
WOENSDAG 12 APRIL 2017 13

Verloren ijsbeer helpt in de bakkerij
De uitbaters van bakkerij Den

Bakoven in TieltWinge zijn 
vastberaden om een achterge
laten knuffel met zijn eigenaar 
te herenigen. In een video op 
Facebook is te zien hoe de ijs
beer de tijd van zijn leven heeft
in de bakkerij. “Iemand moet 
de knuffel hier tijdens het eer
ste weekend van april verloren 
zijn”, zegt zaakvoerder Wim 
Rubbens. Na een week werd de 
ijsbeer nog door niemand ge
claimd. Wim nam dan maar fo

to’s van de beer in heel wat 
poses en zelfs echtgenote 
Christel moest mee op de 
beelden. De beer leerde on
dertussen onder meer brood 
maken, mocht proeven van 
de eclairs en bakte al sand
wiches. Met het ondertussen 
goedbekeken filmpje hoopt 
het koppel nu de eigenaar te
rug te vinden. “Ondertussen 
mag de ijsbeer nog wat helpen 
en rusten in de bakkerij”, zegt 
de zaakvoerder lachend.  (vrs)

Met een ludiek Facebookfilmpje proberen de zaakvoerders van
een bakkerij een knuffel met zijn eigenaar te herenigen.
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Brandweerkorpsen in ons 
land waarschuwen al langer 
dat gsm’s, laptops en tablets 
woningbranden kunnen ver
oorzaken. De vzw Oscare, het 
nazorg en onderzoekscen
trum centrum voor mensen 
met brandwonden, vraagt nu 
met aandrang om ook niet 
met je gsm of andere elektro
nica te gaan slapen.

“De gespecialiseerde chirur
gen van het Antwerpse 
brandwondencentrum waar
mee we samenwerken, zien in
Vlaanderen jaarlijks 30 tot 
40 jongeren die op die manier 
eerste en tweedegraads 
brandwonden opliepen, voor
al in het gezicht, aan de han
den of in de nek”, zegt 
Oscarewoordvoerder Peter 
Van Rossum. Voor heel 
België schat Oscare het aan
tal tussen de 60 en de 80.

“Ze zijn met hun gsm in bed 
in slaap gevallen, het toestel 
in hun handen of naast hun 
hoofd, en ’s nachts komt die 
onder hun hoofd te liggen. 
Zeker de batterijen van de 
nieuwste, meest performante 
toestellen – in onze ogen 
krachtige bommetjes – kun
nen zeer warm worden, zeker 
wanneer ze ’s nachts in de 
oplader zitten, met alle gevol
gen van dien. Vandaar ook 
dat deze mensen bij ons na

zorg
centrum 
aankloppen. 
Zulke brandwon
den – ook al zijn ze 
maar eerste of tweedegraads 
– kunnen voor lelijke, blij
vende littekens zorgen.”

Lichterlaaie

Er komt daarom nu een pre
ventiecampagne, onder ande
re op verschillende jeugdfes
tivals deze zomer, met als 
boodschap om die elektroni

sche apparaten niet mee naar 
bed te nemen, en ze op een 
veilige plek weg te leggen. 
“We begrijpen dat dit voor 
veel jongeren aanpassen 
wordt”, aldus nog Van 
Rossum. “Ze willen in hun 
bed, voor het slapen gaan, nog 
snel enkele berichtjes sturen 

én tegelijk ook hun telefoon 
opladen, kwestie van de 
volgende dag op school niet 
met een lege batterij te 
worden geconfronteerd. Maar 
ze moeten goed de risico’s 
beseffen. Ze riskeren brand
wonden of zelfs erger, wan
neer door een oververhitte 
smartphone een matras 

begint te smeulen.”
Preventiemedewerkers

bij de brandweer steunen
de oproep van de vzw Os
care. “Onze boodschap is
zelfs dat je smartphones
of laptops ’s nachts het
best gewoon niet oplaadt,
wegens het mogelijke
brandgevaar”, aldus Tim
Renders van de brand
weerzone VlaamsBra
bant Oost, die ook ver
wijst naar gelijkaardige

waarschuwingen van 
Nederlandse en Amerikaanse 
veiligheidsinstituten. “En het 
gebeurt vaker dan je denkt: 
nog maar enkele weken 
geleden zette een oververhit
te oplader in Blankenberge 
’s nachts een appartement 
compleet in lichterlaaie.”WERNER ROMMERS
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Brandwondencentra 
waarschuwen voor 
slapen met gsm

PETER VAN ROSSUM
VZW OSCARE

“Ze zijn met hun gsm in 
bed in slaap gevallen, en 
’s nachts komt die onder 
hun hoofd te liggen, met 
alle gevolgen van dien”

Tieners riskeren littekens als hun 
oververhitte gsm ’s nachts ontploft.  

Elke week tiener 
verbrand door 
smartphone

Het label ‘Made in 
Belgium’ boezemt 71 pro
cent van de consumenten 
vertrouwen in. Dat leert 
een  bevraging van Statis
ta bij 43.000 consumen
ten in 52 landen (goed 
voor 90 procent van de 
wereldbevolking). Daar
mee haalt ons land de 
18de plaats. Absolute uit
blinker is het label ‘Made 
in Germany’: de legenda
rische Duitse gründlich
keit levert onze ooster
buren een perfecte score 
van 100 procent op. Zwit
serland volgt op twee met 
98 procent, de Europese 
Unie als geheel op drie 
met 92 procent. Het Ver
enigd Koninkrijk en Zwe
den vervolledigen de top 5 
met 91 en 90 procent.  (krs)

‘MADE IN 
BELGIUM’ 
in top 20 meest 
gerespecteerde labels

Al 101 
jaar leiden 
vrouwen 
de Britse 
Vogue. 
Daar 
brengt 
Edward Enninful (foto) 
vanaf augustus verande
ring in: hij wordt de eer
ste mannelijke hoofdre
dacteur. Hij vervangt er 
Alexandra Shulman, die 
maar liefst 25 jaar aan het 
hoofd stond. De 47jarige 
Ghanees heeft nog een 
primeur beet: hij is de 
eerste zwarte hoofdredac
teur in de Britse mode
pers. Enninful freelancete 
jarenlang voor zowel de 
Amerikaanse als de Itali
aanse Vogue, maar werkte 
sinds 2011 als creatief 
directeur voor het New 
Yorkse W Magazine. 

De man kent zijn vak, 
want al sinds zijn zestien
de zit hij in de mode
wereld. Toen werd hij 
ontdekt als model, maar 
hij werkte ook als 
stilist en adviseur bij ge
renommeerde modehui
zen als Dior en Gucci. (sir)

Britse ‘Vogue’ krijgt 
eerste man aan 
het roer

In ons land lopen jaar
lijks zo’n 60 jongeren 
brandwonden op aan 
hoofd, nek en handen 
nadat ze met hun gsm, 
laptop of tablet in slaap 
vielen. Het Vlaamse 
nazorgcentrum voor 
brandwonden vzw 
Oscare start daarom een 
campagne die jongeren 
nadrukkelijk oproept 
zulke apparaten 
’s nachts uit het stop
contact te trekken en op 
een veilige plek weg te 
leggen. “De batterijen 
van de nieuwste smart
phones zijn eigenlijk 
krachtige bommetjes.”
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