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In 1964 zei mensenrechtenactivist
Malcolm X: ‘onderwijs is het paspoort
voor de toekomst, want morgen
behoort toe aan degene die zich er
vandaag op voorbereidt.’ Als
voorvechter van gelijke rechten zag hij
in onderwijs de grootste hefboom om
kinderen vol zelfvertrouwen hun plaats
te laten vinden in de samenleving.
Vandaag inspireren zijn woorden
meer dan ooit ons dagelijks werk want
in een tijd vol uitdagingen is de
volgende generatie onze garantie voor
een beloftevolle toekomst.

Een jaar geleden hoopten we nog dat we de
moeilijke coronatijden hadden getrotseerd. De
relance zou nieuwe adem geven aan onze
samenleving en de roaring twenties inluiden.
Ondertussen weten we dat andere crisissen de
kop opsteken die ons als mens voor ongekende
vraagstukken stellen. De oorlog in Oekraïne, de
recessie, het klimaat, het lerarentekort: allemaal
bedreigen ze de sociale cohesie en kansen van
kwetsbare jongeren.

Veerkracht volstaat niet langer voor wie vandaag
opgroeit. De uitdagingen waar jongeren voor
staan, zijn velerlei en vereisen complexe skills om
stand te houden in de maatschappij van morgen.
Kritisch denken, fake news herkennen,
respectvol van mening verschillen, initiatief
nemen, overtuigen… Het zijn maar een paar van
de vaardigheden en attitudes waarmee we onze
jongeren willen wapenen via debat.

Onze samenleving veranderde nog nooit zo snel
als nu en onze jongeren en mentoren zijn
constant op zoek zijn naar hun plek in de wereld.
Voor onszelf als organisatie is die continue
verandering vooral een kans om ons elke dag de
vraag te stellen: hoe maken we het verschil voor
elk kind in ons programma? Alleen met die
reflectie en de durf om steeds de lat hoger te
leggen, bereiken we onze grootste impact.

Terugblikkend op de afgelopen drie jaar zijn we
trots om te kunnen vaststellen dat Debateville op
koers zit. De talrijke bewijzen hiervan vind je in
dit jaarverslag terug. Dit schooljaar komen
bijvoorbeeld 180 jongeren elke week debatteren
in een van onze vele hubs – bijna een vijfvoud
sinds de start in 2020. Tegelijk vonden 53
mentoren hun weg naar Debateville: als
wekelijkse rots in de branding, of invaller in nood. 

 

Sophie Buysse
Sophie Buysse
Founder & director

EEN WOORD VAN DANK
Maar cijfers alleen geven onvoldoende weer
welke diepe wortels kunnen kiemen als je
zaadjes plant. Het aangrijpende verhaal van
alumnus Benjamin getuigt hiervan. In 2020 begon
hij als een van de eerste jongeren aan het
Debateville-avontuur. Vandaag speecht hij op
internationale conferenties, is hij betrokken bij tal
van projecten binnen de VN en staat hij in
contact met premier Alexander De Croo om
samen de opwarming van de aarde tegen te
gaan, nadat zijn vriendin Rosa omkwam bij de
overstromingen. 

In deze turbulente tijden hopen we een veilige
haven te zijn. Want wat de toekomst ook
brengt: de enige manier om jongeren hiervoor
klaar te stomen, is door in hen te investeren.
We zien zelf zoveel talent en dromen bij die
jongeren. Maar weinig mensen geloven in
hun potentieel. Onbegrijpelijk is dat, want die
ketten, dat zijn de ondernemers, techniekers
en leerkrachten van morgen. Door niet in hen te
investeren, laten we op een industriële
manier talent verloren gaan.’

Dit jaarverslag is dan ook een ode aan
iedereen die wél investeert. In tijd als
vrijwilliger of partner op het terrein, in
middelen als kleine of grote donor, of
gewoon als ambassadeur, door de
missie van Debateville verder te
verspreiden. Aan al diegenen: bedankt
om mee het verschil te maken.





Onze missie? De sociale mobiliteit en cohesie bevorderen
door jongeren essentiële vaardigheden bij te brengen via
debat. Dankzij een motiverend en veelzijdig
spreekvaardigheidsprogramma ontwikkelen tieners
tussen 10 en 14 jaar de vaardigheden en vooral de mindset
om hun woorden kracht bij te zetten. Zelfvertrouwen, een
vloeiende taalvaardigheid en een kritische blik zorgen
ervoor dat zij hun maximaal potentieel bereiken.
 
Bijna nergens zo hard als in België bepaalt de socio-economische
achtergrond van leerlingen de kwaliteit van hun leerprestaties (PISA-
studies 2018). In het Nederlandstalig Brussels onderwijs verlaat maar
liefst een kwart van de scholieren de schoolbanken zonder diploma.
Kortom, de geboorteplaats van jongeren is nog altijd beslissend voor
hun slaagkansen. Bovendien haalt bijna een kwart van de Belgische
leerlingen het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Dat terwijl taal
dé hefboom is naar een diploma, zinvol werk en zelfontplooiing. 

WAAROM DEBATEVILLE? 
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Wij geloven dat dit anders kan. Via
innovatief debatonderwijs geven we onze
tieners de vaardigheden, de kennis en de
attitudes mee die ze nodig hebben om tot
betrokken burgers op te groeien. Dit
doen we aan de hand van een uniek
programma dat gebaseerd is op vier
pijlers: 

Debat als middel

We zien debat niet als een doel, maar als een
middel. Taal- en communicatievaardigheden,
kritisch denkvermogen, sociale skills, meer
zelfvertrouwen… Uit meerdere studies blijkt dat
debat de uitgelezen methode is om hieraan te
werken. Tijdens onze ateliers leren jongeren feit
van mening onderscheiden en doordacht
omgaan met bronnen. Ze gaan
oplossingsgericht om met tegenstrijdige
belangen, maar erkennen evengoed het recht
op een persoonlijke opvatting. Ze leren
samenwerken of zich inleven in het standpunt
van de ander. Ze denken na over hun eigen
waarden en opvattingen, maar ook dat het oké
is om deze bij te sturen. 

2

Peer-to-peer

Ons programma wordt op het terrein
waargemaakt door mentoren: getalenteerde
vrijwilligers die de ateliers wekelijks leiden met
ondersteuning en coaching van het team.
Omdat onze mentoren dicht bij de leefwereld
van onze deelnemende jongeren staan, smeden
ze makkelijker een band en worden ze echte
vertrouwensfiguren en rolmodellen. Maar ook
voor de mentoren is dit een indrukwekkend
leiderschapstraject boordevol nieuwe inzichten.

