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Juf Liesbeth is klaar om er weer in te vliegen! (Foto Frank Pollet)

Digitaal geletterd zijn is belangrijk voor jong en minder jong. (Foto iStock - evgenyatamanenko)

Spannende start!
Op 1 september luidt de schoolbel het nieuwe schooljaar in. Maar je leerkracht is 
op voorhand al fl ink in de weer geweest.

Liesbeth Hermans geeft les in het zesde leer-
jaar van de Sint-Catharinaschool in Sinaai. 
Vanaf midden augustus begint het bij haar 
altijd te kriebelen. ‘Eerst groeien de nieuwe 
ideeën en plannen in mijn hoofd. Hoe zal ik 
een wero-thema dit schooljaar eens aanpak-
ken? Met welk Frans liedje geef ik mijn leer-
lingen zin om de taal te leren? Overal waar 
ik kom, zie ik nieuwe mogelijkheden. Zo was 
ik deze vakantie bij een juwelenmaakster 

in de Auvergne. Daar ontdekte ik een knap 
knutselidee voor Moederdag. Foto en check!’ 
Na het denkwerk gaat juf Liesbeth over tot 
actie. ‘Ik verhuis spullen, pak in en uit … 
Ik bedenk creatieve opdrachten rond een 
nieuw jaarthema … Een nieuw schooljaar is 
altijd spannend. Ook voor mij is die eerste 
schooldag alsof ik voor het eerst in het diepe 
spring. Maar wat heb ik ernaar uitgekeken!’

Op vakantie: 
niet voor iedereen
In 2020 leefden 950.000 Vlamingen in 
een gezin dat geen week buitenshuis op 
vakantie kon. Ze hadden daarvoor niet 
genoeg financiële middelen. Dit blijkt 
uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. 
De vakantiearmoede is het hoogst bij 
werklozen, huurders en eenoudergezin-
nen. Verder meldt Statistiek Vlaande-
ren dat ongeveer 660.000 Vlamingen 
moeilijk rondkwamen met 
hun inkomen. Ook hier is 
de armoede het hoogst 
bij dezelfde groepen.
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Sterrenhotel 
Europese jongeren gaan steeds later op zichzelf wonen. Dat heeft 
verscheidene oorzaken. Voorbeelden zijn: studieschulden, werkloosheid, 
een gebrek aan betaalbare woningen …

Ook de Belgische jeugd verblijft langer 
in ‘Hotel Mama’. Ze doet dat gemiddeld 
tot 25,5 jaar. Dat is iets langer dan jon-
geren uit de buurlanden. In Nederland
is de gemiddelde leeftijd 23,8 jaar, in 
Frankrijk 24. Vooral studenten worden 
ouder voordat ze het ouderlijk huis 
verlaten. Ze studeren steeds langer. 
Ze hebben geen stabiel inkomen. En 

de huurprijzen worden hoger. Ook de 
veranderde relaties binnen gezinnen 
spelen een rol. Vroeger wilden jongeren 
snel op eigen benen staan omwille van 
de strenge opvoeding. Nu gaat alles er 
over het algemeen veel losser aan toe. 
Een liefje dat blijft slapen bijvoorbeeld, 
is heel gewoon. Vroeger was dat onfat-
soenlijk.

Van 6 tot 10 september loopt de Week van de Geletterdheid. Geletterd zijn houdt meer 
in dan kunnen lezen en schrijven. Het omvat ook de vaardigheid om informatie op te 
nemen. En om die te verwerken en gericht te gebruiken. 

Geletterdheid wil dus zeggen dat je met taal, 
cijfers en gra� sche gegevens kan omgaan. Een 
wegbeschrijving begrijpen, wisselgeld controle-
ren, een uurtabel lezen … Ook gebruik kunnen 
maken van computer en multimedia hoort 
hierbij.

