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 Sinds de uitbraak van het
gevreesde virus in maart in
Guinee, zijn er bijna 400
mensen aan bezweken

 De WHO heeft Ivoorkust,
Mali en Senegal
opgeroepen zich voor te
bereiden op het virus

Zorg om nieuwe
besmettingen
met ebolavirus
door onze redactie buitenland
GENÈVE/FREETOWN – De Wereldge-

zondheidsorganisatie (WHO)
maakt zich grote zorgen over een
hardnekkige ebola-epidemie die nu
al drie West-Afrikaanse landen in
de greep houdt.

De WHO heeft nog eens 150 deskundigen naar het gebied gestuurd die moeten helpen voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, maar de organisatie ziet
het aantal gemelde gevallen nog
dagelijks toenemen.
Sinds de uitbraak van het gevreesde virus in maart in Guinee, zijn
er bijna 400 mensen aan bezweken. Ebola heeft inmiddels ook
slachtoffers gemaakt in de buurlanden Sierra Leone en Liberia. In
totaal zouden daar nu 635 mensen besmet zijn geraakt. Dat is al
veel meer dan de 280 doden in
1976, toen het virus voor het eerst
werd geconstateerd nabij de Ebola Rivier in Congo.
Inmiddels wordt met grote zorg
gesproken over de grootste uit-
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Het ebolavirus openbaart zich
vaak ’s ochtends als het slachtoffer geen eetlust meer heeft en
kampt met hoofd- en keelpijn.
Daarna volgt al snel koorts en begint een agressieve aanval op het
immuunsysteem. Chronisch overgeven en diarree leiden tot ernstige verzwakking.
Symptomen manifesteren zich tussen 2 en 21 dagen na besmetting.
Bij de variant van het virus in
West-Afrika is de kans tot 90 procent dat iemand eraan overlijdt.
Er bestaat geen behandeling van
het virus. De hulp is gericht op
zorg en het voorkomen van verdere verspreiding door iedereen die
het virus heeft, te isoleren.

braak ooit als het gaat om de aantallen doden, de besmettingen en
geografische spreiding die nu dus
al drie landen omvat. De WHO
heeft Ivoorkust, Mali en Senegal
opgeroepen zich voor te bereiden
op het virus, aangezien de kans
groot is dat reizigers in de regio
de ziekte meenemen.
Volgens Anja Wolz, een Duitse
verpleegster van Artsen zonder
Grenzen in Sierra Leone, zijn begrafenissen van slachtoffers een
van de grootste problemen. „In
Sierra Leone is het gebruik dat de
overledenen goed worden gewassen en in mooie kleren worden
aangekleed. Veel familieleden
doen daaraan mee en raken de doden aan. Dat kan genoeg zijn om
besmet te raken met het ebolavirus”, aldus Wolz in een interview
met Duitse media.
Veel tijd wordt gestoken in het naspeuren van degene die de eerste
symptomen had. Daarna moet iedereen worden opgespoord die
met die persoon in contact is geweest. Die moeten allemaal worden geïsoleerd om verdere verspreiding te voorkomen. Veel
mensen zijn bang voor die afzondering en liegen dat ze niet met
de patiënt in aanraking zijn geweest.
De reden dat het virus juist in de
West-Afrikaanse landen toeslaat,
is de zwakke gezondheidszorg en
de armoede waardoor mensen
niet zelden vlees van besmette
karkassen van vleermuizen of ook
apen (die zelf besmet vlees hebben gegeten) eten.
Enkele organisaties zijn in de regio actief om mensen voor te lichten over de ziekte. „Deze inspanningen hebben de publieke angst
echter nauwelijks verminderd”,
meldde Bart Janssen, coördinator
van Artsen zonder Grenzen eerder. Tegelijkertijd zouden lokale
autoriteiten te weinig doen om
de ernst van de epidemie te benadrukken.
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Ordeloze stad van jihadi’s en milities
In Benghazi is het
levensgevaarlijk.
Moordenaars en
ontvoerders maken
de dienst uit in de
Libische stad.

