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Blijf van ons zand!
SARDINIË | Sinds twee jaar bestaat er in Sardinië een speciale wet. Die
verbiedt om zand en schelpen mee te nemen van de stranden. Als je dat
toch doet, wordt het in beslag genomen op het vliegveld. Ook kan je een
flinke boete krijgen: tussen de 500 en 3 000 euro. Maar toeristen proberen
het alsnog.

Wie een orgaan doneert, toont zijn goed hart … (Foto Pexels)

Recordaantal
orgaandonors

Het zand op Sardinië staat bekend om

naar huis. In luchthavens nam de douane

zijn felle kleuren. Het is roze, geel of

al heel veel zand in beslag. Onlangs lag er

spierwit. Al jaren smokkelen toeristen

in een loods op de luchthaven van Olbia

strandzand mee, als souvenir. Zo werd

tien ton gestolen strandzand. Dat werd

onlangs nog een Spaans gezin betrapt. Ze

ondertussen teruggebracht naar twee

wilden acht plastic flessen van een halve

plekken op Sardinië.

liter, gevuld met strandzand, meenemen

BELGIË | Iedere Belg is in principe orgaandonor na zijn overlijden. Tenzij hij dit
uitdrukkelijk heeft geweigerd. Of als zijn naaste familieleden zich tegen de donatie
verzetten.
De meeste mensen laten hun wil niet opteke-

recordaantal. De andere jaren schommelde

nen. Dan wordt het bij een overlijden moei-

het aantal registraties tussen de 10 000 en

lijk voor de familie. Want die moet beslissen

40 000. Het uitzonderlijke cijfer is deels te

of het hart, de longen, lever en nieren worden

danken aan het tv-programma Make Bel-

gedoneerd. Dikwijls weigeren ze. Het is mak-

gium Great Again. Daarin werd een oproep

kelijker wanneer de wil van de patiënt op

gedaan om zich te laten registreren. Heel

voorhand opgetekend staat. Wie van mening

veel mensen zijn daarop ingegaan. Dat zorgt

verandert, kan zijn registratie altijd nog

ervoor dat de teller kandidaat-donors nu op

herroepen. Vorig jaar hebben 85 000 Belgen

ruim 356 000 staat. Toch blijft de vraag naar

zich opgegeven als orgaandonor. Dat is een

organen nog altijd groter dan het aanbod.

Zand van dit strand meenemen, kan je een aardig centje kosten! (Foto DEW)

Tradities op de eerste schooldag
De eerste schooldag zit er weer op. Hoe het eraan toe gaat op zo’n eerste schooldag, is afhankelijk van school tot school. Echte tradities kennen we in België niet.
In sommige landen of streken zijn die er wel …

Veel kinderen brengen een tuil bloemen
mee voor hun leerkracht. Na een aantal
toespraken en optredens wordt de ‘Eerste
Bel’ geluid. Dan is het schooljaar officieel

In Iran vindt op de eerste schooldag een

met een sterk ruikend kruid. Zo worden

heuse plechtigheid plaats. Alle kinderen

boze geesten afgewend. De kinderen van het

gaan netjes in rijen op de speelplaats staan.

eerste leerjaar worden ‘bloesems’ genoemd.

Dan slaat een ambtenaar met een hamer

Ze krijgen een goed ruikende bloem van de

In Duitsland liggen de winkels bij de start

op een metalen plaat. Dat gebeurt in het

leerkracht.

van het schooljaar vol met puntzakken. Ze

ingezet.

Schoolhoorntje

heten de Schultüte of Zuckertüte (zie foto).

hele land op hetzelfde moment. Het is het

Bloemen voor de leerkracht

De zakken zijn gevuld met snoep en kleine

is. Daarna wandelen de kinderen onder een

In Rusland en andere Oost-Europese lan-

cadeautjes, zoals schrijfgerief en speelgoed.

koran door. Ze gaan naar hun nieuwe klas-

den kleden kinderen zich heel netjes. Meis-

Ouders geven ze aan hun kind dat voor het

lokaal. Ondertussen worden ze bewierookt

jes dragen vaak witte strikken in hun haar.

eerst naar de lagere school gaat.

teken dat het nieuwe schooljaar begonnen
Foto Belga

Halfmaandelijks, behalve maandelijks in december, april en juni, en niet in juli en augustus | Afgiftekantoor: St Niklaas | Afzender: De Eenhoorn, Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke | Erkenningsnummer: P3A9142
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Meeste verkeersslachtoffers

