
De lokale politie heeft gister-
avond een klopjacht gehouden
op een inbreker, nadat agenten
de man eerder die dag samen
met twee kompanen — ook al na
een klopjacht — konden oppak-
ken. De verdachte wist echter te

ontsnappen toen de politie hem
naar het ziekenhuis in Pelt wilde
brengen. 
Alles begon zondagmiddag,
toen er plots een heleboel blauw
te zien was op straat in zowel
Lommel als Pelt. Agenten hiel-
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Een agent houdt één van de verdachten in bedwang. Foto BELGA

Twee klopjachten op dezelfde inbreker in amper enkele uren tijd
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Huilend stond Nadia Ketelslegers (56)
enkele dagen geleden met haar hondje
Bumba voor het stadskantoor in Sint-
Truiden. Ze was net met hem naar de die-
renarts geweest, en daar was een harde
diagnose gesteld. Bumba had de katten-
ziekte, en die is dodelijk. Behandelen
kon, maar dan moest Nadia 160 euro
neertellen. En dat geld heeft ze niet zo-
maar.
Een toevallige passante zag echter Na-
dia’s verdriet, en vroeg haar wat er aan
de hand was. Het verhaal dat ze vervol-
gens te horen kreeg, greep haar erg aan.
Daarop besloot ze om samen met haar
echtgenoot Bert Liebens te bekijken wat
er mogelijk was. «Ik was vooral gecho-
queerd door het gegeven dat een dieren-
arts blijkbaar pas in actie schiet wanneer
hij geld ziet», vertelt Bert. «Het was zelfs
al de tweede dierenarts die Nadia hulp

«Toevallige passante heeft me financieel geholpen»

De dierenarts wou de doodzieke 
Bumba eerst niet behandelen. Foto DSS

DIERENARTS WEIGERT DOODZIEKE BUMBA TE BEHANDELEN OMDAT NADIA TE WEINIG GELD HEEFT

Wie Nadia ziet, ziet Bumba. Maar veel heeft het niet
gescheeld, want haar straathondje bleek de dodelij-
ke kattenziekte te hebben. Behandelbaar, dat wel,
maar onbetaalbaar voor de Truiense. Gelukkig zag
een toevallige voorbijgangster haar tranen, en be-
sloot zij om haar beurs open te trekken. «Bumba
heeft nog drie dagen tussen leven en dood gezweefd.
Maar inmiddels is hij weer helemaal de oude!», aldus
een dolgelukkige Nadia.
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«Waarom zouden we geen OCMW voor
dieren in nood kunnen oprichten?» Een
opvallend voorstel van schepen voor Ge-
lijke Kansen Hilde Vautmans (Open Vld)
dat bijval krijgt van haar collega Ingrid
Kempeneers (CD&V), bevoegd voor Die-
renwelzijn.
Vautmans lanceert haar voorstel nadat
ze het verhaal van Bumba te horen kreeg.
Toch wil ze in deze niet met de vinger naar
de dierenarts zelf wijzen. «Beleidsmatig is
het voor mij duidelijk», stelt ze. «De Orde
van Dierenartsen zegt dat spoedeisende
hulpverlening aan dieren niet geweigerd
kan worden. Ook niet wanneer het ere-
loon niet betaald kan worden. Maar dit
brengt ook een probleem voor dierenart-
sen met zich mee, en dus moeten we sa-
men met hen een oplossing zoeken. Want
laat ons wel wezen: dit probleem, van
mensen die het financieel niet breed ge-
noeg hebben om hun huisdier te laten be-
handelen, zal niet zomaar verdwijnen.»
Vautmans wil meteen werk maken van

Schepen Vautmans pleit voor overleg:
«Waarom geen OCMW voor dieren?»

geweigerd had. Spontaan dacht ik aan de
eed van Hippocrates... Maar daar kwa-
men we op dat moment niet ver mee en
dus heb ik mijn telefoon bovengehaald
en ben ik beginnen bellen. Toen de die-
renarts even later zeker was dat ik de fac-
tuur zou betalen, hing Bumba binnen de
kortste keren aan die levensnoodzakelij-
ke baxter.»
En dat bleek net op tijd te zijn. «Bumba
heeft nog zeker drie dagen tussen leven
en dood gezweefd», aldus Nadia. «Maar
het is een vechterke... Intussen springt hij
weer vrolijk rond. Ik ben Bert en zijn
echtgenote eeuwig dankbaar. Zonder
hen was Bumba gestorven.»

14.000 euro ‘op de poef’
Dat de dierenarts eerst geld wilde zien,
daar heeft ook Nadia het moeilijk mee.
Maar zelf zit hij ook erg verveeld met de

situatie. «Mijn hart bloedde, maar ik heb
inderdaad geweigerd om Bumba te be-
handelen», geeft de man toe. «En het
klopt: ik heb een eed afgelegd en ik moet
dieren in nood helpen. Maar ik heb ook
een verantwoordelijkheid tegenover
mijn werknemers, en kan mijn zaak niet
failliet laten gaan. Uiteraard kan je altijd
iets regelen, maar de ‘poef’ van onvermo-
gende klanten staat intussen op 14.000
euro... Ik schakel overigens geen incasso-
bureaus in om dat geld te vorderen, maar
ergens stopt het wel.»
Vraag blijft of een dierenarts een levens-
noodzakelijke behandeling mag weige-
ren. En daar heeft dr. Theo Borgers van de
Orde van Dierenartsen een duidelijk ant-
woord op: «Een dier in nood mag geen
behandeling geweigerd worden. Als het
een kwestie van leven en dood is, ten-
minste. Voor alle andere behandelingen
staat het dierenartsen wel vrij zelf te be-
slissen. Maar de kattenziekte, waar het
in dit geval om ging, is levensbedreigend.
Die dierenarts had het hondje moeten
behandelen.»

