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Bowie krijgt
muurschildering
in Brussel

David Bowie is nog lang niet
toe aan zijn pensioen: de
muzieklegende wordt vandaag
69 jaar en viert die heuglijke
gebeurtenis met een release
van een nieuw album, Blackstar.
Een lancering die ook in ons
land de nodige aandacht krijgt:
Bowie krijgt zijn eigen muur-
schildering in de Brusselse
Galerij Toison D’Or. Vandaag en
morgen zal de 25-jarige Luikse
kunstenaar NOIR de hommage
live creëren. Blackstar is het
25ste album van David Bowie,
en de Brit slaagt er opnieuw in
om zijn fans te verrassen met
een experimentele plaat, deze
keer gekenmerkt door jazz-
invloeden. (EVH)

Top Apple kreeg
25miljoen
dollar, Cook niet

De topmanagers van techreus
Apple verdienden afgelopen
jaar per persoon circa 25 mil-
joen dollar. Dat blijkt uit een
melding van het Amerikaanse
bedrijf bij beurswaakhond SEC.
Daarmee verdienden ze meer
dan topman Tim Cook, die
goed was voor ‘slechts’ 10 mil-
joen dollar. Het gros van de
beloningen van de vijf, zo’n 20
miljoen dollar, werd in aandelen
uitbetaald. Daarnaast werd per
manager ongeveer 5 miljoen
dollar in contanten overge-
maakt. Cook kreeg een salaris
van 2 miljoen dollar en een
bonus van 8 miljoen dollar.
Aandelen die hij in de afgelopen
jaren verwierf, vertegenwoordi-
gen wel een waarde van tien-
tallen miljoenen dollars. De
managers van Apple, die een
basissalaris van 1 miljoen dollar
hebben, kregen een volledige
bonus uitgekeerd omdat ze hun
doelen ruimschoots hadden
gehaald. In het fiscale jaar 2015
rapporteerde het bedrijf een
recordomzet van 234miljard
dollar en een nettowinst van
ruim 53 miljard dollar. (AP)

Curiosity
bestudeert
wind opMars

Tijdens zijn weg naar de top
van Mount Sharp heeft
Marsrover Curiosity even de tijd
genomen om een adembene-
mende panoramafoto te
maken van de Bagnold-
duinen. De duinen bestaan uit
een strook zwart zand op de
noordwestelijke flank van de
berg. Het panorama is samen-
gesteld uit meerdere foto’s, die
de Curiosity midden december
nam. Volgens de Amerikaanse
ruimtevaartorganisatie NASA
zal de Marsrover minstens
enkele weken in het gebied
doorbrengen, om duidelijkheid
te scheppen over de werking
van winden op Mars.
Satellietbeelden hebben ont-
huld dat de duinen op Mars elk
jaar een meter verschuiven. De
wind doet het zand op de hel-
ling van Mount Sharp belanden,
waar het zich opstapelt tot er
steile duinen ontstaan. Daarna
schuift het zand als een mini-
lawine naar beneden. De duin
die op deze foto te zien is, is
ongeveer 5 meter hoog. (JC)

Op die prent was een kaartje
vanRusland te zien,maardan
zonder de Krim – het van oor-
sprong Oekraïense gebied dat
door Moskou in 2014 gean-
nexeerd werd.
Na luid protest vanuit

Russische hoek besloot het
frisdrankmerk de prent dan
ook te vervangen door eentje
waaropdeKrimwel afgebeeld
werd. Met die aanpassing
haalde Coca-Cola zich dan
weer de woede van de
Oekraïense bevolking op de
hals.
Naast de Russische Krim

werden op de tweede versie
ook de Koerilen – een
eilandenarchipel in de
PacifischeOceaandieMoskou
inlijfde in 1945 – in rekening
gebracht. Ook Japan claimt
echter nog steeds de rechtma-
tige eigenaar te zijn van dat
welbepaald stukje land.

Officieel verontschuldigd
Afgelopen dinsdag veront-
schuldigde de Amerikaanse
multinational zich dan ook
officieel voor het hele misver-
stand met de volgende state-
ment: “Het is niet onze bedoe-

ling een politiek standpunt in
te nemen. We steunen geen
enkele politieke beweging of
partij. Onze taak beperkt zich
tot het produceren van kwali-
teitsvolle dranken.”

Voorts benadrukte Coca-
Cola dat de aanpassing van de
kaart niet hunwerkwas,maar
weldat vanhet reclamebureau
dat de opdracht voor hen uit-
voerde. (HV)

Conflict Rusland-Oekraïne
krijgt staartje door Coca-Cola

Oostende komt
met eerste Vlaams
cohousingproject voor
single mama’s en papa’s

Amper te vinden:

nen doen. Bourgougnie: “Omdie reden zullen in
de appartementsblokken gemeenschappelijke
ruimtes zijn, zodat zowel ouders als kinderen
elkaar kunnenontmoeten.”
Er zal overdag ook een begeleider aanwezig

zijn. “Bedoelingisdathijofzijdegezinnenopvolgt
enbijstaat.Denkaan:een jongevaderhelpenzoe-
kennaarcrècheofeenweduwehelpenmetadmi-
nistratieve takendie nieuwzijn voor haar.”
Het is volgens de schepen belangrijk dat die

begeleider een vertrouwensband met de bewo-
nersopbouwt. “Zozalookduidelijkwordenwan-
neer ze een nieuwe relatie hebben. In dat geval
kan het gezin begeleid worden naar een andere,
aangepaste socialewoning”, klinkt het.

