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Het was zaterdag, 24 mei. Elfriede 
Gomand (44), tandarts uit Diets-
Heur, bracht haar dochtertje naar 
het zwembad van Riemst, voor 
een verjaardagsfeestje. “Ik had 
haar net afgezet en reed de weg 
op, keek links en rechts, en toen 
was er ineens die verschrikkelijke 
klap. Ik voelde het gewoon, ik zag 
het aan de mensen rondom. Dit 
was fataal. In mijn ooghoek zag 
ik dat het geen auto was. Ik ben 
blijven zitten. Ik kon niet anders 
dan blijven zitten. En ik vroeg me 
af wat ik tegen die ouders zou zeg-
gen, hoe ik hiermee zou kunnen 
leven. Ze hebben me weggebracht 
met een ziekenwagen.”

Schuldgevoel
Die avond kwam haar dochtertje 
thuis, met de melding: “Mama, 
iemand heeft een motorrijder 
doodgereden aan het zwembad.” 
En al wist Elfriede zeker dat zij 
goed had gekeken voor ze over-
stak, ze zat van meet af aan met 

Tongeren - Het is precies een jaar geleden. Elfriede 
Gomand stuurde haar auto de weg op. “Dan was er 
die verschrikkelijke klap. Het eerste wat ik dacht was: 
wat ga ik tegen die familie zeggen?” Vijf maanden 
later zat Elfriede met de moeder van slachtoffer Bart 
aan tafel, met een herstelbemiddelaar. 

ElfriEdE sprak via herstelbemiddeling 
met mama van slachtoffer na ongeval

een schuldgevoel. “Die jongen reed 
waarschijnlijk heel snel”, zegt ze. 
“Ik heb hem helemaal niet zien aan-
komen. Maar als ik daar niet was 
geweest, was het niet gebeurd.”

de moeder zei na 
het gesprek dat 
ze er nu vrede 
mee kon nemen   

elfriefe gomand

“De eerste dagen was ik in shock. 
Maar op de dag van de begrafenis, 
vond ik dat ik die ouders moest bel-
len. Het was, vond ik, de laatste dag 
om nog op een deftige manier con-
tact op te nemen. Eerlijk, het was 
een opluchting dat ik hun voicemail 
aan de lijn kreeg. Maar ‘s avonds 
hebben ze me zelf teruggebeld, en 
hebben we gepraat.”
In september volgde een gesprek 
met de herstelbemiddelaar. “De 
moeder van de jongen wilde met me 
spreken. Ik ben op de uitnodiging 

ingegaan, hoewel mijn omgeving 
het me afraadde. Ze voorspelden 
dat ze me verrot zou schelden, als 
ze me al geen pijn zou willen doen. 
Maar ik vond dat ik het moest doen. 
Ik had tenslotte haar zoon afgepakt. 
Ik wilde haar laten zien dat ik geen 
roekeloos monster was, maar een 
moeder van drie kinderen die maar 
al te goed beseft wat het ergste is dat 
een mens kan overkomen.”
“We hebben elkaar ontmoet in het 
justitiehuis van Tongeren. Neutraal 
terrein, en dat stelde me wel op mijn 
gemak. Want ik wás bang voor wat 
er zou kunnen gebeuren. Maar de 
moeder was heel rustig. Ik denk 
dat ze een gezicht wou plakken op 
wie ik was. Ze wilde van me weten 
wat haar jongen gezegd had. Maar 
dat kon ik dus niet vertellen. Ze 
toonde me ook een foto van hem. 

Het was moeilijk, maar aan het 
einde zei ze dat ze er vrede mee 
kon nemen. Dat het verhaal voor 
haar rond was. Ik heb die historie 
ook naast me neer gelegd. Ik weet 
voor mezelf dat ik er niks aan kon 
doen. Al denk ik nog elke dag 
met overweldigend veel spijt aan 
die jongen, als ik in de auto zit, 
of een motor zie. Gelukkig kan 
ik er goed over praten. Onlangs 
nog wilde een vrouw uit het dorp 
weten hoe het was, met die her-
stelbemiddeling. Zij had niet zo 
lang geleden haar zoon verloren, 
na een botsing. ‘Die hebben niet 
eens de moeite genomen om te 
vragen hoe het me is’, zei ze. Dus 
ik ben ervan overtuigd dat die 
herstelbemiddeling goed was. Het 
gaf ons de kans om te berusten.”