Hitterecord

T

BELGIË | Afgelopen zomer kenden
we twee hittegolven. En een nieuw
warmterecord. Dat is geen goed
nieuws.
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Op 21 september 2003 stierf Armand
Pien op 83-jarige leeftijd. Hij was de

eerste weerman op de Vlaamse televisie.
37 jaar lang verzorgde hij de weerpraat-

VLAANDEREN | In Vlaanderen vielen
vorig jaar 310 verkeersdoden. Er waren

jes. Dat deed hij met de nodige humor.
‘Mijn weerberichten kloppen altijd.
Alleen het weer houdt er zich niet aan’,

Foto Maurits Waute rs

ook 2 526 zwaargewonden. Dat maakt
een gemiddelde van 0,43 per 1 000
inwoners. Maar veel West-Vlaamse
gemeenten zitten boven dat gemiddelde.

grapte hij. Op een keer presenteerde hij
het weerbericht met een roodgekleurd
gezicht. Hij was zogezegd beschaamd

Komt het doordat West-Vlaanderen
Dat we een nieuw hitterecord kenden, is

zijn daardoor meer afhankelijk van de

al ongewoon. Dat dit record twee dagen

wagen. Of heeft het kusttoerisme er iets

op rij gebroken werd, is heel uitzonderlijk.

mee te maken? Onderzoek moet uitwij-

Bovendien werd het vorige record heel

zen wat de oorzaak is.

ruim gebroken. Dat baart klimaatwetenschappers zorgen. Samuel Helsen (zie foto)
is zo’n wetenschapper aan de Universiteit
van Leuven. Hij zegt: ‘Normaal worden
records slechts met enkele tienden van een
graad gebroken. Nu is dat met ruim twee
graden! Bovendien is 40 graden Celcius
voor onze streken werkelijk ongezien! We

Foto Henk-Jan Winkeldermaat

krijgen ook steeds vaker hittegolven. Vroeger was er één om de drie jaar. Vorig jaar

over een foute voorspelling! Armand
Pien vond die grapjes echt wel nodig.
‘Want niets is zo droog als over
ons nat weer spreken …’

© Aimée de Jongh

een landelijke provincie is? Inwoners

Verhuisfirma’s
klagen

WIN * WIN * WIN * WIN * WIN * WIN * WIN * WIN * WIN

KITS bestaat 30 jaar! En dat willen we vieren.
					
Bij elke Kits van deze jaargang (dat zijn er 18 in totaal!) valt er iets te winnen.
In dit nummer geven we 5 exemplaren weg van ‘Relmuis!’, een lekker stout boek
geschreven door Moniek Vermeulen en Frank Pollet, de hoofdredacteurs van Kits.

én dit jaar hadden we er telkens twee. We

huizers schreef een open brief aan de
steden en gemeenten. Daarin staat dat
het voor verhuizers steeds moeilijker
wordt om hun werk te doen. Steden
voeren circulatieplannen en lage-emissiezones in. Ze plaatsen bushokjes, paal-

Panda! Panda!
BRUGELETTE | In Pairi Daiza is reuzenpanda Hao Hao bevallen van een tweeling.
Eerst kwam er een jongetje ter wereld. De verzorgers dachten niet dat er nog een
jong zou komen. Maar twee uur later beviel Hao Hao ook van een meisje.

tjes en beplantingen. Hierdoor is het
soms onmogelijk om met een vrachtwa-

In het wild overleeft een pandatweeling bijna

kunnen spelen. Op het moment dat deze Kits

gen tot aan een gebouw te rijden.

nooit. Een moeder kan maar voor één jong

gedrukt werd, verkeerden beide babypanda’s

tegelijk zorgen. In Pairi Daiza laten ze afwis-

in goede gezondheid. Net als mama Hao

selend een jong bij de moeder en een in de

Hao, papa Xing Hui en broertje Tian Bao.

Gps gehackt!

couveuse. De verzorgers tappen melk af van
Hao Hao. Met een flesje voederen ze het jong
in de couveuse. Het duurt allicht nog maanden voor broer en zus samen bij hun mama

€
Dure
€ €
school? €

Wat je moet doen om dit boek te winnen, vind je op www.kits.be

vrezen dat het alleen maar erger wordt.’

BELGIË | De Belgische Kamer der Ver-

De eerste
weerman

Op ww w.kits.be vind je
twee fijne video’s opgenomen
vlak na de geboorte.

Succes!