4
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Sociale mix
In een diverse groep heb je de rijkste
dialoog en stof voor interessante
debatten. Daarom brengen we jongeren
met diverse socio-economische, culturele
en religieuze achtergronden bij elkaar. Bij
Debateville smeden ze duurzame
vriendschappen, overbruggen ze
verschillen en leren ze van elkaar. Zo
dagen we de jongeren uit om buiten hun
school- of wijkbubbel te treden en
bevorderen we de sociale cohesie in onze
gemeenschap.

Leertijd uitbreiden

Door deel te nemen aan onze ateliers,
breidt de leertijd van onze jongeren elke
week uit met bijna 7 procent. Onderzoek
toont aan dat de leertijd uitbreiden een
grote impact heeft op de leeruitkomsten
van jongeren, in het bijzonder wanneer die
leertijd wordt gevuld met taalactiviteiten. 

1

ONZE
DR�FVEREN



Zes zomerscholen
Om de leerachterstand te beperken die vele jongeren opliepen
tijdens de eerste lockdown, organiseert Debateville in de zomer
van 2020 zes verschillende zomerscholen in Brussel, voor maar
liefst 80 jongeren.

Start Debateville
In januari 2020 gaat Debateville voor het allereerst van start: 40
jongeren komen wekelijks samen in drie verschillende groepjes.
Decor van de ateliers zijn de mooie zalen van Muntpunt in
centrum Brussel. 

Covid agility 
In maart 2020 gebeurt het onvermijdelijke: de scholen gaan dicht
door corona en ook Debateville is voor onbepaalde tijd
opgeschort. Geen nood: met een digitaal lesprogramma blijft
Debateville de jongeren motiveren om het beste van zichzelf te
geven!

Koningin Paolaprijs
Een paar maanden later mag Debateville vol trots de Koningin
Paolaprijs voor innovatief buitenschools onderwijs in ontvangst
nemen! ‘Debateville plant ongetwijfeld zaadjes bij jongeren die
hen in hun latere leven sterk van pas zullen komen’, luidt het
verdict van de jury.

Verdubbeld
Vanaf september 2020 kan het schooljaar bij Debateville weer van
start gaan, en dat met dubbel zoveel jongeren! 82 jongeren komen
vanaf dan elke week het beste van zichzelf geven - niet enkel in
centrum Brussel, maar ook in Sint-Joost-ten-Node, Sint-Gillis en
Laken. Corona is helaas nog niet weg: vanaf de herfstvakantie
dragen onze dappere jongeren een mondmasker tijdens het
atelier. Wie ouder is dan 12 jaar, mag niet meer fysiek deelnemen.
Daarom voorzien we voor hen een volwaardig digitaal alternatief
boordevol spel- en debatplezier.

Nieuwe brand 
In april 2021 ontpopt Debateville zich verder tot een professionele
organisatie. Dankzij Duval Branding kan Debateville een volledig
nieuwe brand en website wereldkundig maken. 

JANUARI 2020

MAART  2020

JULI 2020

AUGUSTUS 2020

SEPTEMBER 2020

APRIL 2021
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25 JUNI 2021 Koningin Mathildeprijs
In juni 2021 mocht Debateville de Koningin Mathildeprijs “prachtig
veerkrachtig” ontvangen uit de handen van de Koningin zelf.
Debateville werd unaniem verkozen door een jongerenjury als het
beste initiatief. Mentor Ellen en jongeren Abdelkarim, Bevipry,
Prunelle en Oumar gaven een straffe speech, die ook op Karrewiet
werd getoond.

Nieuwe strategie
In de zomer van 2021 maakten we tijd voor een grondige reflectie.
Dankzij een internationaal gerenommeerd consultancy bureau
werkten we een langetermijnstrategie uit en ontwikkelden we een
dataraamwerk om onze impact nog beter te monitoren. Het doel:
Debateville doen groeien! 

AUGUSTUS 2021

MILESTONES



Vliegende start
Vanaf september 2021 breidt Debateville weer uit: met 130
jongeren, in 10 groepjes op vijf verschillende locaties. 27 mentoren
staan als vrijwilliger in om de ateliers te begeleiden.

SEPTEMBER 2021

MEI 2022 Spetterende slotmomenten 
Eind mei 2022 sluiten we het schooljaar af met tien spetterende
slotmomenten. Na twee digitale alternatieven omwille van corona, is het
extra spannend om eindelijk alle ouders, broers en zussen van onze
ketjes te mogen verwelkomen. Onze trotse debaters presenteren
argumenten voor een zelfgekozen stelling, gaan in debat met elkaar en
ontvangen een welverdiend Debateville-diploma. 

Warm welkom
In juli 2022 mogen we met heel veel enthousiasme drie nieuwe
collega’s verwelkomen: Benjamin, Sarah en Gideon vervoegen het
schip als mentor manager, hub manager en pedagogisch
manager. Op minder dan twee jaar tijd groeit de organisatie uit
van geen naar wel zes medewerkers. 

JULI 2022

Nieuwe hubs
180 jongeren starten eind september hun parcours bij Debateville.
Dat betekent dat we al bijna vijf keer zoveel jongeren bereiken als
bij de start in 2020. Vanaf nu zijn we niet enkel in Brussel
centrum, Molenbeek en Laken actief, maar kunnen onze ketjes
ook terecht in Jette en Schaarbeek.

SEPTEMBER 2022



 WAT DOET DEBATEVILLE? 

De kern van ons programma is het
organiseren van naschoolse, speelse
debatateliers voor jongeren van 10 tot
14 jaar. In groepjes van gemiddeld twaalf
komen Brusselse ketjes uit
verschillende scholen elke week
gedurende anderhalf uur samen om het
beste van zichzelf te geven. 

Vier jaar lang, van het vijfde leerjaar tot het tweede
middelbaar, leren ze een bij Debateville onder
andere een sterke argumentatie opbouwen,
kritische vragen stellen of een bevlogen speech
geven voor hun groep. Elk schooljaar werken we
aan specifieke vaardigheden en attitudes die
opbouwen naar een fantastisch slotmoment op het
einde van jaar.

