
Mexicaanse Kever-expeditie eindigt in Zeebrugge 
 
Pablo de Kever komt naar België. Na een expeditie van vier maanden door Mexico, met de Antwerpse 
fotografe Evy Raes aan het stuur, is de groen geschilderde Volkswagen Kever per schip onderweg naar 
Zeebrugge. Pablo zal straks kunnen kennismaken met al die Vlaamse en Nederlandse kinderen wier vragen 
vier maanden lang zijn reisroute door Mexico bepaald hebben. Zaterdag arriveert Evy Raes zelf al in België. 
 
Na een reis van meer dan 9.000 kilometer is Evy Raes terug in Mexico-stad, waar ze midden september aan 
haar expeditie begon. Vandaag (vrijdag) vliegt ze terug naar België, zaterdag in de late namiddag komt ze aan. 
Pablo de Kever, een VW Kever die ze in Mexico kocht en liet ombouwen, is al per schip onderweg. Wellicht 
komt de auto op 7 februari in Zeebrugge aan. 
 
De laatste Kever 
Omdat de lens van Evy Raes graag op zoek gaat naar zaken die verdwijnen, trok ze vier maanden lang met de 
VW Kever door Mexico, het land waar in 2003 de laatste Kever van de band rolde, een van de populairste 
auto's ooit. De groene Kever was ook lange tijd het taxivoertuig bij uitstek in Mexico en dat is nu verleden tijd, 

om ecologische en veiligheidsredenen.  
"Het is best wel spannend om binnenkort Pablo aan iedereen te 
tonen", zegt Evy Raes vanuit Mexico. "Toen ik anderhalf jaar geleden 
de reeks Vocho Verde over de groene kevertaxi's maakte, leek het 
een droom om ooit met zo'n kevertje te rijden. Ik had toen nooit 
gedacht om een roadtrip te maken door Mexico én de auto een 
tweede leven in België te geven!" 

 
Een project van iedereen 
Het bijzondere aan Evy Raes' reis was dat ze zich helemaal liet leiden door Vlaamse en Nederlandse kinderen. 
Allemaal konden ze aan Pablo de Kever, zoals de VW gedoopt werd, vragen stellen via het internet, over alles 
wat ze maar konden bedenken, zolang het maar betrekking had op Mexico. 
Uiteindelijk kreeg Evy Raes 174 vragen. Ze beantwoordde er 50 via filmpjes en foto's op de blog van Pablo de 
Kever (www.pablodekever.be), goed voor 900 megabyte aan beeldmateriaal; op de andere vragen kregen de 
kinderen een antwoord via e-mail.  

Meer dan 19.000 mensen bezochten de blog. Bijna 400 mensen volgden Pablo de Kever ook via Facebook, en 

nog eens zoveel via Twitter (Evy Raes publiceerde tijdens haar reis meer dan 1.000 updates via Twitter) . "Pablo 

de Kever is ondertussen echt een project van iedereen", zegt de fotografe. "De blog staat vol met antwoorden 
op de kindervragen. Ik heb nog een stapel antwoorden en tekeningen van Mexicaanse kinderen die ik 
binnenkort deel. Ouders en internauten volgen Pablo de Kever via Facebook en Twitter. Regelmatig werd ik 
door Mexicanen bedankt om een positieve boodschap over Mexico te verspreiden."  
Verscheidene Vlaamse scholen namen deel aan een wedstrijd rond Pablo de Kever. De winnaar maakt Evy Raes 
eind januari bekend. De winnende klas krijgt een bezoek van Pablo de Kever. 
 
Hebben ze boeken van Marc De Bel in Mexico? 
Vragen die Pablo de Kever onder meer kreeg, waren: wat betekent Mexico? wat is de traditionele drank in 
Mexico? is Mexico City echt de meest vervuilde stad ter wereld? wie was de heiligste in Mexico en waarom? 
zijn er soldaten in Mexico? wat is het stomste wat een Mexicaan ooit heeft gedaan? hoe staan de Mexicanen 
tegenover de olieramp? hoe vieren Mexicanen hun verjaardag? is de Mexicaanse maffia sterker dan de 
Italiaanse? hoe zit het met de siësta? wie is de grootste Mexicaan? 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?  
 
