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Athena Ter Bruyninge in
Kortrijk is een school voor
buitengewoon secundair on-
derwijs. De laatste jaren wa-
ren er op de school enkele tie-
nerzwangerschappen. Som-
mige meisjes hadden geen
voorbehoedsmiddelen ge-
bruikt. “Veel meisjes hebben
een romantisch beeld van een
gezin met een baby en begrij-
pen niet dat het ouderschap
niet zo makkelijk is”, zegt ver-
pleegkundige Stefanie Cool.

Tijdens de lessen relationele
en seksuele vorming werd
nochtans ingezet op kennis
over voorbehoedsmiddelen
en het opvoeden van een ba-
by. Maar dat bleek dus niet
voldoende. De tieners over-
schrijden vaak seksuele gren-
zen en beseffen te weinig de
gevolgen.

Cool en collega Marie Glo-
rieux gingen naar een net-
werkdag over tienerzwanger-
schappen om te weten te ko-
men wat ze nog meer konden
doen. Fara vzw stelde de Real
Care Baby voor. Voor de aan-
koop zochten de collega’s
sponsors. Ze vonden 2.000
euro bij Lions Mercurius
Kortrijk.

“De robotbaby zit vol elek-
tronica. Je kan hem program-
meren. Het enige wat ont-
breekt, is de mimiek. De robot
moet gevoed en gewiegd wor-
den, een verse luier krijgen en
kan huilen. Dat kan van de
honger zijn of zonder aanlei-
ding in het midden van de
nacht. Allemaal situaties die
met een echte baby kunnen

voorvallen. Als we merken dat
leerlingen een kinderwens
hebben, dan kunnen we er
ook voor zorgen dat de robot-
baby een nachtje mee naar
huis gaat. We hopen met Noor
de leerlingen via ervaring te
leren wat het inhoudt om
voor een baby te zorgen en ze
te weerhouden te vroeg zwan-
ger te worden”, zegt Cool.

Zwangerschapsvest

Daarnaast werd een zwan-
gerschapsvest gesponsord
waardoor de leerlingen ook
kunnen ondervinden hoe
zwaar het is om zwanger te
zijn. Leerlingen schrikken
dan hoeveel zorg een baby
vraagt. “Hopelijk kunnen we

ze hierdoor bewuster laten
kiezen om zwanger te wor-
den. Dat is onze uiteindelijke
bedoeling”, zegt Cool.

Vanessa Vael van de hoge-
school Vives in Kortrijk
schreef haar bachelorproef
over het project en maakte er
een lessenreeks rond. Ze be-
haalde zo haar diploma soci-
aal verpleegkundige via af-
standsonderwijs. Wat de leer-
lingen er zelf van vinden? De
eerste reacties zijn positief.
“Ik ben nog maar zestien
jaar”, zegt leerlinge Océane.
“Ik heb een vriendin die
zwanger was op haar zeven-
tiende. Dat is te vroeg. Als je
weet dat je ook vaak moet op-
staan 's nachts, dan ga je wel
even nadenken.”

Robot moet tienerzwangerschappen voorkomen in Athena Ter Bruyninge

Te veel leerlingen worden zwanger,
dus schakelt school ‘baby’ Noor in 
Robotbaby Noor maakt 
sinds kort deel uit van de 
schoolgemeenschap Ter 
Bruyninge. Leerkrachten 
hopen zo leerlingen te 
sensibiliseren over tie-
nerzwangerschappen. De 
eerste reacties zijn posi-
tief. 
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W Brecht en Océane mochten de pasgeboren Noor al voeden. “Een vriendin was zwanger op haar zeventiende”, zegt Océane.
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“Hopelijk kunnen we 
ze bewuster laten 
kiezen om zwanger te 
worden”
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Betrapt met pistool aan 
kinderdagverblijf: 
800 euro boete
Een twintiger uit Kortrijk is ver-
oordeeld omdat hij in de buurt 
van een kinderdagverblijf werd 
betrapt met een airsoft pistool. 
A.P. was op dat moment samen 
met twee vrienden. Zijn kompa-
nen betaalden de aangeboden 
minnelijke schikking, maar P. 
deed dat niet. Daarom kwam het 
tot een rechtszaak. De man werd 
bij verstek veroordeeld. Voor het 
bezit van het airsoft machine pis-
tool legde de rechter hem een 
boete van 800 euro op.   (eva)

