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Moeder van Nathalie wil haar vijf andere kinderen terug
LUIK — Catherine Dizier, de moeder van de
vermoorde Nathalie Mahy, is haar strijd
gestart om het hoede- en bezoekrecht over
haar vijf andere kinderen terug te krijgen.
Vier kinderen verblijven bij hun natuurlijke
vader, Didier Mahy. Haar jongste spruit Sylvain (1), van wie Thierry Lemmens (haar
partner en de vader van de vermoorde Stacy)
de vader is, werd de dag na de verdwijning
van Stacy en Nathalie in een opvanggezin geplaatst. «Ik wil mijn kinderen de hele maand
augustus bij mij hebben», zegt Catherine
vastberaden. Om orde op zaken te stellen,
heeft ze voorlopig een einde gemaakt aan
haar relatie met Thierry.
Het gevecht tussen Catherine Dizier en haar
ex-man Didier Mahy breekt, enkele dagen na
de begrafenis van hun dochter Nathalie (10),
weer in alle hevigheid los. Het koppel heeft
samen nog vier kinderen: Jocelyn (21), Stephanie (16) Florence (7) en Quentin (6). Na de
echtscheiding kozen de twee oudsten ervoor

Huisarts verdacht
van onvrijwillige
doodslag op
studente (22)

BRUSSEL — Een Brusselse huisarts is in verdenking gesteld
van onvrijwillige doodslag op
een studente door een medische fout.
De 22-jarige marketingstudente Mélanie Caillau (foto) trok op
28 mei 2004 met haar moeder
naar haar huisarts met klachten
over buikpijn, vermoeidheid en
ademhalingsproblemen. Dat
was niet de eerste keer, Mélanie
kwam al drie maanden bij de
arts met telkens dezelfde klachten.
De dokter weet die problemen
aan examenstress en schreef
haar enkele medicijnen voor.
Twaalf uur na haar laatste bezoek stierf het meisje.
Volgens de ouders heeft de arts
haar nooit grondig onderzocht.
Uit de autopsie bleek dat Mélanie Caillau leed aan zware hartproblemen. Een grondig onderzoek had haar leven kunnen
redden.

O R N E L I S

(CL) Foto Vanzeveren

bij hun vader te blijven. Catherine Dizier
mocht zich wel drie dagen per week bekommeren om de drie jongste kinderen: Nathalie, Florence en Quentin.

VIER UUR
«Na de verdwijning van Nathalie pakte de
jeugdbescherming mijn co-ouderschap af.
Ik mag Florence en Quentin slechts om de
twee weken vier uur in een opvanghuis bezoeken. Die instelling sluit de tweede helft
van juli, zodat ik hen deze maand in totaal
slechts vier uur zie. Ik wil de vroegere regeling terug. Dan kunnen Florence en Quentin
de hele maand augustus bij mij wonen», zegt
Catherine.
Ook de kleine Sylvain (1), van wie Thierry
Lemmens de vader is, werd geplaatst.
Catherine zat met Sylvain een dag na de verdwijning weer in café Aux Armuriers. Een bezorgde klant nam het kind mee en belde de
jeugdbescherming. Catherine mag Sylvain
wel, zo vaak ze wil, bezoeken in zijn adoptie-

gezin. Woensdag trok Catherine onder begeleiding met de kleine Sylvain een dag naar
zee. «Ik heb bij de jeugdbescherming het
hoederecht over Sylvain opgeëist. Dinsdag
valt daarover een beslissing», zegt Catherine.

EINDE AAN RELATIE
Vriend Thierry Lemmens, de papa van de vermoorde Stacy, woont intussen niet meer samen met Catherine. Het koppel houdt afstand in deze moeilijke tijden, maar de twee
willen op lange termijn wel hun relatie herstellen. Thierry Lemmens heeft zijn overgebleven zoon Sullivan (6) op eigen initiatief
toevertrouwd aan een adoptiegezin. Hij kan,
zonder tussenkomst van de jeugdbescherming, zijn zoon weer in huis nemen als hij de
tijd daarvoor rijp acht. De natuurlijke mama
van Stacy en Sullivan, Christiane Graziero,
heeft voorlopig geen bezoekrecht, nadat ze
vorige maand werd veroordeeld voor kindermishandeling.
(PLA)

