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al was ze vijf jaar jonger.» Hij
 omschrijft haar als een goedlachs
tienermeisje. «Fatoumata maakte
altijd plezier.»

Uitgeleefd gebouw
Facinet vernam het nieuws van
hun overlijden gisteren in de
 namiddag op de stoep. «Een
 politievrouw was me al komen
 vertellen dat ze twee mensen
 hadden gevonden. Een volwassene
en een kind.» Vader en dochter 
 Sylla waren toen nog niet officieel
geïdentificeerd. «Toen ik hier aan-
kwam, besefte ik het eigenlijk met-
een: zó’n brand, al die schade,
urenlange vlammen. Dát kunnen
ze gewoon niet overleefd hebben.
Ik heb gelijk gekregen. Papa en
 Fatoumata zijn er niet meer. Ik
weet niet wat ik nog kan zeggen.»
«Mijn nonkel was een heel wijs
 iemand», zegt de 39-jarige
 Almamylaya die naast Facinet
staat. Die houdt zich sterk. «Alseny
ging graag met zijn kinderen in het
park wandelen.» Een vriend van
 Facinet mengt zich ongevraagd in
het gesprek. Hij maakt zich kwaad
over de verhuurder van het pand.
«Zo’n uitgeleefd gebouw. Het had
geen rookmelders, geen nood -
uitgang. Ik ben er nog binnen
 geweest. Een kléin appartement!

Om er te geraken moest je langs
 allemaal smalle houten trappen.
Als daar brand uitbreekt... (maakt
zin niet af)»

Instortingsgevaar
Het parket van Brussel onderzoekt
intussen nog altijd de oorzaak van
de brand. Het was een expert die op
vraag van het parket gisterochtend
het pand ter plaatse ging bekijken
die eerder toevallig op de lichamen
botste. Volgens onze informatie
kon de man het gebouw niet in
door instortingsgevaar. Hij leende
een lange ladder van de Brusselse
brandweer om door de kapotte
 ramen in de zwartgeblakerde gevel
naar binnen te kijken in de appar-
tementen. Zo zag hij op de boven-
ste verdieping ‘iets’ verdachts. Er
werd een drone de lucht inge-
stuurd om met een camera in te
zoomen tussen het puin. Zo
 werden de lichamen van vader en
dochter ontdekt. 
Omwille van het instortingsgevaar
konden de lichamen enkel uit het
appartement worden weggehaald
via het dak. Een container werd
 gisteravond met een kraan tot
naast het dak van het gebouw
 gehesen, waardoor bergings -
werkers aan de uitgebrande flat
van het Guineese gezin konden.
Na de zware woningbrand liggen
nog altijd dertien personen in het
ziekenhuis. Vier vechten nog voor
hun leven. Eén van hen is een kind.
Ook vier andere kinderen geraak-
ten gewond.

kruipt veel tijd in. Daardoor zagen
papa en ik elkaar veel minder dan
normaal.» Hij zwijgt lang en zegt
dan blazend: «Mijn vader was alles
voor mij. En mijn zusje was eigen-
lijk precies mijn tweelingzusje, ook

Aan het begin van de Heyvaert-
straat speelt een jongetje van 4 met
een flesje water. Kleine Mohamed
frunnikt om de haverklap aan het
politielint dat over de straat
 gespannen is. Hij beseft niet goed
wat er aan de hand is. Grote broer
Facinet (19) kijkt bezorgd naar het
uitgebrande pand op nummer 213.
Daar op de bovenste verdieping
woonden hun papa Alseny Sylla en
hun zus Fatoumata (14). «Maandag
rond 14 uur rinkelde mijn gsm
plots», vertelt Facinet. Hij was
 alleen thuis op zijn appartement in
Sint-Gillis. «Het was een vriend. Of
ik het al had gehoord? Het brandde
in de Heyvaertstraat. De straat van
mijn vader en mijn zusje.»
Facinet ging meteen ter plaatse. Hij
bleef er urenlang rondhangen.
 Eigenlijk bleef hij al die tijd hopen
op goed nieuws. «Papa en
 Fatoumata woonden bijna een half
jaar met hun tweetjes samen. Ze
waren twee handen op een buik.
Hij maakte haar altijd aan het
 lachen. (glimlacht)»

