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Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking 

(UCOS) is een erkende Belgische ngo met als missie de versterking 

van wereldburgerschapscompetenties bij studenten, docenten en 

beleidsmedewerkers in het hoger onderwijs, en bij vrijwilligers of professionals 

uit het middenveld met bijzondere aandacht voor globale rechtvaardigheid 

en gelijkwaardige partnerschappen. Samen met hun partners en doelpubliek 

willen ze werk maken van globale rechtvaardigheid door mondiaal bewustzijn 

en actief wereldburgerschap te stimuleren, al dan niet in het kader van 

internationale mobiliteit.

Binnen het programma 2017-2021 
organiseert UCOS:

 · Vormingen over wereldburgerschap voor studenten in het kader van 

hun opleiding.

 · Omkadering voor studenten die naar het buitenland gaan voor stage 

of onderzoek.

 · Omkadering voor studenten uit het buitenland die in België studeren.

 · Seminaries, lezingen en colloquia over wereldburgerschap en internationale 

mobiliteit voor docenten en medewerkers internationalisering.

 · Vormingen rond anti-racisme en -discriminatie voor een gevarieerd 

publiek van studenten en professionelen binnen en buiten het domein van 

het hoger onderwijs.

 · Werksessies op maat over wereldburgerschap en internationale mobiliteit 

voor docenten en medewerkers internationalisering.

 · Het project CHanGE met studentencampagnes rond gender en seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

 · Het project WeDecolonizeVUB met een studentenwerking rond dekolonisatie 

en anti-racisme aan de VUB.

De organisatie

Als ngo is UCOS lid van 11.11.11 en ngo-federatie. Als vrijzinnig-humanistisch

geïnspireerde organisatie is UCOS lid van deMens.nu.

UCOS kan haar werking realiseren dankzij de steun van o.a. de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking 

en Humanitaire Hulp – DGD), de Vlaamse overheid (Departement Buitenlandse 

Zaken), Brussels International, Equal Brussels, Jint, Vrije Universiteit Brussel, 

11.11.11 en deMens.nu.
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De Algemene Vergadering (AV) ging digitaal door op 26 juni 2021.

Nieuwe leden: Annouk Brebels, Jan Dessein en Anke Versaen.

Uittredende leden: Zeno Nols.

Hernieuwing bestuursmandaten: -

Nieuwe bestuursleden: -

Uittredende bestuursleden: Lien Creuwels.

De AV van UCOS telde op 31 december 2021: 35 leden.

Ze denkt kritisch mee over het beleid, neemt de finale beslissingen en vormt 

een klankbord en collectief geheugen voor de vzw.

Het strategische beleid van de organisatie wordt gevoerd door het bestuur, dat 

in 2021 zesmaal is samengekomen.

Op 31 december 2021 was het bestuur van UCOS als volgt samengesteld: 

Anthony Vanoverschelde (voorzitter) 

Anne Van Casteren (secretaris)

Raffi Aghekian

Romain Meeusen

Rik Rammeloo

Françoise De Cupere

Koen Lombaerts

Ange-Raïssa Uzanziga

De Algemene Vergadering De Raad van Bestuur
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Het voorbije jaar nam UCOS afscheid van Frank Verstraeten. Hij werd vervangen 
door onze nieuwe directeur Bert De Bisschop.

Het team in 2021 bestond uit:

Bert De Bisschop
Directeur
bert.debiscchop@ucos.be
02 614 81 65

Esther Philippen
Programmabeheerder
esther.philippen@ucos.be
02 614 81 93

Johannes Cools
Projectmedewerker
johannes.cools@ucos.be
02 614 82 65
 

Sebastian Van Hoeck
Vormingsgever
sebastian.vanhoeck@ucos.be
02 614 81 63

Katrien Van der Heyden
Vormingsgever
katrien.vanderheyden@ucos.be
02 614 81 63

Delphine De Gryse
Communicatiemedewerker
delphine.degryse@ucos.be
02 614 81 63

Loes Verhaeghe
Gendermedewerker
loes.verhaeghe@ucos.be
02 614 82 65

Latifah Abdou
Projectmedewerker
latifah.abdou@ucos.be
02 614 82 65

Het team
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De voorbereidingsdag ‘Op internationale stage of onderzoek’ blijft een vaste 

waarde in het Vlaamse hoger onderwijs. Tijdens deze vorming reflecteren 

de studenten  over hun eigen motivatie, vooroordelen, verwachtingen 

en privileges, maken ze een kritische analyse van armoede, racisme, en 

ontwikkelingssamenwerking en hun rol als stagiair, onderzoeker, of student in 

een context van hoge ongelijkheid. 

