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Beste leden en sympathisanten van VIRA,
Namens het VIRA-bestuur nodig ik u en uw partner heel gaarne uit op onze jaarlijkse

NIEUWJAARSRECEPTIE
op woensdag 15 januari 2020
om 18u00
in de hoofdzetel van de KBC,
Havenlaan 2, 1080 Brussel
met een conferentie door

Mr. Kati VERSTREPEN
Voorzitter van de Liga voor
Mensenrechten
over

“Mensenrechten…
te ver van ons bed?”
Mensenrechten: voer voor idealisten?
Worden ze weggedrukt door realpolitieke analyses of diplomatieke gevoeligheden ?
Of deemsteren ze weg in de complexiteit van het post-koude-oorlog tijdperk ?
Mensenrechten staan immers onder druk, wereldwijd, ook in onze eigen Europese contreien.
Maar liggen we daar nog echt wakker van ?
Er wordt over gedebatteerd, dat wel, maar schuift het cynisme niet méé aan tafel ?
Kan de democratie gedijen, krijgen veiligheid en vrijheid, vrede en ontwikkeling redelijke
kansen, als fundamentele rechten en vrijheden niet op voldoende respect kunnen rekenen?
Opening der deuren om 17u15, conferentie om 18u00, receptie om 19u30, sluiting om 21u30.
U gelieve uw aanwezigheid aan te melden voor vrijdagmiddag 10 januari 2020 via :
- de website van de VIRA : http://www.vira-org.be/inschrijving-vira-nieuwjaarsreceptie-2020/ of
- emailbericht naar vira@mail.org, of
- telefoon naar VIRA-secretaris Lieven Vermote (02 672 92 49 of 0498 22 02 75)
Bij gebruik van de KBC-parking gelieve u de nummerplaat van uw wagen op te geven.
De deelname is gratis. De receptie wordt u aangeboden door de KBC-Groep.
Intussen wens ik u fijne kerstdagen en een heel gelukkig nieuw jaar.
Johan SWINNEN,
Voorzitter van VIRA
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Kati VERSTREPEN
Kati Verstrepen studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen en is sinds 1988 advocaat aan de
Antwerpse balie. Zij legde zich van in het begin toe op het migratierecht en richtte in 2016 het
kantoor Antigone Advocaten op. Sinds 1998 doceert zij het vak vreemdelingenrecht in het kader van
de beroepsopleiding van advocaten.
Kati Verstrepen bekleedde verschillende functies binnen de balie: zij was o.m. lid van de Raad van de
Orde, bestuurder bij de Orde van Vlaamse Balies, voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand
en stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen.
Momenteel is zij lid van het Migration Committee bij de Council of Bars and Law Societies of Europe
(CCBE) en afgevaardigde bij de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies. Ondertussen
is zij voorzitter van de Liga voor Mensenrechten en voorzitter van vzw Nansen, de opvolger van het
Belgisch Comité voor de Hulp aan de Vluchtelingen.

VIRA DANKT DE KBC-GROEP VOOR ZIJN GASTVRIJHEID
De KBC-hoofdzetel ligt aan de brug over het kanaal Brussel-Charleroi, vlakbij Kanal (vml. Citroën)
Ingang voetgangers : Havenlaan 2, 1080 Brussel - Sint-Jans Molenbeek;
Ingang voertuigen : tegenover de Opzichterstraat (rue de l’Intendant) 24, 1080 Brussel. Bij aankomst
neemt u de middelste inrit, duwt u op de microfoonknop en meldt u zich aan bij de bewaking.

Met de metro : halte IJzer/Yser.
Per auto : Vanuit het westen (Gent) : U verlaat de Leopold II tunnel aan de afrit Sainctelette.
Verkeerslichten. Linksaf rond de rotonde met het monument, de Havenlaan in. Het eerste straatje
links is de Opzichterstraat.
Vanuit het oosten (Leuven): Meteen na de Rogier-tunnel neemt u de uitrit Sainctelette-Yser. De brug
over het kanaal over. Rechtsaf de Havenlaan in. Eerste –nauwe- straat links, de Opzichterstraat.
Per bus : Vanuit het Zuidstation, MIVB-bus 51 richting Stadion. Afstappen in Sainctelette
Vanuit de halte (Boudewijn)Stadion, MIVB-bus 51 richting Van Haelen of bussen De Lijn 242, 250 of
260 richting Brussel. Afstappen aan Sainctelette.
Te voet vanuit het NMBS-station Brussel Noord (ongeveer 20 minuten)
Vanaf het Rogierplein neemt u de Kleine Ring rechtsaf, richting Basiliek van Koekelberg. Eens u het
kanaal heeft overgestoken gaat u rechtsaf en komt u in de Havenlaan.
Lid worden van VIRA
U vult het lidmaatschapsformulier in op http://www.vira-org.be/lidmaatschap/ en schrijft 35 € op de
VIRA-bankrekening. Personen jonger dan 30 j. en voltijdse studenten betalen geen lidgeld.
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