gunter Willekens

Diaken Vangheluwe 
neemt ontslag
na kindermisbruik
Ieper - De omstreden diaken 
Marc Vangheluwe uit Vlamertin-
ge is niet langer pastoraal actief in 
de federatie Ieper Sint-Elooi. De 
diaken bood vorige week zelf zijn 
ontslag aan, na overleg met Koen 
Vanhoutte, die als diocesaan ad-
ministrator voorlopig het bisdom 
leidt na het ontslag van bisschop 
Vangheluwe. Godsdienstleraar 
Marc Vangheluwe werd in de 
jaren tachtig schuldig bevonden 
aan verkrachting van een min-
derjarige. Zijn slachtoffer pleegde 
zelfmoord. Vangheluwe kreeg 
opschorting van straf. belga

Dealers verstoppen 
heroïne in ei van 
Kinderchocolade
SaInT-ghISlaIn - Twee drugs-
verslaafden zijn woensdag in 
Saint-Ghislain (Henegouwen) 
opgepakt door de lokale politie 
omdat ze heroïne hadden ver-
stopt in de plastic doppen van 
een Kinderchocolade-ei. De twee 
gedroegen zich verdacht waar-
door ze de aandacht trokken van 
de politieagenten. belga

Kinderen verspreiden 
zelf kinderporno
leeUWarDen -Een kwart van de 
kinderpornoverspreiders is tus-
sen 12 en 24, blijkt uit onderzoek 
van de Hogeschool Leeuwarden 
naar cybercrime.
De school bestudeerde 665 
strafdossiers van verdachten die 
betrekking hebben op digitale 
misdaad. Daarvan gingen 168 
over de verspreiding van kinder-
porno. Volgens de onderzoekers 
is het verspreiden van seksueel 
getint beeldmateriaal om een 
bijvoorbeeld een klasgenoot een 
loer te draaieneen, een van de  
oorzaken van het grote percen-
tage jongeren. anp

Vandaag start 
proces in beroep van 
gasramp in Gelingen
Bergen - Vandaag vindt de inlei-
dende zitting plaats van het pro-
ces in beroep over de gasramp in 
Gellingen, waarbij op 30 juli 2004 
24 doden vielen.

Tijdens de inleidende zitting 
zullen 334 partijen opgeroepen 
worden. De eerste hoorzitting is 
gepland op 29 november. Tot dan 
kunnen de advocaten hun conclu-
sies opstellen en nota nemen van 
het standpunt van het openbaar 
ministerie. Het arrest wordt tegen 
Pasen verwacht. De correcti-
onele rechtbank van Doornik 
oordeelde op 22 februari dat 
drie van de veertien beklaagden 
schuldig waren aan onopzette-
lijke doodslag in verband met de 
ramp. De elf overige beklaagden 
werden vrijgesproken. Het parket 
en 334 burgerlijke partijen gingen 
in beroep. belga

“Ik wilde tonen
dat ik geen 
monster was”

tongerse herstelbemiddeling is wereldtop
Tongeren - Naar aanleiding van het proces waarin een boer uit Bo-
cholt terecht staat voor de onopzettelijke doodslag op vier fietsers, wil 
het Tongerse parket een herstelbemiddelaar inschakelen.

Zo wil het parket de nabestaanden 
én de veroorzaker van het ongeval 
emotioneel met elkaar verzoenen. 
Herstelbemiddeling is een nieuwe 
praktijk, die snel aan belangstel-
ling wint. Bij correctionele zaken 
wordt al langer gepleit voor een 
‘geleid’ contact tussen daders 

en slachtoffers. In het gerechtelijk 
arrondissement Tongeren, waar  
herstelbemiddeling bestaat sinds 
2001, wordt vanaf 2008 getracht om  
nabestaanden en veroorzakers van 
dodelijke verkeersongevallen mid-
dels een herstelbemiddelaar nader 
tot elkaar te brengen. 

