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Schoonheidsspecialisten kunnen opleiding uiterlijke verzorging van zieken volgen

«Patiënten helpen zelfbeeld opkrikken»
ANTWERPEN

Het ZNA Middel-
heim en het Institu-
te for Professional
Care (IFPC) zijn
met een project
gestart waarin
twintig schoon-
heidsspecialisten
een opleiding krij-
gen om kankerpa-
tiënten te helpen
bij uiterlijke verzor-
ging. Het doel van
het project is het
zelfbeeld van de pa-
tiënten opkrikken.
NINA BERNAERTS

anderen met dat verschil dat ze
precieswetenhoezeeenkanker-
patiënt moeten behandelen»,
zegt directeur van IFPC Kathleen
Vaderbeken. «Door chemothera-
pieverandertdehuid,daarkanje
een gewone huidcrème al niet
meer voor gebruiken. Bij ons le-
ren ze de juiste producten ken-
nen,maar ookdat je veel zachter
moetwerkenwantdehuidisveel
gevoeliger.Kankerpatiëntenkrij-
genookvaakeenvalehuidwaar-
doorzezichgaanverstoppen.We
willen dat vermijden, want door
enkele simpele schoonheidsin-
grepenkandiepersoonergezond
uitzien.Daarnaastbiedenwijook
een luisterendoorbij iemanddie
kennis van zaken heeft en daar
tijdvoormaakt.»

Gelaatsverzorging
Dat enkele kleine ingrepen kun-
nen helpen, bewezen schoon-
heidsspecialisten al bij Monique
Rouseau (62) uit Wijnegem. De
vrouwwerd in februarigetroffen
door een zeldzame vorm van

lymfeklierkanker. «Ikhebeenge-
laatsverzorging gekregen en dat
deed echt deugd», vertelt Moni-
que. «Nochtans ging ik vroeger
niet naar een schoonheidsspeci-
aliste maar ik zie het heil er wel
van in. Het ontspant enorm, zo-
weldebabbelalsdebehandeling.
Ik vindhetnuevenbelangrijk als
deandereparamedischediscipli-
nes, het was een echte ontdek-
king.»

1.800 euro
De opleiding voor de schoon-
heidsspecialistenisnietmin.Een
jaar lang gaan studenten naar de
les, volgen ze een patiënt op de
voet en lopen ze stage. Daarvoor
betalenzeook1.800euro. «Het is
een hele investering maar het is
het waard», zegt schoonheids-
specialiste en studente Anne Os-
tyn (55). «Zelf zit ik al 35 jaar in
het vak en het is de zorgkant die
me hier erg aantrekt. Ik krijg re-
gelmatig vrouwen en mannen
met amputaties of andere zaken
over de vloer. Ik wil die mensen

AnneOstyn (zittend) enNele berckmans zijn twee van de twintig
schoonheidsspecialisten die de opleiding volgen. Foto Laenen

MoniqueRouseau (62) uitWijnegemondergaat een zware be-
handeling en is blij dat ze af en toe eens kan langsgaan bij een

schoonheidsspecialist. Foto Nina Bernaerts

De diagnose van kanker is voor
allepatiënteneenbreukinhet le-
ven;er iseenlevenvooreneenle-
ven na kanker. En omdat zoveel
mensen er mee geconfronteerd
worden is de afdeling Oncologie
in het Middelheimziekenhuis al
een tijdlang bezigmet eenuitge-
breide paramedische begelei-
ding. Om het uiterlijk en het in-
nerlijkbeteropelkaaraf testellen
wil het Institute for Professional
Care nu een oplossing bieden.
«Concreet doen onze schoon-
heidsspecialisten hetzelfde als

gewoon helpen. Er is vaak veel
schaamte bij hen, dat wil ik ver-
helpen. Ik wil langs de andere
kantookmeerweten,wantikheb
regelmatig vaste klanten over de
vloer waar ik zelf plots iets
vreemd aan merk, vaak ken ik
hen zo goed dat ik de eerste

symptomen al kan waarnemen.
Ik wil hen goed doorverwijzen
naareenartsof ziekenhuis,»
Deeerstestudentenzulleninmei
afstuderen. IFPC werkt samen
met de mutualiteiten om de be-
handeling ook terug betaald te
krijgenvoordepatiënten.

