
16 donderdag5december2013

**

KENO
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Winnendenummers
2-7-20-22-25-29-33-
34-35-36-42-45-48-49-
53-55-58-64-67-68

PICK-3
Winnendenummers
3-1-7 (Onder voorbehoud)

LOTTO
Trekkingvan4december2013

Bulletins Inzet

Bulletins Inzet

WINNAARS

6juiste
5 juiste+
5 juiste
4 juiste+
4 juiste
3 juiste+
3 juiste
2 juiste+

Geen
Geen
67 2.475,70euro
142 284,30euro
3.523 21,20euro
3.844 10,30euro
55.920 5euro
34.827 3euro

397.228 2.307.017euro

Winnendenummers
8-14-23-24-28-31

JOKER +

WINNAARS

JACKPOT
6juiste
5 juiste
4 juiste
3 juiste
2 juiste
1 juist
sterrenbeeld

Geen
1 20.000euro
3 2.000euro
21 200euro
231 20euro
2.533 5euro
25.645 2euro
12.414 1,50euro

Winnendnummer
+sterrenbeeld=JACKPOT

RAM

(Onder voorbehoud)

35

7-7-4-1-5-8

119.820 214.002euro

JACKPOT07/12: ± 1.500.000euro

JACKPOT06/12: ± 650.000euro

DIEVEN STELEN
VRACHTWAGENMET

RADIOACTIEF MATERIAAL
InMexico zijn dievenaandehaal
gegaanmet eenvrachtwagendie
radioactief materiaal vervoerde.
Dat heeft het Internationaal
Atoomagentschap bekendge-
maakt. Het gaat om kobalt-60,
een stof die gebruikt wordt voor
medische doeleinden, maar ex-
treem gevaarlijk kan zijn. Het
voertuig werd gestolen toen het
op weg was van een ziekenhuis
naar een afvalverwerkings-
fabriek en halt hield aan een
tankstation. Volgens het Atoom-
agentschap staat nog niet vast of
de dieven wisten wat er aan
boordwas. Maarspecialistenvre-
zenwel dat hetmisdadigers zijn
die een vuile bomwillenmaken,
zo schrijft ‘The New York Times’.
Dat is een klassiek explosief dat
niet door atoomkracht ontploft,
maarwel radioactiviteit kan ver-
spreidendoordaternucleairafval
inzit. Een woordvoerder van het
Amerikaanse leger zei evenwel
geen tekenen te hebben van een
terroristische link. «We zijn ver-
ontrust, maar niet in staat van
alarm», zo luiddehet. (GVV)

Koop een lotje van 100 euro,
win een Picasso van 1 miljoen

Wiebereidis100euroneertetellenvooreenlotje,magzich
binnenkortmisschien de eigenaar noemen van een echte
Picasso.Hetwerk‘L’hommeauGibus’(of: ‘Demanmetde
hogehoed’)uit1914isdeenigeprijsvaneenonlinetombo-
la. Vande50.000 lotjeswerden er al 40.000 verkocht. De
winnaarwordtop18decemberbekendgemaakt.
Een anonieme koper kocht het kubistische schilderij ter
waardevan1miljoeneuro en schonkhetopzijn beurt aan
een vereniging die zich inzet voor het behoud van de
Libanese stad Tyrus. Het geld dat de organisatie met de
tombola inzamelt, is bestemd voor een tewerkstellings-
project in de stad en voor een onderzoeksinstituut in
Beiroet. Via de website www.1picasso100euros.com kan
iedereeneen lotjekopen. Foto EPA

Zware boete voor wie
in Frankrijk betaalt voor seks

De redenering is dat 90% van de
prostitueesslachtoffer isvanmen-
senhandel. «Het is een systeem
waarinwereldwijd40miljarddol-
lar om gaat. Vroeger waren het
misschienmeisjesvanlichtezeden
en ‘dames van plezier’, nu zijn het
vrouwen uit Nigeria of Bulgarije.
En dat zou niet bestaan als er geen
klantenwaren», zegtdeFransemi-
nister voor VrouwenrechtenNajat
VallaudBelkacem.Frankrijkmaakt
een fonds van 20 miljoen vrij om
vrouwen te helpen uit het vak te
stappen. De Senaat moet zich nog
overhet themabuigen.
De Belgische vrouwenraad is het
volledigeensmetdeFransebeslis-
sing. «Wantprostitutie isonlosma-
kelijkverbondenmetmensenhan-
del», zegt voorzitter Magda De
Meyer. «Volgens ons kiezen erg

weinig vrouwen er bewust voor.
Ze doen dat onder dwang of uit
armoede.» InBelgië zoudenerde
tussende15.000 en23.000 pros-
tituees werken. 80% zou worden
uitgebuitdooreenpooier.

