware feiten pleegden. Het gaat 
over specifieke feiten zoals terroristische of 
oorlogsmisdrijven, roofmoord, verkrach-

ting … Voor die feiten kunnen jongeren van 
12 tot 14 jaar voor maximaal 2 jaar toever-
trouwd worden aan een gesloten gemeen-
schapsinstelling. Dat is een verblijf voor 
opvang van probleemjongeren. Voor jonge-

ren van 15-16 jaar kan dat verblijf oplopen 
tot 5 jaar. ‘We geven met deze wetswijziging 
een zeer duidelijk signaal aan de samen-
leving’, zegt Wouter Beke (CD&V). Hij is 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezond-
heid en Gezin. ‘Voor bepaalde vormen van 
extreem geweld is er geen plaats, ook niet als 
je jonger bent dan 18.’

Blijf in je kot!
Bij een wilde gans in Schilde werd vogelgriep vastgesteld. Daarop besliste  
minister van Landbouw, David Clarinval (MR), dat er een ‘periode van verhoogd  
risico voor vogelgriep’ is. Daarom geldt vanaf 15 november in heel België de  
ophokplicht voor pluimvee. 

Vogelgriep is een erg besmettelijke virus-
ziekte. De meeste vogelsoorten zijn er 
heel gevoelig voor. De dieren kunnen er 
erg ziek van zijn, soms met de dood tot 
gevolg. Dieren kunnen besmet raken 
door contact met zieke dieren. Maar 
ook door blootstelling aan besmette uit-
werpselen. Dus wanneer een besmette 
wilde vogel in een kippenren poept of 

uit de drinkbak van kippen drinkt, kunnen 
al de kippen uit die ren vogelgriep krijgen. 
Daarom moet alle pluimvee, uitgezonderd 
loopvogels (zoals struisvogels), in een hok 
opgesloten worden. Of ze moeten afge-
schermd worden met behulp van netten. 
Hoelang deze maatregelen gelden staat nog 
niet vast.

VLAANDEREN | Begin dit schooljaar kwam er forse kritiek op de Digisprong.  
Dat is het plan van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Volgens dat plan  
krijgen leerlingen vanaf het vijfde leerjaar een gratis laptop. Daarvoor wordt  
per leerling in de lagere school 290 euro voorzien. En per leerling in het  
secundair onderwijs wordt 510 euro vrijgemaakt.  

Verscheidene ouders stapten echter naar 
de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Wat 
waren hun klachten? De laptops die de 
scholen aanbieden kosten meer dan het 
vrijgemaakte bedrag. De laptops zijn dus 
niet gratis, want de ouders moeten nog 
een fors bedrag bijbetalen. En sommige 
ouders werden verplicht om een laptop 

via de school te kopen, terwijl ze zelf al een 
hadden gekocht. De Commissie Zorgvul-
dig Bestuur heeft nu haar beslissing over 
de klachten openbaar gemaakt. Scholen in 
Vlaanderen mogen ouders verplichten een 
bepaald type laptop aan te schaffen. Maar ze 
mogen hen niet verplichten om die te kopen 
via de school. 

Mars tegen coronapas
BRUSSEL | 35.000 mensen stapten op zondag 21 november mee in de mars 
‘Samen voor Vrijheid’. Zij betoogden tegen het Covid Safe Ticket en tegen de 
vaccinatieplicht. Of ze trokken het nut van vaccinatie in twijfel.

De betoging werd georganiseerd door 
‘Samen voor Vrijheid’. Dat is een fusie van 
verschillende Belgische verenigingen van 
tegenstanders van de coronamaatregelen. De 
actievoerders kwamen op straat om hun vrij-
heid terug te eisen. Volgens hen verdelen de 
coronamaatregelen de samenleving. En zijn 
ze een beperking van de vrijheid. De demon-
stranten vinden dat niet-gevaccineerde 
mensen negatief bekeken worden. De meeste 
betogers droegen geen mondmasker. Ze 

toonden spandoeken en borden met soms 
wel grimmige slogans. ‘Als een QR-code 
je vrijheid moet bewijzen, dan ben je die 
kwijt.’ ‘Pasjesmaatschappij? Nooit!’ Som-
mige slogans hielden een verwijzing in  
naar het naziregime. Een aantal betogers 
had een Jodenster opgespeld.