ANTWERPEN

Inwoners vinden nieuwe affiches
van stad «betuttelend»

ANTWERPEN

Summer Josephine’s geveild
De zomer is afgelopen en zo ook
het concept, Summer Josephi-
ne’s.Maarwietochnogeenstuk-
je van het restaurant in huis wil
halen, kan dat. De hele inboedel
wordtnamelijkonlinegeveildop
www.shop.josephines.be. De re-
troenvintagetafeltjesenstoelen,
maar ook de fietsenrekken, gaan
de deur uit. Ondertussen maakt
de site zich op voor Little But-

cher’s Summer Gril. Het grillres-
taurant dat deze zomer naast de
CargoZomerbarneerstreekzalbij
brouwerijDeKoninckoverwinte-
ren. Ondertussen wordt het
koetshuis in Park Spoor Noord
onderhandengenomenvoorvol-
gend jaar. Tijdens het weekend
van18en19septemberzaldeBel-
gische chef, Vincent Floirzoone
alvast komenkoken. (NBA)
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ANTWERPEN

Zwembaden
trekken veel volk

Debezoekcijfersvoordeopen-
luchtzwembaden zijn voor dit
jaarnualheelhoogzonderdat
er rekening gehouden wordt
met de cijfers van september.
Zo klokteDeMolen op Linker-
oever tot nu toe af op 44.626
bezoekers, Boekenberg in
Deurne op60.466 zwembeur-
ten en de BadBoot in het Kem-
pisch Dok op 23. 685 zwem-
mers. De BadBoot scoort hier-
meehetgrootsteaantalbezoe-
kers sinds de opening in 2012
enverpulverthetvorigemaxi-
mum met vijftien procent
meer bezoekers dan in 2013.
Samengeteld betekent dit
128.777openluchtbadersvoor
deperiodevanmiddenmei tot
eind augustus. Dat zijn cijfers
dienualhet recordvanhetab-
solute topjaar 2013 met
134.938 openluchtzwembad-
bezoekers benaderen en dui-
delijk hoger liggendanhet ge-
middelde vande cijfers vande
laatste vier jaren: 115.521.

(FM)

ANTWERPEN

Eugeen Van
Mieghem in Praag
In het Joods Museum van
Praagopentvandaageengrote
expo over de massale emigra-
tie van Oost- en Centraal-Eu-
ropese joden via de Red Star
Line-rederijnaardeVerenigde
Statenaanheteindevandene-
gentiende enbegin twintigste
eeuw. De tentoonstelling is
een initiatief vanhetmuseum
in Tsjechië en het Museum
Eugeen Van Mieghem in sa-
menwerkingmet het Red Star
Line Museum. Het Joods Mu-
seum in Praag is het grootste
museum over de joodse cul-
tuur in Europa en trok in 2014
580.000 bezoekers. De Ant-
werpse schilder-tekenaar
Eugeen Van Mieghem (1875 -
1930) groeide op in het hart
van de oude haven. Zijn artis-
tieke werk vormt een beklij-
vende getuigenis van het rei-
len en zeilen in de haven, met
taferelen van de duizenden
landverhuizers die dagelijks
vertrokken naar de Nieuwe
Wereld. (FM)

HOBOKEN

Gezocht: slogan
voor winkels
in Hoboken
Een groep Hobokense hande-
laars heeft plannen en acties
uitgewerkt voor het winkel-
hartvanhundistrict. Zewillen
samenwerkenmetallebetrok-
ken partijen om de kern van
het winkelgebied te verster-
ken en meer uitstraling te ge-
ven. Onder de noemer ‘Hobo-
ken 2 Hoboken’ roepen de
winkeliers de inwoners van
het district op om een slogan
te bedenken die de uitstraling
endeeigenheidvanhetHobo-
kense winkelhart in de verf
zet. De winnaar van de wed-
strijd ontvangt een trip naar
Hoboken in de Amerikaanse
staatNew Jersey als prijs.

