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Wereldrampenrapport Rode Kruis:
minder doden in 2012

Schade aangericht door orkaan Sandy in 2012. (Foto: Brian D. Luster)

In 2012 hebben rampen minder doden en slachtoffers geëist dan in
andere jaren van het voorbije decennium. Dat blijkt uit het Wereldrampenrapport van het Rode Kruis.
In totaal waren er 552 rampen
in 2012, minder dan in andere jaren
sinds 2003. Er werden bijna 139 miljoen mensen getroffen en er vielen
ruim 15.000 dodelijke slachtoffers.
Het aantal doden lag zo 90 procent lager dan het gemiddelde van
het voorbije decennium. De dodelijkste ramp was tyfoon Bopha in de
Filipijnen, waarbij 1.901 mensen het
leven lieten. Meer dan de helft van
de rampen waren overstromingen.
In de meeste arme landen steeg het

aantal slachtoffers van rampen vorig
jaar overigens.
De focus van het Wereldrampenrapport ligt dit jaar op technologie en informatie, omdat die een
grote impact hebben op de overlevingskansen bij natuurrampen.
‘Technologische innovaties zorgen
ervoor dat gemeenschappen meer
zelfredzaam zijn voor, tijdens en na
een ramp’, zegt Axel Vande veegaete, manager Internationale Operaties van Rode Kruis-Vlaanderen.
‘Toch mogen we de digitale kloof
niet onderschatten. Wereldwijd zijn
er nog steeds veel mensen die geen

toegang hebben tot nieuwe technologieën, vooral in gebieden die het
vaakst getroffen worden door natuurrampen.’
Het Rode Kruis hoopt desondanks dat overheden en inwoners
van rampengevoelige gebieden hun
voordeel doen met innovaties als
weersvoorspellingsoftware, satellietbeelden en waarschuwingssystemen.
De duurste ramp was orkaan
Sandy, die slachtoffers maakte in
Jamaica, de Bahama’s, Haïti, de VS
en de oostkust van Canada en zo’n
50 miljard dollar kostte.

Belgische kotter
gestrand bij Petten
Bij het Noord-Hollandse Petten
is gisterochtend een Belgische
vissersschip gestrand. De ‘Zeldenrust’ uit Zeebrugge strandde
nadat de kotter een visnet in de
schroef kreeg en daardoor onbestuurbaar raakte.
De 3 bemanningsleden zijn ‘s
middags met een helikopter
van boord gehaald nadat was
gebleken dat er water in de machinekamer loopt. Eerder was al
bekend dat er diesel uit het schip
was gelekt, maar die hoeveelheid
was zo klein dat er geen gevaar
was voor de natuur.
De kotter ligt in ondiep water op
ongeveer 50 meter uit de kust.
Wat er nu met het schip gaat
gebeuren wordt in de loop van
vandaag bekend.

VS pikt Somaliërs op
Het Amerikaanse oorlogsschip USS
San Antonio heeft in de Middellandse Zee 120 Somalische migranten opgepikt. Hun boot was
in ruwe zee in de buurt van Malta
in de problemen gekomen.
Het schip USS San Antonio waarop
de Libische terrorist Abu Anas alLibi is verhoord, kreeg een oproep
van de kustwacht van Malta om
de boot te hulp te komen. De
Somaliërs zijn naar Malta gebracht
door de Amerikanen.

Greenpeace-activist blijft vast

Het weer in Nederland

Een Russische rechtbank heeft
het verzoek van de Nederlandse
Greenpeace-activist Mannes Ubels
afgewezen om hem op borgtocht
vrij te laten. Ubels blijft vastzitten
in het Russische Moermansk.
Ubels is één van de 30 opvarenden van de Arctic Sunrise die
meededen aan een actie bij een
Russisch boorplatform ten zuiden

Het uitgestrekte
mistveld boven
het midden en
zuiden van het
land lost maar
langzaam op en gaat vervolgens
over in laaghangende bewolking.
In het noorden is de zon af en
toe te zien. De middagtemperatuur ligt rond 15 graden.

