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Bestrijding
tijgermug
in Weert
uitgebreid
▶ Weert
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) breidt de bestrijding van de Aziatische tijgermug in
Weert uit. Het gaat om een voorzorgsmaatregel die moet voorkomen dat de tijgermug zich in Nederland gaat vestigen.
Op 21 juli werd de tijgermug aangetroffen op een fabrieksterrein in
Weert. In een straal van 500 meter
werd het insect vervolgens bestreden
door de NVWA, maar aan de rand van
datzelfde industrieterrein is wederom een tijgermug aangetroffen. Daarom vallen nu ook gedeeltes van de
Weertse wijken Leuken en Groenewoud onder toezicht van de inspectie.
Bewoners worden opgeroepen om
broedplaatsen van de mug, zoals
bloempotten met stilstaand water en
regentonnen, weg te halen.
De tijgermug wordt vaker in Weert
aangetroffen. Waarschijnlijk heeft
dat te maken met een bandenimporteur in het Limburgse dorp. Tijgermuggen kunnen zich via twee manieren van Zuidoost-Azië over de wereld
verspreiden: in geluksbamboe (een
plantensoort) en autobanden, waar
muggen eitjes in leggen. Als die banden vervolgens in Nederland buiten
worden neergezet, kan er water in de
banden terechtkomen, waardoor de
eitjes uitkomen.

Mensen hielden zondag in Las Vegas een wake voor de slachtoffers van ‘Charlottesville’.

Kerken VS verwerpen blank racisme

verwaarloosbaar
Volgens het RIVM is de kans dat de
tijgermug in Nederland ziektes gaat
overdragen nihil. ‘Het risico voor de
volksgezondheid is verwaarloosbaar’,
zegt ook Tjitte Mastenbroek van de
NVWA.
Muggenexpert Bart Knols van de Radboud Universiteit is minder gerust op
het gezondheidsrisico. ‘De kans op
tropenziektes is gering, maar niet uitgesloten. In de afgelopen tien jaar zijn
er twee uitbraken in Europa geweest,
waarbij duizenden mensen besmet
zijn geraakt met tropische ziektes als
de knokkelkoorts. Zolang er in Weert
alleen Limburgers rondlopen die het
dorp niet uitgaan, is er niets aan de
hand. Maar als iemand naar Curaçao
gaat en het zikavirus oploopt, terugkeert naar Nederland en daar door
een tijgermug wordt gebeten, kan de
ziekte binnen de kortste keren worden overgedragen. Toegegeven, de
kans dat dit alles gebeurt is niet groot,
maar evenmin uitgesloten.’
De NVWA werkt met muggendodende middelen in de gebieden waar de
tijgermug is aangetroffen. Volgens
Bart Knols gaat de inspectie niet ver
genoeg. ‘De bandenimporteur in
Weert zou ook beboet mogen worden. We moeten er alles aan doen om
de strijd tegen de tijgermug niet te
verliezen. Want dan is de kans op lokale uitbraken van tropische infectieziektes verre van nihil.’ <

nieuwsvandaag

▶ Washington
In veel Amerikaanse kerken is zondag nadrukkelijk afstand genomen
van het racistisch geweld in Charlottesville (Virginia). Toch moet het
royaler, zegt Jemar Tisby.
In Charlottesville (Virginia) reed een
automobilist zaterdag in op een menigte die protesteerde tegen de aanwezigheid van rechts-extremisten in
de stad. De rechts-extremisten betoogden op hun beurt tegen het weghalen van het standbeeld van generaal Robert E. Lee, militair leider van
de zuidelijke staten in de Amerikaanse burgeroorlog, en schreeuwden leuzen tegen Joden, homo’s en immigranten. De politie onderzoekt nog of
de twintigjarige James Alex Field met
opzet op de tegendemonstranten is
ingereden. Bij zijn actie vielen een
dode en negentien gewonden.
Volgens Tisby, voorzitter van het Reformed African American Network,
deed een aantal blanke predikanten
er zondag het zwijgen toe. ‘Zij zwakten racisme af tot een sociale kwestie,
zonder er een spirituele zaak van te
maken’, hekelde hij die houding in de
Washington Post. Dat bewijst volgens
hem dat de Amerikaanse kerken nog
steeds zijn gestoeld op blanke heerschappij.
Toch veroordeelden veel prominente
kerkleiders de gebeurtenissen in