€

VLAANDEREN | Naar school gaan,
kost geld. Vraag dat maar eens aan
je ouders. In Vlaanderen bestaat
dan ook de maximumfactuur …
Elke leerling moet aan het eind van elk
schooljaar een aantal dingen kennen
en kunnen. Dat zijn de zogenaamde
doelen. Om die doelen te behalen,
hebben leerlingen bepaalde materialen
nodig. Die spullen moeten gratis zijn.
Maar scholen kunnen vinden dat je
ook andere materialen moet hebben.

Foto DEW

Bijvoorbeeld een tijdschrift als Kits, of
een bepaald soort map. Of de school
organiseert interessante uitstappen
BELGIË | ‘Vuurgevecht tussen Kortrijk

of activiteiten. Die moeten door de

en UZ Gent’. Het stond te lezen op de

ouders betaald worden. Om te voor-

gps van heel wat automobilisten op de

komen dat die extra’s te duur worden,

E17. Sommigen kregen ‘Terroristische

is er de maximumfactuur. Dat is het

aanval op de E40’ te lezen. ‘Niets aan

hoogste bedrag dat scholen aan ouders

de hand’, zegt Peter Bruyninckx van

mogen vragen voor die extra’s. Voor

het Vlaams Verkeerscentrum. ‘Soms

dit schooljaar bedraagt de maximum-

sturen hackers valse verkeersinfo mee

factuur voor kleuters 45 euro. Voor

met de verkeersinformatie naar gps’en.

kinderen in de lagere school 90 euro.

Onschuldig, maar het is wel schrikken.’

In het middelbaar onderwijs bestaat de
maximumfactuur niet.
Terwijl de ene baby drinkt bij mama, krijgt de andere de fles. (Foto Pairi Daiza)
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Boris Johnson en de Brexit
VERENIGD KONINKRIJK | Sinds 23 juli is Boris Johnson de nieuwe premier van het
Verenigd Koninkrijk (VK). Hij moet doen wat zijn voorganger Theresa May niet kon:
de Brexit regelen.

KORT

Minder klimmers

zonder akkoord eruit stappen. Dat is de

het VK voor: de Brexit. Brexit staat voor

zogenaamde harde Brexit. Velen vrezen dat

British exit, een uitstap uit de Europese Unie

de gevolgen voor de economie rampzalig

(EU). De vorige premier Theresa May pro-

zullen zijn. Een Britse krant kon een geheim

beerde bijna drie jaar lang een regeling te

document van de regering inkijken. Daar-

treffen met de EU. Maar elke afspraak werd

in staat dat verwacht wordt dat de Brexit

door haar eigen parlement verworpen. Op

zal zorgen voor een tekort aan voedsel,

24 mei 2019 maakte Theresa May bekend dat

brandstof en medicijnen. De armoede zou

ze zou aftreden als premier.

toenemen. Geen wonder dat de regering de

van zijn kant vindt de EU niet correct. Voor

eerste maanden na de Brexit massaal protest

hem is de Brexit een echtscheiding waarbij

verwacht.

beide partijen wat moeten toegeven. ‘Maar

Op 23 juli werd Boris Johnson, voormalig
burgemeester van Londen, de nieuwe pre-

Foto Needpix.com

Foto Wikipedia

Op 23 juni 2016 stemden de inwoners van

Harde Brexit?

uiten
land

de EU houdt vast aan elke letter, elke komma

Hard tegen hard

van het echtscheidingsakkoord’, zegt John-

mier. Hij belooft de inwoners van het VK

Tegenstanders van de harde Brexit vinden

son. ‘Ze denken dat ze zo de Brexit kunnen

dat er hoe dan ook een Brexit zal komen.

dat Johnson onredelijke eisen aan de EU

stoppen.’ Volgens Johnson wordt het VK zo

NEPAL | De Nepalese regering wil

31 oktober is de deadline. Als hij geen rege-

stelt. Ze zeggen ook dat het parlement van

gedwongen om zonder akkoord uit de Unie

minder klimmers op de Mount

ling met de EU kan maken, wil Johnson

het VK tegen een harde Brexit is. Johnson

te stappen. Wordt dus vervolgd.

Everest (8 848 meter). Dus voert ze
strenge regels in. Op die manier

Roze wipplanken

hoopt ze de dodentol op de berg te

MEXICO / VERENIGDE STATEN |
Langs grote delen van de grens tussen
Mexico en de Verenigde Staten staat een
hek. Dit moet verhinderen dat vluchtelingen de grens naar de VS oversteken.
President Trump wil die afsluiting verder
uitbreiden met een lange muur. Sinds een
tijdje staat in de Mexicaanse grensstad
Ciudad Juarez aan het grenshek iets bijzonders. Een kunstenaar zette er drie roze
wipplanken. Hij plaatste die door de spijlen van het hek. Zo kunnen Mexicaanse

kinderen samen met Ame-

6 500 meter beklommen hebben.

rikaanse kinderen spelen.

