
De Belgische Kitsune Jolene maakte deze muurschildering in Belfast, Noord-Ierland.

Street Art Cities 
Awards 2023
Grote muurschilderingen zijn hip. Je ziet ze overal opduiken, van de grootste
tot de kleinste steden. De organisatie Street Art Cities stuurt hunters (jagers)
uit om zoveel mogelijk muurschilderingen te lokaliseren.

Nieuw ontdekte muurschilderingen plaatsen 
ze op de website. Wat begon als een klein 
idee van twee hunters, een in Antwerpen en 
een in Heerlen (Nederland), zorgde al gauw 
voor een wereldwijde ‘jacht’. Ondertussen 
zijn er in meer dan 1100 steden hunters
actief. Elke maand worden de 100 mooiste 
nieuwe muurschilderingen uitgekozen. Op 
basis van de likes en commentaren werd 

begin 2023 een lijst met de 100 mooiste 
muurschilderingen van 2022 voorgesteld. 
Twee ervan vind je in ons land: een portret 
van een meisje met haar hond in Ronse en 
een ijsbeer in het water in Brugge. De Belgi-
sche muurschilderingen staan voorlopig niet 
in de top tien. Maar daar kan jij verandering 
in brengen. Stemmen kan tot eind januari 
via www.streetartcities.com

Actie #iktrekhetmijaan
Al bijna 20 jaar lang staat 16 februari in Vlaanderen gelijk aan 
Dikketruiendag. Op die dag zetten heel wat scholen en bedrijven de 
verwarming een graad lager … Wie het niet koud wil hebben, trekt een 
dikke trui aan!  Op die manier besparen we op energie en komen er 
minder broeikasgassen in de atmosfeer.

De laatste jaren werd ook elke keer een 
ander thema uitgelicht, zoals het sluip-
verbruik bij toestellen, de vergroening
van speelplaatsen en duurzaam vervoer. 
Dit jaar wordt de naam Dikketruiendag 
daarom ingeruild voor #iktrekhetmij-
aan. Want je kan zoveel meer doen voor 
het klimaat dan een dikke trui aantrek-

ken. Heel veel mensen zetten 

zich in voor een gezonder klimaat. Met 
de nieuwe naam worden scholen en 
bedrijven aangemoedigd om acties te 
ondernemen en die te registreren. Dat 
kan van 9 tot 19 februari 2023. Vertel 
wat jullie doen voor het klimaat. Zo 
inspireer je anderen en zet je hen op hun 
beurt aan tot actie.

Serie Deel je zorgen
Iedereen maakt wel eens vervelende of lastige 
dingen mee. Praat erover! Deze boeken moedi-
gen je aan om met iemand te praten over je zor-
gen. Ze laten ook zien hoe je anderen kan helpen 
door zelf in gesprek te gaan. In de boeken vind je 
veel herkenbare verhalen en bruikbare tips.

Vlaamse Week
tegen Pesten
Van 10 tot en met 18 februari is er - al voor de achttiende keer - de Vlaamse Week 
tegen Pesten. Ketnet, MNM, Radio 2 en WAT WAT zeggen dan nee tegen pesten. 
Net als scholen en sportverenigingen. 

Een groot aantal lagere en middelbare scho-
len doet eraan mee en organiseert allerlei 
activiteiten. Inspiratie kan je opdoen 
op de website kieskleurtegenpesten.be. 
Middelbare scholen kunnen bijvoorbeeld de 
WAT WAT Detox Challenge doen. Voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar is er het Goedgevoel 
Doeboek tegen pesten. In dit boek staan veel 
grappige stripverhalen en spelletjes. Na al die 
jaren is de week nog steeds nodig. Hoewel 
de cijfers al jaren lichtjes dalen, gaat het nog 
steeds om een wijdverspreid probleem. 
Maar liefst 1 op 6 kinderen en jongeren geeft 
aan al eens te zijn gepest. Jongens worden 
vooral gepest in de leeftijd 11-14 jaar, meis-
jes in de leeftijd 11-18 jaar. Van de gepeste 
leerlingen vertelt 1 op 4 niemand over het 

pesten. En nochtans is dat net heel belang-
rijk. Een positieve noot: Vlaamse jongeren 
pesten minder dan leeftijdsgenootjes in vele 
andere landen. Voor cyberpesten zit Vlaan-
deren in de top 5 van landen met de laagste 
cijfers. De jaarlijkse campagne tegen pesten 
bewijst dus wel zijn nut!

