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Academics for Development
Geeft studenten en hun kennis
sociale impact in het Zuiden
Studenten leren al luisterend en lezend, via herhalen en herformuleren.
Leren ze echter ook soms al doende? Het Leuvense Academics for
Development legt hen vragen uit het Zuiden voor en laat hen hun
antwoorden zelf ter plaatse brengen.
Jozefien Van Huffel

Wanneer straks de universiteit opnieuw in gang schiet,
begint Academics for Development aan zijn derde
werkingsjaar. Vijf tot zes kleine groepen studenten
zullen zich ditmaal, naast hun studie, onder meer
verdiepen in de economische toestand van een
ziekenhuis in Zambia of in de mogelijkheden met
waterkracht in Chili en met bijenteelt in Tanzania. „We
hebben het zelf in handen. Dat maakt het zo bijzonder.”

S

amen met collega’s die
rechten, economie en management studeren trok
toekomstig psychologe Noesjka
Defillet het voorbij academiejaar
zes weken naar Zuid-Afrika. Ze
reisde meer bepaald naar Calvinia, een dorp in het noordwesten, driehonderd kilometer boven Kaapstad. „Het is het geboortedorp van Veronica Booysen, die
nu in België woont”, legt Defillet
uit. „Met Vevoza, haar kleine organisatie, probeert ze daar toch
nog het een en ander in beweging te zetten.”
Booysen vroeg via Academics
for Development (AFD) hulp aan
studenten. „De werkloosheid in
Calvinia is hoog. Veel mensen
proberen er iets te verdienen als
poetshulp, tuinman of klusjesman bij rijkere inwoners, maar in
die informele economie zit helemaal geen structuur”, zegt Defillet. „De mensen wachten gewoon
op straat tot iemand hen wil aanwerven. Wij werkten een plan
uit om een job office op te richten,
waar werknemers en werkgevers
elkaar treffen.”
Vevoza is een van de zes partners voor wie AFD vorig jaar een
project uitwerkte. „In de meeste
gevallen is het de bedoeling dat
de studenten een ondernemingsplan opstellen, advies geven of
mogelijkheden onderzoeken”,
zegt Charlotte Janssens, studente bioingenieurwetenschappen

en dit jaar de communicatieverantwoordelijke. „AFD is opgericht door een groep vrienden.
Een van hen, Laurens De Poorter, was voor een project naar
het Zuiden geweest en besefte
daardoor dat de universiteit zelden de kans biedt de kennis uit
de lessen ook in de praktijk in te
zetten. AFD is nu een van de weinige organisaties die de universiteit, het bedrijfsleven en ontwikkelingshulp aan elkaar knoopt.”

„De studenten leren ook
van elkaar: eenzelfde
probleem bekijkt elk
vakgebied anders”
Het bestuur van AFD bestaat
volledig uit studenten. Het legt
contact met mogelijke projectpartners en organiseert lezingen en evenementen om nieuwe

studenten aan te trekken. Coaches begeleiden de diverse projectgroepen. „We stellen die ook
zorgvuldig samen en houden rekening met ieders persoonlijkheid”, zegt Janssens. „Ze moeten
immers een jaar lang intens samenwerken. Motivatie is overigens het allerbelangrijkste als we
de deelnemers selecteren, want
het is veel werk, zeker naast een
studie. Daarentegen leer je veel
van elkaar: elk vakgebied kijkt
anders naar een probleem.”
Zowel ngo’s en vierdepijlerorganisaties als bedrijven in het
Zuiden kunnen projectpartner
zijn. De groep van Ruben Claessens, burgerlijk ingenieur in spe,
werkte bijvoorbeeld samen met
Baobab Express, een personenvervoerbedrijf in Benin. „Het
maakt zijn handelsmerk van veilig en betaalbaar vervoer”, zegt
hij. „Wij onderzochten of het mogelijk was de zaak uit te breiden
naar een buurland. Onze keuze
viel op Togo, dus daar reisden we
uiteindelijk naartoe.”
De studenten komen wekelijks
samen. Vóór ze naar het Zuiden
vertrekken, doorgaans in de zomervakantie, presenteren ze
meermaals waar hun plannen
staan. Bij de uitvoering komen
ze echter niet zelden voor onverwachte problemen te staan.
„De informatie waar we in België
over beschikten, bleek niet altijd
correct”, lacht Claessens. „Een
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dorp bleek ter plaatse een flinke
stad. We moesten onze plannen
dus vertalen naar de realiteit.”
Ook in Zuid-Afrika evolueerden de plannen ter plaatse. „In
Calvinia bleek er echt nauwelijks
werkgelegenheid te zijn”, zegt
Noesjka Defillet. „Het job office
kwam er en kon al een paar werkgevers en werknemers koppelen.
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Door met veel mensen te praten,
kwamen we echter ook andere
problemen op het spoor. Werknemers beschikken vaak niet
over materieel om hun taken uit
te voeren. Ze moeten het huren
en verdienen daardoor nog minder. We organiseerden dus een
uitleendienst met materieel.”
AFD mikt altijd op duurzame
oplossingen en vertrekt steeds
van een concrete vraag. „Het komende werkjaar zal een groepje
bijvoorbeeld een ondernemingsplan opstellen voor een ziekenhuis uit Zambia”, zegt Charlotte Janssens. „Dat krijgt subsidies
van de overheid om medicijnen
te bekostigen, maar niet om bijvoorbeeld een kapotte lamp te
vervangen. Het moet dus zelf inkomsten genereren en hoopt dat
via een gasthuis te doen.”
Een andere partner voor 20152016 is Oxfam International in
Burkina Faso. „Dat wil onderzoeken of er daar of in Europa een
markt is voor fonio, een nieuw
graan dat lijkt op quinoa”, zegt
Janssens. „Andere studenten zullen dan weer werken aan de bijenteelt in Tanzania of een nieuw
systeem om elektriciteit uit waterkracht te halen in Chili.” Zelf
stapt ze pas volgend jaar in een
project. „AFD heeft me echter nu
al veel geleerd wat een aula niet
kan bieden.”
Info op www.academicsfordevelop
ment.be of via info@academicsfor
development.be.