Het jaar 2021 werd nog volop gekend door social distancing, dus op een aantal 

vormingen na zijn alle vormingen digitaal doorgegaan. De groepen werden 

hierdoor kleiner gehouden dan gewoonlijk (15 studenten tegenover 25 studenten 

in een fysieke vorming) om voor voldoende interactie te zorgen. Er werden zoveel 

mogelijk technieken gebruikt om participatie te verhogen (break-out rooms, 

opdrachten op voorhand, casestudies, stellingen, polls, etc.). 

Ondanks dat internationale mobiliteit in het begin van 2021 bijna volledig stillag, 

werden er toch nog 489 studenten voorbereid op hun vertrek tijdens 39 digitale 

voorbereidingsdagen, waarvan vier Engelstalige sessies.

studenten digitale voorbereidingsdagen

evaluatie inhoud
voorbereidingsdag

evaluatie aanpak
voorbereidingsdag

Voorbereidingsdag

489

8.3/10 8.6/10

39

Internationale mobiliteit en diversiteit 
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“De aanpak van de vormingsgever heeft ervoor gezorgd dat ik toch wel een beetje wakker geschud ben en 
een beetje van mijn peaceful wolkje ben afgestapt. Soms is het goed om vanuit onze geprivilegieerde, ignorant 

positie eens hard met de neus op deze pijnlijke feiten gedrukt te worden. We weten dat armoede bestaat, 
we weten dat er stereotypen zijn, maar soms besef je niet dat je onbewust deze typische gedragingen of 

gedachten in je hebt, of hoop je gewoon te denken dat het niet zo erg is of niet expliciet aanwezig is. Jezelf even 
oncomfortabel voelen zorgt ervoor dat je bereik wat “gestretcht” is en je uit de comfort zone treedt, 

en dat laat dan reflectie toe.”

- Deelnemer 18/02/2021
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Gezien internationale mobiliteit deels stilstond, werden er maar twee debriefings 

georganiseerd voor zes studenten.

Er werden zeven sessies gegeven over interculturaliteit, diversiteit en  racisme, 

bijgewoond door 337 studenten.

Diversiteit en antiracisme

Debriefing

sessies studenten

7 337

debriefings studenten

2 6
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“Ik vond het echt een enorme verrijking om deze vorming te mogen volgen. Het is niet evident om online 
(tijdens Corona) vormingen te geven en ze ook nog boeiend te houden. Ik was er echt helemaal van onder 
de indruk. Ik voel me absoluut beter voorbereid nu en het heeft me zeker geholpen in het herkennen van 
mijn zwaktes mbt tot motivatie, privileges, en vooroordelen. Ik vond de aanpak van de sessie heel positief 

omdat de vormingsgever zelf al heel wat ervaring had in het Globale Zuiden. Deze eigen voorbeelden 
maakte de voormiddag zeer interessant. De onderwerpen waren allemaal uit de praktijk gehaald 

waardoor ik er van overtuigd was deze ook te kunnen toepassen op mijn stage.”

- Deelnemer 04/12/2021
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We zetten meer en meer in op vormingen voor inkomende studenten en dit toont 

zich in de cijfers. Er werden tien sessies georganiseerd voor 128 internationale 

studenten. 

Inkomende mobiliteit

Door de digitale omschakeling van 2020 verlaagde de drempel voor medewerkers 

hoger onderwijs om verschillende ‘train de trainer sessies’ mee te volgen. 

Er werden dertien ‘train-de-trainers’ sessies gegeven aan 141 medewerkers hoger 

onderwijs over verschillende onderwerpen: dekolonisatie, relevante internationale 

partnerschappen, opzet debriefing en voorbereiding, interculturaliteit, racisme 

en beeldvorming. 

