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RENILDE BLEYS
SINT-KATELIJNE-WAVER

Trouw aan haar overtuiging, vliegt
Gertie De Fraeye (23) uit Sint-Ka-
telijne-Waver niet naar de Deense
hoofdstad Kopenhagen voor de
klimaatconferentie.
‘Ik ga met de trein’, zegt de studen-
te rechten aan de Universiteit
Gent. Gertie De Fraeye is een van
de twee jeugdambassadeurs voor
het klimaat, een Vlaming en een
Waal, die België naar Kopenhagen
stuurt. ‘Toen de oproep door de
Vlaamse jeugdraad werd gelan-
ceerd, heb ik daar meteen op inge-
tekend. De anderen hebben mij
verkozen om naar Kopenhagen te
gaan.’
Gertie De Fraeye hoopt dat ze en-
kele wereldleiders persoonlijk kan
ontmoeten en overtuigen. ‘Ik weet
uiteraard niet of het zal lukken,
maar wie wil Obama nu niet ont-
moeten?’, zegt ze. ‘Ik zou hem heel
graag vragen wat hij het belang-
rijkste vindt: de toekomst van zijn
twee schattige dochters of nu een
politiek draagvlak vinden bij de
bedrijven.’
Bedoeling is dat De Fraeye in Ko-
penhagen samen met andere jon-
geren van over heel de wereld een
duidelijk standpunt voordraagt
waar de wereldleiders niet naast
kunnen kijken.
‘In grote lijnen vinden we dat de
politici op lange termijn moeten

leren denken. We streven naar een
CO2-neutrale samenleving. Op ter-
mijn zullen we niet anders kun-
nen. We zijn de natuur vandaag
aan het overgebruiken en de gevol-
gen daarvan zijn nu al zichtbaar.
De overstromingen, de droogtes,
het wordt steeds erger. Okee, de
aanpassingen kosten geld, maar
als we het nu niet doen, zijn de kos-
ten later nog veel hoger.’

Echt interessant wordt het voor
Gertie De Fraeye als ze de kans zou
krijgen de Braziliaanse president
Lula da Silva te ontmoeten. ‘Hij
heeft pas zijn klimaatbeleid hele-
maal omgegooid omdat bij de vol-
gende verkiezingen groene tegen-
kandidaat wil opkomen’, zegt ze.
‘Volgens mij kan hij in Kopenha-
gen de echte biomaker worden, als

hij dat wil. Hij zit met een pak uit-
dagingen en problemen. De arme
bevolking heeft honger en vraagt
landbouwgrond om te ontginnen.
Daarvoor wordt Amazonewoud
gekapt met de klimaatveranderin-
gen tot gevolg. Ik wil heel graag
weten hoe Da Silva die schijnbare
tegenstrijdigheden kan verzoe-
nen.’
Zelf probeert Gertie De Fraeye
haar ecologische voetafdruk zo
klein mogelijk te houden. ‘Dat kan
met simpele dingen. Zoveel moge-
lijk met openbaar vervoer en fiets
reizen. Niet te lang onder de dou-
che staan. Of altijd seizoensgroen-
ten en -fruit eten. Geen ananas of
aardbeien in de winter voor mij.’
In Scandinavische landen staat de
ecologische voetafdruk nu al op de
etiketten van alle producten ver-
meld. Dat wil Gertie De Fraeye ook
in ons land verkrijgen. ‘Het zijn
simpele dingen waardoor mensen
gaan nadenken. Als je in de super-
markt een appel koopt, kan die uit
het buitenland komen maar net zo
goed van bij ons. Minstens even
lekker en ecologisch minder belas-
tend.’ 

Gertie De Fraeye houdt over de
klimaattop een blog bij op:

- ONLINE
www.vlaamsejeugdraad.be

Jeugdambassadeur
gaat met de trein
naar klimaattop

‘Ik ga Obama
vragen of hij de
toekomst van
zijn dochtertjes
niet belangrijker
vindt dan de
bedrijven’

Als enige Vlaamse jongere neemt Gertie De Fraeye (23)
tussen 7 en 18 december deel aan de klimaatconferentie
in Kopenhagen. Ze wil de wereldleiders er persoonlijk van
overtuigen dat het nu of nooit is.

opendeur nu zaterdag, zondag en maandag
Wilrijk, Boomsesteenweg 960, 03/887.3.887
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WALEM/RUMST 

Auto botst met politie 
Bij een verkeersongeval op de

E19, op de grens van Rumst met
Walem, zijn vijf gewonden geval-
len. Een auto waarin twee volwas-
senen en drie kinderen zaten
botste op een lege signalisatiewa-
gen van de wegpolitie. (tdk)

WESTERLO 

Stuk kerststal gestolen
Ergens tussen 8 januari 2009

en vandaag zijn golfplaten gesto-
len uit een opslagplaats in Wes-
terlo. De golfplaten doen dienst
als dak voor de kerststal in Ton-
gerlo. De feiten werden pas ont-
dekt toen werklui de platen gin-
gen oppikken. Zeer vervelend,
want nu kunnen ze de kerststal
niet meteen afmaken en moet
naar een alternatief worden ge-
zocht. (mph) 

BORNEM De brand in het ma-
gazijn van François Van den Bergh
in Bornem, een bedrijf dat karwei-
en renovatiewerken uitvoert, brak
kort na de middag uit. De eigenaar
was op dat ogenblik niet thuis. ‘We
kregen telefoon van de poets-
vrouw. Ze zei dat ze rook zag opstij-
gen uit het magazijn’, zegt Van den
Bergh. ‘Ik ben onmiddellijk naar
huis gereden. Ik heb de deur van
het magazijn nog opengetrokken
maar toen viel er al een stuk isola-
tiemateriaal naar beneden.’
De Bornemse brandweer ging de
brand te lijf via de Grootheide,
maar ook via de speelplaats van de
Sint-Bernardusschool. Door de
wind bleef de verstikkende rook
laag bij de grond hangen en trok
die in de richting van de school. Po-
litie, brandweer en schooldirectie
namen geen risico en besloten om
de driehonderd leerlingen van de
Sint-Bernardusschool te evacue-
ren. 
‘We zijn het brandende magazijn
binnengedrongen met perslucht-
maskers. We zagen aanvankelijk
niet echt vlammen. De brand bleek

uiteindelijk op een tussenverdie-
ping te woeden’, zegt Ludo Van Pel-
licom van de Bornemse brand-
weer.
Hoewel het vuur vrij snel onder
controle was, is de schade toch
heel groot. ‘Het magazijn doet ei-
genlijk dienst als stockruimte van
mijn bedrijf ’, zegt François Van den
Bergh. ‘Er lag heel wat hout en an-
der brandbaar materieel opgesla-
gen. Dat is door de hitte en zwarte
rook beschadigd geraakt. Ik heb
gezien dat ook enkele machines
zwartgeblakerd zijn. Het is nu af-
wachten of die ook nog bruikbaar
zullen zijn. Maar binnen in het ma-
gazijn is de schade enorm groot.’
Hoewel het magazijn zware scha-
de opliep, kan François Van den
Bergh in principe blijven voort-
werken. ‘Het magazijn is geen
werkhuis. De voorraad materiaal
ben ik wel kwijt. Maar als ik nieuw
materiaal koop, kan ik normaal ge-
zien gewoon voortwerken bij mijn
klanten. Dat is al een pak van mijn
hart.’
Over de oorzaak van de brand is
nog niets geweten. (tdk)

300 kinderen geëvacueerd
na brand in Bornem
Een brand in een magazijn in Bornem heeft vrij-
dag heel wat schade aangericht.