Catherine Dizier heeft voorlopig een einde gemaakt
aan haar relatie met Thierry Lemmens, de vader
van de vermoorde Stacy. Foto AP

Gepensioneerd
agent eist
half miljoen euro
achterstallig loon
BRUSSEL — Een 58-jarige gepensioneerde agent van de Brusselse
gemeente Sint-Jans-Molenbeek
wacht al acht jaar op zijn achterstallig loon — samen met de gerechtelijke kosten en een schadevergoeding goed voor een half
miljoen euro.
«De gemeente moet mij nog elf
jaar en vier maanden uitbetalen»,
zegt Michel De Rop. «In 1987 werd
ik onterecht ontslagen. Nadat ik
drie keer gelijk had gekregen voor
de Raad van State, werd ik in 1998
opnieuw aangenomen. Nu wacht
ik dus al acht jaar op mijn achterstallig loon. Dat krijg ik maar
niet omdat de gemeente en het
Brusselse gewest de schuld op elkaar steken. In november beslist
de rechter eindelijk wie mij moet
uitbetalen.» (DLW)

GERECHT ‘VERWART’ LIMBURGSE STUKADOOR MET GEVAARLIJKE DRUGSBARON

Onschuldig, maar
toch uitgeleverd
aan Italië

LUMMEN — Een Limburgse stukadoor is begin mei
opgepakt door het gerecht van Tongeren én, ondanks
het luide protest van zijn familie en advocaat, uitgeleverd aan Italië. Zes weken zat hij in de cel. Pas toen
besefte iemand in Italië dat de kleine stukadoor uit
Opglabbeek niet de gevaarlijke drugsbaron was die
de politie zocht. Pascal Praczijk (33) moest op eigen
krachten weer naar huis en vraagt nu een riante
schadevergoeding van de overheid. Volgens zijn
advocaat kan een uitlevering zoals deze, door de
huidige procedure, iedereen overkomen. Het Tongerse gerecht kan dat niet echt weerleggen, maar benadrukt dat dat nu eenmaal de wet is.
CEDRIC LAGAST
«Ik vertrok ’s ochtends gewoon
naar mijn werk, zoals elke dag»,
vertelt Pascal Praczijk over die elfde mei. «Na enkele straten werd
ik plots klemgereden door een
politiewagen. Ik dacht dat die politiemannen op weg waren naar
een interventie en wou ze nog
doorlaten. Maar neen, ze kwamen voor mij. Luttele minuten later stopten er twee anonieme wagens. De agenten pakten me zonder pardon op en stopten me in de