Zweeds voorbeeld
Frankrijk volgt met zijn nieuwe
wet het Zweedse voorbeeld. In
het Scandinavische land is het al
15 jaar verboden om te betalen
voor seks. Dankzij de maatregel
zoudestraatprostitutieerzijnge-
daaldmet 50%. Duitsland is wel-
licht het volgende land dat zijn
prostitutiewetzalaanpassen.Het
is er sinds 2002 legaal, maar het
nieuwe regeerakkoord van SPD
en CDU/CSU wil vanaf volgend
jaar ook klanten van prostituees
bestraffen. (IVDE)

Wie inFrankrijk naardeprostitueesgaat, riskeertbinnenkorteen
boetevan1.500euro. DeFranseKamerheeftgistereneenwet
aangenomendiehoerenlopenstrafbaarmaakt.Prostitutie zelfwordt
daarentegengeschraptalsovertreding.

JONATHAN VAN
RENTERGHEM &

KATRIEN STRAGIER

Manlief SergioHermanvoertde
hoogsteculinaire regionenaan,
maarthuiskrijgtechtgenoteEl-
lemiekeVermolenhetmoeilijk-
ste eetpubliek voor zich: twee
kids van 4 en 2. Want thuis
draagt zíj de koksmuts. En hoe
dat smaakt, kan iedereen nu
proeven dankzij haar eerste
kookboek. Dat bevat een veer-
tigtal recepten, stuk voor stuk
klassiekers in het gezin Her-
man-Vermolen. Gerechten als
pompoensoep en garnalen-
cocktail, maar ook eigen crea-
ties zoals zalmlolly’s. «Kwestie
vangezondeten leuk temaken.
Want mijn jongens nemen óók
frietjes of pannenkoeken als ze
mogenkiezen», verteltEllemie-
ke, in Nederland bekend als tv-
presentatrice. «Bij ons gaat het
er écht niet anders aan toe dan
indemeestegezinnen.»

Stiekem
Zo leveren erwtjes meteen al
eenpruillipop.Maardaarheeft
de inventievemamawat op ge-
vonden.«Maakereenpastavan,
danzienzeenkel eenkleurrijke
groene saus en niet de bolletjes
die ze niet lusten. Of draai de

erwtjes door de aardappelen.
Ook courgette, absoluut niet
hun favoriete groente, probeer
ik stiekem op hun bord te krij-
gentot ikeenmaniervindwaar-
op ze het wél eten.» Volharden
is volgens Ellemieke de bood-
schap. «Ik heb wel twintig re-
cepten met quinoa geprobeerd
voor ik er succes mee oogstte.
De eerste drie keer probeer je

dezelfde schotel, maar daarna
gajeexperimenteren.Vaakslaat
het aan als ik hetmet iets com-
bineerdat zeerggraageten, zo-
alsbroccoli of spinazie.»
Maar één groente gaat sowieso
nooithetbordop,hoegezondze
ook mag zijn: spruitjes. «Want
dat lusten Sergio en ik zelf
niet. En als de ouders het al
met tegenzineten, kan jemoei-

gemoeid. «Anders was het te
ingewikkeldgeworden»,werpt
de driesterrenchef op. «Ik zou
alle gerechten willen per-
fectioneren. Met wat grof
zeezout, een druppel olijfolie
of meer specerijen. Maar
kinderenkunnendatnietaltijd
appreciëren. Het is geen kook-
boek voor hobbykoks of
kookfreaks,maarvoormensen
die lekker willen koken voor
het gezin. Ik ben trots op
Ellemiekeenhaarboek.»
Het is Ellemiekes eerste kook-

Het is geen sinecure
om je kroost gezond
te doen eten. Zelfs
met een topchef in
huis. «Ik zit wel eens
met de handen in het
haar als onze zonen
zeggen dat ze iets
niet lusten», zegt
Ellemieke Vermolen,
die ten huize Sergio
Herman kookt voor
manlief, Noah (4) en
Zenna (2). Met haar
‘Ellemieke’s familie-
kookboek’ wil ze
ouders aanzetten
toch gehate erwtjes
te serveren. «Maak er
gewoon pasta van.»

