
OCMW’s Meetjesland roepen scholen op jeugd te leren budgetteren

«Leer jongeren omgaan met geld»
MEETJESLAND

Uit cijfers blijkt dat één leerling
op tien van het vijfde of zesde
middelbaar al schulden heeft.
Slechtseendikkehelftvandeou-
dersgeeftdekinderenookeen‘fi-
nanciële opvoeding’ mee. Jong-
volwassenenvanachttienjaardie
de school verlaten en in de echte
wereldmetgeldmoetenomgaan,
kunnen dat vaak niet. Net daar
willendeMeetjeslandseOCMW’s
iets aan doen. «Veel jongeren
kunnen niet budgetteren en zijn
ook niet weerbaar genoeg om in
te gaan tegen de verleiding van
reclame», zegtOCMW-voorzitter
KurtMoens (N-VA) vanEvergem,
die zelf ook als leerkracht in het
beroepsonderwijs staat. «Ze zijn
net18gewordenenkomenalmet
een dure auto naar school. En ze
hebben ook de duurste enmooi-

ste smartphone. Maar wat als ze
dan twee jaar later met hun lief
willen gaan samenwonen? Dan
lukt dat niet. Jongeren die op
school of in hun opvoeding niet
geleerd hebben hoe ze met geld
moetenomgaan,makenvaakeen
slechte start. Diemensen komen
later sneller in de problemen en
komen dus ook sneller bij het
OCMW terecht. Dat moeten we
tegengaan.»
De Welzijnsband Meetjesland,
alle OCMW’s samen, sturen nu
een brief naar de secundaire
scholen. «We vragen de leer-
krachtenendedirectiesomextra
aandacht te besteden aan the-
ma’s als geld, budget en finan-
ciën», zegtOCMW-voorzitterHil-
deDeGraeve (CD&V)vanZomer-
gem. «In lessen wiskunde kan

rond budget gewerkt worden. In
delessenNederlandskaneenfol-
dervaneenbankontleedworden
zodat de jongeren die termen le-
renkennen.Wijwillendescholen
graagbegeleiden indie taak.»

Kinderarmoede

Naast de leerlingen die in schul-
denzitten, isookdeslechtefinan-
ciële situatie van ouders, steeds
vaker een probleem op scholen.
Een rondvraag van onze redactie
bij enkeleMeetjeslandsescholen

leert dat tussen de tien en de
twintig procent vande kinderen,
opéénofanderemanier,metkin-
derarmoede in aanraking komt.
Hoe meer verstedelijkt het ge-
bied, hoe groter het percentage.
«Ook in onze school is kinderar-
moede een belangrijk thema»,
zegt Annick Willems, algemeen
directeur van het College Onze-
Lieve-VrouwTenDoorn in Eeklo.
«In eerste instantie is er de ‘ar-
moede’ die leerkrachten en leer-
lingbegeleiders opmerken. Dat

kangaanovereenlegebrooddoos
of indewintergeendikkejasaan-
hebben. Wanneer we dat mer-
ken,nemenwecontactopmetde
oudersenzoekensamennaarop-
lossingen. Een tweede luik is dat
van de onbetaalde facturen.
Daarvoorhebbenweookeenheel
stappenplan, want op het einde
moetdefactuurwelbetaaldwor-
den. Anders zouden we de deur
openzetten naar misbruik. Maar
we lossen die problemen wel al-
tijdheeldiscreetop.»

DegezamenlijkeOCMW-voorzittersmet vooraanHildeDeGraeve enKurtMoens
hebben een brief gestuurd naar alle secundaire scholen vanhetMeetjesland. Foto JSA

De OCMW’s van het Meetjesland sturen
alle secundaire scholen een brief, waarin
ze aandringen om de leerlingen beter te
leren omgaan met geld. Uit cijfers blijkt
dat schoolverlaters een te slechte finan-
ciële kennis hebben en hun geld niet kun-
nen beheren. «Daardoor nemen ze al snel
een slechte start en komen ze later snel-
ler bij het OCMW terecht», klinkt het.
JOERI SEYMORTIER
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TruckerMoussaMeknessi in gesprekmet zijn advocaat. Foto GDR

PROCES TEGEN DOODRIJDER UITGESTELD

ASTENE

De aannemer is gisteren gestart
met het vernieuwen van het as-
falt op het fietspad in de Moer-
straat. Dat fietspad was in zeer
slechte staat. Deze zomer kwa-

menernog enkelewielertoeris-
ten ten val. Het gemeentebe-
stuur neemt een boomdeskun-
dige onder de arm om te kijken
hoe kan vermeden worden dat

de wortels het asfalt van het
fietspadnaarbovenduwen.Eer-
der werden al waarschuwings-
borden geplaatst, nu wordt het
fietspadookvernieuwd. (JSA)

BELLEM Nieuw asfalt op fietspad Moerstraat
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Hetwaséénvandemeest iconischebeel-
denvan9/11: eenoverlevendevandeaan-
slagen,bedolvenondereendikke laag
stof.MarcyBorders (42), de ‘dust lady’,
overleedmaandagaankanker,wellicht
alsgevolgvandegiftige stoffendiebijde
rampop11september2001vrijkwamen.

