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Beste Abeva vrienden,
De vakanties zijn weeral achter de rug… Hopelijk toch met enkele goede herinneringen, leuke
dagen en vrolijk weerzien van vrienden. In ieder geval een energiebron voor het komende jaar,
een jaar met zoals gewoonlijk zijn risico’s en drukte. Zoals gewoonlijk ook direct na de
zomervakantie een nieuw nummer van het Abeva News.
Eerst nog dit. De meesten kennen nu wel de nieuwe Europese richtlijnen voor de bescherming
van het privé leven. Ze zijn sinds 25 mei van kracht en voorzien dat de consument meester moet
blijven van zijn privé gegevens en zelf bepaalt onder welke condities hij door een bedrijf
benaderd kan worden. Hij kan ook eisen dat de persoonlijke gegevens waarover een bedrijf
beschikt verwijderd worden of opgehaald voor een concurrent.
Dit nieuwe Abeva nummer is dan ook de gelegenheid voor de lezers, die wensen dat de
privégegevens waarover we beschikken verwijderd worden, te verzoeken dit te melden.

Het woord van de voorzitter
12 augustus jl. vernam ik met grote, alhoewel
ingehouden, vreugde en tevredenheid via
verschillende media dat de multinational
Monsanto in de Verenigde Staten zwaar
veroordeeld werd. Zoals in het verleden de
tabakindustrie, heeft Monsanto jarenlang
iedereen voorgelogen betreffende de gevaren
van vele producten, het medische onderzoek
afgeleid
en
veel
verantwoordelijken
“gechloroformeerd”, wanneer deze er juist
moesten voor zorgen dat de verbruikers goed
beschermd werden. U vraagt zich misschien af
waarom we dit hier ophalen. Het Abeva News
is wel bestemd voor de asbestslachtoffers en
voor wie zich ergert aan dit asbestprobleem.
Maar we halen dit op juist omdat de
asbestcement industrie jarenlang op dezelfde
manier is te werk gegaan.
Ik heb persoonlijk veel respect en bewondering
voor Dewayne Johnson. Deze eenvoudige
door een ongeneesbare kanker aangetaste
tuinman heeft zijn laatste krachten ingezet in
een rechterlijke strijd opdat de Waarheid aan
het daglicht zou komen. In 2014 werd het
opeens duidelijk voor deze vader van drie
kinderen dat hij aan een ongeneesbare kanker
leed, een Non-Hodgkin lymfoma van het
lymfvatenstelsel. “U blijft maximaal nog drie
jaar leven”. Dit werd hem brutaal en zonder de
minste sympathie door de dokters meegedeeld
die de oorzaak van huidvlekken hadden
ontdekt.

Een dik beschermde industrie, miljarden winst
betaald door werknemers en klanten, een
industrie die zelf het wetenschappelijk
onderzoek bepaalt, aandeelhouders die de
weinigen die het aandurven naar de rechter te
stappen helemaal ondermijnen en uitputten…
Voor mij is het meer dan duidelijk dat deze
handelswijze dezelfde is als die van de
asbestindustrie. Heel waarschijnlijk is dit even
duidelijk ook voor u.
Zoals veel asbestslachtoffers had deze
eenvoudige tuinier ook niet het minste idee van
de gevaarlijkheid van het door hem gebruikte
pesticide en van de discussies hieromtrent.
De asbestslachtoffers van Eternit Casale, ook
die van de Valeo fabrieken of die van Eternit
Frankrijk en ook, dichter bij ons, Françoise Van
Noorbeeck bewijzen meer dan genoeg hoe
rechters en bemiddelaars weinig luisteren naar
al deze kwetsbare slachtoffers …
Zoals we verzocht worden het product Round
up niet meer te gebruiken en zoals aan de
Europese landen gevraagd werd dit te
verbieden, verzoeken ook de verschillende
verenigingen voor de bescherming van de
asbestslachtoffers
de
politieke
verantwoordelijken harder op te treden tegen
de schuldigen van de asbestverontreiniging.
Prioriteit moet nu wel gegeven worden aan het
verwijderen van de in vele scholen nog
aanwezige
asbestvezels
(asbestcement,
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Glasal, Pical…). Al heeft ons land nog talrijke
onopgeloste institutionele problemen, dit is
toch geen reden om dit woord te besluiten
zonder de tekortschietingen van de openbare
overheid aan te halen betreffende haar
verantwoordelijkheid in het voorkomen en het
saneren van het asbestprobleem.
De verkiezingen staan voor de deur en Abeva
zal ze aandachtig blijven volgen. Welke

politieke partijen hebben een complete
verwijdering van het in sommige gebouwen
nog aanwezige asbest in hun programma
opgenomen om nog meer dodelijke ziektes te
voorkomen?
Ik wens u verder een plezierig lezen.
Eric Jonckheere, Voorzitter

