Netwerkdag 'Word Wereldburger' - 10 oktober 2020
Programma
09u00 - alle locaties
•

Onthaal

09u15 – alle locaties / livestream
•

Verwelkoming door Jan Dessein, Coördinator Wereldhuis West-Vlaanderen

09u30 – alle locaties / livestream
•

Lezing – Dalilla Hermans
Dalilla Hermans is geboren in Rwanda en geadopteerd. Ze groeide op in de Kempen maar woont
intussen in Brugge. Dalilla heeft er haar missie van gemaakt om racisme en discriminatie bespreekbaar
te maken en aan te pakken. Haar discours is er een dat polarisatie overstijgt en terug op zoek gaat naar
dialoog tussen mensen, ongeacht hun origine, om ze zo dichter bij elkaar te brengen. Ze schreef al
verschillende stukken over dit thema voor Charlie, maakt de interviewreeks The Race Files, en schreef
een boek over haar levenspad dat in mei 2017 uitkwam bij Manteau. “Brief aan Cooper en de wereld” is
een autobiografisch boek met een scherp maatschappijkritisch randje. PH Boeverbos / livestream

10u45 – pauze
11u00 - Kies een workshop of lezing
•

Lezing Mondiale gevolgen van corona - Jago Kosolosky (MO* Magazine)
Informatie is levensbelangrijk. Dat heeft het coronatijdperk ons nog maar eens duidelijk gemaakt. Als
nieuwe hoofdredacteur van MO* Magazine staat Jago Kosolosky stil bij de mondiale gevolgen van
corona. MO* Magazine staat voor onafhankelijke journalistiek over wereldnieuws,
ontwikkelingssamenwerking, globalisering en de klimaatcrisis. PH Boeverbos / livestream

•

Lezing voedselzekerheid – Suzy Serneels (Broederlijk Delen) – (kon wegens ziekte niet plaatsvinden)
Suzy Serneels startte in 2006 bij Broederlijk Delen als programmaverantwoordelijke Afrika (Oeganda,
Rwanda, Burundi en Zuid-Afrika). Vanaf 2012 verruimde ze haar kennis over landbouw en rurale
ontwikkeling in Afrika als programmaverantwoordelijke Senegal en Burkina Faso. Begin 2019
vervoegde ze het beleidsteam van
Broederlijk Delen waar haar focus ligt op het thema Recht op Voedsel. Suzy richt zich tot Vlaamse,
Belgische en Europese beleidsmakers om landbouw en voedselzekerheid op de politieke agenda te
houden en het beleid te beïnvloeden. De strijd tegen honger is nog lang niet gestreden, de omslag naar
agro-ecologische landbouw en duurzame voedselsystemen ook nog niet gemaakt. Suzy gaat graag met
jullie in gesprek over deze thema’s. Een lezing voor wie geïnteresseerd is in het voedselvraagstuk of in
zijn of haar project bezig is met landbouw. PH Boeverbos / livestream

•

Interactieve workshop - Mirjam Vossen over beeldvorming.
Mirjam Vossen is als onderzoeker en journalist nieuwsgierig naar de impact van mediabeeldvorming.
Ze schrijft over maatschappelijke onderwerpen als armoede, migratie en de invloed van technologie.
Centraal staat de vraag hoe de media ons beeld van de wereld beïnvloeden. In deze interactieve
workshop duikt Mirjam Vossen in de beeldvorming van ontwikkelingssamenwerking en biedt ze
concrete tips & tricks. Livestream

•

Infosessie provinciaal reglement voor internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen
De Provincie ondersteunt studenten die stage willen doen of willen gaan studeren in het buitenland.
Ondersteuning kan je krijgen door een aanvraag in te dienen waarop je wordt gequoteerd. Om je te
helpen bij het invullen van die aanvraag (Kom ik eigenlijk wel in aanmerking? Wat bedoelen ze met
die vraag? Schrijf ik liever wat meer of wat minder?...) is er deze online-only workshop. Eerst geven we
wat uitleg bij het reglement en het aanvraagformulier, maar er is zeker ook voldoende tijd om vragen te
stellen. En we verklappen hoe je verblijf in het buitenland zo SDG-proof kan maken. Een workshop
voor studenten die ervaring in het buitenland willen opdoen. Livestream

