thema-avond

'Noord-Zuid | samen voor
een duurzame wereld'
dinsdag 9 november 2021
De dienst Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking van UHasselt en de vzw Students for
Energy in Africa (S.E.A.) nodigen u uit op hun thema-avond 'Noord-Zuid | samen voor een duurzame
wereld' op dinsdag 9 november 2021 om 19 u. in gebouw D van de universitaire campus te Diepenbeek.
Tijdens deze avond zal u kunnen kennismaken met verschillende verenigingen en vzw's die, elk vanuit
hun eigen invalshoek, vertellen over hun projecten in ontwikkelingslanden rond duurzaamheid en
energie.
Interesse, schrijf je dan voor 5 november in via deze inschrijflink.
Programma
vanaf 18.30 u.

Onthaal

19.00 u.

Inleiding door prof. Wim Deferme van Students for Energy in Africa

19.05 u.

Ingenieurs zonder grenzen - ing. Luc Stevens

19.20 u.

Studentenproject TUM Kenia door ing. Tobias Corthouts en ing. Daan
Vanhoudt, alumni van UHasselt/KU Leuven

19.35 u.

Ondernemers voor ondernemers - Björn Macauter (General Manager)

19.50 u.

Paneldiscussie

20.20 u.

Nieuw studentenproject door Sven Kumpen en Lukas Degrande, studenten
in de master industriële wetenschappen-energie aan UHasselt/KU Leuven

20.30 u.

Receptie (twee gratis consumpties) - bijkomende dranken en pizza-actie ten
voordele van de projecten van vzw S.E.A.

Dit is een evenement met een coronacertificaat/Covid Safe Ticket als toegangsvoorwaarde.
We volgen de coronamaatregelen van het moment.
UHasselt wil u er attent op maken dat er foto’s gemaakt kunnen worden in de publieke ruimtes van de
universiteit (Agora, aula’s …). Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de mediakanalen van UHasselt,
voor marketingdoeleinden, voor onderwijsgebonden producten en voor publicaties. De GDPR-wetgeving
wordt gerespecteerd. U kan uw rechten van toegang, correctie, wissen en bezwaar uitoefenen
via privacy@uhasselt.be. Indien u vragen heeft aangaande privacy of uw gegevens, kan u de
privacyverklaring raadplegen op volgende link of contact opnemen met privacy@uhasselt.be.
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