
Christophe Busch Directeur Hanna Arendt Instituut
“Om onze samenleving te re-pluraliseren of opnieuw meerstemmig te maken, noodzaken we een diversiteit aan mensen 
en meningen. De eerste stap is dan ook een verbinding te maken met “de Andere” wat ons toelaat samen te handelen.”

Badra Djait  Coördinator Diversiteit en Gender Kabinet Vicerector Ugent
“De SLOEP zet maximaal in op eenheid in verscheidenheid én op verscheidenheid in eenheid. Daarom kan De SLOEP 
een excellent gezinsvriendelijk aanbod in diversiteit aanbieden gebaseerd op respect, betrokkenheid, empowerment en 
kwaliteit.”

Sarah Schoentjes  Researcher bij het Ghent University Human Rights Centre                                                                                      
“Mensenrechten worden het best verwezenlijkt wanneer ze geen minimumdrempels zijn, maar wel streefdoelen; wanneer 
ze niet passief worden gerespecteerd, maar wel actief worden gerealiseerd; wanneer ze geen internationale ver-van-mijn-bed-
show zijn, meer wel gedragen door concrete, lokale initiatieven. Dit maakt het werk van organisaties zoals De SLOEP zo 
essentieel voor een ware verwezenlijking van mensenrechten voor iedereen.”

Mingtje Wang  3de jaar Studente Sociologie aan de Ugent  
“Louter representatie in de media, reclame of hoge functies zullen de structurele ongelijkheden die mensen met een 
migratieachtergrond ervaren niet fundamenteel veranderen. Als we werkelijk een diverse en eerlijke samenleving willen zijn, 
zijn we meer gebaat bij een ander systeem, die mensen voorop zet in plaats van de winst.”                

Verantwoordelijke uitgever : Nadia MERCHIERS De SLOEP Bevelandstraat 26, 9000 Gent

25 jaar De SLOEP
Colloquium over Diversiteit

Donderdag 9 december 2021 / De Centrale Kraankinderstraat 2 Gent

Programma
13u30    Opening deuren

14u00  Astrid De Bruycker  / Schepen Stad Gent                                                                                                                                             
    “Iedereen anders, allemaal Gent”

14u20   Prof. Piet Van Avermaet  / Ugent                                                                                                 
   “Een inclusief diversiteitsbeleid in onderwijs, what’s in a name ?”

14u40  Dr. Ama Kissi  / Ugent                                                                                                 
   “Racisme binnen de gezondheidszorg : een Mythe of een Feit ?”

15u00  Musicaal intermezzo door Shalan Alhamwy

15u20    Katrien Verhegge  / Administrateur Generaal Opgroeien
                     “Kansrijk opgroeien voor elk kind, elke jongere in alle diversiteit “

15u40  Meryame Kitir / Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid
   “Samenleven is voor mij solidair zijn én respect hebben voor elkaar in een wereld waarin    
   iedereen zichzelf kan en mag zijn”
 
16u00  Nadia Merchiers  / Voorzitter De SLOEP                                                                                           
   Slotwoord

16u30   Receptie met muzikaal optreden van het Martin Balogh Ensemble

Inschrijven voor het colloquium is verplicht. Stuur een e-mail naar openhuis@desloep.be met vermelding 
van naam, bedrijf/dienst, gemeente en eventueel een GSM-nummer. Inschrijven voor 20 november a.u.b.
Er zijn maximum 200 plaatsen beschikbaar. Het colloquium start stipt om 14u. Deuren open om 13u30.

Wat zij zeggen over Diversiteit


