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RAMZAN BASHIR (19)
Pakistan

‘Geen schrik op het podium’
Ramzan Bashir (19)
hoedt zich ervoor om
negatief te zijn over
zijn nieuwe land.
Daarvoor is België
hem na negen maan
den te dierbaar. ‘Ik
kom uit Pakistan.
Mijn familie is hier
Foto: loh
ook en we zouden
graag blijven. Ik ben
er al negentien. Om mijn Ne
derlands onder de knie te
krijgen, volg ik de OKANklas
zoals de meeste andere jon
Tijdens de generale repetitie gisteren gaven
alle deelnemers het beste van zichzelf. Foto: loh

Jongeren uit alle werelddelen
maken voorstelling ‘À quoi’
Jongeren van overal
ter wereld werkten
drie maanden intensief
aan een voorstelling
voor het grote publiek.
Het werd A quoi, een
productie over water
die vanavond gratis te
bekijken is in de Buda
scoop.
KRIS VANHEE
KORTRIJK Drie maanden
lang repeteerden jongeren uit
de Kortrijkse onthaalklassen
voor anderstalige nieuwko
mers (OKAN) intensief met de
Kortrijkse choreograaf Pol
Coussement van Passerelle.
Vanavond zijn die 25 jongeren
klaar om in de Budascoop te
tonen wat ze in hun mars heb
ben.
‘Die jongens en meisjes ko
men uit de onthaalklassen van
het Vrij Technisch Instituut
en de Middenschool Drie Hof
steden van Kortrijk’, zegt Pol
Coussement. ‘We zijn begon

Vlashoeve wordt
levendige campus
KORTRIJK Het schepencolle
ge van Kortrijk gaf de bouwver
gunning voor de renovatie van de
site van de Beeuwsaert of Vlas
hoeve. De site ligt tussen de cam
pus van de hogeschool Vives en
de universiteitscampus Kulak. In
2014 werd ze door de stad aan
Vives verkocht voor 1,055 mil
joen euro. Het vroegere Vlasmu
seum wordt omgevormd tot les
lokalen voor de nieuwe afdeling
wellbeing en vitaliteitsmanage
ment. De eigenlijke vlashoeve
wordt na renovatie een adminis
tratieve vleugel voor de dienst
onderzoek. De hoevewoning met
de brasserie Vlasblomme blijft
ongewijzigd. (vkk)

Gratis voorstelling in Budascoop Kortrijk
nen met een grotere groep van
ongeveer veertig. Gaandeweg
haakte een aantal af omdat ze
dit project niet zagen zitten of
omdat het hun ding niet was.
Uiteindelijk bleven er 25 dan
sers over.’
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CATHÉRINE DUPONT
Dienst integratie
stad Kortrijk

Het project is al aan
zijn vierde editie toe
À quoi is een bijzonder pro
ject geworden. Met de hulp
van muziek, woord, dans en
film versmelten de meisjes en
jongens hun herinneringen, fa
milieverhalen en nieuwe in
drukken tot ontroerende mo
menten.

Taal is barrière
‘À quoi wil met die jongeren
uit diverse culturen een brug

slaan tussen onderwijs, cul
tuur en integratie’, zegt Cathé
rine Dupont van de integratie
dienst van de stad Kortrijk.
‘Het project is ondertussen
aan zijn vierde editie toe en
het is een samenwerking tus
sen diverse instanties. Vorige
editie was het bijvoorbeeld
heerlijk om zien dat een artis
tiek proces geesten kan open
trekken bij deelnemers en toe
schouwers.’
Die toeschouwers kunnen de
voorstelling zien vanavond
donderdag om 19 uur in de Bu
dascoop in Kortrijk. Morgen is
er ook een schoolvoorstelling
om 10.45 uur. Coussement: ‘Ik
doe hetzelfde met jongeren uit
een achtergestelde wijk in
Roubaix. De grootste moeilijk
heid hier is de taal. Sommigen
hebben grote moeite om vol
gen. Dat heb je in Frankrijk
niet. Maar het is leuk om zien
dat naar het einde van de voor
stelling de bevelen beter en be
ter begrepen worden.’
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geren hier. Ik pro
beer me niet op te
sluiten en de deelna
me aan dit toneel
vind ik super. Pol is
een echte communi
cator. Hij begeleidt
ons goed. En ik heb
geen schrik om op
een podium te staan.
In België zijn we toch
beter af. Ik hoop zodra mijn
Nederlands beter is om werk
te vinden in een supermarkt
of zo.’ (vkk)