Marcywerkteals28-jarigemoedervantwee
op de 81ste verdieping van de noordelijke
WTC-toren in New York. «Het gebouw
daverde», vertelde zij in een interview in
2011. «Ik baandemeeenwegnaar beneden
viadetrappen,maaropveelplaatsenwaren
die verwoest. Eenmaal opdebeganegrond,
zag ikmensen onder het bloed, in één grote
woestenij vanstofenpuin.Eenmannamme
meenaareengebouwindebuurt.Daarmoet
defotogenomenzijn.»‘TimeMagazine’riep
defotouittotéénvande25krachtigsteooit.
Maar voorMacywas 9/11 vooral het begin
van een nachtmerrie. «Ik verloor de peda-
len»,verteldeBorders.«Tien jaar langheb ik
nietééndaggewerkt. Ikbegontedrinkenen
durfde niet meer buiten. Telkens als er een

vliegtuigovervloog,
panikeerde ik. Ik
raakte aan de
drugs, begon crack
te roken, ik wilde
niet meer leven. Ik
verloorhethoederechtovermijnkinderen.»
Pasin2011—Marcyhadzichlatenopnemen
in een ontwenningskliniek— leek het tij te
keren. Tot in augustus van 2014 bij haar
maagkankerwerdvastgesteld.«Ikwasvoor-
dien nooit ziek geweest», zei ze. «Ik ben er
zekervandathet stof van9/11vol kan-
kercellenzat.»Wetenschapperszijn
ernogaltijdnietuitoferinderdaad
een rechtstreeks verband is tus-
sendeterreuraanslagenenhet
hoge aantal kankergevallen
die daarna opdoken bij men-
sen die erbij waren op 9/11. In
september vorig jaar over-
ledenopdezelfdedagnogdrie
gepensioneerde brandweer-
mannen die op Ground Zero
haddengewerkt. (MU)

6 OP 10 KLEUTERS
NIET NAAR TANDARTS

Zesopdetienoudersgaanmethunkinderen
tussen3en5 jaarnietnaarde tandarts.Dat
blijkt uit onderzoek van de Christelijke
Mutualiteit (CM). «Nochtans moet je ook
melktandjesgoedverzorgen», luidthet.
Minstens tweekeer per dag je tandenpoet-
sen, is al járen de gulden regel. «Maar het is
netzobelangrijkomtweekeerper jaarnaar
de tandarts te gaan, ook op jonge leeftijd»,
waarschuwt Griet Rummens van de dienst
Gezondheidspromotie van de CM. «Het
verhoogtvoorkleutersdekansomlatereen
stevig en gezond definitief gebit te krijgen.
Bovendienleerthetkindookwennenaanhet
tandartsbezoek en kan de tandarts tips
geven aan de ouders.» Bij kinderen in de
lagereenmiddelbareschoolscoorttandzorg
beter. Maar nog ging 30% van de lagere
schoolkinderenin2014nietnaardetandarts,
bijdemiddelbarescholierenwasdat32%.
Eens volwassen gaat het verder bergaf.
Maar liefst 51% liet in 2014 niet naar zijn
tanden kijken. Een volwassene die dit jaar
nietlangsgaatbijdetandarts,krijgtvolgend
jaarsommigeprestatiesmindergoedterug-
betaald. Gewone tandzorg bij kinderen en
jongerenblijftwelvolledigterugbetaald.

‘Humeurige’

BIG BEN
gecorrigeerd
met muntjes

14dagenliepdeLondenseBig
Ben, ’s werelds bekendste
klok, 6 seconden vooruit op
zijn tijd. De onnauwkeurig-
heidwasderadiozenderBBC
Radio 4, die elke avond de
klokslagen live uitzendt, op-
gevallen.Onlangshaddendie
klokslagen een programma
te vroeg onderbroken. Vol-
gens de ‘bewakers’ van het
legendarische uurwerk
kampte de 13,7 ton zware
klok bovenin de 96 meter
hoge Elizabeth Tower met
‘humeurigheid’. Met andere
woorden: Big Ben heeft zo
zijnkuren.Logischalsje24/7,
365 dagen per jaar en al 156
jaar aan één stuk een pietje-
preciesmoetzijn.
Dehorlogemakershebbennu
hun geheim verklapt: als Big
Ben te vroeg of te laat van
zich laathoren, corrigerenzij
het gewicht van de slinger
met oude pennies. Gaat
Big Ben te snel, leggen ze
er muntstukjes bij, en
omgekeerd.