Docenten en medewerkers hoger onderwijs

sessies internationale studenten

‘train-de-trainers’ sessies medewerkers

10

13 141

128
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CHanGE in ‘t kort

CHanGE staat voor Campaign for Sexual Health 

and Gender Equality

Elk jaar trekken twaalf jongeren in drie teams 

naar drie landen. Bij terugkeer bouwen ze zelf 

hun campagnes.

Het project werd in 2021 gesteund door  

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,  

deMens.nu, de Vlaamse overheid en  

de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

In 2021 was CHanGE aan de vijfde editie toe
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CHanGE in ‘t kort

Met het project CHanGE voeren jongeren actie voor gendergelijkheid en  

seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), en wil UCOS vzw 

een bijdrage leveren tot de mondiale strijd voor gendergelijkheid en de volledige 

vervulling van ieders seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Het zijn 

thema’s met tegelijkertijd een uitgesproken globale relevantie en een duidelijke 

vrijzinnige signatuur. 

Het centrale vertrekpunt in dit project is de CHanGE-training die we de 

deelnemers bieden. Ze volgen een intensieve voorbereiding en doen een  

uitdagende onderzoekservaring in het buitenland op. Dit moet hen de 

competenties én de drive geven om in België rond gender en SRGR in actie te 

komen. Ze mobiliseren zich om de vrijzinnige achterban en een breed publiek te 

sensibiliseren over de wereldwijde strijd voor gendergelijkheid en SRGR. 
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In januari 2021 werden twaalf nieuwe deelnemers geselecteerd voor de vijfde 

editie van CHanGE. COVID-19 was nog alomtegenwoordig, en dat had natuurlijk 

een impact op hun parcours. Zo verliep een groot deel van het voorbereidings-

traject online, en werden de drie bestemmingslanden – vaak last-minute – 

gewijzigd door de constant veranderende coronamaatregelen. Uiteindelijk 

reisden de deelnemers in drie teams naar Mexico, Griekenland en Libanon. 

Na drie boeiende weken in deze landen kwamen ze terug met een hoop boeiende 

verhalen en inspiratie voor hun campagne “Who Cares. Mind if we do?”

CHanGE 2021

 · Maar liefst 127 studenten stelden zich kandidaat voor CHanGE 2021.

 · Er werden twaalf gemotiveerde deelnemers geselecteerd.

 · 452 mensen werden bereikt met de campagne ‘WHO CARES. Mind if we do?’

 · Er kwamen in totaal maar liefst 98.990 mensen in contact met de boodschap 
van CHanGE.

 · Er werden sokken verkocht ten voordele van de Libanese organisatie 
LebMASH, goed voor een bedrag van 1382 euro.

Enkele cijfers
studenten gemotiveerde deelnemers

mensen kwamen in 
contact met CHanGE

ten voordele
van LebMASH

127

98.990 € 1382

12

https://www.ucos.be/who-cares/
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Op 9 november 2021 lanceerden de deelnemers hun campagne “Who Cares. 

Mind if we do?”. De campagne kaart aan dat queer jongeren nog te vaak drempels 

of moeilijkheden ervaren bij het vinden van gepaste (mentale) zorg. Ze begeven 

zich in een maatschappij waarin ze met uitsluiting en marginalisering te maken 

krijgen, en hebben daardoor nood aan de juiste zorg voor hun welzijn. Uit hun 

eigen ervaring, maar ook op basis van onderzoek, blijkt dat queer jongeren die 

zorg niet altijd vinden. “Who Cares. Mind if we do?” formuleerde daarom vier 

concrete aandachtspunten, gepuurd uit de expertise van Mexicaanse, Griekse, 

Libanese en Vlaamse experten en middenveldorganisaties. 

Who Cares. Mind if we do?

1.

4.

3.

2.

Er is nood aan meer opleiding voor (toekomstige) zorgverleners 

rond de specifieke noden van LGBTI+ en queer jongeren en 

de structurele uitdagingen waar zij mee geconfronteerd worden

Mentaal welzijn is meer dan mentale zorg: er moet ook rekening 

gehouden worden met de brede context van deze jongeren (zoals 

financiële situatie, huisvestiging, werk, et cetera)

Er moet meer onderzoek komen naar het welzijn van LGBTI+ en 

queer jongeren, aan de hand van autonome kennisproductie

Hulpverlening moet laagdrempelig, representatief en snel 

beschikbaar zijn

https://www.ucos.be/who-cares/
https://www.ucos.be/who-cares/
https://www.ucos.be/who-cares/
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Om deze eisen onder de aandacht te brengen voerden de deelnemers een drieluik 

aan campagnemethodes uit.