Digitale geletterdheid
Digitale vaardigheden worden steeds belangrij-
ker in onze maatschappij. Officiële documen-
ten worden online aangeboden. Reservaties bij 
dokters, restaurants, concerten … gebeuren 

vooral digitaal. Net als contacten tussen leer-
krachten en ouders, bankieren … Dit alles is 
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Want 32% 
van de Belgische burgers heeft zwakke digi-
tale vaardigheden. En 8% van de bevolking 
gebruikt het internet niet. De Week van de 
Geletterdheid wil iedereen informeren over 
(laag)geletterdheid. En ze wil het taboe errond 
wegnemen. Dit jaar zet de campagne vooral in 
op het verhogen van de digitale geletterdheid. 
Zodat alle jongeren en volwassenen meekun-
nen in de hedendaagse maatschappij.
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Binnenland
> Botanisch stoepkrijten

Wetenschap
> Poep in je hoofd?

Webcode: welpjes>>> meer nieuws op www.Kits.be
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Phishing
‘Proficiat! Je hebt gewonen! 
Klik snel hier!’ 

Als je zo’n mail ontvangt, delete hem Als je zo’n mail ontvangt, delete hem 
dan maar. Dit is zeker een phishing-
bericht. De internetschurken die dit 
hebben verzonden, vissen vervolgens 
naar je gegevens. Hoe weet je dat dit 
niet oké is? Taalfouten zijn verdacht! 
Ook als de vraag en/of het e-mail-
adres van de afzender vreemd is, 
klik je beter niet.

Juf Liesbeth is klaar om er weer in te vliegen! (Foto Frank Pollet)

Spring je mee op de digitale trein?M&aatschappij
ens

Ook als de vraag en/of het e-mail-
adres van de afzender vreemd is, 

Buitenland
> Code rood voor het klimaat!

Foto Frank Pollet
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land Drie schattige snoetjes

ANTWERPEN | De West- en Centraal-Afrikaanse leeuw is een bedreigde 
diersoort. ZOO Antwerpen neemt deel aan een kweekprogramma voor deze 
dieren. En met succes! Eind juni beviel leeuwin Tasa niet van één, niet van twee, 
maar wél van drie welpjes. 

De eerste weken was het geslacht van de 
welpjes nog onbekend. Het kon pas vast-
gesteld worden tijdens een bezoek aan de 
dierenarts. Dat bezoek vroeg enige voor-
bereiding. De kans bestaat immers dat de 
moeder haar welpen niet meer accepteert 
na contact met mensen. Daarom werden 
de diertjes op voorhand elke dag even van 
de moeder gescheiden. Om de geur van 
mensen te camoufleren, werden de welpen 
ingesmeerd met stro en uitwerpselen.

Jongens? Meisjes?
Op 13 augustus gingen de welpen op 
consultatie bij de dierenarts. Die checkte 
meteen hun geslacht. Het zijn twee vrouw-

tjes en één mannetje. Volgens verzorger 
Daan is het mannetje duidelijk de luid-
ruchtigste van de drie. ‘Een echte mini 
koning in spe.’   

Nog even bij mama alleen
Tasa leeft met haar kroost gescheiden van 
de andere leeuwen. Wanneer de welpjes 
voldoende gegroeid zijn, worden ze aan 
de rest van de groep voorgesteld. Eind 
september zal de volledige troep op het 
buitenperk te zien zijn. ‘Maar op zonnige 
dagen volgen de welpen hun moeder wel 
eens naar het buitenperk. Wie geluk heeft, 
kan hun schattige snoetjes nu al spotten’, 
aldus verzorger Daan. 

155.000.000 kilo afval
Half juli gingen in het zuiden en oosten van België de hemelsluizen helemaal open. 
Dat leidde tot zware overstromingen. Minstens 41 mensen lieten daarbij het leven. 
En de materiële schade was niet te overzien. Inmiddels is het puin geruimd en kan 
de wederopbouw beginnen.

Mensen die urenlang vertwijfeld op hun 
dak om hulp zaten te schreeuwen. Auto’s die 
wegdreven, halve huizen die wegspoelden. 
Nooit eerder kende ons land overstromingen 
van die grootte. Duizenden mensen raakten 
hun hele hebben en houden kwijt en werden 
dakloos.

Gemeenten vs. verzekeringen
En het einde van de ellende is nog niet 
in zicht. De getroffen mensen wacht ook 
een administratieve lijdensweg. Sommige 
gemeenten willen woningen laten afbreken 
omwille van de veiligheid. Maar een aantal 
verzekeringen wil enkel betalen voor de her-
stelling van huizen. Het zal nog vele jaren 
duren vooraleer alles helemaal geregeld is.