De nieuwe Belgische film: “Ademloos” (in de Franse versie “Le souffle volé”)
De film werd al bekroond door het Vlaamse
filmfestival MOOV en later hernomen door de
organisatoren van het internationale filmfestival
van Brussel. “Ademloos” of volgens de Franse
versie “Le souffle volé”, een film van de
Belgische cineast Daniel Lambo, verscheen
vanaf 5 september in de bioscoopzalen van
ons land. Zoals in veel families waarvan de
vader bij Eternit in Kapelle-op-den-Bos of in
Tisselt werkte was het verboden over het
asbest te spreken. Chantage betreffende de
werkgelegenheid, het bedreigen met een
overplaatsing van de productie. Eternit heeft
willens en wetens alle middelen aangewend
om het gevaar van het asbest te verzwijgen en
dit stilzwijgen als een omerta over het hele
land laten heersen.
En toen heeft een moeder, een doodgewone
huismoeder, het in haar levensavond
aangedurfd de multinational aan te vallen en
van leugen te beschuldigen. Deze David tegen
Goliath strijd heeft Daniel op het idee gebracht.
Zoals veel andere jongens had hij ook
gedurende verschillende vakanties bij Eterrnit
gewerkt. Hij had ook op de stortplaatsen van
Eternit gespeeld, op de stortplaatsen, waar het
bedrijf zijn asbestafval en zijn afgekeurde
producten stortte.
Is dit niet cynisch en een teken van het niet
willen
naleven
van
elke
morele
verantwoordelijkheid? Het was toch bekend
dat het asbest vanaf het jaar 1998 in België
verboden was!
Na

verschillende

contacten

en

uit

onderzoekgegevens werd het voor het
filmteam mettertijd meer dan duidelijk dat in
andere fabrieken van Eternit België in ver
afgelegen landen de situatie - de vervuiling en
het in gevaar brengen van de werknemers of
de buurtbewoners - even slecht, zo niet nog
slechter, was dan wat we in Kapelle hebben
gekend.
Het is een nogal wat saaie opsomming alle
fabrieken en bedrijven op te noemen waarin
Eternit België en dus de traditionele
aandeelhouders van de multinational een min
of meer groot aandeel en belang hebben of
hadden. Met uitzondering van Noord-Amerika
en Oceanië, werden deze Belgische bedrijven
in alle werelddelen gemeld. In India had de
Belgische
asbestfabrikant
drie
productiebedrijven. Wat de fabriek in Kymore
betreft, hebben de werknemers kunnen
getuigen dat met een zekere regelmaat
accountants,
ingenieurs
en
directeurs
rechtstreeks uit België overkwamen. Deze
controles bleven duren tot in het jaar 2003.

ABEVA - C/o Stichting tegen Kanker - Leuvensesteenweg, 479 – B-1030 Brussel - 0476 788 833

w w w . a b e v a . e u - e-mail : abeva.be@gmail.com - Volg ons op Facebook

Dat jaar werd de fabriek doorverkocht aan een
Indische industrieel. 600.000 kubieke meter
afval werden daarbij wel in open lucht
achtergelaten. Is dit niet cynisch en een teken
van het niet willen naleven van elke morele
verantwoordelijkheid? Het was toch bekend
dat het asbest vanaf het jaar 1998 in België
verboden was! Rusland, China, Kazachstan en
ook nog India zijn landen die categorisch niet
willen inzien dat chrysotiel schadelijk kan zijn
voor de gezondheid en zelfs de bewijzen
daarvan negeren. De fabriek in Kymore draait
heden ten dage nog altijd 24 uur op 24.
Ik werd er voor enkele dagen door het filmteam
uitgenodigd. Ik wil dus graag bij dit korte
verhaal ook mijn persoonlijke ervaring
vertellen.
Eerst en vooral toch het volgende. Deze
ervaring en deze ontmoetingen hebben me
niet ongedeerd gelaten. Zoals tijdens mijn
vorige bezoeken aan Eternit Kinshasa heb ik in
Kymore dezelfde vieze lucht en hetzelfde
gebrom
van
versleten
ventilatoren
teruggevonden. Dezelfde die ik ook in Kapelle
heb gekend en die mijn omgeving zodanig
hebben verpest.
In Kymore en ook in de twee andere steden
bevinden zich de asbestcement fabrieken in
het centrum van de stad. Zoals meestal
hadden de mensen vertrouwen in de verhalen
van de directeurs en ,voor zover ze aanwezig
waren, van de vakbonden. De hele
gemeenschap is inderdaad afhankelijk van
deze industrie, de enige eigenlijk die werk
verschaft in de regio. Een bedrijf dat woningen
biedt aan hun betere werknemers, onveilige
huizen trouwens gezien de aanwezigheid van
het asbest. Een droom voor de jeugd die geen
andere toekomst kent en alleen maar hier een
vaste betrekking kan vinden…
Een zekere vorm van nog overgebleven
veerkracht en het idee van onvermijdelijkheid