Geen atelier zonder onze mentoren!
Deze vrijwilligers zijn straffe studenten
en professionals die de debatateliers in
duo begeleiden. Ze zijn de spil van onze
werking en een echt rolmodel voor onze
jongeren

Van Debateville krijgen ze niet enkel een uitgewerkt
pedagogisch lesprogramma, maar ook intensieve
coaching, opleiding en begeleiding. Zo ontplooien
ze zelf ook hun communicatieve vaardigheden en
leiderschapskwaliteiten.

Onze volgende generatie op weg helpen
naar een beloftevolle toekomst kunnen
we niet alleen. Daarom versterkt
Debateville juffen en meesters door
gratis bij hen in de klas
introductieworkshops debat te geven. 

Tijdens de workshop leren de jongeren wat debat
is, ontdekken ze waarom leren debatteren
belangrijk is, en oefenen ze dit zelf in met leuke
spelletjes rond overtuigen, argumenteren,
spreekdurf, kritisch denken en zich inleven in een
ander standpunt. We werken ook nauw samen met
Brede Scholen, om niet enkel onze jongeren maar
ook hun hele netwerk te betrekken bij ons initiatief.

TOO COOL
FOR SCHOOL

MENTOREN

SCHOLEN

Debateville empowert jongeren in de grootstad via een
innovatief debat- en spreekvaardigheidsprogramma.
Iedereen heeft het in zich om zo overtuigend te zijn als
Obama, zo inspirerend als Malala of zo scherp als Stromae. 

79
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Bij de inschrijving vragen we ouders om een bevraging in te vullen die zicht geeft
op de achtergrond van onze deelnemers. Op die manier hebben we zicht op 88
procent van onze deelnemers in het schooljaar 2022-2023. De cijfers vormen
op die manier een lichte onderschatting van de kwetsbaarheid.

Debateville droomt van een wereld waar niet
de achtergrond, maar wel de talenten en
aspiraties van jongeren hun pad bepaalt.
Daarom zijn twee derde van de plaatsen
voorbehouden aan jongeren die een duwtje in
de rug kunnen gebruiken: bijvoorbeeld omdat
ze het niet zo breed hebben, of thuis geen
Nederlands spreken. Hoewel de jongeren in
onze centrumsteden erg verschillen op vlak
van achtergrond, cultuur en
levensbeschouwing, is die diversiteit vaak nog
zoek in de klas of bij hobby’s. 

WIE Z�N ONZE JONGEREN? 

33 procent van de ouders is niet actief op
de arbeidsmarkt 

 43 procent van de deelnemers groeit op in
een groot gezin

57 procent van de deelnemers ontvangt
een schooltoelage

65 procent van de jongeren spreekt met
geen enkele ouder Nederlands

67 procent van de deelnemers heeft een
niet-Europese migratieachtergrond

48 procent meisjes & 52 procent jongens 

Onderzoek toont dat jongeren die op
dezelfde plek leven, toch vaak in
parallelle werelden opgroeien. Zo
ontmoeten ze zelden iemand die anders
leeft of denkt dan zij. Dat terwijl
jongeren net immens veel van elkaar
kunnen leren als ze kennis maken met
andere meningen, ideeën en ervaringen.
Om die reden willen we jongeren van
verschillende scholen en achtergronden
bij elkaar brengen.
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“Mijn mentoren Pieter en Nelly zijn super leuk.
Ze leren ons de kneepjes van het vak van

debatteren. Ze geven me ook nuttige
feedback: wat ik al goed doe en hoe ik nog

kan verbeteren. Als ik een beetje stress heb,
zeggen ze: iedereen hier is je vriend, niemand

gaat je uitlachen. Daardoor durf ik meer.”
 

- Elias Soenen
 

“Debateville is mijn hobby.
We leren er debatteren,

wat ik heel belangrijk vind,
want later zou ik graag in

de politiek gaan.”
 

 - Bruno Germaine
 

“Mijn mentoren Pieter en Nelly 
zijn super leuk. Ze leren ons de

kneepjes van het vak van
debatteren. Ze geven me ook

nuttige feedback: wat ik al goed
doe en hoe ik nog kan verbeteren.

Als ik een beetje stress heb,
zeggen ze: iedereen hier is je

vriend, niemand gaat je uitlachen.
Daardoor durf ik meer.”

 
- Elias Soenen

 

“Ik kom naar Debateville
om vlot te leren spreken.

Wanneer ik een
presentatie moet geven op

school lukt dat nu veel
beter dan vroeger.

Daarnaast vind ik het een
toffe activiteit en heb ik al

veel nieuwe vrienden
gemaakt.” 

 
 - Ahmed Adam

Naitlho

“Debateville kwam langs met 
een proefles in de klas, en ik heb 

me toen meteen ingeschreven. Het
leukste vind ik dat je er spelletjes

speelt, maar tegelijk er heel veel mee
bijleert. We leren bijvoorbeeld wat

stellingen zijn en verzinnen
argumenten voor en tegen. Ik merk
dat ik daar nu al veel sterker in ben

dan aan het begin.”
 

- Narjiisse Ghay

“Mijn juf had me
aangeraden om me bij

Debateville aan te sluiten.
Zo kan ik mijn Nederlands

elke week verbeteren.”
 

-Dogukan Eksi

"Ik heb me ingeschreven
omdat ik wil leren opkomen
voor mijn mening. Tijdens de
ateliers bespreken we veel
stellingen en formuleren we
argumenten pro of contra.
Dankzij Debateville word ik

socialer, omdat ik meer
contact heb met kinderen die
niet bij me op school zitten.”

 
- Ariana Ramos Pina

 



BENJAMIN VAN
BUNDEREN
ROBBERECHTS, 
 DEBATEVILLE- ALMUNUS

Toen Benjamin als dertienjarige met
Debateville begon, had hij nooit
durven dromen dat hij twee jaar later
zou speechen op internationale
klimaatconferenties, aan de lijn zou
hangen met premier Alexander De
Croo en mensen als David Van
Reybrouck tot zijn vriendengroep zou
rekenen. In juli 2021 verdronk zijn
vriendin Rosa voor zijn ogen en bleef
zijn leven stilstaan. Maar opgeven
staat niet in Benjamins
woordenboek. Al snel ontpopte hij
zich tot activist met een duidelijk
doel: verhalen vertellen om samen de
klimaatverandering tegen te gaan.
“Als Debateville me één ding geleerd
heeft, dan is het dat het er vaak op
aankomt gewoon te durven.”

