
Eva Mouton ontwierp een mondmasker in haar typische stijl … (Foto Plan International)

Kunstige maskers 
voor het goede doel
Mondmaskers … Ze bestaan in alle kleuren en dessins. Zelfs bekende  
kunstenaars ontwerpen er. Die worden verkocht voor het goede doel.

De Chinese kunstenaar Ai Weiwei bedrukt 
mondkapjes met verschillende prints. Het 
zijn telkens symbolen uit zijn kunstwerken. 
Een ontwerp met zonnebloempitten is geba-
seerd op zijn installatie in het museum Tate 
Modern, in Londen. Daar bekleedde Weiwei 
een vloer met 100 miljoen porseleinen zon-
nebloempitten. Een ander wereldberoemd 
werk van Weiwei toont een opgestoken mid-
delvinger. Ook die print wordt gebruikt voor 
maskers. De opbrengst gaat onder andere 
naar Human Rights Watch. De Belgische 
artiesten Philippe Geluck, Eva Mouton, 
Chrostin en helen b steunen Plan Interna-

tional. Zij creëerden elk een humoristische 
tekening voor op een mondmasker. Ook 
Koen Vanmechelen ontwierp een mond-
masker. Deze Belgische kunstenaar is vooral 
beroemd door zijn onderzoek naar biodiver-
siteit bij kippen. Zijn mondmaskers dragen 
de slogan This is Not a Chicken – Protecting 
the Other. Hiermee wil hij de boodschap 
uitdragen dat we meer eerbied moeten tonen 
voor de natuur. En dat we moeten werken 
aan een betere samenleving om anderen te 
beschermen. De maskers worden verspreid 
via Vanmechelens sociale projecten in bin-
nen- en buitenland.
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Toch niet dood
STABROEK – PERU | Wellicht hoorde je al over katje Lee. Die kater werd door 
Selena Ali, een Vlaamse studente, uit Peru meegebracht. Dat was illegaal, 
want Lee had eerst drie maanden in quarantaine moeten gaan. 

Die quarantaine is verplicht om zeker te zijn 
dat Lee niet besmet was met hondsdolheid. 
Dat is een erg besmettelijk en dodelijk virus. 
Lee zou gevaarlijk zijn voor de gezondheid 
van andere dieren en zelfs mensen. Dat 
beweert het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). 
Daarom eiste het dat Lee gedood zou wor-

den. Selena deed haar best om de kat te 
redden. Uiteindelijk kwam de zaak voor de 
rechter. Die oordeelde dat Lee mag blijven 
leven. Hij vindt dat het FAVV onvoldoende 
aantoonde dat er geen andere mogelijkhe-
den waren. Selena en Lee reizen binnenkort 
weer naar Peru. De kat gaat daar in quaran-
taine. Selena zelf riskeert nog een straf.

&aatschappij
ens

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

Wereld Bloeddonordag
Dagelijks hebben veel mensen bloed, 
plasma of bloedplaatjes nodig. In België 
krijgt ongeveer tweederde van de bevol-
king ooit bloed toegediend. Jaarlijks is er 
op 14 juni Wereld Bloeddonordag. Dan 
gaat er een speciale dank naar diegenen 
die hun bloed doneren zonder daarvoor 
iets terug te verwachten. Momenteel 
doet het Rode Kruis een dringende 
oproep om bloed te geven. De bloed-
voorraad staat immers zwaar onder 
druk. Dat komt omdat de ziekenhuizen 
weer op volle toeren draaien. Bloedpro-
ducten zijn dus ‘bloednodig’ …Fo
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Water gered!
SINT-AMANDSBERG | Soms moet het grond-
waterpeil op een bouwwerf verlaagd worden. 
Dat doet men om de grondwerken veilig te 
kunnen uitvoeren. Het water wordt dan opge-
pompt en afgevoerd, meestal naar een riool.

