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246.598

246.598  burgers  opteerden  voor  het  gebruik  van  Zoomit  om  hun  aanslagbiljet  of  
belastingafrekening  via  Internet  Banking  te  ontvangen.  Die  splinternieuwe  dienst  
van  Tax-on-web  valt  dus  duidelijk  in  de  smaak!  “Dit  grote  succes  is  te  danken  
aan  de  gebruiksvriendelijkheid  van  Zoomit  voor  de  burgers”,  zegt  Florence  

ONTDEKKINGEN IN THE
LOST WORLD
DE TAFELBERGEN (‘TEPUIS’) IN LATIJNS-AMERIKA
SPREKEN TOT DE VERBEELDING, OOK TOT DIE VAN BIOLOOG PHILIPPE KOK (KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT
VOOR NATUURWETENSCHAPPEN EN VRIJE UNIVERSITEIT

AngeliciZRRUGYRHUVWHUYDQGH)2')LQDQFLsQ³%RYHQGLHQZRUGWRSGH]HPD-
nier  minder  papier  verbruikt,  een  milieuvriendelijke  troef!”

MELD GEWELD

BRUSSEL). Hij  ging  voor  zijn  doctoraat  naar  Guyana  en  

HOER! MAKAK! JANET! Met die

9HQH]XHODRPGHGLYHUVLWHLWYDQGHWHSXLVDP¿ELHsQ

woorden trok de campagne

en  -reptielen  te  bestuderen.  “Ik  wou  een  beter  beeld  

‘Meld Geweld’ van Brussels

krijgen  van  de  afkomst,  evolutie  en  morfologie  van  de  

staatssecretaris voor Gelijke

DP¿ELHSRSXODWLHVRSGHYHUVFKLOOHQGHEHUJWRSSHQ´

Kansen Bruno De Lille een tijd

vertelt  Philippe.  “De  resultaten  waren  heel  verrassend.  

geleden de aandacht. Ze was

*H]LHQGHRXGHUGRPELM]RQGHUHWRSRJUD¿HHQODQJH

bedoeld tegen discriminatie en

isolatie  van  de  bergen  nam  men  aan  dat  de  dier-

voor waardering van diversiteit

soorten  daar  ook  erg  oud  waren,  enkele    miljoenen  

en respect voor verschillen. Met

jaren,  en  dat  er  geen  genetische  stroom  was  tussen  de  

andere woorden een stap naar

verschillende  tepuis  populaties.  Maar  na  DNA-analyse  

een verdraagzamer Brussel.

bleken  ze  evolutionair  net  extreem  jong,  de  meeste  

“Omdat ons hoofdgebouw van

minder  dan  een  miljoen  jaar.  De  studie  wees  ook  uit  

de FOD Volksgezondheid zich
ook in Brussel bevindt, leek het

dat  sommige  dieren  uit  verschillende  pieken  nauw  
verwant  zijn  aan  elkaar.  Nog  meer  stof  tot  
nadenken  en  onderzoeken  

Het  Algemeen  Rijksarchief  
en  Rijksarchief  in  de  

van Interne Communicatie. “Diversiteit respecteren is immers een onderdeel van

dus!”  De  studieresultaten  

de deontologie van alle overheidsdiensten en sluit aan bij onze waarden. In augus-

werden  gepubliceerd  in  

tus hebben we een actie op poten gezet voor onze deur op het Victor Hortaplein.

het  prestigieuze  tijd-

Via affiches, folders en mailings hadden we mensen opgeroepen om present te

schrift  Current  Biology  

zijn.” Wat volgde was een oorverdovend fluitconcert van zo’n vijftig deelnemers uit

en  aangeprezen  door  de  

verschillende FOD’s, het diversiteitsnetwerk, Felink … Alarmfluitjes zijn immers het

redactie  van  Science.

Dat kan
tellen!

een goed idee om hieraan ons steentje bij te dragen”, vertelt Meinhart François

symbool van ‘Meld Geweld’. “Ik hoop dat de boodschap is aangekomen.”
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