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ROBERTO
gaat voor
perfect optreden
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NIEUWE REEKS
WAT ER FOUT GAAT IN VLAAMSE RUSTHUIZEN

Eten bejaarde
mag maar 4 euro
per dag kosten

Op het filmfestival van Cannes, waar alle grote sterren verzamelen, is
eengrotepartijexclusievejuwelengestolen.Depronkstukkenvangoud,
diamanten, robijnen en smaragden zaten in een kluis op de hotelkamer
van een medewerkster van Chopard. Dat is een vaste leverancier van de
juwelen waarmee sterren schitteren op de rode loper, zoals het Britse
topmodelCaraDelevigne (foto) dezeweeknog.Ironischgenoeggebeurde
de diefstal tijdens de première van ‘The Bling Ring’. Die film vertelt het
waargebeurde verhaal van tieners die in Hollywood bij tal van sterren
inbraken en voor zo’n 2,3 miljoen euro aan designerkleding,
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dure schoenen, juwelen en horloges meegraaiden. (SSL) PN

In heel wat private rusthuizen in Vlaanderen mag het eten van
een bewoner per dag — ontbijt, lunch én avondmaal — niet meer
kosten dan 4 euro. De koks werken er zelfs volgens een nota
die voorschrijft hoeveel gram de verschillende voedingsonderdelen exact mogen wegen. Er zijn ook rusthuizen waar
pampers pas mogen worden ververst nadat ze voor 65 procent
of zelfs volledig verzadigd zijn.
ANNICK GROBBEN
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Vooral in commerciële rusthuizen ervaren
bewoners en personeel dat winstbejag
voorgaat op een mooie, oude dag. Uw krant
verzamelde nog een hoop andere getuigenissen, voor een diepgravende reeks over
wat er in onze woonzorgcentra fout loopt
en wat beter kan. Eerder gaf een enquête
van Test-Aankoop al aan dat één op de vijf
familieleden van rusthuisbewoners zeer
ontevreden is over de dagelijkse hulp, de
medische zorg, het eten en de prijs.
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen benadrukt dat de zorg in 80 procent van de 766 Vlaamse woonzorgcentra
van behoorlijke tot excellente kwaliteit is.

Wel is hij van plan om nog dit jaar alle
woonzorgcentra te bevragen over alle aspecten van wat een kwalitatieve dienstverlening
behoort te zijn. «Verder zullen we ook in een
enquête vragen naar de subjectieve ervaring
van bewoners van rusthuizen», aldus Vandeurzen. «Het eten moet niet alleen goed zijn
in rusthuizen, de bewoners moeten het ook
lekker vinden.»
De minister noemt het alvast onaanvaardbaar dat onze bejaarden in bepaalde rusthuizen pas worden verschoond wanneer hun
pamper voor 65 procent verzadigd is. Praktijken over het hergebruik van incontinentiemateriaal, waarover in onze reeks ook wordt
getuigd, noemt hij in één
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woord schandelijk.

Kusthotels blijven leeg door slecht weer
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PEPERDURE JUWELEN
GEROOFD IN CANNES
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Syriëstrijder plant aanslag
op Brussels gerechtsgebouw
De Belgische veiligheidsdiensten
hebben een telefoongesprek
onderschept waarin een strijder
vanuit Syrië plannen smeedt
voor een aanslag. Zijn doelwit is
het justitiepaleis in Brussel.
De Vilvoordse moslimextremist
Houssien Elouassaki belde hooguit 10 dagen geleden uit Syrië met
één van zijn broers in ons land
over de geplande aanslag. Die zou
binnen dit en enkele weken uitgevoerd moeten worden. Voor de
wapens en explosieven wordt gerekend op banden met het zware
misdaadmilieu. Of Elouassaki zelf
wil terugkeren uit Syrië om de
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aanslag te plegen, is niet duidelijk.
Hij kan ook uitvoerders hebben
geronseld onder de aanhangers
die hij destijds als kopstuk van
Shariah4Belgium achter zich
kreeg. Opvallend is dat zijn Facebookprofiel recent is gewist, zodat
zijn connecties daar niet meer
gevolgd kunnen worden.
Het afgeluisterde gesprek bevestigt de vrees dat Syriëstrijders een
groot risico voor hun thuislanden
vormen. Hun doortocht aan het
front leert hen met wapens omgaan, maakt hen gewoon aan het
doden van mensen en stuwt hen
verder op het extremistischepad. (ABH/PLA/GVV) ! 3

