
Pablo de Kever komt naar Antwerpen en Gent 
 
Pablo de Kever, een van de laatste Volkswagen Kevers die ooit gebouwd is, begint deze week aan zijn Ronde 
van Vlaanderen. De Antwerpse fotografe Evy Raes toerde vier maanden met de auto door Mexico, gestuurd 
door niets anders dan vragen van Vlaamse en Nederlandse kinderen. Maandag arriveerde de Kever per schip 
in Zeebrugge. Vrijdag komt hij in Antwerpen aan. Op 7 maart maakt hij zijn blijde intrede in Gent, waar hij 
twee dagen later in het MIAT te gast is. 
 
Pablo de Kever en Evy Raes gingen in Mexico vier maanden lang op zoek naar antwoorden op de tientallen 
vragen waarmee kinderen uit Vlaanderen en Nederland hen via het internet op pad hadden gestuurd. Het 
resulteerde in een reis van meer dan 9.000 kilometer, en in een schat aan beeldmateriaal. Heel wat foto's en 
video's zijn al te zien op de blog van het erfgoedproject (www.pablodekever.be).  
 

Antwerpen 
Op vrijdag 11 februari om 11 uur arriveert Evy Raes met haar 
kleurrijke Volkswagen Kever aan Het Steen in Antwerpen. Ze 
worden er onder meer opgewacht door Antwerpse 
schoolkinderen, en door mensen die hen tijdens de expeditie 
via Twitter hebben gevolgd. Ook een ploeg van het 
jongerentelevisiejournaal Karrewiet zal er zijn; Evy Raes 
maakte tijdens haar reis een item voor Karrewiet. 
 
Gent 
Op maandag 7 maart, tijdens de krokusvakantie, komt Evy 
Raes met Pablo de Kever naar Gent. Ze worden die dag om 

11 uur opgewacht aan het MIAT, het museum waar hij enkele dagen te zien zal zijn. Kinderen die bij de blijde 
intrede van Pablo aanwezig zijn, worden getrakteerd op een ritje in de Kever. 
Op woensdag 9 maart is Evy Raes in het MIAT voor een workshop voor zes- tot twaalfjarigen (en hun ouders) 
rond Pablo de Kever en Mexico. Er zullen heel wat filmpjes te zien zijn van de expeditie, kinderen zullen via 
allerlei experimenten en spelletjes kunnen ervaren hoe anders het leven er bij Mexicaanse kinderen aan toe 
gaat, en natuurlijk zal ook Pablo zelf weer van de partij zijn. Meer informatie (en inschrijvingen) op de website 
van het MIAT. 
 
Zeer bijzondere auto 
Pablo de Kever niet alleen door de expeditie van Evy Raes een bijzondere auto. De VW Kever is om te beginnen 
een van de populairste auto's uit de geschiedenis. De laatste Kevers werden in Mexico gemaakt, de laatste 
rolde er in juli 2003 van de band. Evy Raes heeft voor deze expeditie haar Kever in Mexico gekocht. Toevallig 
blijkt hij ook in juli 2003 gebouwd te zijn, volgens het serienummer gaat het zelfs om de op 68 na laatste Kever 
ter wereld. 
Er rijden nog heel wat Kevers rond in Mexico, lange tijd was de groene Kever er zelfs het taxivoertuig bij uitstek, 
maar ook dat is nu verleden tijd, om ecologische en veiligheidsredenen. Om die reden besloot Evy Raes haar 
VW Kever tot zo'n groene taxikever om te toveren. 
 
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. Dit 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 
vorig jaar in het Brusselse Autoworld te zien was. Dit 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/
http://www.miat.gent.be/activiteiten/evenementen/pablo-de-kever-is-terug-uit-mexico
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/


Uitnodiging 
We nodigen u graag uit op het persmoment bij de aankomst van Evy Raes en Pablo de Kever in Antwerpen, op 
vrijdag 11 februari om 11 uur aan Het Steen, of bij de aankomst in Gent, op maandag 7 maart om 11 uur aan 
het MIAT (Minnemeers 9, Gent). Uiteraard is de pers ook welkom tijdens de workshop in het MIAT op 
woensdag 9 maart van 14 tot 16 uur. 
 
Vragen nog altijd mogelijk 
Geïnteresseerde kinderen kunnen Pablo de Kever nog steeds vragen stellen, via www.pablodekever.be. Vragen 
die binnenkwamen tijdens de reis, waren onder meer: is Mexico City echt de meest vervuilde stad ter wereld? 
zijn er soldaten in Mexico? wat is het stomste wat een Mexicaan ooit heeft gedaan? hoe vieren Mexicanen hun 
verjaardag? is de Mexicaanse maffia sterker dan de Italiaanse? hoe zit het met de siësta? wordt Sinterklaas in 
Mexico gevierd? eten die daar wormen? hebben ze daar boeken van Marc De Bel?  
 
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 0485 59 24 58  

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

M 0479 22 46 88  
E rudy@marketingencultuur.be 
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