Graag gezien
Het volk blijft intussen maar toe-
stromen — vooral uit de Guineese
gemeenschap. Alseny Sylla ver-
huisde een kleine tien jaar geleden
van het West-Afrikaanse land naar
België. Hij kreeg hier nog twee
 kinderen. «Papa werkte in België in
de bouw. Hij deed alles om mij en
zijn andere drie kinderen een goed
leven te bezorgen. Papa was enorm
vriendelijk en graag gezien. Kijk ge-
woon naar al deze mensen die ons
hier komen steunen.» Intussen
staan er al tientallen mensen rond
hem. Familie, vrienden en verre
kennissen. Veel vrouwen schreien
hardop en weten met hun verdriet
geen blijf. De meeste mannen
 komen Facinet om beurten een
schouderklopje geven. Facinet
knikt. «Bedankt.» De tiener zegt dat
hij de laatste tijd zijn papa niet zo
heel vaak zag. «Zelf volg ik momen-
teel een horeca-opleiding. Daar

Een felle brand vernielde gisteren een kapel in
Heule. De nacht daarvoor lieten drie mensen het
leven in Anderlecht. Een kleine twee weken ge-
leden ging een hele rij flats in Opwijk in de vlam-
men op. Alleen al dit jaar stierven 18 mensen in
een brand. Waarom nemen die cijfers toe? En
wat kan u zelf doen om drama’s te voorkomen?

21 zusters net op tijd geëvacueerd na zware brand in kapel

Mijn vader was alles
voor mij. En mijn zusje
was precies mijn
tweelingzusje, ook al
was ze vijf jaar jonger.
Fatoumata maakte 
altijd plezier

FACINET SYLLA (19)

«Ik ben blijven hopen, 

Er zijn niet één maar drie
doden gevallen bij de zwa-
re brand in Anderlecht.
Gisterochtend zag een
brandexpert die van op
een ladder door het raam
op de bovenste verdie-
ping piepte ‘iets’ liggen.
Het bleken de lichamen
van een man en zijn doch-
ter (14). «Meteen besefte
ik bij het zien van deze
 ravage: dit overleven mijn
vader en zus niet», zegt
Facinet Sylla (19). 
• BJORN MAECKELBERGH 

EN JOHAN MARC BAETEN •

In Heule, deelgemeente van Kortrijk, heeft
gisterochtend een hevige brand gewoed in
de kapel van het klooster van de Zusters
van Liefde. De vlammen schoten meters-
hoog de lucht in, 60 brandweermannen
werden ingezet om het vuur te blussen. De
neogotische kapel was niet meer te redden,
en ook de zolder van het klooster ernaast is
verwoest. Een drama voor de 21 zusters die
er wonen. Eén van hen merkte iets na 6 uur
de brand op nadat de stroom was uitgeval-
len. De zusters — de meesten tachtigers en
sommigen flink daarboven  — konden nog
net op tijd geëvacueerd worden. In politie-
combi’s werden ze wat verderop naar een
ander pand van de kloosterorde gebracht.

Omdat daar maar acht kamers vrij zijn,
worden dertien andere zusters in vier ande-
re bijhuizen opgevangen. «We zijn ontwor-
teld en ontheemd», zegt Riet Devriese, al-
gemeen overste, in tranen. «Vooral het feit
dat we onze kapel  — het hart van ons zijn
— kwijt zijn, stemt ons bijzonder droevig.»
De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
Tijdens het blussen raakten drie brand-
weermannen lichtgewond toen ze zich
 misstapten. De middelbare en basisschool
Spes Nostra, die naast het klooster ligt,
bleef gespaard. De lessen van gisteren
 werden opgeschort voor 1.200 leerlingen,
de school zet voorlopig zoveel mogelijk in
op afstandsonderwijs. (VHS/LSI/LPS)

Woningbranden lijken vaker voor 
te komen. Blijkt dat ook uit de cijfers?

Achttien dodelijke slachtoffers: dat is de trieste
balans van 2021. Nu al. Bijna elke week overleeft

iemand een brand in zijn of haar woning niet. De
 cijfers van vorig jaar waren niet beter. Toen lieten in
totaal 76 mensen het leven in een brand. In 2019
waren dat er nog 53, in 2018 56. «En die cijfers zijn
nog onderschat», zegt brandpreventieadviseur
Tim Renders. «Vaak sterven zwaargewonden later
nog in het ziekenhuis. Die zijn bijvoorbeeld niet in de
statistieken mee opgenomen.»