Hetprojectmoetéchtvooreenoudergezinnen
voorbehouden worden. “Sowieso staat er een
maximumduurophetverblijfvantweeàdrie jaar.
Zokunnenzoveelmogelijkgezinnenextraadem-
ruimte en ondersteuning krijgen.”
Steve is eralvast voorgewonnen. Zodraereen

wachtlijst komt,wil hij zijn naamerop. “Het lijkt
mij fijn om onder lotgenoten te wonen. Mijn
dichtstbijzijnde familie woont vijftig kilometer
verder, en mijn vrienden zie ik vooral op
Facebook.”Als jemensenindezelfdesituatiekent,
danscheptdateenband,endanisdedrempelom
hulptevragenlager,meenthij. “Dankunjealeens
vragen hoe je pijnloos een staartje maakt in de
haren van je kind.” (lacht)

Een nieuwjaarsboodschap
van Coca-Cola is bij zowel
de Russische als de
Oekraïense bevolking in het
verkeerde keelgat
geschoten. Paradoxaal
genoeg is de ‘woede om
de campagne’ dan ook
één ding waar beide
conflictgebieden elkaar wél
in kunnen vinden.

Bijwijze vannieuwjaarsbood-
schap aan het Russische volk
postte Coca-Cola een kerstige
prent opVK.com, eenbekende
Russische socialenetwerksite.

FEMKE VAN GARDEREN

Een betaalbaar, kwalitatief dak boven
het hoofd. Voor heel wat alleenstaande
moeders en vaders is dat geen
vanzelfsprekendheid. Zeker niet
in Oostende, dat opvallend veel
eenoudergezinnen telt in Vlaanderen.
De kuststad wil hen laten cohousen.

“Bij eennieuwjaarhoorteennieuwestart.”Steve
Heinderson(31) zegthetopgetogen.Hijheeftdan
ookredenenomopgetogen te zijn.Tweeompre-
cies te zijn.Dit jaarheeft hij éneennieuwe jobén
een nieuw appartement gevonden. “Het gaat de
goede richting uit.”
Dat was een jaar geleden niet zo. Zijn ex bleek

toenmetzoveelproblementekampen,datdezorg
voor haar dochtertje nietmeer lukte. En duswas
het alleen aan Steve om voor Yanaïka in te staan.
“Datwas lastig”,weethij. Fulltimepapazijnbleek
nogalmoeilijktecombinerenwasmeteenfulltime
verantwoordelijkheid in een industriële bakkerij.
Hijmoestnieuwwerkvinden,waarbijhijnietmeer
’s nachts van huis was. “Ik ben klusjesman nu. Al
betekentdatook:het loonhebbenvaneenklusjes-
man. Ik heb langmoeten zoekennaar een appar-
tementdat ikmijkanpermitteren.” Endanmoest
hij ook nog geluk hebbenmet de huurbaas. “Niet
iedereen is even tukopeensinglemet eenkind.”

InOostendezijnernogwelmeermensen inde
situatievanSteve. Uitdedemografischegegevens
vandekuststadblijktdat eenopdeviergezinnen
maar éénmama of één papa telt. “Met dat cijfer
zittenweverbovenhetVlaamsgemiddelde”,aldus
schepen voor huisvesting Nancy Bourgoignie
(sp.a).
Volgenshaar ishetvoorheelwatvandiegezin-

nen,met één inkomendus, niet vanzelfsprekend
om een woning te vinden. Dus schaarde ze zich
achter een nieuw project, een cohousingproject,
dat voor 40 appartementen in de
TorhoutsesteenwegenKaaistraatmoetzorgen.Al
dieappartementenzullenviahetSociaalverhuur-
kantoor aan eenoudergezinnen toekomen. Het
Lokaaltoewijzingsregelement, dat dit soort van
voorrangsregelsmogelijkmaakt, isdoorminister
van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) goedge-
keurd. Nuishetwachtenopdebouwvergunning.
Haar cohousingproject, dat uniek is in

Vlaanderen,wil niet alleen inspelen op de finan-
ciëlemoeilijkhedenwaarmeeeenoudergezinnen
geconfronteerdworden, ookwil het hun sociale
netwerk versterken.De contacten van een single
mama of papa zijn beperkt. Ze zijn vooral bezig
met hun werk, hun kinderen, hun huishouden.
Daar komt ook nog eens bij dat ze meestal ook
maaropéénkantvande familie eenberoepkun-

‘Niet alle huisbazen zijn
even tuk op een single

met een kind’
STEVE HEINDERSON

SINGLE VADER VAN YANAÏKA

► Steve met
zijn dochter
Yanaïka. ‘Ik
heb erg lang
moeten zoe-
ken naar een
appartement
dat ik mij kon
permitteren.’
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► Het Coca-Cola-reclamebeeld van Rusland inclusief de geannexeerde
Krim. De Oekraïense bevolking is not amused. © RV

gezinnen in Oostende telt
maar één mama of papa.
Dat is ver boven het
gemiddelde

huis voor
eenoudergezin