> Stokoude krokodillen

Binnenland

Buitenland

> Onschuldig in cel

> Twee weken nieuwjaar

Foto Bea De Cupere

Wetenschap
voor filmpjes, 
een wedstrijd, 
woordenlijst 
en nog meer...

Surf naar www.kits.be

Webcode: lentefeest>>> meer nieuws op www.Kits.be
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• Word je gepest, zoek dan iemand die je 
kan vertrouwen. Een leeftijdsgenoot of 
een volwassene, dat maakt niet uit. Praat 
over je problemen en zoek samen naar 
oplossingen. Misschien moeten er meer 
mensen worden ingelicht. Maar zodra 
je die eerste stap gezet hebt, zal je je 

minder alleen voelen. • Merk je op 
school dat iemand gepest wordt? Zwijg 
er dan niet over. Afhankelijk van de 
situatie kan je op de gepeste afstappen 
om steun te bieden of tegen de pester in 
te gaan. Vind je dat te moeilijk, vertel er 
dan over aan een volwassene.
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TIPS

De eerste Dikketruiendag was 
op 16 februari 2005. Op die dag 

ging het Verdrag van Kyoto van 
start. Dat Verdrag zette landen aan om 
hun uitstoot van broeikasgassen te ver-
minderen. Het was een voorloper van 

het Klimaatakkoord van Parijs 
van 2015. Een jaar later volgde 
Nederland ons voorbeeld. Canada
heeft sinds 2010 een National Sweater 
Day en in Duitsland heet het initiatief 
Dicker-Pulli-Tag.

Surf naar iktrekhetmijaan.be voor

meer informatie en heel veel inspiratie!
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www.schoolsupport.be/deeljezorgen
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Vertraagd of afgelast
De Belgische treinen rijden almaar minder stipt. Vorig jaar vertrok maar 
89,2 procent van de treinen op tijd. Dat is een daling van iets meer dan 
3 procent ten opzichte van 2021.

Een trein die op tijd vertrekt, wil zeggen: een 
trein met minder dan 6 minuten vertraging. 
Het aantal vertragingen steeg naarmate het 
jaar vorderde. In januari 2022 reed 94 pro-
cent van de treinen zonder vertraging van 
meer dan 6 minuten. In december was dat 
nog maar 85 procent. Daarnaast werden er 
vorig jaar ook 44.000 treinritten afgeschaft.

Onduidelijkheid
De situatie is zeer lastig voor mensen die 
met de trein naar school of het werk gaan. 
Zelfs als ze een uur vroeger dan nodig de 
trein nemen, zijn ze niet zeker dat ze op tijd 
zullen arriveren. Veel mensen klagen ook 
over de onduidelijkheid. Je ziet alleen het 
aantal minuten dat je trein vertraagd is. Dat 
begint vaak met + 5 minuten en eindigt met 
+ 15 minuten of meer. Het is fijner als je 
meteen het juiste getal ziet staan, dan kan 
je bijvoorbeeld nog een wafel of koffie gaan 
kopen.

Verschillende problemen
De vertragingen en schrappingen komen er 
door problemen bij het spoorwegnet, proble-

men bij de treinen en problemen van buiten-
af. Tot die laatste categorie horen ongevallen, 
spoorlopers, diefstallen en het weer. De pro-
blemen bij het spoor en de treinen komen 
vooral door een tekort aan personeel en een 
verouderde infrastructuur. Dat is niet zo 
vreemd, als je weet dat er jarenlang heel veel 
bespaard is op het openbaar vervoer. Onder-
tussen zijn er wel nieuwe treinstellen besteld, 
maar die levering loopt vertraging op. Daar-
door rijden er nu treinen die eigenlijk niet 
meer zouden mogen rijden. Soms regent het 
er zelfs binnen! 

