DE STANDAARD SOLIDARITEITSPRIJS
Tot half augustus dingen 24 nonprofitorga
nisaties mee naar de veertiende De Standaard
Solidariteitsprijs. Dagelijks stelt een van de ge
selecteerden zich voor in een grote advertentie
op de laatste pagina. Aan de beste creatie wordt
een juryprijs uitgereikt. Ook het publiek mag
vanaf 17 augustus zijn stem uitbrengen. Beide
winnaars – ze worden bekendgemaakt op 3 sep
tember – mogen in het najaar nog driemaal pagi
nagroot en gratis adverteren. Hiernaast leest u
hoe elke organisatie zichzelf omschrijft en aan
geeft waarom ze nuttig en noodzakelijk is.

Aflevering 21  ALS Liga BLZ. 36
Amyotrofische Laterale Sclerose is
een dodelijke zenuwspierziekte die je li
chaam volledig verlamt. Je raakt steeds
meer gevangen in je eigen lichaam. De
levensverwachting is gemiddeld drie
jaar. ALS Liga België zet zich in voor
ALSpatiënten door wetenschappelijk
ALSonderzoek te stimuleren en finan
cieren, te informeren, psychosociaal en
administratief te ondersteunen, op te

komen voor de rechten van ALSpatiën
ten en gratis hulpmiddelen uit te lenen
voor mobiliteit en communicatie. In Bel
gië lijden ongeveer 1.000 mensen aan
ALS, van wie er jaarlijks ongeveer 200
overlijden. Ongeveer evenveel komen er
jaarlijks bij. Als ALS je leven overvalt,
valt je lichaam stil. Daarom moet ALS
de wereld uit.
Creatie: Publicis

OPINIE

‘Hoe kan iets dat
volgens onze
politici iedereen
rijker zou maken
zoveel weerstand
oproepen?’
JOSEPH STIGLITZ
verklaart het wereldwijde
ongenoegen over de globalisering.
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cover Jambon plooit voor extra bewapening politie. Hoewel minister
Jambon eerder geen brood zag in extra veiligheidsmaatregelen bij de politie, kwam hij gisteren toch met de belofte om de aankoop van zwaardere
munitie en wapens te versnellen. In noodsituaties mogen agenten die de
klok rond dragen. Niet alleen experts, maar ook coalitiepartners stellen zich
vragen. P.2-3 commentaar Bewapenen voor een permanente oorlog. Voor de politievakbonden is het een geruststelling, voor de bevolking
is dat niet zeker. P.2-3 vooraan ‘Zieke geesten horen u, Trump.’ Donald Trump heeft alweer de grenzen van het politiek fatsoen overschreden.
Strafbaar is hij echter niet voor zijn jongste uitspraken over Hillary Clinton,
ook al werden ze door velen als een oproep tot moord gezien. De macht van
de wapenlobby. Het Congres is er de afgelopen twintig jaar niet in geslaagd
het wapenbezit enigszins in te perken. De wapenlobby beloont haar medestanders met gulle donaties. P.4 politiek Politievakbonden slechts
matig tevreden over beslissingen van Jan Jambon. Terwijl veiligheidsexperten zich zorgen maken over de bewapening van agenten na de werkuren,
willen de politievakbonden dat minister Jan Jambon snel stappen zet om
zijn beloftes waar te maken om hen met zwaardere wapens te voorzien.
Zonder hulp kan een ALS-patiënt
‘Terroristen schieten met oorlogsminutie en wij kunnen niet terugvechten.’
P.5-10 binnenland Verlamde oma kan weer boeken lezen dankgeen krantenpagina’s omdraaien.
zij kleindochter. De twaalfjarige Nette Dedapper uit het Antwerpse Nijlen
Steun onze strijd tegen deze
heeft met haar speciale boekensteun de publieksprijs gewonnen van Design
vreselijke ziekte op als.be
with a Heart, een wedstrijd van Handicap International. ‘Plant bomen waar
je ook een kunstwerk zou plaatsen.’ Bomen beroeren. Zo zijn op de plannen
voor de heraanleg van het De Brouckèreplein in Brussel een pak minder
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platanen te zien. Erg tegen de zin van omwonenden, die een petitie startten.
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Ook elders in Vlaanderen proberen mensen hun wortels te redden. Kust
kampt met veel verouderde appartementen. In de eerste jaarhelft werd 30
procent meer vastgoed verkocht aan de kust. Toch stijgt de prijs nauwelijks, doordat er veel oudere appartementen zijn. De lage kwaliteit baart onderzoekers zorgen. ‘Dit kan desastreuze gevolgen hebben. P.11 politiek
Vooral vrouwen zijn langdurig ziek. Een steeds groter deel van de langdurig zieken in ons land zijn vrouwen. 1 op 10 werkende vrouwen zit ondertussen ziek thuis, vaak met psychologische klachten. ‘Een snelle terugkeer naar de job is dan niet evident’. Termont eist ‘fair play’ van Optima-commissie.
P.12-13 generatiereeks Gedeeld bed, gescheiden rekeningen. Ze willen zich verliezen in de liefde. Opgaan in elkaar. Maar hun bankrekeningen houden ze liever gescheiden. Want ook al geloven dertigers nog steeds in de pure liefde, als het over centen gaat zijn ze toch een stuk nuchterder.
P.14-17 buitenland Turkije blaast warm en koud over Navo. Hoe groot is de kans dat het tot een breuk komt tussen Turkije en de Navo? Vanuit
Ankara klonk gisteren kritiek op het militaire bondgenootschap. Maar voorlopig blijft het bij speldenprikjes. Duitse regering ruziet over dubbele nati-

