
De coronacrisis haalt het beste in mensen naar boven … (Foto Belga)

Solidariteit in coronatijd
De coronacrisis is ellendig, maar ze haalt ook warme solidariteit naar boven.  
Via Facebook, WhatsApp, Instagram, briefjes … verspreiden mensen initiatieven 
om elkaar te helpen.

Aan vele huizen hangen witte doeken om 
de helden van de zorg te bedanken. Op vele 
plaatsen wordt elke avond om 20 uur geap
plaudisseerd en muziek gespeeld. Belgische 
profvoetballers en trainers bundelen hun 
krachten om geld in te zamelen in de strijd 
tegen corona. Souliers du Coeur (hartelijke 
schoenen) heet de actie. Onder anderen 
Marouane Fellaini, Radja Nainggolan en de 
broers Hazard doen mee. Heel wat mensen 
bieden spontaan aan om boodschappen 
te doen voor wie dat zelf niet kan. Buren 

steken briefjes bij elkaar in de brievenbus. 
Wie graag hulp heeft, kan dat briefje voor 
het raam hangen. Om wandelingen of fiets
tochtjes met jonge kinderen op te fleuren 
werd ook een oproep gelanceerd. ‘Zet een 
knuffelbeer achter je raam zodat de kindjes 
tijdens hun wandeling op ‘berenjacht’ kun
nen gaan.’ Buren drinken vanop het terras 
of balkon (op veilige afstand) samen een kop 
koffie of thee. Postbodes en vuilnismannen 
worden bedankt met een mooie tekening … 
De lijst van ‘warme’ acties groeit constant.

M

De natuur herleeft
De industrie ligt grotendeels stil en de mensen verplaatsen zich nauwelijks. 
Dat heeft een invloed op de natuur en het klimaat. Die kunnen nu even op 
adem komen en zich weer herstellen. Enkele voorbeelden …

Voor het eerst in jaren zijn de bergtoppen 
van de Himalaya zichtbaar vanuit het 
noorden van India. In New Delhi,  
’s werelds meest vervuilde stad, zag men 
al jaren niet zo’n blauwe lucht als nu. Het 
visbestand in de oceanen doet het goed 
doordat de commerciële visserij wereld
wijd heel fel teruggevallen is. Doordat 

het toerisme stilligt, varen er in Venetië 
(Italië) amper boten op de anders druk
bevaarde kanalen. Het water is zeer hel
der geworden. Het is lang geleden dat je 
er zoveel vissen zag. En in de stad zelf is 
het ongewoon rustig. Zo rustig dat een
den hun eieren uitbroeden op pleinen die 
anders zwart zien van het volk.
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Webcode: plasticvrij

Corona en de kunstensector
Nu Covid19 het land lamlegt zijn alle 
kunstprojecten afgelast. Maar kunstenaars 
blijven niet bij de pakken zitten. Zo kan 
je online theatervoorstellingen bekijken. 
Jeugdauteurs doen lezingen ‘vanuit hun 
kot’. Voor tien euro kon je genieten van het 
eerste Belgische Livestream Festival. Tij

dens de zomer zullen er nog meer online 
festivals volgen. Fotografen trekken door 
straten om deurportretten te maken. Dich
ters lezen een gedicht voor aan de telefoon. 
Illustratoren beschilderen ramen. Kortom: 
als de mensen niet naar de kunst kunnen 
gaan, komt de kunst naar de mensen …

Topsport ondanks corona 
Ook de professionele sportwereld deelt mee in 
de klappen van Covid19. Sommige profspor
ters vinden creatieve alternatieven. Dertien 
profwielrenners fietsten de Ronde van Vlaan
deren virtueel tegen elkaar, thuis op hun 
eigen rollen. De voormalige dartsrivalen Ray
mond van Barneveld en Phil Taylor speelden 
een wedstrijd voor het goede doel. Ze gooiden 
de pijltjes elk in hun eigen woonkamer. De 
Nederlandse zwemkampioene Sharon van 
Rouwendaal traint in een opblaasbaar zwem
bad. Om haar middel zit een elastiek, dat 
vastgebonden is aan een paal. Ze komt niet 
vooruit, maar ze voert wel de zwembewegin
gen uit. Onder invloed van corona vinden 
sporters zichzelf opnieuw uit …
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De India Gate, een oorlogsmonument in New Delhi, voor en tijdens de coronacrisis. (Foto DEW)
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Tijdens dit feestjaar valt er heel wat leuks te winnen!
Kijk vlug op pag. 4 van Kits+.

