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Christophe Reynaert wandelde twaalf 

uur om ‘dankuwel’ voor de zorg op de 

kaart te zetten. (Foto Christophe Reynaert)

Kunstig sporten
Sporten houdt je fysieke en mentale gezondheid op peil. 
En dat is in dit coronatijdperk heel belangrijk. Wandelen, 
lopen of fietsen is bij veel mensen heel erg in trek. Velen 
gebruiken bij hun tocht Strava. Dat is een mobiele app 
voor het bijhouden van sportprestaties via GPS.

Sommige sporters springen heel creatief om met Strava. Door in 
bepaalde vormen te lopen of te fietsen, maken ze Stravakunst. Het 
klinkt misschien makkelijk, maar dat is het niet. Toch slagen velen 
erin om leuke tekeningen of woorden te ‘ontwerpen’. En sommi-
gen willen hiermee ook iets betekenen voor anderen. Christophe 
Reynaert uit Kortrijk, bijvoorbeeld, maakte een wandeltocht van 
twaalf uur. ‘Het was een stevige tocht, want er was veel wind’, zei 
Christophe na afloop. ‘Maar ik wou het absoluut doen.’ De vorm 
van zijn gewandelde parcours gaf ‘dank u wel’ op Strava. Het is  
een boodschap aan het zorgpersoneel. ‘Zij verdienen het echt’, 
aldus Christophe.

De Sint komt … 
bij iedereen! 
Dat we de Sint dit jaar niet kun-
nen ontvangen zoals andere 
jaren, staat vast. Toch zullen de 
geschenkjes sowieso bij de kin-
deren terechtkomen. Maar hoe 
zit het met kinderen die in kans-
armoede leven?

Voor mensen in armoede is het niet 
evident om iets te kopen voor hun 
kinderen. Komt de Sint daar dan 
niet langs? Toch wel. Elk jaar zijn er 
organisaties die acties op touw zet-
ten. Dit jaar is ‘Temse schenkt’ één 
van hen. Bij deze organisatie kan je 
pakketjes met snoepgoed kopen. Die 
worden geschonken aan een kansarm 
gezin. Sommige verenigingen zame-
len gebruikt speelgoed in. Daarmee 
worden dan andere kinderen blij 
gemaakt. Heb jij nog speelgoed lig-
gen waarmee je niet meer speelt? En 
dat in goede staat is? Vraag dan eens 
rond, misschien is er bij jou in de 
buurt een vereniging die zo’n sinter-
klaasactie doet. Als je een ander kind 
gelukkig kan maken, ben je  
zelf ook blij, toch?
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Elke dag 1% beter!
VERENIGDE STATEN | De twintigjarige Chris Nikic presteerde iets indruk-
wekkends. Hij bereikte de finish van de Ironman Triatlon in Florida. Geen bij-
zonder nieuws? Toch wél! Chris is de eerste persoon met het syndroom van 
Down die dit deed.

Voor een Ironman moet je 3,8 kilometer 
zwemmen en 180 kilometer fietsen. En 
tot slot moet je 42,195 kilometer lopen. 
Niet vanzelfsprekend, en al helemaal 
niet voor Chris. De man werd geboren 
met het syndroom van Down. Toen hij 
vijf maanden oud was, onderging hij 
een openhartoperatie. En op driejari-
ge leeftijd moest hij met een looprek 
stappen. Toch begon Chris fervent te 

sporten. Toen het lukte om een halve 
triatlon te doen, werd een Ironman zijn 
doel. Chris’ motto was: elke dag trainen 
om elke dag 1% beter te worden. De 
avond voor de Ironman postte Chris 
een bericht. ‘Morgen word ik wakker 
als jongen met het Downsyndroom, 
maar ik ga naar bed als een Ironman.’ 
Door te blijven geloven in wat hij kon, 
lukte het hem! 