(FM)

HOBOKEN

Axl Peleman peter
nieuw jeugdhuis
In de Louisalei 7 in Hoboken
opent volgend weekend het
nieuwe cultuur- en jeugdcen-
trum. Het jeugdhuis stelt een
hele reeks verschillende am-
bassadeurs voor: Leki, Bilal
Aazzouti, Ken Pichal, Iris Van
Straten, Eric Baranyanka en
ookonzecolumnistenzanger-
muzikant Axl Peleman. De zes
ambassadeurs doen een op-
roepaanalle inwonersvanHo-
boken om zelf een mooi affi-
che te ontwerpenvoor deoffi-
ciële opening vanhet cultuur-
en jeugdcentruminhetweek-
end van28 en29november.

(FM)
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Het stukBerlijnseMuurmoest door twee kranenworden rechtgezet. Foto Laenen

EenstukBerlijnseMuurvan
maar liefstdrie tonstaatvoort-
aanvlakbij clubAmpere, ineen
steegjeonderdesporenaanhet
Centraal Station.Dj enuitbater
vanclubAmpère JoachimMarij-
nenwilhetals een ‘symboolvan
devrijheid’ tentoonstellen.

DeBerlijnseMuurwaseenmuur
van meer dan 45 kilometer die
van 13 augustus 1961 tot 9 no-
vember1989West-enOostBer-
lijn van elkaar scheidde tijdens
de Koude Oorlog. Na de afbraak
vandemuurwerdenkleinestuk-
jesbetonuitdemuuraantoeris-
tenverkocht,maardatzo’ngroot
stuk nu te koop werd aangebo-
den, is zeeruitzonderlijk.
Dateenstukvandiemuurnubij
een technoclub in Antwerpen
terecht komt, is niet toevallig.
«Berlijn is creatieve hoofdstad
van de techno en wij program-
meren heel veel artiesten uit

Berlijn. Daarnaast moet dit alle
jongeren eraan herinneren dat
mensen niet overal ter wereld
dezelfdevrijheidgenieten», zegt
Joachim Marijnen, die het stuk
muur van 3,5 meter hoog, 2,5
meter diep en 1,5 meter breed
openbaar wil tentoonstellen
achterplexiglas.«Toenikhoorde
dat dit stuk geveildwerd, heb ik
onzedoelstellingenkenbaarge-
maakt aan de verkoper en die
haalde het daarop uit de inter-
nationaleveiling.».

Roze poes naar Poetin
Het stuk Berlijnse muur werd
verkocht door kunstenaar Han-
nes D’Haese, de man die vorige
maandeen rozepoesopstuurde
naarpresident Poetin.Hij stelde
de Muur eerder tentoon in
Knokke en kocht het werk naar
eigenzeggenvaneenDuitserdie
twintig soortgelijke panelen in
zijnbezitzouhebben.Kostprijs?

«Tussen de 6.000 en 15.000
euro,» zegt d’Haese. De alien-fi-
guur,eenkopievanhetwerkvan
kunstenaarenAlien-ontwerper
Hans Rüdi Giger, werd er later
aan toegevoegd. «Het beest
kruiptoverdemuur,netzoalsde
mensen toen naar de vrijheid
kropen.».
Ampèreuitbater JoachimMarij-
nen, heeft ook een persoonlijke
band met dit stuk Berlijnse
Muur. «Ik was er zelf bij toen ik
als12-jarigein1989deMuurzag
neergehaald worden, ik heb dit
stuk daar ook gezien,» zegt de
AntwerpenaarmetNederlandse
roots. «Mijn vader Frans Marij-
nen werkte destijds in Berlijn
voor de opera van Oost-Berlijn.
Vlakvoordemuurwerdneerge-
haald belde hij mijn moeder in
Amsterdamop. ‘Jemoetnunaar
hier komen met de kinderen,
want er staat iets historisch te
gebeuren’». (DILA)

ANTWERPEN

Stuk Berlijnse muur staat in Antwerpen

Overal inhet straatbeeldduikenze tegenwoordigop:denieuweaffi-
chesvandestad.Al zijnzegeenonverdeeldsucces. «Betuttelend»,
vindtdeene. «Dewereldopzijnkop», zegtdeandere.Eenonbekende
inwonerpaktedepen ineigenhandenmaaktealvast zijneigenver-
sie.