Hoe is die stijging te verklaren?
De brandrisico’s in onze huizen zijn vandaag

niet meer op één hand te tellen. «Ga zelf maar
eens na hoeveel apparaten er in het stopcontact

steken», zegt Renders. «Onze grootouders hadden
een tv, een nachtlampje, een diepvries en frigo.
 Tegelijk zorgt de constructie van onze huizen,
 isolatie en de keuze van onze meubelen voor een
snellere brandontwikkeling. Om nog eens met onze
grootouders te vergelijken: die sliepen in een
 massief eiken bed onder katoenen lakens. Dat
brandt traag, geeft weinig rookontwikkeling.
 Vandaag slapen we in bedden van gelijmde stukken
‘houtafval’, ons donsdeken is synthetisch, ons huis
staat vol plastic. De rookontwikkeling van zulke
 zaken is gigantisch. En het is net dat — de intoxica-
tie, niet de vlammen — die de dood het vaakst
 veroorzaakt.» Opmerkelijk: Nederland telde vorig
jaar ‘maar’ 32 doden door woningbrand. «Daar
wordt véél meer ingezet op preventie.»

Wat zijn de meest voorkomende
 oorzaken?

Brandverslagen houden het veelal op kort -
sluiting, ‘oorzaak onbekend’ of een elektrisch

 apparaat dat is blijven draaien. Ons land brengt
niet concreet in kaart of de brand is veroorzaakt
door onoplettendheid, een defect, een brandende
sigaret of een waterkoker dan wel een koffiezet.
«Zolang we dat niet doen, kunnen we ook minder
aan preventie doen», stipt Renders aan. «Aanne-
melijk is wel dat heel wat opladers tegenwoordig
aan de basis liggen van een brand. Elektrische fiet-
sen, bijvoorbeeld, zorgden vorig jaar 43 keer voor
brand. Dit jaar staat de teller al op 10.»

Waar kan ik thuis op letten om 
het risico te verminderen?

«Begin met een veiligheidscheck in huis. Wat kan
mogelijk brand veroorzaken? Wat zit er in het
stopcontact? Voel er ook eens aan. Besef dat een
wifi-decoder die warm aanvoelt en bovendien
 stoffig is, al een brand kan starten. Ga ook na of je
 risico’s kan reduceren. Een koelkast kan je vanzelf-
sprekend niet uit de stekker halen. Een apparaat dat
te warm wordt, is mogelijk aan vervanging toe. En
een smartphone laad je geen uren op.» Na de veilig-
heidsronde zijn rookmelders risicoreductie nummer
twee. «Toestellen die in het stopcontact blijven,
worden best beveiligd met een rookmelder. De wet
schrijft dat één per verdieping voldoende is, maar
 eigenlijk moet dat aantal afhangen van je veilig-
heidscheck. Hoe dichter je een rookmelder boven
een mogelijk brandrisico kan hangen, hoe sneller je
wordt verwittigd. Een doorsnee gezinswoning moet
er zo al gauw zes tot acht tellen. Rookmelders
 hebben best een tienjarige batterij en kan je horen
tot in de slaapkamer.»
«De moeilijkste stap is gedragsverandering. Niet
opladen ’s nachts, de droogkast overdag laten
draaien, geen overvolle verdeelstekkers gebruiken
en apparaten stofvrij houden kan al een wereld van
verschil betekenen. Oplaadkabels raken snel
 beschadigd: vervang die. Wees alert als je smart-
phone op de grond valt. Het scherm is misschien
 gered, maar de batterij kan beschadigd zijn. Twijfel
je? Vervang het dan of vraag info aan een vakman.»

En wat als het toch tot een brand komt?
«Een vluchtplan kennen we van op school, van

bij het bedrijf waar we werken, maar thuis heb-
ben we dat meestal niet — terwijl het eigenlijk
goed is om dat eens met het gezin te bespreken.
Een zaklamp op het nachtkastje is een goede tip.
Belangrijk is ook om de vluchtweg — vaak de trap-
penhal — vrij te houden. Zet dus geen wasmanden,
boekentassen en sportzakken op de trap. Zorg
 ervoor dat er een sleutel op de voordeur zit of aan
een haakje dichtbij hangt. Niét op een vaste plek in
de living of in een handtas, dus. Tot slot is het ook
goed om weten dat je elke deur die je tegenkomt,
het best dichttrekt. Zo krijgen de vlammen geen
zuurstof.» (BCL)

«Onze huizen staan vol
plastic. En hoeveel
apparaten steken er
niet in stopcontact?»

BRANDRISICO’S NIET OP ÉÉN HAND TE TELLEN

maar zus en papa
konden dit niet
overleven»

NOG TWEE LICHAMEN GEVONDEN NA BRAND IN ANDERLECHT
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Fatoumata Sylla (14) 
en haar vader Alseny 

woonden op de
bovenste verdieping 
van het flatgebouw.

De vlammen
schoten 

metershoog uit
het dak van de
kapel van de
Zusters van

Liefde in Heule.
Foto RV