een Haspengouws
overleg — een voor-
beeld dat ze ook
graag provinciale na-
volging ziet krijgen.
«Laat ons samen be-
kijken hoe we projec-
ten zoals de Stichting
Prins Laurent — die
medische kosten voor huisdieren op zich
neemt — kunnen ondersteunen en uit-
breiden. En laat ons beginnen met een
overleg waarbij de betrokken schepenen
en OCMW-voorzitters aansluiten. Zo
zouden we bijvoorbeeld werk kunnen ma-
ken van een OCMW voor dieren in nood.»
Schepen Kempeneers (CD&V) deelt al-
vast de visie van Vautmans. «En naast
zorg moeten we ook naar voeding kijken»,
stipt ze aan. «Daarom wil ik samen met
Hilde werk maken van een voedselbank
voor dieren. We bekijken hoe we dat even-
tueel samen met de Truiense Sint-Vincen-
tiusvereniging kunnen organiseren.»
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Nadia Ketelslegers en haar geadopteerd straathondje Bumba voor haar sociale woning in Sint-Truiden. Foto Benoit De Freine

Noël Slangen wordt algemeen directeur
van POM Limburg
Noël Slangen wordt de nieuwe al-
gemeen directeur van POM Lim-
burg, en niet als transformatie-
manager en ad interim zoals in
2017, maar voor een langere ter-
mijn. Dat kondigde voorzitter van
POM Limburg Tom Vandeput aan.

Vandeput presenteerde tijdens
zijn beleidsverklaring een merke-
lijke budgetverhoging voor de
werking van POM Limburg. «Er
wordt dan ook vanuit Vlaanderen
heel wat van Limburg verwacht»,
zegt hij. «Er is veel aandacht voor
Limburg in de nieuwe Vlaamse re-
geerverklaring. Maar de motor
achter SALK 2.0 wordt nu het pro-
vinciebestuur. Daarvoor slaat het
provinciebestuur de handen in el-
kaar met alle Limburgse stakehol-
ders, waarbij POM Limburg een
essentiële rol zal spelen.»
Slangen was in 2017 verantwoor-
delijk voor de transformatie van
POM Limburg en was in die perio-
de eveneens algemeen directeur
ad interim. «Met Noël Slangen ha-

len we iemand aan boord met heel
wat ervaring, die bovendien eer-
der al bewees POM Limburg te
kunnen leiden. Dat is een groot
voordeel. Limburg heeft een sterk
parcours afgelegd, maar er komen
nieuwe uitdagingen op ons af in
deze snel veranderende wereld»,
zegt voorzitter Tom Vandeput.

Kinderarmoedefonds
Noël Slangen heeft er zin in: «In
2017 vroeg men mij ook of ik niet
wilde kandideren, maar ik zag dat
toen niet zitten. Ik wilde nog een
aantal nieuwe dingen doen, zoals
enkele projecten en mijn werk
voor VTM en Het Laatste Nieuws.
Maar nu lijkt het me een goed mo-
ment om mij in te zetten voor mijn
thuisprovincie.» Met deze uitda-
ging zal hij een aantal andere acti-
viteiten stopzetten, zoals het
transformatiemanagement en
executive coaching voor de Itzu
Group. Slangen blijft columnist en
werd recent ook voorzitter van het
Kinderarmoedefonds. (DSS)

den een klopjacht op een ver-
moedelijk rondtrekkende in-
brekersbende die de regio al lan-
ger teistert. Korte tijd eerder
werden ze betrapt bij een in-
braakpoging in Lommel.
Die inbraakpoging vond plaats
in de villawijk op de Gestelse
Dijk in Lommel. Daar zag een be-
woonster in de namiddag plots
een witte Mercedes met Duitse
nummerplaten op haar oprit
staan. De inzittenden gingen er-
vandoor, maar werden even ver-
derop in de buurt van het water-
zuiveringsstation klemgereden.
Daarop vluchtten ze te voet,
naar verluidt door het water van
de Dommel tot in het centrum
van Neerpelt.

Op het dak
Maar ook die vlucht te voet ein-
digde al snel. Een getuige meld-
de onze krant hoe één van de
verdachten kon ingerekend
worden door agenten met ge-

trokken wapens. De man pro-
beerde nog totaal in paniek te
ontkomen door op het dak van
‘De Kiekenbakker’ te klimmen. 
In totaal werden naar verluidt
drie verdachten opgepakt. Eén
van hen raakte gewond tijdens
de arrestatie en werd ‘s avonds
overgebracht naar het Mariazie-
kenhuis in Pelt. Daar wist hij
echter te ontsnappen nog voor
hij in het ziekenhuis binnenge-
leid kon worden. 
Meteen werd een nieuwe klop-
jacht op poten gezet, opnieuw
met de hulp van een drone. Maar
bij het ter perse gaan van deze
krant was de verdachte nog niet
gevat.
Hoe de man kon ontsnappen, is
onduidelijk. Het Mariazieken-
huis laat evenwel weten dat hij
nooit binnengebracht werd. «Hij
nam de benen voordat de auto
waarin hij overgebracht werd,
onze garage binnenreed», klinkt
het. (BVDH/DSS)


