
Belgische Kever passeert niet onopgemerkt in Mexico 
 
Vlaamse en Nederlandse kinderen die nog vragen hebben voor Pablo de Kever moeten zich reppen. De 
Antwerpse fotografe Evy Raes, die aan het stuur zit van Pablo, is al over halfweg op haar bijzondere reis door 
Mexico. De groen geschilderde Volkswagen Kever laat zich vier maanden lang helemaal leiden door de 
vragen die de kinderen op haar blog zetten, een blog die al meer dan 16.000 bezoekers kreeg. Ook in Mexico 
passeert Pablo niet onopgemerkt. 
 
Dat de reis van Pablo aanslaat, blijkt niet alleen uit de vele vragen 
die hij krijgt, maar ook uit de meer dan 16.000 bezoekers die de 
blog al kreeg. 
Pablo rijdt nergens onopgemerkt voorbij. "Regelmatig roept er wel 
iemand 'taxi' naar Pablo", zegt Evy Raes. "Of bij het tankstation 
spreken ze ons aan met 'Pablo'. De politie moeten we vooral 
overtuigen dat het geen taxi is." Mexico is het land waar zeven jaar 
geleden de laatste Kever van de band rolde. De groene versie van 
de Kever was lange tijd het taxivoertuig bij uitstek in Mexico-stad 
maar sinds vorig jaar is dat verleden tijd.  
Evy Raes en Pablo de Kever, die op 17 september in Mexico-stad vertrokken, bevinden zich op dit moment in 
de omgeving van Cancún. Na een hele reeks omzwervingen staan al meer dan 6.000 kilometer op de teller. 
 
Zijn er nog Pablo's? 
Vier maanden lang doorkuist Evy Raes Mexico met de groene Kever. De route lag niet van tevoren vast. Het zijn 
vragen van Vlaamse en Nederlandse kinderen die bepalen waar Pablo de Kever naartoe rijdt. Tot nog toe 
kwamen er 160 vragen binnen. Die heeft Pablo de Kever allemaal persoonlijk beantwoord. Veertig van die 

antwoorden staan in de vorm van video's en foto's op de blog van Pablo de Kever, www.pablodekever.be, de 

eerste echte Nederlandstalige kinderblog. Vragen die al binnenkwamen, zijn onder meer: wordt Sinterklaas in 
Mexico gevierd? eten die daar wormen? hebben ze daar boeken van Marc De Bel? hoe rap rijdt Pablo de 
Kever? rijden er nog Pablo's rond?  
Wie nog een vraag wil stellen aan Pablo de Kever, heeft daarvoor nog vijf weken de tijd, op de blog zelf 
of via een e-mail naar ikvraag@pablodekever.be. 
 
Wie sponsort overtocht van Pablo? 
Evy Raes was van plan met haar groene Kever ongeveer 6.000 kilometer rijden, maar die kaap heeft ze 
ondertussen al gerond. Ze vertrok op 17 september in Mexico-stad. Rond Nieuwjaar komt ze daar weer aan. 
Dan heeft ze nog twee weken de tijd om het transport van Pablo naar België te regelen en de laatste vragen 
van de kinderen te beantwoorden. Op 15 januari 2011 keert ze terug naar België. 
Kinderen kunnen de reis volgen via www.pablodekever.be. Volwassenen kunnen de reis volgen via de 
Engelstalige blog evyraes.wordpress.com en ook via updates op Facebook en Twitter en via foto's op Flickr.  
De grote uitdaging wordt nu Pablo in januari naar België te halen zodat hij kan kennismaken met al zijn 
Vlaamse en Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes. Evy Raes is nog steeds op zoek naar een sponsor voor 
deze operatie.  
 
Evy Raes 
Evy Raes (november 1981) is een fotografe met een missie. Met haar (analoge) Pentax- en technische camera's 
legt ze uitstervende aspecten van een cultuur vast. Ze trok maandenlang door Vlaanderen om oude oer-
Vlaamse interieurs in beeld te brengen, de eerste keer dat dit systematisch gebeurde. Het project kwam tot 
stand met een beurs van het Fotomuseum in Antwerpen en de Stichting Roeping. Volgend jaar komt er een 
tentoonstelling van de beelden van de interieurs op ware grootte in het Centraal Station van Antwerpen en in 
andere NMBS-stations. (Het VRT-televisieprogramma 1000 zonnen en garnalen besteedde op 7 juli 2010 een 
item aan dit project.) 
In Mexico maakte ze al het fotoproject Vocho verde rond de groene Kevertaxi, een tentoonstelling die begin dit 
jaar in het Brusselse Autoworld te zien was. Volgend jaar wordt een gelijkaardige reeks over de groene 
Kevertaxi tentoongesteld in het Deutsche Technikmuseum in Berlijn, dat enkele originele groene Kevertaxi's in 
zijn permanente collectie heeft.  
 
  

http://www.pablodekever.be/
mailto:ikvraag@pablodekever.be
http://www.pablodekever.be/
http://evyraes.wordpress.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=103916702996633
http://twitter.com/evyraes
http://www.flickr.com/photos/evyraes/
http://www.fondationvocation.be/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=626&cntnt01detailtemplate=Laureaat&cntnt01returnid=95&hl=nl_NL
http://www.youtube.com/watch?v=ZvY7NoNZrwk
http://www.youtube.com/watch?v=ZvY7NoNZrwk
http://vochoverde.wordpress.com/video/


Beelden  
Hieronder zijn foto's (300 dpi) te downloaden, enkel voor gebruik door de pers (klink op de link bij elke foto): 

foto 1: Pablo in de bergen van Chiapas. (© Evy Raes) 
foto 2: Evy Raes (© Evy Raes) 

 
Informatie  
Meer informatie vindt u hier: 
 websites: 

www.pablodekever.be (Nederlandstalige blog van Pablo de Kever voor kinderen) 
www.youtube.com/user/pablodekever (YouTube-kanaal van Pablo de Kever) 
evyraes.wordpress.com (Engelstalige blog voor volwassenen)  
www.evyraes.com (algemene site over andere fotoprojecten van Evy Raes) 

Evy Raes: 
M 03 555 98 86 (vaste lijn in België, wordt automatisch doorgeschakeld naar gsm in Mexico) 

 E ikvraag@pablodekever.be 
woordvoerder Rudy Pieters (Marketing en Cultuur) 

M 0479 22 46 88  
E rudy@marketingencultuur.be 

http://gallery.me.com/evyraes#100845/101114_MEX__SanCristobal_159&bgcolor=black
http://gallery.me.com/evyraes#100845/0907_Mex_BW_08&bgcolor=black
http://www.pablodekever.be/
http://www.youtube.com/user/pablodekever
file:///C:/Documents%20and%20Settings/All%20Users/Documents/Mercat%20Central/Marketing%20en%20Cultuur/Pablo%20de%20Kever/persberichten/2010%2009%20persbericht/evyraes.wordpress.com
http://www.evyraes.com/
mailto:ikvraag@pablodekever.be
mailto:rudy@marketingencultuur.be

