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alle zittingen. Behalve de laat-
ste. 

Facebookberichten

Het parket schijnt op basis
van enkele Facebookberichten
te weten dat de man in Turkije
zit en vorderde gisteren zijn
onmiddellijke aanhouding. De
politie spoort de man op.

Van Hende reageerde gisteren
ook verrast op de afwezigheid
van zijn cliënt. “Ik had hem
ook verwacht. Of ik hem on-
langs nog heb gesproken? On-
langs genoeg om af te spreken
dat hij zou komen”, zegt Van
Hende. 

Ondanks de doodslag vormen
de schutter en de dochter van
zijn slachtoffer nog steeds een
koppel. Meer nog, ze hebben
samen ook een kind. (sln)

Het goede resultaat van de ad-
vocaat werd echter overscha-
duwd door de afwezigheid van
Ceylan C.. Die was vrij onder
voorwaarden en verscheen op

slechts 17 jaar over. Omdat vol-
gens de rechtbank geen sprake
was van voorbedachtheid,
werd de zaak geherkwalifi-
ceerd naar doodslag. 

W Ceylan C. werd veroordeeld tot 17 jaar cel voor doodslag, niet voor moord.
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met zijn dochter. 
Het parket vorderde dertig

jaar effectieve opsluiting en
kwalificeerde de zaak als
moord. Maar het pleidooi van
Filip Van Hende, advocaat van
de schutter, maakte blijkbaar
indruk op de rechtbank want
van die 30 bleef gisteren nog

Ceylan C. was vrij 
onder voorwaarden 
en verscheen op alle 
zittingen. Behalve 
de laatste

Ceylan C. schoot in juni 2014
op de Henleykaai zijn schoon-
vader uit Lokeren dood. Oor-
zaak was een aanhoudende fa-
milieruzie. De schoonvader
was naar Gent gekomen om te
zeggen dat de C. een einde
moest maken aan de relatie

De Turkse schutter die in 
2014 op de Henleykaai in 
Gent zijn schoonvader uit 
Lokeren heeft doodgescho-
ten, is gisteren veroordeeld 
tot 17 jaar cel. Waar hij uit-
hangt, is onduidelijk. De 
politie spoort hem op. 
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Dader dodelijke schietpartij 
Henleykaai is spoorloos

“Maar nee, je hoeft je hele-
maal niet te schamen dat je
vorige week 80 euro hebt be-
steed aan een concert van
Nick Cave, terwijl je net hebt
gehoord met hoe weinig ik
moet rondkomen. Ik zou jouw
80 euro trouwens niet hebben
aanvaard. Daar ben ik te trots
voor. Heb je je geamuseerd op
dat concert? Wel, dat gun ik
jou. Ik ben niet jaloers.” 

Het zijn de woorden van
Wendy, moeder van vijf. Om
anderen niet te kwetsen, wil
ze niet ingaan op de details
waarom ze als 12-jarige de
ouderlijke woning moest ver-
laten en op straat ging leven.
“Ik heb onder de Muidebrug
geslapen, in bushokjes, en
raakte op  jonge leeftijd ver-
slaafd aan alcohol.” 

Structurele verandering

Ze vertelt het in het pand in
de Nieuwebosstraat 3, waar
de Beweging van Mensen met
een Laag Inkomen en Kinde-
ren (BMLIK) hulp biedt aan
wie met extreme armoede te
maken krijgt. “We zijn geen
voedselbank, ook geen twee-
dehandsklerenzaak, en we ge-
ven geen geld. We luisteren
vooral, en proberen iets struc-
tureels te veranderen door
hen in werkgroepen hun erva-
ringen te doen uitwisselen en
hun krachten te doen bunde-
len”, aldus Elle Mieke Win-
ten, coördinator bij BMLIK.

Wendy leefde niet de hele
tijd op straat. Er kwamen re-
laties. Er kwamen kinderen.
“Met mijn eerste man leefden
we een tijdlang vrij goed. Luxe
eigenlijk, als ik het achteraf
bekijk. Een eigendom.” 

Maar het bleef niet duren en
Wendy raakte opnieuw op
straat. “Ikzelf, niet mijn kin-

deren. Die moesten een hou-
vast hebben en werden opge-
vangen.” 