van Nova Zembla. Het schip werd
bestormd en naar de Russische stad
Moermansk gesleept, de bemanning
zit sindsdien vast.
De andere Nederlandse opvarende Faiza Oulahsen moet vanochtend voor de rechter in Moermansk
verschijnen. Aangenomen wordt dat
ook zij langer in voorarrest wordt
gehouden.
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Willem-Alexander
opent grootste
kantoorgebouw
Met een handtekening in het nog
maagdelijke gastenboek heeft
koning Willem-Alexander gisteren
het nieuwe gezamenlijke gebouw
van de ministeries van Veiligheid
& Justitie en Binnenlandse Zaken
in Den Haag geopend.
Het gebouw van Hans Kollhoff
is het grootste kantoor van het
land en met 146 meter het hoogste
van Den Haag. Vanuit de top kun
je bij helder weer tot zeer ver in
de omtrek kijken. ‘Zo’n wijde blik
kan geen kwaad’, aldus minister

Ivo Opstelten van Veiligheid bij de
opening. Hij vertelde dat het ‘klimaat van een overleg’ ook meteen
verandert als hij helemaal boven in
de ‘sky lobby’ met iemand van gedachten wisselt.
In het gebouw werken 5000
ambtenaren aan 4000 flexibele
werkplekken waar iedere ambtenaar kan inloggen. De nieuwbouw
bestaat uit twee torens: een met
een rode buitenkant en een met
een wit-grijze. Ze tellen alleen al
boven de grond 39 etages. Het ge-

Koning Willem-Alexander opent het nieuwe ministerie. (Foto: ANP)

bouw kostte dik 330 miljoen euro.
Dat was binnen het budget en het
was nog eens 2 maanden voor de
afgesproken datum klaar ook. Het
geheel is nadrukkelijk bedoeld als
één overheidsgebouw. De onder-

Toine Manders EU-lijsttrekker 50Plus
Toine Manders die nu nog voor
de VVD in het Europees Parlement
zit, wordt lijsttrekker voor 50Plus
bij de Europese verkiezingen. Dat
heeft het hoofdbestuur van 50Plus
besloten. Manders (57) wordt als
enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap voorgedragen tijdens de algemene ledenvergadering op zaterdag 2 november in
Hilversum.
De seniorenpartij prijst de grote
ervaring van Manders en denkt met
hem een echte stemmentrekker
binnen te halen: ‘Manders stond in
1999 op een onverkiesbare plaats,
maar werd met voorkeurstemmen
gekozen. Ook in 2004 en 2009 be-

Toine Manders (L) gaat voor 50Plus de Europese kar trekken. (Foto: ALDEADLE)

haalde hij voldoende stemmen om
rechtstreeks gekozen te worden’,
aldus een woordvoerder. Manders
is in Oost-Brabant, waar hij van-

daan komt, heel populair. Manders
was al langer lid van 50PLUS en
zegt zijn lidmaatschap van de VVD
op, aldus de zegsman.

Hoorzitting over intocht Sinterklaas
Burgemeester Eberhard van der
Laan van Amsterdam wil graag in
gesprek met tegenstanders van de
sinterklaasintocht op 17 november
in de hoofdstad. Hij begrijpt de
gevoeligheden, aldus een ambtenaar namens Van der Laan tijdens
een hoorzitting.
In totaal 21 voornamelijk Surinaamse en Antilliaanse inwoners
vinden dat de gemeente Amsterdam geen toestemming mag geven
voor het evenement, onder meer
omdat het door de aanwezigheid
van tientallen Zwarte Pieten een
openlijk discriminerend karakter heeft. Initiatiefnemer Quinsy

Gario waarschuwde de gemeente
onder meer voor de negatieve effecten die de intocht kan hebben
op de internationale betrekkingen
en handelsmissies van de stad.
‘De openlijke discriminatie leidt
tot internationale weerzin.’ Documentairemaakster Sunny Bergman diende naar eigen zeggen ‘als
blanke Amsterdammer’ bezwaar in,
omdat zij zich gekwetst voelt door
het fenomeen Zwarte Piet. In een
geëmotioneerd betoog vertelde ze
hoe haar kinderen op school onbewust racistische stereotyperingen
krijgen opgedrongen. De bezwaarschriftencommissie brengt uiterlijk

op 5 november een advies over de
verleende vergunning uit aan de
burgemeester.