Afvalbergen
De afgelopen weken hebben bulldozers en 
vrachtwagens puin geruimd. Halve huizen, 
auto’s, kapotte meubels, gevulde koelkasten, 
alles moest weg. Al het puin werd voorlopig 

op twee grote sites gedumpt. De Waalse 
minister van Milieu Céline Tellier (Ecolo) 
is niet optimistisch. ‘Er ligt 155.000 ton 
afval van de overstromingen in Wallonië. 
Dat moet opgeruimd worden, anders dreigt 
een groot milieuprobleem. We verwachten 
dat de hele opruim minstens een jaar zal 
duren.’ 155.000 ton afval komt overeen met 
wat alle Walen jaarlijks naar de recyclage-
parken brengen. Er is ook nog zo’n 40.000 
ton bodem en slib vervuild. Dat komt door 
overstroomde en vernielde stookolietanks. 
De minister wil een oplossing met aandacht 
voor de inwoners en het milieu.

Verplichte reclame
Reclamefi lmpjes op televisie? Heel veel mensen spoelen die het liefst door …

Reclame is voor televisiezenders een belang-
rijke bron van inkomsten. De merken die 
adverteren betalen daar heel veel geld voor. 
Ze hopen dat de kijkers door de reclame 
hun producten gaan kopen. Maar wanneer 
iedereen de reclame doorspoelt, missen de 
adverteerders hun publiek. Daardoor willen 
ze misschien geen reclame meer voeren. Op 
die manier raken de zenders een bron van 
inkomsten kwijt. 

Nieuw reclamemodel
Alle Belgische zendergroepen stelden daar-
om een nieuw reclamemodel voor. Ze onder-
handelen met de operatoren om dat recla-
memodel ook in de praktijk te brengen.

Telenet voert vanaf eind september als eerste 
operator het nieuwe model geleidelijk aan in. 
Andere operatoren, zoals Proximus, volgen 
later.

Eén minuut verplicht
Telenet zal bij elk programma één minuut 
niet-doorspoelbare reclame uitzenden. Die 
komt vlak voor de start van het programma. 
Kijkers hebben dan geen andere keuze dan 
dat reclameblok erbij te nemen, voor ze het 
opgenomen programma bekijken. De recla-
meblokken binnen de programma’s kunnen 
wel worden doorgespoeld.  Bij ‘uitgesteld kij-
ken’ zal je de reclame binnen het program-
ma echter niet kunnen skippen.

Botanisch stoepkrijten
In Frankrijk en Nederland is het al een rage. In België is het nog redelijk nieuw. De 
kans dat je op een stoep de namen van plantjes tegenkomt wordt wel elke dag groter.

Botanisch (= plantkundig) stoepkrijten heet 
het fenomeen. Tussen stoeptegels groeien 
plantjes. Veel mensen noemen die onkruid 
en verdelgen ze. Botanische stoepkrijters 
doen net het omgekeerde. Zij laten die plant-
jes staan en schrijven er de namen bij met 
stoepkrijt. 

Wilde plantjes
Ook in Sint-Niklaas werd gestart met bota-
nisch stoepkrijten. In die stad duiken meer 
en meer namen van wilde plantjes op. Paar-
denbloem en madeliefje ken je wel. Maar 
heb je al gehoord van stinkende gouwe? De 
natuurgidsen wel, natuurlijk! En zij delen 

hun kennis met krijt op de stoep. Bij twijfel 
gebruiken ze de gratis app Obsidentify.

Belangrijk ‘onkruid’
Een van de stoepkrijters is Raf Demeyer. Hij 
legt uit waarom. ‘Tijdens de coronaperiode 
namen natuurgidsen overal in Europa dit 
initiatief. Ze wilden interesse opwekken 
voor de natuur in de stad. Die wilde plantjes 
tussen stoeptegels zijn belangrijk voor de 
biodiversiteit. Ze trekken insecten aan. De 
plantjes laten staan zou ook de stad helpen 
afkoelen. En dat is in tijden van klimaatop-
warming erg belangrijk.’
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Deze reclame wil je natuurlijk absoluut niet doorspoelen! (Foto iStock - LSOphoto)
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Verdubbeling aantal migranten 
ITALIË | De Italiaanse regering maakt zich zorgen. Het aantal bootmigranten 
is ruim verdubbeld in vergelijking met het jaar ervoor. 