Tijdens de lockdown in het voorjaar werden veel initiatieven op touw gezet. Die 
waren hartverwarmend voor iedereen die zich inzette tijdens de coronacrisis. Eén 
ervan was ‘Applaus voor de zorg’. Wekenlang werd er elke avond geapplaudisseerd 
voor het zorgpersoneel. Sinds eind oktober loopt er een andere actie … 

#ZORGVOORLICHT roept op om elke 
avond een lichtje aan te steken. Zo’n lichtje 
is een teken van solidariteit. Het is een posi-
tieve boodschap van hoop en verbonden-
heid. Het steekt een hart onder de riem van 
iedereen die er nood aan heeft. Veel mensen 
reageren positief op de oproep. Sommigen 

zetten een lampje achter het raam. Of een 
kaars op de stoep. Anderen halen, weken 
vroeger dan anders, hun kerstverlichting 
uit. En heel veel mensen plaatsen hun kerst-
boom met lampjes al buiten. Al die lichtjes 
maken het letterlijk en figuurlijk wat lichter 
voor ons allen.
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Tegenwoordig worden we helemaal overdonderd door slecht, negatief nieuws. Het lijkt er ook op dat  

alles verband houdt met corona. Er is zoveel dat niet meer mag of kan. Een uitstapje is moeilijk als 

 je nergens naar de wc kan. En niet leuk als je nergens een pannenkoekje kan gaan eten … En wat  

heet winkelen als je alleen maar essentiële dingen mag kopen? Veel tijd buiten  

doorbrengen is ook al niet eenvoudig. De dagen worden donker, nat en koud.  

En toch valt er best nog veel goed nieuws te rapen. Er zijn mensen die  

fijne dingen doen, creatief zijn. Er is echt nog heel veel moois te 

beleven. Daarom hebben we een GoednieuwsKits gemaakt. Om jullie  

een goed gevoel te bezorgen. Alle artikels in deze aflevering zijn 

warm, kleurrijk en positief.

Op www.kits.be 

(voor Kits’ers, Filmpjes & meer) 

kan je Chris bewonderen! 

Ook de hoofdredactie, vormgeving en eindredactie van KITS steunen de actie #ZORGVOORLICHT.

Sam Matthysen fietste ‘Reduceer CO2’, 
waarmee hij zijn bezorgdheid voor ons 
klimaat uitte. (Foto Sam Matthysen)
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We wensen 
jullie veel 

leesplezier!
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Deze jonge acteurs brengen met Wh@evR! 

ontspanning voor een jeugdig publiek. 

Binnen
land

Barbier zorgt voor buren
GENTBRUGGE | Stijn De Sutter is een man die mensen wil helpen. Dat deed hij 
tien jaar in de zorg, en doet hij al enkele jaren als barbier. Nu hij zijn zaak tijdelijk 
moet sluiten, draagt hij extra zorg voor zijn buren …

Stijn was jarenlang hoofdverpleger in een 
woonzorgcentrum. Toch wilde hij ook bar-
bier worden en zijn eigen zaak starten. Maar 
de combinatie van studeren en twee jobs 
werd hem te veel. Op een dag viel Stijn flauw. 
Oververmoeid. ‘Mijn vrouw deed me kiezen: 
verplegen of knippen. Het werd knippen.’ 
Stijn runt nu zijn eigen barbershop: Romain. 
Mannen laten er graag hun haar en baard 
verzorgen. ‘In de zorg kregen we een kwartier 
om de mensen in bad en bed te stoppen. Ik 
trek drie kwartier uit voor één klant.’

Tijdens de eerste lockdown ging Stijn als 
vrijwilliger helpen in de zorg. Dat wilde hij 
nu ook doen, maar het bleek niet zo eenvou-
dig. ‘Nu moeten er meer papieren in orde 
gebracht worden. Ziekenhuizen laten ook 
minder snel nieuwe mensen toe.’ Maar helpen 
kan ook buiten het ziekenhuis. Dus besloot 
Stijn tijd te nemen om zijn buren bij te staan. 
‘Ik doe hun boodschappen, maar probeer 
vooral te luisteren naar wat ze te vertellen 
hebben. We moeten onze buren aanspreken 
en vragen hoe het écht met hen gaat. Luiste-
ren is ook zorgen voor elkaar.’

