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Krijg een deel van je vulcht**
cadeau
Boek t.e.m. 2 september en geniet van onze
promoties

** Het doet ons plezier te weten dat jullie zo aandachtig

onze advertenties lezen. Daarom willen we jullie bedanken.

Ga naar brusselsairlines.com, geef tussen 3 en 10 september

de code ‘vulcht’ of ‘rijsagentschap’ in en ontvang 15% korting

op je volgende Europese vlucht.

* Promotie afhankelijk van beschikbaarheid en datum. Condities: zie website

brusselsairlines.com
of je rijsagentschap**

-30%*
t.e.m.

vanaf€549*
heen & terug, incl. taksen

vanaf€489*
heen & terug, incl. taksen

limlachend en in
haar beste
Nederlands toont
ErikaDuzdova
(29) haar kamer.
Kleurrijke plastic

bloemen en familiefoto’s sieren
demuur, onder de formicatafel
ligt een groot tapijt. Haar kinde-
renhuppenophet bed. “Dat
stondhier nog, de rest is van
ons.Mijnmanheeft dit keuken-
tje zelf geïnstalleerd.”
De Slowaakse kwam in 1999

naar België, sinds juniwoont ze
in dit oude klooster in deGentse
Muide, net als haarmoeder, vier
broers en twee zussen.Met 53
zijn ze in totaal, de krakers. De
twaalfjarigeDionyzDuzda gidst
ons langs de tuin en zijn badka-
mer, een klein kamertjemet een
douche. Gaan spreekt hij uit als
‘haan’,met een echteGentse g.
Hij zit in het vierde leerjaar, ver-
telt hij. Bijna alle kinderenhier
gaannaar school, demeesten
zijn in België geboren.

Stabiliteit
Tumult in de gang. Dat hij beter
directeur van eenwaspoederfa-
briekwordt, smijt Dominique
Willaert (van de sociaal-artis-
tieke organisatie Victoria
Deluxe)DirkRemy voor de voe-
ten. Die laatste is directeur van
CAWVisserij, die het klooster in
erfpacht heeft enhet op termijn
wil slopen. Tot voor kort ving
het CAWhier zelf daklozen op,
maar de krakers zien ze niet zit-
ten. Komendemaandag plant
het CAWeenuithuiszettingmet
deurwaarder en politie.
“Een sociale organisatie die

53mensen op straatwil zetten?
Binnenkortmoeten de kinderen
terugnaar school”, fulmineert
Willaert, die zich het lot van de
krakers heeft aangetrokken.Hij
begrijpt het niet. “De bewoners
hebben zich goed georganiseerd
en ze houdenhet netjes. De
brandweer heeft het pand
bewoonbaar verklaard en
samenmet drie andere vzw’s is
VictoriaDeluxe bereid de ener-

giekosten te betalen. Dezemen-
sen zijn afhankelijk van ons, en
van voedselhulp. Zewillen zich
integreren en zoekenwerk,
maar ze hebbennood aan stabi-
liteit.”
Wat deRomaookwillen, is

een domicilieadres.Willaert:
“Zonder geenwerk, opleiding of
kindergeld.Het CAWweet heel
goedhoe belangrijk een vast
adres is.” Of zoalsDuzdova zegt:
“Zonder adres altijd proble-
men.” Sinds haar komst naar
België trok ze van kraakpand
naar leegstaand krot. Die enkele
keer dat ze zichwel kondomici-
liëren, konhaar echtgenootwel
aande slag, zoals in de bloemen-
teelt.
Maar dat ziet het CAWdus

niet zitten. Duidelijk zijn hun

bezwarenniet. Remy, die nog
eens brandweer door het pand
leidt, wil het houden op vol-
gendemededeling: “Dit is een
schrijnende situatie enwe
hopenop een constructieve
oplossing.” Inmiddels is zelfs
burgemeesterDaniël Termont
(sp.a) zichmet de zaak gaan
moeien,maar hijwil de zaken
niet op de spits drijven en ont-
houdt zich dus van verklarin-
gen.Willaert: “De stad ziet in dat
integratie de beste oplossing is
voor dezemensen, die hier al
jaren rondzwerven. Ik denk dat
ze dit experiment een kanswil-
len geven.”Duzdovahaalt haar
schouders op. “Wegaanhier
nietweg.Wewillen eenhuis,
zoals iedereen.”