Tussen 1 augustus 2020 en 31 juli 2021 
kwamen 49.280 vluchtelingen aan land. 
Daarvan werden er slechts 4.239 opge-
pikt door reddingsboten van hulpor-
ganisaties. De anderen bereikten Italië 
zelfstandig. De cijfers zijn hoog, maar 
niet te vergelijken met de periode tussen 
2014 en 2017. Toen kampte Europa met 

een migratiecrisis. Tussen 1 augustus 
2016 en 31 juli 2017 ging het om 182.877 
personen. Begin augustus vroeg de 
Italiaanse regering om de migranten te 
verdelen over meerdere landen. Maar de 
Europese Unie herhaalde al vaker dat 
er in Duitsland en Frankrijk veel meer 
asielaanvragen zijn dan in Italië.

Code rood voor het klimaat!
De Verenigde Naties brachten een nieuw rapport uit over het klimaat. 
Het rapport telt 1500 pagina’s. Het is gebaseerd op heel veel onderzoeken. 
Die gebeurden door 14.000 wetenschappers. 

Het rapport is een harde waarschuwing voor 
de snelheid waarmee het klimaat verandert.
En hoe schadelijk de gevolgen daarvan zijn. 
Het is overduidelijk dat alles gebeurt onder 
invloed van de mens. Die zorgt ervoor dat 
de aarde opwarmt. De wetenschappers vra-
gen iedereen om in actie te komen. Maar ze 
roepen vooral de overheden op. Zij moeten 
maatregelen nemen zodat het voor mensen 
makkelijker wordt om duurzaam te leven.

Extreme weerstoestanden
De veranderingen in het klimaat zijn overal 
in de wereld merkbaar. Uit het VN-rapport 
blijkt dat ze een grote rol spelen in het ver-
hevigen van extreem weer. Er komen steeds 
meer hittegolven. Maar ook meer hevige 
regenbuien, meer stormen en meer weer dat 

tot natuurbranden leidt. In ruim 100 jaar 
steeg de zeespiegel met 20 centimeter. 

Direct handelen
Sommige veranderingen zijn onomkeerbaar. 
Dat wil zeggen dat het nooit meer wordt 
zoals het vroeger was. Ongeacht wat we de 
komende jaren ook doen. Tegen 2030 zal de 
aarde al 1,5°C warmer zijn. De zeespiegel 
zal de komende duizenden jaren blijven stij-
gen. Ook het smelten van gletsjers kan nog 
eeuwen doorgaan. Toch is er nog hoop. Het 
klimaatrapport is een oproep om te han-
delen. Als we met zijn allen samenwerken 
kan de verdere opwarming immers beperkt 
blijven. Maar dan moet er direct wereld-
wijde actie ondernomen worden om onze 
planeet bewoonbaar te houden. De uitstoot 

van broeikasgassen moet in korte tijd enorm 
verminderen. Dan zal het effect daarvan 
op de luchtkwaliteit al binnen enkele jaren 
merkbaar zijn. En binnen twintig jaar zou 
ook het effect op de temperatuur op aarde 
voelbaar zijn.
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AFGHANISTAN | Het is de 
laatste tijd erg onrustig in 
Afghanistan. De taliban verover-
den de ene na de andere grote 
stad. Op 15 augustus was de 
hoofdstad Kaboel aan de beurt. 

De taliban is een terreurgroep. Ze zijn 
streng islamitisch. Van 1996 tot 2001 
hadden ze de macht in Afghanistan. 
Ze bestuurden het land volgens stren-
ge, gelovige regels. Daardoor hadden 
de inwoners – vooral de vrouwen – 
weinig vrijheid. Meisjes mochten niet 
naar school. Vrouwen mochten niet 
werken … Wie zich niet hield aan de 
wetten, werd zwaar gestraft.