“ENKEL DOOR HOOG 
TE MIKKEN GERAAK 
JE VER”



D E B A T L E S S E N

Benjamin leerde Debateville in 2020
kennen via een artikel in Bruzz. “Het
jaar ervoor was ik naar een speech
gaan luisteren van Kumi Naidoo, de
vroegere secretaris-generaal van
Amnesty en directeur van Greenpeace.
Het was een fantastische speech die
me immens heeft gemotiveerd.
Sindsdien wil ik een beetje zoals hij zijn.
Daarom leek het me ook nuttig om me
in te schrijven voor debatlessen.”

Een paar maanden na de start van
Debateville brak corona uit. De ateliers
mochten enkel nog online doorgaan en
Benjamin merkte al snel dat corona een
grote impact had op kinderrechten. 

“Zeker in Brussel was de lockdown
nefast voor jongeren, bijvoorbeeld
omdat veel Brusselaars geen computer
of rustige werkplek hebben om online
onderwijs te volgen. In de stad is er
bovendien weinig open ruimte in het
groen waar je elkaar veilig kon
ontmoeten. Ik was ongerust omdat ik
veel leeftijdsgenoten zag afglijden in
eenzaamheid.” Na een oproep in de
krant trok hij zijn stoute schoenen aan:
hij stuurde een mail naar minister
Benjamin Dalle. “Dankzij Debateville had
ik meer zelfvertrouwen en dacht ik: wat
is het ergste dat er kan gebeuren? Er
kan enkel iets positiefs uit voortvloeien.”
En inderdaad: niet veel later mocht hij
zijn verhaal delen in het Vlaams
Parlement. Zijn retorisch talent bleef
niet onopgemerkt: het
kinderrechtencommissariaat wilde graag
met hem samenwerken. De bal ging aan
het rollen en werd hij gevraagd als
spreker op belangrijke internationale
kinderrechtenconferenties, zoals in
Bilbao en IJsland.

K L I M A A T V E R A N D E R I N G

“Ik denk dat ik het verschil maak
door mijn mening te verkondigen en
in debat te gaan met beleidsmakers.
Tegenwoordig is klimaatverandering
een belangrijk onderwerp geworden
door de grote gevolgen ervan op
kinderrechten. Ik heb me hier
volledig aan toegewijd en vind dat er
goede acties uit zijn voortgevloeid.
Ook de VN is nu een general
comment aan het schrijven die stelt
dat de klimaatverandering een
bedreiging vormt voor jongeren. Ik
geloof dat ik daaraan heb
bijgedragen, want ook voor hen ben
ik gaan spreken.” “Het klimaat is
natuurlijk een heel persoonlijk
onderwerp voor mij.” In de zomer
van 2021 werd West-Europa
geteisterd door zware regenvallen,
met overstromingen op vele
plekken. Het noodweer kostte aan
39 mensen in ons land het leven,
waaronder de vijftienjarige Rosa met
wie Benjamin bevriend was
geworden op kamp. “Mijn verhaal is
erg zwaar, maar toch vind ik het
belangrijk om het te blijven
vertellen. Dat is de enige manier om
mensen te doen beseffen wat de
kracht van de klimaatverandering
is.” Op de herdenkingsdag van de
ramp verwees premier De Croo naar
de aangrijpende gebeurtenis. “Hij zei
dat hij mij, Ben, als getuige zou
nemen van zijn belofte om meer te
doen voor het klimaat. Wel, als je
een belofte maakt aan een kind,
dan moet je je daar ook aan
houden. Ik gedraag me vaak
volwassen, maar nu ga ik het klein
kind blijven uithangen
en zagen tot ik mijn zin krijg.”



Andere jongeren die iets willen
betekenen in het maatschappelijk
debat, raadt hij aan om hard hun best
te doen. “Activist zijn vraagt veel tijd
en energie. Tegelijk is het ook veel
eenvoudiger dan het soms lijkt. Van
bijna alle regeringsleden en Europese
beleidsmakers vind je mailadressen
zomaar online. Dat is toch
fantastisch?” Ook de pers kan een
belangrijke speler zijn. “Een tijdje terug
heb ik een interview gegeven aan De
Morgen. Frans Timmermans, vice-
voorzitter van de Europese Commissie,
las het artikel en wilde me graag
ontmoeten. Daarom heeft hij me
uitgenodigd op zijn kabinet.” Benjamin
merkt hoe belangrijk het is om te
weten hoe je anderen kunt overtuigen
met een goede speech, krachtig
interview of sterke argumenten. “Dat
zijn skills waar Debateville me
erg mee geholpen heeft. In het begin
vond ik dat moeilijk, maar nu gaat het
me echt goed af. Je hoeft niet bang te
zijn, je moet gewoon proberen en
doen. En ambitieus zijn. Enkel door
hoog te mikken geraak je ver.”
“Tijdens Debateville speelden we ooit
een spel, het heteluchtballondebat,
waarin je je moest inleven in een
bekend persoon en vanuit dat
standpunt moest debatteren. Ik koos
natuurlijk meteen voor mijn grote held
Kumi Naidoo. En weet je wat?
Vandaag sta ik in contact met hem en
heeft hij me geïntroduceerd bij prinses
Esmeralda, ook een geweldige
klimaatactiviste. Het is ongelooflijk om
te zien wat dat allemaal heeft teweeg
gebracht.”

A M B I T I E

“Als
Debateville
me één
ding
geleerd
heeft, dan
is het dat
het er vaak
op
aankomt
gewoon te
durven.”



MENTOREN

 

Rekrutering en selectie

Wie mentor wil worden, kan zich via
een formulier op onze website
kandidaat stellen. Je doorloopt dan een
selectieproces, dat bestaat uit een
interview en rollenspel. Als er een
match is, leggen wij de puzzel en word
je mentor van je eigen debatgroepje.
Mentoren staan steeds in duo op het
terrein en ontvangen ook een
vrijwilligersvergoeding van 20 euro per
sessie.

Training

De mentoren volgen een
opleidingstraject waarin ze de
kneepjes van het vak leren.
Tijdens de eerste opleidingsdag
krijg je bijvoorbeeld een
introductie tot Debateville en
leer je alles over
klasmanagement, de growth
mindset en geweldloze
communicatie. Nieuwe
mentoren komen tijdens de
eerste ateliers ook observeren
hoe reeds ervaren mentoren het
aanpakken. Daarna is het aan
hen!

Coaching &
community building

Mentoren kunnen heel hun
traject lang rekenen op
uitgebreide coaching,
bijkomende trainingen en
community activiteiten.

