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Nu bij TV-Familie

TV-Familie doet elke lezeres schitteren dankzij dit stralende Eternal
Love juweel MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS! Dit juweel zorgt
voor de finishing touch van jouw outfits en maakt je de ster van de
avond. Je krijgt het bovendien volledig gratis! En met de bijbehorende
armband, die je voor 14,90 euro kan bemachtigen, maak je het
geheel compleet. Spaar nu mee.

Bijpassende

armband slechts

€14,90

Gratis

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

BIJ TV-FAMILIE

STEFAN VANDERSTRAETEN

Nualkanin‘TheMercedesHouse’
op de Brusselse Zavel een hapje
gegeten worden, maar dan op
tafels die nogal holderdebolder
tussen de peperdurewagens zijn
neergeplant. Dat zag ook Bart De
Pooter, toen hij er eind vorig jaar
opvraagvanhetDuitseautomerk
een avondje kwam koken. De
Pooter is de voorbije jaren
opgeklommen tot één van de
beste koks in België: sinds 2006

draagt hijmet zijn restaurant ‘De
Pastorale’ in het Antwerpse Reet
twee Michelinsterren en vorig
jaar werd hij door Gault&Millau
uitgeroepentot ‘chefvanhetjaar’.
Hij zag dat er uit ‘The Mercedes
House’meertehalenviel.«Metde
prachtigeY-vormigearchitectuur
éndeliggingaanhetprestigieuze
pleinheefthetpand twee fantas-
tische troeven die te weinig
werden benut. Ik heb dat gezegd
tegen de mensen van Mercedes
en van het één kwam het ander.
Nu ‘De Pastorale’ er na 20 jaar
hardwerkenhelemaal staat,was
ik al een tijdje aan het uitkijken
naareenextrauitdaging.Dieheb
iknugevonden.»

Futuristisch
Op 1 september opent De Pooter
in deMercedes-garage ‘WY’, een
luxebrasserie die volgens de
sterrenchef «de spectaculairste

eetzaakvanhet land»zalworden.
«Omheen die oogverblindende
Mercedes-modellen bouwen we
we een futuristische brasserie.
Alle gerechten worden klaar-
gemaakt in een open keuken, op
drie verschillende kookeilanden
waarboven camera’s hangen. Zo
zal iedereen in alle potten kun-
nen meekijken. Letterlijk, want
de beelden worden vertoond op
een videowall aan de voorgevel

van de garage én op een iPad
waarover elke tafelgast zal
beschikken.»
Ook de tafels worden een attrac-
tie op zich. Het design zal net als
dat van de stoelen geïnspireerd
zijn op enkele legendarische
Mercedes-modellen. Daarnaast
zal het zaalpersoneel een outfit
dragen die doet denken aan het
Formule 1-team van het Duitse
automerk. «Een bezoek aan ‘WY’

moeteenoverdonderendetotaal-
ervaringworden,waarbij niet al-
leen de smaakpapillenmaar alle
zintuigengeprikkeldworden.»

50 à75 euro
‘WY’ zal 7 dagen op 7 open zijn
—deopeningsurenvallen samen
metdievandeshowroom.Zelf zal
De Pooter niet elke dag aanwezig
zijn. «Al wil ik wél mee komen
koken op de sluitingsdagen van
‘De Pastorale’ (maandag en
dinsdag, red.). Of ik zo niet over-
vermoeid dreig te raken? Uit
projectenals ‘WY’haal iknetmijn
energie en ontspanning», aldus
DePooter.
In zijn garagebrasserie krijgt hij
bovendien de voltijdse hulp van
eenanderetopnaam:Woutervan
derVieren.Die torste1Michelin-
stermetzijnrestaurant ‘Clandes-
tino’ in Temse, tot hij begin dit
jaar door overinvestering onver-
wacht faillietging.Sindsdienwas
hij van de gastronomische radar
verdwenen, maar nu heeft De
Pooter hem dus opgevist. «Eerst
vroeg Wouter twee weken
bedenktijd, maar al na twee
dagenstemdehij toe. Ikweetwat
ik aanhemheb.Hij heeft vroeger
nog een tijdje in de keuken van
‘DePastorale’gewerkteenkanals
geenandergoochelenmetgroen-
ten en kruiden. Hij zal ‘WY’ een
meerwaardegegeven.»
Klinkt allemaal veelbelovend,
maar is de garagebrasserie dan
eigenlijknogwelbedoeldvoorde
gewoneportemonnee? «Wijwil-
len absoluut laagdrempelig zijn:
voor 50 à 75 euro per persoon
moet men bij ‘WY’ goed getafeld
hebben», maakt De Pooter zich
sterk. «Dit kan eigenlijk niet
mislukken.Wantzo’neetzaakzal
uniekzijnvoorhetganse land.»