maskeren de enorme lichamelijke aftakeling
van de asbestslachtoffers. Terwijl de kinderen,
de jonge kinderen, gefilmd worden op hun
speelplaats, de enorme open lucht afval, kan ik
ze moeilijk benaderen zonder aan mijn eigen
jeugdjaren terug te denken. Gelukkige
kinderjaren dachten we! Maar de dodelijke
vezels zijn daar en het treft je direct. Ik draag
wel een masker om deze vezels niet in te
ademen maar dit masker betekent al wel een
duidelijk verschil. Ik hoor niet meer bij deze
jeugd, hoewel ik in de jaren 70 zelf deze jeugd
was. Ik zag me terug op het afvalterrein van
Eternit te Kapelle, waar ik van de ene afvalbuis
naar de andere kon springen. Daar ook was de
afvalopslag het enige speelterrein voor al de
helden in korte broek die ons geboortedorp
telde. In Kymore was de taal natuurlijk ook nog
een grote barrière. Niettegenstaande deze
verschillen voelde ik me toch echt betrokken bij
wat deze kinderen meemaakten.
We zijn toch wel in de eenentwintigste eeuw
en ik kan me niet inbeelden dat allerlei
verbeteringen, waar wij in ons land iedere dag
voordeel uit trekken, niet voor iedereen
gelden. Veel werknemers in veel landen,
misschien wel een meerderheid, genieten
helemaal niet van deze vooruitgang. Voor deze
landen en hier dus voor India wordt het hoog
tijd dat de vervuiler ook de schade en de
saneringskosten betaalt.
Eternit nv en de familie Emsens worden dan
ook verzocht alle vuil, viezigheid en rotzooi
(sommigen gebruiken een nog viezer woord),
dat ze hebben achtergelaten, te laten
verdwijnen en alles weer schoon te krijgen.
Een en ander betalen zal misschien hun image
wat kunnen verbeteren nadat het op een
dusdanige manier slecht is geworden na het
proces en het over de hele wereld bekend
worden
van
hun
handelwijze.

Voor uw agenda’s: zaterdag 22 september verwachten we u bij de bioscoop Palace voor een
projectie van de film. Afspraak om 16uur30. Na de film bespreken we uw vragen en reacties.
We rekenen erop dat ieder van u aanwezig zal kunnen zijn. We danken u ook voor het doorgeven
van deze informatie en uitnodiging aan vrienden en kennissen.
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De School Julie en Melissa, Luik
Oudere schoolgebouwen moeten gesaneerd
worden en er is nooit geld genoeg om de
nodige
werken
uit te
voeren. Echt
verontrustend als gezondheidsprobleem! Een
blootstelling, zelfs van korte duur, aan het
asbest is altijd gevaarlijk en kan ongeneesbare
kankers als gevolg hebben en zeker vooral
voor jonge kinderen die in hun groeileeftijd nog
kwetsbaarder zijn dan de volwassenen daar
hun beschermingsmechanismen nog niet
volledig gevormd zijn. In het Noorden van het
land, even goed als in het Zuiden en ook in
Brussel, wordt er in onze scholen nog asbest
aangetroffen meestal onbedekt en veelal in
slechte toestand. In een verslag van
Fibrecount lezen we dat in meer dan 70 % van
de scholen in België nog asbest aanwezig
blijft. Dit probleem was tot kort geleden nog
een verboden gespreksonderwerp, een taboe,
maar media en aanklagers zorgen er nu wel
voor dat het met een zekere regelmaat te
berde wordt gebracht. Kan de regering
eindelijk toch eens wakker geschud worden
om het nodige geld in haar budget op te
nemen en de werkzaamheden uit te voeren?
Voor het verwijderen van het asbest worden de
kosten gemiddeld op zo’n 1500 € per vierkante
meter ingeschat.
We vernemen ook dat in meerdere gevallen de
werken uitgevoerd worden op een manier die
de voorgeschreven condities niet nakomt.
Hoeveel asbest blijft er dan nog wel aanwezig