Nederlandstalige studenten of
professionals

Ervaring met kinderen, debat,
jeugdwerk of welsprekendheid

Leiderschapskwaliteiten en
uitmuntende communicatie

Toegewijde problem solvers

Reservementor

Heb je geen tijd voor een voltijds
engagement? Dan kan je ook als
reservementor het verschil
maken. Jij zorgt er dan voor dat
de atelier toch kan doorgaan,
ook al is de vaste mentor ziek.
Je kiest zelf welke momenten en
locatie voor jou passen en staat
paraat om in te vallen wanneer
nodig.
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Het mentorschap stemde overeen met mijn verwachtingen 

Ik voelde me gewaardeerd door de organisatie 

Ik heb zelf veel bijgeleerd tijdens het traject 

Ik kreeg voldoende ondersteuning 

Het traject heeft me veel voldoening gegeven 

Ik zou het mentorschap aanraden  9,7

103 MENTOREN SINDS DE START VAN DEBATEVILLE

52 MENTOREN Z�N DIT SCHOOLJAAR ACTIEF ALS VASTE OF RESERVEMENTOR  

25 UREN TRAINING  IN 2022

8,8

8,8

8,9

9,1

9,2



“Ik heb altijd in een jeugdvereniging als
leiding gestaan en toen ik begon te

werken wou ik dat blijven doen. Zo ben ik
op Debateville gebotst en heb me meteen
aangesloten. Er zijn een heleboel dingen
die we aan de kinderen aanleren die je

eigenlijk ook zelf van pas komen als
volwassene. Denk maar aan presentaties
geven, feedback constructief formuleren

of anderen overtuigen op basis van
grondige argumenten - dat zijn zaken die

je in het werkleven ook constant doet.
Leuk dus om dat eerst uit te leggen aan
jongeren, maar die tips & tricks daarna

ook zelf toe te passen.”
 

- Pieter De Vocht

“Mijn motivatie om mentor te
worden was niet alleen om zaken

te kunnen bijbrengen aan de
jongeren, maar ook om zelf veel
bij te leren van hen. Ze hebben

zoveel zinnigs te vertellen en zijn
gezegend met

bewonderenswaardige talenten.
Fascinerend om te zien hoe ze

tijdens debatten op argumenten
komen waar ik zelf nooit aan

gedacht zou hebben.”
 

- Samuel-Joe 
Munanga

“Als doctoraatsstudent aan de
VUB geef ik zelf trainingen aan
studenten, bijvoorbeeld om hen

te leren hoe ze een goede
presentatie geven. Veel van wat

ik heb geleerd bij Debateville,
heb ik al kunnen gebruiken om
hen te helpen. Ik ben mentor

geworden om de kinderen iets
mee te geven, maar daarnaast

vind ik het stiekem gewoon
super leuk om me twee uur lang

met hen te amuseren.”
 

 - Nelly Geerts

"De jongeren hebben zoveel
humor en een interessante blik
op de wereld. Als volwassenen

kijken we vaak heel serieus
naar de vele problematieken

die er spelen. Terwijl kinderen
vaak nog heel onschuldig en
open minded naar de wereld

kijken. Ik vind het daarom heel
inspirerend om met hen aan de

slag te gaan.”
 

 - Ellen Harbish

“Ik ben mentor geworden om
Brusselse jongeren te helpen met
hun Nederlands. De energie die
jongeren brengen keer op keer

gewoonweg geweldig. Ze komen
met zoveel enthousiasme, zoveel
energie. Als mentor heb ik geleerd
hoe ik hen kan motiveren om op

een positieve manier met die
energie aan de slag te gaan en

stimuleren om het beste uit
zichzelf te halen.” 

 
- Wassim Essebane
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Annelies Horlait
Arnaud Schärer

Arthur Vandeperre
Bart Veys
Bill Ghewij

Brigitte Dierckx
Ellen D'Haese
Ellen Harbish

Evi Van Bockryck
Gabriela Waucquez

Gust Van Hende
Hanae Oulad el Hadj

Hazel Corthouts
Helena Schoofs

Ikram Kamal
Jasmien Amarhlaou

Jihane Lamhiyek
Johan Xhonneux

Kathrin Spyckerelle
Louise Van der Hauwaert

Lien Van Rechem
Lisa Semeniouk

Marie Desrousseaux
Marie Mosuse
Marit Ginevro

Merle Bartholomevis
Meryem Demir

Lien Van Rechem
Lisa Semeniouk

Louise Van der Hauwaert
Marie Desrousseaux

Marie Mosuse
Marit Ginevro

Merle Bartholomevis
Meryem Demir
Mira Kaloshi

Nada Boumedian
Naomi Van den Broeck
Nathalie Czestochowski

Nele De Pestel
Nelly Geerts
Niels Klein

Nilayda Cetinkaya
Nina Mallants
Paul Preaux

Pauline Bienfait
Pauline Van Oortegem

Pieter De Vocht
Ruben Van Assche

Rukiye Cevik
Samuel-Joe Munanga

Shaurnally Koumar
Shelsia Da Costa

Simon Van Damme
Sofie Meylaers
Stef Verhoeven

Sébastien Dewailly
Zita Versmessen
Ziuhal Ahmady

DANKJEWEL

TOPMENTOREN!

Zelf het verschil maken als mentor? Stel je nu kandidaat en
word een rolmodel voor onze ketjes

Scan mij of surf naar
wwww.debateville.org/.

voor-wie/mentoren



"M�N DROOM? DAT ELK
KIND NAAR
DEBATEVILLE 
KAN KOMEN."
MERYEM DEMIR,
TOPMENTOR

Meryem Demir (24) studeert
rechten aan de Vrije Universiteit
Brussel, maar is geboren en
getogen in het Limburgse
Heusden-Zolder. Ondertussen
staat ze al een jaar elke week
paraat als mentor voor een groep
ketjes. Ze begeleidt vrijwillig
naschoolse ateliers om jongeren
te leren debatteren. “Ik kan niet
wachten tot Debateville naar
Limburg komt, zodat mijn neefjes
ook kunnen deelnemen! Elk kind
zou dit moeten meekrijgen.”



Hoe ben je bij Debateville terecht
gekomen?

