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WAT ZEGGEN RUSLAND & DE REBELLEN?

«...en ze willen die in
4Rusland
vernietigen»

«... én we hebben
4gevechtsvliegtuig
gespot»

leger had
4«Oekraïense
óók Buk-raketten»

Er zijn ook beelden die moeten bewijzen dat de rebellen de
gebruikte Buk-lanceerder naar Rusland hebben gebracht.
Daar zou het tuig vernietigd worden. Zo is er een video van
een lanceerder op een burgervrachtwagen, maar datum
noch locatie zijn te verifiëren.
Een tweede filmpje (foto onder) zou tonen hoe twee
afgedekte Buk-systemen zaterdagavond door Russische
legertrucks verder Rusland in werden vervoerd. Maar de
wegmarkeringen tonen dat het transport juist naar de
Oekraïense grens toerijdt. Waarschijnlijk maakt het deel uit
van de troepenversterkingen die Moskou in het grensgebied
heeft samengebracht.

Het Russische ministerie van Defensie dat Kiev zelf Buk-raketten had staan
in het betrokken gebied. «Zij hebben zeker 27 batterijen in de streek rond
Donetsk, en wij hebben op de dag van de crash signalen opgevangen die
bewijzen dat er toen een Koepol-radar actief was in Styla», zeggen de Russen.
Dat ligt op 65 km van de route van de Boeing. Te ver om het vliegtuig te raken,
want een Buk-lanceerder kan maar doelwitten raken in een straal van 35 km.
Maar de radar heeft wél een bereik van 80 km en hij kan een lanceerder die
dichterbij staat activeren. Volgens Moskou had Oekraïne zo’n lanceerders
staan in Groezsko-Zorjanskoje en Avdejevka— op 32 en 27 km van de baan
van het vliegtuig. Als ‘bewijs’ hebben Moskougezinde Oekraïeners een video
naar buiten gebracht (foto onder). Op het filmpje zie je een Buk-raketlanceerder, een herlader met extra raketten en een commandovoertuig.

Familie en vrienden van Benoît Chardome, die
omkwam bij de crash, zochten gisteravond
steun bij elkaar op een herdenkingswake. Zijn
moeder was er niet bij, volgens vrienden van
de familie omdat haar verdriet nog te groot is.
«Zolang zijn lichaam niet thuis is, kan zij geen
afscheid nemen.»
• SASKIA CASTELYNS •

BLOEMEN VOOR
OMGEKOMEN GEZIN

Een man laat een boodschap achter.
Foto De Freine

Ook de andere slachtoffers
zijn het afgelopen weekend
herdacht. Aan het huis van
Jan Noreilde, Annemieke
Hakse en hun zoon Steven
uit Brasschaat werden heel
wat bloemen neergelegd,
vaakmetemotioneleboodschappen.

Herdenkingswake voor slachtoffer uit Berchem

«Moeder kan geen
afscheid nemen»

Zo'n 150 mensen kwamen gisteravond
samen op de terreinen van de Antwerpse
scoutsgroep ‘De 11de prins van Berchem’. In het miezerige regenweer
rouwden ze samen om hun goede
vriend, die vorige week stierf bij de crash
in Oekraïne. De terreinen werden in allerijl gemaaid, lampionnen en kaarsjes
in het rond gezet, en er kwam een rouwregister waar iedereen zijn verdriet in
kwijt kon. Op de tafel naast het boek een
foto van Benoît, met een kamerbrede
glimlach. Zo herinnert iedereen zich
hem. Rond het kampvuur werd gehuild,
maar ook gezongen, muziek gespeeld en
zelfs gelachen, wanneer er herinneringen aan hem werden opgehaald.
De scoutsgroep kreeg ook condoléances
uit Nieuw-Zeeland, waar Benoît jaren

geleden een jeugdbeweging oprichtte.
«We zijn van plan op één of andere
manier verder te zetten waar hij mee
bezig was», vertelde oud-scout Alex
De Keyser. Benoît had allerlei liefdadigheidsprojecten lopen in Bali, waar hij
sinds vijf jaar woonde. «Zijn goede hart
mag niet verloren gaan.»

Ingestort
De broer en de andere dichtste familie
van Benoît Chardome was er gisteren
niet bij. Het verdriet is nog te groot om
het al openlijk te delen met anderen.
«Zijn broer Pierre stortte afgelopen
weekend in nadat hem vrijdagavond op
het crisiscentrum was gezegd dat er een
lang weekend voor de deur stond en dat
hij voorlopig niet op extra informatie kon

Volgens een Russische generaal op een persconferentie
bevond een Oekraïens SU-25-gevechtsvliegtuig (archiefbeeld
onder) zich kort voor de crash vlak bij de Boeing. «We hebben
een Oekraïens SU-25-vliegtuig zien opstijgen in de richting
van de Boeing, die zich toen op 3 tot 5 km afstand bevond»,
aldus de generaal.
«Een SU-25 kan een hoogte van 10.000 meter bereiken en
beschikt over lucht-luchtraketten (die vanaf een vliegtuig
afgevuurd worden op een ander vliegend doel, red.). Die kunnen
een afstand van 12 kilometer overbruggen en verzekeren de
vernieling van een doelwit tot op een afstand van 5 kilometer.»

rekenen», zegt goeie vriend van de
familie Philippe Halsberghe. Zijn kersverse Balinese echtgenoot Puput huilt
sinds het nieuws van de crash onophoudelijk. De man is intussen naar ons land
teruggekeerd uit Zwitserland, waar hij
op Benoît zou wachten tot die zou terugkomen van Bali.
De mama van Benoît, die al haar derde
kind verloor, praat nog over haar overleden zoon in de tegenwoordige tijd.
«Zolang zijn lichaam niet thuis is, kan ze
geen afscheid nemen», klinkt het.
De familie plant alleszins aanstaande
vrijdag een begrafenisceremonie. «Met
of zonder lichaam», besluit Halsberghe.
Want de familie heeft geen idee wanneer
een repatriatie, laat staan een officiële
identificatie mogelijk is.

«Bedankt om dochter te doden»

«Stuur onze kinderen naar huis»

Een Nederlandse vader heeft een bittere brief
geschreven. «Zeer bedankt voor het vermoorden
van mijn lieve en enige kind», zo bijt hij Poetin, de
pro-Russische rebellen én de regering van
Oekraïne toe. Elsemiek (17) zou drie weken gaan
rondreizen in Maleisië.

«Mister Poetin, stuur mijn kinderen naar huis. Alstublieft!» Silene Fredriksz verloor haar zoon Bryce (23)
en zijn vriendin Daisy (20) op vlucht MH17. Voor de
camera’s op Schiphol richtte de Nederlandse zich tot
de Russische president, in een wanhoopspoging om
afscheid te kunnen nemen van haar dierbaren. (PGL)
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Nederlandse ouders richten zich tot Poetin
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