Ook “moeilijke” voeten verdienen
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TIEN GOEDE NIEUWSITEMS
Sinds SARS-CoV-2 in december 2019 uitbrak, lijkt het
alsof de wereld niet gespaard is gebleven van een reeks
slecht nieuws: faillissementen, de wappiebeweging, de
bestorming van het Capitool, besluiteloze regeringsleiders, spanningen in Rusland, een Amerikaanse president
die zijn best deed om de verkiezingen ongeldig te laten
verklaren, uitstekende talkshowgastheren die opeens
veel minder grappig leken door het ontbreken van live
publiek, uitgestelde wedstrijden en concerten… Er leek
maar geen einde te komen aan de problemen. Nochtans

was er ook enorm veel goed nieuws te rapen, alleen werd
er zelden veel aandacht aan besteed. Daarom verzamelden we voorbeelden van geweldige dingen waar we de
laatste 6 maanden op getrakteerd werden, maar die helaas
maar al te vaak onder de radar zijn gebleven, zoals het
verhaal van een zwerfhond die samen met een tienjarige
jongen een sneeuwstorm wist te overleven in Rusland en
het feit dat er voor het eerst een Amerikaans militair fregat
naar een holebiheld werd vernoemd. Hier zijn nog eens
10 voorbeelden.

Start de dag comfortabel
met Xsensible Stretchwalker!
Probleemvoeten, hamertenen, hielspoor, hallux valgus, pĳnlĳke en overgevoelige voeten, steunzolen?
Knie- en rugproblemen?
Wĳ kunnen u helpen met de
Xsensible stretchleder technologie.

Xsensible, Solidus, Durea, Gabor,
Meindl, Hartjes, Finn Comfort,
Stuppy Reﬂexor.
Voor dames én heren!

Dames: maten 36-42 - Xsensible: zelfs tot 43-(44)
Heren: maten 39-47
Ook schoenen voor losse steunzolen

SOMMIGE DIERENSOORTEN ZIJN AAN
HET HERSTELLEN
Hoewel we met een gigantische milieuproblematiek zitten en het smelten van de ijskappen
onze samenleving aan het bedreigen is, hebben de pogingen van duizenden activisten
hier en daar mooie vruchten afgeworpen én
zijn onze gemeenschappelijke pogingen om
bewuster te gaan leven ook op sommige plaatsen merkbaar.
Dat er nog veel werk aan de winkel is, mag
duidelijk zijn, maar een aantal plaatselijke
initiatieven is al succesvol gebleken. Sinds 1
januari 2022 is het bijvoorbeeld verboden om
nog haaien te vangen in Hawaï en dat lijkt nu
al een positief effect te hebben op de flora en
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fauna in die staat. De Bidenadministratie heeft
overigens wel degelijk meer aandacht voor het
milieu dan de Trumpregering, getuige de 1 miljard dollar die de federale overheid net in de
restauratie van de Everglades heeft gepompt.
Het conservatieve Florida heeft overigens een
slechte reputatie bij veel Amerikanen, maar
de staat weigerde recentelijk wél een aanvraag om olie te kunnen boren in diezelfde
Everglades omwille van het feit dat die demarche de wilde (en in vele gevallen bedreigde)
dieren die daar wonen zou verstoren. Ook lokale broedprogramma’s blijken hun vruchten
af te werpen, zoals in Spanje, waar men in staat
was om op een natuurlijke manier duizenden
nieuwe gazelles te kweken. Misschien zit er wel
iets in het Latijnse bloed, want de strategie die

in Mexico werd aangenomen om jaguars te
vrijwaren van uitsterven heeft ervoor gezorgd
dat hun aantal tussen 2010 en 2018 met 20% is
gegroeid, waardoor er nu ongeveer 4.800 extra
carnivoren aan het rondlopen zijn.
In 1966 waren er wereldwijd nog maar 5.000
bultrugwalvissen, maar ondertussen is hun
aantal weer gegroeid tot zo’n 100.000. We
moeten voorlopig trouwens niet meer vrezen voor het volledig in elkaar storten van
het dieren- én plantenrijk omwille van een
bijentekort, want wereldwijd maken we eindelijk weer meer kans om gestoken te worden.
Ook andere dieren, waaronder reuzenpanda’s,
grijze wolven en Amerikaanse zeearenden
hebben een comeback gemaakt en dat komt

