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Filippijnen sturen meeste sms’jes
Inwoners van de Filippijnen sturen gemiddeld maar liefst vijftien sms’jes per dag. Hiermee spannen zij op wereldniveau de kroon. Het ontvangen en
versturen van de korte berichtjes smaakt naar meer; recent onderzoek heeft aangetoond dat sms’en even verslavend is als het roken van sigaretten.
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Managementlessen
uit Botswana populair

Criminaliteit
ED OUDENAARDEN/ANP

Minister Chandrikapersad Santokhi.

Vissers wapenen zich in
Suriname tegen piraten
Niet alleen voor de kust van
Somalië spookt het. Surinaamse
vissers hebben ook steeds meer
last van zeerovers. Goed bewapende piraten duiken meestal op wanneer de vangst rond is. Investeringen in vistuig, boten en de vangst
zelf zijn binnen de kortste keren
foetsie. De Surinaamse en andere
autoriteiten zijn niet in staat deze
vorm van criminaliteit afdoende
aan te pakken. Nu de piraterij op
zee toeneemt, heeft minister
Chandrikapersad Santokhi van
justitie en politie van Suriname
gezegd dat vissers zich mogen
gaan wapenen tegen piraten. METRO

LAST.

Terugschieten met camera’s in plaats van wapens.

Camera voorkomt
Israëlisch geweld
Palestijnse videoactivisten die te
maken hebben met geweld van
Israëlische kolonisten en militairen schieten niet terug met
wapens, maar met camera’s.
Klachten van Palestijnse herders
en gezinnen over treiterijen van
Israëlische kolonisten en buitensporig geweld van Israëlische
militairen worden
door het
merendeel van het Israëlische
publiek niet serieus genomen.
Totdat die incidenten op beeld
staan. Zo zorgde het filmpje van
Israëlische militairen die een
geblinddoekte
en
geboeide
demonstrant met een rubberen
kogel in de voet schieten voor
ophef toen het op de Israëlische
televisie werd uitgezonden. Het
leger en de minister van defensie
veroordeelden het optreden van

Videofragmenten
De videofragmenten van het
B’Tselem-project zijn te zien op het
festival Life in Fragments dat van 12
tot en met 14 juni plaatsvindt in De
Balie te Amsterdam. Een
fototentoonstelling over het project
is te zien in De Balie Café, Studio K en
Vrankrijk in Amsterdam en in Den
Haag in het Emmahuis.

de militairen. Het spraakmakende incident was gefilmd door een
14-jarig Palestijns meisje, een van
de honderden video-activisten die
door B’Tselem zijn getraind. Deze
Israëlische mensenrechtenorganisatie begon drie jaar geleden met
het uitdelen van videocamera’s
aan Palestijnen in de bezette
gebieden. “Sinds er regelmatig

is aan een opmars in de wereld
bezig. Ook in Afrika wordt er
inmiddels gekorfbald.
Met het Korfball & Development
programma wil de Internationale
Korfbalfederatie (IKF) de sport uitbreiden, maar ook de wereld verbeteren. Het blijkt dat een gemengde
sport als korfbal een positieve
invloed heeft op de samenwerking
tussen mannen en vrouwen. “Iets
wat in ontwikkelingslanden niet
zo vanzelfsprekend is”, weet Henk
Welmers van de IKF. “Een streng
islamitisch land als Afghanistan is
nog een brug te ver voor een
gemengde sport als de onze, maar
in Indonesië is het gemengde
karakter geen bezwaar.” Ook in
Afrika wordt er inmiddels gekorf-

bald; zo zijn de veldjes met de typische twee vakken in Zimbabwe,
Botswana, Zuid-Afrika en Malawi
terug te vinden. Mozambique is
binnenkort wellicht ook om. Volgens Welmers draagt de introductie van de sport en de bouw van de
bijbehorende faciliteiten bij aan de
werkgelegenheid en infrastructuur
van deze landen. “En arm of rijk,
we hebben allemaal ontspanning
en beweging nodig.” Korfbal wordt
inmiddels in 57 landen uit alle continenten gespeeld. Op termijn
hoopt de federatie dat er voldoende landen korfballen om in aanmerking te komen voor olympische sport. “Hopelijk organiseert
Nederland de spelen in 2028 en
kan korfbal dan voor het eerst
meedoen.”
MARIANNE WILSCHUT

MENNO SCHERMER/SPIRIT OF SPORT FOUNDATION

Korfbal verovert Afrika
OPMARS. Het oer-Hollandse korfbal

Korfbal in opmars.