Heel veel geld
De Belgische regering heeft vorig jaar een 
plan voor de komende 10 jaar voorgesteld. 
Ze maakt een heleboel geld vrij voor de 
treinen en het spoorwegnet: wel 44 miljard 
euro. Heel wat sporen zullen vernieuwd 
worden en er komen veel nieuwe treinen, 
met meer ruimte, stopcontacten én een stil-
tewagon. Het spoorwegnet wordt voortaan 
ook uitgerust met slimme sensoren, die 
aangeven wanneer een onderhoud nodig is. 
De eerste jaren zullen we echter nog niet veel 

merken van die investeringen. Waarschijn-
lijk zullen de treinen pas in 2025 of 2026 veel 
stipter rijden. Dat is jammer, want almaar 

meer mensen zijn de situatie zo beu dat ze 
erover nadenken om met de auto naar het 
werk te gaan. 

Onschuldig in cel
BRUSSEL – IRAN | Vorige zondag kwamen zo’n 1100 mensen bijeen in Brussel. 
Ze eisten de vrijlating van Olivier Vandecasteele. Die man zit al bijna een jaar in 
een gevangenis in Iran. De omstandigheden zijn er onmenselijk.

Olivier Vandecasteele werkte een tijdlang 
voor een ngo in Iran. Hij was daarmee 
gestopt, maar keerde in februari 2022 nog 
één keer terug, onder meer om de huur van 
zijn appartement stop te zetten. Hij werd 
toen opgepakt. Niemand wist waarom.

Zware straf
Eind vorig jaar werd Vandecasteele veroor-
deeld tot 28 jaar celstraf. Waarvoor was niet 
meteen duidelijk. Begin dit jaar bleek dat 
het ging om spionage en tegenwerking van 
de nationale veiligheid. Op 10 januari werd 
zijn straf verhoogd: zijn celstraf bedraagt 
nu 40 jaar, naast een boete van 1 miljoen 

dollar en 74 zweepslagen. Zijn familie kon 
sinds zijn arrestatie nog maar vier keer met 
hem videobellen. Wat ze dan horen, stemt 
hen erg triest. Vandecasteele zit de hele tijd 
alleen in een keldercel. Het is er koud en 
toch krijgt hij geen deken. Voor zijn dage-
lijkse wandeling wordt hij geblinddoekt.

Gevangenenruil
Experts denken dat Iran een gevangenenruil 
wil doen. In 2021 werd een Iraanse man in 
ons land veroordeeld voor het plannen van 
een terroristische aanslag. Hij kreeg een 
celstraf van 20 jaar. Wil Iran die man ruilen 
tegen Vandecasteele? De Belgische regering 

werkte alvast een verdrag uit om dat moge-
lijk te maken. De hoogste rechtbank van ons 
land bekijkt dat verdrag nu in detail. Want 
het mag niet ingaan tegen de Belgische wet.

Europese sancties?
De kwestie kwam ook aan bod in het 
Europees Parlement. Dat veroordeelt de 

opsluiting en veroordeling van een aantal 
EU-burgers in een resolutie. Het Parle-
ment wil dat Iran stopt met deze praktijk 
van gevangenenruil, en beslist de komende 
dagen over sancties tegen Iran. Naast
Vandecasteele zitten ook een Zweeds-
Iraanse wetenschapper en zeven Franse
burgers onterecht gevangen in Iran.

Meer dan 1000 mensen eisten in Brussel dat er snel werk wordt gemaakt van de vrijlating van Olivier 
Vandecasteele.

De indrukwekkende aankomsthal van Antwerpen Centraal. Dit station wordt vaak genoemd in 
lijstjes van mooiste stations ter wereld. 
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Kunst die
kan vliegen?
Op 5 februari 1940 werd Henri Van Herwe-
gen geboren. Hij is beter bekend onder zijn 
kunstenaarsnaam: Panamarenko. Hij was 
een van de belangrijkste Belgische beeldhou-
wers uit de tweede helft van de twintigste 
eeuw. Als kind ging hij wel eens mee met 
zijn vader, die aan duikboten werkte. Zo 
raakte hij vertrouwd met techniek. 
Panamarenko was heel erg gefascineerd 
door vliegtuigen en vliegen op eigen kracht. 
Zijn kunst omvat veel schaalmodellen van 
luchtballonnen, helikopters en vliegtuigen, 
vaak in verrassende vormen en combina-
ties. Of die toestellen echt kunnen vliegen 
is niet duidelijk, en dat maakt zijn kunst-
werken mysterieus en aantrekkelijk. 
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Aantal treinen dat zonder vertraging rijdt
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Vergadering voor rijke mensen
ZWITSERLAND | Ongeveer 2500 rijke mensen en regeringsleiders
kwamen vorige week samen in Davos in Zwitserland. Ze spraken er over
het klimaat, armoede en de oorlog in Oekraïne.

