
Op 21 oktober 2021 gingen voor de vijftiende keer meer dan 12000 Vlaamse en Brusselse

jongeren niet naar school, maar gingen zich inzetten om te gaan werken voor een bedrijf, een

overheidsdienst, particulier of organisatie. Dit gebeurt in het kader van YOUCA Action Day, een

organisatie voor een door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en

rechtvaardige samenleving. Het loon die de jongeren verdienen, 55 euro, gaat naar wereldwijde

projecten. Dit jaar de jongerenorganisatie 'KIYO' in Brazilië en de Filipijnen, een organisatie die

inzet op het versterken van jongeren. De focus ligt op gelijke kansen en non-discriminatie, met dit

project wil KIYO dat jongeren hun rechten terug opeisen, waardoor ze meer invloed zullen hebben

in de maatschappij. 

Zelf ben ik een zesdejaarsstudent uit de Broederschool Roeselare en oefen ik voor één dagje het

beroep van journaliste uit. Samen met mijn begeleidster Eva Tyberghien van het Wereldhuis West-

Vlaanderen gaan we op pad door West-Vlaanderen. We bezoeken verschillende jongeren die aan

het werk zijn in een provinciale dienst of domein. Het was een natte, maar geslaagde dag! 

Om negen uur 's ochtends wacht Eva me op in het Provinciehuis Boeverbos te Brugge, daar komen

we Emma tegen. Zij volgt een dagje mee met Isabel Sticker, medewerkster van het kabinet van

mevrouw Lahaye-Battheu. 'Mijn tante werkt hier en het leek me interessant om nu eens te weten

wat er hier precies gedaan wordt,' zegt Emma uit 

het Sint-Janscollege Poperinge.  Na een kort 

inleidend filmpje worden we meegenomen 

naar de plaats waar de provincieraad plaatsvindt. 

De provincieraad is voor West-Vlaanderen 

wat het Vlaams Parlement is voor Vlaanderen, 

heel interessant en boeiend om te ontdekken.  

 

 Leuk weetje: een deeltje van de film 'De Premier' is in deze zaal opgenomen. 
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Nu volgt de administratieve kant van het gebouw, hier zijn twee  

studentes uit de Broederschool Roeselare druk aan het werk. 

De bewijsstukken over Economie en Europese & internationale 

samenwerking moeten gearchiveerd worden. 'We wouden een 

uitdagende job, geen job die je als vakantiejob kan doen en 

dit leek ons gepast', zegt Ankie.  

                                                             We laten ze verder in Excel werken en zetten onze tocht voort naar 

het Tillgembos. Eenmaal aangekomen is Phara druk bezig met rakelen. 

Ze werkt bij  de Provinciale Groendienst en amuseert zich met het proper 

houden van het natuurdomein. Het leek haar leuk om buiten in het groen te 

mogen werken en zet haar volop in. Na de middag pauze mag ze aan 

de slag met de bladblazer. 

                                                                     

                                                                     Rond de middag komen we aan in natuurdomein 'De Gavers' in Harelbeke.

Na ons middagmaal krijg ik de kans om Seppe, uit het VTI Menen en Robbe student in OLV- Vlaanderen

Kortrijk, te interviewen. De hele voormiddag hebben ze zich bezig mogen houden met het kuisen van de

Kajaks en in de namiddag krijgen ze nog wat klusjes voorgeschoteld, ook moeten ze het evenement

'Ekseleute' wat helpen voorbereiden. 

We stappen weer de auto in met bestemming Sterrebos, waar opnieuw drie 

jongeren zich inzetten samen met de groendienst. 

Simon, student Economie-Talen kreeg de job aangeboden door een vriend en 

was meteen enthousiast om aan dit project deel te nemen. Sander en Noah

 hebben voor de job gesolliciteerd via de jobbank van YOUCA . 

Onze laatste stop is het wereldhuis in Roeselare. Hier ontmoet ik Melissa uit het

Nieuwen Bosch  Humaniora Gent.  Haar taak is om de kernwoorden uit de flapteksten van boeken te

halen zodat mensen boeken snel terug kunnen vinden. ' Zelf werk ik in een bibliotheek en lees ik graag 

 boeken, hier is er een ander systeem en ik was nieuwsgierig hoe het er achter de schermen aan toe gaat.' 

Ze is blij dat ze aan dit project kan meewerken en er zekerheid is achter het goede doel. 

 

Een grote dankuwel aan Eva voor de begeleiding en de gezelligheid, ik

heb er echt van genoten en ben blij hieraan mee te mogen werken. 

Het was een bewogen, maar zeer leuke dag! 

Lore Louagie 