Nieuwe machthebbers
In 2001 vielen de Amerikanen het land 
binnen om de taliban te verdrijven. 
Zij kregen hulp van andere landen. De 
soldaten bleven in Afghanistan om 
de burgers te beschermen. Want de 
taliban pleegden veel aanslagen. Maar 
na 20 jaar trokken de VS en andere 
landen hun troepen terug. In een mum 
van tijd veroverden de taliban opnieuw 
het hele land. Ze beweren dat ze min-
der hard zullen optreden. Toch zijn al 
veel mensen gevlucht.

s e p t e m b e r  2 0 2 1 Buiten
land

De landen die in rood staan, vind je aangeduid op de wereldkaart op www.kits.be.
De onderstreepte woorden worden in de woordenlijst op www.kits.be uitgelegd.
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Foute 
liedjeslijst

CHINA | Zingen in een karaokebar 
is heel populair in China. Maar vanaf 
1 oktober 2021 mag je niet meer om 
het even welk liedje zingen. Het Chi-
nese ministerie van Cultuur en Toe-
risme maakt immers een lijst van ver-
boden nummers. Op de lijst komen 
liedjes met politieke kritiek. Net zoals 
nummers waarin je mensen of gods-
diensten beledigt, oproept tot haat of 
China belachelijk maakt. Ook liedjes 
over geweld, drugs, seks of gokken … 
belanden op de ‘foute’ lijst.

Burenruzie
om een kleur

NEDERLAND | In 2017 liet Ineke 
van Amersfoort (82 jaar) haar woning 
in Den Helder schilderen. Het werd 
een appelgroen huis. Sommige buren 
vonden de kleur niet passen bij de 
omliggende woningen. Eén buur had 
last van groene weerkaatsing in zijn 
woonkamer. De gemeente gaf Ineke 
de opdracht om het huis een andere 
kleur te geven. De vrouw spande twee 
rechtszaken aan. In augustus 2020 
viel het definitieve vonnis. Het huis 
moest overschilderd worden. Dat is 
nu gebeurd. De appelgroene woning 
kreeg een lichtere kleur. Maar … ze is 
nog steeds vrolijk groen.
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Straat 
Magellaan
De Portugees Fernand Magellaan 

(°1480) was een ontdekkingsreiziger. In 

dienst van de Spaanse koning ondernam 

hij op 20 september 1519 de eerste zeilreis 

rond de wereld. Zelf haalde hij het einde niet, 

want hij stierf onderweg op de Filipijnen. In 

de 16de eeuw was de aardrijkskundige kennis 

van de wereld nog beperkt. Magellaans reis was 

vooral een zoektocht naar een doorgang om 

sneller naar de Molukken te kunnen varen. 

Daar werd immers handel in specerijen 

gedreven. Magellaan vond een zeestraat 

gelegen tussen Vuurland en Zuid-

Amerika. Hij noemde ze Allerheiligen-

straat. Later werd ze Straat 

Magellaan gedoopt.
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ISBN 9789463419529
Uitgeverij Schoolsupport

ISBN 9789462914292
Uitgeverij De Eenhoorn

Wil je meer lezen over 
de klimaatverandering?

Bekijk een filmpje op
www.kits.be.

Met geweld
aan de macht



Goede journalisten checken en dubbelchecken alles voordat ze het de wereld insturen. (Foto Freepik)

Wondergel?
Twee Belgische bedrijven hebben een gel 
ontwikkeld die spieren sneller doet herstel-
len. Naqi, het ene bedrijf, is gespecialiseerd 
in producten voor verzorging van de huid. 
4Gold, het andere bedrijf, maakt voedings-
supplementen. Door huidlotion met de 
supplementen te combineren ontstaat een 
krachtige gel. Die gaat spierpijn na hevige 
inspanningen tegen. Deze gecombineerde 
aanpak is volledig nieuw en zou erg goed 
werken. Vanuit de sportwereld is er vraag 
naar middelen voor betere zorgbehandeling. 
Geen wonder dat 4Gold een bedrijf is van 
een topsporter, namelijk Mathieu van der 
Poel (zie foto). Fo
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Sportvelden worden kunstwerken
NEDERLAND | Verharde sportvelden 
in openlucht hebben de kleur van de 
verharding. En dat is meestal zwart, 
groen of grijs. Saai, dus. Dat vond ook 
een Rotterdammer die in de buurt van 
enkele sportveldjes woont. Waarom die 
velden niet beschilderen, dacht de man. 
En zijn idee wordt nu kleurrijke werke-
lijkheid. De sportvelden veranderen in 
heuse kunstwerken. Al die veldjes samen 
worden het grootste vloerkunstwerk 
van Nederland. Een van de jongens die 