De bijeenkomst in Davos wordt elk jaar 
georganiseerd door het World Economic 
Forum (WEF). Nergens anders komen 
zoveel leiders uit de politiek, de weten-
schap en het bedrijfsleven bijeen. Ook 
voor België waren een aantal politici 
en belangrijke zakenmensen aanwezig, 
zoals premier Alexander De Croo en 
Vlaams minister-president Jan Jambon. 
De meeste aanwezigen in Davos betalen 
vooraf veel geld om te mogen meedoen. 
Ze zien de bijeenkomst als een slimme 
manier om te netwerken: praten en con-
tacten leggen. Een deel van de gesprek-
ken vindt plaats achter gesloten deuren. 
Daardoor is niet duidelijk wat er precies 
besproken wordt.

Goed idee?
Is zo’n geheimzinnige bijeenkomst 
op topniveau een goed idee? Daarover 
zijn de meningen flink verdeeld. 

Voorstanders van het WEF zeggen dat 
het goed is dat al die belangrijke mensen 
elkaar ontmoeten. Zo worden op het 
hoogste niveau ideeën uitgewisseld om 
de wereld beter te maken. Tegenstanders 
zeggen dat het gek is dat al die rijkelui 
met hun vervuilende privévliegtuigen 
naar Zwitserland vliegen. Om daar ver-
volgens over armoede en het klimaat te 
praten!

Meer belastingen
Meer dan 200 miljonairs en miljar-
dairs deden tijdens de bijeenkomst een 
bijzondere oproep. In een brief aan de 
wereldleiders vroegen ze of ze méér 
belastinggeld mogen betalen. ‘Het is tijd 
voor actie’, zeggen ze in de brief. ‘Wij, 
de allerrijksten der aarde, worden steeds 
rijker. Laat ons daarom méér belasting 
betalen. Met dat geld kunnen jullie arme 
mensen helpen.’

Twee weken nieuwjaar
CHINA | Voelt de viering van nieuwjaar voor jou alweer even geleden? 
In China vieren de mensen nu pas nieuwjaar. Het feest begon op
zondag 22 januari en duurt twee weken.

Chinees Nieuwjaar is een belangrijke feest-
periode in China en andere landen in Azië. 
Ze noemen het daar chunjie: Lentefeest. 
Alles staat in het teken van schoon schip 
maken. Daarom maken de mensen hun huis 
vóór Chinees Nieuwjaar grondig schoon. Ze 
betalen hun schulden af en kopen nieuwe 
kleren. Zo maken ze de weg vrij voor een 
gelukkig en succesvol nieuw jaar.

Rood
De kleur rood is belangrijk in China, want 
die brengt geluk en rijkdom. Daarom zijn 
de huizen en straten er tijdens Chinees 
Nieuwjaar rood versierd. Kinderen krij-
gen cadeautjes in rood pakpapier en rode 
enveloppen met geld erin. En natuurlijk is 

er rood vuurwerk! Heel veel en 
heel hard. Op straat zie je gro-
te optochten, met draken- en 
leeuwendansen. De feestperiode 
wordt afgesloten met het 
Lantaarnfeest, op 5 februari. 
Dan hangen veel mensen een 
rode lampion aan hun deur.

Familiefeest
Tijdens Chinees Nieuwjaar kom je met je 
hele familie samen. Vaak is dat in het huis 
van de oudste familieleden: de grootouders. 
Er zijn cadeautjes en er is lekker eten. Die 
vieringen konden de laatste jaren steeds 
niet doorgaan, door de strenge corona-
maatregelen in het land. Maar na drie jaar 

zijn die regels in China eindelijk opgehe-
ven. Miljoenen Chinezen kunnen dit jaar 
weer naar hun familie afreizen. Dat doen 
ze dan ook massaal! Het gevolg? Lange files 
op de snelwegen en propvolle vliegtuigen 
en treinen. Maar dat hebben de Chinezen 
er graag voor over. 
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150 marathons in 
150 dagen

AUSTRALIË | Erchana Murray-
Bartlett, een Australische 
marathonloopster, heeft een 
indrukwekkend record geves-
tigd. Ze liep 150 marathons in 
150 dagen.