Buurtbewoners uit Sint-Amandsberg ergerden zich 
aan de droogzuiging op een werf. ‘Tienduizenden 
liters water die wegstromen! Terwijl we zelf spaar-
zaam moeten zijn!’ Ze huurden een tankwagen en 
trokken naar de werf. Ze tapten zo’n 150 000 liter 
water af. Daarmee konden ze 23 regenwaterputten 
vullen. Of de bewoners deze actie gaan herhalen? 
Dat valt zeker te overwegen, zeggen ze.
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Tijdens dit feestjaar valt er heel wat leuks te winnen!
Kijk vlug op pag. 4.

> Zwarte levens  
doen ertoe

Buitenland

> Inpakken en wegwezen > Grote Schrijfwedstrijd 
Kits 30 jaar

Mix Binnenland

bestaat      jaar!KITS 30

Selena wordt met de dood bedreigd nu Lee mag blijven leven.
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Grote Schrijfwedstrijd Kits 30 jaar

KITS-verslaggever Michelle Stuyven interviewde zanger-muzikant Daan.  
Ze wilde weten wat hij doet tijdens deze coronacrisis.

Dag Daan, hoe gaat het met je in deze 
uitzonderlijke tijd?
Nou, ik voel me best goed, al zijn mijn 
optredens geschrapt tot september. Nu ik 
wat minder werk heb, is er meer tijd om 
van mijn boerderij te genieten. Ik vind 
het heel leuk om me af te vragen: wat 
moet ik tegen morgen allemaal doen? En: 
wat moest ik vandaag allemaal gedaan 
hebben? Dan besef ik dat ik eigenlijk 
niets of bijna niets moest doen. En dan 
slaap ik gewoon tien keer beter.

Verveel jij je dan niet?
Nee, want ik heb een hoofd dat dag en 
nacht tegen 200 km per uur alle richtin-
gen uit gaat. Dus als mijn lichaam zich 
zou vervelen, dan verveelt mijn hoofd 
zich nog niet. Ik blijf maar doordenken, 
fantaseren en variaties bedenken. Ik 
merk wel dat ik elke dag iets fysieks moet 
doen. Dus ga ik fietsen, lopen, koken, 
trainen … Ik moet dagelijks wat bewegen 
of ik word gek.

Is het moeilijk om met je kinderen in 
hetzelfde huis te werken?
Nee, integendeel, ik vind dat zalig. Kinde-
ren zijn vaak heel optimistisch. Voor hen 
is de kwade wereld nog ver van hun bed. 
In de buurt zijn van mijn eigen kinderen 
helpt om in een leuke mood te blijven. 
Als ik muziek maak, heb ik nog steeds het 
gevoel dat ik een spelend kindje ben.

Ben jij een strenge ouder?
Nee, helemaal niet. Ik denk wel dat ik een 
zachte strenge hand achter de hand heb 
voor wanneer het nodig is. Maar bij mijn 
kinderen hoeft dat gelukkig niet.

Maak je gebruik van de vele vrije tijd 
om aan nieuwe projecten te werken?
Ik vond het tot nog toe heel moeilijk om 
lichte, vrolijke muziek te maken terwijl het 
slecht gaat met de wereld. Ik moest wen-
nen aan het nieuwe ritme van de tijd. Nu 
moet ik geen teksten over corona schrijven, 
maar over de mooie dingen die we nog 
hebben. Ik denk dat we dichter komen bij 
de dingen die echt belangrijk zijn voor ons.

Hoe gaat het met je muzikant-vrienden? 
Voor sommigen is het echt moeilijk. Wie 
alleen maar livemuziek maakt, zit nu volle-
dig zonder werk. Dat zijn zelfstandigen, die 
het nu financieel heel moeilijk hebben. Wie 
liedjes schrijft, ontvangt nog wat auteurs-
rechten, dat scheelt. Niet kunnen optreden, 
is trouwens maar één facet. We kunnen 
ook niet de studio in trekken om nieuwe 
nummers op te nemen. Daar zouden we te 
dicht bij elkaar staan, en dat is niet veilig.