KUURNE

Vijf maanden cel voor 
bedreigen agenten 
Voor het bedreigen van agenten 
met een vuurwapen is een derti-
ger uit Kuurne veroordeeld tot 
vijf maanden celstraf. Op 3 janu-
ari was er een politie-interventie 
in de woning van de beklaagde 
omdat er klachten waren binnen-
gekomen over geluidsoverlast. 
Dat was niet naar de zin van de 
dertiger. Hij liep zijn huis binnen 
en keerde terug met een automa-
tisch vuurwapen en zwaaide er 
dreigend mee. De agenten slaag-
den erin om hem te kalmeren. 
Het wapen werd verbeurdver-
klaard.   (eva)
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Twee maanden cel voor 
diefstallen in kerk
Een vrouw is veroordeeld tot een 
celstraf voor diefstallen in een 
kerk. In een Kortrijkse kerk stal 
K. D. op 16 februari twee kaarsen 
en ook enkele hosties. D. kon op-
gespoord worden en toen ze 
werd opgepakt, was ze in het be-
zit van de twee kaarsen. De open-
bare aanklager vorderde een cel-
straf van zes maanden, maar de 
rechter was milder. D. werd bij 
verstek veroordeeld tot twee 
maanden cel.  (eva)

wordt het niet. De construc-
tie is volgens N-VA kleiner en
gezelliger. Financieel moet de
realisatie ook haalbaar zijn.
De hoofdactiviteit in de Groe-
ninghe Hal is eten en drin-
ken, dineren, degusteren, of
er gewoon gezellig flaneren
en keuvelen. In de nabijheid
is er ook nog de site Balle-
geer, waar nog heel wat toe-
komstperspectieven liggen.
(vkk)

Met dit programmapunt lan-
ceert de N-VA naar eigen zeg-
gen een creatief voorstel om
het plein op te waarderen en
terzelfdertijd een nieuw en
uniek concept naar de stad te
brengen. De halle moet een
impuls geven aan de handel,
horeca en toerisme. 

“De Hallen in Amsterdam,
de Mercat de La Barceloneta
in Barcelona of die in Berlijn:
foodhallen zijn uniek in een
stad en brengen er een ma-
gisch gezelligheid en drukte”,
zegt schepen van Economie
Rudolf Scherpereel (N-VA).
“Elke stad die naam waardig
heeft er een. Ook Kortrijk
verdient een eigen Groening-
he Hal. Er is zeker ruimte
voor dit concept, letterlijk en
figuurlijk. Dit voorstel kan

Veemarkt maakt zich klaar voor ‘foodhall’
Als het van N-VA Kortrijk 
afhangt, wordt de Kortrijk-
se Veemarkt anders inge-
vuld. Er komt een halle zo-
als voorheen, de Groening-
he Hal.

Kortrijk op de kaart zetten,
We bouwen een permanente,
eenvoudige, multifunctionele
constructie op de Veemarkt,
met bescherming tegen weer
en wind. Ze is kleinschalig
maar modulair zodat we kun-
nen groeien en dankzij trans-
parante elementen heeft ze
ook een open en uitnodigend
karakter.”

Vroeger stond er een halle
op de Veemarkt, maar zoiets
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W Volgens N-VA kan de Groeninghe Hal er zo uitzien. 
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Recyclagepark dicht uit 
schrik voor ... virussen

“We dachten dat het pro-
bleem in een weekje zou zijn 
opgelost, maar het blijft aan-
slepen”, zegt waregems sche-
pen van Milieu Peter Desmet 
(CD&V). 

De software verbindt de 
weegbrug, de computer en 
het betalingssysteem en be-
rekent dus hoeveel je als be-
zoeker moet betalen. “Een 
drietal jaar geleden meldde 
onze leverancier dat de dif-
tarsorftware obsolete was. 
Dat wil zeggen dat het verou-
derd is en in de nabije toe-
komst niet meer onder-
steund wordt en geen upda-
tes meer zal krijgen, 
waardoor het gevoelig kan 

worden voor virussen”, zegt 
Koen Delie, woordvoerder bij 
afvalintercommunale Imog, 
die de containerparken be-
heert. 

“Na een bevraging en bezoe-
ken bij andere intercommu-
nales besloten we om de dif-
tarsoftware voor de toepas-
sing te laten ontwikkelen 
door ons jong team ICT-me-
dewerkers. Hun systeem is 
klaar en wordt uitgerold op 
het recyclagepark van Beve-
ren-Leie. Na het testdraaien 
deze zomer volgt een evalua-
tie en eventuele bijsturing 
om in het najaar uit te rollen 
naar de andere intergemeen-
telijke recyclageparken.” 

De gebruikers van het con-
tainerpark moeten volgens 
schepen Desmet geen schrik 
hebben. “Het park gaat snel 
weer open en dan is het voor 
een lange tijd want we zijn 
absoluut niet van plan om 
het ooit te sluiten.”  (kvo)

Het containerpark in Be-
veren-Leie blijft zeker 
nog tot maandag dicht. 
Een softwareprobleem 
geraakt maar niet opge-
lost.

BEVEREN-LEIE 