Sinterklaas. (Foto: Hans Pama)

delen van de departementen zitten er door elkaar en delen voorzieningen. Organisaties veranderen
snel, zo is de gedachte, daarom is
het niet goed om gebouwen op één
functie vast te pinnen.

Italië wil andere
Europese
migratiewetgeving
De wetten over migratie in de
Europese Unie moeten ingrijpend worden veranderd. Dit zei
de Italiaanse minister van Integratie, Cécile Kyenge in Brussel.
Ze verwees naar de 550 doden
die onlangs vielen bij misgelopen pogingen van migranten
om per boot van Noord-Afrika
naar het Italiaanse eilandje
Lampedusa of naar Sicilië over
te steken.
‘Ieder lijk op Lampedusa is
een nederlaag voor de immigratiepolitiek van Italië en van
Europa.’ Het huidige beleid is
volgens de van origine Congolese Kyenge volstrekt ondoelmatig. Ze wil ook dat de ‘criminalisering van de migrant’ stopt.

Bosbranden rondom
Sydney
Rond de Australische stad
Sydney zijn zo’n 100 huizen
verwoest door bosbranden.
Op bijna 100 plaatsen rond de
grootste stad van Australië woeden natuurbranden. Die worden
veroorzaakt door de voor het
seizoen ongewoon hoge temperaturen in combinatie met de
harde wind. De rook is goed te
zien bij toeristische trekpleisters
als het Opera House en de Harbour Bridge. Op het beroemde
Bondi-strand komen brandende
bladeren naar beneden
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Nog altijd bijna 30
miljoen ‘slaven’
Van de wereldbevolking leven
29,8 miljoen mensen in slavernij.
India is koploper met 14 miljoen,
en driekwart van de slachtoffers
woont in Azië.
Maar ‘geen enkel continent
wordt gespaard’, zegt de organisatie Walk Free die voor de eerste
keer een klassement opstelde op
basis van een definitie van moderne slavernij. Daartoe worden ook
slachtoffers van mensenhandel en
gedwongen huwelijken gerekend
Na India komen China met 2,9
miljoen slaven en Pakistan met
meer dan 2 miljoen. De rest van de
top-10 bestaat uit respectievelijk

Nigeria, Ethiopië, Rusland, Thailand, Congo, Myanmar en Bangladesh. Procentueel telt Mauritanië
het hoogste aantal slaven, met vier
procent van de bevolking die onder
de duim wordt gehouden. De auteurs van het rapport Global Slavery
Index 2013 hopen dat het regeringen zal helpen om wat ze noemen
een ‘verborgen misdaad’ aan te
pakken.
‘De wetten bestaan, maar de
middelen en de politieke wil ontbreken’ om het fenomeen aan te
pakken, aldus de organisatie die
onder meer wordt gesteund door
Hillary Clinton, voormalig Ameri-

Affiche uit een anti-slavernijcampagne van Walk Free. (Foto: Walk Free)

kaans minister van Buitenlandse
Zaken, en Bill Gates, medeoprichter van Microsoft. ‘Bedoeling van
dit klassement is daaraan iets te
doen.’
Nederland staat samen met

Gefrituurde inktvisringen blijken varkensanussen
Calamaris is niet altijd gemaakt
van inktvisringen, maar soms ook
van de kringspier van een varken.
Dat zou blijken uit een onderzoek dat CDA-Europarlementariër
Esther de Lange deze week pre-

senteert. ‘Het probleem staat heel
hoog op de agenda in de supermarktbranche. Er wordt intensief op gecontroleerd want er zijn
reëele signalen dat het voorkomt.
Gefrituurde inktvisringen zijn ge-

Portie gebakken inktvisringen, of... (Foto: Doctor Canon)

regeld gemaakt van varkensanus’,
aldus de Europarlementariër. Paardenvlees dat wordt verkocht als
rund en gesjoemel met biologische
eieren en olijfolie: het zijn geen incidenten. Voedselfraude is volgens
De Lange aantrekkelijk vanwege
de geringe pakkans. ‘Controles zijn
nauwelijks
grensoverschrijdend.
Voor de Europese Commissie is
voedselfraude een blinde vlek. De
huidige straffen schrikken amper
af’. Hoe vaak er met de inktvisringen gesjoemeld wordt, is volgens
haar niet duidelijk. Maar dat het
gebeurt, staat voor haar vast.
Niet iedereen is overtuigd. Guus
Pastoor van de Visfederatie stelt dat
de controles juist heel scherp zijn
op vis. ‘Het lijkt me daarom hoogst
onwaarschijnlijk dat er varkensanus is verkocht als calamares in een
Nederlandse supermarkt.’