DinerentussendeallerduursteMercedes-modellen:
vanaf begin september kan je daarvoor terecht
op de Brusselse Zavel. Tweesterrenchef Bart
De Pooter (‘De Pastorale’) opent er «de meest
spectaculaire brasserie van het land», letterlijk

midden in de garage. Chefs werken aan gechro-
meerde kookeilanden tussen de wagens, terwijl de
tafelgasten elke kookhandeling op een eigen iPad
kunnen volgen. «Anno2012moet een restaurant-
bezoek een zintuiglijke totaalervaring zijn.»

MERCEDES-GARAGE WORDT TEGELIJK BRASSERIE

DIT WORDT
DE MEEST
SPECTACULAIRE
EETZAAK
VAN HET LAND
Chef Bart De Pooter

Sterrenchefs koken
tussen peperdure auto’s

KELNERS IN
FORMULE 1-OUTFIT

CAMERA’S BOVEN
KOOKPOTTEN

GASTEN KIJKEN
MEE OP IPAD

BartDePooter van ‘DePastorale’ opent de zaak.Hij krijgt hulp
vanWouter van derVieren, tot voor kort chef van ‘Clandestino’.
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Onze journalisteLIEVEVANBASTELAERE
had al een eigen tienjarige zoon toen ze een
vierjarig jongetje uit Ethiopië adopteerde.

Elke woensdag kan u lezen hoe Tamru – vijf jaar
intussen – went aan zijn nieuwe thuis.
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Tamru,mijn vijfjarige adoptiezoontje, is het beuomzo
hard tegroeien,want hij vreest dat hij danook sneller
zal sterven.Al voegdehij er gisterenwelmeteenaan

toe: «Maarmijnvriendzegtdatkleinemensenookdoodgaan.»
Ik kondat alleenmaarbeamen: «Jevriendheeft gelijk. Je
gaat niet doodomdat je groot bent,maarwel omdat je oud
bent. Baby’s gaanniet dood.»WaaropTamru: «InEthiopiëwel.
Daar gaaner heel veel baby’s dood.»Gevolg: zijn lengteblijft
voor hemeen reden tot grote bezorgdheid. Endie lengte is al
behoorlijk indrukwekkend: toenhij zo’n jaar geleden in ons
landarriveerde, droegmijn zwarte jongenmaatje 104, zijnde
kleren voor eenvierjarige. Intussen zijn demaatjes 128—voor
achtjarigen—hembijna te klein. Zijn voetengroeiennavenant.
Het voorbijeweekendzijnwenogmaar eensnaar eenJack
Wolfskin-winkel gegaanomhemnieuweschoenen te kopen.
Of zoals Tamruhet uitdrukte: «Wegaannaar dewinkel vande
juffrouwvandewolf.»Bleekdatmijn zoontje al eenmaat33
nodig had, terwijl hij een jaar geleden schoenmaat28had.