2.996
mensen kwamen

om op 9/11

3.700
slachtoffers liepen volgens
het Amerikaanse ministerie

van Volksgezondheid
kanker op als gevolg

van giftige stoffen
tijdens 9/11

Rechts: de
foto die van
Marcy een
icoon vanhet
dramaop
11 september
2001maakte.
Inzet: nadat
er kanker bij
haarwerd
vastgesteld.
Foto’s AFP, Belga

‘Dust Lady’ 9/11
overlijdt aan kanker

3,2 MILJOEN
griepvaccins

klaar voor winter
De verdelers van griepvaccins
voorzien voor deze winter iets
meerdan3.257.000vaccins.De
Hoge Gezondheidsraad publi-
ceerde een advieswaarin ze de
doelgroepen voor vaccinatie
nog eens oplijst: mensen ouder
dan 65, zwangere vrouwen en
mensen werkzaam in de ge-
zondheidssector. De meerder-
heid van de vaccins wordt ver-
spreiddoorGSK(1,5miljoen)en
Abbott (1,34 miljoen). Van die
3,2 miljoen vaccins zijn er
momenteel al een 300.000
verdeeld. De inentingsperiode
starthalfoktober.
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OCMW’s Meetjesland roepen scholen op jeugd te leren budgetteren

«Leer jongeren omgaan met geld»
MEETJESLAND

Uit cijfers blijkt dat één leerling
op tien van het vijfde of zesde
middelbaar al schulden heeft.
Slechtseendikkehelftvandeou-
dersgeeftdekinderenookeen‘fi-
nanciële opvoeding’ mee. Jong-
volwassenenvanachttienjaardie
de school verlaten en in de echte
wereldmetgeldmoetenomgaan,
kunnen dat vaak niet. Net daar
willendeMeetjeslandseOCMW’s
iets aan doen. «Veel jongeren
kunnen niet budgetteren en zijn
ook niet weerbaar genoeg om in
te gaan tegen de verleiding van
reclame», zegtOCMW-voorzitter
KurtMoens (N-VA) vanEvergem,
die zelf ook als leerkracht in het
beroepsonderwijs staat. «Ze zijn
net18gewordenenkomenalmet
een dure auto naar school. En ze
hebben ook de duurste enmooi-

ste smartphone. Maar wat als ze
dan twee jaar later met hun lief
willen gaan samenwonen? Dan
lukt dat niet. Jongeren die op
school of in hun opvoeding niet
geleerd hebben hoe ze met geld
moetenomgaan,makenvaakeen
slechte start. Diemensen komen
later sneller in de problemen en
komen dus ook sneller bij het
OCMW terecht. Dat moeten we
tegengaan.»
De Welzijnsband Meetjesland,
alle OCMW’s samen, sturen nu
een brief naar de secundaire
scholen. «We vragen de leer-
krachtenendedirectiesomextra
aandacht te besteden aan the-
ma’s als geld, budget en finan-
ciën», zegtOCMW-voorzitterHil-
deDeGraeve (CD&V)vanZomer-
gem. «In lessen wiskunde kan

rond budget gewerkt worden. In
delessenNederlandskaneenfol-
dervaneenbankontleedworden
zodat de jongeren die termen le-
renkennen.Wijwillendescholen
graagbegeleiden indie taak.»

Kinderarmoede
Naast de leerlingen die in schul-
denzitten, isookdeslechtefinan-
ciële situatie van ouders, steeds
vaker een probleem op scholen.
Een rondvraag van onze redactie
bij enkeleMeetjeslandsescholen

leert dat tussen de tien en de
twintig procent vande kinderen,
opéénofanderemanier,metkin-
derarmoede in aanraking komt.
Hoe meer verstedelijkt het ge-
bied, hoe groter het percentage.
«Ook in onze school is kinderar-
moede een belangrijk thema»,
zegt Annick Willems, algemeen
directeur van het College Onze-
Lieve-VrouwTenDoorn in Eeklo.
«In eerste instantie is er de ‘ar-
moede’ die leerkrachten en leer-
lingbegeleiders opmerken. Dat

kangaanovereenlegebrooddoos
of indewintergeendikkejasaan-
hebben. Wanneer we dat mer-
ken,nemenwecontactopmetde
oudersenzoekensamennaarop-
lossingen. Een tweede luik is dat
van de onbetaalde facturen.
Daarvoorhebbenweookeenheel
stappenplan, want op het einde
moetdefactuurwelbetaaldwor-
den. Anders zouden we de deur
openzetten naar misbruik. Maar
we lossen die problemen wel al-
tijdheeldiscreetop.»

