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China haalt alles uit de

kast om te vermijden dat

het coronaviruszich

verder verspreidt.

Al vijf steden gingen

in lockdown en Peking

sluit de poorten van de

Verboden Stad. In ons
land nemen de KU Leu-

ven en de UAntwerpen

maatregelen …FinTONDELEIR +

 

  

 

   

   

  

Liefst 20 miljoen Chinezen, verspreid over Wuhan, Ezhou,
Huanggang,Xiantaoen Chibi, zitten gevangen in hun stad: er
rijdt geen trein, bus of metro uit en alle uitgaande vluchten
zijn opgeschort. Zelfs speeltuinen,cafés, bioscopen en mark-
ten zijn er dichtgegaanen autoriteiten hebben hun inwoners
opgeroepen thuis te blijven. Met het Chinees Nieuwjaar van
morgen een aartsmoeilijke beslissing, want dan trekken
honderd miljoen Chinezen naar hun familie. Het is ook een
financiële aderlating: Peking, bijvoorbeeld, blaast alle grote
evenementenafuit schrikdat het virus zichverderverspreidt,
en toeristen zullen vanaf morgen ook de Verboden Stad
— dagelijks 80.000 bezoekers — niet meer binnen kunnen.
Hoewel Buitenlandse Zaken bij ons nog geen negatiefreis-
advies geeft, heeft zowel de UAntwerpen als de KU Leuven
een uitreisverbod afgekondigd voor studenten en onder-
zoekers. Zij laten niemand naar China reizen. Voor Chinese
studenten die naar ons land zouden komen, wordt gewacht
opeen beslissingvande Chinese ofBelgische overheid. Intus-
sen stierf in China een achttiende slachtoffer,
wereldwijd zijn er al 655 besmettingen geteld. EEEN
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Uitreisverhod door
Belgische uniefs

Al 5 Chinese steden
in lockdown

  

    
   

 

  
  

 

  

  

   

  
  

  

  

    
   

  

Peking sluit
Verhoden Stad’

  

 

    
  

 

Transmigranten steeds verder
van haven in containers gedwongen
De23transmigranten die werden ontdekt ineen koelcontainerin
Zeebrugge, zijn zo goed als zeker aan dedood ontsnapt. «Hadden zede
oversteek naar Groot-Brittanniëwél gemaakt, waren zewellicht overleden
doorde koudeenhet gebrek aan zuurstof», zegt een spoedarts.West-
Vlaams gouverneur Carl Decaluwé vraagt meeractie. «Andersgaaner
doden vallen.» Er zal in heel België moeten worden opgetreden, want het
werkterrein van mensensmokkelaarsis veranderd. Ze opereren niet meer
inde zwaargecontroleerdehavens, maarlaten honderden kilo- EG
meters verderalslachtoffersin decontainerskruipen.(CMG/MMB)
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Het geheim om 100 jaar te worden?
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weken na. Omdat de
pastoor hetverbood

zal hijlezen.
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100jaar wordt Gaspard
Ombrouck morgen.88jaar
daarvanleest hij al‘Het
Laatste Nieuws’. «Op drie

—en mijn vrouwwas zeer
gelovig. Maarik ben blijven

| zagen.lkwil geen andere
krant. Ikbengehechtaan
jullie indeling en opmaak.»
Proficiat, Gaspard! En: lang

Einde van
‘cash for carnabi
‘Cash for car’ gaat op de schop.In de bijna twee
jaar dat de fiscale gunstmaatregel van kracht
is, ruildenampereen 600-talwerknemers hun
Salariswagen voor een geldbedrag: de
mobiliteitsvergoeding. De overige 465.000
werknemers bleven gewoon zweren bij het
leasevoertuig aangeboden door hun werk-
gever. Het Grondwettelijk Hoftrekt de stekker
uit de cash-for-carregeling wegenste discrimi-
nerend voor wie geen bedrijfswagen krijgt én
omdat het systeem geen garantie is op minder
auto’s — nochtans was dat laatste een belang-
rijke reden voor de invoering ervan.
Nog tot eind dit jaar ontvangt wie in het
systeem stapte een vergoeding. Daarna is het
fiscaal minder gunstige mobiliteits-
budget een mogelijk alternatief. (SPK) EN

 

   EE
30 PUZZELS | 31 ZAP | 34 BEURS | 36 SHOWBIZZ

Ad value : € 1 983.75BRAFA
Source : HET LAATSTE NIEUWS / BRUSSEL RING Date : 24.01.2020

