
                       

          NIEUWSBRIEF  VAMOS JUNI 2016. 
 
Voorwoord: 
 
Zeer hooggeachte dames en heren collegea, 
 
In oktober hebben jullie mogen meelezen over de aktiviteiten van 
jullie vereniging. 
Vanuit het bestuur hebben we het gevoel dat er nu weerom 
genoeg te vertellen is om een nieuwsbrief aan de wijten. 
 
Na onze geslaagde openingsreceptie in september is het bestuur 
onmiddelijk verder aan de slag gegaan om de doelstellingen 
waarvoor onze vereniging staat vorm te geven. 
 
Tijdens onze eerste vergadering hebben we ons gerealiseerd dat 
een bestuur zonder de wijsheid van een vrouw niet is wat het zou 
moeten zijn. We hebben Bouchra Lechkar, één van de eerste 
vrouwelijke artsen van marokkaanse origine in Vlaanderen en 
rheumatologe te Antwerpen, gevraagd om ons team te versterken. 
 
Inhoudelijk: 
 
1. In oktober 2015 zijn we gestart met de voorbereidingen voor ons 
eerste medisch congres. Er werd besloten om dit samen met vzw 
Sharaf uit Mechelen te doen. Het onderwerp werd “ Allochtone 
ouderenzorg”.  
 
Het symposium heeft met groot succes plaatsgevonden op 
28/02/2016. Er waren meer dan 80 inschrijvingen. De 
kabinetsmedewerkster van minister Jo Vandeurzen ( welzijn) is de 



hele dag aanwezig geweest en de minister zelf heeft na briefing 
door zijn medewerkster het slotwoord verzorgd. 
 
Uit de synthese van de bijzonder boeiende uitéénzetting van de 
verschillende wetenschappelijke sprekers en onderzoekers wordt 
een beleidsnota geformuleerd die zal gepresenteerd worden aan 
het kabinet van de ministers van welzijn. 
 
Het bestuur heeft vergaderd met mevrouw Seloua Berdai 
(gerontologe en expert terzake) en een samenwerking in gang 
gezet. 
 
2. In December 2015 werd de Vereniging gecontacteerd door een 
liefdadigheidsorganisatie uit Marokko om een samenwerking te 
vragen rond medische zorgverlening in het noorden van het land. 
 
Hoewel dit één van de doelstellingen van onze vereniging is en 
onze leden erg gemotiveerd zijjn in dit luik, hebben we toch 
besloten deze boot wat af te houden. 
 
Het bestuur heeft besloten om eerst een kader te criëeren  voor 
haar leden, waar ook een aantal wettelijke voorwaarden en 
zekerheden aan verbonden, zijn alvorens  hun diensten te vragen 
en aan te bieden. Het zou anders een duik in het duister zijn die 
onze vereniging onwaardig is. 
 
3. Receptie September: 
We hebben het genoegen jullie uit te nodigen op onze jaarlijkse 
feestreceptie op vrijdag 09/09/2016 te Mechelen. Gelieve deze 
datum reeds vrij te houden in jullie agenda’s.  
 
Wij verwachten daar een spreekbeurt van een zeer befaamd 
onderzoeker van de UGent en meteen onze eregast, professor 
Mohammed Lamkanfi.  
 
Ook onze nieuw afgestudeerde artsen worden daar naar gewoonte 
gevierd. Zij mogen ook een korte samenvatting geven van hun 
eindwerk. Nieuw afgestudeerden gelieve u kenbaar te maken!!! 
 
Verder informatie rond dit event (vorig jaar was het een groot 
succes) volgt. 
 



4. Lidmaatschap: 
Mogen we van de gelegenheid gebruik maken om iedereen er nog 
eens aan te herinneren hun lidmaatschap bij Vamos te bevestigen  
en/of aan te vragen doormiddel van het betalen van het jaarlijks 
lidgeld en het versturen van een mail naar onze penningmeester  
( faridbennasser@hotmail.com). Weze het gezegd dat studenten 
geen lidgeld moeten betalen maar wij vragen hen wel een mailtje 
te sturen.  
 
Namens jullie bestuur,  
Mouloud Kalaai voorzitter VAMOS vzw 
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