Who Cares. Mind if we do?

1.

3.

2.

Online lanceerden de studenten een Instagramplatform, dat dient als 

een soort doorverwijzingsplatform naar toegankelijke zorg. Vaak is er 

wel juiste zorg voorhanden, maar komt die te weinig tot bij zij die het 

nodig hebben.

Simultaan organiseerden de studenten vier evenementen 

om een aantal aspecten van dit thema ter sprake te brengen. 

Het openingsevent ‘Care to confess’, in het Brusselse Muntpunt, 

toonde aan de hand van enkele artistieke performances aan hoe 

moeilijk de eerste stap kan zijn in het praten over mentaal welzijn. Het 

online panelgesprek ‘A penny for your thoughts’ opende de conversatie 

over de verschillende drempels voor hulpverlening, van kostprijs en 

wachtlijst tot gebrek aan representatie. Op het derde evenement 

‘The cost of waiting’ gingen we, aan de hand van de documentaire 

‘Petite fille’ dieper in op de zorg voor trans personen, en de bestaande 

medische benaderingen hierover. Als laatste bracht het slotfestival van 

Who Cares lezingen, theater, slam poetry en workshops bij elkaar, die 

de thematiek vanuit verschillende standpunten benaderde.

Naast de evenementen en het online platform, werd er ook gelobbyd 

door enkele deelnemers om meer aandacht te schenken aan inclusieve 

zorgverlening. Zo zijn er intussen gesprekken lopende om lespakketten 

aan te bieden over de noden en zorgen van LGBTI+ en queer jongeren 

bij de faculteiten Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen en 

Psychologie aan de UGent en de VUB. Tot slot werd er, met succes, 

gelobbyd tijdens een stakeholdermeeting van ANSER, waarin 

wetenschappers in gesprek traden met middenveldactoren. Na deze 

meeting werden drie prioriteiten geformuleerd, waaronder het 

verbinden van wetenschappelijk onderzoek rond welzijn van LGBTQI+ 

personen met bestaande gezondheidscurricula.
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2021 was voor CHanGE om verschillende redenen een bijzonder jaar. 

Eerst en vooral was het de vijfde editie van het project. Wat ooit begon als een 

wild idee, is intussen uitgegroeid tot een project dat steeds meer erkenning 

krijgt. Zestig deelnemers en vijf innovatieve campagnes later kunnen we enkel 

concluderen dat CHanGE nog niet uitgeput is. Daarom wordt het oorspronkelijke 

vijfjarenproject verlengd en ging in 2022 de zesde editie van start.

Daarnaast kreeg CHanGE ook internationale erkenning. GENE, het Global 

Education Network Europe, beloonde in mei 2021 CHanGE met een GENE 

Global Education Award. Het netwerk van 60 ministeries achter GENE ging 

op zoek naar innovatieve en kwaliteitsvolle initiatieven die met jongeren rond 

wereldburgerschapseducatie werken, en daarbij kwam CHanGE als een van de 

zeven laureaten uit de bus.

Om dit alles te vieren, vond op 11 november 2021 “Let’s Talk About CHanGE” 

plaats. Alle oud-deelnemers van CHanGE werden in het Elzenhof te Elsene 

uitgenodigd. We brachten voor het eerst alle deelnemers fysiek samen om 

het netwerk te versterken tijdens een brunch. In de namiddag organiseerden 

we, in samenspraak met een aantal deelnemers van de verschillende jaren, 

een interactieve tentoonstelling die de campagnes van de afgelopen vijf jaar 

samenbracht. Daarnaast hielden acht oud-deelnemers een ‘CHanGE talk’ (naar 

analogie met TEDx-talks), waarin ze de prioriteiten van het feminisme in België 

op scherp stelden.

Jubileumjaar

https://www.ucos.be/gene-award/
https://www.ucos.be/gene-award/
https://www.ucos.be/lets-talk-about-change-5-jaar-campaign-for-sexual-health-and-gender-equality/


18
JAARVERSLAG UCOS 2021

De voorbije vijf jaar ontstond er een speciale band tussen UCOS en de Oegandese 

jongerenorganisatie UYAHF (Ugandan Youth and Adolescents Health Forum). 

