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Gent-Wetteren

ZWAARSTE KLAP OP BEURZEN
SINDS OKTOBER

DeChinesecentralebankbesliste
gisteren voor de tweede dag op
rij om dewaarde van haarmunt,
deyuan,naaromlaag tebrengen.
Met die drastische maatregel
wordenChineseproductengoed-
koper en hoopt het land z’n
export te stimuleren. Maar inhet
Westen wordt die devaluatie
beschouwd als een signaal dat
deChineseeconomieveelsneller
afkoelt dan de officiële cijfers
beweren. En aangezien China
de voorbije jaren de groeimotor
was voor veel Europese export-
bedrijven, leidt de waardedaling
tot verschrikte reacties op de
financiëlemarkten. De Brusselse
beurs ging 3,03% in het rood, het
grootstedagverliessinds15okto-
ber 2014. ‘China-gevoelige’ aan-
delen als Bekaert, Solvay en AB
InBev incasseerden forse tikken.

Elders in Europa was de malaise
evengroot.
Economen benadrukken dat het
effect van de Chinese devaluatie
opdeBelgischeeconomierelatief
kleinis. Het landbehoort immers
niet tot onze grootste handels-
partners. Indirect zal er echter
wel een impact zijn, want België
exporteert veel naar Duitsland
en daar zijn de bedrijven veel
harder blootgesteld aan de Chi-
nesemarkt. (HG/FrD)

Drieënhalf uur lang is monnik Giel gister-
namiddagvastgehoudenopdeluchthaven
vanZaventem.Reden: de 17-jarige jongen
uit Sint-Laureins bleek nog geseind te
staan, nadat hij in 2013 een tijdelijk uit-
reisverbod met de voeten getreden had.
«Heel vreemd», zegt hij. «Anderhalf jaar
geleden liephetookaleensmis,maar toen
beloofdedepolitiemedathetnietmeerzou
voorvallen.Toeniknegenmaandengeleden

even terug naar België kwam, ben
ikdaadwerkelijkzonderproblemen
doordepaspoortcontrolegeraakt.
Maar nu zetten ze mij hier toch
weer tussen de écht geseinde
mensen.»Uiteindelijkwerddefout
rechtgezetenmochtGielalsnognaar
z’n moeder. Gelukkig bleef hij al die
tijd 100% zen — of wat had u
gedachtvaneenmonnik? (JEW)

Degrootstevluchtelingencrisissinds
de Tweede Wereldoorlog laat zich
ook bij ons steeds feller voelen.
Nadat het aantal asielaanvragen in
juli al bijna de historische kaap van
3.000 bereikt had, vermoedt staats-
secretarisvoorAsielenMigratieTheo

Francken(N-VA)datheterdezemaand
weleens4.000kunnenworden.
België nam daarvoor al zijn voor-
zorgen. Bovenop de circa 20.000
bestaande opvangplaatsen komen
er de komende weken 2.500 bij in
leegstaande kazernes. Maar ook die

bedden kunnen wel eens sneller
gevuldrakendanverwacht.Francken
wil er op termijn 10.000 plaatsen
bij en gaat daarvoor al deze maand
nieuw overleg organiseren met
Defensie, de Regie der Gebouwen,
de Civiele Bescherming en partner-
organisaties als het Rode Kruis en
VluchtelingenwerkVlaanderen.
Opmerkelijk: ook de private markt
wordt geconsulteerd. «In de eerste
plaats kijkenwe naar de ngo’s, maar
ook wie een leegstaand hotel of
ziekenhuis heeft, kan dat aan-
bieden», aldus Fedasil. Volgens de
dienst is de zoektocht vooral
preventief. «Als blijkt dat de we
niet alle 10.000 plaatsen nodig
hebben, zullen we ze ook niet aan-
wenden. Maar de instroom versnelt
wel enormhard.»

donderdag 13 augustus 2015

AFHAALBON

In ruil voor deze bon en 1,95 euro krijg
je het album “Lambik Baba” (1991) van
Suske en Wiske mee naar huis. Geldig
vanaf donderdag 13 augustus t.e.m.
donderdag 20 augustus.
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10.000
extra plaatsen

voor asielzoekers

GEZOCHT TEGEN MAART 2016

Omdat de toestroom van asielzoekers
maar blijft aanzwellen, zoekt Fedasil
tegen maart volgend jaar liefst
10.000 extra opvangplaatsen.
«Ook leegstaande hotels of zieken-
huizen komen in aanmerking.»