«Plet erwten tot pasta en
ze weten niet wat ze eten»

MEVROUW SERGIO HERMAN LEERT OUDERS GEZOND KOKEN VOOR KINDEREN

VOLHARDEN IS
DE BOODSCHAP.
EXPERIMENTEER
TOT JE EEN
COMBINATIE VINDT
Ellemieke Vermolen

Voor4personen:
-4 zalmfilets, inkleine stukjesgesneden
- 1 kg aardappelen, gekookt en geprakt
met eenvork
-100gbroccoli, gekookt engeprakt
- 2kleineuitjes, fijngesneden
- scheutje chilisaus
-peper en zout
- 1 losgeklopt ei
- verkruimeldbroodof paneermeel
- 2 eetlepels olijfolie

«Het lievelingsrecept vanmijn jongste zoontje»

ZENNA’S VISBURGERS

lijk je kinderen er enthousiast
voor maken», lacht Ellemieke.
En ja, het hoeft heus ook niet
elke dag speltpasta en broccoli
te zijn. «Wij gaan ookwel eens
naar McDonalds. Maar ik
tracht de jongens dan toch
ook een gezonde variant te
leren kennen, zoals een vers-
gemaakte visburger of groen-
tenchips.»

Shakes
Papa Sergio heeft zich trou-
wens niet met het kookboek

Doedestukjeszalm,degeprakteaardappel,broccoli,
ui en het scheutje chilisaus in een kom. Meng goed
door elkaar en kruid met peper en zout. Maak hier
middelgrote balletjes van en zet ze een halfuur in de
koelkast.Daarnakanjeermakkelijkeenaantrekkelijk
vorm vanmaken, zoals een vis. Haal daarna de vis-
burgersdoorheteiendandoorhetverkruimeldbrood
ofpaneermeel.Verhitdeolijfolie ineenpanenbakde
burgersmooigoudbruin.
Versiering: gebruik schijfjes ui en de hoedjes van een
kerstomaatjevoordeogen.Boontjesenkomkommer
wordenzeewier,metschijfjeskomkommerentomaat
maakje luchtbelletjes.

boek, maar ze heeft de smaak
te pakken. «Ik ben zeker van
planernogtemaken. Ikbennu
aan het nadenken over eentje
met alleen gezonde shakes.
Wist je dat je met één shot
tarwegras evenveel vitamines
binnen krijgt als met een kilo-
gram groenten?» Dus ouders,
ook jullie ontsnappen niet aan
Ellemiekes missie voor gezon-
derevoeding.
‘Ellemieke’s familiekookboek’ is
uitgegeven bij Minestrone en
kost 24,50euro.

SergioHerman
enEllemieke
Vermolenmet
zoontjesZenna
enNoah. PN

Dochter Mandela:
«Ik besef dat hij
op sterven ligt»

Nelson Mandela (95) is er «niet
goed aan toe». Dat zegt dochter
Makaziwe. In een interview met
de Zuid-Afrikaanse zender SABC
benadruktzeweldatdevoorma-
lige Zuid-Afrikaanse president
moedig blijft vechten en dat hij
«nog altijd bij ons is». Maar de fa-
miliemaaktzichalopvoorhetaf-
scheid. «Met mijn hoofd weet ik
dathij op sterven ligt.Maar emo-
tioneel ben ik er nog niet klaar
voor», vertelt jongste dochter
Zindzi in ‘The New York Times’.
Vorige maand onthulde zijn ex
WinniedatdeNobelprijswinnaar
niet langer spreekt «door alle
buisjesdie inzijnmondzittenom
vochtuit zijn longen teverwijde-
ren». Mandela verblijft sinds 1
september in z’n huis in Johan-
nesburg waar hij verzorging
krijgt. Op 8 juni werd hij nog in
het ziekenhuis opgenomen voor
een longontsteking en wellicht
enkele complicaties. (KST)