Na een inspirerende ontmoeting plaatsten de CHanGE-deelnemers in 2017 

UYAHF centraal in hun campagne rond menstruele hygiëne. Zowel UYAHF als 

CHanGE zetten in op het sterken van jongeren in de strijd voor meer seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) binnen hun eigen gemeenschap. 

Verschillende Vlaamse studenten bezochten UYAHF als deel van CHanGE 

of om er een stage te volgen. Vlaanderen Buitenlandse Zaken ondersteunde 

deze samenwerking en maakte een jongerenproject in het Oegandese 

vluchtelingenkamp Kyaka II mede mogelijk.

UYAHF



19
JAARVERSLAG UCOS 2021

UYAHF is een organisatie voor en door jongeren, die sterk inzet op de rol 

van jongeren in het strijden voor SRGR. Met hun project in Kyaka II zetten 

ze in op de preventie van kindhuwelijken en tienerzwangerschappen in een 

vluchtelingencontext. Met de steun van UCOS bouwden ze van 2019 tot 2021 

een sterk project uit dat lokaal een sterke impact had en ook op nationaal 

niveau deze thema’s op de agenda zette. Zo stelden ze een team van 20 Youth 

Advocacy Champions samen: veelbelovende jongeren uit de vluchtelingen- 

en lokale gemeenschap die opgeleid werden om SRGR en seksueel geweld 

bespreekbaar te maken bij andere jongeren. Doorheen scholen, jeugdhuizen, 

kerken en gezondheidscentra gingen ze gesprekken aan om aandacht te vragen 

voor deze uitdagingen. Zelfs tijdens de COVID-19- pandemie zetten ze door, met 

informatiecampagnes, directe hulpverlening en veilige opvangplekken. Daarnaast 

voerden ze ook onderzoek uit rond SRGR en seksueel geweld, en reikten ze dit 

aan lokale en nationale overheden aan als input voor nieuwe actieplannen. Hun

werk hierrond werd duidelijk gewaardeerd, want ze blijven nauw betrokken bij 

de opvolging van deze plannen. 

Verschillende Vlaamse studenten bezochten UYAHF in het kader van een stage 

of het CHanGE-project. Elk van hen was onder de indruk van de motivatie en de 

vastberadenheid waarmee het team en de vrijwilligers van UYAHF zich inzette 

voor meer SRGR in Oeganda. Zelfs in tijden van een wereldwijde pandemie paste 

UYAHF zich voortdurend aan om hun

doelstelling alsnog te kunnen realiseren. Keer op keer werd duidelijk dat de 

passie en de creativiteit waarmee deze jongeren aan positieve verandering 

werkten, voortkwamen uit een diepe betrokkenheid en intrinsieke motivatie om 

de Oegandese jongeren de rechten te geven die ze verdienen.

UYAHF
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WeDecolonizeVUB (WDVUB) is een studentenproject van UCOS dat gedragen 

wordt door geracialiseerde studenten. Het doel van WeDecolonizeVUB is 

drieledig. 

WeDecolonizeVUB

Community
WDVUB wil een gevoel van gemeenschap creëren voor 

geracialiseerde studenten binnen het hoger onderwijs 

door hen een platform te bieden om elkaar te vinden, 

in alle veiligheid ervaringen te delen en activiteiten te 

organiseren.

Space
WDVUB wil fysieke ruimte creëren voor geracialiseerde 

studenten waar ze hun aspiraties, frustraties, vreugde,  

etc. kunnen uiten om zo van de universiteit een plek te 

maken waar geracialiseerde studenten zich ten volle  

kunnen ontplooien.

Knowledge
WDVUB tracht het zogenaamde universele en neutrale 

karakter van eurocentristische kennis aan de universiteit 

te deconstrueren, door middel van de dekoloniale 

bibliotheek en de events.
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Toen WeDecolonizeVUB in 2020 in het leven werd geroepen als studentenproject 

rond dekolonisatie, lag de hoofdfocus voornamelijk op de uitrol van de 

bibliotheekwerking. Dankzij de almaar minder strikte coronamaatregelen en 

de opstart van een actief studentenbestuur, kon het project in 2021 een hoge 

vlucht nemen en haar werking uitbreiden. Academiejaar 2021-2022 werd zo 

een bijzonder jaar. Het project draaide voor het eerst op volle toeren dankzij 

een team van elf gemotiveerde geracialiseerde studenten. Zij sloegen erin om 

vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid, interesses en noden te timmeren aan 

een platform waarin geracialiseerde studenten in het Brusselse een safe space 

vinden en zichzelf kunnen ontplooien.