HET SPANNENDE
VAKANTIESPOOK

H

et huisje waar we sinds een weekje neergestreken zijn in
Frankrijk heeft bijzonder veel uitzicht en bijzonder veel
charme, maar chique of grote luxe is het niet. Het heeft
zich in twee schattige verdiepingen tegen de berg genesteld,
en je kunt dus vanuit het zwembad zo de slaapkamers binnenwandelen. Of zelfs, als je een beetje een waaghals bent, of een
Peter Koelewijn-hater, zo het dak op. Gewoon wat heuvelklimmen en je loopt bij wijze van spreken de pannen op.
Sinterklaas zou zich hier in z’n nopjes voelen. Net zoals ons
huisspook trouwens. Sinds twee dagen heeft het onzichtbarevoeten-beest het uitgerekend op het dak boven onze kamer
gemunt. Iets voor zessen horen m’n lief en ik het dan duidelijk
kraken boven ons hoofd. We liggen dan eigenlijk amper vier
uur onder de lakens, het is immers vakantie. En we worden dan
plots ruw wakker gestapt, met erg vreemd gekraak.
e hebben alles al bedacht. Is het de buurvrouw, die
ook de eigenares is van ons huisje, en die het lekker
vindt om — voor ze werken gaat — een wandelingetje langs haar bloedeigen schoorstenen te maken? Is het
misschien haar grote witte hond, die denkt dat hij bij het krieken van de dag de schimmel van de sint is? Zijn het baldadige
ratten met erg stevige tred? Is het een dansende megahagedis?
Een inbreker misschien die weet dat er bij ons liefde, taboulé,
mooie verhalen, frisse rode wijn, een digitaal fototoestelletje
van vier jaar oud en zonnecrème factor 20 te stelen valt? Of is
het, zoals we nu al even vermoeden, een echt spook? De wilde
wolkenman met de zware voeten? Een oud-bewoner van de
‘mas’, die ons maar een vreemd bleek clubje vindt
met onze nachtelijke politieke discussies en
vette showbizzroddels in een raar noordelijk
taaltje. Wie zal het zeggen?
a, we huren een huis met een
spook. We bibberen elke ochtend vijf minuten dicht tegen
elkaar aan, en dan slapen we nog
een extra lang stuk uit de dag, om bij
de late brunch te vertellen hoe gruwelijk hij wel klinkt, zo boven ons
hoofd. En zo hebben we hier
werkelijk een avontuurlijke vakantie.
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gevangenis van Hasselt. Ik wist
absoluut niet wat er aan de hand
was.»
Zijn vrouw en twee kinderen van
vier en zes kregen te horen dat
papa in de cel zat, maar verder
zweeg het gerecht. Pas na vier dagen kon de advocaat van Praczijk
zijn dossier inkijken. Hij ontdekte
dat het gerecht van Calabrië om
zijn uitlevering vroeg. Ze waren
op zoek naar een cocaïnehandelaar, enkel gekend onder de bijnaam Zoran, die een celstraf tot
40 jaar riskeert. Op 26 september
2003 was Zoran betrapt op het
verhandelen van een grote voorraad drugs. Hij verbleef twee
maanden eerder in een hotelletje, en had zich daar ingecheckt
met een Belgische identiteitskaart. Die van Pascal Praczijk.

PASPOORT
«Geen idee hoe de gangster die
bemachtigde», zucht Praczijk. «Ik
heb op vakantie in Spanje enkele
jaren geleden eens mijn identiteitskaart afgegeven om een

brommer te huren. Is toen mijn
kaart nagemaakt? Ik weet het
niet. Ik ken die Zoran niet, ik ben
nog nooit in Italië geweest.»
Het gerecht bleef doof voor de
uitleg en het protest van Praczijk.
«Van zodra ik Pascal zag, wist ik
dat hij onschuldig was», vertelt de
Lummense advocaat Steve Geerdens. «Hij heeft de handen van
een stukadoor, niet van een
drugsbaron. Hij heeft geen gerechtelijk verleden. Via de lange
procedure wilde ik voor de raadkamer en voor de kamer van inbeschuldiging aantonen dat hij
Zoran niet is. Pascal voldeed niet
aan zijn persoonsbeschrijving, en
ik had zelfs de loonfiches die bewezen dat Pascal in september
2003 in België aan het werk was.»

OP STRAAT GEZET
Tevergeefs. Na vier weken in de
Hasseltse cel werd Praczijk uitgeleverd aan Italië. «De Italiaanse
cel was een stuk harder», vertelt
hij. «Ik kwam op de vleugel van de
zware criminelen terecht, mannen die straffen tot 30 jaar uitzitten. In een cel met twee andere
mannen. De cipiers behandelen
je als vuil.» Pas na enkele dagen
haalde het Italiaanse gerecht er
een foto van Zoran bij, en zijn vingerafdrukken. En ontdekten ze
hun vergissing.
«Ik werd op 19 juni zonder excuses ergens in Italië op straat gezet,
mijn bezittingen in een vuilniszak», vertelt Praczijk. «Zonder
geld, zonder gsm. Pas na uren kon
ik naar huis bellen. Mijn vrouw
heeft toen een hotelkamer geregeld in Rome, en later een vliegtuigticket. Ik was kapot.»