Aangeboren afwijking

Tussendoor probeerde ze
aan de slag te geraken. “Als
poetsvrouw, als rekkenvuller
in een warenhuis, in een aard-
appelfabriek. Maar het ging
niet. Ik sukkel al jaren met
een pijnlijke rug. Ik verbeet
de pijn. Er werd nooit veel
aandacht besteed aan mijn
klachten. Tot ik in 2014 op
mijn werk van de trap ben ge-
vallen en men bij het onder-
zoek op de spoed vaststelde
dat ik een aangeboren afwij-
king aan de onderste ruggen-
wervel had.”

Sindsdien moet Wendy het
doen met een bijdrage van de
ziekenkas. “Ik wil werken,
maar ik mag niet.” Ook haar
partner, met wie ze nu met de

vijf kinderen samenwoont in
een sociale woning met drie
slaapkamers, leeft van een
uitkering. Hij heeft een onge-
luk gehad bij een opleiding
metselen van de VDAB. “We
hebben samen 1.800 euro.
Daarmee moeten huishuur,
elektriciteit, water, gas, medi-
catie, schoolkosten en schul-
den worden betaald.”

“De kinderen krijgen voor-
rang, en ze weten dat. Zo heb-
ben we beslist dat ze op
school een warme maaltijd
moeten krijgen. Dan zijn we

tenminste zeker dat ze even-
wichtig eten. Maar extraatjes,
die zijn lastig. Je probeert hen
iets te geven, zodat ze zich
niet uitgesloten voelen. Maar
ze weten dat een K3-jurkje
voor een verjaardag er echt
niet af kan. Ik mag van geluk
spreken dat ze dan tevreden
zijn met een diadeem.”

Schatten van mensen

“Eén ding moet je zeker
in jouw artikel schrijven”,
geeft Wendy nog mee:
“Dat het hier schatten van
mensen zijn. Zij doen echt
veel voor ons. Neem nu
die maximumfactuur voor
de scholen. Daar hebben
wij voor gevochten, al zijn

de politici natuurlijk met de
eer gaan lopen. Ze wijzen hier
niet met het opgestoken vin-
gertje. Ze luisteren naar ons.
Het is mede dankzij deze

mensen dat ik van mijn
schuldgevoel af ben geraakt.”

“Drie weken geleden is mijn
vader in mijn armen gestor-
ven. De manier waarop de
mensen mij hier hebben opge-
vangen, daar kan ik niet dank-
baar genoeg voor zijn. Zonder
hen zou ik hier niet hebben
gezeten. Mensen zullen zich
misschien afvragen hoe ik
ooit uit deze situatie raak. Ik
ken het antwoord: binnenkort
moet ik naar de controlearts.
Ik ben zo goed als zeker dat hij
een verlenging van mijn ziek-
teverlof uitschrijft. Maar weet
je wat ik wil? Werken.”

WERELDDAG TEGEN ARMOEDE  37-jarige moeder van vijf getuigt over haar situatie

“Ik wil werken, maar mag niet”

Vandaag, dinsdag 17 okto-
ber, is wereldwijd de Dag 
van het Verzet tegen Ar-
moede. Gentenaars wor-
den er via een actie met 
kleeftatoeages aan herin-
nerd dat ook in hun stad 
veel armoede verborgen 
zit. Zo gaat Wendy, een 37-
jarige moeder van vijf kin-
deren, al jaren de strijd 
aan tegen armoede.
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Wendy (links) bij Elle Mieke Winten, coördinator
van de Beweging van Mensen met een Laag

Inkomen en Kinderen: “Dankzij deze mensen ben
ik van mijn schuldgevoel af geraakt.”

INFO
Werelddag van Verzet tegen Armoede, 
vandaag. Tussen 16 en 18 uur worden op 
diverse plaatsen tattoos uitgedeeld. Om 
19 uur op Sint-Pietersplein herdenkings- 
en verontwaardigingsmoment aan de 
gedenksteen, met muziek en soep.
www.bmlik.be

RUDY TOLLENAERE
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WENDY

“Ik wil alles aan mijn 
kinderen geven, maar ze 
weten dat ze geen dure 
cadeaus kunnen krijgen”