bestaat      jaar!KITS 30

> Hapjes met kruidenkaas
Mix

> Weg met plastic! > Corona is niet overal  
verwoestend
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https://radio1.be/de-blijf-uw-kot-sessies-van-radio-1 

https://www.uitmetvlieg.be/uittip/familietheater-vanuit-je-living 

http://bit.ly/jeugdboekenmaandyoutube 

https://www.facebook.com/femke.vercauteren.7

https://www.facebook.com/groups/1474923586008733/photos/

Greg Van Avermaet won ‘in zijn kot’ de virtuele 
Ronde van Vlaanderen.

Voor de televisiekijkers leek het alsof de renners 
in een game reden.
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Weg met plastic!
Begin deze maand startte Mei Plasticvrij. 
Het opzet van deze actie is simpel: alle-
maal samen één maand ons gebruik van 
wegwerpplastic verminderen. Mei Plastic-
vrij wordt sinds 2018 ingericht en is een 
initiatief van drie Belgische vrouwen.

Door de lockdown twijfelden de organisa
toren om de actie dit jaar te laten doorgaan. 
Maar uiteindelijk waren ze ervan over
tuigd dat het nu meer dan ooit nodig is. De 
hoeveelheid zwerfvuil is immers gestegen 
tijdens de quarantaine. En de verbruiker 
vraagt omwille van de hygiëne om meer 
plastic. Er wordt meer  in plastic verpakt   
voedsel gekocht. Men gebruikt wegwerp
handschoenen … ‘We moeten de herbruik
bare zakken weer in de kijker plaatsen’, zeg
gen de initiatiefnemers. ‘Maar vergeet wel 
niet om ze te wassen voor gebruik!’

Waarom is plastic schadelijk?
Veel van het plastic dat we dagelijks gebrui
ken, gooien we heel snel weg. Een deel 
ervan wordt gerecycleerd. Een deel wordt 
verbrand, mét een hoge CO2uitstoot als 
gevolg. Nog een deel komt in de natuur 
terecht, als zwerfvuil. Maar plastic is haast 
onverwoestbaar. Erger nog, plastic brokkelt 
af in kleinere deeltjes. Die zijn soms zo klein 
dat ze niet meer zichtbaar zijn voor het blote 
oog. Al die kleine deeltjes vergaan nooit. 
Omdat ze licht zijn, leggen ze gemakkelijk 

grote afstanden af. En ze zitten intussen 
overal: in rivieren en oceanen, in grondwa
ter. Ook in plankton, vissen, waterdieren en 
vogels. En in onze lucht én ons voedsel. 

Gewoonteverandering
Volledig plasticvrij leven, is zo goed als 
onmogelijk. Mei Plasticvrij wil mensen aan
zetten om te kijken naar alternatieven voor 
het plasticgebruik. Tijdens de actie worden 
bijvoorbeeld verpakkingsvrije winkels in de 
kijker gezet. Wasbare luiers worden gepro
moot. De actie moedigt ook bedrijven aan 
om hun aanbod aan te passen. Ze vraagt de 
overheid om nieuwe wetten door te voeren. 
Want verandering moet van alle kanten 
komen! Op www.meiplasticvrij.be vind je 
meer informatie.

Naar school 
voor inenting
De leerlingen van het eerste, 
tweede en zesde leerjaar van het 
lager onderwijs gaan vanaf 15 
mei weer naar school. De ande-
re leerlingen hebben voorlopig 
nog geen zicht op een eventuele 
terugkeer. Maar daar is nu al 
zeker één uitzondering op.