op één pagina

onaliteit. De Duitse christendemocraten willen onder meer de dubbele nationaliteit afschaffen en boerka’s verbieden in de strijd tegen het terrorisme.
Coalitiegenoot SPD steigert. Vrouwen en kinderen op grote schaal misbruikt in asielcentrum. ‘Ik wil dood, ik heb de dood nodig.’ Het is een schrijnende
getuigenis van een kind in het Australische asielcentrum op het eiland Naura. Duizenden gelekte interne rapporten tonen hoe seksueel misbruik, aanrandingen en zelfverminkingen er schering en inslag zijn. Geen veganistische kinderen in het land van de parmaham. P.18-19 het verhaal Topsport
als familiebedrijf: hoe gezond is dat? Dat broers en zussen – tweelingen of niet – in eenzelfde sporttak uitkomen, is niet uitzonderlijk. Maar in Rio wordt
geschiedenis geschreven: voor het eerst doet ook een drieling mee aan de Spelen. Zit sportief succes in de genen. P.20-23 mens & economie
Terrorisme kost Belgische verzekeraars 160 miljoen. De terreuraanslagen van 22 maart kosten de Belgische verzekeraars in totaal al 160 miljoen euro. ‘geld
dat via een terreurpool onder elkaar wordt verdeeld op basis van marktaandeel’, zegt Ageas-topman Bart De Smet. Pas boven de 1,2 miljard euro komt
de factuur terecht bij de Belgische belastingbetaler. Petitie tegen topjob Barroso. Een kleine zesduizend Europese burgers hebben een petitie getekend
tegen de aanstelling van José Manuel Barroso als voorzitter van een afdeling van zakenbank Goldman Sachs. P.24-30 sport Cancellara’s laatste
kunstje kleurt goud. Drie keer winnaar van de Ronde van Vlaanderen, drie kasseien van Parijs-Roubaix op de schoorsteenmantel en nu ook twee gouden
olympische medailles in de kast. Fabian Cancellara heeft in Rio een onwaarschijnlijk orgelpunt achter een indrukwekkende carrière geplaatst. Zwemruzies vertekenen beeld. De zwemresultaten in Rio zijn goed tot zeer goed, maar de vaudeville rond de estafetteploeg overschaduwt alles. Waarom de Red
Lions een medaille pakken. Onze gouden hockeygeneratie lost voorlopig alle verwachtingen in: dinsdagnacht versloegen de Red Lions nummer één van de
wereld en topfavoriet Australië (1–0) en straks om 18.30 uur spelen ze om groepswinst tegen Spanje. Een olympische medaille is realistisch. Golf is weer
olympisch. Nu de golfers nog. ‘Ik zal de verslaggeving van de Spelen wel volgen, maar ik denk niet dat ik naar het golf ga kijken. Ik hou het bij dingen
die er echt toe doen: atletiek, zwemmen...’ Aan het woord is topgolfer Rory McIlroy, nummer vier van de wereld. Hij gaf forfait, en met hem vele anderen.
P.31 regio Elk jaar belanden meer en meer gezinnen op straat in Brussel. Elk jaar komen er meer en meer gezinnen op straat terecht in Brussel. In de
winter kunnen die terecht in de noodopvang, maar tijdens de zomermaanden is de capaciteit daarvan ontoereikend. De beloofde extra plaatsen zullen dat
niet veranderen. P.34-35 opinie & analyse De globalisering is een spel voor de rijken. Neoliberale economen die beweren dat iedereen profiteert
van vrije handel mogen van Joseph Stiglitz naar de psychiater. Je moet je samenleving beschermen tegen de kwalijke gevolgen van de globalisering, of er
komen nog veel meer malcontenten. Universiteiten, verkoop uw ziel niet voor sponsorgeld. Dat universiteiten zich naar de wereld richten is alleen maar toe
te juichen. Maar dat ze meer en meer van de centen uit de privé afhangen, is al heel wat kwalijker. Kan zo’n wetenschappelijke
instelling wel de nodige onafhankelijkheid behouden, vraagt Tom Bosman zich af. D.12 het weer Perioden met regen. Vandaag komen er eerst nog opklaringen voor in het centrum en het oosten, in het westen is het al zwaarbewolkt tot betrokken. Die
bewolking trekt langzaam verder naar het centrum .en het oosten, terwijl het in het westen begint te regenen. De regen bereikt
tegen de middag het centrum en in de namiddag het oosten. De maxima liggen rond 18 graden en er staat een matige wind uit
het westzuidwesten.