Gelukkig vertellen zijn vriendjes hemdat hij zich geen
zorgenmoetmakenover de rotvaartwaarmeehij
groeit. Enookover zijn huidskleurwordt er op school

blijkbaar drukoverlegd: «Zwart is nietmooi.Maar ik benniet
zwart: ik benbruin. Bruin iswelmooi.Mijn vriendenvinden
zwart ooknietmooi,maar bruinwel.» In de klas heeft Tamru
vier à vijf echt goedevriendjes. Bij een vanhen is hij zondag
gaan spelen. Dat hadhij trouwens zelf geregeld,want hij
verzorgt zijn zaakjes goed,mijn kleine jongen. Telkenshij een
mamaof papavaneenvanzijn vriendjes tegenhet lijf loopt,
laat hij doodleukweten: «Ikwil eens eenkeer komenspelenbij
jullie.Magdat?»Vervolgens spreektTamrugewooneendagaf
en zorgt hij ervoor dat die oudermij belt.Maar áls hij danmag
gaan spelen, blijkt algauwdat hij er tochniet helemaal gerust
in is. Zondag informeerdehij langs zijn neusweg«of ik hemop
het eindevandedagwel zou komenhalen».

Die avond liet hijmeechterweten«dat hij nietmeerbij
onswouwonen».Hijwouverhuizennaar zijn vriendje,
«want die jongenhadeen trampoline in de tuin enwij

niet». Dat klinktwel grappig,maar eigenlijk is het dat niet:
Tamru is er oprecht vanovertuigddat hij probleemloos in een
ander huis kangaanwonen, dat iedereen zo’n beetje overal
kan verblijven.Want kindjes, die zijn inwisselbaar. Kinderen
wonen somsbij hungeboorte-
mama, soms in eenweeshuis
en somsbij andereouders.
ToenTamrugisteren zaghoe
het zoontje van zijn peter plots
bij eenanderedameopschoot
zat, verondersteldehij direct
dat die damedenieuwemama
wasvanhet kind. «Is dat kindje
vanhaar?», vroegmijn adoptiezoon. «Nee», antwoordde ik.
«Dat kindje is de zoonvan jouwpeter.»WaaropTamruprompt
concludeerde: «Nu is het nietmeerde zoonvanmijn peter.
Nu is het de zoonvandiemevrouw.»

Tamruvindt het bijgevolg ookhelemaal niet abnormaal
dat hijzelf nietmeer bij zijn biologischemamawoont.
Wat nietwegneemtdat hij haar heel hardmist. Toen ik

maandagochtend in debadkamer zijn haar aanhet kammen
wasendat volgenshemnet iets te hardhandig deed, zei hij
dreigend: «Pasop, hé. Ik zal het zeggenaanmijnmama
Ethiopië. Ikwil terugnaarmijnmama.Maar ikwil niet terug
naar de school (lees: hetweeshuis),want daar slaan zealtijd
heel hardopdekindjes.»Hij voegdeeraan toedat zijn Ethio-
pischemamahemeenkruisje gegevenhad toenzehemnaar
hetweeshuis gebracht had: «Ik hebdat kruisje gekregen toen
ik bijna naarmijn nieuwemamaenpapazougaan.Het hing
rondmijnnekeneenvandeanderekindjesheefthetafgepakt.»
Of hij zijn kleinoodooit teruggekregenheeft,weet ik niet,
maar toenwij hem inhetweeshuis gingenhalen, droeghij toch
nogaltijd een—weliswaar kapot—kruisje.

Ikhebmijn kleine jongenverteld dat zijn Ethiopischemama
hemvast en zeker heel graag zag,waarophij heftig ‘ja’
knikte. Endat zijnmamaongetwijfeldwoudat hij slimwerd

endat zehemdaaromnaar school gestuurdhad.Waaropmijn
kleinedeugniet zei: «Maar in de school hier inBelgië spelenwij
alleenmaar.Hiermoetenwenietswerken.»Mij lijkt het
heel normaal dat er in dederde kleuterklas nogwat gespeeld
wordt,maarTamruvindt dat duidelijk een tekenvan
verregaande luiheid.