BENGHAZI – Uitgebrande autowrak-

“

Ik heb ontslag
genomen bij
defensie,
omdat ik me
bedreigd voelde
Omar

omgekomen door dagenlange gevechten in het zuiden van Afghanistan. Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken
werden minstens 250 talibanstrijders gedood bij het geweld van de
afgelopen tien dagen in de provincie Helmand.
Ook kwamen ruim 30 militairen
en andere veiligheidsmedewerkers om en vielen er circa 50 burgerslachtoffers. Ongeveer 3.200 families zijn voor het geweld gevlucht, zei een woordvoerder van
de provinciale autoriteiten. Meer
dan 300 mensen raakten gewond.
Volgens de woordvoerder vielen

De soennitische ISIS-rebellen
die delen van Irak en Syrië beheersen, hebben gisteren een
‘islamitisch kalifaat’ geproclameerd. Tot kalief is ISIS-leider
Abu Bakr al-Baghdadi uitgeroepen. Alle moslims moeten hem
volgen als wereldlijk leider van
de islam, aldus de verklaring
‘Dit is de belofte van Allah’, die
via internet is verspreid. De
naam van ISIS (de Islamitische

Staat in Irak en al-Sham) wordt
veranderd in Islamitische
Staat.
De terreurgroep voert sinds zaterdag zware gevechten met
het Iraakse leger, die de stad
Tikrit probeert te heroveren. In
meerdere delen van de Iraakse
stad zijn gevechten gaande,
meldde de BBC gisteren op basis van ooggetuigen en functionarissen.
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Het aantal doden door het instorten van gebouwen zaterdag
in India is opgelopen tot minstens negentien. Er worden
tientallen mensen vermist. In
de hoofdstad New Delhi stortte een gebouw van drie verdiepingen in. Volgens de politie
kwamen daardoor tien mensen om. In India storten vaker
gebouwen in door het gebruik
van slechte bouwmaterialen
en de slordige constructie.

Een pasgetrouwd stel in Pakistan is publiekelijk onthoofd
door de familie van de vrouw.
De ouders van de 23-jarige
vrouw hadden haar partnerkeuze niet goedgekeurd, schreef
The Times of India gisteren.
Het stel was weggelopen uit
een dorp in de provincie Punjab en in het huwelijk getreden. Zaterdag kwam de familie
van de vrouw erachter dat de
twee waren teruggekomen.

LJUBLJANA

Duitse pokermiljonair
dood gevonden

en Raffalah Alsahati worden betaald door de overheid, maar sommige hebben een verbond gesloten om samen met Ansar al-Sharia tegen generaal Khalifa Haftar
te strijden. Haftar verklaarde in
mei het land te gaan ontdoen van
jihadisten en extremisten, maar
deed dat zonder steun van de regering. „Snap jij het nog? Wie
zegt dat hij Libië begrijpt, liegt”,
zegt Othman. Hij leidt ons door
zijn stad.
De bewoners laten de situatie gelaten over zich heen komen. Wie
zich verzet of uitspreekt, sterft. In
de afgelopen twee jaar zouden
minstens vijfhonderd mensen
zijn vermoord. Rechters, mensen
uit het leger, activisten, journalis-

ten. Wie achter de moorden zit,
blijft meestal onduidelijk. De laatste slachtoffers vielen vorige
week; vijf mannen drongen de
woning van de activiste en advocate Salwa Bugaighis binnen en
schoten haar dood. Haar man verdween een dag later.
„Ik heb ontslag genomen bij defensie, omdat ik me bedreigd voelde door Ansar al-Sharia”, zegt
Omar, gezeten in een café. Hij
kijkt, in de vijftien minuten die
we elkaar spreken, constant zenuwachtig om zich heen. „Ik zou
van defensie een opleiding tot veiligheidsspecialist krijgen. Ansar
al-Sharia kreeg daar lucht van.”
Sindsdien draagt hij een pistool
bij zich. Hij zoekt naar een ma-

Ruim 330 doden door gevechten
tegen taliban in Afghanistan
KABUL – Ruim 330 mensen zijn