«Wij hebben niet de verkeerde
man uitgeleverd», reageert Liesbeth Bex van het Tongerse parket.
«Italië wou Pascal Praczijk, en de
politie had een Europees aanhoudingsmandaat. Dan moeten wij
hem uitleveren. We mogen ons
niet moeien met het Italiaanse
onderzoek en kunnen dus ook
geen foto’s of vingerafdrukken
vergelijken. Trouwens: meneer
Praczijk heeft gekozen voor de
lange procedure. Had hij de korte
procedure gekozen, dan was hij
direct naar Italië gevlogen en was
hij sneller vrijgelaten.»
Praczijk vraagt een schadevergoeding wegens loonverlies, voor
zijn vliegtuigticket en wegens
morele schade. Hoeveel hij eist,
wil hij niet kwijt. «Mijn familie
heeft doodsangsten uitgestaan,
mijn vrouw is een hoopje ellende. Ikzelf ben ook niet meer dezelfde persoon: ik ben harder
geworden, agressiever. Ik ben
veertien jaar samen met
mijn vrouw maar ze herkent me niet meer. Ik kan
voorlopig niet gaan werken en ben in behandeling bij een therapeut.
Had het gerecht me nu
gewoon op 11 mei een
briefje gestuurd met
de vraag om even op
het bureau iets te komen uitleggen...»
Pascal Praczijk (33),
die begin mei werd opgepakt en uitgeleverd
aan Italië, vraagt nu een
schadevergoeding van de
overheid. Foto PN

Z O M E R R A G E
Drie meter hoog botsen
op ‘kangoeroelaarzen’
ROTTERDAM — Niet schrikken als u
deze zomer iemand aan een rotvaart
met ‘verende skilaarzen’ voorbij ziet
botsen. Flyjumpers heten de metalen
‘kangoeroepoten’ die je kan aanbinden,
en ze moeten de nieuwe zommerrage
in funsporten worden.
Getrainde flyjumpers kunnen tot drie
meter hoog springen, en raken dus
moeiteloos over een geparkeerde wagen. De verdelers raden wél aan om
een helm, knie- en armbeschermers te
dragen. De rage komt overwaaien uit
Amerika. In de Benelux worden de
springlaarzen verdeeld door een Nederlandse firma. Nog deze zomer
worden de gadgets daar in speelgoedwinkels en skateshops verwacht. Flyjumpers zijn niet goedkoop: minstens
299 euro voor een kindermaat en 349
euro voor een volwassen paar.
(SC) Foto Cees Kuiper

Info: www.flyjumper.nl

Dubbel zoveel criminaliteit op het internet
BRUSSEL — De Belgische internetpolitie Federal Computer Crime
Unit (FCCU) heeft vorig jaar 17.490
strafbare feiten op het internet
opgespoord. Dat is een stijging
met maar liefst 45% ten opzichte
van 2004. «Dat komt omdat
steeds meer mensen op het internet surfen en ook sneller een
klacht indienen», zegt hoofdcommissaris Johan Denolf. «In totaal
kregen we vorig jaar 27.325
klachten.» In het overgrote deel
van de gevallen ging het om oplichting. «Nog te veel surfers zijn
te goedgelovig. Slachtoffers worden vaak via e-mail verleid om

Vijf chirojongeren
plots onwel
LIER — Een vijftal jongeren van
een chirobeweging uit de buurt
van Brugge zijn gisterennamiddag, om een nog onbekende reden, onwel geworden. Dat gebeurde op de terreinen van de
chiro aan de Marnixdreef in Lier
waar ze op kamp zijn. De vijf werden naar het ziekenhuis overgebracht. Ze waren vrij snel weer
aan de beterhand. Mogelijk werden ze door de hitte onwel. (DTB)

hun bankgegevens vrij te geven.
Maar geen enkele bank in België
zal ooit via e-mail uw bankgegevens en pincode vragen.» Om de
strijd tegen computercriminaliteit op te drijven, krijgt de FCCU
binnenkort een échte internetpolitie-eenheid. «We zijn bezig met
de aanwerving van vier mensen
om voltijds op het internet te ‘patrouilleren’ en fraudeurs en oplichters op te sporen. Binnenkort
zullen zij een speciale opleiding
volgen in Milaan, waar ze al een
tijdje bezig zijn met een soortgelijk project.» (JF)
Klachten: www.polfed-fedpol.be

Vermassen staat
familie Demoor bij
ANTWERPEN — Strafpleiter
Jef Vermassen zal de belangen
van de familie van Guido Demoor verdedigen. Demoor
stierf op 24 juni op lijnbus 23
na een schermutseling met
enkele allochtone jongeren.
De bekende advocaat volgt
meester Frank Van Leemput
op als raadsman. (KAV)