in onze scholen? Wanneer kunnen de
gegevens hieromtrent in kaart gebracht
worden? De gegevens van alle scholen waar
onze kinderen en studenten en ook het
personeel een groot deel van hun tijd
doorbrengen. Hetzelfde verzoek wordt door
Abeva ook gedaan voor alle openbare
gebouwen. Ouders, vakbonden en onze
vereniging blijven hierop aandringen maar
meestal botsen ze hier wel op het onbegrip
van de vertegenwoordigers van onze
bevolking.
In de maand maart hebben de ouders van de
leerlingen van de school Julie en Melissa in
Grâce-Hologne ((Luik) zelf gevraagd een
onderzoek te laten instellen. De school werd
een hele week gesloten omdat de cijfers wat
hoger waren dan de door de W.G.O.
geaccepteerde
normen.
Een
goede
voorzorgmaatregel van de directie. Er werden
ook overlegvergaderingen georganiseerd.
Alles moest nu echt wel duidelijk beschreven
worden. Een bevredigende aanpak, luidt het bij
Abeva.
We herinneren er nog aan dat alle werknemers
de verplichting is opgelegd een inventaris van
het aanwezige asbest op te maken en bij te
houden. Het moet geen geheim document
blijven dat in een of andere lade vergeten blijft
liggen. Het rapport moet trouwens op verzoek
van de sociale inspectie, het personeel, de
ouders of de vakverenigingen getoond worden.

Perscommuniqué van ABEVA d.d. 21 juli 2018.
Vlaanderen als voorbeeld. Abeva verheugt
zich erover dat Vlaanderen het initiatief heeft
genomen om alle asbest verwijderd te hebben
voor het jaar 2040. Dit initiatief is natuurlijk
een groots plan maar het is meer dan nodig
om in de toekomst nog meer menselijke
drama’s te kunnen vermijden. We danken
Vlaanderen voor dit project en vragen ons
natuurlijk ook af wanneer een dergelijk initiatief
voor heel het land en voor Wallonië verwacht
kan worden.
De kosten voor het wegnemen van

asbestvervuiling worden ingeschat op zo’n
1500 € per vierkante meter.
In België sterven ieder jaar zo’n 900 mensen
aan door het asbest veroorzaakte ziektes.
Over de hele wereld zijn dat er meer dan
100.000 alleen al voor de werknemers van
deze sector. Deze cijfers worden nog veel
groter als de slachtoffers van de milieuschade
worden meegeteld.
De Staat en de federale gemeenschappen
hebben geen geld. Abeva vindt dat het
rechtvaardig zou zijn dat de multinational
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Eternit , de verantwoordelijke asbestproducent,
voor de kosten van het saneringsplan opdraait.
Dit bedrijf en zijn aandeelhouders hebben
miljarden verdiend en opgestapeld door het
verkopen van asbestproducten waarvan ze wel
wisten hoe gevaarlijk ze voor de gezondheid
konden zijn. Is het dan niet billijk dat een deel
van deze winsten het saneringswerk
financieren?
Eerst en vooral moeten de schoolgebouwen
aangepakt worden. We kunnen niet blijven
aanzien dat leraars, leerlingen en personeel

door hun dagelijks contact met het asbest
(producten van Eternit zoals ook Gasal en
Pical) de toekomstige slachtoffers moeten
worden. Loos plafon bv. bevat 80 % asbest en
omdat het meestal wel dertig jaar geleden
aangebracht werd, begint het natuurlijk af te
brokkelen.
We stellen ons dus voor een groot project te
lanceren : ”Let’s make our schools Pical free”.

Eric Jonckheere

Hoe Sri Lanka door Rusland werd beïnvloed
Sri Lanka in de Indische Oceaan is een grote
theeproducent.
Rusland
is
een
grote
consument van dit product maar hoort ook bij
de club van belangrijke crysotiel asbest
producenten. Toen Sri Lanka aankondigde dat
het gebruik van dit product vanaf januari
verboden zou worden, is de asbestlobby
onmiddellijk aan het werk gegaan en de reactie
bleef niet lang uit. Met als voorwendsel dat er
mestkevers in enkele theeverpakkingen werden
aangetroffen heeft Rusland de invoer van thee
uit dit landje dan ook maar helemaal stopgezet.
80 % van de uitvoer van Sri Lanka ging naar
Rusland en deze blokkering deed een groot
deel van de economie van het landje wankelen.