Tamru laat me
weten dat hij
niet meer bij
ons wil blijven
wonen

Bang om te sterven
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ISABELLE HAEMERS

Aspergebenen, cellulitisdijen, melkflessen, dikke
enkels,... Elke vrouw heeft wel iets aan te merken
aanhaarbenenenveelVlaamsedamesvoelen zich
ronduit onzeker in een rok. «Foert aan al die
complexen», zegt Nike, in het dagelijkse leven
adjunct-verantwoordelijke onthaal in het Gentse
AZSint-Lucas.
«Ikkenechtgeenenkelevrouwdie tevreden isover
haar benen. Het is allemaal begonnen met een
discussie onder collega’s. De één vond haar benen
tewit, de ander vond ze danweer te dik, niet stevig
genoeg,ontsierddoorspataders,noemmaarop.We
hebben toen afgesproken om die onzekerheden
achterwegete latenenrokjestedragen. Ikkwamop
het ideeomállevrouwenteproberenoverhalenom
hetzelfdetedoen.Het iseencliché, ikweethet,maar
ik vind dat iedereenmooi is en dat echt elke vrouw
een rok kan dragen. Vaak zitten die complexen
tussen de oren. Vandaar dit opzet, ik wil vrouwen

eenduwtje in de rug gevenomhunbenen te tonen
en zich vrouwelijk te voelen. Mannen met bier-
buikenlopenookongegeneerdineenhemdjerond,
waarom zouden wij vrouwen alles moeten ver-
stoppen?»

Bevrijdend
Een opmerkelijk frivool initiatief voor iemand die
zelf áltijd broekendraagt. «Zelfs inde zomer», lacht
Nike. «Nietdat ik lelijkebenenheb,maar ikhebwel
lastvaneczeem.Indezomerwordtdaterger. Ikdenk
zelf ook dat iedereen daar op let, maar misschien
steekikdatgewooninmijnhoofd. Ikbennuzelf rok-
jesbeginnentedragenendatvoeltbestbevrijdend.
Ik voel me vrouwelijker en het doet iets met mijn
zelfvertrouwen. Het is vooral een kwestie van ge-
woonte,denk ik. Ikhebtweekindereneneenbroek
vond ik gewoon het makkelijkste. Maar een rok is
ooknietonpraktisch,hebik intussenondervonden.
Laatdatblotebenenseizoenmaarkomen!»
Vanaf 1 juni post Nike dagelijks informatie over

rokjes en blote benen. Enkele bekende Vlamingen
zoals Eva Daeleman, Anne Provoost en zelfs Freek
Braeckman zullen ook hun blote benenbijdrage
leveren.
«Spelregels zijn erniet», zegtNike. «Maarhoevaker
je een rok draagt, hoemeer punten je scoort op de
vrouwelijkheidscurve.Verderzal ikelkedagweetjes
en tips posten. Specialisten vertellen hoe je de ver-
rukkelijkste benen krijgt, er is een poll, ik geef ook
stijladviesmee en eenweerbericht dat je vertelt of
het al dan niet rokjesweer is. Enthousiastelingen
kunnenopdeFacebookpaginaookfoto’spostenvan
zichzelf met blote benen. Ik hoop dat ik vrouwen
warmkanmakenomgewoontedoenwaarzezin in
hebben. En ik denk dat demannen dit alleenmaar
zullen toejuichen.»
Meer info op http://www.blotebenen.com of op
http://www.facebook.com/bloteBenen

Juni is officieel de blote benenmaand. De Gentse Nike Annys (33) — zelf
een fervent broekendraagster — roept vrouwelijk Vlaanderen op om
massaal (kort)gerokt de straat op te gaan. Op haar blog post ze weetjes en
tips om uw onderstel mooi in de verf te zetten. En ze engageert zich
uiteraard ook door zelf de broek tijdelijk af te zweren. «Vrouwenmogen
best trots zijn op hun benen. En dat geldt voor álle vrouwen.»

