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M.n raakt ernstig

Lichaam
onbekende

gewondbijsteekpartij manin Herengracht

AMSTERDAM
- HetAmsterdamDiner ten behoevevan het Aids Fonds
en Stop Aids Now heeft zaterdag
55o,oooeuro opgeleverd.Dat is
250.oooeurominderdan vorig jaar.
Directeur RobertWevhenkevan De
GroteOndememingvoeldehet al
aankomen.Hii had zelf op 4oo.oo
eurogerekend,"Het is crisis.Dus
het valt eigenliiknog mee."

CEMRUM Bii eensteekpaniiop
de Nieuwendijkis vannachteen34jarigeU[echter ernstiggewondgeraakt.Hetslachtofferkeeg rond
tweeuur's nachtsruziemet twee,
vermoedeliikOost-Europese,
mannen en werd meerderekeren gestoken.Dedaderszijngevlucht.De
to€standvan deman is inmiddels
stabiel.Hii is buiten levensgevaar.

CENTRUM
- In het watervande Hercngrachtis glsterenaanhet einde
van de middageenlichaamaangetroffen,Het gaatom eenman die
vermoedelijkalenigetiid in het water lag. Hetlichaamis door duikers
van de brandweeruit het watergehaald. Sectiezal mo€tenuitwiizen
wiedemanisen hoehiiomhetlevenis gekomen.

Aidsfondsen
halen

hoort er nu eenmaalbii

Deelraad
voorreductie
ramenencofieeshop
CENTRUM
- Zonderslagof stoot
heeftdedeelraadCentrumgisteren
ingestemdmet de voorstellenvoor
beperkingvan de prostitutieen coffeeshopsinhet stadshart.Dehoeveelheidprostitutiepandenmoet
wordenbeperkttot veertigprocent
van het huidigeaantal,Verdermoeten 26vande 76coffeeshopsin het
Coltlcahopl2o roroMARcELANmNssr
centrumsluiten.

FilterstegenninHt8t'"'
BosenLommerwil
opallescholen
luchtfilters
installeren
EASSOETEl{HORST
AltSTERDA"tll - Luch6lters ln
scholen bU drukke we;en hunnen de vcrvulling door frlnsfof
voor een b€langrlrk deel bestrlden.
Ditbliikt uit onderzoekvan de GGD,
waarbii gekekenis naar mogelijkhedenom luchtvervuilingin gebouwen tegen te gaan met filters. Voor
zover bekend is dat nooit eerder
onderzochi. Naar aanleiding van
het onderzoekwil Bos en Lommer
op alle scholenlilters installeren.

GGD-onderzoeker
MadekeDiikema
noemt de resultatenbemoedigend.
'Zonder filter is de concentratievan
ultraflinstof in een gebouw doorgaans zestig procent vergeleken
met de situatie buiten. M6t filter
kom ie bliikens ons onderzoekop
dertig procent.Het is dus mogelijk
met een filter het binnenklimaatte
"
vetbeteren.
Het onderzoekis verricht op de
Multatulischoolin Bos€n Lommer,
die op ruim honderd metervan de
A1o ligt. Er ziin drie filteE getest.
Geen daarvan kon stikstofdioxide
en roetdeelties tegenhouden.

Homo'sop UvAen
HvA gediscrimineerd

(Ultraxiinstofwerddoor 66nvan de
systemen wel voor een belangriik
deelopgevangen,
In Amsierdam worstelt vooral
stadsdeel Bos en Lommer met
luchtproblemenop scholen bii de
snelweg.Uit onderzoekbliikt dat
ionge kinderen op scholen nabij
snelwegen vaker met luchtwegklachten,astma of zelfs achteftliivende longgro€i kampen, Stadsdeelvoorzitter leroen Broeders
denkt drie tot vier milioen euro nodig te hebbenoraalle schoollokalen
in Bosen Lommeruiterliik overeen
iaarvan filterste hebbenvoorzien.
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