werkte en iemand zocht in de
bedrijfswereld van verlichting.
Ik nam het aanbod aan en groeide al snel door naar verantwoordelijke functies.’
Monitor
‘Maar, hoe raar het ook moge
klinken, na anderhalf jaar hield
ik het voor bekeken. Ik kwam
tot het besef dat ik andere uitdagingen zocht. Dan maar naar
Egypte, dacht ik bij mezelf. Een
kitesurfmonitor stelde me voor
om een half jaar in het CentraalAmerikaanse Belize les te geven.
Eens terug in België, bleek ik
met niets meer in orde. Ik kon
niet gaan stempelen. Gelukkig
raakte ik al snel bij Apple aan de
bak.’

’’

Mathieu Otjacques

‘In 2009 richtte ik de vzw Jaxsunsports op. Mensen kunnen
bij ons een opleiding kitesurfing, wakeboarding, snowboarding of freediving volgen. Vooral
kitesurfen vergt een strengere
aanpak. Veel te veel mensen
denken dat ze de sport na drie
uur les onder de knie hebben.
Anderzijds denken sommige
scholen eerder aan het financiele plaatje en veel te weinig aan
veiligheid.’
‘In deze markt wil ik niet meespelen. Als we zien dat iemand

boven alles. Bij mij zal je de jongeren ook niet zien springen op
de golven. Laat dat het werk zijn
van ervaren kitesurfers.’
Reglementering
Wat zijn dan de eigenschappen
van een goede monitor? Hij
moet stressbestendig zijn, over
goede communicatieve vaardigheden beschikken en gepassioneerd zijn door de sport. Laat
één ding duidelijk zijn. Kitesurfing is fantastisch. Het visuele
genot is onbetaalbaar. Bovendien is de sport niet duur. Te veel
mensen denken echter dat het
net is als een strandvlieger besturen. Ik hoop op termijn dat
men eindelijk eens aan een
strenge reglementering werkt.

jouw passie deelden. ‘Ja, maar
het dictatoriale regime liet dit
niet toe. Ik zoek verder naar een
geschikte locatie. Alleen wordt
het kostenplaatje groter als je
overzee trekt. Misschien wordt
het wel Europa. Weet je trouwens dat het Nederlandse Brouwersdam een paradijs is voor
liefhebbers van sporten die met
de wind werken? Alleen zit het
weer niet altijd mee.’
■■
Wie zin heeft om de passie van
Mathieu te ontdekken, ‘surft’ best
eens naar www.jaxsunsports.be.
Hebt u nieuws voor ons? Mail
steenokkerzeel@nieuwsblad.be

MACHELEN

Aantal plaatsen voor
taxi’s beperkt
Binnenkort verdwijnen standplaatsen voor taxi’s in de centra
van Machelen en Diegem. Reden
is een versoepeling van de reglementering over verplichte
standplaatsen door de Vlaamse
overheid. De gemeente onderzocht welke plaatsen frequent
worden gebruikt en besliste op
basis daarvan om standplaatsen
aan de hotels te behouden. Zo
blijven er vier plaatsen aan het
Holiday Inn, twee plaatsen aan
het Novotel, een plaats aan Hotel
Ibis en een plaats aan het NH
Hotel. (WTK)

Studenten testen toegankelijkheid Erasmushogeschool
BRUSSEL
Een delegatie met zes studenten met een functiebeperking
uit Cyprus hebben de afgelopen dagen de toegankelijkheid
van de Erasmushogeschool getest.
Studenten met een handicap nemen namelijk niet of nauwelijks
deel aan uitwisselingsprogramma’s zoals Erasmus. ‘De reden
daarvan is eenvoudig’, legt Valéry
De Smet van Erasmushogeschool
Brussel uit. ‘De student twijfelt
namelijk of de instelling die hij
wilt bezoeken, wel aangepast zal
zijn aan zijn noden. Want testen
of dit het geval is, gebeurt best
door een voorafgaan bezoek ter
plaatse, en dat is vaak niet moge-

lijk.’
UNICA, het netwerk van hoger
onderwijsinstellingen in Europese hoofdsteden, heeft daarom samen met het SN (European Student Network) en vijf hoger onderwijsinstellingen uit Brussel,
Tallinn, Nicosia, Boedapest en
Bratislava, de handen in elkaar
geslagen om ExchangeAbility op
te starten. Delegaties van studenten bezoeken de partners om zo
het thema onder de aandacht te
brengen. Het gaat bovendien niet
enkel om ‘klassieke’ rolstoelgebruikers, maar ook studenten
met bijvoorbeeld dyslexie of een
gehoorbeperking worden in het
project betrokken.
De studenten uit Nicosia konden
afgelopen dinsdag ervaren hoe
Erasmusstudenten Brussel erva-

Deze studenten testten of de Erasmushogeschool aangepast is aan noden van medestudenten. © if

ren. Gisteren stond er een gesprek op het programma over het
thema van toegankelijkheid voor
personen met een handicap. De
studenten gingen er in debat met
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afgevaardigden van de MIVB, het
departement Onderwijs, Quartier Latin en andere betrokken
verenigingen. Bovendien leggen
twee studenten van de filmoplei-

ding van het departement Rits de
bezoeken in de vijf steden op videobeeld vast. Die zullen later
verspreid worden. De volgende
stop is Tallinn in Estland. (RDB)