Franse Scientology Kerk schuldig aan georganiseerde fraude
De Scientology Kerk is schuldig
aan ‘georganiseerde fraude’,
meent de hoogste rechtbank in
Frankrijk. Scientology, door de
Franse overheid beschouwd als
sekte, buitte kwetsbare aanhangers uit.
De veroordeling die de organisatie daarvoor eerder kreeg was
daarom terecht, aldus het Parijse
Hof van Cassatie. Een lagere rechtbank legde het Scientology Celebrity Centre (een therapeutisch
centrum voor sterren) en de Scien-

tology-boekwinkel in 2009 boetes
op van 400.000 en 200.000 euro.
De ‘spiritueel leider’ van de Franse
afdeling en de voormalig voorzitter van het Celebrity Centre kregen
30.000 euro boete en 2 jaar voorwaardelijke celstraf. Ook 3 andere
stafleden werden veroordeeld.
Volgens het Hof verkochten de
Scientologyleden cursussen en tests
aan mentaal zwakke en oude volgelingen, telkens met de belofte
dat iedere aankoop hen dichter bij
zelfverwerkelijking zou brengen.

De zaak was aangespannen
door een Parisienne. Zij liet zich na
een scheiding overhalen om een
gratis persoonlijkheidstest te ondergaan en werd naar eigen zeggen onder druk gezet om prijzige
lectuur en ‘reinigende’ vitaminepreparaten aan te schaffen. Uiteindelijk was ze zeker 20.000 euro
kwijt. Met 4 andere ex-leden eiste
ze een schadevergoeding en een
verbod op de spirituele organisatie. Die laatste eis wees de rechter
overigens af.

Frankrijk op plek 139 met ongeveer
2180 slaven. België staat 150e op 162
landen met ongeveer 1.400 slaven,
Duitsland op plaats 136. De beste
leerlingen van de klas zijn IJsland,
Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Arrestaties wegens
zedendelict
Vanwege een zedendelict met
een minderjarig meisje in
Zwolle worden 8 mannen tussen de 16 en 20 jaar vastgehouden. 2 van de verdachten
zijn woensdag aangehouden en
moeten vandaag voorkomen, de
anderen zitten al langer vast.
Volgens de krant de Stentor is
er sprake van een groepsverkrachting, het OM wil daar niet
op ingaan.
Het incident zou hebben
plaatsgevonden op 5 september
in het ouderlijk huis van het
meisje in de Zwolse wijk Diezerpoort. De verdachten zitten in
beperking, wat betekent dat ze
alleen contact mogen hebben
met hun advocaat.

S&P 500 bereikt
recordhoogte
De beursindex Standard &
Poor’s 500 is gisteren in New
York op recordhoogte gesloten.
Beleggers waren opgelucht over
het akkoord dat woensdag in
de Senaat werd bereikt over de
begroting en het schuldenplafond.
De S&P 500 steeg bijna 12 punten en sloot op 1733 punten, de
hoogste slotstand ooit. Vooral
veel industriële fondsen sloten
hoger, technologiefondsen
bleven wat achter.
De Dow Jones sloot 2 punten
lager, op 15,372 punten.
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Dekkingsgraad
pensioenfondsen stijgt
De grote Nederlandse pensioenfondsen staan er aanzienlijk beter
voor. De dekkingsgraden van de
fondsen zaten in het derde kwartaal in de lift door betere rendementen en een hogere rente.
Maar alleen bpfBouw, het pensioenfonds voor de bouwvakkers,
garandeert dat het de pensioenen
volgend jaar niet kort.
De dekkingsgraad, die aangeeft
in hoeverre de fondsen aan hun
verplichtingen kunnen voldoen,
verbeterde in het derde kwartaal
tot gemiddeld 109,7 %, ruim boven
het wettelijk minimum.
Ook
ambtenarenpensioenfonds ABP is positiever. Nederlands
grootste pensioenfonds zag de
dekkingsgraad stijgen tot 103,3 %,
van 97,1 % in het tweede kwartaal.
Maar het kortingsgevaar is nog niet
geweken, zegt ABP-voorzitter Henk
Brouwer. De dekkingsgraad van
pensioenfonds Zorg & Welzijn steeg
tot 107 %, tegen 101 % in het tweede kwartaal. Als dit op 31 decem-