Je moet ook een bewijs van goede

De kunstenaar brengt zo

gezondheid voorleggen. En je wordt

de problemen bij de grens

verplicht om een zorgverzekering te

onder de aandacht. Hij wil

nemen. De laatste tijd beklommen

aantonen dat alles wat je

te veel onervaren mensen de berg.

doet een effect heeft op een

Soms moesten files van klimmers

verminderen. Voortaan moet je een
aantal zaken bewijzen. Zo moet je

Foto Belga

al een Nepalese berg van minstens

ander. Als je in de VS op de
wip gaat zitten, gaat hij in
Mexico omhoog. Iedereen is verbonden,

zorgen voor blijdschap, samenhorigheid

waar je ook vandaan komt, zegt hij

en opwinding. En hij uit tevens zijn pro-

daarmee. Met de wipplanken wil hij

test tegen de maatregelen van Trump.

Straatprotest

urenlang in de ijle lucht en ijzige kou
staan wachten. Met alle gevolgen
van dien.

Milde miljonair

Plastic op de
Noordpool

HONGKONG | Er zijn al een hele tijd betogingen aan de gang in Hongkong. Elke dag
groeit de onrust. Buurland China is immers een bedreiging voor de vrijheid van de
inwoners van Hongkong.

NOORDPOOL | Het zuiverste ijs van
bij China werd ingelijfd. Daarbij maakten

bergen en Canada. In dat ijs hebben

de overheden een aparte overeenkomst.

wetenschappers nu duizenden kleine

Gedurende 50 jaar zouden in Hongkong

stukjes plastic gevonden. Die stukjes

niet dezelfde wetten gelden als in het com-

worden microplastics genoemd. Ze

munistische China. Maar in juni 2019 wilde

zijn niet waarneembaar met het blote

VERENIGD KONINKRIJK |

oog. Er zaten er meer dan 10 000 in

Julian Richer heeft zijn naam mee,

één liter! Volgens de onderzoekers

want hij is steenrijk. Richer is een

kunnen die stukjes daar enkel via de

60-jarige zakenman die een eigen

Hongkong de zogenaamde uitleveringswet
invoeren. Deze wet bepaalde dat misdadigers
uit Hongkong voortaan in China berecht

Foto Belga

de Noordpool bevindt zich in Spits-

Foto Wikimedia

Hongkong is een gebied dat sinds 1 juli 1997

zouden worden. Velen vinden het Chinese

komen bijna niet rond. Ook professoren,

lucht gekomen zijn. Als dat waar is,

vliegtuig en meerdere helikopters

rechtssysteem oneerlijk. Ze vrezen dat Hong-

advocaten en dokters kunnen nauwelijks een

betekent dit dat mensen voortdurend

bezit. Hij heeft zo’n 175 miljoen

kongers daar onterecht opgesloten zouden

eigen woning betalen. Superrijke Chinezen

microplastics inademen. Tot nog toe

euro. Die geeft hij nu weg aan goede

worden. Het Hongkongse volk begon te beto-

kopen de gronden op. Ze bouwen er dure

werd gedacht dat we microplastics

doelen. ‘De Britse samenleving is er

gen tegen de uitleveringswet. Die is inmid-

flats die de Hongkongers niet kunnen beta-

enkel via voedsel en drank innamen.

vreselijk aan toe’, zegt Richer. ‘Veer-

dels ingetrokken. Maar de inwoners van

len. Ook tegen die onrechtvaardigheid kwa-

‘Dat is verontrustend’, zegt professor

tien miljoen mensen leven onder de

Hongkong blijven ongerust over hun vrijheid

men al honderdduizenden mensen op straat.

Colin Janssen van de Universiteit

armoedegrens, waaronder vier mil-

en hun toekomst. Velen werken hard, maar

En de protesten worden steeds heviger.

Gent. ‘Want we weten nog niet wat de

joen kinderen. We moeten ons scha-

effecten zijn op de mens.’

men dat zoveel mensen niet kunnen

De landen die in rood staan, vind je aangeduid op de wereldkaart op www.kits.be.
De groene woorden worden in de woordenlijst op www.kits.be uitgelegd.

voorzien in hun basisbehoeften.’
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Surfen boven het water
Deze tuinslak leeft op het platteland. (Foto Michael Gäbler)

Gele tuinslakken
In de stad hebben slakken vaker een geel huisje dan op het platteland. Dat
hebben Nederlandse onderzoekers ontdekt.