«Foert aan alle complexen,
juni is blote benenmaand»

VLAAMSE BLOGSTER ROEPT VROUWEN OP OM ROKJES TE DRAGEN

WE VINDEN
ONZE DIJEN TE
DIK, KUITEN TE
WIT... NIEMAND
IS TEVREDEN.
MAAR MANNEN MET EEN
BIERBUIK LOPEN TOCH
OOK IN EEN HEMDJE ROND
Nike Annys

Turkish Airlines
schrapt 104 vluchten

Turkish Airlines heeft gisteren 104 vluchten
moeten schrappen door protestacties van het
personeel. De werknemers maken zich zorgen
over een nieuwwetsvoorstel dat het stakings-
recht in de burgerluchtvaart wil bannen. Ze
pikken ook de vijandige houding van de directie
tegenover de vakbond niet. Volgens de directie
wasdeactie«onwettig».

Leerlingen betogen tegen
bermudaverbod op school

In het Sint-Pieterscollege in Jette hebben vorige
vrijdagtientallenstudentengeprotesteerdtegen
hetverbodophetdragenvanbermuda’senkorte
broeken. De dag ervoor werd een leerling naar
huisgestuurdomdathijeenshortdroeg.Daarop
heeft een andere student een Facebookpagina
gecreëerdgenaamd‘RevolutievandeShort’.De
volgendedagkwamendejongensinbermudaof
short en de meisjes kortgerokt naar school.
TijdensdespeeltijdheersteervolgensdeWaalse
krant ‘La Dernière Heure’ eenmei ’68-sfeer. De
directie reageerde diplomatisch en tolereerde
hetprotest. Derevolutiewaswelvankorteduur,
want het verbod blijft gehandhaafd, ook bij
warmweer. (PLD)

Elke slechterik heeft puntige kin
KapiteinHaak,debozeheksuitDoornroosje
en Cruella De Vil, allemaal hebben ze één
ding gemeen: een puntige kin. Uit een Brits
onderzoekblijktnudatnetdituiterlijkeken-
merk ons het meeste angst aanjaagt. De
vormervan—eendriehoekwaarvandepunt
naar beneden wijst — zou even bedreigend
en negatief overkomen als een boos gezicht.
Het isdusgeentoevaldatdezeschurkenvaak
ook wenkbrauwen hebben die in een punt
naar de neus toewijzen. De puntige gelaats-
trekkenvandeslechterikeninsprookjesmis-
sen duidelijk hun doel niet: al eeuwenlang
jagen zekinderende stuipenophet lijf.
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Eenbrand ineen luxueus
winkelcentruminQatarheeft
maandagaan19mensenhet
levengekost.Onderhen
13kinderendiegevangenzaten
inhetkinderdagverblijf op
dehoogsteverdieping.De
VlaamseSiel (7), diemethaar
ouders inDohawoont, verloor
eenklasgenootje indebrand.

Rond 10 uur ’s ochtends brak
brand uit in de crèche op de
hoogsteverdiepingvanhetVilla-
gioMall, een luxueus shopping-
centrum in de Qatarese hoofd-
stad Doha. Twintig kinderen en
hun verzorgers raakten ingeslo-
ten door het vuur. De trap naar
het kinderdagverblijf was inge-
stortwaardoorbrandweerluihet
dak moesten openbreken. Voor
zeven meisjes en zes jongens
kwam alle hulp te laat. Onder
hen een klasgenootje van de
Vlaamse Siel Coosemans (7).
Haar papa Tom woont samen
met zijn vrouw en drie kinderen
al vijf jaar in Qatar op een steen-

worp van het winkelcentrum.
«Ook ons vijfjarig zoontje Cas
verloorzijnbestevriendje.Diens
Spaanse mama beviel nog maar
net van een vierde kindje, maar
verloor er in één klap drie. Het is
verschrikkelijk wat deze gezin-
nen nu doormaken.» In de vuur-
haard kwam ook een tweejarige
drielinguitNieuw-Zeelandom.