WeDecolonizeVUB

De full force werking van het bestuur ging van start tijdens het allereerste 

bestuursweekend dat plaatsvond van 8 tot 10 oktober 2021. Het weekend stond 

in het teken van community builden, elkaar leren kennen, ervaringen delen om 

zo een gemeenschap van geracialiseerde te creëren en activiteiten uit te werken 

voor tijdens het academiejaar. 

Na het weekend bleek er een consensus te zijn dat het ook belangrijk is om te 

focussen op wat vreugde brengt aan de geracialiseerde gemeenschappen. 

Opstart en bestuursweekend
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Binnen de universitaire context zijn geracialiseerde studenten onderhevig aan 

verschillende processen van marginalisatie, waardoor ze niet altijd even actief 

kunnen deelnemen aan het studentenleven als hun witte studiegenoten.  Om 

deze leemte zo veel mogelijk op te vullen, biedt WeDecolonizeVUB dan ook 

volledig zeggenschap aan de studenten zelf om te bepalen op welke thema’s hun 

activiteiten inspelen.

De start van de nieuwe bestuurswerking werd zo afgetrapt met een feestelijke 

heropening van de bibliotheek, het kloppende hart van het WeDecolonizeVUB-

project. De tijdens het weekend besproken belangstelling voor vreugdevolle 

evenementen, leidde vervolgens tot het “Black Joy”-evenement. Dit event stond 

in het teken van de vreugde en positieve verhalen binnen de zwarte gemeenschap. 

Het was het resultaat van een samenwerking met podcaster Sarah Diedro en 

The Urban Woman, een co-working space geleid door geracialiseerde vrouwen 

in Sint-Gillis. Doordat de coronapandemie opnieuw oplaaide, werd het bestuur 

genoodzaakt haar laatste activiteit uit te stellen. 

Uiteindelijk kon “Fostering a Home Away From Home” plaatsnemen in februari. In 

samenwerking met studentenpsychologe Brenda Anyango, organiseerden we een 

safespacegesprek exclusief voor internationale studenten.  Binnen deze veilige 

ruimten, konden ze ervaringen delen en reikte de psychologe tools aan om ook 

in België een thuisgevoel te creëren. Het bestuur van WeDecolonizeVUB heeft 

voor dit event een folder samengesteld met allerlei soorten tips voor restaurants, 

bars, cultuur, winkels, jobs etc. om de internationale studenten wegwijs te maken. 

Eventwerking

https://www.facebook.com/events/351511546732460/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/351511546732460/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/1271167846705033/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/1587566271598753/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
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De maand maart was zeer druk met maar liefst drie evenementen. Maart staat 

in België ook wel bekend als Black History Month, en ook dit jaar vond er een 

samenwerking met WeDecolonizeVUB plaats. Op Internationale Vrouwendag 

organiseerde ASCOM, BHM Belgium en WeDecolonizeVUB het evenement 

The Importance of Black Sisterhood in de WeDecolonizeVUB-bib. Dit was een 

intiem evenement voor iedereen met Afrikaanse origine en die zich identificeert 

als vrouw. Er werd stil gestaan bij wat het betekent om een zwarte vrouw te zijn 

en wat elkaar verbindt. Ook vond de launch van de Blueprint study: Master in 

Critical Diaspora, Race and Liberation Studies plaats op 24 maart in Darna vzw. 

Het laatste evenement werd samen georganiseerd met ULB Décolonisons-nous 

en ging over de raciale vooroordelen in de techwereld. De gastsprekers hadden 

allen een heel andere achtergrond: muziek, fotografie en expert in cybergeweld.