Camerata Productions zag alle geplande 
theatervoorstellingen uit de agenda  
verdwijnen. Maar de Buggenhoutse  
theatervereniging hield de moed erin.  
‘We gingen meteen op zoek naar iets wat 
we wel konden doen’, zegt regisseur Stijn 
De Wolf. Zo werd Wh@evR! geboren: een 
webreeks rond een musicalgezelschap. 
Dertien afleveringen lang volgen we het 
reilen en zeilen van zes jonge musical- 
artiesten. De hoofdrollen worden inge-
vuld door jonge acteurs uit heel Vlaan-
deren. Ook Mark Tijsmans komt in beeld 
in de rol van regisseur. Alle opnames 
gebeurden strikt coronaproof.

Nooit echt alleen!
‘Liefde, jaloezie, dromen najagen, ver-
driet … ze komen allemaal aan bod’, zegt 
Stijn De Wolf. ‘Het motto van de reeks en 
de titelsong luidt: Je bent nooit echt alleen. 
Zeker nu het erop lijkt dat iedereen steeds 

verder van elkaar staat. Maar wat er ook 
gebeurt of hoe ellendig je je soms voelt, er 
zijn altijd mensen die je willen én zullen 
helpen!’

Online
Inmiddels staan er elf afleveringen van 
Wh@evR! online. Elke aflevering duurt 
zo’n vijf minuten. Wie wil, kan dus 
bescheiden bingewatchen. De laatste twee 
afleveringen worden online gezet op vrij-
dagen 20 en 27 november. Voor de fans 
zijn er extraatjes voorzien op Facebook en 
Instagram. Allen daarheen!
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Dromen van kleintjes …
ANTWERPEN | Mia en Marit wonen sinds kort in de Mensapenvallei. De twee 
Zweedse jongedames verrijken de chimpanseegroep in ZOO Antwerpen.

Twaalf en veertien jaar zijn ze, Mia en 
Marit. Ze arriveerden onlangs samen met 
hun verzorger in Antwerpen. Momenteel 
leven er tien chimpansees in de Mens- 
apenvallei. De vijf wijfjes en vijf mannetjes 
zullen zich moeten aanpassen aan de nieu-
welingen. Zulke aanpassingen gebeuren 
met veel kabaal en veel beweging. Het gaat 
er immers om wie de baas is en hoe de 
hiërarchie in elkaar zit. De komst van de 
Zweedse jongedames is goed nieuws. ZOO 
Antwerpen neemt deel aan het Europese 
kweekprogramma voor chimpansees. 

Toen ze nog in een Zweedse dierentuin 
woonden, werden Mia en Marit vrucht-
baar. In de natuur verlaten vrouwtjes 
dan hun groep om aan te sluiten bij een 
andere groep. Daar planten ze zich voort. 
ZOO Antwerpen hoopt dat dit nu ook zal 
gebeuren. Problemen bij de aanpassing 
aan de nieuwe groep worden niet ver-
wacht. Mia en Marit zijn niet echt  
dominant. Ze zullen dus snel een plaats 
in de groep krijgen. En dan wordt het dro-
men van kleine chimpanseetjes …

Fo
to

 In
st

ag
ra

m

KORT
Perfecte  
combinatie

Dat Dua Lipa wereldberoemd is, 
weten we allemaal. Haar eerste plaat, 
Dua Lipa, is het meest gestreamde 
album van een vrouwelijke artiest. 
De 25-jarige Brits-Kosovaarse werk-
te ook samen met grote namen als 
Madonna en Gwen Stefani. En sinds 
kort ook met Angèle. De Belgische 
vindt dat een hele eer. Hun eerste 
gezamenlijke single heet Fever. Zopas 
lanceerden de dames de eerste video-
clip die ze samen maakten. Beide 
zangeressen zijn enthousiast. Ze 
vinden Fever ‘de perfecte combinatie 
van ons beiden. We konden er allebei 
onze persoonlijkheid en onze stijl  
in leggen.’

Gevonden!