vaak voetbalt op die veldjes is onder de 
indruk. ‘Dit is bijna te mooi om op te 
spelen. Dit maakt zo’n groot verschil. Ik 
vind het supermooi!’ Hopelijk vindt dit 
initiatief navolging in andere steden.

Tegen nepnieuws!
Nepnieuws is een pest op het internet. Zodra er in de wereld iets gebeurt, 
verzinnen mensen er hun ‘eigen waarheid’ bij. Soms zijn die verzinsels zo handig 
verpakt, dat lezers er met open ogen intrappen. Daar wil de VRT iets aan doen.

Desinformatie is een groeiend probleem 
en kan onze samenleving ontwrichten.’ Dat 
zegt Griet de Craen, hoofdredacteur bij VRT 
NWS. Zo durven sommige politieke en reli-
gieuze organisaties de werkelijkheid al eens 
verdraaien. Bedoeling is er zelf beter van te 
worden.

Echt nieuws!
De VRT neemt deel aan het Vlaams-
Nederlandse EDMO-project. EDMO staat 

voor European Digital Media Observatory. 
Dit internationaal netwerk bestaat uit 
factcheckers, mediabedrijven, wetenschap-
pers en andere experten. Aan Vlaamse kant 
zal de VRT samenwerken met Knack, 
KU Leuven en Textgain. Andere belangrijke 
partners zijn organisaties die mediawijsheid 
bij kinderen bevorderen. Wij van Kits 
checken en dubbelchecken alles wat we 
publiceren. Al wat in je favoriete krant staat 
is dus écht nieuws! 

s e p t e m b e r  2 0 2 1

Tegen nepnieuws!
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Uitwerpselen zijn de laatste tijd erg in trek bij wetenschappers. 
Misschien kan poep ooit je geheugen verbeteren …

In 2019 zocht de Universiteit van Gro-
ningen een andere manier om autisme te 
behandelen. Ze ontdekten dat transplan-
tatie van poep bij ratten goede resultaten 
gaf. Poep is interessant voor de weten-
schap. Bepaalde besmettingen en kwalen 
kunnen ermee behandeld worden. Ierse
onderzoekers gaan nog een stap verder. 
In het blad Nature Aging schrijven ze een 
artikel over verjonging. Ze ontdekten dat 
poep de veroudering van het brein van 
muizen kan terugdraaien!

Onderzoek
De wetenschappers namen een aantal 
jonge muizen. Die waren tussen de 3 

en 4 maanden oud. Ze namen ook oude 
muizen van 19 tot 20 maanden oud. 
Ontlasting van jonge muizen werd in de 
darmen van oude muizen geplaatst. Er 
was ook een controlegroep. Die bestond 
uit oude muizen die poep van andere 
oude muizen ingeplant kregen.

Immuunsysteem
Het experiment leverde bijzondere resul-
taten op. De poep uit de darmen van 
jonge donormuizen zorgde voor veran-
deringen bij de oude ontvangers. Ouder-
dom wijzigt het immuunsysteem van 
de oude muizen. De jonge poep maakte 
die wijzigingen ongedaan. Het meest 
spectaculaire was wel de verandering in 
het brein van de oude muizen. Dat zag 
er anders uit én het werkte beter. Onder 
andere het geheugen van de oudjes werk-
te veel beter. De wetenschappers hopen 
dat zo’n behandeling ook bij mensen 
werkt. Dat zou de strijd tegen parkinson
en alzheimer in een stroomversnelling 
kunnen brengen. Poep wordt dus steeds 
interessanter …
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Uitwerpselen zijn de laatste tijd erg in trek bij wetenschappers. 

Poep in je hoofd?

WIN WIN WINWIN WIN WIN
Surf naar www.kits.be

en doe mee met onze wedstrijd!

Bekijk een filmpje op
www.kits.be.