OokJongGroenhieldafgelo-
pen weekend nog een
stickeractie om de fietsers
envoetgangerstebedanken.
«Eigenlijkwasdateenludie-
ke actie, zo wilden we de
voetgangers en fietsers be-
danken om zich nietmet de
wagendoor te stad tebewe-
gen», zegt Frederik Van den
Bril, ondervoorzitter Jong
GroenAntwerpen. «Wevin-
dendefocusvandecampag-
ne verkeerd. Er had bijvoor-
beeld een positieve ‘heb je
me gezien’-campagne kun-
nen zijn. De verkeersregels
zijn er en zijn belangrijk
maar de campagne had wel
een andere focus kunnen
hebben.»
OokAntwerpenaar Frederic
Picardzegtoverdecampag-
ne dat dewereld op zijn kop
staat wanneer het blijkbaar
de zwakke weggebruikers
zijn die voor zoveel overlast
zorgen inde stad, vertelt hij.
Hijnoemtzichzelf alvasteen
ik-ben-vorige-week-nog-
aangereden-door-een-
auto-fietser. (NBA)

Inwoners vinden nieuwe affiches
van stad «betuttelend»

ANTWERPEN

Deaffiche ging van ‘Ben jij een het-
zebrapad-is-snel-gevonden-voet-
ganger?’ naar ‘Ik-behandel-mijn-
burgers-als-kleutertjes-stadsbe-

stuur’. Foto KOS
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www.shop.josephines.be. De re-
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maar ook de fietsenrekken, gaan
de deur uit. Ondertussen maakt
de site zich op voor Little But-

cher’s Summer Gril. Het grillres-
taurant dat deze zomer naast de
CargoZomerbarneerstreekzalbij
brouwerijDeKoninckoverwinte-
ren. Ondertussen wordt het
koetshuis in Park Spoor Noord
onderhandengenomenvoorvol-
gend jaar. Tijdens het weekend
van18en19septemberzaldeBel-
gische chef, Vincent Floirzoone
alvastkomenkoken. (NBA)

ANTWERPEN

Nand van Dingenen, Aalst

LaaggeletterdHet
verhaalvanJanVander-
haeghen,diealskindniet
goed leerde lezenenschrij-
ven,heeftmeaangegrepen.
Zelfkon ikalskindnietgoed
zien.Ook ikvloogopde
achsterstebank.Gelukkig
heefteenvervangmeester
mijvooraangezet,waar ik
hetbordwelkon lezen.Toen
ikdaarna leraarwerd,heb ik
eraltijdovergewaaktdatde
kinderengoedkonden lezen
enschrijvenvoorzemijn
eerstestudiejaarverlieten.
Anderszijnhetvogeltjes
voordekat.

Denis Bouwen

FlamingantenNuzijn
erook ‘linkseflaminganten’,
zoblijkt.Opzich ishetniet
verkeerddatookVlaams-
gezindemensenhetsociale
gedachtegoedkoesteren.
MaardehuidigeVlaamse
Bewegingwordtduidelijk
gedomineerddoorde
rechterzijde.Enwat is
derelevantievaneen
VlaamseBewegingnog,
nuNederlandstaligenmeer
danooitgrote invloed
hebbeninBelgië?

Samenstelling Katy Boels

3535@hln.be
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DENEMARKENMenzaktmet
honderdduizenden(oorlogs)vluch-
telingenvanuitMidden-Oostenen
uitAfrikanaaronzecontreienaf.
Deopvangvanzo’nmensenmassa
vraagtorganisatieencontrole,
maarook inzicht inhetkosten-
plaatje.Denemarkenvermindert
desocialeuitkeringenvoorde
nieuweasielzoekersmet
50procent.Waaromzouzo’n
maatregelhiernietkunnen?
G. Van den Berghe,
Sint-Genesius-Rode

DROMERSTochwelergerlijk
dat,wanneer iemandalsBartDe
Weverzegtwatzoveelanderen
denken,eronmiddellijkmetvenijn
wordtgeschotendoordeEuropese
dromers.Destroomvluchtelingen
zounochtanssnelopdrogen
mochtenzegeenzichthebben
opeenuitkering.
Bert Biesemans, Eke