‘Spullen verliezen gaat altijd gepaard 
met emoties.’ Dat stellen Sarah, Wout 
en Hannelore Esterkam op hun web-
site www.scanme-qr.com. De zussen 
en broer bedachten een systeem om 
je verloren voorwerp sneller terug te 
vinden. Eerst registreer je je op hun 
website. Je bestelt er je persoonlijke 
QR-codes op stickers of sleutelhan-
gers. Raak je iets kwijt, dan kan de 
eerlijke vinder je QR-code scannen. 
Hij komt dan op het Scanme-plat-
form terecht. Jij komt zo te weten 
waar je voorwerp zich bevindt. En je 
kan afspreken hoe je het terugkrijgt.

www.youtube.com/
WebreeksWhatever

VLAANDEREN | Wat doe je als de coronacrisis je hele agenda leeghaalt?  
Als al je voorstellingen en concerten geschrapt worden?

Wh@evR!, toffe nieuwe webreeks

Dua Lipa

Angèle
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De ontwerpers van Luca hopen dat hun voorbeeld navolging krijgt. (Foto Bart Van Overbeeke)

Joe Biden en Kamala Harris zullen de komende vier jaar de VS leiden. (Foto’s Wikipedia)

Een nieuw geluid
VERENIGDE STATEN | Als alles normaal verloopt, neemt Joe Biden in januari  
zijn intrek in het Witte Huis. De nieuwe president zal veel maatregelen van zijn 
voorganger ongedaan trachten te maken. Onder andere de klimaatverstoring  
staat bij Biden hoog op de agenda.

Donald Trump maakte zichzelf ronduit 
belachelijk door zijn uitspraken over het 
klimaat. Volgens hem bestond de klimaat-
opwarming niet. Het was een verzinsel van 
de Chinezen. Daarmee wilden zij de Ame-
rikaanse economie boycotten. Trump trok 
de VS terug uit het Klimaatakkoord van 
Parijs. Zo gaf hij zichzelf groen licht om 
de VS ongebreideld CO2 te laten uitstoten. 
Later draaide Trump een beetje bij. ‘Ik ont-
ken de klimaatverandering niet’, zei hij in 
een interview. ‘Maar het verandert vanzelf 
wel weer. Over een paar miljoen jaar.’ Voor 
zijn uitspraken bestaat geen enkel weten-
schappelijk bewijs. Onder Trumps beleid 
bleef Amerika bij de grootste vervuilers  
ter wereld.

Naar 2050
Biden spreekt gelukkig een andere taal. Hij 
wil opnieuw toetreden tot het Klimaatak-
koord van Parijs. Zo wil hij het gebruik van 
steenkool en gas terugdringen. Ook de uit-

stoot van methaan door olie- en gasproduc-
tie wil hij drastisch verminderen. De grote 
vervuilers moeten eruit, vindt Biden. Hier-
mee zet hij opnieuw een stap in het streven 
naar een schone economie tegen 2050.

Coronamaatregelen
De nieuwe president vindt Trumps beleid 
wat corona betreft veel te laks. Hij wil 
meteen maatregelen nemen om het virus 
snel onder controle te krijgen. Biden wil het 
dragen van mondkapjes verplicht maken in 
de hele VS. Een groep experts moet zorgen 
dat er heel gauw coronatesten geproduceerd 
worden. Die tests, behandelingen en vaccins 
moeten gratis zijn voor alle Amerikanen.

Zonnig autonieuws!
NEDERLAND | Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven  
presenteerden een ontwerp voor een elektrische auto. Luca, heet hij.  
Maar Luca is niet zómaar een auto! 

Luca is zonniggeel van kleur. En tegelij-
kertijd is hij heel ‘groen’. Want Luca is 
bijna volledig gemaakt van afval. Aan het 
project werkten 22 studenten gedurende 
anderhalf jaar. De studenten gebruikten 
onder andere plastic dat uit de oceaan 
gevist werd. Ook petflessen en grofvuil 
van huishoudens kregen een nieuw leven 
in Luca. 

Materiaal
De carrosserie is van gereycleerd ABS. 
Dat is een hard plastic dat veel gebruikt 
wordt in speelgoed en keukenproducten. 
Voor de kleur werd geen gele laklaag 
aangebracht, maar wel een folie. Die is 
makkelijk in zijn geheel te verwijderen. 
Zo kan de kunststof hergebruikt worden. 