ber 104,3 % of hoger is, ontstaat
de mogelijkheid om de pensioenen gedeeltelijk te indexeren. De
deelnemers van het Pensioenfonds
van de Metalektro (PME) moeten
nog altijd rekening houden met
verlaging van hun pensioenen in
2014, ondanks een gestegen dekkingsgraad met 5,3 procentpunt tot
101,9 %

Werkloosheid neemt
weer licht toe
De werkloosheid is in september licht toegenomen tot 685.000
personen oftewel 8,6 procent van
de beroepsbevolking. Dit blijkt uit
cijfers van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS). In augustus nam
de werkloosheid juist af, onder
meer omdat veel jongeren een vakantiebaantje vonden.
De afgelopen drie maanden
groeide het aantal werklozen met
gemiddeld 3000 per maand. In de

eerste helft van dit jaar kwamen
er nog maandelijks 17.000 werklozen bij. ‘Hoewel de stijging van
de werkloosheid wel wat is afgevlakt, kun je niet spreken van een
trendbreuk’, zegt hoofdeconoom
Peter Hein van Mulligen van het
CBS. ‘Vorige maand raakten toch
20.000 mensen hun baan kwijt. De
werkloosheid steeg weliswaar met
slechts 2000, maar dat komt omdat
18.000 mensen zich uit de arbeidsmarkt terugtrokken. Dan moet je
bijvoorbeeld denken aan jongeren
die een opleiding zijn gaan volgen.’
Met 16,5 procent is onder jongeren het werkloosheidspercentage
het hoogst. Bij 25- tot 44-jarigen
en 45-plussers was dit respectievelijk 7,9 en 7,4 procent. Het aantal werkloosheidsuitkeringen bleef
met ruim 400.000 lopende WWuitkeringen vrijwel onveranderd.
Dit was vrijwel evenveel als in augustus, maar bijna 100.000 meer
dan in september vorig jaar. Voor
de tweede maand op rij nam het
aantal WW-uitkeringen vanuit de
bouwnijverheid af. Ook het aantal
uitkeringen aan personen jonger
dan 45 jaar daalde. Daarentegen
steeg het aantal uitkeringen aan

Zege voor Kromowidjojo in Dubai
ongeslagen. In de eerste 3 edities
werd een Australische ploeg verslagen en de afgelopen 2 keer moesten de Europeanen het onderspit
delven. Dit jaar zijn de wedstrijden
voor het eerst in een 25-meterbad.

De Graafschap luidt
noodklok

Ranomi Kromowidjohjo. (Foto: EPA)

Zwemster Ranomi Kromowidjojo
heeft bij wereldbekerwedstrijden
kortebaan in Dubai de 50 meter
vrije slag gewonnen.
De
drievoudig
olympische
kampioene bleef met 24,02 de
Duitse Dorothea Brandt 0,32 voor.
Inge Dekker eindigde als vijfde in
24,88 en werd in de finale van de
100 meter vlinderslag zesde.
Femke Heemskerk sleepte op
de 200 meter vrije slag zilver in de
wacht. Ze hoefde met 1.53,46 alleen de Hongaarse Katinka Hosszú,

die 1.53,21 noteerde, voor zich dulden.
Gisteren werd ook duidelijk dat
Kromowidjojo en Heemskerk zijn
geselecteerd voor de zesde editie
van de ‘Duel in the Pool’. ‘Kromo’
deed ook in 2011 al mee aan het
prestigieuze zwemevenement. Voor
Heemskerk wordt het haar debuut.
Bij de wedstrijd die op 20 en 21
december in Schotland zal plaatsvinden, neemt een Amerikaanse
selectie het op tegen een Europees team. De Amerikanen zijn nog