Die geldt voor leerlingen van het vijfde 
leerjaar die nog geen inenting kregen 
tegen de mazelen, de bof en de rode 
hond. Zij worden binnenkort één dag 
op school verwacht. ‘Mazelen is één 
van de meest besmettelijke ziektes die 
we kennen’, zegt Stefan Grielens, van 
de Centra voor Leerlingenbegelei
ding (CLB). ‘Andere inentingen in het 
onderwijs kunnen we doorschuiven 
naar volgend schooljaar, maar deze 
kan niet wachten. Het lijkt ons trou
wens een idee om er ook andere activi
teiten aan te koppelen’, aldus Grielens. 
Het is uiteraard niet de bedoeling 
om alle leerlingen op dezelfde dag 
naar school te laten komen. Het zal in 
gesplitste groepen moeten gebeuren. 
De regels rond afstand houden, zullen 
gerespecteerd moeten worden. 

Blijf van de bermen!

Veel mensen werken niet enkel in 
de eigen tuin, maar nemen ook de 
bermen onder handen. Ze maaien 
en besproeien die tegen het onkruid. 
Dat is slecht voor de biodiversiteit. 
Op bermen die niet gemaaid worden, 
groeien spontaan planten en bloemen. 
Die trekken onder meer insecten 
aan, zoals wilde bijen. En die leve
ren een heel grote bijdrage aan onze 
samenleving. Zij zorgen immers voor 
de bestuiving van fruit en groenten. 
Omdat bermen zó belangrijk zijn, 
mogen alleen steden, gemeenten en 
het Vlaams Gewest ze beheren. Als 
een gewone burger bermen maait of 
sproeit, overtreedt die de wet. Hij/zij 
kan daarvoor beboet worden.

Wolf wordt onaantastbaar
Dat er zes wolven rondlopen in België, kon je al lezen in het Artikel van de 
Week van 28 april (www.kits.be). Ondertussen heeft de Vlaamse regering 
beslist om de wolf in Vlaanderen de hoogste beschermingsgraad te bieden. 

Minister van Omgeving, Zuhal Demir 
(NVA), liet vorige maand al weten de 
bescherming van de wolf te willen optrek
ken. In samenwerking met Defensie komt 
er een grotere jachtvrije rustzone. Dat wil 
zeggen dat er tijdens het voortplantings
seizoen geen jacht mag plaatsvinden in 
het leefgebied van de wolf. Ondertussen is 

een wetsvoorstel van de Vlaamse regering 
goedgekeurd. Daardoor wordt de bescher
ming van het dier nog opgetrokken. Wie 
opzettelijk een wolf doodt, riskeert een 
gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. 
Geldboetes voor het doden, vangen of 
opzettelijk verstoren van wolven kunnen 
oplopen tot een half miljoen euro. 
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KORT
Unieke vangst

In de Schelde, nabij Kallo, is een piep
klein kortsnuitzeepaardje gevonden. De 
vondst werd gedaan door Mark Staut. 
Hij vangt vissen, garnalen en krabben 
in de Schelde, en stuurt gegevens door 
naar het Instituut voor Natuur en 
Bos. Het zeepaardje was amper zeven 
centimeter lang. ‘Het was delicaat om 
het vast te nemen’, zegt Mark Staut. 
Hij nam het diertje voorzichtig in zijn 
hand, om het te fotograferen. Daarna 
zette hij het snel weer in de Schelde.

Weessokken?
Vier Gentse studenten (Manon Schot
te, Fien Vereecke, Sophie Van Peteg
hem en Robine De Cock) vonden een 
sokkenwaszak uit. 
De ‘Sock ’n Roll’ is 
gemaakt van eco
logisch materiaal. 
Hij heeft 18 ver
schillende com-
partimenten. In 
ieder zakje steek 
je een paar kousen. Na de was kan de 
zak gewoon direct in de droogkast. Zo 
zijn de sokken gewassen en gedroogd, 
én blijven de paren mooi samen.  
Dé oplossing dus voor mensen die 
geregeld sokken kwijtraken in de was.  
Via https://nl.ulule.com/sock-n-roll/ 
kan je deze actie steunen.

