
ANDERLECHT
5 jaar gevraagd voor
kopstuk drugsbende
Lemmensplein
Het Brusselse parket-generaal
heeft een celstraf van 4 tot 5 jaar
gevorderd tegen Saïd Laroub, één
van de kopstukken van de drugs-
bende die tussen 2008 en 2010 ac-
tief was rond het Anderlechtse
Lemmensplein. In januari 2015 kon
hij in Frankrijk opgepakt worden en
nadat hij daar een celstraf van 2
jaar had uitgezeten voor witwas-
sen, werd hij aan België overgele-
verd.Laroub stond samen met Ri-
douan Mejdoubi aan het hoofd van
de drugsbende die actief was rond
het Lemmensplein. Minstens vanaf
2008 namen ze met een reeks
handlangers de cannabishandel in
en rond het plein in handen. Een 20-
tal cafés, videotheken en andere
handelszaken werden geselecteerd
als verkooppunt en vervolgens
werden deze, al dan niet onder
druk, overgenomen. Mits het nodi-
ge geweld tegen concurrerende
bendes kon de organisatie van het
Lemmensplein een monopolieposi-
tie veroveren, waarbij ze het plein
en de buurt errond als haar territo-
rium beschouwde en al het moge-
lijk deed om de politie uit de buurt
te houden. Na een maandenlang
onderzoek kon de organisatie in
2010 opgerold worden. Negentien
verdachten werden nadien veroor-
deeld tot celstraffen van 1 tot 6 jaar,
al zagen zeven van hen die straffen
in beroep flink afgezwakt worden.
Uitspraak op 9 juni. (WHW)

GALMAARDEN
Armoede ook in een
landelijke gemeente
Ook in een landelijke gemeente als
Galmaarden blijft het uitdelen van
voedselpakketten meer dan nood-
zakelijk. Wie dacht dat armoede
een ver-van-ons-bedshow is en al-
leen voorkomt is in grote steden zo-
als Brussel en Antwerpen slaat de
bal wel degelijk verkeerd. Ook in
Galmaarden moeten tal van gezin-
nen - elke week opnieuw - geholpen
worden met voedselpakketten.
«Als OCMW zorgen wij ervoor dat
we iedere week aan personen die
het broodnodig hebben een voed-
selpakket bezorgen. Het kan gaan
om een alleenstaande of gezinnen,
namen mogen wij natuurlijk niet
noemen, maar geloof me armoede
is soms heel dichtbij», zegt OCMW-
voorzitter Marc Deteye (CD&V).
Het aantal personen of gezinnen
die genieten van een wekelijks
voedselpakket blijft de laatste ja-
ren groeien en staat momenteel op
een twintigtal afnemers. (MCT)

ETTERBEEK
VUB helpt sociale
ondernemers
De Vrije Universiteit Brussel (VUB)
heeft een innovatief platform ge-
lanceerd dat sociale ondernemers
als een tool crowdsourcing en
crowdfunding kunnen gebruiken.
Het platform maakt deel uit van de
VUB Leerstoel voor Sociaal Onder-
nemerschap. De Brusselse universi-
teit wil daarmee verhelpen dat jon-
ge, sociale ondernemers op een te-
kort aan middelen, steun, advies of
simpelweg motivatie stoten. Het
doel van het platform is om de aca-
demische wereld en de zakenwe-
reld samen te brengen in een zoek-
tocht naar duurzame zakenmodel-
len binnen het sociale ondernemer-
schap. De ondernemers moeten
wel eerst hun project presenteren
en geselecteerd worden. Daarna
krijgen ze een pagina op het plat-
form met al hun doelstellingen en
financiële benodigdheden en kun-
nen ze een jaar lang beroep doen op
crowdsourcing of crowdfunding
om het plan van de grond te krijgen.  

(AMG)
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Pajottenland
VROUW GEGREPEN DOOR TRUCKOP PARKING DELHAIZE

Rosa Wils (80) overleden na aanrijding
ALSEMBERG/SINT-GENESIUS-RODE

Het slachtoffer en haar echtge-
noot Adimandus Berckmans
(78) uit de Lindestraat gingen
gisterochtend in de Delhaize
van Alsemberg winkelen. Op
de parking van het grootwa-
renhuis liep het om 9.30 uur
fout. Een vrachtwagenchauf-
feur van Van Moer Distribution
uit Zellik had net zijn goederen
gelost en nam de bocht onder
de brug naar de dakparking om
het terrein te verlaten. Net op
datzelfde moment wandelde
Rosa Wils in de bocht. Mogelijk
merkte de trucker de aanrij-
ding pas later op, gezien hij nog
een twintigtal meter verder
richting uitgang was gereden.

Spoedoperatie
Een verpleegster die net aan de
kassa van de winkel aan het af-
rekenen was, hoorde van het
ongeval en snelde naar buiten
om eerste hulp toe te dienen. Ze
kreeg onmiddellijk bijstand
van twee personeelsleden van

het warenhuis. In eerste in-
stantie bleef het slachtoffer bij
bewustzijn, maar haar toe-
stand ging zienderogen achter-
uit. Een ziekenwagen en een
mugeenheid brachten de
vrouw naar het ziekenhuis in
Eigenbrakel.  Daar onderging
ze meteen een spoedoperatie,
maar rond de middag bezweek
ze alsnog aan haar verwondin-
gen. Naast haar man zou ze ook
een dochter nalaten. 