DegezamenlijkeOCMW-voorzittersmet vooraanHildeDeGraeve enKurtMoens
hebben een brief gestuurd naar alle secundaire scholen vanhetMeetjesland. Foto JSA

De OCMW’s van het Meetjesland sturen
alle secundaire scholen een brief, waarin
ze aandringen om de leerlingen beter te
leren omgaan met geld. Uit cijfers blijkt
dat schoolverlaters een te slechte finan-
ciële kennis hebben en hun geld niet kun-
nen beheren. «Daardoor nemen ze al snel
een slechte start en komen ze later snel-
ler bij het OCMW terecht», klinkt het.
JOERI SEYMORTIER

Kostprijs voor werken aan Karreweg stijgt fors
Deeerste rekeningenvoordewerkenaan
deKarreweg lopenoptot240.000,dat is
bijnadertigprocentmeerdanaanvanke-
lijkvoorzien.Endat terwijl dewerkennog
volopaandegangzijn.De totalekostprijs
looptdaardoorop totmeerdan2,5mil-
joeneuro.

«Wekunnenniet andersdandit goedkeu-
ren, spijtig genoeg», sakkert Stijn Van de
Wiele van oppositiepartij CD&V nadat hij
de cijfers van de tussentijdse rekeningen
voor ogen krijgt. Dewerken aan deKarre-

wegzijnnogvolopbezig,maarnual loopt
dekostprijsop. «Nuisereenrekeningvan
240.000euro», zegtschepenvanOpenba-
re Werken Sophie Delaere (Open Zulte).
«Het bestek is opgemaakt in 2011 en
sindsdien is de situatie van de weg ver-
slechterd. Er zijn meer betonstroken die
hersteldmoetenworden.Ookhetheraan-
leggen van het asfalt op de verschillende
kruispuntenvandeKarrewegmetdeZau-
beekstraat, de Houtstraat en de Waal-
beekstraat was niet voorzien, al had het
studiebureau dit misschien wel op voor-

handkunnenweten», vindtDelaere.

Werfweg
Derde factor die bijdraagt tot de hogere
kostprijs is de aanleg van een werfweg.
«Die was noodzakelijk om de Karreweg
bereikbaar te houden en toch veilig te
kunnenwerken.Dewerfwegligtnaastde
bestaandewegenkost 20.000euro. Alles
samen gaat het over veel geld», geeft De-
laere toe.
«Eeneersterekeningdiealmeteen27pro-
cent hoger is dan voorzien. Dat is histo-

risch», sneert oppositieraadslid Van de
Wiele. «Ikdenkdathet studiebureauhier
en daar steken heeft laten vallen. Gamet
hen rond de tafel zitten en bespreek het
percentagedatzezelfmogenaanrekenen
opdemeerkost.Datzoutoteenminimum
en liefst tot nul herleidmoetenworden.»
Ook buurgemeente Kruishoutem is be-
trokken bij de werken en ziet de factuur
met148.000eurostijgen.Nual isduidelijk
dat de totale kostprijs meer dan 2,5 mil-
joeneurozalbedragen.Enig lichtpunt:de
werkenzittennogopschema. (GRG)

ZULTE
MALDEGEM

Wake voor Axelle
en Johanna
start in park
De wake voor de kleine Axelle,
het meisje van drie uit Malde-
gemdatafgelopenweekendsa-
men met haar moeder in Aalst
van het voetpad gereden werd,
start vanavond om 19 uur niet
op deMarkt, maar in het Sint-
Annapark. Gisteren bezweek
ookmamaJohannaVanDamme
(31) aanhaarverwondingen.
Initiatiefneemster van dewake
is Delphine Gysels, boezem-
vriendin van Johanna. Zij orga-
niseert de optocht niet alleen
voor de overleden peuter en
haarmama, maarvoorallever-
keersslachtoffers. Meteen
wordtookeenvuistgemaaktte-
gen het dronken rijden achter
het stuur. Op de Facebookpagi-
na hebben zich al zowat acht-
honderd mensen aangemeld
omdewake bij tewonen. «Om-
dat er zoveel volk verwacht
wordt, hebben we samen met
de politie beslist om de startlo-
catie te wijzigen», zegt Delphi-
ne. «Om veiligheidsredenen
gaan we niet samenkomen op
de Markt, maar in het Sint-An-
napark, via de ingang aan de
Gidsenlaan. We spreken af op
hetgraspleinaandespeeltuin.»
Bedoeling is om in stoet door
het centrum van Maldegem te
trekken. Voorop zullen pony’s
lopen, de lievelingsdieren van
Axelle. Na de optocht worden
rozeenwitteballonnenopgela-
ten. (JSA)