Solidus

Xsensible

Solidus

Xsensible

Door de schoenenbranche verkozen tot beste schoenenconcept.
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ons hele ecosysteem ten goede. Door de jacht
op lamantijnen (het grootste zeezoogdier op
onze planeet) te verbieden, is men er zelfs in
geslaagd om hun aantallen weer omhoog te
krijgen. Soms waren er niet eens mensenhanden voor nodig – zo heeft de zware regenval
van 2021 ervoor gezorgd dat er na 25 jaar weer
cohozalm aan te treffen is in de stromen van
Californië. In het Groot Barrièrerif, dat bestaat
uit 2.900 aparte riffen en 900 eilanden die
zich samen uitstrekken over een gebied van
zo’n 334.000 vierkante meter voor de kust
van noordoostelijk Australië, zijn er dan weer
opeens veel meer koralen aan het ontstaan,
en aan de kust van Iran heeft men een kraakbeenvissoort aangetroffen waarvan gedacht
werd dat ze uitgestorven was: de Gymnura tentaculata. Super, maar niet zo indrukwekkend
wat er in de Thames (inderdaad, de rivier die
doorheen Londen vloeit) aan het gebeuren is,
want daar vindt men opnieuw zeepaardjes,
palingen, zeehonden en… haaien, inderdaad.
Als je nog méér motivatie nodig had om niet
van een brug af te springen, heb je die nu hopelijk wél.
Nu steeds meer bedrijven uitpakken met duurzame initiatieven – zoals het eerste volledig
elektrisch containerschip van Yara (een – hoeft
het nog te verwonderen? – Noors bedrijf), dat
ongeveer 1.000 ton CO2 en 40.000 trips van
dieseltrucks per jaar zal besparen, valt te hopen
dat we massaal een nieuwe en schonere weg
zullen inslaan.

EEN AANTAL ZAKEN ZIJN HUN WERKNEMERS BETER AAN HET BEHANDELEN
Meer aandacht voor menselijkheid op de werkvloer: de voorbeelden zijn legio. In Portugal is
het illegaal geworden om een werknemer
nog te sms’en na de reguliere werkuren; in
Florida heeft restaurantketen Pollo Tropical
zijn krachten een gevoelige loonsverhoging
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gegeven om het personeelstekort te kunnen
oplossen; de Engelse digitale Atom Bank reduceerde de werkweek van zijn personeel naar
4 dagen, maar snoeide niet in hun loon; en in
Duitsland moeten online takeawaydiensten
hun bezorgers nu ofwel een smartphone en
een fiets geven, of hen extra compenseren.
Onze oosterburen scoren overigens behoorlijk
goed wat werknemers beschermen via vaccinaties en hogere lonen betreft: zo is er een plan
goedgekeurd dat het inkomen van miljoenen
mensen met 25% zal verhogen. Knap.

EEN JONGEN VERZAMELDE 13 MILJOEN
VIA DE MAKE-A-WISH FOUNDATION
Je kunt als jong kind weinig slechter nieuws
krijgen dan dat je een zeldzame bloedziekte
hebt en moet rekenen op een beenmergtransplantatie om te overleven. Gelukkig was de ingreep voor de dertienjarige Abraham Olagbegi
succesvol én wist hij ook opgemerkt te worden
door de Make-A-Wish Foundation.
Abraham – what’s in a name – had zijn idee
al gedeeld met zijn moeder, die het volgende
aan CBS News vertelde: ‘Ik herinner me dat we
thuiskwamen van een van zijn doktersafspraken en hij zei: “Mam, ik heb erover nagedacht,
en ik wil echt de daklozen te eten geven.” Ik
zei: “Weet je het zeker Abraham? Je zou een
heleboel kunnen doen ... Weet je zeker dat je
geen PlayStation wilt?”’ De jongen was echter zeker van zijn zaak: ‘Dus natuurlijk wilden
we zo’n kans niet voorbij laten gaan, want we
hebben altijd geprobeerd onze kinderen bij te
brengen wat het betekent om te geven.’ En dus
geeft Make-A-Wish in Mississippi elke derde zaterdag van de maand telkens 80 daklozen te
eten. ‘We zijn gewoon erg blij dat we hiermee
door kunnen gaan,’ wist mama Miriam nog
mee te geven. ‘ Het is gewoon zo belonend.
Als ik daar op straat zou staan, dakloos, dan zou
ik willen dat iemand op een bepaald moment
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aan me zou denken en iets speciaals voor mij
zou doen. Dus dat probeer ik mijn kinderen bij
te brengen en we proberen het goede voorbeeld te geven, door te doen waarvoor we zijn
opgevoed.’