Wat ga je doen na de coronacrisis?
Op een podium staan en mijn publiek 
laten meezingen! Ik denk dat ik iedereen ga 
knuffelen als dat weer mag, ook al duurt dat 
nog jaren. Ik kijk echt uit naar het moment 
waarop dat opnieuw toegelaten is …

(Michelle Stuyven)

De Belgische singer-songwriter Daan kijkt er naar uit om weer live te kunnen optreden.

Spring-stof 
maakt een 
krant
KESSEL-LO | Bij Spring-stof 
bieden Kim Kiekens en Saskia 
Buyckx ons onderwijs op maat 
aan, omdat we op onze scholen 
op onze honger blijven zitten. 
Met 23 kinderen uit de derde 
graad komen we zo elke week 
een halve dag naar Spring-stof. 
De rest van de week zitten we elk 
in onze eigen ‘gewone’ school. 

Op 13 maart 2020 werd plots de lock-
down aangekondigd. Wij maakten met 
SPRING-STOF dus ook de overstap 
naar online leren. We krijgen nu weke-
lijks in onze Google Classroom een 
opdracht voor vier vakken. In de week 
van 11 mei was dat voor Nederlands: 
‘Schrijf een krantenartikel en maak er 
eventueel een cartoon of kruiswoor-
draadsel bij’. Zo schreven we samen 
onze krant Het Spring-Stofste nieuws! 
Daarnaast houden we één keer per week 
een kringgesprek via Google Meet. 
Omdat de week van 18 mei een korte 
schoolweek was, deden we een ‘coro-
na-challenge’ in plaats van de vier vak-
opdrachten. Allemaal samen moesten 
we ervoor zorgen dat de vele vragen en 
taken, opgesomd door Kim en Saskia, 
uitgevoerd werden binnen de twee 
uur. Leuke stress! Om ons schooljaar 
gezamenlijk af te sluiten, spreken we 
de laatste week van juni nog één keer 
‘live’ af, in de buitenlucht. Daarna 
begint de grote vakantie!

(Spring-stof)

‘We komen dichter bij de dingen  
die echt belangrijk zijn voor ons …’

Deze jaargang van KITS is de 30ste. Om dit te vieren, bedachten we een Grote 
Schrijfwedstrijd: schrijf met de klas je eigen krant. Maar toen kwam de coronacrisis 
en sloten alle scholen. Daarom pasten we het reglement aan en konden ook 
individuele inzendingen meedingen naar een prijs. Uiterlijk op 28 mei jl. moesten de 
kranten op de redactie binnen zijn. Dan kon het lezen en jureren beginnen.

De klaskrant die met de hoofdprijs aan 
de haal gaat, is Het Spring-stofste Nieuws 
van Spring-Stof. Dit is een school voor 
hoogbegaafde kinderen in Kessel-Lo. Naar 
deze klas wordt een boekenpakket voor de 
klasbib opgestuurd. Bovendien mochten 
zij voor deze Kits een bijdrage schrijven. 
En hun deadline was al meteen vrij pittig: 
vrijdag 5 juni jl. kregen ze te horen dat ze 
gewonnen hadden. Én dat ze één artikel 
voor deze Kits mochten schrijven. Dat 

moest op maandag 8 juni op de redactie 
belanden. En dat is gelukt! Proficiat ook 
aan Michelle Stuyven! Zij bedacht en 
schreef haar krant helemaal alleen. In De 
Michellaer stond onder andere een boei-
end interview met zanger-muzikant Daan. 
Om ook Michelles werk aan onze lezers te 
tonen, vroegen we haar of we dit interview 
in Kits mochten plaatsen. En dat mocht. Je 
leest het hieronder. Ook Michelle mag een 
boekenpakket van ons verwachten.
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Milieuramp in Siberië
RUSLAND | 20 000 ton. Zo gigantisch veel diesel is er gelekt in de Ambarnaja-
rivier in Siberië. President Vladimir Poetin heeft de noodtoestand uitgeroepen.

