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«Zelfs áls Rosy
het haalt,

is haar leven
voorbij»

Bloeddoorlopen ogen van uitputting,
trillendehandenenradeloosheidophet
gezicht. Binnenskamers een gesprek
voeren kan Petar Petrov (49) niet. Hij
móet naar buiten. Hij voelt zich al
genoeg opgesloten in de ziekenhuis-
kamer waar hij nu al een week waakt
aan het bed van Rosy, zoals hij zijn
vrouw, de Amerikaanse Rossitza
Kanovska (48) noemt. Vorige week
belandde de vrouw onder een stelling

op de Groenplaats in Antwerpen, toen
de eerste herfststorm het gevaarte van
eengebouwlosrukte.

Hersenschade
Sindsdien ligt Rosy in coma in het
Antwerpse Stuyvenbergziekenhuis.
Maar eigenlijk is er geen hoop meer.
«Machines pompen continu vocht uit
haar hersenen», vertelt Petar. «Áls ze
hier al doorkomt, is er vrees voor

hersenschade en verlamming. Zelfs
goednieuwsiseigenlijkslechtnieuws.»
EntotvorigeweekzondaghadRosynog
zo’n mooie toekomst. Ze werkt als
ingenieur en zou net promoveren. «We
hadden zoveel plannen. Nooit zijn we
alleen, altijd samen.»
Petar krijgt het met moeite verteld. Hij
eet nietmeer, slaapt nietmeer. IJsbeert
dehele tijdoverenweer.Hetgeluidvan
dekletterendestellingachtervolgthem

dagennacht, sindshijhetdramavanuit
het McDonald’s-filiaal in het gebouw
ernaast zaggebeuren. «Datgekraak,die
stofwolk, dat geschreeuw... om dan te
ziendatde liefdevan je levenondereen
hoopstaal ligt.»
Rosy heeft waarschijnlijk nog net haar
twee kinderen kunnen opzijduwen,
vertelt Petar.Maar voor haarwas het te
laat. Nog één stap had ze nodig. «Het
duurt ’s ochtends uren voor ik weer

besef wat er ons overkomen is. Ik leef
als een zombie. Dit kán toch zo niet
eindigen?»

Videoboodschap dochtertje
Rosy,PetarenhunkinderenKristine (8)
enMarc (6)waren inhet landomPetars
enige zus te bezoeken. Thanksgiving
vieren in wereldstad Antwerpen. «De
kidswetendathunmamainhetzieken-
huis ligt. En ikvertelhendat zedebeste
hulp krijgt. Maar ze beseffen niet hoe
ernstighet is.Zewillenhaarnietbezoe-
ken. Alléén als zeweer kan praten, zegt
mijn dochter.»Huilend toont Petar een
videoboodschap die zijn dochter op de
gsmhad ingesproken voor haarmama.
Ook bij het meisje niets dan hartver-
scheurendewoordenentranen. «Ikkan
indeversteverteniet inschattenhoedit
hunlevengaatbeïnvloeden.Normaal is
mijnzoonzo’nvrolijke jongen.Nuzithij
maar wat te lezen, terwijl zijn zus voor
zichuitstaart», zuchtPetar.
Hijverteltoverhunmooie leven inCali-
fornië, nabij SiliconValley. Daarwonen
ze al meer dan tien jaar. Dochter op
ballet, zooninhetplaatselijkebaseball-
team. «Nu pendel ik tussen het zieken-
huisendeflatvanmijnzus.Moetikmijn
kinderen terug naar school sturen in
Amerika? Ik heb er geen familie meer.
Ze kunnen hoogstens bij vrienden
terecht. Ikwíl henookniet alleen laten.
Maar mijn vrouw. Wie gaat ervoor
zorgendat zij debeste zorgenkrijgt?»

Petar is sindshet ongeval als eengekop
zoeknaarinformatie.«Hetbedrijfdatde
stelling bouwde, heeft me zelfs niet
gecontacteerd. Het leven van mijn
vrouw is gedaan en ik krijg zelfs geen
telefoontje. Niet ééntje. Het parket
onderzoektofhetongevaldooreenfou-
te constructie kwam of door de storm.
Welkestorm?Erwasveelwind, ja.Maar
als dáárdoor een stelling kan omver-
vallen? Er hadden op die plek, aan de
Antwerpse kathedraal, veel meer
slachtofferskunnenvallen.Enwatmoet
ik intussen doen? Mijn werk heeft
begrip voor de situatie. Nu toch. En
volgende week ook. Maar wat binnen
een maand? Binnen twee maanden?
Straksben ikmijn jobookkwijt.»
«Eéndingiszeker:deverantwoordelijke
moet worden gestraft. Het leven van
mijn vrouw is gestopt. Volgende zater-
dag zou ze 49 moeten worden. Maar
nobody cares. Dat gevoelheb ik.»

Rossitza ‘Rosy’
Kanovskamet hun

kinderenMarc (6) en
Kristine (8).

Het gezinwou
Thanksgiving vieren

in ons land.

Echtgenoot
Petar kanmaar
niet vattenwat
er gebeurd is.
«Ik eet niet
meer, slaap niet
meer. Ik leef als
een zombie.»
Foto’s PN/RV

De Amerikaanse toeriste die een week geleden
tijdens de herfststorm in Antwerpen een stelling op
zich kreeg, ligt nog steeds in coma. «Maar zelfs áls
ze het haalt, komt het nooit meer goed met haar»,
zegt haar man Petar Petrov ten einde raad. «Ik kan
hier niet weg met onze kinderen en niemand helpt.

Die stellingbouwer heeft me niet eens gebéld.»
• SASKIA CASTELYNS •

Dat gekraak, die stofwolk,
het geschreeuw...
Het achtervolgt me dag en
nacht. Gelukkig heeft Rosy
onze kinderen net op tijd
kunnen wegduwen

ECHTGENOOT PETAR PETROV
Slachtofferhulp en ambassade paraat

DeschreeuwomhulpvanPetar is tebegrijpen,maarhet isnietzodathijer
moederzielalleenvoorstaat.Zoalshetstandaardgaat, wordtdoordepolitie
slachtofferhulpaangeboden.«Maardat isnatuurlijkeerstelijnsopvang»,zegt
VeerleDevriesvandeAntwerpsepolitie.«Alshij langdurigehulpwenst,kanhij
zekerwordendoorverwezen. Ikbenerzekervandatonzemensenalhet
mogelijkedoen.Watdestandvanhetonderzoekbetreft,zijnwenatuurlijkook
maarafhankelijkvande infodiehetparketvrijgeeft.Maarwebegrijpendatdat
voordiemanallemaalergverwarrendkanzijnentergend langkanduren.»
BijBuitenlandseZakenradenzePetaraanonmiddellijkcontactoptenemenmet
deAmerikaanseambassade inons land.«Dieheefteenpermanentielijnvoor
Amerikaanseburgers innood.Zijkunnenhembijvoorbeeldookhelpenmetde
toewijzingvaneenadvocaat»,klinkthet. (SCA)

Het parket onderzoekt of
het ongeval door een foute
constructie of door de
storm kwam. Verder weet
ik niets. Die firma heeft me
niet eens gecontacteerd

ECHTGENOOT PETAR PETROV

HERFSTSTORM: Amerikaanse toeriste
die stelling op zich kreeg
ligt nog steeds in coma