Windfoilen is een nieuwe vorm van windsurfen. Bij windsurfen ‘glijd’ je met een
surfboard over het water. Bij windfoilen lijkt het of je boven het water vliegt. Dat
komt door de windfoil. Dat is een speciale vin onder het bord.
De grootste uitdaging bij deze sport is je

van windfoilen is dat je ook bij weinig wind

balans vinden in de lucht. Een gewoon

kan surfen. Momenteel is windfoilen geen

board blijft stabiel door contact met het

olympische sport. Dorian van Rijsselberghe

water. Bij windfoilen is dit contact er niet

hoopt daar verandering in te brengen. Hij

meer. Je hangt letterlijk aan je vin boven het

is olympisch kampioen windsurfen. Hij wil

Steden zijn dicht bebouwd. Er is minder

linken aan stad of platteland. En aan de

water. Het sturen werkt veel extremer dan

windfoilen graag op de Olympische Spelen

wind dan op het platteland. Stenen en

temperatuur en de neerslag op die plek.

bij een normaal board. Elke kleine beweging

van 2024.

beton slorpen veel warmte op. Daardoor

Ze bestudeerden ook de donkere lijnen

zorgt voor een groot effect. Een voordeel

https://windfoilen.nl

is het in de stad altijd warmer dan op

die over de slakkenhuisjes lopen.

het platteland. Steden zijn zogenaamde

Resultaat van het onderzoek

hitte-eilanden. Gele slakken kunnen
beter tegen warmte en droogte dan roze

Op warmere plaatsen waren de slakken

of bruine exemplaren. Dat komt door-

gemiddeld lichter van kleur. Ook waren

dat geel het meeste zonlicht weerkaatst.

er meer gele slakken in hitte-eilanden.

Hierdoor warmen gele slakken minder

Die gele slakken hadden minder donkere

snel op.

lijnen aan de bovenkant van hun huisje.
De gewone tuinslak heeft zich dus aan-

Onderzoek

gepast aan het warmere klimaat in de

De onderzoekers deden een beroep op

stad. De evolutie van dieren en planten

vrijwilligers. Die stuurden via een app

wordt gestuurd door de leefomstandig-

8 000 foto’s van tuinslakken in. Ze ver-

heden. Dat heeft het onderzoek bewezen.

meldden er ook bij op welke plek ze de

Momenteel wordt ook de evolutie van

dieren hadden gefotografeerd. Zo konden

koolmezen en paardenbloemen bestu-

de onderzoekers de kleur van het huisje

deerd.

Hersenen besturen
met smartphone

Een windfoiler lijkt wel te vliegen! (Foto foilsurfen.de)

Famping is fun!

Koreaanse wetenschappers ontwikkelden
een nieuw toestel voor hersenonderzoek.
Het is een piepklein metalen kastje. Het kan

Kamperen met het gezin is in. Festivals bijwonen eveneens! En nu is er een
nieuwe trend: famping! Dat is een samentrekking van ‘family’ en ‘camping’.

in het brein ingeplant worden. Tot nu toe
werd het enkel ingeplant bij muizen. Via een
draadje ter grootte van een menselijk haar

Organisatoren doen er alles aan om

speeltuigen … Ook aan de allerkleinsten

onderzoekers besturen het toestel met een

ouders mét hun kinderen naar hun

wordt gedacht. In een babybar kunnen

app op hun smartphone. Daar stellen ze in

festival te lokken. Dat doen ze door het

ouders terecht om even uit te rusten met

hoeveel medicijn er naar de hersenen moet.

festival kindvriendelijk te maken. Bij de

hun baby. Of om luiers te vervangen.

Ze kunnen ook de bewegingen van de muis

keuze van de muziek wordt er rekening

Mama’s vinden er ook een rustig plaatsje

sturen. Dat doen ze met behulp van licht-

gehouden met het diverse publiek. Op

om borstvoeding te geven. Zo kan het

stralen in het brein. Het implantaat maakt

sommige festivals krijgen kinderen hun

hele gezin genieten van het festival.

eigen festival in een Kidz Village. Ze wor-

En daarna …

den verwend met straattheater, grime,

gezellig kamperen!

nieuwe behandelingen voor problemen van
de hersenen mogelijk.

Pim heeft zich ergens in dit nummer verstopt. Vind jij hem?

© Aimée de Jongh

Slimme Pim

© Aimée de Jongh

gaan licht en medicijnen de hersenen in. De
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