Voetbalclub De Graafschap
wordt in haar voortbestaan bedreigd. Er is acute geldnood en de
club wil daarom aandelen uit gaan
geven om de schuld van ruim 3
miljoen euro weg te werken.
Voorzitter Henk Zweers luidt in
de krant De Gelderlander de noodklok. ‘De sponsoring is teruggelopen en het aantal seizoenkaarthouders ook. Als er niets gebeurt
en de Achterhoek niet gezamenlijk
achter De Graafschap gaat staan, is
het de vraag hoe lang dit nog verder kan’’, laat Zweers via de krant
weten.
De club stevent dit seizoen af
op een tekort van een kleine miljoen euro.
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55-plussers met 1,3 procent tot
104.000.

Shutdown kostte zo’n
24 miljard dollar
Het Amerikaanse begrotingsconflict heeft volgens kredietbeoordelaar Standard & Poor’s
rechtstreeks zo’n 24 miljard dollar
- omgerekend bijna 18 miljard euro
- gekost. Dat scheelt de VS zo’n
0,6 procent economische groei in
het laatste kwartaal. De werkelijke
kosten liggen waarschijnlijk hoger.
Ook imagoschade kan de rekening nog doen oplopen. Zowel
China als Japan zitten op een berg
van meer dan duizend miljard dollar Amerikaans staatspapier. Als die
beleggers minder happig worden
om Amerikaanse schulden op te
kopen of ze snel van de hand willen doen, moet de VS meer betalen om geld op te halen op de financiële markten. Het probleem is
overigens niet opgelost, de huidige
afspraken lopen maar tot 7 februari. Verschillende economen pleiten
daarom voor afschaffing van het
systeem van schuldenlimieten, dat
in 1917 wettelijk werd vastgelegd.

Haase wint, Sijsling
naar huis
Robin Haase heeft de kwartfinales van het hardcourttoernooi
in Wenen bereikt. De ongeplaatste
Nederlander klopte de als zevende ingeschaalde Canadees Vasek
Pospisil met 7-6 (3), 6-7 (5), 6-2.
Het betekent voor Haase zijn
zesde kwartfinale in 2013. In zijn 5
voorgaande pogingen bereikte hij 3
keer de halve finales.
Minder god verging het Igor
Sijsling. Hij heeft de tweede ronde
van het indoor hardcourttoernooi
in Stockholm niet overleefd. De
Nederlander was niet opgewassen
tegen de als vijfde geplaatste Let
Ernests Gulbis, die hem met 6-3,
7-6 (3) naar huis stuurde.

Tour 2014 ook door
België
De Tour de France doet volgend
jaar naast Engeland ook België
aan. Dat bevestigt de organisatie
van de Tour. Op woensdag 5 juli zou
de vierde of vijfde etappe van start
gaan in Ieper. De finish zou in het
Franse Wallers liggen, bekend van
het beruchte bos in Parijs-Roubaix.
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Den Haag richt zich
op toerist
Net als Amsterdam krijgt ook Den
Haag een citytourbus om toeristen
alle bijzondere plekken van de
stad te laten zien. De gemeente
kijkt verder of er een toeristische
trekpleister rond het thema vrede
kan komen. De hofstad wil tot
2020 elk jaar 3 procent meer toeristen trekken.
Voor komend jaar is er een paar
ton extra beschikbaar om Den Haag
wereldwijd te promoten. Daarbij
wordt ingespeeld op de heropening van het beroemde Mauritshuis
en het WK hockey in de stad. Voor
badplaats Scheveningen is een reclamebudget van 1 miljoen euro

Neushoorns Kenia
krijgen chip
Kenia gaat zo’n 1.000 neushoorns van microchips voorzien
in de strijd tegen de stroperij. De
chips worden in de hoorns van de
dieren geïmplanteerd, zodat ze
gevolgd kunnen worden. Da`rover
beriht de Britse omroep BBC.
De Keniaanse autoriteiten hopen dat stropers zo makkelijker
kunnen worden opgespoord. Het
Wereld Natuur Fonds (WNF) stelt dat
de hoorns onder een deel van de
elite van Vietnam populair zijn. Zij
geloven dat het een medicijn tegen
kanker is.
Stropers doden dikwijls neushoorns voor het ivoor. Dat is illegaal, maar ook onnodig: een hoorn
groeit vanzelf weer aan, aldus het
WNF.

