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De nieuwe Audi A6  
Avant 2.0 L TDI.

De Audi A6 Avant is vanaf nu ook beschikbaar in een onweerstaanbare 2.0 liter
TDI-versie met 136 of 140 pk. Deze nieuwkomer kenmerkt zich door een 
uitzonderlijke zuinigheid, spontane reacties en een indrukwekkend acceleratie-
vermogen. In slechts 10,5 seconden overschrijdt deze schitterende motor de
kaap van 100 km/h. Kunt u nu nog aan deze elegante wagen weerstaan ? 
De Audi A6 Avant 2.0 TDI. Vanaf € 35 550 incl. BTW of € 640/maand excl. BTW*.

*€ 765,65/maand incl. BTW. In Verhuur op Lange Termijn “Full Service” Audi Lease berekend op basis van 48 maanden en 100.000 km. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier
(C.B.F.A. 20172). Prijs op 01.08.05. Gemiddeld verbruik (l/100 km) : 6,0 - 6,3 / CO2 - emissie (g/km) : 161 - 169. Getoond model met opties. Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004) : www.audi.be

Van onze medewerker
Jonas Van Puymbroeck

‘HET GING echt met pieken en
dalen: het ene moment had-

den we geen geld om te eten en wa-
ren we de wanhoop nabij’’, vertel-
len Peter Aers en Tijs Ceulemans.
,,Maar voor we het beseften, kre-
gen we van een voorbijganger, een

pita in onze handen gestopt en wa-
ren we de gelukkigste mensen ter
wereld.” 

Dat vormt meteen de rode draad
doorheen hun verhaal: de momen-
ten dat niemand hen zag staan en
dat ze voor niemand iets beteken-
den, voelden ze zich ellendig. Maar
zodra ze een beetje menselijke
warmte kregen, waren ze de ko-
ning te rijk. 

,,Dat voelden we het best als we
gingen bedelen: normaal reageer-
den de stedelingen vrij nors als ze
ons zagen. Pas als we de voorbij-
gangers persoonlijk konden raken,
meestal via een boodschap die we
op een bordje hebben genoteerd,
ontdooiden ze.” Zo mochten ze blij-
ven slapen bij een vrouw die hoop-
te dat een goede daad iets zou doen
aan haar slechte karma. ,,Niet lang
daarna werden we weer buitenge-
gooid, maar zolang het duurde,
was het zalig.”

Behalve bedelen, werkten ze ook
wel eens wat in het zwart. Zo kon-
den ze even aan de drukke stad ont-
snappen door twee dagen onkruid
te wieden voor een parkbedrijf.
,,Dat was een enorm fascinerende
ervaring, illegaal aan het werk zijn
in een vreemd land. Precies de om-
gekeerde wereld, en dat vonden ze

daar ook: waarom willen jullie rijke
Belgen nu illegaal in Hongarije ko-
men werken?”

Ook tijd was ondertussen een
vreemd begrip geworden: ,,Soms
leek het alsof een dag een week
leek te duren, en dan was hij weer
razendsnel voorbij. Dat hing gro-
tendeels af van onze staat van wel-
behagen: hadden we wat geld om
uitgebreid te ontbijten of konden
we het ’s avonds met een fles wijn
gezellig maken, dan vloog de tijd.” 

Op andere momenten kon er niet
snel genoeg een eind aan hun mise-

rie komen, zoals toen ze op Peters
verjaardag hun geld kwijtraakten.
,,Op die momenten vroeg je jezelf
wel eens af hoe veel meer je nog
kunt verdragen voor je je eigen
grenzen overschrijdt, en gaat ste-
len of liegen.” 

Waarom ze net Boedapest uitko-
zen voor hun project, heeft te ma-
ken met de straattheatertournee
die ze vorig jaar in die stad afsloten.

,,We waren moe en vuil. Op dat mo-
ment ontstond het idee om eens te
testen hoe we onszelf zouden voe-
len als we een maand moe en vuil
waren.” 

Wat ze nu precies hebben bijge-
leerd over zichzelf en hun verlan-
gens, hebben ze voor zichzelf nog
niet uitgemaakt. Ze hebben wat tijd
nodig om hun ervaringen te laten
bezinken. Vast staat nu wel dat ze
het comfort en het ultrageorgani-
seerde leven in België gemakkelijk
achter zich kunnen laten, al hebben
ze zich wel enkele keren vergaapt
aan zaken als een televisie in een
etalage. Ook de lawaaierigheid en
de stank in de steden kunnen ze
missen. ,,In België heb je dan een
aantal rustpunten waar je kunt ont-
snappen als het te veel wordt.” In
Boedapest zochten ze een heem op

een eiland in het midden van de
Donau.

Hoe de stad met haar druktehaar
zijn reclame en haar mensen in-
werkte op Peter en Tijs, werd gere-
gistreerd door een meegereisde ca-
meraman. Dat moet resulteren in
een documentaire. Maar gisteren
stapten ze met hun verhaal al op
het podium van het Gentse theater
Tinnenpot, rechtstreeks met de bus
vanuit Boedapest. Terwijl ze met
karton, het enige dat ze ginds voor-
handen hadden, de stad nabouw-
den, deden ze hun verhaal. De
voorstelling was eenmalig en gra-
tis, maar de toeschouwers moch-
ten, als ze dat wensten, een gift ge-
ven. Aan twee arme bedelaars met
een kartonnen bordje met de bood-
schap: ,,Geef me een muntstuk en
ik geef je een glimlach.’’

WAT DOET MAAND ZONDER GELD IN VREEMDE STAD MET MENS?

De ondraaglijke leegheid
van het bestaan

DE KONING TE RIJK
MET EEN BEETJE
MENSELIJKE WARMTE

GENT — Welke verlangens
hebben we echt en welke
worden ons opgelegd door de
maatschappij? Op die vraag
probeerden twee Vlaamse
jongemannen een antwoord
te geven. Ze trokken een
maand naar Boedapest en pro-
beerden daar, in een onbe-
kende wereld en zonder geld
of vaste slaapplaats, uit te zoe-
ken wat echt onmisbaar is.
Hun antwoord gaven ze giste-
ren, eenmalig en gratis, in het
Gentse Theater Tinnenpot.

,,Hoe veel kun je verdragen voor je gaat stelen?’’ © rr
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