De autostoelen zijn bekleed met een  
stof van gerecycleerd pet. Die voelt 
en ziet eruit als suède. De stoelen zijn 
gevuld met paardenhaar en vezels van 
kokosnoten …

Studiemodel
Luca mag nog niet op de openbare weg 
rijden. Maar de studenten willen hun 
‘vuilniswagen’ daarvoor nog laten keu-
ren. Intussen is Luca vooral een studie-
model. De ontwerpers willen duidelijk 
maken dat afval een waardevol materiaal 
is. Ook in de auto-industrie. Ze hopen 
dat andere fabrikanten ooit op grote 
schaal afval gaan gebruiken.

Boek voor  
het goede doel
GROOT-BRITTANNIË | Harry Potterauteur J.K. Rowling 
heeft een nieuw boek. Het verschijnt in heel veel landen.  
De Nederlandse vertaling kwam op 10 november uit.

Rowling schreef De Ickabog, een verhaal 
over een monster dat al dan niet bestaat. 
Het is een sprookje dat vertelt over waar-
heid en machtsmisbruik. Volgens de 
auteur lag het verhaal al ruim tien jaar 
op zolder. Ze las het ooit voor aan haar 
kinderen, maar ze maakte het niet af.  
De Ickabog verscheen een aantal maan-

den geleden online. ‘Een gratis geschenk 
voor de kinderen tijdens deze lockdown’, 
meldde Rowling. Ook riep ze kinderen 
toen op om illustraties in te sturen. De 
mooiste inzendingen werden gebruikt 
in het boek. De opbrengst van het boek 
gaat naar hulpverlening tijdens de 
coronapandemie.

Naast een nieuwe president
komt er ook een nieuwe

vicepresident. Zeg maar: een

onder-president. Dat wordt

Kamala Harris. Zij zal de eerste

vrouwelijke vicepresident zijn in de

Amerikaanse geschiedenis.

wist jij dit?

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.

Geen dokter, 
wél schrijver!
Op 23 november 1990 overleed 

Roald Dahl. Hij is een van de bekend-

ste kinderboekenschrijvers ooit. ‘Ik word 

dokter!’ riep de jonge Roald Dahl vaak. Op 

school werd hij gepest. Van de leraren kreeg 

hij geregeld een tik, omdat hij vaak grapjes 

uithaalde. Daarom besloot hij niet verder te 

studeren. Hij trok voor Shell naar Afrika. 

In de Tweede Wereldoorlog werd hij 

gevechtspiloot. Daarna begon hij verhalen 

te schrijven. Nadat hij zelf vader gewor-

den was, schreef Roald Dahl steeds 

meer kinderboeken. In Dahls boe-

ken zijn de volwassenen niet altijd 

even aardig en slim. De kinde-

ren, daarentegen, …
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Op www.kits.be 
(Voor Kits’ers, Filmpjes & meer) 

kan je de geboorte van Luca volgen.
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Slimme Pim Pim heeft zich ergens in deze krant verstopt. Vind jij hem?

Nieuw wereldrecord
Een rosse grutto heeft een onwaarschijnlijke prestatie geleverd. Deze vogel vloog 
maar liefst 12 854 kilometer. Aan één stuk! Dat is een nieuw wereldrecord.

Theunis Piersma is een vogelkenner. Hij 
volgde rosse grutto’s tijdens hun vlucht. Dat 
kon doordat de vogels uitgerust zijn met 
slimme sensoren. De grutto’s vlogen van 
Alaska naar Nieuw-Zeeland, om daar te 

overwinteren. Ze namen de kortste route, 
over de Stille Oceaan. Die deden ze zonder 
tussenstop. Eentje vloog wel 12 854 kilome-
ter. Dat is 800 kilometer meer dan het vorige 
record. Piersma is ervan overtuigd dat dit 
record nog zal sneuvelen. ‘Er zijn grutto’s die 
in het zuidelijkste punt van Nieuw-Zeeland 
overwinteren. De huidige recordhouder 
bleef in het midden van Nieuw-Zeeland 
hangen. Dat zuidelijke punt is nog eens 
1 500 kilometer verder!’ Met zijn onderzoek 
won professor Piersma de Goldman Salvin 
prijs voor ornithologie. Zeg maar de Nobel-
prijs voor vogelkundigen.