AANVOELENKarelDeGucht
spreektenderestzwijgt,zowordt
indezekrantgeschreven. Is
niemandsterkgenoegomuitde
schaduwtekomenvanvoorzitster
GwendolynRutten?OfstaatKarel
alleenteroepentegenBartDe
Wever?Hetzounietdeeerstemaal
zijndathijnietaanvoeltwatde
meerderheidvanzijnachterbanwil.
Het is tochvreemddathoofdzake-
lijkmannennaarhetrijkeWesten
willenkomen.Dit iseen invasievan
economischemigranten,diewillen
nietmeerterug!Kanonzewesterse
samenlevingzo’nmassaleaangroei
vanniet-Europeanenaan?Watals
zichtussenhenookterroristen
schuilhouden?
Maurice Roeselare, Roeselare

ANGSTDemeeste
vluchtelingenslapen
liever inhettenten-
kampdanindeWTC,
uitangstomhun
vrijheidkwijt tegeraken.
RayhaneAmira Belkadra

KOSTPRIJSDeoppositiepartij-
enGroen!ens.paberekenden
enkelemaandengeledentotop
tweecijfersnadekommawatde
gezinnendoordebesparingenvan
deregeringextrazoudenmoeten
betalenvoorelektriciteit,brandstof
of inschrijvingvooruniversitaire
studies.Wanneerberekenenzij
watdehuidige instroomvan
devluchtelingenonszalkosten?
A. D.M., Grimbergen

FRANCKENHethek isvande
damalsTheoFranckenzich,waar-

schijnlijkvermoeidengeraaktdoor
allekritiekvan links,zicheven laat
gaan.Hadhijhetanderskunnen
formuleren?Zekerwel.Hadhij
eenpunt?Zekerwel.
Dirk De Backere, Zaventem

DELICAAT IkvinddatTheo
Franckenzijnwerknaarbehoren
doet,het iseendelicatekwestie.
JohnDe Creus, Brugge

GOLFSTATENDe
GolfstatenenSaoedi-
Arabië vangenzelf
geenvluchtelingenop,
maarwillenwel200moskeeën
inDuitslandbouwenvoorde
vluchtelingen...Endatvindenwe
allemaalnormaal?
Bruno Deneyer

SLAVENDat is inderdaadeen
schande,maargaanwijonsmeten
metstatendiehunoase inde
woestijn latenbouwendoorslaven?
Kenneth Lammers

ISDe ArabischeEmira-
ten enQuatarzijn
financiëlesponsors
alsook leveranciervan
oorlogsmaterieel...
voor ISwelteverstaan.
Erwin Leen

ISLAMISERING
Zewillenvanhet
christelijkeEuropaeen
islamitischEuropa
maken.Devluchtelin-
genstroomisdenieuwereversie
vanhetPaardvanTroje...
Alwin Sitton

HYPER-ISLAMISMEHet
uittrekseluiteengeschiedenisboek
van2100, inDialoogvandinsdag
doorRafVandenbergh,komtrecht
uithethart.OoknetvoorWOIIvon-
den joodsevluchtelingenmoeilijk
asiel,hoewelopdevluchtvoorde
ideologievandeArischesuper-
mens.Nuiserdeonmenselijke
ideologievandesuperreligie,enwij
zouden inderdaaddevluchtelingen
vanditsysteembetermoetenop-
vangen.Maarwijzoudenvooralzo
snelmogelijkdevoorvechtersvan
hetonmenselijkehyper-islamisme
manumilitarimoetenopruimen.
Hetmoetertochooitvankomenen
hoe langerwewachten,hoeminder
dewereldvan iedereenzalzijn.
René Lenaerts, Ortho

DeEuropesecommissiewildatde lidstaten120.000asielzoekers
overnemenvanHongarije, ItaliëenGriekenland.4.564vanhen
zoudennaarBelgiëkomen.

SilkeVanDeVelde,Rerum
Novarumlaan168,2170Merksem
Op16septemberwordtdeze lievemeid
12 jaar.Wiehelpthaarverrassen
metveelkaartjes indebus?

PaulaenEddyPersoons-Doms,
Hendrik I lei52,1800Vilvoorde
Op16septemberzijnonzeouders
40 jaargetrouwd.Steedsstaanzevoor
onsklaar.Wijzoudenhetfijnvinden
mochtenzediedagvelekaartjes in
ontvangstmogennemen.Dekinderen.