“Als het proces na een dodelijk onge-
val een eerste kennismaking is tussen 
de twee partijen, draait het vaak uit 
op een beproevende confrontatie. 
Bovendien krijgen mensen in de 
rechtszaal zelden het antwoord op 
hun persoonlijke vragen”, zegt her-
stelbemiddelaar Mariet Cuppens.
“De herstelbemiddeling staat dus 
los van het proces en speelt in op de 
menselijke noden van veroorzakers 
en slachtoffers. Anders dan in cor-

rectionele zaken, kunnen mensen 
heel sereen met elkaar omgaan na 
een dodelijk ongeval. Het gegeven 
dat zo’n ongeval onopzettelijk is, 
speelt mee. Iedereen die wel eens 
aan het stuur heeft gezeten, beseft 
dat een seconde tegenslag op de 
weg zowel slachtoffer als veroor-
zaker van u kan maken. We zien 
dan ook vaak dat mensen, na de 
herstelbemiddeling, zelfs niet meer 
naar de rechtzaal gaan.” gW

Elfriede Gomand, moeder van drie kin-
deren, ‘veroorzaker’ van een dodelijk 
ongeval. “Dankzij de herstelbemidde-
ling konden wij verder met ons leven.”

Foto Sven DILLEN

Het artikel in HBvL over het dodelijk ongeval op 24 mei 2009.
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10 jaar ouder en 1 centimeter korter
 Terwijl de zon langzaam de hemel 
inklimt en de chauffeur nog altijd 
naast de truck slaapt, zie ik het 
dorp rondom onze vrachtwagen 
langzaam tot leven komen. “We 
zijn in Logologo”, zegt Isaac, een 
jongeman van 22, die als passagier 
mee in de stuurcabine van de truck 
zit. Even later verdwijnt Isaac en 
verschijnt even later weer met twee 
deegpannenkoeken die hij bij één 
van de omwonende Omoro’s heeft 
gehaald. Nadat we gisteren een hele 
dag zonder eten zijn gebleven op de 
truck, smaken die als was het een 
maal in de Comme Chez Soi. Wat 
later komt een man uit het dorp zich 
voorstellen. Zijn naam is Raphael 
Ildane. Ik vraag hem hoe het leven 
hier is, en hij zegt dat het hard is, de 
droogte teisterde in 2009 het land en 
van zijn 30 koeien bleven er nog drie 
in leven. “Ze zeggen dat het klimaat 
verandert. Dat het warmer wordt. 
We weten niet wat ons te wachten 
staat. Zonder ons vee is het gedaan 
met ons”, zegt hij somber. 
Daarna word ik aangesproken 
door een jongeman die op een bol 
qatbladeren kauwt, een verdovend 
middel. Zijn ogen zijn bloeddoorlo-

pen. “Hé, witte”, zegt hij. “Jij bent 
deze nacht op mijn vrachtwagen 
geklauterd. Je moet me daarvoor 
nog betalen. Vijfhonderd shilling.” 
“Ik heb al betaald, mijn geld is op”, 
zeg ik. “Met jullie blanken is het 
altijd hetzelfde. Zo rijk als het water 
diep is, maar als ze in Afrika zijn, 
hebben ze geen geld.”  
In een wolk van stof zien we een 
Landcruiser komen aanstuiven. Het 
blijkt de eigenaar te zijn van onze 
kreupele camion, die nog altijd in de 

wildernis, tussen de leeuwen, staat. 
Tegelijkertijd arriveren vanuit de 
andere richting drie mini-vracht-
wagens vol met politie. Ze rijden 
door zonder groet. “Vannacht is er 
gevochten tussen de stammen rond 
Marsabiy”, zegt de vrachtwagen-
eigenaar. “Ik ben op weg naar 
Nairobi om een nieuw differentieel 
te halen, want mijn camion is niet 
veilig daar. Als jullie willen, kunnen 
jullie meerijden.” Hij wijst met zijn 
kin naar de uitgetelde chauffeur en 