Meer dan 9.000 kilometer 
Evy Raes was van plan met haar groene Kever ongeveer 6.000 kilometer te rijden, dankzij de vele vragen van de 
kinderen werden het meer dan 9.000 kilometer. Ze kwam langs meer dan 60 steden en sliep in meer dan 50 
hotelkamers.  
Evy Raes is al sinds eind juli in Mexico. Eerst moest ze nog een geschikte Kever vinden. "De zoektocht naar 
Pablo was minder eenvoudig dan verwacht", zegt ze. "De meeste kevers hier in Mexico-stad zijn in slechte staat 
of worden verkocht naar andere steden om als taxi te gebruiken. Met wat extra hulp heb ik een deftige VW 
Kever gevonden, eentje uit 2003, het laatste productiejaar."   

http://www.pablodekever.be/
http://www.facebook.com/group.php?gid=103916702996633
http://twitter.com/evyraes


De Kever werd hersteld, in het groen gespoten, zoals de taxi's vroeger, en kreeg de naam Pablo op de 
portieren.  
De eigenlijke expeditie begon op 17 september in Mexico-stad. Op 28 december kwam Evy Raes daar opnieuw 
aan. Op 6 januari bracht ze de Kever naar de haven van Veracruz. Daar ging Pablo aan boord van een schip van 
Wallenius Wilhelmsen, dat wellicht op 7 februari in Zeebrugge aankomt. Zodra de precieze aankomstdatum en 
het precieze uur bekend is, wordt de pers daarvan op de hoogte gebracht. 
 
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.  
 
Bezoek aan MIAT 
Op woensdag 9 maart brengt Pablo de Kever een bezoek aan het Museum voor Industrie Archeologie en Textiel 
(MIAT) in Gent. Evy Raes vertelt er voor kinderen van zes tot twaalf jaar over haar Mexicaanse avonturen. 
Uiteraard zal ook de VW Kever zelf van de partij zijn. Meer informatie op de website van het MIAT. 
 
Beelden 
Hieronder zijn foto's (240 dpi) te downloaden, enkel voor gebruik door de pers (klink op de link bij elke foto): 

foto 1: Pablo de Kever in de bergen van Chiapas. (© Evy Raes) 
foto 2: Evy Raes. (© Evy Raes) 
foto 3: Pablo de Kever in Veracruz. (© Evy Raes) 
foto 4: Evy Raes bij Pablo de Kever. (© Evy Raes) 
foto 5: Mexicaanse schoolkinderen bij Pablo de Kever. (© Evy Raes)  
foto 6: Pablo de Kever in het gezelschap van een mariachi-orkest. (© 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; het 
vliegtuig landt op zaterdag 15 januari rond 15.30 uur, vanaf dat moment is ze opnieuw 
bereikbaar) 

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

M 0479 22 46 88  
E rudy@marketingencultuur.be 

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/
http://www.miat.gent.be/activiteiten/evenementen/pablo-de-kever-is-terug-uit-mexico
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://gallery.me.com/evyraes#100845/110106_MEX__Veracruz_027&bgcolor=black
http://gallery.me.com/evyraes#100845/101220_MEX__Catemaco_242&bgcolor=blackhttp://gallery.me.com/evyraes
http://gallery.me.com/evyraes#100845/PlayadelCarmen2&bgcolor=black
http://gallery.me.com/evyraes#100845/101001_MEX__Tecalitlan_065&bgcolor=black
http://www.pablodekever.be/
http://www.youtube.com/user/pablodekever
http://evyraes.wordpress.com/
http://www.evyraes.com/
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mailto:rudy@marketingencultuur.be