MariaVerloy,Kasteelstraat56A,
bus1,2220Heist-op-den-Berg
Mariawordtop17september100 jaar.
Wewillenhaargraagverrassenmet
velekaartjes.Doenjulliemee?Helena

Fam.Smeyers-Lenaerts,Steenweg
opAntwerpen81/2,2300Turnhout
WiestuurteenkaartjenaarMarcel
enGeorgette?Op17september
zijnze60 jaargetrouwd.Hetzijn
zulkefijnemensen.Hartelijkdank,
Godeliva.

De Gucht spreekt.
Waarom zwijgt
de rest? Omdat

Bart De Wever de
waarheid sprak

Jozef Van de Maele

Is werken van
9 tot 5 een
marteling?

Elke week wisselen
van shift, dát

is pas storend
voor het bioritme

Timothy Maes

Respect voor de
keuze van Joost

Zwagerman.
Sterkte voor

zijn familie
ThomasDalman

Waarom blind zijn
voor kostenplaatje?

Maurice Rosseeuw, Roeselare

OuderenVooralderegio-
naleradio isdedupevande
besparingenbijdeVRT.Radio2,
hetbestevanallekanalen,
brengtgeen aparteprovinciale
ochtendprogramma’smeeren
daardoorookminderstreek-
gebondennieuws.Luisteraars
vanRadio2zijnmeestaloude-
ren,duswegermee? Stiefmoe-
derlijkebehandelingookvan
West-Vlaanderen,wanthet
radiohuis inKortrijkgaatdicht.
Dit iseenverarmingvanhet
radiolandschap.AanStudio
Brussel ,MNMofKlaraheb ik
niets.Ditdoethartzeer.Daar
zullendebonzennietvan
wakker liggen,maar ikvoorspel
datveel luisteraarszullen
afhaken.

Luc Verreycken, Aarschot

KroonjuweelHet isnogal
wiedesdaterookbijdeVRT
ernstiggesaneerdmoet
worden.Dit iseenhuismetvele
kamersdieheusweldoordat
mindermensenkunnenworden
bevolkt.Waar ikmijernstigaan
stoor, isdatdeVRTgaat
besparenophaarkroonjuweel,

metnamefictieendramavan
eigenbodem.Datzoueen
totaalverkeerdebeslissingzijn.
Kanernietmeeropsport
worden bespaard?

Didier De Busschere

GeliefdDaterwordt
gesnoeid inhetregionale
aanbodvanonzegeliefde
Radio2,maaktmewoest.
Ditkantochniet?Alleswaar
wevanhouden,verdwijnt.

Fernand Cabooter, Hoboken

RodebastionsWatmij
opviel inhetbesparingsplan
voorRadio2:alleenderedacties
GentenLeuvenblijvenovereind,
toevalligtweestedenwaareen
sp.a-burgemeesterdeplak
zwaait.

Dominiek Cottens

NietergWezullenniet
zoveelmissendoorde
besparingenbijdeVRT.Optv
wordternualzoveel herhaald.
Devoetbalmatchenzullenwe
welelderskunnenvolgen.En
voorwielrennenwasereigenlijk
eenoveraanbod.

Hakken in Radio 2:
Dit doet hartzeer
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Wil jijook jouwfoto indekrant?
Stuurhemnaar3535@hln.be

metvermelding 'Fotovandedag'.

Bestweleenreuzepompoen,nuevenuitrusten!
Foto ingestuurddoorMiekeDepuydtuitLeuven.
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DimitriAntonissen
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ChristianVanThillo
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KoenVerwee
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ALGEMEENNUMMER
02/4542211

Brusselsesteenweg347
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Vragenoverpromotieacties:

promotie@persgroep.be

INFO
NATIONALEREDACTIE
redactie@hln.be- fax:02/4542831

REGIONALEREDACTIE
regio@hln.be

SPORTREDACTIE
tel:02/4542311

REDACTIES

tel:02/4542211

fax:02/4542391

REGIONALEADVERTENTIES

tel:02/4542233

fax:02/4542243

adverteren@persgroep .be
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KBC:
BE27432401505173
(KREDBEBB)

BNPFortis :
BE70293032880025
(GEBABEBB)

B.T.W.BE0403.506.340
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VIAPOST
12maanden :299,40euro
domiciliëring1maand:24,95euro
vooralletarieven :www.hln.be/
abonnement

www.hln.be/lezersservice

tel:02/4542590-fax:02/4542832
OPLAGE
323.925ex.
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