Ruim vijf maanden liep Murray-
Bartlett door stortregens en hitte-
golven, dwars door het regenwoud 
en over stoffige binnenwegen. Het 
parcours bracht haar van het uiterste 
noorden van Australië in een bijna 
rechte lijn naar het zuiden, naar Mel-
bourne. Onder luid applaus kwam ze 
op dag 150 over de finish. Toen had 
ze er ongeveer 6300 kilometer opzit-
ten. Ze versleet tijdens haar record 
tien paar hardloopschoenen.

Groot bedrag
De atlete wilde met haar prestatie 
aandacht vragen voor planten en die-
ren die in Australië worden bedreigd. 
Ze postte daarom veel filmpjes over 
haar avontuur op social media en 
vroeg aan haar fans om geld te 
doneren. In totaal haalde ze 65.000 
euro op voor de Wilderness Society,
een natuurorganisatie. Ook een 
prachtige prestatie!
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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.

leeuwendansen. De feestperiode 
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Grootste
pizza ooit?
VERENIGDE STATEN |
4000 kilo kaas, 2200 kilo tomatensaus, 
6000 kilo deeg en 500.000 plakjes 
salami. In de Verenigde Staten maak-
ten ze hiermee de grootste pizza ooit. 
Zo hopen ze in het Guinness World 
Records 2023 te komen. De pizza was 
twee voetbalvelden groot en er kon-
den 68.000 pizzapunten uit gesneden 
worden. Of de recordpoging gelukt 
is, wordt pas later bekend. De mensen 
van Guinness World Records moeten 
daarover nog overleggen. 

Premier van 
Nieuw-Zeeland 
stopt

NIEUW-ZEELAND | Jacinda Ardern, 
de premier van Nieuw-Zeeland, stopt 
in februari met haar werk. Vijf jaar 
was ze premier. Ze kreeg veel lof voor 
de menselijke manier waarop ze het 
land leidde. Toen ze begon als premier 
was ze pas 37 jaar. Tijdens haar 
premierschap kreeg ze een kind, wat 
heel bijzonder is! Veel mensen vinden 
haar daarom een voorbeeld voor ande-
ren. Maar nu stopt ze er dus mee. Ze 
zegt dat ze niet genoeg energie meer 
heeft voor haar zware baan. 

Oudste mens 
overleden
FRANKRIJK | Op 18 januari 2023 
overleed de Franse Lucile Randon. Zij 
was 118 jaar oud en daarmee de oudste 
persoon ter wereld. Voor zover bekend 
zijn er maar drie mensen ooit ouder 
geworden. Een werd 122 jaar en twee 
werden 119 jaar oud. Lucile Randon 
werd geboren in 1904. Ze was non en 
leefde een groot deel van haar leven in 
een klooster. De oudste persoon is nu 
Maria Morera (115) in Spanje.

Buiten
land
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Floris Oudshoorn

Een pottenbakker en een landschapsschilder maken graag mooie dingen.

Stokoude krokodillen

 Superslimme
chatbot

Heb jij al eens gebabbeld met ChatGPT? Deze nieuwe
chatbot is heel erg slim. Hij helpt je om teksten te schrijven
en te verbeteren,  en geeft een antwoord op (al) je vragen.

Leraren zijn bang dat leerlingen de 
chatbot zullen gebruiken bij het maken 
van hun huiswerk. Maar in de toe-
komst zou je via software kunnen zien 
of een tekst door ChatGPT geschreven 
is. Die teksten zijn bovendien niet zon-
der fouten. Je moet er dus nog steeds 
bij nadenken. Voorlopig zijn de Engelse 
teksten beter dan de Nederlandse. Bij 
die laatste zie je nog wel dat ze door 
een computer geschreven zijn. Waar 
de chatbot je wel bij kan helpen, is met 
ideeën geven voor je schrijfopdracht. 
En wanneer je tekst geschreven is, kan 
hij ook feedback geven. Hij wijst jou 
op verkeerd woordgebruik en onjuiste 
zinsconstructies. 