Keniaanse oom van Obamamag in VS blijven
Een Keniaanse oom van de Amerikaanse
president Barack Obama heeft dinsdag een
verblijfsvergunning gekregen van een im-
migratierechter in Boston. Daardoor kan
ObamaOkech Onyango (69) nuwettelijk in
het landblijvenwaarhijal50jaarwoont. Hij
kwamin1963meteenstudentenvisumnaar

de VS, maar dat verliep in 1970. Hij kreeg in
1986en1989bevelhet landteverlatenenna-
dat hij in 1992 een proces in beroep verloren
had,werdhij illegaal.Zijndossierkwamweer
boven toen hij in 2011 werd opgepakt voor
dronken rijden.VolgenshetWitteHuisheeft
Obamazijnoomnooit ontmoet.
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LEUVEN
WILSELE

Vrachtwagen klem
onder lage
spoorwegbrug
Op de Aarschotsesteenweg in
Wilsele (Leuven) kwam gister-
middagopnieuweenvrachtwa-
gen onder de spoorwegbrug
klem te zitten. Zoals ondertus-
sen al tientallen keren is ge-
beurd, reed een vrachtwagen-
bestuurder zich gisteren even
over 12 uur klem onder de lage
spoorwegbrug.Debeschadigde
truckkonnogopeigenkrachten
onder de brug uit. Infrabel ging
terplaatseomdeschadeaande
brug op temeten. Deze bleek al
bij al beperkt te zijn gebleven.
Het verkeerwerddoor het inci-
dentweleen tijdlangomgeleid.
De hoogteportiek met kettin-
gen die moest beletten dat te
hoge vrachtwagens nog onder
de lagebrugzoudenrijden,ver-
dween enkele maanden gele-
den nadat een te hogewegreus
dewegopstellingvolledigneer-
maaide. (SPK)

LEEFDAAL

Man doet zich voor
als politieagent
Johan H. (53) uit Tervuren ris-
keert een boete van 1.200 euro
omdat hij zich had voorgedaan
als politieagent. Op 22 septem-
bervorig jaarreeddebeklaagde
in de Mezenstraat in Leefdaal
richtingTervurenengeraaktein
discussie met een andere be-
stuurder over voorrang bij een
wegversmalling. «Ikben lidvan
de federale politie en u heeft
twee opties, ofwel maakt u
plaats voor mij ofwel krijgt u
eenboete», zoudemantoenge-
zegd hebben. De andere chauf-
feur noteerde de nummerplaat
van de wagen en belde later
naar de politie om de identiteit
van de man te weten te komen
maar daar wisten ze van niets.
Uitspraakop8 januari. (KCL)

LEUVEN

Controle op
te snelle bromfietsen
Motorrijders van de Leuvense
verkeerspolitie controleerden
gistermiddag 19 bromfietsen.
Elketweewielerwerdopde‘rol-
letjes’ getest. In totaal bleken
vier bromfietsen te snel te rij-
den. Een bromfiets klasse A
(max. 25 km/uur) haalde een
snelheid van 54 km/uur. Een
bromfiets klasse B (max 45
km/uur) haalde 64 km/uur. De
vierbestuurdersdiehunbrom-
fiets hadden opgedreven, kre-
gen een proces-verbaal. Ze
moesten hun bromfiets correct
latenafstellen. (SPK)

Camille (2) enmamaSaartje krijgen een rugzakmet lekkers en speelgoed van deSint. Foto Ponsaerts

HetOCMWvanTremeloorganiseerdegistereneen
Sinterklaasfeest voor de ouders en kinderen die
een beroep doen op de kinderopvang van de ont-
haalouders in de gemeente. «Iedereen krijgt de
kans om de Sint persoonlijk te begroeten», zegt
OCMW-voorzitter Jan Van Herck. «Dit feest biedt
ouders die hun kindje bij dezelfde onthaalouder
brengenookdekansommekaareensuitgebreider
te leren kennen. Op doordeweekse dagen is er bij
hethalenenbrengenvandekinderendaarvoor te

weinig tijd.»
In Haacht werden gisteren kinderen van OCMW-
cliënten door de Sint ontvangen. «Sinterklaas is
voor àlle kinderen het kinderfeest bij uitstek»,
weet Rudy Coddens van de Vereniging voor
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). «Voor
mensen in armoede is het niet evident om voor
hunkinderenietsextratekopen.HetOCMWzorgt
ervoordatdeSintookdeschoentjesvandezekin-
derenniet voorbij gaat.» (SPK)