• DIETER DUJARDIN •

De9-jarigeMorgan
VanBaelenuitHout-

halen is één van de
zesBelgischekinderen
die elk jaar geboren
wordenmet ‘epidermo-
lysis bullosa’, dezelfde

huidziektealsdeSyrische
vluchteling Mohammed.
Vankop tot teen is ze inge-
pakt met windels, omdat

haar lichaambedekt ismet
wondjes. «Overdag valt de
pijn wel mee», vertelt haar

mama.«Maardeverzorging,
die elke dag 1,5 tot 2 uur in
beslag neemt, doet wél veel
zeer.» Ondanks de ongenees-
lijke aandoening proberen
Morgans ouders haar op
dezelfde manier te behandelen

als haar grote broer en kleine zus.
Endusmaghetmeisje óókschomme-
len of op het strand spelen, ook al
hebben de dokters haar dat eigenlijk
verboden. (LVB)

’t Is weer voorbij, die hete zomer
«Vandaag is het nog puffenmet 30 graden
enmeer, maar daarna keren we terug naar
normale zomerse temperaturen van 20 à
23 graden.» Dat voorspelt KMI-weerman
David Dehenauw. Helemaal onmogelijk is
het niet dat er nog hete dagen aankomen,
«maar voorlopig ziet het er niet naar uit».
Vanavond en vannacht is een fiks onweer

met flink wat donder en bliksem niet uit te
sluiten.Vooral inWest-enOost-Vlaanderen
bestaat het risico dat de regenmet bakken
uitdeluchtvalt.Stormcell.beenNoodweer.be
verwachten tot 50 liter neerslag per vier-
kantemeter. Het goede nieuws is dan weer
datdebuiennietofnauwelijksgepaardzullen
gaanmethevigewindstotenofhagel. (MU)

MONNIK GIEL OPGEPAKT
OP LUCHTHAVEN

7

Morgan (9)
heeft zelfde ziekte als
vluchteling Mohammed

DeEuropesebeurzenhebbenhunzwartste
dagsindshalf oktobervorig jaarbeleefd.
Beleggers reageerdenpaniekerigop
eennieuwedevaluatievandeChinese
muntenstuurdendeaandelenmarkten
meerdan3% lager.
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Zwangere
mama (28)
sterft na

hartstilstand
10

Hetmeisjesidool poseert voor een
selfiemet actrice EmilyRatajkowski

en regisseurMaxJoseph.
44

Met 250 Belgische fans
naar ZAC EFRON
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Tienermeisjes
steken

jongen neer
InZonhovenzijnrond21.30uur
gisteravond twee meisjes van
15 en 17 opgepakt. Ze worden
ervan verdacht eerder op de
avond een jongen te hebben
neergestoken in de buurt van
een sportveld. Het zou om een
wraakactie gaan, nadat de
jongen een einde gemaakt had
aan een liefdesrelatie, wellicht
met één van de twee meisjes.
Hetslachtofferwerd inkritieke
toestand naar het ziekenhuis
gebracht. (MMM)



Morganligt inhaarluiezeteltvtekijken,
terwijl haar 4-jarige zusje Rani vrolijk
heenenweerstuitert.Aandachtvoorde
windelsvangrotezusheeftRanihoege-
naamdniet.Die isnochtansvolledig in-
gepakt: vanonderhaar kin tot aanhaar
voetjes. «De mensen zien wel dat ze is
ingewikkeld,maar enkel de dokters en
deverpleegsterswetenhoeernstigepi-
dermolysis bullosa (EB, red.) is», zegt
mama Sandra. «De wonde loopt van
haar kin tot aan haar navel. Ook haar
vingers zijn omwikkeld, want door de
wondjes ontstaan er littekens die aan
elkaar groeien. Dat heet ‘webbing’. Bij
het Syrische vluchtelingetje zie je dat

zijn handen al vergroeid zijn tot klom-
pjes.BijMorganvalthetnogmee.Enkel
haarduimstaatnietmeer zoals dat zou
moeten. Ik denk dat Mohammed de
ernstigste vorm van EB heeft, net als
Morgan. Hoe ernstiger de aandoening,
hoedieperdewonden.»