de qatkauwer. “Met dat zootje 
zijn jullie over 2 dagen nog niet 
in Nairobi.” We spreken een 
prijs af en ik hol naar de truck 
om mijn bagage. “Mijn geld of 
ik houd uw bagage”, zegt de qat-
man dreigend. Hij gaat op mijn 
rugzak zitten. “Mijn bagage of ik 
sla zo hard op uw smoel dat uw 
bol qat er langs uw gat uitkomt”, 
snauw ik. Hij wijkt. Ik gooi mijn 
spullen in de jeep en we stuiven 
er vandoor. De snelheid mag dan 
vervijfvoudigd zijn, het comfort 
zeker niet. In de achterbak stui-
teren Isaac en ik heen en weer. 
Vier uur lang, tot we eindelijk in 
Isolo aankomen, waar de weg is 
geasfalteerd. Daarna is het nog 
drie uur rijden tot in Nairobi. Als 
ik uitstap, ben ik geradbraakt.En 
het ergst van al is, dat ik door de 
klappen in de jeep zeker een cen-
timeter korter ben geworden. 

Omoro-vrouwen in het dorp waar onze reporter verbleef. Foto MH 
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zit. Even later verdwijnt Isaac en 
verschijnt even later weer met twee 
deegpannenkoeken die hij bij één 
van de omwonende Omoro’s heeft 
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dag zonder eten zijn gebleven op de 
truck, smaken die als was het een 
maal in de Comme Chez Soi. Wat 
later komt een man uit het dorp zich 
voorstellen. Zijn naam is Raphael 
Ildane. Ik vraag hem hoe het leven 
hier is, en hij zegt dat het hard is, de 
droogte teisterde in 2009 het land en 
van zijn 30 koeien bleven er nog drie 
in leven. “Ze zeggen dat het klimaat 
verandert. Dat het warmer wordt. 
We weten niet wat ons te wachten 
staat. Zonder ons vee is het gedaan 
met ons”, zegt hij somber. 
Daarna word ik aangesproken 
door een jongeman die op een bol 
qatbladeren kauwt, een verdovend 
middel. Zijn ogen zijn bloeddoorlo

Onze journalist Marc Helsen trekt met een WK-bal vol met 
handtekeningen van bekende voetballers door Afrika. Van 
noord naar zuid, van Egypte naar Zuid-Afrika. Hij arriveert in 
Johannesburg vlak voor het WK voetbal van start gaat.
Volg Marc Helsen elke dag in uw krant en op www.hbvl.be

Bekijk het fotodagboek 
van Marc Helsen op 
www.hbvl.be/dwarsdoor-
afrika. Neem deel aan de 
wedstrijd en maak kans op 
een officiële WK-bal.

Met dank aan reisorganisatie 
Koning Aap, Alvo en De Bel-
gische Ontwikkelingssamen-
werking. 

Morgen: De beste school ter 
wereld

i

INVERNESS - In de Schotse stad 
Inverness is de uitvinder van de geld-
automaat overleden. John Shepherd-
Barron stierf op 84-jarige leeftijd. 

Hij werd in 1925 geboren in India 
en studeerde onder meer aan de 
universiteiten van Edinburgh en 
Cambridge. In de jaren ‘60 kwam 
de Schotse uitvinder op het idee voor 
een pinautomaat, toen hij op een dag 
te laat kwam in de bank om geld af 
te halen. Hij liet zich naar eigen zeg-
gen inspireren door automaten met 
chocoladerepen. Shepherd-Barron 
verkocht zijn idee nadien aan de 
Britse bank Barclays en in 1967 
verscheen de eerste geldautomaat 
in Londen. De Automated Teller 
Machine (ATM) werd onmiddellijk 
een groot succes. Klanten hoefden 
niet langer een bank binnen te lopen 
om geld op te nemen. De relatie tus-
sen klant en bank veranderde door 
de uitvinding volledig. De automaat 
werkte toen enkel met cheques en 
er kon maximaal 10 pond per keer 
worden afgehaald. De uitvinder had 
aanvankelijk een pincode van zes 

cijfers in gedachte, maar zijn vrouw 
kon dat niet onthouden. Daarom 
gebruikte hij uiteindelijk een 4-cijfe-
rige pincode. In 2005 werd de Schot 
geridderd vanwege zijn verdiensten 
voor de bankwereld. Inmiddels zou-
den er wereldwijd 1,7 geldautomaten 
miljoen zijn. ashe

uitvinder van 
bankautomaat 
is overleden

John Shepherd-Barron. Foto Rtr 
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