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W De duivenmelkers in 
Arendonk staan machteloos: 
hun prijsduiven worden een 
voor een opgegeten.

EM
A

Een peuter van 
2,5 jaar oud heeft een 
hele dag op een afge
sloten schoolbus door
gebracht, omdat de 
chauffeur en begeleid
ster het kind niet 
hadden opgemerkt. 
Het incident gebeurde 
vorige week donderdag 
aan de gemeentelijke 
basisschool in het 
VlaamsBrabantse 
Boutersem. “Het meis
je was mogelijk in 
slaap gevallen en dan 
onder de stoelen naar 
beneden geschoven.”

Pas toen de chauffeur
’s avonds zijn bus weer 
opendeed, werd het 
kind opgemerkt. “Ze 
had gelukkig niets”, 
zegt de directeur. (mkm)

Peuter blijft hele 
dag ongemerkt op 
schoolbus zitten

Een nestkast voor slecht
valken in de kerktoren van 
Arendonk zet kwaad bloed 
bij de lokale duivenmelkers. 
Het hongerige valkenkoppel 
heeft al tientallen malse 
blauwe geschelpten opgege
ten, waaronder een prijsduif 
van meer dan 1.000 euro. “In 
amper een maand tijd heb ik 
al twintig duiven verloren”, 
zegt duivenmelker Bart 
Gillis (30). Dat de nieuwe 
torenbewoners het vooral 
gemunt hebben op de lokale 
sportduiven, verwondert 
Gilles niet. “Onze beestjes 

zitten goed in het vlees en 
zijn daarom veel malser 
dan die taaie wilde bos
duiven.” 

Om het valkenkoppel 
tegen te houden, heb
ben de duivenmelkers 
aan de burgemeester 
gevraagd om de nest
kast meteen weg te 
halen uit de kerk
toren. Het punt 
staat vandaag bij 
‘hoogdringend’ op 
de agenda van 
het schepen
college. (ema)

Op blote voeten 
op zoek naar 
brandweer

EM
A

W De nestkast aan 
de kerktoren werd 
speciaal geplaatst 
om slechtvalken te 
lokken. 
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Zien dat je huis in 

brand staat, maar de 
hulpdiensten niet kun
nen bereiken. Het 
overkwam een man in 
Lichtervelde gisteren. 
Hij schrok ’s ochtends 
wakker en moest met
een zijn huis ontvluch
ten door de hevige 
rookontwikkeling. “Ik 
klopte aan bij buren 
om de brandweer te 
bellen, maar niemand 
deed open.” Hij besloot 
dan maar op zijn blote 
voeten naar de kazerne 
te lopen, zo’n kilome
ter verder. “Maar ook 
daar was niemand. 
Gelukkig kwam ik een 
krantenbezorgster te
gen die de brandweer 
belde.” Het vuur was 
snel geblust, maar door 
de rookschade is het 
huis onbewoonbaar. 
De man verklaarde dat 
hij een kaars naast de 
zetel had gezet.  (gsd)

Luc Bomans, intussen al
enkele seizoenen van Thuis in 
een rolstoel, had al evenlang
geen vriendin of seks meer
gehad. De enige die hem nog 
“schat” noemde, was Rosa, zijn
verpleegkundige. Vorige week
kwam het tot een schrijnende 
confrontatie tussen de twee:
Luc greep Rosa’s borst vast
tijdens een knuffel,
waarop zij hem een
mep in het gezicht
gaf. Desondanks
bleef hij haar om
seks smeken.

Voor Lowieke, de
zoon van Luc, was
dat de druppel. Maar
Rosa kwam met een
oplossing voor de
seksuele frustraties van zijn pa
pa: een meisje uit het telefoon
boek.