Uitwisseling
Korfbal is een van de sporten die centraal staat tijdens een uitwisseling
van Nederlandse en Zimbabwaanse
sporters die vrijdag begint. Meesporten kan op de Sportdag zonder Grenzen. Meer info via www.haarlemmutare.nl

Een groep wetenschappers van het Weil Cornell
Medical College in de Verenigde
Staten heeft een anticonceptiemiddel ontwikkeld dat de
overdracht van het hiv-virus
blokkeert. Uit de eerste testen
van de anticonceptiering blijkt
dat het gedurende 28 dagen
meerdere antivirale drugs afgeeft, die de overdracht van het
virus tegengaan en het gebruik
van hormonen en zaaddodende
middelen overbodig maakt. Hormonen worden in verband gebracht met een verhoogde kans
op kanker. Jaarlijks raken wereldwijd bijna 5 miljoen mensen
besmet met het hiv-virus; vooral
vrouwen zijn kwetsbaar.
METRO

OVERDRACHT.
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KLM, de Rabobank en het
Rode Kruis zweren bij Kgotla. Ook
internationaal stijgt de belangstelling voor deze Botswaanse managementtheorie. Kgotla betekent
letterlijk ‘vergadering op basis van
dialoog’. “De dialoog is het belangrijkste aspect van Kgotla, want
daarmee voorkom je onderlinge
frictie en stijgt de productiviteit”,
legt ondernemingsadviseur
Martijn de Liefde uit. De Liefde
bracht het concept vanuit Botswana naar Nederland. Zo hield KLM
via hem een succesvolle Kgotlasessie voorafgaand aan de onderhandelingen met Air France. Ook
organiseerde hij voor de grootste
diamantmijn ter wereld een
bijeenkomst met 1200 mijn-werkers over de toekomst van de
mijn. In de Londense city en in
Hamburg is Kgotla inmiddels ook
doorgedrongen.
RAMONA VLAUN

KGOTLA.

Nieuwe anticonceptie
voorkomt hiv-virus

Op zoek naar ZINVOL werk?
Ga naar de vacaturebank op

beelden van geweldsincidenten
worden vertoond, neemt het
geweld af”, constateert Oren
Yakobovich, directeur van de
videoafdeling
van
B’Tselem,
“Althans als de camera’s in de
buurt zijn.” B’Tselem controleert
of de beelden gemanipuleerd zijn
en speelt ze door aan politie en
justitie. Behalve dat Palestijnse
gezinnen met een camera zich
tegenwoordig iets veiliger voelen,
zwengelt het project ook de discussie in Israël aan. “Er zijn veel
Israëli’s die de bezetting van de
Palestijnse gebieden steunen,
maar die wel door deze beelden
geschokt zijn. Op basis daarvan
kunnen we verder met ze discussiëren.”
MARIANNE WILSCHUT
Global Village Media

Kamelen in plaats van landbouw?

Kamelen antwoord op
klimaatverandering
Voor zo’n 20 à 35 miljoen boeren in Afrika kan het
houden van kamelen een oplossing zijn als ze binnenkort door
klimaatverandering op hun droge land geen voedsel meer
kunnen verbouwen. Dat concluderen wetenschappers van het
Livestock Research Institute in
Nairobi, Kenia. Volgens de studie
moet men voorzorgsmaatregelen
nemen om toekomstige
problemen het hoofd te bieden.
Het houden van vee dat bestand
is tegen droogte, zoals kamelen,
is daar een voorbeeld van. METRO
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