gereserveerd. Komend jaar worden
er op plekken in de stad digitale
schermen geplaatst met actuele
toeristeninformatie.
Den Haag heeft de laatste jaren
in toerisme een groeimarkt gevonden. Na Amsterdam trekt de hofstad de meeste dagjesmensen en
vakantiegangers. In 2012 vertoonde
het aantal hotelovernachtingen
een groei van 5 procent. De sector
is goed voor een omzet van 2 miljard euro. Eén op de 10 Hagenaren
verdient er zijn brood mee.
Musea, attracties, horeca en
het stadhuis hebben samen een
nieuw plan gemaakt. Er is gekozen

‘Dit is een weegstoel uit ‘Cork City Goal’, de gevangenis in CorkIerland. Deze werd in 1923 gesloten en is nu een museum. De
gevangenen werden wekelijks gewogen; was hij aangekomen,
dan kreeg hij minder te eten en zwaardere arbeid. Een idee voor
de gevangenissen in Nederland?’, vraagt Jacqueline Roodhorst
zich af. Mail ook uw foto’s naar foto@dutchabroad.nl

Hoeveel kost eigenlijk het
vervoer van 100 kg? Ruwweg
3kg brandstof per uur! Dus 4
liter kerosine per vlieguur! Nu
begrijpt u waarom vliegmaatschappijen de bagagegewichten willen beperken. U kunt er
op rekenen dat over niet al te
lange tijd ook passagiers per
lichaamsgewicht een ticket afrekenen. Op internet geeft u op
dat u aangekleed 90 kg weegt,
voor het aan boord gaan loopt
u over een weegschaal en automatisch wordt de ticketprijs
aangepast. Weer een reden om

plek waar de toerist uitleg krijgt
over alle internationale instituten
in Den Haag en waar een leuke
foto voor thuis kan worden genomen’, vertelt wethouder Marjolein
de Jong (toerisme). ‘Dat kan heel
breed zijn: van een eeuwige vlam
tot een Vredesmuseum.’

Sydney heeft beste
reputatie

Groeten uit Ierland

Reacties van lezers
‘Graag wil ik reageren op
de reactie van Ben Kubbinga
over vliegtuigstoelen.
Natuurlijk kunnen er meer
passagiers mee met meer
stoelen aan boord, maar vaak
is de bezettingsgraad van het
vliegtuig niet 100 % en dan
bespaart het wel degelijk veel
brandstof. Ook iedere bezette stoel is lichter. Een ander winstpunt is dat met meer
stoelen aan boord de vliegfrequentie omlaag kan en dat
is een enorme besparing en
goed voor het milieu.

Toeristenbus in Amsterdam. (Foto: mooste)

voor een eenduidig verhaal richting
de toerist. Het gaat om de thema’s
‘koninklijk Den Haag’, ‘stad aan
zee en ‘vrede en recht’
Er loopt een haalbaarheidsonderzoek naar de komst van een
toeristische vredestrekpleister. ‘We
merken dat er behoefte is aan een

gezonder te eten!
Wat heel veel brandstof
kan besparen, is één Europees
luchtruim i.p.v. 27 landjes. Het
omvliegen, vooral ook rond
militaire gebieden kost gigantisch veel brandstof en dus
CO2-uitstoot.
Paul Grove, gepensioneerd
verkeersvlieger, Frankrijk

Reacties@dutchabroad.nl

Sydney geniet al stad de beste
reputatie ter wereld, gevolgd
door Toronto en Stockholm.
Dat blijkt uit de jaarlijkse City
RepTrak-index.
Tussen januari en maart 2013
vrogen de onderzoekers van
het Reputation Institute, een
wereldwijd consultancybureau
op het gebied van reputatiemanagement, 22.000 inwoners van
G8-landen. Aan de hand van
4 criteria (vertrouwen, respect,
bewondering en algemene
indruk) gaven de ondervraagden aan welke steden de
beste indruk nalaten. Ook het
economische klimaat, cultuur,
infrastructuur en bestuurlijke
efficiëntie werden in rekening
gebracht.
Colofon
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