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NEOS
Uitslag kaarting: 1. Maria Hommey

338 2. Gerard David 332 3. Geor-

ges Dewaele 325 4. Lieve Ferryn

324 5. Gerard Vandewalle 319 6.

Jenny Dewaele 313 7. Raphaël

Demol 312 8. Yvette Pattou 312 9.

Jozef Maeren 311 10. Monique

Huyghe 310.

Uitslag bollen: 1. Willy Debeerst

260 2. Françoise Criem 230 3.

Michel Vandewalle 220 4. Agnes

Gantois 210 5. Roza Dewaele 210

6. Eddy Noyez 200 7. Fernand

Hauspie 190 8. Achiel Devlaeminck

190 9. Willy Ternier 190 10. Gerard

Vandewalle 190. Volgende kaarting

en bolling op donderdag 25 januari

om 14 uur in zaal De Zonnebloem.

VARIA

DOOR MYRIAM VAN DEN PUTTE

Lore Roggeman uit Veurne en
Genaldine Dialungana en Manou
Ballyn uit Koksijde kennen elkaar
al zowat twaalf jaar. Samen stu-
deerden ze in het College van
Veurne en samen zetten ze zich
in voor sociaal werk. Zonder dat
ze het van elkaar wisten, kwamen
ze elkaar wat later opnieuw te-
gen… 

PROJECT CHANGE

Van de 75 mensen die zich had-
den aangemeld voor het CHan-
GE-project uit verschillende uni-
versitaire opleidingen, was dit
drietal bij de 12 geselecteerde kan-
didaten. Dit project loopt over vijf
jaar en is bedoeld om het draag-

vlak in Vlaanderen voor de we-
reldwijde strijd voor gendergelijk-
heid en de rechtvaardige toegang
tot seksuele en reproductieve
rechten en gezondheid te verster-
ken. 
Lore Roggeman volgt onder meer
een masteropleiding ‘Gender en
Diversiteit’. “De bedoeling van de-
ze campagne is om, in mijn geval
in Oeganda, de lokale strijd voor
gendergelijkheid aan te gaan. Met
de hulp van onze lokale partners
zoals HALEA (Humanist Associa-
tion for Leadership, Equity and
Accountability) zoeken we ter
plekke mensen die zich hiervoor
inzetten. Die organisatie werkt
o.a. rond het versterken van life
skills bij jongeren en begeleidt tie-
nermoeders.”

“We willen taboes doorbreken,
wereldburgers samenbrengen
met positieve verhalen en hun
stemmen laten horen in onze re-
gio. Maar we hebben zelf heel wat
moeten netwerken. Toch werden
we meestal op een heel open ma-
nier ontvangen. Mensen waren
bereid hun verhaal te vertellen.
We hebben de situatie afgetast op
LGBT (lesbian, gay, bisexual,
transgender), op het gebruik van
anticonceptiva, seksuele educatie,
we hebben gepraat met priesters
die zich inzetten voor de rechten
en problemen van meisjes, we
hebben op de radio onze campag-
ne kunnen promoten…”

JEZELF KUNNEN ZIJN

“Genderdiversiteit beperkt zich
niet tot één laag van de bevolking,
maar vind je overal: in de slums,
in de middenklasse, bij de men-
sen uit de dorpen… We hebben
bijvoorbeeld bij FARUG (Free-
dom Roam Uganda) inspirerende
en moedige mensen ontmoet, zo-
als de transgender Arthur, die kei-
hard vechten voor hun plaats in
de samenleving, om aanvaard te
worden, om zichzelf te kunnen
zijn. Dat is niet vanzelfsprekend,
want niet zelden worden ze be-
dreigd.”
“Dat doorzettingsvermogen, die

inzet, dat is iets wat ik hier bij ons
soms mis: wij doen hier minder
moeite omdat we denken dat we
al (te) veel hebben bereikt. In een
volgende fase van de campagne
nodigen we mensen uit Oeganda
uit om hier hun verhaal te bren-
gen. Op termijn hopen we het
project uit te breiden naar nog
meer landen en zullen we evalu-
eren wat we hebben bereikt en
nog kunnen realiseren met deze
campagne.”
“Uit persoonlijke interesse ben ik

“Wereldburgers
samenbrengen met
positieve verhalen”
VEURNE/KOKSIJDE Drie 22-jarige studenten uit Veurne en Koksijde schreven
zich in voor CHanGE, de campagne van het Universitair Centrum voor Ontwikke-
lingssamenwerking (UCOS vzw) over seksuele en reproductieve rechten en ge-
zondheid. Twee van hen trokken drie weken naar Congo, een andere jongedame
naar Oeganda. Een derde groep trok naar India.

Lore Roggeman. (Foto MVO)

“Genderdiversiteit
bestudeer ik omdat
ik vind dat je 
mensen niet in 
hokjes kan plaatsen”

www.concertevents.be

TICKETS EN INFO
0479 31 84 55

ABBA GOLD
CHRISTMAS SPECIAL

WOENSDAG

27 DECEMBER 2017 - 20U

HET WITTE PAARD BLANKENBERGE
Tickets: €28 - 33 - 38

KERSTCONCERT 
CHRISTOFF
MET KINDERKOOR SCALETTA

O.L.V. TER DUINENKERK KOKSIJDE

ZATERDAG 23 DECEMBER 2017

DON BOSCOKERK TORHOUT

VRIJDAG 29 DECEMBER 2017

EURO-

SCHLAGERPARADE

WILLY SOMMERS - LAURA LYNN 

- SWOOP - BART KAELL - JETTIE 

PALLETTIE - YVES SEGERS - 

GARRY HAGGER - PAUL SEVERS

DE MAST TORHOUT

HET ERFGOED VAN

WILLY SOMMERS
1981-1991

VRIJDAG

9 FEBRUARI 2018 - 20U

VRIJETIJDSCENTRUM JABBEKE
Tickets: €30

UMBERTO TOZZI
40 JAAR TI AMO

VRIJDAG

12 JANUARI 2018 - 20U

KURSAAL OOSTENDE
Tickets €45 - 55
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achteraan in deze krant

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE WONING OF JOB?