“Seksuele dienstverlening
dus”, zegt Steven De Weirdt van
vzw Aditi, die kwetsbare
ouderen en personen met een
handicap helpt met vragen,
problemen én frustraties rond
intimiteit. “Wij krijgen zo’n 500

aanvragen per jaar, en die kun
je niet vergelijken met prostitu
tie. Wij vertrekken vanuit een
zorgvraag en een zorgomgeving,
dat is een heel ander verhaal.
En toch rust er nog een taboe
op. Bijna iedereen vindt dat
mensen met een handicap recht
hebben op seksualiteit. Hoe?
Dat kunnen ze niet invullen. En

daarvoor
hebben wij
een zeven
tigtal me
dewerkers,
die zijn op
geleid om
hen te hel
pen. Niet
alleen
mensen in

een rolstoel, zoals Luc, maar
ook bijvoorbeeld mensen met
autisme.”

De problematiek komt door
Thuis meteen binnen in talloze
huiskamers. Nadat onderwer
pen als ‘transgender’,
‘euthanasie’ en ‘homoseksuali
teit’ er ook al getoond werden.
“Het is niet zo dat we denken:

Duivenmelkers : “Slechtvalk 
eet al onze prijsduiven op”

Wie gisteravond keek, 
weet wat vanavond aan 
bod komt in de popu
laire Eénsoap Thuis: 
Luc Bomans wil seks en 
heeft seks. In zijn rol
stoel. Tegen betaling 
ook, met een ‘zorgver
leenster’. Dat is géén 
prostituee, benadrukt 
vzw Aditi, die werkt 
rond intimiteit bij 
ouderen en personen 
met een handicap. 
“Super dat dit getoond 
wordt. Die groep heeft 
ook recht op seks.”

Belangenvereniging opgetogen dat ‘Thuis’ seksuele dienstverlening bespreekbaar maakt

FRIE AERTS 
MOEDER VAN GEHANDICAPTE ZOON

“Mensen die gezond 
zijn, staan er niet bij 
stil dat mindervaliden 
ook seks willen”

Vorige week randde een 
gefrustreerde Luc zijn 
verzorgster Rosa aan.

“Ook gehandicapten
hebben recht op seks”

b Transgender: Franky, 
zoon van Simonneke en
Frank, beslist om ‘Kaat’ 
te worden.

b Adoptie bij holebi’s: 
Mayra wordt officieel 
de tweede mama van 
Sandrine, het dochtertje
van haar vriendin Ann.

b Zelfdoding: Luc 
onderneemt een 
zelfmoordpoging.

b Psychiatrische 
problemen: Door een 
onverwerkt verleden 
kampt Arne met 
psychische problemen en
randt hij Olivia aan.

b Tienerzwangerschap: 
Jana raakt zwanger van
jeugdliefje Bram.

b Huiselijk geweld: Eva 
wordt mishandeld door 
Jan.

b Drugsverslaving: Sofie 
komt door een zware 
drugsverslaving in het 
prostitutiemilieu terecht.

b Verlies van een kind: 
Femke verliest zoontje 
Lucas in een auto-
ongeluk.

b Cyberstalken: Emma 
wordt online benaderd 
door Danny, die haar 
uiteindelijk ontvoert.

b Incest: Femke start een
relatie met haar vader 
Mike en halfbroer Rafael.

Alweer taboe 
doorbroken

Wat gaan we nu bovenhalen?”
zegt producer Hans Roggen.
“We kijken rond wat er gebeurt
in de wereld, en verwerken dat
in de serie. En sommige dingen 
die niet dagelijks zijn voor ie
dereen, zijn het voor sommigen
net wel. Vijfhonderd aanvragen
per jaar: dat is niet niks. Het is
dus wel een realiteit.”

Praat erover

Frie Aerts (62) stond tien jaar
middenin zo’n realiteit, met
haar motorisch gehandicapte
zoon Jurgen. Op een avond
schreef hij ‘ik wil seks’ op zijn
computer. Sindsdien betaalde
zijn mama elke maand een
meisje. “Geloof mij: voor hem
was dat heel belangrijk. Mensen
die gezond zijn, staan er niet bij
stil dat mindervaliden ook seks 
willen. Dat ze vaak amper kun
nen bewegen, laat staan zichzelf
aanraken. Het rare is: zelfs
ouders van gehandicapten
praten er niet over. Laat ons
hopen dat Thuis daaraan iets
kan veranderen.”

SOFIE BUEKENHOUDT