Schrijven en spreken
Je kan de chatbot ook gebruiken als 
zoekmachine. Stel hem een vraag en 
hij antwoordt. Dat antwoord kan hij op 
verschillende manieren overbrengen: 
als een professor, als iemand met wei-
nig kennis of als een kind. Een ander 
voordeel van ChatGPT is dat hij een 
geheugen heeft. Daardoor herinnert hij 
zich eerdere vragen en antwoorden. Dat 
maakt dat je ‘gewone’ gesprekken met de 
chatbot kan voeren. Op die manier kun-
nen studenten zich voorbereiden op een 
interview voor een vakantiejob of een 
mondeling examen. Of jij kan oefenen 
hoe je je ouders zal overtuigen dat je echt 
wel een betere smartphone nodig hebt …

Hou je van tekenen, schilderen, fotograferen … kortom iets creëren?
 Of wil je graag iets doen met het werk van creatieve mensen? In deze
rubriek stellen we enkele beroepen aan je voor.

Lijkt het jou het allerleukste om zelf dingen 
uit het niets te maken? Als kunstenaar kies 
je meestal voor één bepaald soort werk. 
Een landschapsschilder krijgt totaal ande-
re opdrachten dan een portretschilder. Er 
zijn zelfs schilders die muurkunstenaar
worden. In opdracht schilderen zij op 
muren, plafonds en enorme panelen. Som-
mige kunstenaars specialiseren zich in gro-
te beeldhouwwerken, terwijl andere vazen 
en potten van klei draaien. 

Wil je graag een groot deel van de dag 
tekenen, dan is illustrator hét beroep voor 
jou. Een kinderboekenillustrator maakt 
prenten bij de tekst van een schrijver. Om 
tot een mooi boek te komen, moeten de 
schrijver en de illustrator goed samenwer-
ken. Een technisch illustrator maakt dan 
weer tekeningen om iets duidelijk uit te leg-
gen. Hoe je een kast in elkaar moet zetten, 
of hoe je een huishoudelijk apparaat moet 
gebruiken bijvoorbeeld. Je kan ook game 
artist worden. Dan maak je de tekeningen 
voor videogames. Je eerste vlugge schetsen
op papier worden uiteindelijk bewegende 
figuurtjes in een spel. Hoe cool is dat?!

Niet iedereen die in de kunstensector 
werkt, kan zelf prachtig tekenen. Want 
kunstenaars hebben ook andere mensen 
nodig, bijvoorbeeld om hun kunst te ver-
kopen. Spreekt kunst je heel erg aan en 
hou je van praten en verkopen? Dan past 
het beroep van galeriehouder goed bij jou. 
Een galeriehouder heeft nauw contact met 
een heleboel kunstenaars. Hij of zij houdt 
tentoonstellingen in de galerie, van één 
kunstenaar of van meerdere samen. De 
bedoeling is natuurlijk dat de kunstwerken 
verkocht worden! 

Heb je een kunstwerk gekocht en wil je het 
later weer verkopen, dan kan dat via een 
veiling. De veilingmeester verzamelt alle 
werken die verkocht moeten worden en 
organiseert een veilingdag. Dat is altijd een 
spannend moment! 
De veilingmeester 
vertelt over elk werk 
een aantal weetjes. 
De verkoper hoopt 
dat er hoog geboden 
wordt …
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Wij stelden enkele vragen aan de chatbot.
En kregen juiste, maar ook middelmatige antwoorden. 

Check het resultaat op www.kits.be

1mEGYPTE | Een internationaal team van 
wetenschappers is klaar met zijn onder-
zoek naar de mummies van krokodillen. 
Die mummies werden in 2019 ontdekt in 
een graftombe in Egypte. Ze werden tot 
nu bestudeerd, onder meer door de Bel-
gische Bea De Cupere. Ze noemt het 

een van de mooiste vondsten die ze ooit 
zag. De mummies zijn erg goed bewaard 
gebleven. Daardoor kunnen de weten-
schappers veel bijleren. Het team publi-
ceerde een artikel en ook foto’s.

 is heel erg slim. Hij helpt je om teksten te schrijven

… voor creatievelingen
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Meer lezen?