Speciale opdracht 
voor agenten
Langs de E40 bezorgde een ontsnapte 
stier de politie flink wat werk. Tien 
agenten hadden de handen vol met de 
achtervolging. Uiteindelijk konden zij 
de stier net voorbij de oprit in Loppem 
in de berm jagen. Een dierenarts ver
doofde het dier met een pijltjesgeweer. 
De eigenaar kwam zijn stier met een 
tractor ophalen. Hij bracht hem na 2,5 
uur veilig en wel terug naar de stal.
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Niet iedereen is even blij met de verregaande bescherming van wolven in ons land. (Foto www.welkomwolf.be)



Corona is niet overal verwoestend
VIETNAM | Een land dat, na China, snel door Covid-19 werd getroffen, is Vietnam. 
Dat is een relatief arm land met 97 miljoen inwoners. Een ramp leek niet te 
vermijden. En toch telt het land (op 4 mei) nauwelijks 271 besmettingen en niet één 
sterfgeval! In ons land waren er toen al 7 924 mensen aan Covid-19 gestorven.

Het zag er niet goed uit voor Vietnam. 
De coronacrisis brak er al in januari uit. 
Het land heeft geen geld om het virus te 

bestrijden. Men vreesde voor verwoestende 
gevolgen. Maar die bleven uit. 

Ingrepen
De betere resultaten hebben alles te maken 
met de snelle en doeltreffende maatregelen 
van de regering. Scholen moesten meteen 
dicht, het vliegverkeer werd sterk beperkt. 
Wie een lichaamstemperatuur had van 38° C 
of meer moest meteen naar het ziekenhuis. 
Lockdown en quarantaine volgden. Wijken 
werden afgesloten. En de regering commu
niceerde heel duidelijk via mobiele telefonie. 
Bijna iedereen hield zich aan de regels. Deze 
aanpak heeft overduidelijk gewerkt. 

En in Afrika?
In de meeste Afrikaanse landen blijkt 
Covid19 geen ravage te houden. Veel landen 
hebben op tijd hun grenzen gesloten. Afrika 
heeft lessen getrokken uit voorgaande virus
uitbraken. In tegenstelling tot Europa, heeft 
Afrika niet zo’n oude bevolking. Bovendien 
werken de Afrikaanse landen goed samen in 
hun strijd tegen het virus.

Geen kritiek op partij
CHINA | De Chinese blogger Chen Jieren zit de komende vijftien jaar achter 
de tralies. Hij moet ook een boete van omgerekend een miljoen euro betalen. 
Reden: hij heeft kritiek geuit op de Communistische Partij.

In China is sinds 1949 de Communistische 
Partij aan de macht. De regering bestaat 
louter uit leden van die partij. Dus wie 
kritiek heeft op de overheid, bekritiseert 
ook de partij. Chen Jieren had geschreven 
dat een aantal communistische partijleden 
corrupt was. De rechtbank oordeelde dat 
Chen Jieren zich op een arrogante manier 

had uitgelaten over de partij. En dat hij al 
jarenlang valse informatie verspreidde. In 
één zwik verklaarde ze hem ook schuldig 
aan afpersing, onwettige handel en omko
perij. De vereniging voor mensenrechten 
Chinese Human Rights Defenders vraagt 
om de journalist meteen vrij te laten.
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Balkonmarathon
TOULOUSE | Je bent aan het 
trainen voor een marathon  
en dan slaat corona toe.  
Geen marathon, dus?

