
Aidsfondsen halen
mindergeld op
AMSTERDAM - Het Amsterdam Di-
ner ten behoeve van het Aids Fonds
en Stop Aids Now heeft zaterdag
55o,ooo euro opgeleverd. Dat is
250.ooo euro minder dan vorig jaar.
Directeur Robert Wevhenke van De
Grote Ondememing voelde het al
aankomen. Hii had zelf op 4oo.oo
eurogerekend, "Het is crisis. Dus
het valt eigenliik nog mee."

M.n raakt ernstig Lichaam onbekende
gewond bij steekpartij man in Herengracht
CEMRUM Bii een steekpaniiop
de Nieuwendijk is vannacht een 34-
jarige U[echter ernstig gewondge-
raakt. Het slachtoffer keeg rond
twee uur's nachts ruziemet twee,
vermoedeliik Oost-Europese, man-
nen en werd meerdere keren gesto-
ken. De daderszijn gevlucht. De
to€stand van deman is inmiddels
stabiel. Hii is buiten levensgevaar.

CENTRUM - In het watervan de He-
rcngracht is glsteren aan het einde
van de middag een lichaamaange-
troffen, Het gaat om een man die
vermoedelijkal enigetiid in het wa-
ter lag. Het lichaam is door duikers
van de brandweer uit het water ge-
haald. Sectie zal mo€ten uitwiizen
wiede man isen hoehiiom het le-
ven is gekomen.

Deelraad voor reductie
ramen en cofieeshop
CENTRUM - Zonder slag of stoot
heeftde deelraad Centrum gisteren
ingestemd met de voorstellen voor
beperking van de prostitutie en cof-
feeshopsin het stadshart. De hoe-
veelheid prostitutiepanden moet
worden beperkt tot veertig procent
van het huidigeaantal, Verder moe-
ten 26van de 76 coffeeshops in het
centrumsluiten.Coltlcahopl2o roroMARcELANmNssr
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hoort er nu eenmaal bii Filters tegen ninHt8t'"'
Bos en Lommerwil op alle scholen luchtfilters installeren
EASSOETEl{HORST

AltSTERDA"tll - Luch6lters ln
scholen bU drukke we;en hun-
nen de vcrvulling door frlnsfof
voor een b€langrlrk deel bestrl-
den.

Ditbliikt uit onderzoek van de GGD,
waarbii gekeken is naar mogelijk-
heden om luchtvervuiling in gebou-
wen tegen te gaan met filters. Voor
zover bekend is dat nooit eerder
onderzochi. Naar aanleiding van
het onderzoek wil Bos en Lommer
op alle scholen lilters installeren.

GGD-onderzoeker Madeke Diikema
noemt de resultaten bemoedigend.
'Zonder filter is de concentratie van
ultraflinstof in een gebouw door-
gaans zestig procent vergeleken
met de situatie buiten. M6t filter
kom ie bliikens ons onderzoek op
dertig procent. Het is dus mogelijk
met een filter het binnenklimaat te
vetbeteren. "

Het onderzoek is verricht op de
Multatulischool in Bos €n Lommer,
die op ruim honderd meter van de
A1o ligt. Er ziin drie filteE getest.
Geen daarvan kon stikstofdioxide
en roetdeelties tegenhouden.

(Ultraxiinstofwerd door 66n van de
systemen wel voor een belangriik
deelopgevangen,

In Amsierdam worstelt vooral
stadsdeel Bos en Lommer met
luchtproblemen op scholen bii de
snelweg. Uit onderzoek bliikt dat
ionge kinderen op scholen nabij
snelwegen vaker met luchtweg-
klachten, astma of zelfs achteftlii-
vende longgro€i kampen, Stads-
deelvoorzitter leroen Broeders
denkt drie tot vier milioen euro no-
dig te hebben ora alle schoollokalen
in Bos en Lommer uiterliik over een
iaarvan filters te hebben voorzien.
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