Keyword : BRAFA Circulation : 20.633

Page(s) : 17 Reach : NA

Journalist : Jelle Couder Frequency : Daily

 P
ow

er
ed

 b
y 

A
m

m
co

A3- | 1 / 2BE 001240369K | *CIM RATED



BRAFA OPENT DE DEUREN, EN JE KAN ER TERECHT VOOR HEEL WAT OPMERKELIJKE WERKEN

Altijd al stukje Berlijnse Muur
willen hebben? Danis dit je kans
BRUSSEL

Vanaf zondag opent kunstbeurs Brafa op-

nieuw de deuren op de terreinen van

Thurn & Taxis. Tussen de 133 respectabe-

le galerijen die er hun werken laten be-

wonderen, zitten enkele opmerkelijke uit-

schieters. Ooit al een stukje Marssteen,

een tand van een T-Rex of de pet van For-

rest Gump willen kopen? Dat kan, maarje

moet er wel flink voor in de buidel tasten.

Voordie en andere curiositei-
ten repje je best naar de stand
van Theatrum Mundi, een Ita-
liaanse galerij uit Arezzo, vlak-
bij Firenze. De stand is een hut-
sepot vanopvallende objecten:
van Egyptische hiërogliefen tot
een beentje van de lang uitge-
storven Dodo. «De inspiratie
komt van de kunst- en raritei-
tenkabinettendie vooral popu-
lair waren tussen de zestiende
en achttiende eeuw», zegt ga-
lerijhouder Luca Cableri. «Dat
idee wouden we naar de mo-
dernetijd verplaatsen, meteen
mengeling van kunst en popu-
laire cultuur.»
Die kunst valt bij Theatrum
Mundi best breed op te vatten.
De galerij begon zijn leven als
een verkoopplaats voor dino-

JELLE COUDER

saurusskeletten en fossielen.
Iets wat aan de stand te zienis.
Zo kanje er bottenzien van een
baby-Camarasaurus. Een reus
die 18 meter lang kon worden
en honderden miljoenenjaren
gelden over de aardbol zwierf.
De echte blikvanger is echter
eenstukje steen van de planeet
Mars. «Een uniek exemplaar,
want hetis één van de weinige
die in private handenis», zegt
Cableri. Wie eigenaar wil zijn
van het unieke stuk, moet wel
diep in de buidel tasten. Het
stuk heeft een geschatte waar-
de van. een miljoen euro. Niet
slecht voor een stukje basalt
dat net geen 2 kilogram weegt.
Iets meerbij prijs zijnde ‘popu-
laire’ stukken van de galerij:
één van de toverstaven van

   
Harry Potter uit de film ‘Harry
Potterand the prisonerofAzka-
ban’, een pet van het personage
ForrestGumpuitdegelijknami-
ge film ofde klauwenvansuper-
held Wolverine. Toch blijft de
lage prijs hier zeer relatief. «De
stafvan Harry Potter wordt bij-
voorbeeld geschat op zo'n
24.000 euro», zegt Cableri.

Berlijnse muur
Theatrum Mundiis niet de eni-
ge blikvanger op de beurs. Dit
jaar worden er vijf originele
stukken van de Berlijnse muur
geveild voor het goede doel.

Originele stukken Berlijnse Muur zullen geveild worden ten voordele van het goede doel.
Foto JCV

«We hebben net het jubileum
van de val van de Muur gehad,
vandaar het idee», zegt Christi-
an Vrouyr, secretaris-generaal
van Brafa. «Het leek ons ookin-
teressant om die muur, die
symbool is van lijden, van af-
zondering en van segregatie,
om die een nieuw leven in te
blazen en iets te brengen wat
helemaal de andere richting in
gaat. Namelijk het helpen van
vzw's en mensen die lijden.»
Bieden op één van de stukken
Berlijnse Muurstart aan 15.000
euro, maar de kans datje voor
die prijs en stukbinnen haalt is

zeer klein. De opbrengst gaat
integraal naar de organisaties
Kom op tegen Kanker, Téléêvie,
Hart voor Handicap, CAP48 en
het Museum Kunst & Geschie-
denis.
Rariteiten daar gelaten is Brafa
vooral een Kunstbeurs die al
aan zijn 65ste editie toe is. Vijf-
tig Belgische en 83 internatio-
nale galeriehouders stellen sa-
men 10 tot 15.000 kunstvoor-
werpen van de hoogste kwali-
teit tentoon. «Je kan hetzien als
een bezoek aan een zeer goed
en geverarieerd museum», be-
sluit Vrouyr.
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