Charlottesville in ongebruikelijk
scherpe bewoordingen. Zij riepen
predikanten op om zondagmorgen de
excessen zonder omhaal af te keuren.
‘Veroordeel het blanke superioriteitsgevoel, noem het bij de naam en verwerp het in de naam van Jezus’, drong
Traci Blackmon (United Church of
Christ) aan op Facebook. Kay Warren,
die met haar echtgenoot Rick Warren
leiding geeft aan de Saddleback
Church in Californië, liet op Twitter
weten dat voor racistische ideologieen ‘geen plaats is in onze kerken en
ons land’.

blank suprematie
Russell Moore, kopstuk van de Zuidelijke Baptisten, twitterde dat de ‘zogenaamde alt-right ideologie over blanke
suprematie
in
de
kern
antichristelijk en satanisch is’. Altright staat voor alternative right; het
is een radicaal-rechtse beweging.
Voorganger Jack Graham van de megakerk Prestonwood in Texas en een
belangrijk adviseur van president
Trump verklaarde dat ‘blanke heerschappij verwerpelijk is en veroordeeld moet worden’.
Directeur Ed Stetzer van het Billy Graham Center stelde dat de onlusten
niets met vrijheid van meningsuiting
te maken hebben: ‘Dit gaat niet over
politiek of vrije meningsuiting. Dit is

slechtheid dat door het evangelie afgewezen wordt.’
Ook rooms-katholieke leiders spraken zich hard uit over de voorvallen
in Charlottesville. Kardinaal Daniel
DiNardo, voorzitter van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, verwierp de ‘afschuwelijke daden van
haat’. Kardinaal Blase Cupich van het
aartsbisdom van Chicago liet niet na
kritiek te leveren op de relatief afstandelijke reactie van president
Trump. ‘Als het over racisme gaat, is
er maar één kant: ertegen opstaan’,
aldus Cupich.
Trump veroordeelde maandag onder
politieke druk van Democraten en Republikeinen de demonstrerende
rechts-extremisten die afgelopen
weekeinde voor chaos zorgden in
Charlottesville. ‘Racisme is een
kwaad. Zij die in naam daarvan geweld veroorzaken zijn criminelen en
schurken, inclusief Ku Klux Klan, neonazi’s, blanke racisten en andere
haatzaaiende groeperingen die onverenigbaar zijn met waar wij Amerikanen waarde aan hechten’, aldus
Trump.
De Amerikaanse president had zijn
golfvakantie onderbroken vanwege
de chaos in Charlottesville en keerde
maandag voor overleg terug naar Washington. Zaterdag had hij het ‘geweld van vele kanten’ al veroordeeld,

maar de kritiek op die opmerking was
dat hij geen man en paard noemde.
Democraten én Republikeinen roerden zich. ‘Meneer de president – we
moeten het kwaad bij zijn naam noemen’, liet de Republikeinse senator
Cory Gardner weten. Zijn partijgenoot senator Marco Rubio uit Florida,
voegde eraan toe dat het ‘heel belangrijk voor het land is dat de president
gebeurtenissen omschrijft zoals ze
zijn: een terreuraanval door blanke
nationalisten’. Aan nazi’s, Ku Klux
Klan en blanke machtsdenkers ‘is
niets patriottisch. Het staat regelrecht
tegenover wat Amerika moet willen
zijn’, aldus Rubio op Twitter.

schade beperken
De neonazistische website Daily Stormer had lof voor Trumps eerste reactie van zaterdag. ‘Hij viel ons niet aan.
Hij zei alleen dat we als natie één
moeten blijven.’
Burgemeester Mike Signer van Charlottesville gaf zondag bij CNN Trump
de schuld van de excessen. Hij beschuldigde hem ervan rechts-extremisten als een magneet te hebben
aangetrokken. Zijn collega in Lexington (Kentucky), Jim Gray, kondigde
aan twee standbeelden van de Confederatie te verplaatsen. ‘Die mogen
niet langer onze toekomst bepalen’,
zei Gray op Twitter. <

HELE DAG
Onafhankelijk

OCHTEND
Trump terug

India viert zeventig jaar
onafhankelijkheid na Britse
overheersing.

President Donald Trump komt
terug van vakantie voor overleg
over de rellen in Charlottesville.