Vorig jaar had ik wat meer vrije tijd dan
gewoonlijk. Ik was eerst van plan een
nieuwe studentenjob te zoeken, maar
stootte in de vacaturedatabank van de
VUB op de oproep  naar mentoren. Ik was
meteen geprikkeld, omdat ik nog nooit
met jongeren had gewerkt  en al lang als
doel had dat eens uit te proberen. Dat ligt
echt in mijn aard: ik ga graag nieuwe
uitdagingen aan. Hoe angstaanjagender,
hoe beter (lacht). Ik was best nerveus om
te solliciteren, maar de gesprekken waren
zo geruststellend en motiverend dat het
meteen duidelijk was wat voor warme en
ondersteunde organisatie Debateville is.
Ik heb toen spontaan aan mijn kotgenote
Rukiye gevraagd om zich ook kandidaat te
stellen en zij is nu ook mentor. Mijn
ervaringen later bevestigden mijn 
 voorgevoel. Ik kan steeds terugvallen op
het team. Ik vind er steeds een luisterend
oor:  voor mijn problemen, maar ook als ik
eens feedback heb, wordt die ter harte
genomen.

Wat sprak jou aan in de rol van
mentor?

Ik voelde meteen dat dit de opportuniteit
was om opnieuw met mijn “inner child” te
connecteren. Als kind zou ik zelf veel
hebben gehad aan Debateville. Ik was een
bezig bijtje en had tal van hobby’s. Omdat
ik toen weinig zelfvertrouwen had, schreef
ik me in voor woord en toneel. Die
artistieke kant is erg fijn, maar eigenlijk
was ik vooral op zoek naar een plek om te
discussiëren over de actualiteit en mijn
interesse in politiek te voeden. Vanaf 10
jaar zie je dat jongeren zich meer en meer
bewust worden van de wereld rondom
hen. Toch worden ze zelden serieus
genomen en kunnen ze hun mening
daarom ook niet kwijt. Ik was op die
leeftijd erg bezig met feminisme en
vrouwenongelijkheid. De jongeren in mijn
groep vandaag willen dan weer veel
praten over de klimaatproblematiek. Ik
hoop hen een veilige plek te kunnen
bieden waarin ze zich kunnen verdiepen
in de wereld.

Je had nog nooit met jongeren
gewerkt op dat moment. Hoe was
het om plots voor een hele groep
te staan?

Ze hebben meteen mijn hart gestolen. Ik
was zo onder de indruk van hoe intelligent
ze zijn. Het helpt dat ik me altijd heb
opgesteld als hun vriendin, in plaats van
hun juf. Ik voel me meer begeleider dan
leider. Als je jongeren de ruimte geeft om
zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen,
beginnen ze echt te stralen. Leerkrachten
hebben een echte power tool in handen. Ik
heb zelf ervaren hoe een goede leerkracht
het verschil kan maken en wil dat graag
doorgeven.

Hoe maakt Debateville het verschil
voor de jongeren?

Onze maatschappij is helaas niet gemaakt
voor introverten. Het is daarom essentieel
dat jongeren leren presenteren, spreken
voor een grote groep, durven opkomen voor
hun mening… Ik merk dat de jongeren door
hier veel op te oefenen sterk in groeien.
Niet enkel in de schoolcontext, maar ook in
hun persoonlijke leven. Laatst hoorde ik
jongeren tijdens de pauze respectvol
discussiëren, waarbij ze spontaan de
technieken toepasten die we hadden
aangeleerd bij Debateville. Ondanks hun
meningsverschil luisterden ze naar elkaar
en probeerden elkaar te overtuigen met
inhoudelijke argumenten. Dat was voor mij
echt een momentje van trots, weten dat ik
die impact heb.

Wat waren jouw favoriete
momenten bij Debateville?

Ik vind het mooi om te zien hoe jongeren
elkaar helpen en leren omgaan met 
verschillende persoonlijkheden. In mijn
groepje zat er een meisje dat erg verlegen
was. In en kleiner groepje durfde ze soms
wel te spreken, maar bij groepsgesprekken
klapte ze dicht.



Je leert de jongeren gigantisch
veel bij. Steek je er zelf ook van
op?

Ik heb een heel nieuwe kant van mezelf
ontdekt bij Debateville. Het is de eerste
keer dat ik echt een verantwoordelijke rol
heb, waardoor ik veel skills heb bijgeleerd.
Time management, een groep begeleiden,
de aandacht erbij houden, structuur
bieden, heldere communicatie... De lijst is
lang. Ik voel me ook dapperder om nu nog
extra uitdagingen aan te gaan. Dat is ook
de reden dat ik het mentorschap aan al
mijn vrienden aanraad. Je investeert 
 misschien wel twee uur per week in het
traject, maar krijgt er zoveel meer voor
terug.  Het is ook erg fijn om in een
community te zitten van mensen die zich
eveneens aangesproken voelen door de
missie. Ook al ken ik nog niet alle andere
mentoren, kom ik met plezier naar de
drinks en events. Ik weet dat ik goed met
hen overeen zal komen, aangezien zij zich
allemaal inzetten voor hetzelfde doel.

Wat is jouw droom voor
Debateville?

Ik kan niet wachten tot wanneer
Debateville naar Limburg komt, zodat
mijn eigen neefjes ook kunnen gaan! Elk
kind zou dit moeten meekrijgen. Ze leren
er skills bij die hen sowieso vooruit zullen
helpen in het leven. Ik zou er zelf veel aan
gehad hebben als kind en denk dat er
nog zoveel meer kinderen deze uitdaging
zoeken.

De andere jongeren gaven haar de tijd om
bij te leren op haar eigen tempo, en 
 verwerkten bijvoorbeeld haar input in de
presentaties voor heel de groep zonder
haar te  forceren het woord te nemen.
Door die veiligheid te bieden, durfde ze
aan het einde van  het jaar al veel meer
dan aan het begin.

Voel je je een rolmodel voor de
jongeren?

Ja. Ik heb zelf een migratieachtergrond en
begin nu pas te merken hoeveel effect het 
heeft om je te kunnen herkennen in een
leerkracht of begeleider. Hoewel ik
jarenlang  actief was in van alles en nog
wat, was het pas tijdens het tweede jaar
aan de  universiteit dat ik een niet-witte
docent voor de klas had. Ook op de
jongeren bij  Debateville heeft dat een
groot effect. Als er een meisje in de groep
zit met dezelfde  naam als ik, zie ik hen
lachen, giechelen en blozen. Ze zijn
verbaasd dat we van  hetzelfde land als
hen afkomstig zijn, of vinden het fijn dat
we tijdens Ramadan net als  hen vasten.
Als jongeren enkel witte mensen in
leiderschapsfuncties zien, gaan ze 
 onbewust die bias overnemen. Door met
verschillende culturen in contact te
komen,  groeit de acceptatie en sociale
cohesie. Je leert de jongeren gigantisch
veel bij. 