Relschoppers
Aanvankelijk verliep de betoging rustig en 
vreedzaam. Maar toen betogers afweken van 

de afgesproken route, raakten ze slaags met 
de politie. Die zette het waterkanon in. Het 
geweld escaleerde. Relschoppers beschadig-
den politiecombi’s. Ruiten van auto’s werden 
ingeslagen. Etalages van winkels werden 
vernield …

Binnen
land

KORT
België quizt goud

BELGIË - POLEN | In Krakau vond 
de Quiz Olympiad plaats. Dat is een 
internationale quizcompetitie. De Bel-
gische ploeg bestond uit Ronny Swig-
gers (foto), Lander Frederickx, Tom 
Trogh en Nico Pattyn. Na een span-
nende strijd klopte dit team Estland. 
Naast het goud in de landencompetitie 
haalde ons land ook goud in de duo-
quiz en in enkele themaquizzen. In de 
individuele competitie strandde Ronny 
Swiggers op de tweede plaats.

Dilbeekse 
kerstboom

BRUSSEL | Op de Grote Markt pronkt 
weer een hoge kerstboom. Paul Vieren-
deels en zijn vrouw Annemie Soete 
uit Dilbeek zijn daar heel blij om. Zij 
schonken de boom uit hun tuin aan 
de stad. ‘We zijn heel emotioneel maar 
ook fier dat onze spar hier in de hoofd-
stad mag staan’, zegt het koppel. Tot 
10 januari kan je genieten van de kerst-
boom. Daarna wordt hij tot meubels 
herleid door mensen die moeilijk aan 
een job geraken.

Verdiende eer
OUDENBURG | Belgische militai-
ren namen op een emotionele manier 
afscheid van een bijzondere collega: 
de 14-jarige explosievenhond Tina. 
De Mechelse herder lag opgebaard op 
de Belgische driekleur. Militairen in 
uniform brachten haar een eresaluut. 
Daarna droegen ze haar het crematori-
um binnen. ‘Explosievenhonden offe-
ren hun leven voor ons op. Eigenlijk 
verdienen ze eretekens en een militaire 
rang’, vindt Tina’s baasje. 
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Geen verplichte laptop via school

Ophokken betekent dat je je kippen behoedt  

voor alle contact met wilde vogels. (Foto Omlet)

Duizenden mensen vinden de coronamaatregelen  
een beknotting van hun vrijheid.



Op zoek naar patient zero
CHINA | Terwijl de wereld vecht tegen de zoveelste coronagolf, blijft het  
onzeker waar het virus exact vandaan kwam. Was het uit een fout afgelopen  
labo-experiment? Of had het te maken met het eten van een vleermuis?

Dat de eerste coronabesmette persoon uit 
de Chinese stad Wuhan kwam, is zeker. De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had 
onderzoek gedaan naar het ontstaan van 
de pandemie. De organisatie concludeerde 
dat de eerste besmetting plaatsvond bij 
een man die nooit naar de dierenmarkt in 
Wuhan was geweest. Hij zou op 8 decem-
ber 2019 ziek geworden zijn. 

Verkoopster op dierenmarkt
De Canadese viroloog Michael Worobey 
spreekt dat tegen in een artikel in het tijd-

schrift Science. Hij stelt dat de man waar-
van sprake pas op 16 december ziek gewor-
den is. De eerste besmetting vond plaats 
bij een verkoopster op de dierenmarkt. 
Volgens Worobey is er een ‘stevig bewijs’ 
voor de theorie van een dierlijke oorsprong 
van het virus. De viroloog analyseerde de 
meldingen van twee ziekenhuizen, voordat 
er een waarschuwing werd verspreid. Die 
gevallen zijn verbonden aan de dieren-
markt, of aan plaatsen dicht bij de markt. 
Bovendien werd de verkoopster ziek op 11 
december en is zij dus patient zero. Een 

wetenschapper die bij het onderzoek van 
het WHO betrokken was, geeft Worobey 
nu gelijk. 

Waar is Peng?
CHINA | Op 2 november jl. plaatste tennisster Peng Shuai een bericht op sociaal  
medium Weibo. Prompt verdwenen het bericht én Peng zelf. Sindsdien is haar 
toestand onduidelijk.

Peng schreef dat de vroegere vicepremier 
Zhang Gaoli haar had gedwongen tot seks. 
Kort nadien leek Peng van de aardbodem 
verdwenen. Dat leidde tot verontrustende 
veronderstellingen. De Chinese overheid 
stuurde ‘geruststellende’ berichten de 
wereld in. Maar Pengs collega’s geloofden 
die niet en uitten hun ongerustheid op  

sociale media. Daarop werden drie foto’s 
van Peng in een kamer vol knuffels gedeeld. 
Op videobeelden van de staatszender is 
Peng ook kort te zien tijdens een tennis-
tornooi in Peking. Maar staat de tennisster 
onder druk en/of zijn de beelden gemon-
teerd? De tennisbond WTA dreigt ermee 
alle tornooien in China te schrappen.
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Aardbevingen
NEDERLAND | In de provincie 
Groningen hebben mensen 
betoogd vanwege de vele aard-
bevingen. Ze eisen een snelle 
afwikkeling van de schade aan 
hun huizen.