ISIS roept kalifaat uit in
delen van Irak en Syrië

Dodental instortingen Weggelopen stel
India loopt op
Pakistan onthoofd

door onze correspondent
Rik Goverde

ken staan voor de oude rechtbank
van Benghazi. Een paar weken terug kwam in de buurt een lading
drugs aan; toen een drugsmaffia
de cannabis loste, zou een schotenwisseling zijn ontstaan met
buurtbewoners. Even later kwamen de special forces van het leger
zich ermee bemoeien. Drie strijdende partijen die met zware mitrailleurs vanuit pick-uptrucks op
elkaar schoten.
De Libische kustplaats Benghazi
is een wetteloze stad van zo’n
800.000 zielen. De politie is machteloos; de enige wetshandhavers
die goed functioneren, zijn de verkeerslichten, maar daar trekt nauwelijks iemand zich iets van aan.
In de verte klinken regelmatig
schoten en zware knallen. Het
vliegveld is gesloten, net als veel
overheidsdiensten en de universiteit. Op de campus wonen nu de
mannen van de jihadistische groepering Ansar al-Sharia.
Benghazi is samen met Derna de
gevaarlijkste stad van Libië. Sinds
de val van dictator Kaddafi in
2011, maken Ansar al-Sharia en
vijf brigades van voormalige rebellen er de dienst uit. Milities als de
17 Februari Beweging, Brigade 132

BAGDAD

vrijdag ongeveer duizend talibanstrijders posten van politie, leger
en andere veiligheidsdiensten aan
in meerdere districten. Het leger
begon daarop een tegenoffensief.
Hoewel de talibanstrijders flink
teruggedreven zouden zijn, duren
de gevechten nog voort.
De taliban pleegden de afgelopen
jaren vooral aanslagen met explo-

 Het leger is dit weekeinde
begonnen met een
tegenoffensief, na aanvallen
van talibanstrijders

sieven. Het offensief tegen de veiligheidsdiensten kan wijzen op
een nieuwe strategie met het vertrek van de NAVO-militairen op
komst.
Vanaf 2015 is de veiligheid in Afghanistan niet meer de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap, maar van Afghanistan zelf. Het Nederlandse
kabinet denkt erover om opnieuw Nederlandse militairen
naar Afghanistan te sturen. Die
kunnen dan meedoen aan een
nieuwe internationale missie om
Afghaanse militairen en politieagenten te trainen in het noorden
van het land.

nier om naar zijn broer in Frankrijk te gaan. „En wat doen jullie
in godsnaam hier? Zorg dat je
morgenochtend de stad uit bent.”
Naast moorden zijn ontvoeringen
big business in Benghazi. Vorige
week nog werd een vriend van
Omar meegenomen. De ontvoerders hebben nog geen eisen gesteld, maar het tarief begint vanaf
450.000 euro. De familie van een
oude, gehandicapte man kon
maar 170.000 euro losgeld opbrengen. „Na een week vonden ze de
man, gestorven omdat hij geen
medicijnen had gekregen en uitgedroogd was.”

De namen in dit verhaal zijn om veiligheidsredenen gefingeerd.

 Benghazi is sinds de val van Kaddafi een wetteloze stad vol geweld. In de

straten staan veel autowrakken; bewoners verbranden hun afval op straat.
foto Rik Goverde

Verdachte aanslag voorgeleid
WASHINGTON – De vermeende terroristenleider Ahmed Abu Khattala, die verdacht wordt van de aanslag op het Amerikaanse consulaat in Benghazi, heeft tegen de
Amerikaanse rechter gezegd dat
hij onschuldig is. Khattala, de leider van de jihadistische groep
Ansar al-Sharia wordt onder
meer verdacht van steun aan terroristen. Hij droeg geen hand- of

voetboeien toen hij zaterdag
werd voorgeleid. Bij de aanval op
het consulaat op 11 september
2012 kwamen vier Amerikanen
om, onder wie de Amerikaanse
ambassadeur in Libië, Chris Stevens. President Obama kreeg tot
voor kort veel kritiek te verduren
omdat hij er niet genoeg aan zou
doen om de daders van de aanslag te vinden en te vervolgen.