Na de paasvakantie vond er een Artist Talk plaats in de bibliotheek, met 

kunstwerken van Cynthia Ntigurirwa die in gesprek ging met kunstcurator 

Rose-Myrtha Fortuna Dorsan. De kunstwerken van Cynthia zijn tot eind van het 

academiejaar te bezichtigen. In mei organiseerde we in Lagrange Point ‘Table 

Talks’ in samenwerking met Skin Mutts, over opgroeien met meerdere culturele 

identiteiten. In de vorm van speeddates konden deelnemers uitwisselen over 

vragen die werden opgegeven. Daarna volgende er een spontaan etentje met de 

leden van WeDecolonizeVUB, Skin Mutts en de deelnemers van het event.

Het laatste evenement van het academiejaar was de opendeurdag van de bib, 

waar iedereen welkom was voor een hapje en een drankje, en om kennis te 

maken met het bestuur dat heel het jaar door de evenementen heeft bedacht 

en georganiseerd. Er was ook de mogelijkheid voor nieuwe leden om zich aan te 

melden voor het bestuur.

Eventwerking

https://www.facebook.com/events/642664486820088/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/346728494139574/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/1164609450952082/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/514280623405254/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/514280623405254/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1105387963354593/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
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Omdat de gesprekken rond dekolonisatie en safe spaces de eigen 

universiteitsmuren overstijgen, organiseerde WeDecolonizeVUB in februari  

2022 een eerste interuniversitair netwerkweekend met gelijkaardige 

verenigingen. Tijdens dit weekend kwamen in totaal tien studenten van vijf 

studentenorganisaties samen om elkaar te leren kennen en  expertise uit te 

wisselen. Deze unieke, diepgaande ontmoeting legde zo de basis voor verdere 

samenwerking tussen de verengingen. 

Deelnemende organisaties waren:

 · Umoja Gent

 · Karibu Leuven

 · Undivided Leuven

 · ASCOM Brussel

 · WeDecolonizeVUB Brussel 

De deelnemende studentencirkels sloegen zo voor het eerst de handen in elkaar 

bij het schrijven van een open brief waarin ze hun verontwaardiging uitten 

over de discriminatie bij de opvang van Afrikaanse studenten die de oorlog in 

Oekraïne ontvluchten. Ook AYO en Imara en de Waalse organisaties Binabi, 

CEAA, Kilimandjaro en Bomoko steunden het initiatief.

Interuniversitaire samenwerking

https://www.ucos.be/open-brief-aan-de-afrikaanse-en-europese-autoriteiten/?sf_action=get_data&sf_data=results
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In samenwerking met BIRMM en Tundé Adefioye vonden er in het najaar  

interviews en focusgesprekken plaats met experts over anti-racisme en 

studenten van geracialiseerde gemeenschappen. Dit vormde samen met de 

literatuurstudie over vergelijkbare masteropleidingen in de VS en het VK, de 

basis voor het Blueprint project: Master Critical Diaspora, Race and Liberation 

Study.  Het uitgangspunt van de beoogde masteropleiding is het feit dat het 

leven van geracialiseerde mensen niet voldoende gearchiveerd is binnen de 

Belgische samenleving. De bijdrage van geracialiseerde personen aan de kunsten, 

wetenschap, filosofische debatten en mobilisatie voor raciale rechtvaardigheid 

is niet algemeen bekend en wordt niet onderwezen aan de universiteit. Het 

voorbereidend onderzoek voor de master dient om het gedane werk in de VS 

en het VK en diens successen, lessen en valkuilen weer te geven en daarnaast 

– het meest voorname– een beeld te schetsen van de context in België wat 

betreft raciale rechtvaardigheid, dekoloniale archivering en onderwijspraktijken.  

De grote vraag is: hoe zou een ideale master Critical Diaspora, Race and Liberation 

Studies er moeten uitzien volgens docenten, studenten en individuen in het 

middenveld. Deze vraag werd beantwoord tijdens de launch van het onderzoek 

op 30 maart in het Vlaams-Marokkaans cultuurhuis. Dit was niet een doorgaanse 

onderzoeksvoorstelling, gezien het uitgangspunt van de master vertrekt van 

alternatieve vormen van kennis, moest de voorstelling dan ook andere vormen van 

kennis belichamen. Daarom was er een Q&A met Marthe Djilo Kamga oprichter 

en coördinator van Massimadi-Bxl festival, één van de geïnterviewde voor het 

onderzoek en Rita Afonso bestuurslid van WeDecolonizeVUB en deelnemer van 

het focusgesprek met studenten. Daarnaast was er ook slam poetry van Soukaïna 

Benani , een bijdrage van Marie Daulne (Zap Mamma) en de avond eindigde met 

een dansvoorstelling door FayB . Een definitief eenduidig antwoord op de vraag 

hebben we niet, één ding is wel duidelijk: zo’n master is broodnodig. 

