Rene Descartes zei ooit: It is not enough to have a good mind: The main thing is to use it
well.
Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen.
Onderwijs is een mensenrecht. Het heeft de kracht om het leven van vrouwen en meisjes te
redden en te verbeteren, wat leidt tot gezondere gezinnen en sterkere gemeenschappen.
Gendergelijkheid in het onderwijs kan bijdragen tot het terugdringen van gendergerelateerd
geweld op school en van schadelijke praktijken, zoals kinderhuwelijken en genitale
verminking van vrouwen.
Een goed opgeleide vrouwelijke bevolking verhoogt de productiviteit van een land en
stimuleert de economische groei. Sommige landen verliezen meer dan 1 miljard US dollar
per jaar door meisjes niet op hetzelfde niveau als jongens te onderwijzen.
ZONTA Brussel Zavel is een internationale NGO, een netwerkorganisatie IN ACTIE!
We zijn overtuigd dat Investeren in onderwijs voor vrouwen en meisjes veel oplevert, zoals
het doorbreken van armoedecycli, het bevorderen van economische groei en het mondiger
maken van vrouwen, zowel thuis als op het werk.
Zonta heeft een toegewijde geschiedenis in het ondersteunen van vrouwen in het
onderwijs:
De Young Women in Public Affairs Award is een erkenning voor jonge vrouwen tussen 16
en 19 jaar die blijk geven van superieure leiderschapskwaliteiten en zich inzetten voor de
publieke zaak en moedigt hen aan te blijven deelnemen aan het openbare en politieke
leven.
Winnares voor 2022: Hanya Rachida : Regina Caeili lyceum Dilbeek

De Jane M. Klausman Women in Business-beurs steunt vrouwen die een bachelor- of
mastergraad in bedrijfsmanagement willen behalen.
Kaat Lambrechts is een master in Business Engeneering (Handelsingenieur) aan de Vrije
Universiteit te Brussel en werkt ondertussen ook bij Bayer als Jr Asset Managment Business
Partner. Was hiervoor onze YWPA laureate in 2017 and is ook founder and leading lady of
CWA ( Corporate Women Association).
Ze ontving haar prijs zowel op Club als op Districtniveau.

Areadirector Lut Debaene - Kaat Lamrechts- Katrien Bousson ( Chair Club
JMKlausmanscholarship)

Chantal Platteau (District chair JMKlausman scholarship) – Kaat Lambrechts )
Ria Mathyssens ( Clubpresident Antwerpen, Incoming Lt Governor 2022-2024)

The Zonta Aanmoedigingsprijs 2022 ging dit jaar naar Ms Olivia Lastra voor haar
uitzonderlijke Mastethesis on ‘Speaking Truth to Power’, a feminist care-ethical
perspective on the morale courage of Mary Wollstonecrafts “A Vindication of the Right
of woman”

Hassan Al Hilou, young entrepreneur ( he is only 21 yrs) .
`
Op zijn twaalfde schreef hij een essai over hoe diversiteit de wereld ten goede kan
veranderen.
Op zijn vijftiende startte hij Youth Talks, een online discussieplatform voor jongeren om
fake news te bestrijden. Het initiatief groeide uit tot een heuse onderneming, wat
Hassan de jongste ondernemer van het land maakte.
Hij gaf consulting aan de grotere ondernemingen, die op zoek waren te diversifieren.
Op zijn 21ste startte hij met : vzw Capital. Jongeren kunnen er terecht voor coaching,
opleidingen, stages, workshops, werkplekken, jobs en ondernemerschap. Een tiental
industrieën en sectoren – van farma tot chemie, voeding en advocatuur – stellen er
zichzelf voor in een virtual reality parcours.
Kwetsbare jongeren kunnen er hun talent ontdekken, krijgen er coaching, worden
geprikkeld te ondernemen.
Hassan haalde daarvoor 1,5 miljoen euro op bij investeerders als Sofina, Coca-Cola,
Colruyt, Janssen Pharmaceutica en de Vlaamse regering.

Het werd een uitzonderlijk netwerkevent.

