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Amani El Haddad 
voem vzw - sociaal cultureel werker - hands on - multitasker - veel energie - 
netwerken - mensen verbinden via cultuur 
bruggen bouwen, krachten bundelen rond diversiteit en inclusie 
 
Aristide Bandora 
abstrakt events - nightlife - organisator - creativiteit   ondersteunen - diversify & 
amplify - connect & change - bestuurslid GKO 
tijd voor actie! grote verwachtingen, sterke resultaten. 
 
Badra Djait 
UGent coördinator diversiteit & gender - actief als bestuurder bij verschillende 
culturele organisaties in het Gentse 
gent europese culturele hoofdstad 2030 vanuit diversiteit & inclusie 
 
Chokri Ben Chikha / Sietske de Vries 
action zoo humain - participant - spelen - out of the box - durven denken - durven 
provoceren - als een prisma op een andere manier naar de dingen kijken  
bestaande initiatieven ondersteunen, nieuwe acties in gang zetten, groot en 
ambitieus durven denken 
 
Jamila Channouf 
opgegroeid in borgerhout - liefde voor gent - sinds 2002 culturele 
gemeenschappen en praktijken verbinden - informele netwerken - veel 
samenwerkingen - lid petit comité GKO 
meer doen! 
 
Bart Marius 
museum dr. guislain - andere meerstemmigheid - punk - diy 
hofnar: vuur aan de schenen leggen, geweten schoppen 
 

 
Fatih De Vos 
urban arts, hiphop en alles wat errond zit - jeugdwerker graffiti   vzw - gentenaar - 
socioloog - voorzitter Vuurgroep DIG 
actie! als de sporen van de cowboyboots het paard in beweging krijgen. 
 
Johan De Smet 
kinderen, jongeren en de kunsten - intergenerationele tinder - luisteren en leren - 
spelen, maken, regisseren - artistiek leider   kopergietery - trekker werkgroep 
kinderen en jongeren GKO 
we lenen cultuur van de toekomstige generaties, vanuit die basishouding: blik naar 
morgen. 
 
Rachida Lamrabet 
juriste van opleiding - advocate - coördinator scan&do - praktijkassistent 
mensenrechten - schrijfster - verbeelding niet benaderen vanuit 1 enkel 
perspectief - meer representatie en diversiteit zal   cultuursector zuurstof geven 
lat hoog leggen! macht herverdelen.  
 
Steven Heene 
ntgent - ex-journalist - programmator - dramaturg - empathie 
actie en inspiratie. inspiratie en actie. 9000! 
 
Tom Rummens 
podiumkunsten - LOD muziektheater - gent - nieuwsgierig - vragen   stellen - 
vanuit verschillende hoeken kijken - energie haal je uit dingen doen. 
immobilisme op vlak van diversiteit en inclusie tegengaan. 
 
Yilmaz Kocak 
tolk - sociaal tolk - landmeter - mensen zich thuis laten voelen - cultuur spreiden - 
de centrale - zot van Gent.  
cultuur = basisrecht! (Her)(Ver)DEEL.    