De Fransman Elisha Nochomovitz 
wilde een marathon lopen, een wed
strijd over 42,195 kilometer. Maar de 
wedstrijd werd afgelast. Elisha liet zich 
niet ontmoedigen. 
‘De overheid wilde 
dat we thuisble
ven. Ik dacht aan 
al die verzorgers 
die het beste van 
zichzelf geven in 
de strijd tegen het 
virus. En ik besloot om de 
marathon op mijn balkon te lopen.’ 
Dat is amper zeven meter breed. Elis
ha moest dus meer dan 6 000 keer de 
breedte van zijn balkon aflopen. Daar 
deed hij 6 uur en 48 minuten over.

7  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.

KORT
Gulle Greta

ZWEDEN | Klimaatactiviste Greta 
Thunberg (17) viel al meermaals in de 
prijzen. Vaak was daar een mooi geld
bedrag aan verbonden. Daarvan geeft 
ze nu 100 000 dollar aan Unicef. Samen 
starten ze een campagne voor kinderen 
die het extra moeilijk hebben door de 
coronacrisis. ‘Net als de klimaatcrisis is 
deze pandemie een kinderrechtencri
sis’, zei Greta. ‘Die treft alle kinderen, 
maar kwetsbare groepen het meest.’

Koala’s hersteld

AUSTRALIË | Experts schatten 
dat bij de bosbranden vorige winter 
meer dan een miljard dieren zijn 
gestorven. Onder hen tienduizenden 
koala’s. Gelukkig werden er ook heel 
wat koala’s gered. Een aantal is zo 
goed hersteld dat ze terug uitgezet 
zijn in het wild. Voor dierenartsen 
en verzorgers is dat een emotioneel 
moment. Zij hebben de dieren maan
denlang behandeld en geknuffeld.

Fake Bill
VERENIGDE STATEN | De Ameri
kaan Bill Gates is de steenrijke oprich
ter van Microsoft. Dat bedrijf maakt 
onder andere Windows en Word. 
Volgens berichten op sociale media 
wil Gates ervoor zorgen dat het aantal 
mensen op aarde afneemt. Dat wil hij 
bereiken door vaccins toe te dienen. 
Hij zou kinderen tatoeages willen 
geven die hun vaccins bijhouden. En 
hij zou bij iedereen microchips willen 
inplanten. Voor alle duidelijkheid: dit 
zijn verzinsels. Dit is fake news! 
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In de nacht van 26 april 1986 ontplofte 

een reactor van de kerncentrale van Tsjer

nobyl (Oekraïne). Bij de explosie kwamen 

31 mensen om. Een dag later besefte men de 

ernst van de ramp. In een straal van 30 kilometer 

woonden 135 000 mensen. Zij werden allemaal 

geëvacueerd. Meer dan 4 000 mensen stierven bij 

die reddingsoperatie. Miljoenen anderen zijn ziek 

geworden of gestorven als gevolg van radioactieve 

straling. Nadat de brand was geblust, werd het 

gebouw ingepakt in beton. Zo hoopte men de 

straling te stoppen. Maar na jaren was het 

beton op vele plaatsen gescheurd. Er kwam 

weer straling vrij. Daarom werd nog 

een beschermlaag aangebracht. 

Kostprijs: twee miljard euro.
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Vietnam heeft achtmaal zoveel inwoners als België en niet één coronadode!
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Zezel
KENIA | In het Engels wordt hij zonkey genoemd. Wij noemen de kruising tus-
sen een zebra en een ezel: een zezel. Wereldwijd lopen er slechts enkele rond. 
Nu is er ook in Kenia eentje gespot …

Een dier dat eruitziet als een ezel, maar 
op gestreepte poten staat. Dat is een 
zezel. De zwartwit gestreepte poten 
kreeg hij mee van zijn zebramama, de 
bruine buik van zijn ezelpapa. Zo’n 
kruising hoort eigenlijk niet thuis in de 
natuur, maar toch gebeurt het heel soms. 
De zebramama ontsnapte in mei 2019 uit 
het Keniaanse Tsavo East National Park. 
Voordat men haar kon vangen, was ze 

blijkbaar met een sympathieke ezel op 
stap geweest.