Door deze chantage was de regering van Sri
Lanka wel verplicht het invoeren van deze
dodelijk vezel weer te hervatten.
Ook andere landen, zoals Maleisië, Thailand of
Oekraïne , die het asbest willen verbieden,
worden op eenzelfde manier onder druk gezet.
Sharan Burrow, de algemeen secretaris van de
Internationale vakbonden federatie heeft dit
onder woorden gebracht: “Chrysotiel asbest
aan een land, dat het niet wil, opleggen is
natuurlijk niet alleen maar een onbillijke
handelwijze; het is zich gewoonweg en
schandelijk schuldig maken aan moord”.

Brazilië heeft een beslissing genomen: het asbest verdwijnt.
Rio. Eternit moet een schadevergoeding van
50 miljoen real betalen aan een slachtoffer.
Het Hoger Gerechtshof eist dat het asbest
binnen de 120 dagen vervangen wordt door
een ander product…De multinational wordt ook
veroordeeld tot het betalen van de kosten voor
het medisch onderzoek van de werknemers en
de gepensioneerden van zijn fabriek in Rio de
Janeiro.
Nog niet zo lang geleden was Brazilië er nog
trots op de derde asbestproducent in de wereld
te zijn. Maar het aantal overleden slachtoffers,
het werk van actiegroepen zoals die van de
burgers en ook van het Abrea (de Braziliaanse
vereniging van slachtoffers) en de acties en de

aanpak van onze vriendin Fernanda Giannasi
in deze vereniging hebben eindelijk dan toch
hun vruchten afgeworpen. Al hadden een
tiental staten van het land al beslist het asbest
te verbieden, de federale wetgeving bleef toch
onveranderd. In 2015 werden nog zo’n
311.000 ton asbest uit de mijnen van de staat
Goias gehaald waarvan er 205.000 voor de
uitvoer bestemd waren. Het ontginnen en de
verkoop van deze dodelijke vezel bleef dus
mogelijk en toegelaten.
Op 29 november besliste het Federal Hoger
Gerechtshof hier anders over omdat dit
indruiste tegen de Grondwet van het land.
Hiervoor was het toch wel nodig dat twee van
de rechters hun zienswijze omtrent deze zaak
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veranderden. Maar nu het gelukt was konden
de leden van de verenigingen van alle staten
en landen hun vreugde laten losbarsten.Onze
vereniging Abeva feliciteert Fernanda en de

andere leden van Abrea voor het enorme werk
en het bereikte resultaat.

Fietstocht – Kapelle-op-den-Bos
Zondag 30 september wordt nog eens een
herinneringsdag voor Willy Vanderstappen
door zijn familie en kennissen uit Kapelle
georganiseerd. De elfde editie van onze fietsof wandeltocht. Aanvang in de voormiddag.
We rekenen op uw aanwezigheid.
Verschillende landelijke en voor iedereen
toegankelijke trajecten worden voorzien. Voor
uitvoeriger informatie verwijzen we naar
www.fietstochtwillyvanderstappen.be
Ook ditmaal heeft Abeva er haar eigen stand.
We danken alvast Hilde en Ludgarde voor het
voorbereidingswerk en voor het verzamelen

van getuigenissen en foto’s van slachtoffers,
waarvan de lange lijst, helaas, ieder jaar nog
aangevuld wordt.

Rappel de Cotisation ou Don
Vos dons sont bienvenus au numéro de compte

IBAN BE17 0001 2069 9221
Nous vous rappelons que tout don de plus de 40 euros est fiscalement déductible. Une attestation
fiscale sera remise sur simple demande. Le Ministère des Finances insiste que seuls les « DONS » donnent
droit à la déduction fiscales et non les « cotisations » ou « inscriptions ».
D’avance un tout grand merci pour votre soutien et générosité. Unique source de revenu, vos dons sont
primordiaux pour la vie de l’Abeva

Quelle est votre adresse email? Faites-la nous connaître pour recevoir ce news en format
électronique : plus rapide et à moindre frais !
Sur : abeva.be@gmail.com

Ter herinnering.
Uw bijdrage voor het jaar 2017 zien we graag tegemoet op

IBAN BE17 0001 2069 9221
Belangrijke opmerking. Voor vrijgevige leden die van een fiscale aftrek willen genieten (voor stortingen boven de
40 €) kent het Ministerie van Financiën deze mindering alleen toe voor “GIFTEN” en niet voor “bijdragen” of
“inschrijvingsgeld” voor leden van een vereniging.
We danken u bij voorbaat van harte voor uw steun en uw vrijgevigheid.

Wat is uw email adres ? We zouden liever dit news in elektronisch formaat verzenden, sneller en
goedkoper!
Stuur uw email adres ter onze attentie op : abeva.be@gmail.com
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