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Hoe het begon … 

In maart 2011 ontstond het idee om een weekend te organiseren voor youth 

leaders for sustainable development. Met een kleine groep vrijwilligers werd een 

subsidiedossier geschreven voor het Europese jeugdprogramma Youth in Action. 

In mei 2011 werd ons youth initiative goedgekeurd en konden we de 

voorbereidingen van ons weekend verder uitwerken. Het eerste weekend zou 

van 19 tot en met 21 augustus 2011 plaatsvinden in het jeugdverblijfcentrum ‘de 

Waterman’ in Molenbeek en kreeg als naam ‘Masterclass voor duurzame 

ontwikkeling’. Deelnemers en sprekers werden gecontacteerd en de enthousiaste 

reacties gaven aan dat er interesse was voor ons initiatief. 

 

foto: Maïka De Keyzer 

 

Een vzw …, en nog één 

Naarmate de voorbereidingen van de eerste Masterclass vorderden, raakte de 

trekkersgroep ervan overtuigd dat we het niet bij één Masterclass wilden laten. Er 

werd dan ook vrij snel beslist dat we een vastere structuur wilden uitbouwen. Een 

eerste stap hierin was de oprichting op 27 juli 2011 van een vzw onder de naam 

Act4Change . Een jaar later, op 11 maart 2012 werd een tweede vzw opgericht 

onder de naam Act4Change Gent. De twee vzw’s vormen samen de juridische 

structuur achter de werking van Act4Change. 
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foto: Maïka De Keyzer 

 

De eerste Masterclass werd in de uitnodiging samengevat als: 

 

Een ontmoetingsmoment voor jongeren die op een of ander vlak een 

voortrekkersrol spelen in onze maatschappij.  

Een kans om bij te leren van elkaar en van een aantal experts.  

Een broeinest van nieuwe ideeën. 

 

Met 38 waren we, voor deze eerste Masterclass. Deelnemers, begeleiders, koks 

en een praktische ploeg. Samen maakten we er een geslaagd weekend van. De 

inhoudelijke input werd verzorgd door de 14 sprekers die we uitnodigden. Nadine 

Gouzée van het Federaal Planbureau en prof. dr. René Kemp van de Universiteit 

Maastricht spraken voor de hele groep. In de trajecten ‘Financiële crisis’, de 

toekomst van ontwikkelingssamenwerking’, ‘Internationaal klimaatbeleid’ en 

‘energie’ spraken onder andere Kurt Vansteeland van De Tijd, John Crombez, 

Leida Rijnhout van ANPED, Marcus Leroy, Wendel Trio, voormalig 

campagnedirecteur van Greenpeace en Alex Polfliet van Zero Emission 

Solutions. 
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In 2012 werden nog twee succesvolle Masterclasses georganiseerd.  

De inhoudelijke trajecten behandelden de sociale dimensie van duurzaamheid, 

voeding, groene economie, de meetbaarheid van duurzaamheid,  fair trade 

labeling, arbeidsrechten, grondstoffenhandel en campagne voeren. In plenaire 

sessies kwamen onder andere Luc Cortebeek en de Low Impact Man, Steven 

Vromman aan bod. Twee keer waren alle plaatsen ingevuld en namen dus een 

vijftigtal jongeren met diverse achtergronden deel aan de masterclass. 

foto: Maïka De Keyzer 

Na twee masterclasses in Brussel, vond de derde masterclass in Antwerpen 

plaats. Een belangrijke innovatie was de samenwerking met de stichting 

Young&Fair uit Nederland. Door deze samenwerking namen een twintigtal 

Nederlandse deelnemers deel aan onze masterclass, wat sterk gewaardeerd 

werd door alle deelnemers. Het voegde een internationale dimensie toe aan de 

masterclass. 

 foto: Maïka De Keyzer 

“Het traject over fairtrade-
labelling was verhelderend. Het 
voedde echter ook de discussie 
over het stellen van een 
ondergrens aan de criteria voor 
eerlijke handel. Moeten we ons - 
in navolging van 'greenwashing'- 
stilaan ook hoeden voor een golf 
van 'fairwashing'?”  

Deelnemer Masterclass 3 

“Ik vond de workshop van 
Michaël Bremans, CEO van 
Ecover, zeer inspirerend.  
Ecover heeft een kartonnen 
doos ontworpen opdat minder 
karton verspild wordt, een 
ontwerp dat andere bedrijven 
overnamen.” 

Deelnemer Masterclass 2 
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Onder de titel Coffee with the Future organiseerden we tien salongesprekken met 

boeiende sprekers. Samen met de jongerenvertegenwoordiger voor klimaat van 

de Vlaamse Jeugdraad, Heidi De Langhe, organiseerden we vier sessies rond 

klimaatbeleid. Na avonden met Jürgen Lefevre van de Europese Commissie, 

Thomas Wyns en Steven Vromman werden we uitgenodigd bij Europees 

commissaris voor Klimaatactie Connie Hedegaard. Ook rond de 

duurzaamheidstop Rio+20 organiseerden we twee gesprekken, één met Remy 

Merckx en Griet Verbeke van de Vlaamse overheid vóór de conferentie en één 

met Belgisch onderhandelaar Tim Bogaert na de conferentie. Daarnaast 

organiseerden we nog losse avonden met Tobias Leenaert van EVA vzw, Jan 

Aertsen van Vredeseilanden, monetair expert Bernard Lietaer en Jean-Pascal 

van Ypersele van het IPCC. Deze inspirerende gesprekken boden de maximaal 

vijftien deelnemers de kans om zowel inhoudelijk dieper in te gaan op het thema 

waarrond de spreker werkt, maar ook inzicht te verwerven in de motivatie 

waarom de spreker voor een bepaalde thematiek en context kiest om bij te 

dragen aan een duurzame samenleving. 
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Erkenning en lidmaatschappen 

Act4Change Gent werd op 6 september 2012 door de Stad Gent erkend als 

vereniging actief op het gebied van de Noord-Zuidsamenwerking. Met 

Act4Change dienden we een aanvraag in voor erkenning als Sociaal-Culturele 

vereniging bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel. We hopen ook 

daar op een positief antwoord. 

