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Verslag B4Y (YWCA of Belgium) – 4 oktober 2008 – Brussel 
 
Aanwezig: Lucette Rysheuvels (vrijwilligster), Claude Lejeune (vrijwilligster), Kristien Deboodt (vrijwilligster, 

voorzitster Antwerpen), Christèle Allebroeck (staf, coördinatrice Louette), Judith Vink (vrijwilligster, RvB 

Belgium), Tania Polak (vrijwilligster, RvB Belgium), Lila Sharma (vrijwilligster, RvB Antwerpen), Leen Lesire 

(staf, Antwerpen), Sophie Withaeckx (staf, uittredend coördinatrice Antwerpen), Ursula Jaramillo (staf, nieuwe 
coördinatrice Antwerpen), Katia Dzhioeva (vrijwilligster, Girls in the City), Helga Van Goethem (vrijwilligster, 

RvB Belgium), Françoise Rysheuvels (vrijwilligster, RvB Louette), Christina Vogt (vrijwilligster), Mien De 

Graeve (vrijwilligster, voorzitster Belgium) 
 

 We begonnen de bijeenkomst met een lekker ontbijt en een informele babbel. Dank aan Christèle en Tania 

voor de boodschappen! 

 

 Katia begeleidde een creatief voorstellingsrondje.  

Aandachtspunt voor een volgende keer: het is niet enkel van belang om elkaars namen te kennen, het is 

ook goed om te weten wie welke functie uitoefent binnen YWCA! Zie ook aanwezigheidslijst. 

We hebben binnen B4Y een heel diverse groep, ook qua taal, en dat zorgt/zorgde ervoor dat de 

communicatie niet altijd optimaal verliep. Alle suggesties om dit anders/beter aan te pakken zijn welkom! 
 

 Judith bracht verslag uit van het uitwisselingsproject met de USA waar zij aan deelnam. Er verschijnt een 

artikel over dit project in het IVCA-nieuws en Judith stuurt een aantal documenten en interessante info nog 

naar iedereen door.  
 

Het verslag van Judith is zeker inspirerend! Enkele ideeën om mee te nemen:  

- mensen samenbrengen in interculturele groepen, voor ontmoeting, maar tegelijk met een extra teaser, bijv. 

„oefen je Spaans of Turks en kom naar onze ontmoetingsgroep‟ 
 

- in de loop van 2009 verhuizen wellicht alle administratieve diensten van Stad Antwerpen naar het gebouw van 

Bell Alcatel in de Paleisstraat – dit is een uitgelezen kans voor IVCA: we zouden in IVCA lunchgesprekken 
kunnen organiseren (vgl. Stad Gent) en de werknemers van de stad dus bij een broodje en een drankje ook 

infosessies kunnen aanbieden over verschillende onderwerpen ivm vrouwen, gender, interculturaliteit 

 
- in Nederland (Utrecht) worden ook projecten ivm tewerkstelling van hooggeschoolde migranten 

georganiseerd, misschien is het goed om ook eens naar dat voorbeeld te kijken (de omgevingsfactoren daar 

sluiten misschien beter aan bij de onze dan die van de USA) 

 
- er zijn veel interessante combinatiemogelijkheden van ideeën uit de USA en dingen die we al in België 

organiseren, vgl. TupperCare sessies van het SAMV: probleem is meestal de financiering, belangrijk dat we 

gericht op zoek gaan naar centen! 
 

- project Girls in the City loopt al in IVCA en wordt getrokken door Katia – bestaat uit 4 onderdelen:  

1. leadership training voor jonge vrouwen, promotie verloopt o.a. via PINA, Katia doet intakes, momenteel zijn 
er al 15 meisjes, ze zijn vooral van Afrikaanse afkomst en allemaal tussen de 18 en de 25 jaar. 

2. interculturele kooklessen 

3. theatercursus 

4. excursies (Antwerpen, Brussel) 

    vzw YWCA OF BELGIUM asbl 
             Young Women’s Christian Association   
nnvvzwvzw  



________________________________________________________________________________________________________ 
 
Maatschappelijke  zetel          Tel.   + 32 3 238 16 93 
Paleisstraat    39     http://belgium.ywca.be    Fax   + 32 3 237 58 13 
2018   ANTWERPEN    info@belgium.ywca.be    Bank  833-5269029-53 

opm: Katia maakte voor dit project gebruik van de Manual van de World YWCA! + voorstel om in de 

uitvoering van het project ook de jongeren van Louette te betrekken (bijv. bij theatervoorstelling?): verder 

uitzoeken! 