Arme dagen

Inmiddels is de 75-jarige
Nederlander TomBouman
komen aanschuiven. Als vrij-
williger bij de voedselbedeling
kende hij de families, zopas ver-
huisde hij hebben en houden
van zijn huurappartement naar
een kamertje in dit klooster.
“Van ordentelijke huurder naar
kraker, om aan de kant van
dezemensen te staan.”
Bouman, diemet zijn provover-
leden geldt als een ervaren kra-
ker, leeft er duidelijk helemaal
van op. Opmerkelijk detail: de
uithuiszetting van het CAW
geldt voor alle Roma,maar niet
voor Bouman. “Ikmag hier dus
wel wonen.”
“Deze families zijn zo kwets-

baar, en in de paniek van het
moment verstaan ze zakenwel
eens in hun nadeel”, legt hij zijn
engagement uit.Wat hem
betreft is de kwestie simpel:
“Iedereen streeft zijn eigen
belang na. Ons belang is plat
menselijk: een dak boven ons
hoofd en gevuldemagen.Want
we hebben arme dagen hier.”
Maar Bouman is er gerust in,
hij gelooft dat onderhandelen
soelaas brengt. “Maandag
gebeurt er helemaal niets.”
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Reportage Hulpverlener CAW wil Slowaakse Romazigeuners weg uit Gents klooster

‘Zonder adres altijd problemen’, zegt ErikaDuzdova in haar besteNederlands. En dus
is het klooster in deGentseMuide sinds juni het huis vanErika en 52 andere krakers.
Tot ongenoegen vanhet CentrumAlgemeenWelzijnswerk (CAW), dat eerder in het
klooster daklozen opving. Zijwillen deRomaer tegenmaandagweg. Lotte Beckers

G

●DeRoma kraakten het pand omeen vast adres te hebben.
‘Zonder geenwerk, opleiding of kindergeld.’ © EriC DE MilDT

Fiscus straft
controleur
dieetentje
aanvaardde
Brussel —Detopvandebelas-
tingadministratieheefteencon-
troleur gestraft omdat die is
gaan eten met de boekhouder
van een bedrijf dat hij moest
controleren. Dat meldden de
krantenDeTijd enL’Echo.
Volgens woordvoerder

Francis Adyns van de Federale
OverheidsdienstFinanciëngaat
het om een belangrijk voor-
beelddossier. “Het was vroeger
bon ton ommet een belasting-
controleur op restaurant te
gaan,maarwehebbenonlangs
eendeontologische leidraadge-
kregen die uitdrukkelijk ver-
biedt dat belastingambtenaren
etentjes aanvaarden op kosten
van derden die ze moeten con-
troleren.”
Dezaakdraait omeenbelas-

tingcontroleur uit Oost-
Vlaanderen met ruim 23 jaar
dienst. Hij ging tijdens de con-
trolebij een lokaalbedrijfuitge-
breid eten op kosten van de
boekhouder van de firma. Na
afloopkeerdehijbovendienniet
terug naar dat bedrijf, hoewel
dat zo geplandwas.
Hans D’Hondt, de topman

van Financiën, wou een duide-
lijkvoorbeeldstellen.Hij strafte
de controleur en plaatste hem
over naar een andere dienst.
Voortaan zullen alle ambte-

naren de nieuwe deontologi-
sche leidraad van Financiën
moetenvolgen.Daarstaat indat
uitnodigingenvoormaaltijden,
congressen, recepties enderge-
lijke op kosten van derdenmet
wiebesprekingenovereencon-
troleonderzoek lopenniet door
de beugel kunnen. Elke belas-
tingambtenaarmoetzulkevoor-
stellen afwijzen om zijn onaf-
hankelijkheid te behouden.
Er stelt zich een deontolo-

gisch probleem als belasting-
controleurs etentjes aanvaar-
den, zegt Carlos Six,
administrateur-generaalvande
Fiscaliteit. “Er iseentijdgeweest
dat men het normaal vond dat
controlesopdiemaniergebeur-
den. Maar daar komt verande-
ring in.”
De belastingcontroleur in

kwestie vecht de sanctie aan,
voorlopigmetsucces. Ineentus-
senarrest schorste deRaad van
State zijn overplaatsing. Een
definitieve uitspraak over de
grond van de zaak, of de con-
troleur in de fout ging door het
etentje teaanvaarden,moetnog
volgen. (DT/JCS)