In de Sloveense stad Ljubljana
het lichaam van de Duitse pokermiljonair Johannes Strassmann (29) vrijdag geborgen uit
de rivier Ljubljanica, een week
nadat hij voor het laatst was gezien. De politie bevestigde zaterdag dat het om de Duitser
ging. Volgens de politie kan
een misdrijf worden uitgesloten. Strassmann stond bekend
als Europese toppokeraar en
won ruim een miljoen euro.

 Rosen Plevneliev foto HH
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Interim-regering Bulgarije
De Bulgaarse president Rosen
Plevneliev zal het parlement
ontbinden en een interim-regering formeren. Die zal regeren
tot aan de parlementsverkiezingen op 5 oktober. Hij zei dat gisteren. De stap van de president
komt in een periode waarin
het Bulgaarse bankensysteem
en premier Plamen Oresharski
onder druk staan. Plevneliev

probeerde gisteren de bevolking
gerust te stellen door te verzekeren dat hun geld veilig is bij de
banken. De sector kreeg de afgelopen week twee keer te maken
met paniek onder de klanten na
geruchten dat er sprake zou zijn
van een bankencrisis. De politie
arresteerde dit weekeinde vijf
mannen die de geruchten zouden
hebben verspreid.

Een hemels spervuur op de beste wijnen
door onze redactie buitenland
VOLNAY/POMMARD – Santenay,

Meursault, Volnay. Het zijn namen
van wijndorpen die de liefhebber
bij voorbaat in een zalige roes
brengen. Frankrijks beste wijnen
komen hier vandaan. Maar nu even
niet. De wijngaarden werden zaterdag geteisterd door een zeldzaam
noodweer.
Een spoor van vernieling tussen
Santenay en Beaune, in de Bourgogne in het oosten van Frankrijk. In Volnay liggen bijna alle
wijnrankbladeren op de grond,
net als de meeste druiven. Zelfs
de stammen zijn beschadigd. Een

paar trossen hebben het gehouden maar zijn toch ook zwaar gehavend. „Dit keer waren de hagelstenen niet eens zo heel groot,
maar het waren er ontzettend
veel. Een spervuur uit de hemel.
Alsof er iemand met een mitrailleur op heeft geschoten”, zegt een
medewerker van het zwaar getroffen Domaine Joseph Voillot. En
dan te bedenken dat de dertig hagelkanonnen in de regio, die wolken ‘kapot’ schieten, functioneerden en waarschijnlijk nog erger
hebben voorkomen.
Binnen drie minuten was zaterdag aan het eind van de middag
de oogst aan flarden. Beheerder
Jean-Pierre Charlot van Domaine

Joseph Voillot maakt de balans
op: „De schade in de Bourgogne-dorpen Volnay en Pommard
beloopt tussen 30 en 40 procent.”
De meeste wijnboeren draaien
voor de volledige schade op;
slechts een derde is verzekerd. Dit
is bovendien het derde achtereenvolgende jaar dat de weergoden
de oogst vergallen.
Volgens de eerste, rampzalige, be-

richten zou zelfs 40 tot 80 procent van de wijnoogst in de oostelijke regio Côte de Beaune kapot
zijn. Daar worden, behalve Volnay en Pommard, ook de prestigieuze Santenay-, Meursault- en
Beaune-wijnen gemaakt. „Een
echte catastrofe”, liet woordvoerder Jean-Louis Moissenet van de
Pommard-wijnboeren weten op
de Franse radio.

 In korte tijd verwoestte
een hagelbui een groot deel
van de wijnoogst in enkele
Bourgogne-dorpen

 Het is het derde
achtereenvolgende jaar
dat de weergoden de
wijnoogst vergallen

Thiebault Huber van de lokale
wijnboerenbond spreekt van het
ergste scenario ooit. „Dit is de derde keer in drie jaar. De banken
gaan ons geen geld meer lenen en
zullen de druk op ons boeren vergroten. Er zullen straks heel wat
bedrijven te koop staan, vrees ik.
Het gaat moeilijk worden te overleven. Heel moeilijk.”
In het gebied moesten zaterdag
vanwege het weer festivals en andere evenementen tijdelijk worden stilgelegd. Toeristen die een
zonnig tochtje langs de fameuze
Route des Grands Crus wilden
maken, kwamen terecht in noodweer. Ook in het zuidwesten van
Frankrijk was het slecht weer.
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