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V.l.n.r. de zusjes Kardashian:
Khloé, Kendall, Kim,
Kourtney en Kylie.

“Een rookdetector in élke
kamer is de enige remedie”
Dit jaar kwamen al
34 mensen om bij
een woningbrand
Ondanks de vele preventieacties zijn er dit
jaar al 34 mensen omgekomen bij een brand. Elke zes dagen betreuren
we een dodelijk slachtoffer. “Hang in élke kamer een rookdetector.
Alleen zo krijgen we het
aantal slachtoffers snel
naar beneden”, klinkt
het bij minister van Binnenlandse Zaken Jan
WERNER ROMMERS
Jambon.
Het laatste slachtoffer viel afgelopen weekend te betreuren in het
Waalse Sprimont. Een bejaarde
vrouw kon zich niet op tijd uit de
voeten maken, en stierf in de vlammen, die ook oversloegen naar de
aanpalende woningen.
Het drama doet de balans voor dit
jaar intussen al op 34 doden uitkomen. Tijdens dezelfde periode vorig
jaar telden de hulpdiensten
32 slachtoffers van woningbranden.
“Inktzwarte cijfers. En we hadden
juist beter verwacht, door de volge-

houden inspanningen van de verschillende brandweerzones om bij
hun bevolking rookmelders te promoten en hen te waarschuwen voor
verschillende vormen van brandgevaar”, zegt brandpreventieadviseur
Tim Renders van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV).

Groot verschil met Nederland
Hij wijst ook op het grote verschil
met Nederland, waar van januari
tot en met de maand mei van dit
jaar slechts 11 doden vielen bij woningbranden, terwijl Nederland bijna 6 miljoen inwoners meer heeft.
“Er is in ons land dringend beter
onderzoek nodig naar het waarom
van dit hoge aantal slachtoffers bij
woningbranden. Er wordt vaak te
snel geconcludeerd dat het wel
kortsluiting of een brandende sigaret is geweest.”
Minister Jan Jambon (N-VA)
wijst als mogelijke verklaring voor
de vele fatale woningbranden op
het feit dat ons land “een groot
aandeel oudere woningen telt”. Minister Jambon doet tegelijk een oproep aan iedereen om in elke kamer
van zijn huis een rookmelder te
hangen. “De brandweerhervorming
zorgt voor een beter opgeleide en
beter georganiseerde brandweer”, aldus zijn kabinet.
“Maar nog belangrijker is brandpreventie, dus dat mensen via rookmelders snel weten dat het brandt,
zodat ze zichzelf in veiligheid kunnen brengen.”
Tijdens de Week van de Veiligheid
in oktober zal fors op die boodschap worden gehamerd.

Zo voorkomt u brand
Hang rookmelders
Terwijl vroeger de regel
gold om vooral in de traphal één of twee rookmelders te hangen, raadt de
brandweer nu aan om in elke (slaap)kamer een rookmelder te hangen – keuken, badkamer en garage uitgezonderd wegens
veel valse alarmen. “Voldoende rookmelders in je huis hebben hangen, moet
even evident zijn als het dragen van de
veiligheidsgordel. Helaas zijn er nog
heel veel huizen zonder ook maar één
rookmelder”, aldus brandveiligheidsexpert Tim Renders.

Pas op met elektrische
apparaten
In vergelijking met vroeger puilen huizen
uit van draagbare elektronica op batterijen, die regelmatig moeten worden opgeladen. Denk aan smartphones of tabletcomputers. “Laat geen opladers nodeloos in stopcontacten steken, zeker
niet ’s nachts.” Vorig jaar waren er bijvoorbeeld een aantal branden
als gevolg van oververhitte
opladers, of door
elektrische
fietsen die
’s nachts
aan het
opladen waren.

Pas op in oude huizen
Behoorlijk wat branden ontstaan door
kortsluiting of een elektrische installatie die niet conform is aan
de jongste veiligheidsregels.
“Wie twijfelt, laat het best zijn
elektrische installatie nakijken.”

Raf Simons krijgt de
Kardashians samen
Alle zussen uit de Kardashian-Jenner-clan
samen krijgen? Het is een serieuze opgave.
Maar voor modeontwerper Raf Simons (foto) doen ze het. Kourtney (39), Kim (37),
Khloé (34), Kendall (22) en Kylie (20) poseerden gewillig voor een lingerie- en kledingshoot van Calvin Klein. Onze landgenoot is daar momenteel artistiek directeur,
nadat hij de deur van het Franse modehuis
Christian Dior achter zich dicht trok.
Op de zwart-witbeelden dartelen de vijf
zussen in een grasveld, klimmen ze in bomen en schommelen ze erop los. Zus Khloé
was toen 8,5 maand zwanger van dochter
True. De campagne focust dan ook op de intieme band tussen de zussen, onder het motto My Family, My Calvins.
Simons was overigens niet de enige Belg op
de set. Antwerpenaar Willy Vanderperre
maakte de foto’s. (myde)

Filmpje kijken? Vraag het
aan je afstandsbediening
Klanten van Telenet die van kanaal
willen veranderen op
hun televisie, hoeven straks niet
meer op een knop
te drukken. Gewoon praten tegen je afstandsbediening volstaat. De spraaktechnologie
maakt deel uit
van de nieuwe
decoders voor digitale televisie die tegen eind dit jaar bij
20.000 klanten worden getest.
“Een leuk extraatje”, zegt de woord-

voerster van Telenet.
“En soms erg handig.
Wie een film of serie
zoekt in ons aanbod hoeft dat
niet meer handmatig in te tikken. Zoek ‘FC De
Kampioenen’
zeggen, zal volstaan.”
Wanneer Telenet de decoder
naar alle klanten
zal uitrollen, is nog
niet bekend. Wel zal
je er ook Netflix op
kunnen gebruiken en
worden uitzendingen
in de hoge resolutie
4k mogelijk. (jvde)
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