WONEN&WERKEN IN WEST-VLAANDEREN

DB363349C7
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ROESELARE - BRUGGE - KUURNE

Shop ook online via www.deleye.be

T 051 26 98 88  ―  VOLG ONS OP

Doet uw zoon en/of dochter zijn of haar eerste communie, 

vormsel of lentefeest in 2018? Wat het ook is, het wordt in elk 

geval een fantastisch feest!

JONGENS

Ao76, Armani Junior, Blue Bay, BOOF, Bugatti, Cars, Diesel, Kenzo, Levi’s, Nik & 

Nik, The Personal Project, Ralph Lauren, River Woods, Scapa, Stella Mc Cartney 

en Tommy Hilfi ger.

MEISJES

Aletta, Alice Pi, Ao76, Billieblush, Blue Bay, BOOF, Cars, Chloé, Diesel, Elsy, 

Indee, Karl Lagerfeld, Kenzo, Kocca, Lapin House, Levi’s, Liu Jo, Loredana, Miss 

Leod, Moschino, Monnalisa, Morley, Nik & Nik, The Personal Project, Pinko Girl, 

Ralph Lauren, Scapa, Stella Jean, Stella Mc Cartney en Twinset.

SHOES

Armani junior, Chupetin, Monnalisa, Twinset en Karl Lagerfeld.

OPEN:
6 januari

9.30 tot 18.30 uur

7 januari

10 tot 17 uur

COMMUNIE 
EVENT

zaterdag & zondag

6 & 7
januari 2018

Meer info: www.deleye.be/communie
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genderdiversiteit gaan bestude-
ren, omdat ik vind dat je mensen
niet in hokjes kan plaatsen. Een
eerdere stage in India heeft iets
bij me wakker geschud, en in de
toekomst zou ik mij daar graag
specialiseren in het thema ‘men-
struatie’: hoe er daar wordt mee
omgegaan en niet enkel gods-
dienst-gerelateerd, met focus op
duurzaamheid…”

“Heel wat jongeren
in Congo studeren
rechten om positieve
zaken voor hun land
te realiseren”

Voor Manou Ballyn en Genaldine
Dialungana was het toch wel even
spannend… Toen ze de voorbije
zomer naar Congo vertrokken,
was de politieke situatie daar heel
onstabiel. “Onze ouders waren
echt wel ongerust”, zeggen Ma-
nou en Genaldine. “Maar de be-
richtgeving verspreidde zich snel-
ler in België dan in Congo! Toen
er opstanden waren tegen Kabila,
zeiden ze ons: blijf die dag ge-
woon binnen. De overheid blok-
keerde enkele dagen het internet,
maar alles kwam op zijn pootjes.”

“We zijn erin geslaagd om zo veel
mogelijk mensen te interviewen,
mede dankzij onze lokale partner
Maison de la Laicité de Kinshasa
(MLK), een vrijzinnig-humanis-
tisch ontmoetingscentrum in
Kinshasa. Onder deze koepelorga-
nisatie zitten verscheidene vrou-
wengroeperingen en gezond-
heidsorganisaties.”

STERKE VROUWEN

“Ons eerste idee was om ‘aids’ als
thema te kiezen en we hebben
vooral via de sociale media contac-
ten gezocht. Toen we merkten dat
daar al jongeren mee bezig waren,
hebben we ons gericht op gender-
gelijkheid. We volgden het Lea-
dership Camp van Merveille Meil-

leure Vie Lutumba mee, een 25-
jarige Kinoise die met haar Aquil-
la’s Group de volgende generatie
sterke vrouwen klaarstoomt rond
entrepreneurship en empower-
ment. Ze leert er 10- tot 14-jarige
meisjes voor hun dromen vech-
ten, leert hen communiceren en
plannen, brengt hen lichamelijke
hygiëne bij, organiseert een kook-
workshop, ze helpt hen bij de ont-
wikkeling van hun capaciteiten.”
“Eigenlijk komt het neer op: leer
roeien met de riemen die je hebt.
Het is opvallend dat de nieuwe
generatie streeft naar een beter
Congo, ze willen af van het nega-
tieve imago. Heel wat jongeren
studeren daarom rechten om later
positieve zaken voor hun land te

kunnen realiseren, want onder
het beleid van Kabila bestaan geen
vakken rond mensenrechten.
Hier in België zullen we een onli-
ne campagne voeren via Insta-
gram, er komt een foto-expo in
Hasselt, we zullen lezingen geven
in scholen, we werken mee aan
het programma ‘Nomaden’ van

Rudi Vranckx. In een volgende fa-
se zullen we onze contacten ver-
der uitbouwen en misschien een
andere invalshoek zoeken.”

DE TOEKOMST

Genaldine ziet haar toekomst in
een project met sociaal werk.
“Maar dat is heel breed… Ik weet

het nog niet echt – misschien met
vluchtelingen werken?” Manou
wil naar Nairobi verhuizen, waar
ze al drie keer is geweest en stage
heeft gelopen. “Eigenlijk ben ik op
zoek naar een stageplaats voor
mijn thesis ‘verkrachting als oor-
logswapen’.”

Genaldine Dialungana en Manou Ballyn. (Foto MVO)




