Turnhouts koppel klaagt Jetair aan na legionellabesmetting
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Spanje 00Reisorganisatie blijft vakantie in hotel aanbieden ondanks eerdere slachtoffers
Het leven van Carin Sanders (60) uit Turnhout hing even aan een zijden draadje na een besmetting met legionellabacterie in een hotel
in het Spaanse Calpe. De vrouw klaagt reisorganisator Jetair aan.
0 0 De vakantie van de Turnhoutse Carin Sanders en haar man Marc Bauweraerts in het hotel Diamante Beach in het Spaanse Calpe
eind juni is met een serieuze valse noot geëindigd.
Carin Sanders liep in het hotel een besmetting met de legionellabacterie op en ontwikkelde hoge koorts. Het koppel ging al voor de
vierde keer naar dit hotel, maar deze keer liep het grondig mis.
"Ik voelde me de laatste week van onze vakantie niet goed", legt Carin Sanders uit. "Twee dagen voor ons vertrek kreeg ik plots koude
rillingen over mijn lijf. Ik had koorts, maar de dokter in het hotel zei ons dat het een gewoon griepje was. Hoe we dan zijn thuisgeraakt,
dat weet ik niet meer."
In België werd Carin Sanders meteen opgenomen op de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis in Turnhout. "De specialist zei
me dat mijn vrouw het misschien niet zou halen", gaat haar man Marc verder.
"Gelukkig is ze er bovenop gekomen, maar ze moet nu tweeduizend liter zuurstof per dag innemen omdat haar longen zijn beschadigd.
Mogelijk zou dit nog maanden kunnen duren. We weten ook niet of ze binnenkort nog kan gaan werken als verkoopster in een winkel."
Drie Britten gestorven
Het koppel vindt het niet door de beugel kunnen dat reisorganisatie Jetair hen naar dat hotel liet vertrekken.
"In januari was er in het hotel een legionellabesmetting waarbij drie Britten zijn omgekomen. Die bacterie is eigenlijk nooit helemaal
weggeweest. Jetair liet reizigers nog wel toe in dat hotel, terwijl ze wisten dat een legionellabesmetting nog mogelijk was", gaat Marc
Bauweraerts verder. "Toen we van onze reis thuiskwamen, heb ik meteen naar Neckermann gebeld met de vraag of het mogelijk was
om een reis te boeken in datzelfde hotel. Maar Neckermann biedt geen reizen meer aan naar dat hotel in Calpe. De vrijgave van dat
hotel was niet officieel op papier bevestigd."
Marc en Carine eisen van Jetair de vergoeding van de medische kosten en ook een bijkomende schadevergoeding.
"Jetair heeft enkele weken geleden een mail gestuurd dat de medische kosten zouden worden gedekt, maar we hebben er niets meer
over gehoord", zucht Marc.
Aimé Dobbelaere (52) uit Knokke, een ander slachtoffer van een besmetting in hetzelfde hotel, heeft net als Marc en Carine ook een
klacht ingediend tegen Jetair.
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