 

- belangrijk om eens na te denken over de „branding‟ van YWCA – in hoeverre kunnen wij ook een actieve rol 
spelen ivm het „christelijke‟ imago van onze organisatie, hoeveel invloed hebben we op wereldvlak, kunnen wij 

ook hier een pioniersrol spelen? Vgl. invulling YWCA in de VS en in Schotland. Ook andere organisaties 

maken eenzelfde evolutie door vb. Scouts ('Christelijke' is hier ook uit de naam verdwenen).  

 
- belangrijk om vanuit de leefwereld en de behoeften van leden en deelnemers te vertrekken, bijv. in Louette 

loopt momenteel een bevraging van de jongeren in Gedinne (via de jeugdbewegingen) 

 
 

 Aankondiging European Representatives Meeting in Aarhus, Denemarken. Er is nog heel weinig info 

beschikbaar dus een uitgebreid verslag zal achteraf volgen. Christèle, Leen, Lila, Katia, Judith en Mien 

zullen de YWCA of Belgium vertegenwoordigen. Judith stelt zich bovendien kandidaat als voorzitster van 
het European Committee.  

 

 Gesprek over de jaarlijkse YWCA-days.  

De voorbije jaren kwamen we telkens samen in Louette, in het begin nog voor een weekend, later 

evolueerde dat naar een dag. Het begon meer en meer „alleen maar‟ een uitstap te worden van de vrouwen 
die in IVCA les volgen, en het werd steeds minder een echte ontmoetingsdag tussen de verschillende 

YWCA‟s. Het waren telkens fijne en goed georganiseerde dagen maar ondanks grote inspanningen van veel 

mensen, bleven velen de laatste jaren toch een beetje met een onvoldaan gevoel zitten. De uitstap stelde 
IVCA ook telkens voor financiële vraagstukken. 

 

 We gingen dus op zoek naar een mogelijke nieuwe invulling van deze YWCA-days.  

Belangrijke aspecten zijn: 
- ontmoeting 

- activiteiten 

- ontspanning 
- weg zijn uit de stad 

- rust en natuur 

- ander deel van het land leren kennen 
- werken aan de banden tussen de verschillende YWCA‟s in België 

 

Tijdens een volgende editie van de YWCA-days zouden we aandacht willen voor: 

- een volledig programma (dag + avond), overnachting is mogelijk 
- eventueel een stukje “privé-tijd” voor elk van de centra  

- ontspanning 

- eventueel een parallel programma voor partners en kinderen 
- uitgebreid verslag en opvolging van ERM 

- projecten aan elkaar voorstellen 

- iemand uit de EYWCA of uit een andere YWCA uitnodigen 
- teambuilding 

- inhoudelijke bijdrage over vrouwen, gender, … 

- goed nadenken vooraf over de kosten van een dergelijk weekend en hoe ze gedragen zullen worden 

 
Conclusie voor de eerstvolgende YWCA-days (dit nieuwe concept moeten we achteraf evalueren en dan 

zien hoe we ermee verder gaan!):  

 
We organiseren een soort van werk –en ontspanningsweekend in Louette, tijdens het voorjaar van 2009. In 

die zin kan dat weekend gezien worden als een van de B4Y‟s. Een volgende B4Y kunnen we dan in 

Antwerpen (en op termijn misschien eens in Gent) organiseren, zodat we de verplaatsingskosten en – 

inspanningen afwisselen. 
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Het weekend staat open voor iedereen, maar is zeker bedoeld voor de mensen van de raden van bestuur 

(Antwerpen, Louette, Belgium), voor de leden van de staf van de verschillende centra, en voor de actieve 
vrijwilligers.  

We plannen een volledige dag + avond waarin we zowel inspanning als ontspanning voorzien. Behalve een 

inhoudelijk B4Y-moment is dit dus ook een moment van herbronning, van samen genieten, van elkaar 
bedanken voor de inzet van een heel jaar.  

 

Zo snel mogelijk datum formeel vastleggen! 

Praktische organisatie: YWCA of Belgium, maar alle hulp en ideeën zijn natuurlijk welkom! 
 

 

 
  

 