Vorige week werd 
het dorp Garrels-
weer getroffen 
door een aard-
beving. Die had 
een kracht van 
3,2 op de Schaal 
van Richter. Maar 
liefst 450 wonin-
gen werden daarbij beschadigd. 
Oorzaak is de winning van grote 
hoeveelheden aardgas uit het Gro-
ningenveld. Hierdoor zijn sinds 
1991 aardbevingen aan de gang. De 
overheid geeft toe dat er meer bevin-
gen zijn dan gedacht. Veel mensen 
wachten al jaren op de beloofde 
schadevergoeding om hun huizen te 
kunnen herstellen. Het is de bedoe-
ling om de gaswinning te stoppen 
voor 2028.

N o v e m b e r  2 0 2 1 Buiten
land

KORT
Bol zonder  
kangoeroes
Webwinkel Bol.com verkoopt niet 
langer producten waarin kangoeroes 
verwerkt zijn. De organisatie World 
Animal Protection verzamelde meer 
dan 18.500 handtekeningen tegen 
de verkoop van producten met kan-
goeroe. Het gaat om schaatsen, voet-
balschoenen, hoeden, motorkleding, 
maar ook dierenvoeding en vlees 
voor menselijke consumptie. In Aus-
tralië zouden elk jaar zo’n 1,6 miljoen 
wilde kangoeroes gedood worden 
voor hun huid en vlees.

Spotify Lyrics
Op Spotify kan je 
voortaan songtek-
sten zien tijdens 
het streamen 
van muziek. De 
muziekdienst 
biedt de service 
aan bij betaalde én 
gratis abonnemen-
ten. De functie 
heet Lyrics en is beschikbaar op de 
apps voor iOS, Android en desktop 
computers. Ook een aantal smart-tv’s 
en de spelcomputers PlayStation 4, 
PlayStation 5 en Xbox One krijgen de 
nieuwe functie. Nu nog even uitzoe-
ken hoe je Lyrics in je app oproept.

Krabben!

AUSTRALIË | Op Kersteiland zie 
je dezer dagen overal rode krabben. 
Miljoenen landkrabben zijn gestart 
met een tocht naar de kust. Daar 
paren de dieren en leggen ze eitjes. 
Om de overtocht voor de krabben 
zo veilig mogelijk te maken, werden 
wegen afgesloten en speciale brug-
gen geplaatst. Op Kersteiland wonen 
1500 mensen en meer dan 100 mil-
joen krabben!
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De Lærdalstunnel
Op 27 november 2000 werd de Lær-

dalstunnel geopend. Die ligt in Noor-

wegen en is een deel van de hoofdroute 

van de hoofdstad Oslo naar Bergen. Elke 

winter was de oude route tussen beide ste-

den vaak afgesloten vanwege de sneeuw. 

Het graven van de tunnel duurde vijf jaar en 

kostte zo’n 120 miljoen euro. Met zijn 24,5 

kilometer was de Lærdalstunnel meteen ook 

de langste autotunnel ter wereld. Hij bevat 

lichte bochten zodat automobilisten niet 

van verveling in slaap zouden vallen. 

Elke zes kilometer zijn er ruimtes met 

nagebootst daglicht. Die zorgen 

voor variatie en houden de auto-

bestuurders alert.
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Op Oosterse voedselmarkten, zoals hier in  
Indonesië, kan je nog steeds vleermuizen kopen.

Is deze ‘vrolijke’ foto van Peng  
onder druk genomen?

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.

Bekijk een filmpje
op www.kits.be
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Hartritme-muziek
Tot twee jaar geleden had Noah Van Eeke-
len (11) hartritmestoornissen. Zijn hart 
maakte de vreemdste capriolen. Meer-
maals werd hij in allerijl naar het zieken-
huis gebracht met een te hoge hartslag. 
Dat is inmiddels operatief verholpen. Veel 
mensen hebben last van deze stoornis. 
Om hiervoor aandacht te vragen, werd 
een bestaand muziekstuk verweven met 
de kenmerken van een hartritmestoornis. 
Wetenschap en muziek vinden elkaar in 
de bewerking van de Vijfde Symfonie van 
Beethoven. Een oude hartritme-opname 

van Noah werd op het muziekstuk losge-
laten. Het resultaat is erg verrassend, want 
er zitten nu vreemde ritmische sprongen 
in de symfonie.
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Doe-het-zelf Apple 
Zelf je iPhone repareren met originele onderdelen van Apple?  
Binnenkort kan het!