De Ambarnaja-rivier kleurt helemaal rood. 
Kan moeilijk anders, want er is zomaar 
eventjes 20 000 ton diesel in gevloeid. 
Het lek ontstond op vrijdag 29 mei in een 
krachtcentrale van het mijnbouwbedrijf 
Nornikkel. Dat heeft de regio tot een van 
de meest vervuilde ter wereld gemaakt. De 
fabriek ligt in de buurt van Norilsk. Dat is 
een stad op zo’n 3 000 kilometer ten noord-
oosten van Moskou, boven de poolcirkel. 

Verzakking
Een van de oliereservoirs van de fabriek zou 
verzakt zijn door de smeltende ondergrond. 
Hierdoor scheurde de tank en vloog hij in 
brand. Zo lekte er zo’n 20 000 ton dieselolie 
uit. Die kwam terecht in de Ambarnaja. 
Deze rivier mondt uit in een meer van waar-

uit andere rivieren ontspringen. En die vloei-
en op hun beurt naar de Noordelijke IJszee. 
Dat is een ecologisch delicate omgeving. 

Ramp
Milieuorganisatie Greenpeace spreekt van 
een van de ergste milieurampen ooit in Arc-
tisch gebied. Hulpdiensten proberen de ver-
spreiding van het rode, vervuilende goedje 
over de rivieren te beperken. Dat doen ze 
met zeilen en schermen op het water. Maar 
er zou al voor miljoenen euro’s schade aan-
gericht zijn. President Poetin is woedend 
dat dit is kunnen gebeuren. Hij vindt het 
ook schandalig dat hij pas twee dagen na de 
ramp op de hoogte werd gebracht. Poetin 
zou het nieuws over de ramp zelfs vernomen 
hebben via de sociale media.

De Ambarnaja-rivier lijkt wel te bloeden … (Foto Belga)

Zwarte levens 
doen ertoe
VERENIGDE STATEN | Op maandag 25 mei stierf George Floyd een 
gewelddadige dood toen hij gearresteerd werd door vier agenten. 
Daarover kon je lezen op www.kits.be in het Artikel van de Week van 
2 juni. Sinds Floyds overlijden worden in tientallen steden in de VS 
protestacties tegen racisme en politiegeweld gehouden. 

Er vielen al verscheidene doden. Tijdens 
een van de betogingen in de stad Buffalo 
(New York) traden agenten weer zeer bruut 
op. Ze duwden een 75-jarige man hard-
handig omver. Die raakte zwaargewond. 
Toch keken de agenten niet naar hem om.

Wereldwijd protest
Geweld van agenten, vooral tegen zwar-
ten, is in de Verenigde Staten al jaren 
een groot probleem. Wereldwijd worden 
nu Black Lives Matter-betogingen geor-
ganiseerd. De demonstranten willen 
de actievoerders in de Verenigde Staten 
steunen. Meestal verlopen de betogin-

gen vrij geweldloos. Virologen houden 
echter hun hart vast. Er komen immers 
massa’s mensen samen. Daarbij kan de 
afstandsregel in verband met corona 
niet gehandhaafd worden. In Amster-
dam, bijvoorbeeld, kwamen duizenden 
mensen bij elkaar op de Dam. In het 
begin hield iedereen nog wel afstand van 
elkaar. Maar het werd steeds drukker. 
Toch liet de burgemeester van Amster-
dam begaan. 

Brussel
Ook bij het Justitiepaleis in Brussel werd 
betoogd (zie foto). De stad had daarvoor 
toelating gegeven in overleg met de orga-
nisatie. Die hadden vooraf zo’n 5 000 
deelnemers verwacht. Maar het werden 
er dubbel zoveel. De demonstratie zelf 
verliep vreedzaam. Jammer genoeg 
braken er nadien toch rellen uit. Veel 
politici veroordelen de betoging. Ze vin-
den het motief mooi, maar de uitvoering 
onverantwoord. Het is weinig respectvol 
voor al wie de coronaregels al maanden 
volgt. En het is een kaakslag voor de 
mensen die dagelijks inspanningen leve-
ren voor onze gezondheid.

