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speekselstaal af te geven dat op hiv
getest zal worden, om een vragen
lijst in te vullen over de risicofacto
ren van een hivinfectie, en om het
taboe en het stigma rond het virus
te breken. Dat is broodnodig, want

ken en kapperszaken. Ze namen er
meer dan 700 representatieve
speekselstalen af.
Door de uitslagen te linken aan de
antwoorden op de vragenlijst,
bleek wat de verspreiding van hiv
in de hand werkt: de meeste sero
positieven hebben geen weet van
hun infectie. En vooral degenen die
veel risico nemen – ze hebben on
veilige seks met wisselende part
ners – laten zich niét uit eigen be
weging testen. De vrijwilligers blij
ven daarom ook nu, na afloop van
de studie, naar de cafés en kerken
gaan om hun gemeenschap te sen
sibiliseren rond hiv. Zoals ze het
ook vanavond doen, in het Afri
kaans Cultureel Centrum.

‘Seks en hiv, daar
praten Afrikanen
niet over’

In de Afrikaanse gemeenschap is hiv even sterk verspreid als
onder homomannen. Onderzoekers van het Tropisch
Instituut in Antwerpen trekken daarom samen met
vrijwilligers naar Afrikaanse cafés en kerken om hivtesten
te promoten en het grote stigma te doorbreken dat aan hiv
kleeft. ‘Wat denk je hoe je hiv krijgt? Door boemboem
natuurlijk!’

Onzeker bestaan
maakt kwetsbaar
voor hiv
ANTWERPEN | De Afrikaanse
vrouwen in ons land blijken kwets
baarder te zijn voor hiv dan de
mannen. Van de Afrikaanse vrou
wen in Antwerpen is 6,1 procent
seropositief, bij de mannen is dat
‘slechts’ 3,0 procent.
Ook in het subSaharagebied zijn
meer vrouwen dan mannen met
hiv besmet. ‘Maar het is zeker
niet zo dat het bij hiv in de Afri
kaanse gemeenschap in ons land
puur om een geïmporteerde epi
demie gaat‘, zegt Jasna Loos, die
het ITGonderzoek leidde.
‘Uit onze analyse blijkt dat hivin
fecties gepaard gaan met de
moeilijke situaties waarin Afri
kaanse migranten zich hier in Bel
gië bevinden. Wie geen onderdak
en inkomen heeft, is afhankelijk
van andere leden van de gemeen
schap. In zo’n situatie zijn de Afri
kanen in ons land het meest
kwetsbaar voor hiv. Want het ligt
niet voor de hand om seks te wei
geren of het gebruik van een con
doom te eisen. Dat geldt het
meest voor vrouwen.’
‘In een kleine gemeenschap, waar
hiv sowieso al vaker voorkomt
dan in de algemene bevolking en
waar driekwart van de leden een
partner binnen de eigen gemeen
schap heeft, blijft het virus zich
dus verspreiden.’ (mec)
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Het ITG analyseerde 717 speek
selstalen van een representatie
ve groep Antwerpenaren met
roots in het subSaharagebied
en bracht zo in kaart hoe sterk
het hivvirus verspreid is in de
Afrikaanse gemeenschap, die in
Antwerpen 17.000 zielen telt.

4,6
1 op de 22 leden van de Afri
kaanse gemeenschap, of 4,6
procent, blijkt hivpositief. Dat is
bijna evenveel als de vijf pro
cent bij homo’s. In de algemene
bevolking is dat naar schatting
minder dan 0,3 procent.

V A N O N Z E R E D A C T R I C E

MAXIE ECKERT
ANTWERPEN | ‘Waarom gaan al

die vragen over, euh, boemboem?’
JeanPierre Kioloma (51), een man
met een witte pet op die afsteekt te
gen zijn donkere huid, lacht verle
gen. Hij zit aan een tafel in het Afri
kaans Cultureel Centrum, vlak bij
het Centraal Station in Antwerpen.
De muziek staat luid, mensen drin
ken bier en praten door el
kaar. Maar Kioloma is verdiept in
wat er op de tabletpc staat. Een
vragenlijst peilt naar zijn afkomst,
zijn gezondheid en zijn seksleven.
De vrouw met de donkere krullen
die hem eerder de tablet gaf, draait
zich naar hem en zegt: ‘Hoe denk je
dat je hiv krijgt? Door boemboem,
door seks natuurlijk!’ Ze barsten al
lebei in lachen uit.
De woorden zijn gevallen, en het ta
boe is weer een beetje bespreek
baarder geworden: hiv en seks.
De onderzoekers van het Instituut
voor Tropische Geneeskunde (ITG)
en hun vrijwilligers zijn precies
daarom naar het Afrikaans Cultu
reel Centrum gekomen. Ze moedi
gen vanavond iedereen aan om een

hiv is een groot probleem in de Afri
kaanse gemeenschap.
Uit een studie van het ITG die van
daag samen met nationale hivcij
fers voorgesteld wordt, blijkt dat
liefst 4,6 procent van de Antwerpse
volwassen mannen en vrouwen
met roots in het subSaharagebied
seropositief is. Hiv komt in de Afri
kaanse gemeenschap dus ongeveer
even vaak voor als bij de homoman
nen (vijf procent), de andere grote
risicogroep. Ter vergelijking: van
de algemene Belgische bevolking is
naar schatting minder dan 0,3 pro
cent besmet met hiv.