IN SPANJE ZULLEN DIEREN BEHANDELD
WORDEN ALS ‘ZELFBEWUSTE WEZENS’
Enkele jaren geleden moesten we nog schrijven dat Spanje verschrikkelijk slecht scoorde

op het gebied van dierenrechten. De galgo
(een Spaanse windhond) die ikzelf nog samen met mijn ex-verloofde had, werd voor hij
gered werd zelfs met een touw voortgesleept
door wagens om harder te leren rennen en
bezweek omwille van het resulterende zwakke immuunsysteem na een strijd van een jaar
aan botkanker. Door nieuwe wetgeving in te
voeren die mensen verbiedt om wilde dieren
en huisdieren nog als ‘voorwerpen’ te behandelen, hebben de Spaanse politici echter een
reuzenstap gezet… voor de mensheid én voor
het dierenrijk.
Dieren zullen niet meer mogen mishandeld
worden, niet meer mogen achtergelaten
worden en niet meer mogen weggerukt worden van hun eigenaars na, bijvoorbeeld, een
scheiding. Hoewel hun status als zelfbewuste
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wezens al werd erkend in de Europese wetgeving en zelfs in het Spaanse strafrecht, was dat
nog niet het geval voor het Spaanse burgerrecht en dat euvel is nu rechtgezet.
Zoals gewoonlijk, was het weer enkel een extreemrechtse partij die de nieuwe wet dacht te
stoppen: de zeer racistische Vox, die blijkbaar
niet alleen mensen van een andere cultuur,
maar ook dieren niet al te sympathiek vindt.

EEN PASSAGIERSVLIEGTUIG VLOOG VOLLEDIG OP PLANTENBRANDSTOF VAN
MADISON NAAR CHICAGO
Goed, het ging maar om een korte vlucht tussen Wisconsin en Illinois, maar toch applaus
voor United Airlines, dat zo meteen heeft aangetoond dat duurzaam vliegen wel degelijk
mogelijk is – alvast een enorme opluchting
voor deze gepassioneerde reisjournalist.

WE STAAN DICHTER BIJ KERNFUSIE
Terwijl onze politici nog aan het bakkeleien
waren over het al dan niet sluiten van onze
gevaarlijk verouderde kerncentrales, waren
een aantal fysici van het Lawrence Livermore
National Laboratory geschiedenis aan het
schrijven door voor het eerst een fusiereactie
op te wekken die niet alleen een recordoutput van 1,3 megajoule wist te creëren, maar

daarmee ook meer energie genereerde dan
geabsorbeerd werd door de brandstof die
werd gebruikt om de fusie te bewerkstelligen.
Om dat even in perspectief te plaatsen: het
gaat om 8 keer meer energie dan men nauwelijks enkele maanden daarvoor wist op te
wekken en 25 keer meer energie dan tijdens
een reeks experimenten uit 2018.
Kernfusie kan dan een beetje afschrikwekkend
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klinken – er wordt enkele miljardsten van een
seconde een soort kleine ster in het leven gebracht – maar het gaat om een proper proces
dat veel minder gevaarlijk is dan de kernsplitsing die momenteel gebruikt wordt. Overigens
zijn we wél beter geworden in het beperken
van de gevolgen van kernrampen: er stierf
nog geen enkele mens aan de gevolgen van
de ramp in Fukushima… maar je wilt het lot
natuurlijk ook niet tarten.