Het parket Halle-Vilvoorde
stuurde een verkeersdeskun-
dige ter plaatse en ook het labo
van de federale politie was pre-
sent. Het parkeerterrein bleef
dan ook enkele uren afgesloten
voor het onderzoek.

Brand
Het ongeluk blijft het koppel
achtervolgen. In januari vorig
jaar belandde Adimandus en-
kele dagen in het ziekenhuis
toen er bij hun buren brand
was uitgebroken in de garage.
Rosa was op dat moment niet
thuis. Haar echtgenoot pro-
beerde nog enkele dieren te

redden uit hun met rook gevul-
de woning, maar raakte bevan-
gen. Het echtpaar had twee
honden, drie katten en twee
kanaries, maar die laatste twee
haalden het toen niet. Hun
woonst zelf was een tijdje on-
bewoonbaar. De buren die hen
toen opvingen, reageren nu ge-
schokt. «Het waren terugge-
trokken mensen, maar ze za-
gen elkaar graag», klinkt het.
«Elke dag waren ze bezig met
het onderhouden van hun tuin
en het verzorgen van de dieren.
Hier in de buurt was Rosa, en
ook haar man uiteraard, enorm
graag gezien.» Eén van de

hondjes van het echtpaar die
heel wat zorgen nodig heeft,
wordt momenteel opgevangen
bij de dierenarts naast hun wo-
ning.

Bijstand
Bij Delhaize gaan de gedachten
uit naar de familie en vrienden
van het slachtoffer. «Een on-
menselijk drama», zegt woord-
voerder Roel Dekelver. «Ook
voor de mensen die getuige
waren van het ongeval. Het
personeel wordt vandaag en
morgen bijgestaan door onze
psychologen en krijgen de no-
dige begeleiding.»

In deze bocht werd Rosa Wills aangereden door de vrachtwagen. Foto Mozkito

Rosa Wils (80) is gisteren in het zieken-
huis aan haar verwondingen overleden.
De vrouw werd ‘s ochtends op de par-
king van de Delhaize-supermarkt in
Alsemberg aangereden door een vracht-
wagen. Zij en haar echtgenoot bleven
niet van ongeluk gespaard. Vorig jaar
werd hun woning nog een tijdlang onbe-
woonbaar verklaard na een brand.

TOM VIERENDEELS

Politie zoekt vermiste vrouw
De politie van Jette is op zoek
naar een vermiste vrouw. Bui
Ngoc Phuong, een 59-jarige
vrouw uit de Ingrid Bergman-
gaarde in Jette werd het laatst ge-
zien op dinsdag 9 mei en ver-
dween daarna spoorloos. De po-
litie heeft een opsporingsbericht
uitgestuurd.
De vrouw is slank gebouwd en
1.57 meter lang. Ze heeft donkere
ogen, draagt een bril en spreekt
vloeiend Vietnamees en Frans.
Op het ogenblik van haar ver-
dwijning droeg Bui Ngoc Phuong
een witte pyjama met rode mo-
tieven en zwarte slippers. Wie
meer informatie heeft of de
vrouw heeft opgemerkt, kan al-
tijd bellen naar het gratis num-
mer 0800/30.300 of reageren via
e-mailadres opsporingen@poli-
ce.belgium.eu (DCFS)

JETTE

Bui Ngoc Phuong werd dinsdag
nog gezien, maar verdween
nadien. Repro Freya De Coster

Een van de kraampjes op de Grote Markt. Foto Baert Marc

De Grote Markt in Brussel is
gisteren even van uitzicht
veranderd. Een dertigtal ver-
kopers uit de 15 Brusselse
markten verkochten er giste-
ren voor een dag hun waren.
Met dit initiatief wil de sche-
pen van Economische Zaken
Marion Lemesre Brusselaars
en toeristen de diversiteit

van de 15 weekmarkten van
Stad Brussel laten ontdek-
ken. «Op deze symbolische
locatie wordt een voor-
smaakje van de Brusselse
markten geboden. Bezoe-
kers kunnen er winkelen, de
diversiteit van Brusselse
markten ontdekken en een
aangenaam moment bele-

ven», aldus Lemesre. De
Marktenmarkt geeft ook het
startsein van de campagne
‘Ik hou van mijn markt’, die
nog tot 31 mei in Brussel
loopt. Twee weken lang wor-
den wijkmarkten in de kijker
gezet met een reeks anima-
ties.

(AMG)

BRUSSEL

Grote Markt dag ingepalmd door marktkramers Dieven crashen met dure Audi S8

Dieven zijn afgelopen week bij
garage TrendyCar in de Golden
Hopestraat aan de haal gegaan
met een Audi A5 en een peperdu-
re Audi S8. De nieuwprijs van die
laatste begint pas bij bedragen
boven de 100.000 euro, maar het
bewuste tweedehands voertuig
uit 2014 stond te koop voor
‘slechts’ 67.000 euro. De daders
braken zich een weg naar binnen,

namen de sleutels van beide wa-
gens en sloegen op de vlucht.
Meer dan waarschijnlijk kon de
bestuurder de 520 pk-zware S8
niet aan en crashte niet veel ver-
der met onder meer een kapot
wiel tot gevolg. De Audi A5 werd
wat later teruggevonden in An-
derlecht. De politie spoort de die-
ven op.

(TVP)

DROGENBOS

Dit is een onmenselijk
drama. Onze
gedachten gaan uit
naar de familie en de
vrienden van het
slachtoffer

ROEL DEKELVER
WOORDVOERDER DELHAIZE