Mister Condom

De cijfers van het aantal nieuwe
hivdiagnoses wijzen er al jaren op
dat in de Afrikaanse gemeenschap
bovengemiddeld veel personen se
ropositief zijn. Voor het eerst is nu
bij een dwarsdoorsnede van de
Afrikaanse gemeenschap in Ant
werpen (goed voor 17.000 man) in
kaart gebracht hoe vaak hiv werke
lijk voorkomt. De onderzoekers
trokken samen met vrijwilligers die
zelf roots in het subSaharagebied
hebben, naar Afrikaanse cafés, ker

REPORTAGE

V A N O N Z E R E D A C T E U R

MARK EECKHAUT
BRUSSEL | De Franse voormali

ge Syriëstrijder Mehdi Nemmou
che wordt ervan verdacht dat hij op
24 mei jongstleden een aanslag
pleegde op het Joods Museum in
Brussel, waarbij vier mensen om
het leven kwamen. Nemmouche
werd een week later in Marseille
opgepakt. Het wapen van de aan
slag had hij nog bij zich.

Een anonieme brief aan de krant La
Dernière Heure brengt nu een poli
tieman in opspraak. De briefschrij
ver stelt dat de man onzorgvuldig is
omgesprongen met mogelijk cruci
ale informatie over de aanslag.
De dag na de aanslag in het Joods
Museum werden in ons land via de
media camerabeelden van de aan
slag verspreid. De dag nadien kreeg
een informantenrunner van de
Brusselse federale politie een tip
binnen. Een informant vertelde dat
hij meende op de camerabeelden de
kalasjnikov te herkennen die door
Nemmouche was gebruikt. De poli
tieman ging samen met een collega,
hoger in rang, zijn informant op
zoeken. Die herhaalde dat het wa
pen bij de aanslag hem van hetzelf
de type leek als een lading die in die
periode in het Brusselse misdaad

Politieman speelde informatie in zaakNemmouche niet door

Het Brusselse parket gaat na
of een politieman nalatig is
geweest met informatie die
cruciaal had kunnen zijn in het
onderzoek naar de aanslag op
het Joods Museum.

milieu op de markt zou zijn ge
weest.
De politieman bracht over zijn con
tact verslag uit aan de chef van het
informantenbeheer, maar zette zijn
informatie niet op papier, terwijl
hem dat nochtans gevraagd zou
zijn. De speurders die het onder

zoek naar de aanslag voerden, kre
gen de potentieel waardevolle tip
daarom nooit te zien. Waarom de
man zijn informatie niet op papier
zette, is onduidelijk, maar allicht
wilde hij zijn informant bescher
men.
Pas in augustus werd duidelijk dat

Mehdi Nemmouche met zijn kalasj
nikov in het Joods Museum.© pn

Speurders die het
onderzoek naar de
aanslag voerden,
kregen de poten
tieel waardevolle
tip nooit te zien

TERRORISME

de informatie nooit op papier was
gezet.
Toen nam de top van de Brusselse
federale politie maatregelen. De
politieman die de tip niet op papier
had gezet, werd opzij geschoven en
mag voortaan niet meer werken
met informanten. Zijn directe chefs
wordt een gebrek aan opvolging
verweten en zij verloren een aantal
van hun bevoegdheden. De top van
de federale politie heeft ook een au
dit van de hele dienst bevolen.
Daarnaast werd door het Brusselse
parket ook een opsporingsonder
zoek gestart tegen de speurder.
De achtergehouden tip werd in au
gustus alsnog doorgegeven. Vol
gens het federaal parket bleek er
geen verband te bestaan tussen het
verhaal van de tipgever en de zaak
Nemmouche.
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De meeste seropo
sitieven hebben
geen weet van
hun infectie. En
vooral degenen
die veel risico ne
men – ze hebben
onveilige seks met
wisselende part
ners – laten zich
niét uit eigen be
weging regelmatig
op hiv testen

Twee Afrikaanse mannen nemen een speekselstaal af voor een hivtest. ‘Je kan het maar beter weten, niet?’ © Brecht Van Maele