METALLICA HIELP EEN DAKLOZE AAN
EEN NIEUW DRUMSTEL
Met albums als Ride the Lightning, Master of
Puppets en …And Justice for All zijn ze nog
steeds verantwoordelijk voor een aantal van
de beste (thrash)metalalbums ooit, maar
doorheen hun ruzietjes, alcoholproblemen
en drugsverslavingen hebben de muzikanten
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van Metallica zich niet altijd populair gemaakt
– vooral niet toen ze ten strijde trokken tegen
illegale bootlegs, terwijl ze in het begin van
hun carrière zélf songs brachten van bands die
ze daar geen krediet voor gaven én hun eigen
fans nog aanmoedigden om opnames te maken tijdens hun concerten. Dat James, Lars,
Kirk en… tjah, Robert ook een groot hart hebben, toonden ze in december van vorig jaar.
Straatmuzikant Sheriff Drumman (écht waar),
die doorheen heel zuidelijk Californië pleegde op te treden vanuit de achterkant van zijn
bestelwagentje, was op zijn GoFundMe-pagina
in elkaar gestort nadat een of andere onverlaat
zijn wagen had gestolen. De truck werd enkele dagen later teruggevonden, maar zonder
Sheriffs drumstel – en de man beschikte niet
bepaald over de centjes om zich een volledig
nieuw slagwerk te kunnen veroorloven.
‘Ik heb gedrumd vanuit de achterkant van mijn
truck, rijdend door de stad van Los Angeles
in Californië, reizend naar Vegas en elke stad
die er tussenin ligt, om de laatste 5 jaar een
glimlach op de gezichten van de mensen te
toveren en mijn bedrijf te laten groeien van
helemaal niets naar... al mijn spullen zijn weg,’
schreef de ongelukkige Drumman. Enkele weken daarna ontving hij een tweet van Metallica:
‘We zijn vereerd dat we een medeartiest kunnen helpen. Laat de muziek doorgaan, Sheriff
Drumman!’
Op 18 januari overhandigde een vertegenwoordiger van de bekendste metalband op
deze aardkloot een gloednieuw drumstel aan
een zeer dankbare Sheriff. Mooi.

ER IS MINDER OORLOG DAN OOIT
Dankzij Poetin en konsoorten vergeten we

VLOERVERWARMING
AAN STOCKPRIJZEN
TOT 40% KORTING
het wel eens, maar we hebben net een relatief vreedzaam decennium achter de rug:
er zijn nog nooit in de geschiedenis minder
oorlogsdoden gevallen. De laatste paar eeuwen waren zelfs de vreedzaamste ooit – zelfs
als je beide wereldoorlogen mee in rekening
bracht. Altijd leuk om eens te vermelden als
je praat met iemand die er heimelijk op kickt
te verklaren dat de mensheid veel slechter is
geworden dan vroeger.

WE HEBBEN SPRONGEN GEMAAKT IN
HET GEVECHT TEGEN KANKER
Nadat we een piek in het aantal kankerdoden
kenden in 1991, is het aantal kankerdoden

ONTDEK AL ONZE PRODUCTEN
IN EEN UNIEKE SHOWROOM

sinds 2012 met 23 procent afgenomen. Om
dat even in cijfers uit te drukken: dat betekent
dat ongeveer 1,7 miljoen mensen een ziekte
hebben overleefd die vroeger een doodsvonnis voor hen zou geweest zijn. Dat heeft
trouwens niet alleen te maken met baanbrekende behandelingen, maar ook met het feit
dat de armoede tussen 1990 en 2012 met de
helft is afgenomen, waardoor een extra miljard
mensen nu toegang hebben tot belangrijke
infrastructuur, scholen, proper water en andere
dingen die we in België doorgaans als zelfsprekend aannemen. Bovendien zijn onze kinderen
gezonder aan het worden: het aantal kids dat
voor hun vijfde sterft is sinds 1990 gehalveerd,
wat wereldwijd goed is voor zo’n 100 miljoen
levende mensjes, en in de Verenigde Staten is
het overgewicht bij kinderen tijdens het laatste decennium zelfs met 43 procent gedaald…
en dan wij maar denken dat ze daar met een
veel groter obesitasprobleem zitten dan hier.
Mjah…

Tacker systeem
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Tekst: Dirk Vandereyken

ER IS VEEL MINDER ONGELETTERDHEID
Het idee dat mensen uit de lagere klassen tijdens de middeleeuwen allemaal ongeletterd
waren, is helemaal verkeerd, maar doorheen
de geschiedenis kon zeker niet iedereen lezen.
Gelukkig is de geletterdheid momenteel hoger
dan ze ooit is geweest: wereldwijd is die 84%,
in India 60% (wat weinig lijkt, maar behoorlijk
veel meer dan de povere 18% van 50 jaar geleden) en in Amerika zelfs 99%. Inderdaad: nu
kunnen nog meer mensen zich laten vangen
aan de onzin die je op sociale media aantreft
rond ‘vaccinatieschade’, ‘de leugenmedia’ en
berichten rond ‘vrijheidsberoving’. Of hoe
sommige mensen misschien beter niet zouden
kunnen lezen.
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