•

Workshop – Provinciaal Mondiaal Netwerk stelt voor: Ambrasmakers - 1001 redenen om net nu
wel ambras te maken. Over de hele wereld komen mensen in beweging. Ze komen op voor een beter
leven, of roepen beleidsmakers op om het anders en beter te doen. Ze houden petities, voeren actie,
komen op straat, en nodigen medeburgers uit om mee te doen. Broodnodig of vind jij van niet? Wij
stellen een reeks ambrasmakers aan jullie voor. Aan jou om te beslissen of je mee in beweging komt …
Wereldhuis (Roeselare) / livestream

•

Lezing - Jacob Bossaer (BOSAQ) op zoek naar een circulaire oplossing voor het waterprobleem
“Als we niet opletten, is België straks het Kaapstad aan de Noordzee.” Ingenieur Jacob Bossaer pleit
ervoor om elke wijk of buurt zijn eigen drinkwater te laten zuiveren. Na de zonnepanelen om onszelf
van energie te voorzien, moet een circulair watersysteem een volgende stap worden in de richting van
een verantwoord energiebeleid. Bossaer ontwikkelde een eigen technologie- de SolarAQ- om zowat
alle vervuilde water helemaal te zuiveren. Ontdek deze technologie aan de hand van een proefopstelling
en een boeiende lezing. Wereldhuis (Roeselare)

•

Getuigenissen – Dokters van de Wereld en Humain vzw
De omstandigheden in vluchtelingenkampen, veraf of dichterbij, zijn vaak heel hard en moeilijk. We
laten twee organisaties aan het woord die op verschillende manieren ondersteuning bieden aan
asielzoekers. Tijdens de COVID-crisis proberen de Dokters van de Wereld de uitbraak van het
cornavirus in vluchtelingenkampen maximaal te beperken. In Griekenland bijvoorbeeld ondersteunen ze
de asielzoekers in Lesbos. Gezondheidsvoorlichting, aanpassing van faciliteiten en procedures, triage en
quarantaine in de kampen zijn maar enkele maatregelen die moesten genomen worden. Ondertussen
bleef ook de gewone gezondheidszorg zeker nodig. En toen was er de verwoestende brand die het
vluchtelingenkamp volledig vernietigde…
Vzw Humain is opgericht in het voorjaar van 2016 door een groep vrijwilligers die al maanden
humanitaire bijstand verleende aan de duizenden gestrande vluchtelingen in het kamp van
GrandeSynthe in Noord-Frankrijk 2015. De focus van hun werking ligt op de ondersteuning van
mensen in nood via materiële hulp en voedselbedeling, de strijd voor gelijkheid en mensenrechten
en tot slot de beeldvorming van vluchtelingen. VIVES Kortrijk

•

Lezing - Historicus Zana Etambala. Historicus Mathieu Zana Etambala dook jarenlang in archieven
en vond verrassend nieuw materiaal over de vroegste kolonisatie van Congo.Zijn boek ‘Veroverd, bezet,
gekoloniseerd. Congo 1876-1914’ wordt in de pers beschreven als een noodzakelijk boek dat iedereen
moet lezen voor wie wil weten hoe het er echt aan toeging tijdens de vroege kolonisatie van Congo.
Geldgewin, nietsontziend machtsmisbruik, buitensporig geweld en misprijzen voor de lokale bevolking
en hun cultuur zijn de sleutelwoorden waarmee Zana de ‘Kongo-Vrijstaat’ beschrijft. Daarnaast laat hij
in de lezing ook zijn licht schijnen over 60 jaar onafhankelijkheid en dekolonisering. VIVES Kortrijk