Een van de vrijwilligers is John Mu
gabi (29), die uit Oeganda komt.
Overdag volgt hij een opleiding tot
tegellegger, ’s avonds deelt hij de
nieuwe folders over hiv voor de
Afrikaanse gemeenschap uit. Het is
druk aan de tafel waar hij aan men
sen uitlegt hoe ze een speekselstaal
moeten nemen.
‘In sommige cafés zeggen ze als ik
binnenkom: “Ah, daar is mister
condom!” omdat ik er eerder con
dooms heb uitgedeeld.’ Mugabi
lacht. ‘Ik vind dat niet erg. Dan
wordt er tenminste over het pro
bleem gepraat. Alles wat met seks te
maken heeft, wordt onder Afrika
nen niet gemakkelijk besproken.
Het helpt daarom dat wij meewer

ken. De mensen zien ons als één van
hen.’
De vrouw met lange krullen die eer
der zo hard moest lachen over het
woord ‘boemboem’ vertelt dat er
ook een groot taboe en stigma kle
ven aan hiv. ‘Sommige mensen ne
men afstand als ze van iemand we
ten dat die hivpositief is.’
De vrouw, een dertiger, is zelf hiv
positief en wil haar naam niet in de
krant. Net als John Mugabi is ze
vrijwilliger bij het ITG. Als ze over
haar infectie vertelt, moet daar al
een goede reden voor zijn. ‘Bijvoor
beeld als mensen zich niet willen la
ten testen. Ik zeg dan: “Kijk naar
mij, ik ben hivpositief en heb een
normaal leven omdat ik word be

FLITSCONTROLES
Geen vallende
sterren meer
op de radio

De radiozenders van de VRT
zijn op 6 oktober al gestopt met
de aankondigingen van snel
heidscontroles, alcoholcontroles
en flitspalen. Dit naar aanlei
ding van een oproep van de vzw
Ouders van Verongelukte Kinde
ren, die vond dat de aankondi
gingen mensen aanzet om de
wet te overtreden.
Groenparlementslid Ingrid Pira
vroeg aan Ben Weyts (NVA),
minister van Mobiliteit, om ook
aan VTM te vragen hetzelfde te
doen. Weyts heeft in de commis
sie Mobiliteit donderdag aange
kondigd dat hij op die vraag in
gaat. De minister heeft een ge
sprek aangevraagd met VMMa.
Hij is het met Pira eens dat het
aankondigen van politiecontro
les geen concurrentieelement
tussen radiozenders mag zijn.
(ig)

handeld”. Bij mannen die naar mij
lonken voeg ik eraan toe dat ze ge
woon met mij naar huis waren ge
gaan zonder te weten dat ik seropo
sitief ben. Dan trekken ze grote
ogen!’
De aanpak werkt, zo blijkt. Van
avond hebben niet minder dan
twintig personen een speekselstaal
afgegeven. Over een week zal het la
bo alle stalen hebben geanalyseerd
en kunnen de uitslagen door de
deelnemers (met een geanonimi
seerde code) telefonisch opge
vraagd worden.
JeanPierre Kioloma, de man met
de witte pet, is dat alvast wel van
plan. Hij haalt zijn schouders op. ‘Je
kan het maar beter weten, niet?’

JUSTITIE
Gerecht onderzoekt
verdrinking
zwembad

Het parket van Mechelen on
derzoekt de dood van de 9jari
ge Cosi V.L., de jongen die
woensdag in het zwembad De
Waterperels in Lier verdronk.
De feiten worden gekwalificeerd
als onopzettelijke doding.
De 9jarige Cosi V.L. was woens
dag met de Antwerpse jeugd
werking Kras op uitstap. De
groep ging zwemmen in
Lier. Daarin raakte de jongen in
eens in de problemen en ver
dronk.
Het parket van Mechelen breid
de het opsporingsonderzoek gis
teren uit naar een volwaardig
gerechtelijk onderzoek. De fei
ten worden gekwalificeerd als
onopzettelijke doding.
Er volgen nog een autopsie en
verhoren.
In het raam van het gerechtelijk
onderzoek wordt nagegaan of
een van de betrokkenen een ge
brek aan voorzichtigheid of na
latigheid kan worden verweten.
Op sociale media werd door ge
tuigen harde kritiek geuit aan
het adres van de begeleiders van
Kras en aan de redders, maar
volgens parketwoordvoerster Ne
le Poelmans zijn er nog geen
verklaringen afgelegd die belas
tend zouden zijn voor hen.
Bij Kras wilde gisteren niemand
reageren.
De school van Cosi V.L. heeft
een rouwhoekje ingericht waar
de kinderen kunnen stilstaan bij
de dood van hun kameraadje.
(jvdaa)


