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Beste leden en sympathisanten van VIRA,
VIRA nodigt u heel gaarne uit op een
avondconferentie met cocktail

op maandag 28 november 2022 om 18u30

WELKE INTERNATIONALE SOLIDARITEIT :
ZORGEN VOOR MORGEN ?
door

Els HERTOGEN
Algemeen Directeur 11.11.11
Ontwikkelingshulp, internationale samenwerking, solidariteit
met het globale zuiden, duurzame ontwikkeling…
Het ontbreekt ons niet aan ambitie noch aan talent om onze
relaties met de ‘derde wereld’ met gepaste en aangepaste
formuleringen te omgeven.
Maar wat gaat er schuil achter definities? Hoe pakken we
ongelijkheid en onrechtvaardigheid in deze globaliserende wereld
aan? Hoe stimuleren we veerkracht en ‘resilience’ van alle partners,
van politieke leiders, van de bedrijfswereld, van het
maatschappelijk middenveld, van de media? Hoe dringend zijn die
vragen, liggen we daar wakker van?
De grote koepel voor internationale solidariteit 11.11.11 levert hier
verdienstelijk werk. Haar jonge algemeen directeur ELS HERTOGEN
komt daarvan getuigen maar deinst niet terug voor nieuwe prikkels
in een snel evoluerend debat.
De conferentie gaat door op maandag 28 november 2022 om 18u30 in de Universitaire Stichting,
Egmontstraat 11, 1000 Brussel. Na afloop wordt een cocktail aangeboden.
Metro Troon. Parking 2 Poorten, Waterloolaan 2a of BeParking, Kunstlaan 53.
Voor deelname kan worden ingeschreven tot vrijdagmiddag 25 november via :
• de website van VIRA http://www.vira-org.be/inschrijving-vira-activiteit/
• of emailbericht naar vira@mail.org,
• of telefoon naar VIRA-secretaris Lieven VERMOTE (02 672 92 49 of 0498 22 02 75)
of Kevin WOOLMORE (Tel. 0496 07 25 94),
en overschrijving op rekening BE87 4300 7406 0194 van VIRA van 25 € voor leden van VIRA,
30€ voor niet-leden en 10 € voor voltijdse studenten.
Johan SWINNEN,
Voorzitter van VIRA
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Els HERTOGEN
Els Hertogen is algemeen directeur van 11.11.11, de Koepel van Internationale Solidariteit.
Van kindsbeen af is ze actief rond onrecht en ongelijkheid en een pleitbezorgster van
internationale solidariteit, zowel als vrijwilliger als professioneel.
Ze studeerde Politieke Wetenschappen aan de KULeuven, met een focus op Internationale
Betrekkingen.
Na haar studies startte ze als onderzoeker bij het HIVA-KULeuven, waar ze onderzoek deed naar
de plaats van 'civil society' (middenveld) in de Belgische en internationale
Ontwikkelingssamenwerking.
Na enkele jaren maakte ze de overstap naar 11.11.11, waar ze als medewerker op de
Beleidsdienst startte rond thema's als ontwikkelingssamenwerking, landbouw en klimaat.
Gestaag nam ze meer en meer leidinggevende verantwoordelijkheden op en leerde zo de
sector erg goed kennen.
Ze maakte nog even een zijsprong naar de UAntwerpen waar ze academisch onderzoek deed
naar hoe het Vlaamse middenveld omgaat met uitdagingen als diversiteit en politieke impact,
vooraleer de rol van algemeen directeur op te nemen bij de organisatie waar haar hart ligt:
11.11.11.
Ze is auteur van het boek “Van liefdadig naar rechtvaardig. 11 stemmen over de toekomst van
internationale solidariteit” (Lannoo).
https://11.be/

Volgende activiteit van VIRA
Omstreeks 20 december: Een debat over de conclusies van de zgn. Congo-Commissie en over de
toekomst van de Belgo-Afrikaanse betrekkingen.

Lid worden van VIRA
Om lid te worden van VIRA vult u het lidmaatschapsformulier in op http://www.viraorg.be/lidmaatschap/ en schrijft u 35 € over op VIRA-bankrekening BE87 4300 7406 0194.
Jongeren onder de 30 j. betalen geen lidgeld.
Lidgelden overgeschreven in de herfst van 2022 blijven ook gelden in 2023.
Er bestaat ook een formule voor bedrijfslidmaatschap zie http://www.viraorg.be/rechtspersoonslidmaatschap/
________________________
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