
Volkskrant
16-8-2002

Vitaminedip vaagt winst Numico weg. De vitaminepillenmanie is voorbij. De sterk
gedaalde vraag naar voedingssupplementen heeft de winst van voedingsbedrijf
Numico het afgelopen kwartaal weggevaagd. Waar analisten uitgingen van een
winst van 210 miljoen euro over het eerste halfjaar, is die verdampt naar 127
miljoen. Dat is een daling van 38 procent. Topman Jan Bennink noemt de situatie
'teleurstellend'. Onmiddellijk nadat de resultaten donderdag werden bekendgemaakt,
kelderde het aandeel Numico met vele procenten. Het sloot uiteindelijk 3,13 euro
ofwel 14,5 procent lager op 18,47 euro. Vorig jaar zei bestuursvoorzitter Van der
Wielen al dat de topbestuurders van Rexall Sundown, een van de vers geacquireerde
vitaminebedrijven, 'stinkend rijk en laks' waren geworden na de dure overname.
Numico kocht het bedrijf voor 1,8 miljard dollar, bijna twee miljard euro. Dat was
veel te duur, erkent het bedrijf nu.

Trouw
16-8-2002

Politiek / Het irritante ongeduld door Willem Breedveld. De kiezer liet op 15 mei
weten dat het in Den Haag anders moest, en beter. De LPF heeft aan het eerste deel
van die boodschap gevolg gegeven; de partij heeft een unieke stijl van politiek
bedrijven. Maar beter? Volgens Willem Breedveld zijn de LPF-strapatsen
afgrijselijk.
Red.: Een journalist die zichzelf citeert? Lees hoe een onverbiddelijk (s)links
denkende journalist zijn paarse waarden verloren ziet gaan door de huidige
ontwikkelingen.
En een (Trouw)lezersreactie op dit artikel: "Ach ja, onder paars ging het eigenlijk
geweldig. Wel jammer dat ondanks de economische voorspoed de wachtlijsten
enorm gegroeid zijn, terwijl we zien dat er in Belgie en Duitsland wel goede zorg is.
Ook jammer dat de politie hier nauwelijks zaken oplost, en dat de problemen met de
illegalen en asielzoekers jarenlang onder het vloerkleed werden gestopt. Breedveld
kijkt naar de presentatie en deze kan bij de LPF beter, de LPF kijkt naar de
problemen, benoemd deze en probeert ze op te lossen. Breedveld, wordt wakker: het
paarse tijdperk is voorbij, nu moeten we de gerezen problemen op gaan lossen. roel
hogendoorn (16-08-2002, 10:03:54 uur)

Ref. Dagb
16-8-2002

Veiligheidsadviseur: Saddam wil wereld in verderf storten. Saddam Hussein is
„een kwaadaardige man„ die het liefst „dood en verderf zou zaaien onder ons
allemaal”. Dat zei de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Condoleezza Rice
in een donderdag uitgezonden interview met de BBC-radio. „We kunnen het ons niet
veroorloven niets te doen”. De Verenigde Staten hebben een morele verplichting om
Saddam ten val te brengen, zei Rice. „Hij heeft chemische wapens gebruikt tegen
zijn eigen volk en tegen zijn buurlanden, hij is zijn buurlanden binnengevallen, hij
heeft duizenden van zijn eigen mensen gedood. Hij schiet op onze vliegtuigen in de
no-flyzones, waar wij proberen resoluties van de VN-Veiligheidsraad te
handhaven.” Direct na 11 september was het oprollen van Al-Qaida het belangrijkst,
zei Rice, „omdat we niet wisten hoeveel WTC’s al waren voorbereid”. Inmiddels
richten de VS zich op Saddam. Parlementariër Gerald Kaufman van de regerende
Labour-partij schreef donderdag in het weekblad Spectator dat er in het parlement
veel verzet tegen Britse deelname aan een eventuele aanval op Irak bestaat. „Bush,
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de meest intellectueel achtergebleven president die ik in mijn politieke leven
heb meegemaakt, wordt omringd door adviseurs wier oorlogszucht alleen wordt
overtroffen door hun politieke, militaire en diplomatieke onwetendheid”, aldus
Kaufman.

