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Kits = coronaproof!
Hoeveel mensen zijn er betrokken bij het maken van je favoriete krant, denk je?
Het zijn er nogal wat. Maar bijna niemand van hen komt live in contact met de anderen.
Hoe wordt Kits dan gemaakt?
Elke Kits begint bij de hoofdredactie. Die bestaat uit
jeugdauteurs Moniek Vermeulen en Frank Pollet. Ze
zijn een echtpaar en zien elkaar uiteraard ook tijdens
hun werk voor Kits. Ze wonen en werken in Puivelde, een dorpje op het grondgebied van Sint-Niklaas.
De hoofdredactie scant de actualiteit en kiest de
onderwerpen. Welk nieuws is voor de lezers belangrijk en/of interessant? Dat schrijven Moniek en Frank
uit. Ze zoeken er de beste foto’s bij. De teksten vertrekken per mail naar Nele Declercq. Zij woont en
werkt in Tielt. Nele is eindredacteur, zij kijkt alles
grondig na. Klopt alle informatie, staan er geen tikfouten in? Zijn de artikels niet te lang of te kort? Per
mail overlegt ze met de hoofdredactie. Ze houdt ook
mailcontact met Aimée de Jongh in Rotterdam. Die
tekent de strips en cartoons.

Alles kits!
De definitieve versie van Kits moet op een afgesproken tijdstip naar de drukkerij in Temse worden gemaild. Daar worden duizenden exemplaren
van Kits gedrukt en gevouwen. Daarna gaat alles
de vrachtwagen in en verhuizen de vele dozen
Kitskranten naar het hoofdkantoor van uitgeverij
Schoolsupport. Dat bevindt zich in Etten-Leur, net
over de grens in Nederland. Daar zorgt een aantal
mensen ervoor dat de juiste aantallen kranten per
klant verpakt worden. Wanneer dat klaar is, gaat
alles de bestelwagen in, richting postkantoor in
Antwerpen. De dagen nadien valt Kits bij alle abonnees in de bus.
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Brooddozen
redden levens

Rotterdam

Foto Stad Gent

Puivelde

Deerlijk

GENT | Sinds maart vorig jaar loopt
in de wijk Ledeberg een proefproject.

Temse

En dat loopt zó goed dat het nu uitbreiding krijgt. In een gele brooddoos
stop je gegevens die van belang zijn

Tielt

voor de spoeddienst. Informatie over
bepaalde aandoeningen, telefoon-

nummers van mensen die verwittigd
moeten worden, een medicatielijst …

Elke Kits begint bij de hoofdredactie. Die
bestaat uit jeugdauteurs Moniek Vermeulen
en Frank Pollet. Ze zijn een echtpaar en zien
elkaar uiteraard ook tijdens hun werk voor

Kits. Ze wonen en werken in Puivelde, een
dorpje op het grondgebied van Sint-Niklaas.
De hoofdredactie scant de actualiteit en

kiest de onderwerpen. Welk nieuws is voor
de lezers belangrijk en/of interessant? Dat
schrijven Moniek en Frank uit. Ze zoeken er

de beste foto’s bij. De teksten vertrekken per
mail naar Nele Declercq. Zij woont en werkt
in Tielt. Nele is eindredacteur, zij kijkt alles

grondig na. Klopt alle informatie, staan er

geen tikfouten in? Zijn de artikels niet te
lang of te kort? Per mail overlegt ze met de

hoofdredactie. Ze houdt ook mailcontact
met Aimée de Jongh in Rotterdam. Die
tekent de strips en cartoons.

Beeld en tekst samen

Dan mailt Nele de definitieve teksten naar

Liesbeth Vanden Berghe. Zij is vormgeefster
en ook zij werkt thuis, in Deerlijk. Liesbeth

brengt tekst en beeld zodanig samen dat
Kits eruitziet als een toffe jongerenkrant.

Wanneer ze een Kits-pagina vormgegeven
heeft, wordt die uitvoerig bekeken door

de eind- en hoofdredactie. Correcties en
bedenkingen worden heen-en-weergestuurd
tot alles goed zit.

Alles kits!
De definitieve versie van Kits moet op
een afgesproken tijdstip naar de drukkerij
in Temse worden gemaild. Daar worden

duizenden exemplaren van Kits gedrukt

en gevouwen. Daarna gaat alles de vrachtwagen in en verhuizen de vele dozen
Kitskranten naar het hoofdkantoor van

uitgeverij Schoolsupport. Dat bevindt zich
in Etten-Leur, net over de grens in Nederland. Daar zorgt een aantal mensen ervoor
dat de juiste aantallen kranten per klant
verpakt worden. Wanneer dat klaar is, gaat
alles de bestelwagen in, richting postkantoor in Antwerpen. De dagen nadien valt

Kits bij alle abonnees in de bus.

doos bewaar je in de koelkast. Dat is
een herkenbare plek voor een hulpverlener. Die kan meteen alle gege-

In de kou
Tijdens de winterperiode slaagt
niet iedereen erin om de woning

warm te stoken. Dat blijkt uit de
cijfers voor 2019 van Eurostat.
Dat is het bureau voor de
statistieken van de Europese
Unie. Aan de hand van die statistieken kunnen landen en regio’s
met elkaar vergeleken worden.

vens bekijken en sneller ingrijpen. En
dát kan levens redden. Uit het proef-

project blijkt dat de gele brooddoos
het gevoel van veiligheid verhoogt.

Daarom wordt het systeem uitgebreid
naar andere wijken in Gent.

Nieuw symbool
Foto Het Natuurhistorisch
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Hoeveel mensen zijn er betrokken bij het maken
van je favoriete krant, denk je?
Het zijn er nogal wat. Maar bijna niemand van
hen komt live in contact met de anderen. Hoe wordt Kits dan gemaakt?

Een sticker op de voordeur geeft aan
dat er een gele doos in huis is. De

In België gaat het om 3,9% van de

inwoners die niet de financiële middelen heeft om het huis voldoende

te verwarmen. Ons land doet het op
dat vlak een beetje slechter dan de
buurlanden Duitsland (met 2,5%)

ROTTERDAM | Het Natuurhistorisch

Museum bezit een collectie ‘Dode
dieren met een verhaal’. Die staat

en Nederland (met 3%). Maar België
doet het wel beter dan het Europese gemiddelde dat 6,9% bedraagt.
Het land dat het slechtst scoort, is
Bulgarije. Daar zit zomaar eventjes

symbool voor het probleem dat mens
en dier op een vreselijke manier met

elkaar kunnen botsen. Sinds kort is
daar de mondkapmeeuw aan toegevoegd. De meeuw vloog te pletter

30,1% van de bevolking in de kou!
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Halfmaandelijks, behalve maandelijks in december,

Beeld en tekst samen
Dan mailt Nele de definitieve teksten naar Liesbeth
Vanden Berghe. Zij is vormgeefster en ook zij werkt
thuis, in Deerlijk. Liesbeth brengt tekst en beeld
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tegen een autoruit. Wat bleek? De
pootjes zaten verstrikt in een rondslingerend mondkapje. Een zeer
verontrustend gevolg van de covid-

afvalberg …
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