Mentoren Meryem & Wassim
met deelneemster Ella

tijdens de diploma-uitreiking 



80%

INTRODUCTIEWORKSHOPS
53 INTRODUCTIEWORKSHOPS TUSSEN APRIL EN
SEPTEMBER 2022 

40 BRUSSELSE
SCHOLEN 

883 JONGEREN VAN HET V�FDE EN HET ZESDE
LEERJAAR 

80 PROCENT VAN DE OUDERS KENT DEBATEVILLE
VIA EEN INTRODUCTIEWORKSHOP OP SCHOOL OF
SCHREEF Z�N KIND IN OP AANRADEN VAN
LEERKRACHT

‘Ik heb mijn leerlingen die na de schooluren naar Debateville gingen enorm zien
vooruitgaan. Hun Nederlands, spreekdurf en redeneervermogen werden beter. Wat ze eerder
bij Debateville leerden, herhaalden we in de klas, met de uitleg van de deelnemende jongeren.

Super leerrijk én leuk.’ 
 

Sophie Robyns, juf Leidstarschool
 

‘Debateville leert jongeren vaardigheden die zo cruciaal zijn om te functioneren in onze
maatschappij. Ik vraag steeds aan mijn leerlingen die deelnemen hoe het lukt, wat ze hebben
bijgeleerd en of er dingen zijn die we ook kunnen doen in de klas. Op die manier brengen we

die kennis en vaardigheden ook binnen in de klas.’ 
 

Sofie Meylaers, juf Ket & Co
 

‘Als Brede School coördinator ga je op zoek naar partners om de ontwikkelingskansen van
jongeren te vergroten. Nu krijgen onze ketjes de kans om hun zelfvertrouwen te vergroten en
hun spreekvaardigheden te verbeteren. Een partner als Debateville is een unieke aanwinst in

elke Brede School!' 
 

Yuri Picalausa, Brede School coördinator van Molenbeek
 

‘Tijdens de initiatie debatteren leerden de jongeren ShiBaFu: een spel waarin je oefent om
beter naar elkaar te luisteren, oogcontact te maken en snel te reageren. De kinderen spelen

het nog dagelijks op de speelplaats!’  
 

Jaime, juf Sint-Jan Berchmanscollege

Getuigenissen

53 LEERKRACHTEN



73%

17%

83%

17% van de leerkrachten lager onderwijs
voelt zich goed voorbereid om in een

anderstalige of multiculturele klas les te
geven

Onderwijs in onze steden kent diverse uitdagingen, met Brussel op kop.
Bijna driekwart van de leerlingen in het Nederlandstalig Brussels
onderwijs spreekt thuis geen Nederlands, terwijl slechts een zesde van
de leerkrachten lager onderwijs zich goed voorbereid voelt om in een
anderstalige of multiculturele klas les te geven. 

Dit maakt dat het lerarentekort zich nog venijniger laat voelen in
Brussel dan elders. Hoe zorgen we ervoor dat leerkrachten blijven
kiezen voor het Brussels onderwijs? Debateville gelooft dat het
belangrijk is om hen een community aan te bieden om hen te laten zien
dat ze niet alleen staan in hun uitdagingen, en hen te ondersteunen met
concrete tools. 

UITDAGINGEN

83% van de leerkrachten op lagere scholen
willen leerlingen met verschillende socio-

economische achtergronden aanmoedigen
om beter samen te werken

73% van de leerlingen in het
Nederlandstalig Brussels onderwijs

spreekt thuis geen Nederlands



Debateville wil een deel van de
oplossing zijn, door… 

Partnerschappen

Debateville heeft ondertussen sterke, duurzame
partnerschappen met meer dan 40 scholen en
brede scholen. Zo zorgen we ervoor dat onze
aanpak gedragen wordt door iedereen die ertoe
doet. 

2

Community & best
practices

We communiceren heel het jaar door met onze
community van leerkrachten en en houden
hen op de hoogte van de vooruitgang die hun
leerlingen boeken.

43
Introductieworkshops
debat

Leerkrachten zijn onze grootste
ambassadeurs. Dit jaar gaven we een
introductieworkshop debat in de klas voor
bijna 900 leerlingen. Zo slaan we drie vliegen
in één klap: we inspireren leerkrachten met
nieuwe werkvormen, we laten alle jongeren
proeven van de kracht van debat en bereiken
zo 80 procent van onze inschrijvingen. 

Leertijd uitbreiden

Met pedagogisch onderbouwde naschoolse
debatateliers breiden we de leertijd wekelijks
uit met 7 procent. Leerlingen worden zo
taalvaardiger, kritischer en ambitieuzer. 

1

ONZE OPLOSSINGEN
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HET TEAM

SOPHIE BUYSSE

Founder and Director
 

NORA SLEIDERINK

Research & Fundraising
manager

 

GIDEON HAKKER

Pedagogical manager

HELENE VANDERMEULEN

Hub manager

 

SARAH MEYLAERS

Hub manager

BENJAMIN
KHALIL ZHARE

Mentor manager

SOPHIE BUYSSE

Founder & Director
Debateville

LIONEL FRANKFORT

Founder & Managing
director CultureWorks

DE RAAD VAN BESTUUR

ST�N CHRISTIAENS

Co-founder & Chief
Data Citizen Collibra
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PAUL APERS

Accounting & HR

WIE Z�N WE? 



AUDREY HANARD

Partner - Dalberg &
voorzitter raad van bestuur

Bpost

SVEN MOENS

Directeur - Paviljoen
Schaarbeek

MARILY VAN NEVEL

Public and Social
Sector Associate -

McKinsey & Company

FRITZ SCHILTZ

Chief of staff – Rode Kruis
België

 

FATIMA YASSIR

Onderzoeker SERV
 

HARIS SHABIR

Privacy Consultant - CRANIUM &
Field Manager - Koning

Boudewijnstichting

ANGE-RAISSA 
UZANGZIGA

Adviseur Kabinet Minister
Elke van den Brandt &
leerkracht Nederlands

HEIDI DE PAUW

Chief Executive Officer at
Foundation for Missing and
Sexually Exploited Children -

Child Focus

Debateville blijft groeien en is daarom steeds op zoek naar bevlogen
collega’s die mee hun schouders willen zetten onder de toekomst van

onze jongeren. 
 