Ref. Dagb
16-8-2002

Bombardementen op luchtafweer Irak, Saddam verlengt ambtstermijn.
Vliegtuigen van de Amerikaans-Britse coalitie die de no-flyzone in het zuiden van
Irak bewaken hebben woensdag twee Iraakse luchtverdedigingsinstallaties
gebombardeerd. Saddam Hussein is donderdag voorgedragen voor een nieuwe
termijn van zeven jaar als president van Irak. In oktober moet de bevolking zich per
referendum uitspreken over de verlenging van Saddams mandaat. Saddam is
voorgedragen door de Revolutionaire Bevelsraad, het hoogste machtsorgaan van
Irak. De leden van de raad „hebben vastgesteld dat het leiderschap van president
Saddam Hussein een sterke garantie is geweest voor de bescherming van de
onafhankelijkheid van Irak en het voortzetten van de mars richting ontwikkeling,
ondanks de samenzweringen van de imperialisten en de zionisten en het
onrechtvaardige embargo dat tegen ons volk is ingesteld.”

Volkskrant
16-8-2002

Chemische fabriek was 'tijdbom die bij overstromen zou afgaan. Anderhalf jaar
geleden vloog dr. Miroslav Suta, fysicus in dienst van Greenpeace in Tsjechië, met
een helikopter over de chemische fabriek Spolana in Neretavice, vijftien kilometer
ten noorden van Praag. Vanuit de lucht, zegt hij via zijn mobiele telefoon op weg
naar het rampgebied, was duidelijk te zien dat er op het fabrieksterrein zeer
verouderde, onveilige opslagplaatsen staan voor dioxine- en loodhoudend chemisch
afval. Normaal liggen de gebouwen honderd tot tweehonderd meter van de oever
van de Elbe. 'Nu liggen ze ín het water. Dat is precies de situatie waartegen we
steeds hebben gewaarschuwd.'

Telegraaf
16-8-2002

VS willen Cairo straffen wegens vonnis activist. De Verenigde Staten hebben
Egypte gedreigd met het stopzetten van nieuwe hulpgelden als straf voor de
veroordeling van mensenrechtenactivist Saad Ibrahim tot zeven jaar gevangenisstraf.
Egypte, een van Amerika's grootste bondgenoten in het Midden-Oosten, krijgt
jaarlijks bijna twee miljard dollar aan hulp. Ibrahim werd eind juli
veroordeeld tot zeven jaar cel en dwangarbeid wegens 'aantasting van het
imago van zijn land'.

Telegraaf
16-8-2002

'Palestijn werd als menselijk schild gebruikt'. Het Israëlische leger heeft felle
kritiek gekregen omdat het bij een actie om een Hamas-leider te pakken te krijgen
een 19-jarige Palestijn als 'menselijk schild' zou hebben gebruikt. De jongen werd
gedwongen aan te kloppen bij de woning van de invalide militant Nidal Aboe
M'khisan. Daarop werd hij door kogels doorzeefd, volgens de Israëli's door
Palestijnen, volgens de Palestijnen door de Israëli's. Later werd bij de actie de
Hamas-man ook gedood

Nieuws-20020816.htm

http://www.fundamenteel.nl/Nieuws-20020816.htm (12 von 13) [04.06.2003 10:19:45]

http://www.refdag.nl/website/artikel.php?id=30046&PHPSESSID=e52c2868ed234c6f6cf69fa14e3d0eb5
http://www.volkskrant.nl/nieuws/internationaal/1029387360905.html
http://krant.telegraaf.nl/krant/vandaag/teksten/bui.ibrahim.egyptische.egypte.html
http://krant.telegraaf.nl/krant/vandaag/teksten/bui.gebruikt.schild.menselijk.html


Telegraaf
16-8-2002

Vrijspraak verdachten bloedbaden O.-Timor. Tot ontsteltenis van de
internationale gemeenschap heeft het speciale mensenrechtenhof in Jakarta gisteren
een ex-politiecommandant, vier lagere officieren en een politieman vrijgesproken
van de beschuldiging van misdrijven tegen de mensheid tijdens de bloedige
gebeurtenissen rond het referendum over de onafhankelijkheid van Oost-Timor in
1999. Tegen Timbul Silaen, de vrijgesproken politiecommandant, was een
gevangenisstraf van 10 jaar en 6 maanden geëist. Indien hij schuldig was bevonden,
had hij de doodstraf kunnen krijgen. De in uniform gehulde generaal Silaen, die
de rechtszaal kennelijk vol zelfvertrouwen en zelfs met enige bravoure was
binnengetreden, huilde, en dankte Allah nadat de rechter was uitgesproken
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