Nooduitgang vast
«Sien en Cas begrijpen nog niet
water juist gebeurd is,maarhun
school voorziet wel psycholo-
gischehulp.»Coosemanskentde
bewustecrèchewaaroudershun
kinderen enkele uren kunnen

achterlaten terwijl ze hunbood-
schappen doen. «Mijn vrouw
gingerooit eens langs,maarwas
niet te vinden voor de locatie»,
zegtTom.«Hetkinderdagverblijf
is enkel bereikbaar via een lange
gangenoudershebbengeendui-
delijk zichtophunkinderen.»
Er bestaan nog veel onduidelijk-
heden over de precieze omstan-
dighedenvandebrandendered-
dingsactie. De civiele bescher-
mingzounietoverdeaangepaste
plannen beschikt hebben en er
gaanzelfsgeruchtendatdeenige
nooduitgang geblokkeerd was
meteenhangslot.Hetonderzoek
looptnog. (WEVG)

Hells Angels vragen vrijspraak
OphetprocesoverderaidvandeHellsAngelsop
hetclubhuisvandeOutlaws inAalbekevroegen
dezesverdachteHellsAngelsentweeRedDevils
gisteren allen de vrijspraak.De enige die tijdens
het onderzoekdeomerta doorbrak, trok eerder
al zijn verklaringen in. De vermeende schutters,
ChristianMathieu (49) en Jean-Michel Guyart
(47), trokken diens geloofwaardigheid sterk in
twijfel.Guyartponeerdezelfs datkroongetuige
Remi-Nicholas Gillis (44) zelf de kogelregen
afvuurdeomzichtebewijzen.
Indenachtvan3op4oktober2009raaktendrie
Outlaws zwaargewond bij een raid op hun
clubhuis. De slachtoffers vragen elk een voor-
lopige schadevergoeding van 10.000 euro. De
acht beklaagden riskeren tot 20 jaar cel. Drie
HellsAngelsenéénRedDevil staptenondertus-
sen al uit hun motorbende. Wellicht volgt eind
junieenuitspraak.

Deze drieling kwamsamenmet 10 andere kinderen om. Getty/AFP

«Beste vriend vanm’n zoon is dood, moeder is haar drieling kwijt»
VLAAMS GEZIN GETUIGT OVER INFERNO IN QATARESE CRÈCHE

TomenKimCoosemanswonen
vlak bij hetwinkelcentrum.

KUNSTENAARS SHOCKERENMET
BEELD VAN DODE BERLUSCONI

De Italiaanse kunstenaars Antonio Garullo enMario Ottocento
veroorzakenophef inRomemethunkunstwerk ‘Dedroomvande
Italiaan’.HetkunstwerkbestaatuiteenlevensechtepopvanSilvio
Berlusconi,dieopgebaardligtalseenpaus.Alleen:zijnlinkerhand
legt hij over zijn open gulp en aan zijn voeten draagt hij Mickey
Mouse-pantoffels.Methetopmerkelijkekunstwerkwillendema-
kersdecultusaanklagendiedevoormaligeItaliaansepremierrond
zijnpersonagecreëerdheeft.Deopengulp is eenverwijzingnaar
de seksschandalen die het einde betekenden van zijn premier-
schap.Hijzouminderjarigeprostitueesbetaaldhebbenvoorseks
tijdenszijnberuchte ‘bungabunga’-feestjes. (EVH) Foto EPA

AB INBEV-FABRIEK
BROUWT MINDER BIER

In alle Belgische vestigingen van AB InBev
draait de productie momenteel op een laag
pitje. Dat is volgens vakbond ACV al sinds
maart het geval. In de brouwerij van Leuven
draaien er ‘maar’ 3 lijnen in de plaats van de
gewoonlijke6of 7.
Hoewel er nog geen economische werkloos-
heid is ingevoerd,wordtervolopverlof opge-
nomen.Ookwordthetpersoneelvoorandere
taakjes ingezet.«Naareenpreciezeoorzaak is
het gissen», zegt Alex Vancauwenbergh van
het ACV. «Het bedrijf schuift het op de
tegenvallendeexport,hetslechteweervande
voorbije maanden, het rookverbod en de
alcoholcontroles.Feit isdatditgeenpositieve
evolutie is en dat we gauw hopen op beter-
schap. Al was het maar om onze job veilig te
stellen.» De directie van AB InBev wil weinig
kwijt over het probleem. Alwijst ze erwel op
dathetweergeenszinstemakenheeftmetde
tegenvallendeproductie. (KBH)