Lijm
Wat EB precies is, weet Sandra op een
eenvoudigemanier uit te leggen:Mor-
ganmist een eiwit dat de lijm is tussen
de verschillende huidlagen. Daardoor
komendehuidlagenbij haarmakkelijk
los en zo ontstaan er blaren en open
wonden. Besmettelijk is de ziekte niet,

erfelijk wel. Mama én papa moeten er
drager van zijn. «Wij hebben gewoon
heel veel pech gehad. Mijn man en ik
zijnallebeigezondedragersvandeziek-
te. Onze kinderen hebben één kans op
de vier omEB te hebben,maar datwis-
tenwijhelemaalniet—wehaddenzelfs
nog nooit van de ziekte gehoord. We
hadden immers al een gezonde zoon.»
Even later komt Lander (10) binnen-
waaien. Hij is met papa naar de kapper
geweest om zich een ‘stoer voetbal-
kapsel’ te latenaanmeten.
«DatMorgan de ziekte had, wist de gy-
naecologevrijwelonmiddellijk.Doorde
wrijving in de baarmoeder had mijn
dochterbijdegeboortegeenvelophaar
voetjes.Diezagenhelemaalrood.Als ie-
dereenplotszwijgt indeverloskamer is
datheelakelig.Entochdachtiktoennog
dat Morgan beter zou worden. Nu we-
tenwedatzenooitzalgenezen.Allebla-
ren of wonden die er ooit geweest zijn,
gaan altijd opnieuwopen. En er komen
steeds nieuwe plaatsen bij. Elke dag
duurthetanderhalf tot tweeuuromal-
les teverzorgen. LeukvindtMorgandat
niet, maar overdag valt de pijn wel
mee.»

Violetta
Stiekemhooptzeweldatdewondjesop
een dag vanzelf zullen verdwijnen. Dat
is ook wat ze als 6-jarige het liefst aan
Make-A-Wishhadgevraagd:«Mama, ik
kan zeker niet wensen dat ze weg-
gaan?»Datkonniet,enduswerdhetK3.
«Het was echt heel fijn dat mijn doch-
tertjehendankzijMake-A-Wishmocht
ontmoeten. Zoiets doen zeniet zomaar
voor gezonde kinderen.» Morgan be-
aamtdatdeontmoetingmetK3best tof

was,maarvoegterdandroogjesaantoe
dat ze het nu toch meer voor Violetta
heeft.
«Jemoetdeziektegewoonaanvaarden,
want je kunt niet anders», zegt Sandra.
«Alzijnerbijons jongstedochtertjewel
tests gebeurd voor ze geboren werd,
want zoiets doe je geen enkel kind aan.
Hetmoeilijkste vind ik nogdie blikken,
dat gapen van andere mensen. Ik vind
datniet fijnvoorMorgan,wantdanisze
zelf niet ophaar gemak. Zekanniet on-

bezorgd kind zijn. Als ouders proberen
we haar op dezelfde manier te behan-
delen als haar broer en zus. Alswenaar
zee gaan, latenwehaar óók in het zand
spelen, hoewel dat eigenlijk niet mag.
EnMorgan springt ook op de trampoli-
ne:zezitdanineenstoeltjeenwijsprin-
gen voor haar. Aandacht krijgt ze wél
meer dan Lander en Rani, want de da-
gelijkse verzorging neemt nu eenmaal
veel tijd inbeslag.»

Goed rapport
OokopschoolwordtMorganeenbeetje
voorgetrokken,zegthaarmama.«Deaf-
spraak is dat ze altijd naar de zorgcoör-
dinator mag gaan als een ander kindje
een lelijke opmerking gemaakt heeft.
Maar dangaat ze ernaartoe als ze enkel
een extra koekjewil, bijvoorbeeld.Niet
datzeopschooluitgelachenwordtdoor
deanderekinderen, integendeel.Alleen

als er een nieuweling is gearriveerd,
durft die haar wel eens raar aan te kij-
ken. Haar broer gaat naar dezelfde
schoolenzorgterggoedvoorhaar:elke
ochtendduwthijhaarmethaarrolstoel
de klas in en elke avond gaat hij haar
daar weer halen. Ver stappen kan ze
niet,onderanderedoordevelewondjes
op haar voeten en benen. Maar leren
kan Morgan heel goed: ze had 84% en
gaatnunaarhetvierde.»
«Als de diagnose valt, ben je daar even
niet goed van.Maar intussenheb ik ge-
leerdgelukkigtezijnmetkleinedingen.
Ikmaakmeooknietmeerzosneldruk»,
zegt Sandra. En dan tot Morgan: «Het
enige wat jij zou willen veranderen, is
minder wondjes, maar dat kan niet.
Voorderest isallesnaarwens.»Waarop
haardochtertjehaarliefsteglimlachbo-
venhaalt enmamametpretoogjesaan-
kijkt.

6 donderdag13augustus2015
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«Na de geboorte van mijn dochtertje Morgan
werd het muisstil in de verloskamer. Ik wist met-
een dat er iets mis was: ze had geen huid op haar
voetjes.» De baby van Sandra Bulthé (43) uit
Houthalen bleek dezelfde ziekte te hebben als de
Syrische vluchteling Mohammed. Intussen is
Morgan uitgegroeid tot een frêle meisje van 9.
Een kind met een ontwapenende glimlach. Maar
ook een kind dat nooit zal genezen.

