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Britse accountant door stropers doodgeschoten
Een 37-jarige Britse ICAEW-accountant, die als helikopterpiloot werkte in Afrika, is neergeschoten
terwijl hij achter stropers aanzat.
Dat blijkt uit berichtgeving van Economia en The Guardian. De 37-jarige Roger Gower werd afgelopen vrijdag
neergeschoten in het Maswa Game Reserve toen hij met zijn helikopter vlakbij een door de stropers gedode olifant
vloog. De stropers zijn nog op de vlucht, maar drie mensen die hen zouden hebben geholpen met vluchten zijn
gearresteerd.
Voordat Gower overleed lukte het hem nog zijn passagier, die hielp met het opsporen van stropers, uit de helikopter te
laten springen door de helikopter bij een boom in de buurt te brengen. Kort nadat hij zijn passagier in veiligheid had
gebracht crashte hij.
Gower werkte sinds 2003 onder meer voor het Friedkin Conservation Fund (FCF) om stropers in de regio op te sporen.
Daarnaast vloog hij toeristen die op safari waren heen en weer in de natuurgebieden in Kenia. Volgens zijn broer, Max,
was Gower zich bewust van de risico's die hij liep bij het opsporen van stropers, omdat het er hard aan toegaat in de
ivoorhandel.
In de afgelopen vijf jaar hebben stropers alleen al in Tanzania meer dan 85.000 olifanten afgeschoten, 60 procent van
de populatie. Max Gower heeft een crowdfundingactie opgezet om ter nagedachtenis van zijn broer geld in te zamelen
voor het bestrijden van stropers.
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Accountants kussen het beste
Accountants saai, sto

g en weinig romantisch? Dat valt nogal mee, volgens

berichtgeving in de Britse pers: accountants kussen het beste. En ambtenaren
bakken er... 
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'Accountants zeer populair als partner'
De personal trainer, de autoverkoper, de klusjesman; ze leggen het allemaal af
tegen de accountant als een van de meest begeerde relatiepartners. 
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'Accountant' brengt Deep Purple diep in het rood
Rockgroep Deep Purple sleept hun voormalige 'accountant' voor de rechtbank
omdat hij stelselmatig geld zou hebben gestolen. 
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Sleutelrol voor hoofdkantoor Deloitte in Pokemon Go
Het hoofdkantoor van Deloitte in Rotterdam fungeert als pokestop in het
populaire spel Pokemon Go. Ook bij KPMG gaat de rage niet ongemerkt
voorbij. 
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Britse overheid publiceert tien slechtste belastingsmoezen
Het Britse HM Revenue and Customs (HMRC) heeft een lijstje gepubliceerd van de tien slechtste smoesjes die werden
ingediend om een boete voor een te late belastingaangifte... 