ETEN
schap

W
Tijd voor 
toffe dingen!
NEDERLAND | Ben je verslaafd  
aan je smartphone, tablet en/of  
computer? Wil je paal en perk stellen 
aan je schermtijd? Dan is Unpluq  
misschien dé oplossing.

Tim Smits en Jorn Rigter beseften niet 
echt hoeveel tijd ze op hun smartphone 
doorbrachten. De twee studenten uit 
Delft dachten dat het wel meeviel. Tot 
ze ontdekten dat ze er tot drieënhalf 
uur per dag mee bezig waren. Al die tijd 
konden ze niet aan hun studie Indus-
trieel Ontwerpen besteden. Dankzij 
hun eigen uitvinding Unpluq zitten ze 
momenteel aan één uur schermtijd!

Drempel
Unpluq is een stickje dat je in de usb- 
c-ingang van je Android-toestel stopt. 
Na installatie van de app werkt je  
smartphone alleen nog ‘normaal’ mét 

de stick. Zit die digitale sleutel er niet 
in, dan zijn allerlei verslavende apps 
onzichtbaar. Wil je weer op WhatsApp, 
Facebook of Snapchat? Dan moet de 
stick er weer in. En daar zit het ‘m: je 
moet een handeling stellen om weer 
helemaal over je mobieltje te beschik-
ken. Daardoor doe je het minder snel. 
Unpluq kost 29 euro, maar is jammer 
genoeg (nog?) niet beschikbaar voor 
iPhone.
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Aan het werk!
Snijd de korsten van het brood. Besmeer de boter-
hammen aan één kant met de geitenkaas. Beleg de 
bodem van een springvorm met een laag brood. 
De besmeerde kant naar boven! Zorg dat de bodem 
mooi bedekt is. Misschien moet je wat kleinere 
vormpjes inpassen. Leg nu een laagje groenten, bv. 
komkommer. Dan weer een laagje boterhammen 
met de besmeerde kant naar boven. Daarna een 
laagje andere groenten, gevolgd door een laagje 
zalm. En maak dan meerdere laagjes met de ande-
re groenten. Eindig met een laagje brood met de 
besmeerde kant naar beneden. Daarna druk je de 
taart goed aan met je handpalmen. Maak de spring-
vorm los en haal de rand weg. Je kan de randen en/
of de bovenkant besmeren met roomkaas.

Versieren
Bij het versieren kan je helemaal loos gaan! Zo 
kan je de buitenrand volplakken met bieslook. Het 
lijkt wel gras! Met restjes groenten kan je iets leuks 
maken op de bovenkant. Je kan een hartje vormen 
met halve kerstomaatjes. Of de taart versieren met 
bloemen. Je kan ook een tekstje spuiten met mayo-
naise. Wij vonden een zijkant met krulsla
wel tof. En natuurlijk mocht de naam
van deze ‘Alles Kits!’ niet ontbreken!  
Dank aan Kristel Paulissen

okkeK
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Heerlijke boterhammentaart 
Dit gebruikten wij

• wit en/of bruin brood naar 
keuze

• 1 komkommer – in schijfjes
• enkele tomaten – in schijfjes
• 1 avocado – geplet
• 2 wortelen – geraspt
• 150 gram gerookte zalm, in 

stukjes (of sneetjes kipfilet of 
hesp)

• 1 potje geitenkaas met 
bieslook

• 1 kuipje roomkaas
• allerlei eetbaars … voor de 

versiering

Mmmm!
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Het gele stickje kan wonderen doen! (Foto Unpluq)

CHALLENGE
Ben jij nu ook aan het watertanden? Heb je zin om zélf 

zo’n megalekkere en fraai versierde boterhammentaart 

te maken? Stuur ons dan zeker een foto van het 

eindresultaat (info@kits.be, deadline: 31 december 

2020). De drie tofste inzendingen worden beloond 

met een exemplaar van ‘Aan tafel! - Mexico’

(uitgeverij Schoolsupport, imprint Corona)

(maar je kan oneindig variëren)