• LIEVE VAN BASTELAERE •

Vermogenstaksen
financieren kwart van tax shift

Landmacht heeft
te weinig mankracht

De zeven gevechtseenheden van de Landcom-
ponentvanhetBelgischelegerkampenmeteen
personeelstekort, zowel bij de officieren en
onderofficieren als bij de vrijwilligers. Volgens
legerbronnen dreigt de situatie de komende
jaren nog te verslechteren, doordat er minder
mensen aangeworven worden als gevolg van
debesparingsmaatregelenvanderegering.Eén
van de zwaarst getroffen eenheden is het
tweedecommandobataljonvanFlawinneinde
provincie Namen, dat volgend jaar 600 man-
schappen moet leveren voor de NAVO. Het
bataljon, dat nu uit 550 militairen bestaat,
beschikt maar over 73% van het gevraagde
aantalofficieren,78%vandeonderofficierenen
amper 65% van de vrijwilligers. Bovendien
vertrektbijhetbataljondit jaarnogeenveertig-
tal militairen, terwijl er slechts tien nieuwe
vrijwilligers zoudenbijkomen. (KSN)

Orde Vlaamse Balies haalt
uit naar «media-advocaten»
«Latenwenu eindelijk eens komafmakenmet
statements die er alleen maar op gericht zijn
het publiek te behagen of ego's te strelen.»
Straffe taal vanDominiqueMatthys, voorzitter
van de Orde van de Vlaamse Balies, gisteren in
eenopiniestukinDeMorgen.Deuitspraakkomt
er nadat strafpleiter Walter Van Steenbrugge
kritiekhadophetpro-Deosysteem.Dekernvan
het betoog van Matthys: het optreden van
«media-advocaten» overschaduwt het werk
van de grote massa onbekende maar hard-
werkende confraters. «Rechtspraak is geen
spektakel,enwatzichdagelijks inderechtbank
afspeelt, isvooralwieerbijbetrokkenisbittere
ernst», zegtMatthys.
Van Steenbrugge reageert ontgoocheld. «Het
wordt blijkbaar niet geapprecieerd als je een
constructief voorstel doet om een onrecht-
vaardigheid recht te zetten. Jammer.»

Detaxshiftwordtvoorongeveereenkwart
betaalddoornieuwebelastingenopvermogen.
Diebrengen928miljoeneuro inhet laatje.
Anderzijdsbestaatdeoperatievoor15%uit
eenbelastingverlaging.

CD&V ijverde voor een rechtvaardiger verdeling
van de lasten. Ook de vermogens moesten mee-
betalenaandetaxshift.Uitberekeningenblijktnu
dat vermogenstaksen de belastingverschuiving
voorzo’n25%financieren.Dekaaiman-enspecu-
latietaks, de hogere roerende voorheffing en de
immofondsenmoeten zo’n 928miljoen euro op-
leverenvande3,7miljardeuro,diegebruiktwordt
omondermeermeerde100euroextranettoloon
per maand en de lagere werkgeversbijdragen te

financieren. Open Vld en N-VA drongen er dan
weer op aan dat de algemene belastingdruk niet
zou verhogen door de operatie, integendeel. Zij
kunnen nu pronken met het feit dat de tax shift
voor 15% neerkomt op een zogenaamde ‘tax cut’.
Hij wordt namelijk voor 550 miljoen euro ge-
financierd door besparingen op de overheid, die
efficiëntermoet gaanwerken. Nog eens 500mil-
joeneuro,of13,5%, isafkomstiguitandereinkom-
sten.Het gaatdanondermeeroverde strijd tegen
de fiscale fraudeenhetdividendvanBelfius.
De overige 46,5% komt uit belastingverhogingen,
dieopvermogennietmeegerekend.Deverhoging
van de btw op elektriciteit van 6 naar 21% zorgt
voordegrootstebrokvan712miljoeneuro.

(KST)

«Haar wens voor
Make-A-Wish?

Dat die wondjes
zouden weggaan»

Morgan (9) heeft zelfde huidziekte als Syrische vluchteling Mohammed

Het moeilijkste vind ik
die blikken, dat gapen
van andere mensen

MAMA SANDRA

Elke dag duurt het
anderhalf tot twee uur
om alles te verzorgen

MAMA SANDRA

MoedigeMorganmet haarmamaSandra en grote broer Lander. «Hij zorgt erg goed voor haar:
elke ochtend duwt hij haarmet haar rolstoel de klas in en elke avond gaat hij haarweer halen.» Foto PN