Slimme Pim
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Hapjes met kruidenkaas
Wat is er gezelliger dan met zijn allen een aperitiefje drinken? Daar hoort 
natuurlijk een lekker hapje bij. Verras je huisgenoten met deze eenvoudige, 
maar o zo lekkere, hapjes.

Voor 4 personen heb je nodig
• 2 vellen bladerdeeg
• 2 plakken gerookte ham
• 1 plak gerookte zalm
• 1 kruidenkaasje
• 1 eierdooier

Zo ga je te werk
Neem het eerste bladerdeegvel uit de 
verpakking en leg het op een snijplank. 
Neem een ovenschaal en leg bakpapier op 
de bodem. Met een dresseerringetje steek 
je rondjes uit het bladerdeeg. Probeer er 
zoveel mogelijk uit een vel te halen. Leg de 
helft van de rondjes op het bakpapier.

Snij de ham in vierkante stukjes die klei
ner zijn dan de rondjes. Leg wat ham op 
elk rondje. Schep met een lepel een beetje 
kruidenkaas bovenop de ham. Leg een 

tweede rondje bladerdeeg op elk belegd 
rondje. Duw rondom de twee bladerdeeg
jes aan elkaar vast. Neem een vork en duw 
daarmee de randen extra vast. Als alles 
goed gaat, heb je nu mooie pakketjes.

Doe hetzelfde met het tweede vel blader
deeg. Leg zalm in plaats van ham. Neem 
dan een ei en scheid dooier en eiwit. Vang 
de dooier op in een potje en klop los. 
Neem een keukenborstel en besmeer elk 
pakketje. Hierdoor krijg je straks tijdens 
het bakken een mooi bruin korstje.

Zet de ovenschaal in een voorverwamde 
oven op 180° C. Blijf in de buurt want 
de hapjes moeten eruit wanneer ze mooi 
bruin zijn. Wedden dat iedereen spijt 
heeft wanneer het laatste hapje op is? 

Smakelijk!

Pim heeft zich ergens in deze krant verstopt. Vind jij hem?

Redden wolken het rif?
AUSTRALIË | Zelf wolken maken. Dat is wat wetenschappers willen doen  
om het Great Barrier Reef in Australië te redden. 

Het gaat niet goed met het grootste 
koraalrif ter wereld. Het Groot Barrière 
Rif wordt steeds meer bedreigd door de 
opwarming van de aarde. Het opwar
mende zeewater verbleekt het schitte
rende kleurrijke koraal. Ruim een derde 
ervan zou al helemaal zijn afgestorven.

Kristallen schieten
Wetenschappers zijn al lang op zoek naar 
methodes om het rif te redden. Aangezien 
opwarmend water de oorzaak is, willen ze 
het oceaanwater afkoelen. Daartoe heb
ben ze een nieuwe techniek ontwikkeld. 
Ze willen ‘helderdere wolken’ maken door 
er zoutkristallen aan toe te voegen. Die 
kristallen worden met een soort ventila
tor de lucht ingeschoten. Daar worden ze 
opgenomen door de wolken. Die zullen 

dan meer licht weerkaatsen en zo de 
opwarming door de zon afremmen. Het 
afschieten van de kristallen gebeurt vanop 
een boot. De manier waarop is te verge
lijken met de werking van een sneeuwka
non. Ook zo’n machine verzamelt water. 
Dan wordt er lucht door het water gebla
zen. Dat gebeurt onder hoge druk.

Tijd
De eerste, kleinschalige experimenten 
zijn veelbelovend. Aldus de verantwoor
delijke wetenschapper Daniel Harrison, 
van de universiteit van Southern Cross. 
Het slechte nieuws is dat het nog veel tijd 
zal kosten. De aanpak moet op een heel 
grote schaal gebeuren. Bovendien moet 
eerst onderzocht worden of dit de regen
val boven het land zal beïnvloeden.

Op dit schip staat een ‘ventilator’  

waarmee men zoutkristallen de lucht in schiet.
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