MALDEGEM

Kind (5)
aangereden
op zebrapad
Een vijfjarig kindje is dinsdag-
namiddag lichtgewondgeraakt
bij een verkeersongeval in de
Westeindestraat in Maldegem.
De jongen stak samen met zijn
papa rond 16.15 uur via het ze-
brapadde straat over,maar een
31-jarige automobilist merkte
hen te laat op. De bestuurder
remde nog af met zijn wagen,
maar raakte nog net de enkel
vandekleuter. (JEW)

EEKLO/KAPRIJKE

«Hoog tijd dat
Weyts eens naar
Meetjesland komt»
Rufy Baeke (N-VA) uit Kaprijke
wilVlaamsministerenpartijge-
nootBenWeytszosnelmogelijk
naar hetMeetjeslandhalen. Hij
stelt dat voornahet overleg dat
burgemeester Koen Loete
(CD&V+)vanEeklodinsdaghad
metdeprovincie enhetVlaams
Gewestoverdetoekomstvande
Ring inEeklo. «Datdossier blijft
weer heel erg vaag», vindt Rufy
Baeke.«Het ishoogtijdomonze
N-VA-minister van Openbare
Werken, Ben Weyts, naar het
Meetjesland te vragen. Niet al-
leen voor het dossier van de
Ring rond Eeklo, ook voor het
aan te leggen afrittencomplex
opdeN49 inKaprijke!» (JSA)

MACHELEN

Nieuw afdak
voor Leiebloem
In vrije basisschool Leiebloem
in Machelen hebben ze van de
vakantie gebruik gemaakt om
de speelplaats van de vestiging
voorde jongste kinderenaan te
pakken. «In de Leihoekstraat
hebben we op de speelplaats
een nieuw afdak gebouwd en
regenputtengeplaatst», zegtdi-
recteur Rudy Haerens. De laat-
steafwerkingzouvandaagklaar
moeten zijn, net op tijd voor de
introductieavond voor de leer-
lingen. (GRG)

TruckerMoussaMeknessi in gesprekmet zijn advocaat. Foto GDR
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Vrachtwagenchauffeur Moussa
Meknessi (33), die begin dit jaar
NatasjaBeerensenhaarkinderen
Yana en Yorben De Craecker
doodreed op de N45 in Dender-
leeuw, is gisterenvoorde rechter
verschijnen. De man was eerder
door de politierechter veroor-
deeld tot drie jaar cel, 6.000 euro
boete,vijf jaarrijverbodeneenle-
venslangemedischeongeschikt-
heidomterijden.Maarhetparket
enondermeerdevadervanYana
enYorben,FrankyDeCraeckeruit
Astene, tekenden beroep aan te-
gen het vonnis. Uit een bloed-
proef na het ongeval bleek dat
Meknessi voordiencannabishad

gerooktendiedagmethadonhad
gebruikt om af te kicken van zijn
heroïneverslaving.
DezaaktegenMeknessiwerdgis-
teren op vraag van het parket en
enkeleburgerlijkepartijenuitge-
steld.Zowil JefVermassen,advo-
caat van de nabestaanden, de
zaak zelf pleiten en was hij nu
verhinderd door vakantie. Het
parketwachtnogopdevertaling
vanenkelebuitenlandsestukken.
Hoewel meester Ann Van den
Steen,diedechauffeurverdedigt,
zich verzette tegen een uitstel,
ging de rechtbank toch in op de
vraag. De zaak zal behandeld
wordenop23september. (DND)

ASTENE

De aannemer is gisteren gestart
met het vernieuwen van het as-
falt op het fietspad in de Moer-
straat. Dat fietspad was in zeer
slechte staat. Deze zomer kwa-

menernog enkelewielertoeris-
ten ten val. Het gemeentebe-
stuur neemt een boomdeskun-
dige onder de arm om te kijken
hoe kan vermeden worden dat

de wortels het asfalt van het
fietspadnaarbovenduwen.Eer-
der werden al waarschuwings-
borden geplaatst, nu wordt het
fietspadookvernieuwd. (JSA)

BELLEM Nieuw asfalt op fietspad Moerstraat


