De Libanees Maen-AI- Yassin
gedroeg zich gisteren erg
arrogant en beweerde zich
niets te herinneren.

-Kelly Hesters

feiten speelden zich bijna hij de winkel binnen was geko~

drie jaar geleden, op 16 april men.
2002, af in boetiek 'Artisjok' in
ASIELZOEKER
Nieuwpoort-Bad. Tegen slui- .'
tingstijdstond Kellyal'leeninde Kelly Hesters overleefde de
winkel, toen een man de zaak overval en slaagde erin de man
binnenkwam en de kassa eiste. ' via een foto te identificeren. Het
HoewelKellydeed wat hijvroeg, bleek om een asielzoeker te
werd ze in de keuken achteraan gaan, die een tijdlang in het
in de boetiek geduwd: De man asielcentrum Zon en Zee in
knevelde haar en snoerde haar Westende verbleef. De.gewelmond dicht met tape. Daarna denaarwerdopgepakten uitgetakelde hij het meisje lelijktoe. leverd aan in Duitsland. Daar
Hijstak haar achttien keer met werq,hij veroordeeld tot 15jaar
een mes en een schaar en ze cel voor de moord op een!'meiskreeg dok nog klappen op het ,je. De kans is groot dat hij dé mo- '
h()ofdij1~teen strijkijzer.Kelly gelijke,~traf, die hij jn1!3elgiëzal
hield zich dood en de man ver- krijgen, ook in Duitsland uit zal
dween uiteindelijkevenvlugals moeten zitten.

op-

UITZONDERING
De Libaneesarriveerde kort na

de middag samen met acht bewakers in twee gepantserde
Mercedessen. De reconstructie

zelf duurde tot bijna 17 uur.
«Kellyhield zich tijdens de reconstructie erg kranig,maar
toen ze weer bij ons kwam,
barstte ze in tranen uib, vertelt
haar vader Rudi. «Blijkbaar
stond zelfsde tolk mettranen in
de ogen.Dez~man verontschuldigd~:z:iç,l1vo,o.r
wat KeIJ~~~d
aangedaan en stelde dat 'zijn
volk niet is zoals de dader. Hij

noemde de overvaller> een kan ze niet meer aan. «Zewerkt
slechte uitzondering.»
er graag, maar ze.wil niet langer
steeds opnieuw met die ,herin-,
NIEUWE JOB
. I;1eringen ge~onfronteerd wor- ,
Totophedei1bleefKellywerken
, deri. DaarOl'ngaat ze elders aan
in boetiek Artisjok, maar dat de slag]>,besluit vader Hesters.
1

1

De

werd gisteren

nieuw hèrinnerd aan het pijnlijke verleden dat ze zo snel mogelijk wil vergeten. Haar ouders
en vriend moesten tijdens de reconstructie in een legerhangar,
waar de boetiek nagebouwd
was, op afstand blijven.