Blueprint Study: Master Critical Diaspora, 
Race and Liberation Studies 

https://birmm.research.vub.be/a-master-in-critical-diaspora-race-and-liberation-studies-summary-report-available
https://www.facebook.com/events/3217591198472536/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
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Het realiseren van de bovengenoemde master is een proces van lange adem 

dat jaren zal duren. Dat wilt echter niet zeggen dat er geen korte termijn 

initiatieven kunnen plaatsvinden die toewerken naar de masteropleiding. Braver 

Spaces summer school is één van die initiatieven. De summer school wordt 

samen met Tundé Adefioye en Imane Benyecif van campus Sint-Lucas KDG 

Antwerpen georganiseerd. Ook vertrekkende vanuit de notie dat de bijdragen 

van geracialiseerde gemeenschappen niet erkend wordt, dient de summer 

school vooral om geracialiseerde personen bekend te maken met de kennis in 

de verschillende geracialiseerde gemeenschappen. Dit opdat zij daaruit ook 

de kracht en input kunnen halen om te kunnen navigeren binnen het hoger 

onderwijs en daarbuiten. Daarnaast is er ook aandacht voor mentaal welzijn, 

want het emotionele is net zo belangrijk als het intellectuele om je klaar te 

stomen als weerbare persoon. De summer school is hybride met deelname van 

Decolonial Futures, een jongerengroep in Zuid-Afrika, studenten van Afro-Dutch 

studies in Amsterdam en voor alle andere geïnteresseerden uit geracialiseerde 

gemeenschappen tussen 17-35 jaar. De summer school zal plaatsvinden van 11 

tot 15 juli in Capital vzw te Brussel. 

Summer school



27
JAARVERSLAG UCOS 2021

In de evaluatiegesprekken keken de bestuursleden één voor één terug op 

WeDecolonizeVUB als een platform waar ze veel hebben geleerd en zich 

persoonlijk ontwikkeld hebben. Velen onder hen beschouwen de bibliotheek 

als een belangrijke ontmoetingsplek voor interactie met bezoekers om zo een 

gemeenschap te kunnen uitbouwen op de campus. Hieruit kunnen we concluderen 

dat het project slaagt in haar voornaamste doelstelling: community building. 

Op 30 juni sluiten we het academiejaar af met een verkiezingsdag waarop de 

nieuwe bestuursleden voor het komend academiejaar verkozen worden. Ook 

nemen we die dag afscheid van de uittredende leden met een barbecue.

Het volgende academiejaar zal de werking verder op scherp gesteld worden en 

zullen de bestuursleden voor het eerst een specifieke functie uitoefenen. Ook zal 

de uitwisseling tussen de verschillende verenigingen verder opgedreven worden 

door een serie workshops die vanuit UCOS zal worden aangeboden.

Vooruitblik 2022-2023
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Financieel verslag
Resultaat 2021
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de Vrije Universiteit Brussel, deMens.nu en Vlaamse social-profitfondsen 

en ontvangt verder subsidies of toelagen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD), De Vlaamse Overheid (Departement Buitenlandse Zaken),

Brussel Hoofdstedelijk Gewest (Brussels International), 11.11.11 en Jint

11.11.11, deMens.nu, Edukado, Uni4Coop, VLIR-UOS, Vrije Universiteit Brussel en VLHORA

UYAHF (Uganda Youth an Adolescents Health Forum) Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Arteveldehogeschool, Erasmushogeschool Brussel,  

Hogere Zeevaartschool, Hogeschool Gent, Howest, Hogeschool PXL, Karel de Grote Hogeschool,  

KU Leuven, LUCA School of Arts, Thomas More, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, UHasselt, 

VIVES, Vrije Universiteit Brussel

UCOS wordt structureel financieel gesteund door

UCOS werkt in België samen met

UCOS werkt internationaal samen met De partnerinstellingen van het Vlaamse hoger onderwijs zijn
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