1 1  j u n i  2 0 2 0 Buiten
land

Aardverschuiving  
in Alta
NOORWEGEN | Op 3 juni vond in de 
Noorse plaats Alta een spectaculaire 
aardverschuiving plaats. Over een lengte 
van 800 meter zakte een stuk land weg. 
In korte tijd schoof het helemaal weg in 
een fjord. Op dat stuk land stonden acht 
huizen. Die werden helemaal vernield. De 
bewoners hoorden omstreeks 15.30 uur 
een geweldige knal. Daarna moesten ze 

rennen voor hun leven. De bodem bleef 
nog enkele uren instabiel. Één bewoner uit 
een huis vlakbij durfde zijn woning niet te 
verlaten. Hij werd door de hulpdiensten 
geëvacueerd. De grond waarop de huizen 
stonden, bevindt zich nu in het water op 
negen meter diepte. Als bij wonder vielen 
er bij de ramp geen doden of gewonden.

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.

Zowat in elke stad vind je parkeer-

automaten. Eigenlijk is dat toestel de 

opvolger van de parkeermeter. Die werd 

al in 1935 uitgevonden door de Ameri-

kaan Carl C. Magee. Datzelfde jaar versche-

nen in het straatbeeld van Oklahoma City de 

eerste exemplaren. Een parkeermeter was een 

apparaat dat naast een parkeerplaats stond. 

Hoe meer muntstukken je erin stopte, hoe 

langer je mocht parkeren. Maar er was wel 

een maximumtijd. Zo werd de parkeertijd 

dus beperkt. Wanneer de parkeertijd 

verstreken was, vertoonde de meter 

een rood vlaggetje. Zo wist de 

parkeerwachter dat hij je een 

boete mocht geven.

Parkeermeters
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Inpakken en wegwezen
VERENIGDE STATEN | Op 31 mei van dit jaar overleed Christo Vladimirov Javacheff. 
De Bulgaars-Amerikaanse kunstenaar, geboren in 1935, werkte onder de naam 
Christo. Hij werd wereldbekend door zijn ‘inpakkunst’.

Na zijn studies aan kunstacademies in diver-
se Europese steden trok Christo naar Parijs. 
Daar probeerde hij aan de kost te komen als 
portretschilder. Dat was geen groot succes, 
en de Bulgaar leefde er armoedig en alleen. 
In 1958 begon Christo met het inpakken 
van gewone voorwerpen met beschilderd of 
bewerkt verpakkingsmateriaal. Dat jaar leer-
de hij ook zijn vrouw kennen, Jeanne-Claude 
Denat de Guillebon. Ze zouden heel hun 
leven samenwerken: Christo de artistieke en 
Jeanne-Claude de praktische kant.

Gebouwen inpakken
In de jaren zestig van de vorige eeuw startte 
het duo met het inpakken van gebouwen. 
Hiermee wilden ze de toeschouwers met 
andere ogen naar bekende bouwwerken laten 

kijken. Zo werd het publiek zich beter bewust 
van de bijzondere vorm of van de kleur. In 
1985 werd de Pont Neuf in Parijs ingepakt in 
stof, tien jaar later de Rijksdag in Berlijn. Deze 
gigantische bouwwerken werden letterlijk in 
een nieuw kleedje gestopt. Maar dat mocht 
van de kunstenaars telkens slechts enkele 
weken gebeuren. Daarna moest het gebouw 
weer het gebouw zijn. Elke keer kon het 
publiek gratis van de kunstwerken genieten.

Wegwezen
Natuurlijk kost zoiets handenvol geld. 
Christo betaalde elk inpakkunstwerk zelf 
door tekeningen en voorontwerpen ervan te 
verkopen. Een groot probleem was telkens 
het verkrijgen van vergunningen. In 1976 
zette Christo in Californië (VS) een hek van 
39 kilometer neer. Hij noemde het Running 
Fence. Het uitdenken, regelen van vergun-
ningen en bouwen duurde vier jaar. Na veer-
tien dagen haalden ze het werk weer weg en 
was het alsof het nooit had bestaan.