ASRIN KHODAMORAD (16)
Iran

‘Toneel is uitlaatklep voor ons’
Asrin Khodamorad
is zestien en komt uit
Iran. Haar familie is
in België en dus kon
ook zij niet achter
blijven. In Iran blij
ven alleen nog vrien
den en vriendinnen
over. ‘Voor meisjes
Foto: loh
en vrouwen is Iran
niet het aangenaam
ste land. Dat is hier toch an
ders. Ik krijg de kans om mij
te uiten tijdens deze voor
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stelling die eigenlijk
over water gaat. Wa
ter is bij jullie een
doodgewoon iets,
maar in veel landen
op deze wereld is dat
niet zo. Daarom heb
ben we het over deze
thematiek. Het is
echt leuk werken met
de choreograaf. Ie
dereen is hier ook uit vrije
wil. Toneel spelen is voor
ons een uitlaatklep.’ (vkk)

MONIKA RUYDTE (17)
Litouwen

‘Ik volgde al zes jaar dansles’
Na acht maanden in
de OKANklas in
Kortrijk weet Monika
Rudyte (17) heel be
hoorlijk haar streng
te trekken in het Ne
derlands. ‘Mijn
droom was studeren
in het buitenland. Het Foto: loh
werd België omdat
ook mijn vader hier
verblijft. Ik heb in Litouwen
zes jaar dansles en toneel ge
volgd. Ik weet dus hoe je op
die manier moet communice

ren. Ik leer ook graag
en vlot talen. Dat
boeit me.’
‘Ik hoop in jullie land
te kunnen blijven. Ik
wil de opleiding tot
chefkok aanvatten en
later patissier wor
den. Mijn professio
nele kansen zijn hier
groter. In onze voor
stelling zing ik met mijn zus
een beklijvend stuk. Hopelijk
vindt iedereen het mooi.’
(vkk)

Tony Halsberghe is nieuwe korpschef PZ Grensleie
MENEN/WEVELGEM/LE
DEGEM Tony Halsberghe
(49) legde gisteren de eed af
als nieuwe korpschef van de
politiezone Grensleie. Burge
meester Martine Fournier be
dankte zijn voorganger Domi
nique Demey en wenste de
nieuwe korpschef een mooie
toekomst toe.
Tony Halsberghe woont in
Wervik met zijn vrouw Kath
leen Lietaert en kinderen Ga
elle en Gautran. Hij was der
tien jaar lang aan de slag bij de
Rijkswacht en dertien jaar bij
de federale politie. De voorbije
zes jaar was hij gerechtelijk di
recteur in Ieper. In juni 2014
eindigde zijn mandaat toen de

Met een grote glimlach legde Tony
Halsberghe gisteren de eed af. Foto: evr
politiezones werden samenge
voegd. Sindsdien werkte hij als
coördinator bij de federale ge
rechtelijke politie WestVlaan
deren.
Nu zal hij instaan voor de lei
ding en de organisatie van het

lokaal politiebeleid om zo een
veilige en leefbare omgeving te
creëren. Er wachten Halsberg
he enkele uitdagingen, beseft
hij nu al. ‘De grenscriminali
teit is min of meer gestagneerd
de voorbije jaren, maar dat

wordt volgens mij de rode
draad in mijn nieuwe job. Als
korpschef van de zone Grens
leie zal ik ook veel contacten
moeten onderhouden met
Frankrijk. Er komen heel wat
nieuwe taken op mij af: ont
haal, openbare orde, interven
tie en verkeer. Maar ik kijk er
wel naar uit om deze nieuwe
functie te vervullen.’
Zijn vrije tijd vult de nieuwe
korpschef met zwemmen, lo
pen en tuinieren. Hij is aange
sloten bij de Menense Zwem
kring als bestuurslid en hij
geeft er ook training. Voorts
geeft hij nog training bij DA
PALO, de Dadizeelse Parklo
pers. (jhr)