Ben je op zoek naar een job met impact waar je elke dag bijleert in een ondernemende en
impactgedreven omgeving? Stuur dan je spontane sollicitatie op naar jobs@debateville.org

De adviesraad staat het team en de raad van bestuur bij in het omzetten
van droom naar daad, en terug. De raad verenigt mensen met een gedegen
expertise en een sterk maatschappelijk engagement. De adviseurs zetten
niet enkel hun tijd en kennis maar ook hun netwerk in om de organisatie en
de toekomstperspectieven van onze jongeren te versterken.

DE ADVIESRAAD



Debateville zou niet bestaan zonder onze vele partners. Dankzij de giften,
subsidies en pro bono steun van deze talloze organisaties, bedrijven en
individuen, kunnen wij elke week het beste in onze jongeren naar boven
halen. Onze partners geloven samen met ons in de missie van Debateville
en in het potentieel van de volgende generatie daarom investeren ze in
hun toekomst

PRO BONO STEUN

FINANCIËLE STEUN

ONZE PARTNERS
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“In de keuze van een pro bono partner
gaan we altijd voor ambitieuze projecten.
Vanaf de eerste briefing voelden we een
enorme drive bij het leiderschapsteam

van Debateville. Die passie en
vastberadenheid zijn hartverwarmend. Als

branding agency zijn we natuurlijk
overtuigd van de kracht van woorden, en

als je kunt samenwerken met een
organisatie die die kracht wilt

overbrengen aan jongeren, dan weet je
dat het een match made in heaven is.”

 
- Marc Wellens, managing

partner & founder van Duval
Branding: 

“Brussel heeft een labofunctie voor
beloftevolle, innovatieve en

veelzijdige initiatieven. Debateville is
dat op en top: jeugdwerk waar

jongeren kritisch leren denken en
hun Nederlands oefenen in een

leerrijke en uitdagende omgeving.
Het is mooi om te zien hoe

Debateville binnen één activiteit aan
zoveel doelstellingen werkt.”

 
- Benjamin Dalle, Vlaams 

minister van Brussel

“De jury van de Koningin Paolaprijs voor
buitenschools onderwijs en Hare

Majesteit de Koningin waren bijzonder
gecharmeerd door dit innovatieve en
impactgedreven onderwijsinitiatief. In

onze huidige samenleving winnen
communicatieve vaardigheden en

kritische zin meer dan ooit aan belang.
Dat verhoogt bovendien het

zelfvertrouwen van jongeren en biedt
hen meer kansen in het leven.

Debateville plant ongetwijfeld zaadjes
bij jongeren die hen in hun latere leven

sterk van pas zullen komen.”
 

 - Erik Jacquemyn, jurylid van 
de Koningin Paolaprijs

"Het ontbrak in Brussel aan een project
zoals Debateville. De organisatie wil op

innovatieve wijze een complex probleem
aanpakken met impact op systeemniveau.

En dat in samenwerking met diverse
partners en actoren. Het project is jong,

maar geïnspireerd op beproefde
methodes. Bovenal gelooft Collibri

Foundation sterk in oprichtster Sophie en
haar team, die de expertise en ervaring
hebben om hun ambitieuze doelen te

bereiken.”
 

 - Alizée du Bus de 
Warnaffe, 

manager  van
 Collibri Foundation



Debateville staat niet stil. In de zomer
deden we een uitgebreide strategische
studie in samenwerking met een
internationaal gerenommeerd
consultancy bureau om onze visie op
lange termijn uit te stippelen. De
komende tijd zullen we ons richten op
drie grote ambities om te blijven groeien
en zo nog meer impact te bereiken. 

Vierjarig traject

Om jongeren hun kansen op school en
daarbuiten echt een fameuze boost te
geven, willen we werk maken van een
duurzaam traject. Zo zorgen we ervoor
dat de zaadjes die we planten ook
diepe wortels kweken. We werken aan
een curriculum dat steeds verder
opbouwt naar de verschillende
doelstellingen rond debat, kritisch
denken, zelfvertrouwen en
burgerschap. Jongeren krijgen de kans
om van het vijfde leerjaar tot en met
het tweede middelbaar onze
debatateliers te volgen, steeds op een
hoger niveau. 

2
Ouderbetrokkenheid

De families van onze jongeren spelen
een doorslaggevende rol in het
ondersteunen en stimuleren van de
ontwikkeling van de kinderen. Een
sterke ouderbetrokkenheid heeft
immers een positief effect op het
zelfvertrouwen, de motivatie en de
leerprestaties van jongeren. Dankzij
persoonlijk en nauw contact, een sterke
opvolging van de aanwezigheden en
meerdere toonmomenten, betrekken en
informeren we ouders het hele jaar door.
Omdat Debateville het cruciale belang
van deze relatie erkent, blijven we ook in
de toekomst als team investeren in
manieren om de families van onze
jongeren te blijven betrekken.

1

ONZE
AMBITIES

Nieuwe regio's

Debateville is vandaag een op en top
Brusselse organisatie. Maar we voelen dat
de nood aan mondige, kritische, betrokken
jongeren ook elders groot is. Verschillende
steden en gemeentes ook over de
taalgrenzen heen vroegen al wanneer we
een hub zouden kunnen openen in hun
aandachtswijken. Daarom wil Debateville
de komende jaren werk maken van een
uitbreiding naar andere regio's.

3
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Ook kleinere giften zijn welkom! Je kunt
Debateville steunen met of zonder fiscaal

attest:

Met fiscaal attest

Zonder fiscaal
attest

Op drie jaar tijd ontpopte Debateville zich van kleine
start-up tot snel groeiende scale-up. Om die versnelling

kracht bij te zetten en onze toekomstdromen mee te
verzekeren, zijn we op zoek naar partners die ons

duurzaam willen ondersteunen in dit verhaal. 
 

Wil je de mogelijkheden samen
bespreken?

 
 Contacteer ons via 

+32 486 22 51 14 of stuur 
een mail naar

 sophie@debateville.org

Rechtstreeks op ons
rekeningnummer

BE79 0018 8225 923

Via een Koning
Boudewijnstichting: fonds
vrienden van Debateville /

Rekeningnummer: BE10 0000
0000 0404 / Gestructureerde
mededeling: 020/1110/00094



 

MEER WETEN? 
www.debateville.org

 
info@debateville.org

VOLG ONS


