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CONF 9

Geachte leden en sympathisanten van VIRA,
Op woensdag 19 december 2018 om 12u30
organiseert VIRA een lunchconferentie met

Guido GRYSEELS
Algemeen Directeur van het AfricaMuseum te Tervuren
over

“Het Afrika-Museum van Tervuren:
katalysator van een historisch besef en van moderne ambities”

De renovatie van het Koninklijk Museum voor Midden Afrika in Tervuren heeft een breed
omspannen en diepgaand debat op gang gebracht over de betekenis van de kolonisatie, over de
presentatie van het historisch patrimonium, over de wetenschappelijke rol van het museum, over
de toekomst van dit monumentaal erfgoed, over de problematiek van de restitutie…
De controverse is daarbij niet uit de weg gegaan. Het debat is nog niet voltooid. Gelukkig maar.
Voor Guido Gryseels, al zeventien jaar aan het roer van het Koninklijk Museum, is dit oord van
ontmoeting en reflectie, geen statisch of slapend patrimonium maar een bron die dynamisch
denken over onze betrekkingen met Afrika creatief in de hand werkt.
Deze conferentie vindt plaats op woensdag 19 december 2018 om 12u30 in de Universitaire
Stichting, Egmontstraat 11 te 1000 Brussel (Metro Troon, parking Naamse Poort).
Het aperitief wordt opgediend vanaf 12u00.
Voor deelname dient te worden ingeschreven vòòr maandagmorgen 17 december 2018 via :
- de website van de VIRA, http://www.vira-org.be/inschrijving-vira-activiteitlunchconferentie/ of
- emailbericht naar vira@mail.org, of
- telefoon naar VIRA-secretaris Lieven VERMOTE (02 672 92 49 of 0498 22 02 75)
en overschrijving op VIRA bankrekening BE87 4300 7406 0194 van 40 € voor leden van VIRA,
45 € voor niet-leden en 12 € voor voltijdse studente
Annulaties dienen vóór maandagavond 22 december te gebeuren. Nadien geen terugbetalingen.
Ik zal u gaarne verwelkomen op deze nieuwe activiteit van VIRA
Johan SWINNEN,
Voorzitter van VIRA
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Guido GRYSEELS
Guido Gryseels (°1952) groeide op in een gezin met elf kinderen
in Alsemberg waar hij school liep in het plaatselijke Sint-Victor
Instituut. Daarna studeerde hij economische wetenschappen
aan de KU Leuven en landbouweconomie in Australië. Hij
behaalde een doctoraat in de landbouwwetenschappen aan de
universiteit van Wageningen in Nederland.
Van 1979 tot 1987 werkte hij in Ethiopië als onderzoeker bij het
International Livestock Centre for Africa.
Na de Ethiopische periode werd hij diensthoofd in Rome bij de
FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde
Naties.
Sinds 2001 is hij Algemeen Directeur van het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika. Hij is ook lid van de Raad van
Bestuur en Voorzitter van het Begrotingscomité van Enabel.

Komende activiteit van VIRA
Woensdag 23 januari 2019 (18u00) in de KBC-hoofdzetel, Havenlaan Brussel: jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie met Didier REYNDERS, Minister van Buitenlandse Zaken, over de
prioriteiten van België als lid van de VN-Veiligheidsraad (2019-2020)

Lid worden van VIRA
Om lid te worden van VIRA vult u het lidmaatschapsformulier in dat op de website van VIRA te
vinden is (http://www.vira-org.be/lidmaatschap/) en schrijft u 35 € over op de VIRAbankrekening. Deze zal gelden als lidgeld voor de overblijvende maanden van 2018 èn voor het
werkjaar 2019.
Jongeren onder 30 j. en voltijdse studenten zijn van lidgeld vrijgesteld.
Er bestaat ook een lidmaatschapsformule voor rechtspersonen (lidmaatschap van alle leden van
de rechtspersoon, 5 vouchers voor een willekeurige activiteit, 275€), http://www.viraorg.be/rechtspersoonslidmaatschap/
_____________
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