Vorig schooljaar schreven we in Kits 
Plus 2 over de Fairphone. Dat is een 
smartphone die je makkelijk zelf kan 
demonteren. En weer monteren, natuur-
lijk. Zo kan je defecte onderdelen ver-
vangen of onderdelen upgraden. Op die 
manier doe je veel langer met hetzelfde 
basistoestel. Bekende merken als Apple, 
Samsung en Huawei zorgen er liever voor 
dat je dit niet kan. Heb je een defect, dan 
moet je bij een officiële dealer langs. Vaak 
lopen de kosten zo hoog op dat je een 
nieuw toestel koopt. Kassakassa! Maar 
duurzaam kan je dit niet noemen! 

Voor handige Harry’s
Apple komt binnenkort op de proppen 
met een selfservice-mogelijkheid. Begin 
volgend jaar kan je in de VS originele 
onderdelen en dito gereedschap kopen. 
Daarmee kunnen handige Harry’s zelf 

aan de slag. In eerste instantie wordt de 
toegang tot originele vervangstukken 
beperkt tot de iPhone 12 en 13. Het gaat 
vooral om displays, batterijen en came-
ra’s. Daarna is het de beurt aan de Mac 
computers met M1-chips. Dat zijn de 
meest recente.

Duurzaamheid
In een persbericht trekt Apple de kaart 
van de duurzaamheid. ‘Apple maakt 
producten die lang meegaan en bestand 
zijn tegen intensief dagelijks gebruik. 
Klanten konden voor reparaties terecht 
bij getrainde technici die met originele 
Apple-onderdelen werken. Daar komt 
nu de mogelijkheid bij dat klanten zelf 
hun reparaties uitvoeren.’ Wanneer 
Europese Apple-gebruikers zelf de han-
den uit de mouwen kunnen steken, is 
nog niet bekend.

ETEN
schap

W

Nieuwe Meskerem Mees
GENT | Ze is pas 22 en al bijzonder populair. Singer-songwriter Meskerem 
Mees brengt met Julius haar eerste plaat uit.

Vorig jaar won Meskereem Mees 
Humo’s Rock Rally, een wedstrijd 
voor rockbands. Dat was ongewoon, 
want de jonge zangeres treedt enkel 
op met een akoestische gitaar. Samen 
met Tourist LeMC scoorde ze de hit 
Niemandsland. Solo werd ze met de 
singles Joe, Astronaut en Seasons shift 
bekend bij een groter publiek. En nu is er Julius, het debuutalbum dat de naam 

draagt van haar ezel, die ook mee 
op de cover mocht. Julius is een heel 
pure luisterplaat met dertien liedjes 
waarop vooral stem en gitaar te horen 
zijn. Mees’ vaste celliste, Febe Lazou, 
bepaalt mee de klankkleur en de sfeer 
van de plaat. Mooi!

ix

Nieuwe Dikke Van Dale 
De coronacrisis en de klimaatverstoring hebben de wereld veranderd. En ze 
hebben nieuwe woorden in onze taal binnengebracht. Een deel daarvan zal je in 
de nieuwe editie van de Dikke Van Dale terugvinden.

De zestiende editie van het Groot Woor-
denboek der Nederlandse taal (kortweg de 
Dikke Van Dale) krijgt duizenden nieuwe 
woorden. Een flink deel daarvan hebben 
een link met twee crisissen die de wereld 
kent. Begrippen als mondkapje, neuswisser 
en klimaatactivisme zijn onze taal binnen-
geslopen. Vorig jaar was knuffelcontact 
het Woord van het Jaar in Vlaanderen. 
De duizenden nieuwe woorden tonen hoe 
de samenleving verandert en hoe dat zijn 
weerslag heeft op de taal. Niet alle nieuwe 
woorden komen in de nieuwe papieren 
editie van het woordenboek terecht. Een 
woord moet gedurende langere tijd gere-
geld gebruikt worden in kranten, tijd-
schriften, boeken en op internet. Boven-
dien moet het woord algemeen bekend en 
ingeburgerd zijn, én het moet ook relevant 

blijven in de toekomst. De nieuwe Van 
Dale verschijnt in maart.
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Boekentip
Wil je graag meer weten over onze taal?

Lees dan De bromvliegzwaan.