TREMELO Sinterklaas bezoekt OCMW

Ijsbeer op dak Balk van Beel

LEUVEN

Aandachtigewandelaarsof fietsershebbenhemmisschienalopgemerkt,
maar sinds zondag staat er op een gebouw langs deVaartkom in Leuven
een beeld van een twee meter grote ijsbeer te blinken. De trots van de
Noordpoolheeft ereenplaatsjegekregenophetdakvanhetprestigieuze
woonprojectBalkvanBeel langsdezuidelijkeoever.«Metdeijsbeerwillen
weniet alleen voor extra sfeer zorgen tijdens de eindejaarsperiode,maar
ookhetduurzamekaraktervanonsgebouwindeverfzetten.DeBalkvan
Beel ishetmeestduurzameresidentiëlegebouwinEuropa»,zegtinitiatief-
neemsterenwijkbeheerdervanhetstadsproject‘Tweewaters’,Hannelore
Van Calseyde. «De ijsbeer zal zeker tot eind januari op het dak blijven
staan.»Ookwie ‘savonds langsdeVaartkompasseert, zalde ijsbeerkun-
nen zien,want hij is volledig uit LED-lampjes opgebouwden aangesloten
opdegroenestroomvanhetgebouw. (KHK/foto Vertommen)

14 opgepakte illegalen meteen vrij
LEUVEN

SVEN PONSAERTS

Omdat het aantal gauwdiefstal-
len al een tijdje enorm piekte,
hield de Leuvense lokale politie
tijdens het weekeinde van 16 en
17 november een gerichte actie
tegen gauwdieven. Daarbij kon-
denmaar liefst 14, al danniet ge-
seinde, illegalen tussen 22 en 38
jaaroudvandestraatwordenge-
haald.Zevenmannenwerdenon-
derscheptnabijhetstation,zeven
anderen in de uitgaansbuurt van

de Oude Markt. Het betrof vijf
Marokkanen,vierAlgerijnen,drie
Irakezen,eenPakistanieneenIn-
diër. Allen werden opgepakt en
aan de dienst Vreemdelingenza-
kenovergedragen.

Operette
Minstens een illegale Algerijn
kwaminaanmerkingvoorgauw-
diefstallen. Twee onder hen - de
Indiër en een Irakees - mochten
zonder meer beschikken. De 12
overigenkregenonmiddellijkhet

bevel het grondgebied te verla-
ten, en werden eveneens vrijge-
laten.Datblijktuiteenparlemen-
taire vraag van Federaal parle-
mentslid Theo Francken (N-VA)
aan bevoegdminister Joëlle Mil-
quet(cdH).«Hetbewijsdater-op
wat operette na - niets gebeurt
aan de plaag van illegale gauw-
dieven in Leuven», meent fede-
raal parlementslid en Lubbeeks
burgemeesterFrancken.«Erwor-
den er wel opgepakt, maar geen

GEEN PLAATS INASIELCENTRAVOOR GEVATTE GAUWDIEVEN

De 14 illegalen die half november tijdens een po-
litieactie tegen gauwdieven in Leuvenwerden
opgepakt, werden allemaalmeteen weer vrijge-
laten. Volgens staatssecretaris voorMigratie
Maggie De Block waren alle gesloten asielcentra
volzet en had de Leuvense politie nagelaten om
vooraf voldoende plaatsen te reserveren.

opgesloten of terug gestuurd. Op
deze manier blijft het natuurlijk
dweilenmet de kraanopen. Der-
gelijke politieacties hebben dan
ookniethetminstenut.Waarzijn
we dan ook mee bezig?», aldus
hetkamerlid.
Nog als antwoord op een vraag
vanFranckenlietstaatssecretaris
voor Migratie Maggie De Block
(OpenVld) dinsdagweten dat de
mannenwerden vrijgelaten om-
dat de Leuvense politie geen
plaatsen had gereserveerd in het
gesloten centrum 127 bis. «Het
probleemisdatdiegeslotencen-
tra bomvol zitten en er dat be-
wuste weekeinde echt geen

plaatsmeerwas. Daarompleit ik
ervoor dat er altijd, en zeker bij
grootschalige geplande acties,
plaatsenzoudenwordengereser-
veerd», aldusFrancken.
«Hoekondenwij in hemelsnaam
voorzien dat we dat weekeinde
meer dan tien illegalen zouden
oppakken», reageert politie-
woordvoerderMarcVranckx.

