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Wascabi
2 september 2022. The Faculty in Anderlecht is het decor 
voor Wascabi 2.0. De expertise en ervaringen van tweehon-
derd aanwezigen van binnen en buiten onze sectoren klot-
sten over de plinten. Vijftien ‘Tafels van Vermenigvuldiging’ 
stonden garant voor evenzoveel zoektochten naar oplossin-
gen voor problematieken waar organisaties van wakker lig-
gen. Dichtbij én ver van hun bed. Betrokken beleidsmakers 
dachten mee. Met enkele organisaties hadden ze zelfs een 
first date. Academici en journalisten leerden onze sectoren 
kennen en daagden hen tegelijk uit. Samenwerkingen ont-
kiemden. De onschatbare rol van onze sectoren in de samen-
leving werd geroemd, de knelpunten in beleidskaders wer-
den benoemd. We zien jou graag terug op Wascabi 2023! 
 

2022een terugblik



“We tellen af
Kijken weer uit naar 
het samen leven
Kijken terug naar 
een jaar waar dat 
het moeilijkste was 
Hoe gaan we 
verder?
Vele hoopjes hoop
maar ook
losse schroeven
en nog meer
In de wandelgangen
hoor je het 
wankelen” 

Woordkunstenaar Hind 
Eljadid bond een ge-
paste strik rond deze 
eerste editie van de 
nieuwe Wascabi.
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The Faculty zoemde van 
boven tot onder. Ver-
menigvuldigen dat het 
een lieve lust was. Geza-
pig, gezellig, maar ook 
kritisch en knetterend. 
Houvast zoekend in tij-
den van stevige turbu-
lentie.



“Welke positie hebben wij op 
losse koorden
Hoe geven we eindelijk inhoud 
aan te vaak lege woorden
En hoe gaan we dat dan 
allemaal voor elkaar krijgen
Het enige antwoord is
samen
Samen maken en luisteren
Samen elkaar raken en zoeken
Samen dromen
Eilandjes die weer een stapje 
dichter bij elkaar komen
Dit alles hangt af van hij, zij, 
die, jij, maar ook van mij”



“Er zijn meer methodieken 
dan mensen
en dat is het probleem
We moeten
Activeren activeren
activeren
een leven lang blijven 
leren
Niet langer in een hoekje 
blijven staan
We zoeken de contrasten op 
die we kunnen uitspreken en 
verwoorden
Creëren een spanningsveld 
waar dingen kunnen 
ontstaan
We laten onszelf en elkaar
bestaan
We geven ons de kans 
onszelf en elkaar te verstaan”
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- Hind Eljadid