Op 26 maart 2012 werd Act4Change erkend als zendorganisatie voor EVS 

vrijwilligers. Dit laat ons toe om jongeren de kans te bieden zich een jaar lang in 

een ander Europees land in te zetten voor een organisatie die rond 

duurzaamheid werkt. Een eerste dossier werd inmiddels goedgekeurd. Pierre 

Talrich zal een jaar lang meewerken op de biologische boerderij Libélula Huerta 

in de buurt van Avilés, Spanje.   

In november 2011 werd Act4Change aanvaard als waarnemend lid van Youth for 

Exchange en Understanding (YEU). Dit is een netwerk van bijna vijftig 

jongerenorganisaties uit Europa en Noord-Afrika dat vrede, begrip en 

samenwerking tussen jongeren promoot. Via dit netwerk konden enkele jongeren 

deelnemen aan internationale uitwisselingen in Spanje en Turkije en kreeg 

Pieter-Jan Van de Velde zijn accreditatie voor deelname aan de 

duurzaamheidsconferentie Rio+20. Act4Change is ook partner in het YEU-

project Green Leaders dat jongeren die duurzaamheid een plaats willen geven 

binnen hun organisatie ondersteunt. 

In de zomer van 2012 werd Act4Change ook aanvaard als lid van ANPED (The 

Northern Alliance for Sustainable Development). ANPED is het netwerk van 

noordelijke NGO’s dat, in samenwerking met NGO’s uit the Global South, werkt 

aan het creëren en behouden van duurzame samenlevingen wereldwijd. ANPED 

werkt rond environmental justice en systeemverandering in de economie en 

ondersteunt ook het maatschappelijk middenveld door capaciteitsopbouw, 

uitwisseling en kennisdeling.  
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Samenwerking 

Act4Change hecht veel belang aan samenwerking met andere organisaties. Zo 

betrokken we Noord-Zuid Studenten, USOS, Catapa, Vredeseilanden, de 

Vlaamse Jeugdraad, Rio+20s, UCOS en Informateurs bij onze eigen initiatieven.  

 

foto: Maïka De Keyzer 

 

Financiën 

Ook op financieel vlak verliep ons eerste boekjaar voorspoedig. We kregen de 

steun van het Youth in Action programma van de EU, de Provincie Oost-

Vlaanderen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel, de Stad 

Antwerpen en de Stad Gent. Ook de Vredeseilanden, Oxfam-Wereldwinkels, 

Volksvermogen en Poolheater ondersteunden onze activiteiten financieel. 

Daarnaast kregen we ook sponsoring in natura van Alpro Soya, het Carlton Hotel 

in Gent, Oxfam Fairtrade en de Vlaamse overheid. Ook heel wat sprekers 

vroegen geen vergoeding voor hun bijdrage. 
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De inkomsten van het eerste boekjaar bedroegen 39167,03 euro waarvan 

19544,19 euro dat jaar uitgegeven werd. Zo’n 14500 euro kregen we voor 

activiteiten die in 2013 zullen uitgevoerd worden. 5204,74 euro konden we als 

winst van het boekjaar aan onze reserves toevoegen. Dankzij deze reserve 

kunnen we in de toekomst projecten opstarten zonder dat er noodzakelijk 

financiering gewaarborgd is. Dit biedt ons de ruimte om ons eigen beleid te 

bepalen en keuzes te maken. 

 

Interne werking 

Dit alles wordt mogelijk gemaakt dankzij de inspanningen van vrijwilligers 

waaronder veel deel uitmaken van het bestuur. Het bestuur kwam een 15-tal 

keer samen. Om de vrijwilligers te bedanken, organiseerden we in augustus 

2012 een eerste vrijwilligersdag. We bezochten de brasserie De la Senne en 

hielden een gezellige barbecue. Om de externe communicatie te optimaliseren, 

kwamen de websites van Act4change en de masterclass online. Ook wordt er 

gebruik gemaakt van sociale media, het Act4change Facebook account telt 

ondertussen meer dan 200 volgers. Tenslotte beschikt Act4change over een 

mailinglijst  die wordt gebruikt om internationale activiteiten te communiceren.  

Europese 
subsidies 

29% 

Belgische 
subsidies 

40% 

Sponsoring 
5% 

Bijdragen 
NGO's 
13% 

Giften 
0% Werking 

13% 

Verdeling inkomsten Act4Change 
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Vrijwilligers 

Annemie Byttebier, Karolien Byttebier, Ann Coenen, Brendan Coolsaet, Heidi De 

Langhe, Karolien De Prez, Mahlu Mertens, Leen Vandenbussche, Hanne 

Vandersteene, Pieter-Jan Van de Velde, Josefine Vanhille, Ben Vanpeperstraete, 

Eef Verbeke, Willem Vereecken en Michiel Verlinden waren stichtend lid van één 

of beide vzw’s. Daarnaast droegen ook Marcus Bogaerts, Pieter Coenen, Maika 

De Keyzer, Karen Delvoye, Filip Govaerts, Marleen Hermans, Liese Loverickx, 

Mei Lan Ng, Annegreet Poelman, Marian Renkens, Pieter Robyns, Dries 

Rombouts, Natalie Van den Eynde, Gaetan Vandenplas en An Willems hun  

steentje bij tot de realisatie van onze activiteiten. 
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