Reservaties
«Ook wij werden door dat grote
aantal overdonderd. En wie zegt
datalleopgepakten,ookindiener
plaats zou zijn, effectief worden
opgesloten? Voor de georgani-
seerde acties vanuit de dienst
Vreemdelingenzaken, waarbij
onzemensensteunverlenen, ge-
beurendergelijkereservatieswel.
In de andere gevallen volgen we
steeds de voorgeschrevenproce-
dure: de betrokkene identifice-
renenVreemdelingenzakenver-
wittigen.Het zijn zij die inderge-
lijke gevallen beslissen wat er
met de betrokkene moet gebeu-
ren», aldusnogVranckx.

HOE KONDEN WIJ
VOORZIEN DAT WE
DAT WEEKEND
ZOVEEL ILLEGALEN
ZOUDEN OPPAKKEN?
Marc Vranckx,
politiewoordvoerder

Heroïnedealer veroordeeld tot 2 jaar cel
DavyC. (37)uit Leuven isdoordecorrectionele rechter inLeuvenver-
oordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 6.000
euro voor het bezit, afleveren en verkopen vanheroïne. Zijn vriendin
NelH. (37) riskeerde18maandenenhadhaarvriendzelfsheroïnebe-
zorgd in de gevangenis. Voor haar stelde de rechter een maatschap-
pelijkonderzoek in.
Een telefoononderzoek van hun gsm’s toonde aan dat het koppel in
2011 en 2012 veelvuldig contact haddenmet druggebruikers en per-
sonenuitNederland.Debeklaagdenhaddenhetbezitbekendengaven
toe regelmatignaarNederland te rijdenomheroïne te kopenvoor ei-
gengebruik, somszelfs3maalperweek.Maaropdietripjesnamenze
ookgeregeldheroïnemeevooranderen.«Beidebeklaagdenwarentij-
densdeperiodeéénvandebelangrijkstedraaischijvenvanheroïne in
Leuven», klonkhet.Devrouwkenthaar straf op2april. (KCL)

LEUVEN

DIEF BIJ OHL RISKEERT WERKSTRAF
Sven C. (27) uit Sint-Pieters
Leeuw riskeert een werkstraf
van250uurvooreeninbraakbij
voetbalclubOHLenhetmishan-
delenvanzijnhond‘Rasta’. Inde
nachtvan30op31januarisloeg
Sven C.met een vriend een ruit
in bij OHL en ging aan de haal
metverschillendebakken leeg-
goed, frisdrank,biereneenvlag.

Hondmishandeld
Hijmoest zichookverantwoor-
den voor het mishandelen van
zijnhond‘Rasta’.Volgenscame-
rabeelden sloeg deman de pit-

bull op het lichaam en de snuit
met een kleine stok en trok hij
hem omhoog aan zijn leiband.
Demanwerd in het verleden al
enkelemalen veroordeeld voor
diefstal en slagen en verwon-
dingenmaar isnuophet rechte
pad.«Daaromlijkteengevange-
nisstraf mij niet nuttig. Voor de
diefstal vorder ik eenwerkstraf
van 200 uur en voor de dieren-
mishandelingnogeens50uur»,
aldus de procureur. De man is
66% invalide verklaard en er
moet nagegaan worden of hij
effectief kanwerken. (KCL)

LEUVEN

LEUVEN

Provincie steunt
initiatieven
kinderopvang
De provincie Vlaams-Brabant
investeertdit jaarbijna275.000
euro in bijkomende plaatsen
voor kinderopvang. «De nood
aan kinderopvang is groot»,
weet bevoegd gedeputeerde
Monique Swinnen (CD&V).
«Daarom investeert de provin-
cie jaarlijks in kinderopvang.
Maar dit jaar gaan demiddelen
nietalleennaarbijkomendeop-
vangplaatsen, maar ook naar
kinderopvang voor kinderen
met een speciale zorgbehoefte
en vergroening van de kinder-
opvang», aldus nog de gedepu-
teerde voor Welzijn. In totaal
krijgeneen24-talkinderopvan-
ginitiatieven samen 274.500
euro steun. In onze regio zijn er
subsidies voor initiatieven in
Bierbeek, Boortmeerbeek, Hul-
denberg, LeuvenenRotselaar.

(SPK)