De meeste pissebedden zijn onschuldige afval-
eters. Dit exemplaar, echter, zat vast aan de vis. 
Deze pissebed is immers een parasiet, een profi-
teur. Hij leeft van het bloed van deze vis. Dat is 
niet aangenaam voor de vis, maar hij gaat er niet 
van dood. Hij zal er wel minder snel door groei-
en. De zeepissebed die nu gevonden is, wordt de 
Anilocra frontalis genoemd. Het tweede deel van 
zijn soortnaam, frontalis, verwijst naar de plek 
waar hij altijd gaat zitten. Dat is bij de kop van de 
vis, dus frontaal. Er bestaat ook een pissebed die 
de plek van de tong van een vis inneemt. Daartoe 
bijt hij eerst de tong af. Deze mul mocht dus nog 
van geluk spreken! Het is pas de tweede keer dat 
een parasitaire pissebed in de Noordzee is gezien.

Pluto wordt 9O!
De beste vriend van Mickey Mouse is jarig. Pluto, de 
bekendste hond in de geschiedenis van de animatie-
film, viert zijn 90ste verjaardag. Aanvankelijk was 

Pluto een gemene speurhond. Later evolueer-
de de oranjegele viervoeter naar de stuntelige 
en speelse lieveling van het grote publiek.
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Pim heeft zich ergens in deze krant verstopt. Vind jij hem?

De Pont Neuf in Parijs ingepakt.

Jeanne-Claude en Christo.
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Zeldzame pissebed
NOORDZEE | Onlangs ving de Texelse vissersboot TX36 
een mul met een pissebed op zijn kop. Biologen waren 
enthousiast, want het gaat om een zeldzame pissebed.
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Kunstmatige wolken
INDONESIË | Om regenval op te wekken, is Indonesië begonnen  
met het ‘zaaien van wolken’. Dat gebeurt via speciale technologie.

Een wolk bestaat uit een verzameling van 
piepkleine waterstofdeeltjes en ijskris-
tallen. Wanneer die samenklonteren en 
zwaar genoeg zijn, vormen ze regendrup-
pels. Vanuit vliegtuigen kan men extra 
deeltjes (zilverjodide) over de wolken 
‘zaaien’. Die versnellen het samenklonte-
ren. En dan regent het sneller, en meer. 

Bosbranden
De regen die uit de kunstmatige wolken 
valt, moet hevige bosbranden dit jaar 
voorkomen. Vorig jaar waren de branden 
de ergste sedert 2015. Dat kwam vooral 
door de droogte. De branden verwoest-
ten zowat 1,6 miljoen hectare bos. Ze 
veroorzaakten ook dikke, giftige wolken 
die onder meer tot de sluiting van scho-
len hebben geleid.

WIN * WIN * WIN * WIN * WIN * WIN * WIN
KITSKITS geeft met plezier drie exemplaren weg van  geeft met plezier drie exemplaren weg van Zo vrij als een vogelZo vrij als een vogel, een , een 
boek van Sandy Stark-McGinnis. Het verhaal gaat over het meisje December boek van Sandy Stark-McGinnis. Het verhaal gaat over het meisje December 
dat een groot deel van haar leven in pleeggezinnen heeft gewoond. Ze is dat een groot deel van haar leven in pleeggezinnen heeft gewoond. Ze is 
ervan overtuigd dat ze binnenkort vleugels krijgt en zal wegvliegen … ervan overtuigd dat ze binnenkort vleugels krijgt en zal wegvliegen … 
Wil je graag een exemplaar van dit boek winnenWil je graag een exemplaar van dit boek winnen? Vlieg dan ogenblikkelijk ? Vlieg dan ogenblikkelijk 
naar naar www.kits.bewww.kits.be en klik op  en klik op Win win winWin win win. Geef daar het antwoord op één . Geef daar het antwoord op één 
eenvoudige vraag. Succes!eenvoudige vraag. Succes!


