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Food by Generations
“To inspire a brighter food future"
Een Europees congres waarbij het thema van de
voedselproblematiek en de gastronomische heerlijkheden in
de kijker geplaatst werden. Tijdens het congres was er tijd
voor het volgen van tal van trainingen, workshops,
bedrijfsbezoeken en niet de vergeten, ’s avonds de JCIfeestjes.
Het begon allemaal op dinsdag 7 juni 2022 waarbij in de
namiddag de kriebels naar boven begonnen komen: de start van
mijn allereerste JCI-congres. Weliswaar in België, maar het
waren vijf onvergetelijke dagen. Na de coronatijd een ideaal
moment om heel wat andere JCI-afdelingen te leren kennen en
dit op Europees niveau.
Dinsdagavond, The Bavarian Night, een gezellig samenzijn, waar
ik een eerste kennismaking had met onze twinningpartner, JCI
Tartu. Samen met Tanel, Eva Maria, Mariel, Ago Täkker werd een
toost uitgebracht op de start van het congres. Naast onze
twinningpartner kwam ik enkele bekende gezichten tegen. Met
een biertje in de hand werd er gebabbeld en gelachen. De eerste
noot was gezet.

Door het te laat regelen van mijn programma, had ik helaas geen
plaats meer in bepaalde opties voor woensdag 8 juni. Met Bart
Neckebroek, JCI Oudenaarde, hebben we de brouwerij De Halve
maan bezocht waar ze de Brugse Zot produceren. Met een kleine
bende gingen we de brouwerij binnen om te luisteren naar het
verhaal over de gerstkorrel tot het bier. Op het dak werd even tijd
genomen om van het uitzicht over de stad Brugge te genieten.
Met fierheid wezen we naar het BMCC en lieten we vallen dat we
van JCI waren en dat het Europees Congres dit jaar in Brugge
doorging.
In de namiddag had ik de First Timers Session waar we in contact
kwamen met heel wat andere JCI-afdelingen en JCI-leden. Alleen
toekomen en met heel wat mensen al babbelend naar buiten
komen. Enorm verschoten hoe rap een contact gelegd kan
worden.
Even vlug omkleden en dan de Opening Ceremony. Wat een
overweldigend event was dat! Overal mensen met vlaggen en in
de nationale kleuren. Op het ritme van de muziek kwamen de
National Presidents het podium op. Het moment toen Laurence
Schuurman het podium opkwam, vlogen de Belgische vlaggetjes
in het rond. INDRUKWEKKEND! Als keynote kwam Dominique
Persoone ons in de watten leggen met zijn pralines. Met de
woorden ‘amazing’ en ‘me moaten’ vertelde hij een boeiend
verhaal over zijn onderneming, zijn doelen en zijn familie. Met vol
verwondering keek ik hoe hij iedereen mee had. Daarnaast
kregen wij enkele pralines om te proeven na de uitleg over de
chocolade en van waar hij de inspiratie gehaald had om die
praline te maken.

Donderdagochtend begon mijn dag als vrijwilliger. Bij zo’n event
moet er nogal heen en weer gesleurd worden met materialen,
stoelen, drank,… Tijdens de ochtend moest de opstelling van de
Tradeshow nog wat verder opgebouwd worden.
Marjolijn Beckers gaf mij instructies wat er
uitgevoerd moest worden. Verplaatsen van stoelen,
water brengen naar verschillende verdiepingen,…
Na een paar uur hulp deed ik een toertje op de Tradeshow en
genoot ik van een hapje en een drankje met de leden van JCI
Estonia, JCI Oudenaarde en JCI Ronse. Tijdens de demo-cooking
van Loïc Van Himpe kwam ik in contact met de krekels. In de
namiddag volgde ik een training die gegeven werd door JCI
Nederland, nl. “To flirt or not to flirt, in business and bars”. Hoe
dicht mag je komen bij iemand die je niet kent, voelt het
vertrouwelijk aan? Hoe geef je een hand? Op deze vragen werd
tijdens de training een antworod gegeven. Een training waarbij
veel gelachen werd en heel wat animatie voorzien was.
Donderdagavond was er German & Suisse night. Bij aankomst
konden we raclette eten en/of een worst. Een goed laagje voor
een super feest. Na enkele Jägermeisters met de twinningpartner
JCI Tartu en heel wat ambiance, raakte de dansvloer snel gevuld.

Na een korte nacht was vrijdag aangebroken. Vrijdagvoormiddag
had ik helaas niet zo veel gedaan, maar in de namiddag stond
een bedrijfsbezoek gepland; ’t Reigershof. Heel wat geiten
tegengekomen en kennis gemaakt met hoe kaas geproduceerd
werd. Na het eten van een ijsje op basis van geitenmelk keerden
we met z’n allen terug naar Brugge om ons klaar te maken voor de
Romanian night.
Zaterdag heb ik twee workshops gevolgd omtrent voeding:
gezonde aperitiefhapjes en recepten voor tijdens de BBQ. In de
namiddag ging het dan meer over de dagdagelijkse maaltijden.
Daarna met JCI Ronse een terrasje gedaan en nog wat van de
zon genoten. ’s Avonds werden we verwacht in galakledij om van
de laatste avond te genieten. Er werd genoten van de Award
Ceremony waarbij Eva Maria van JCI Estonia de award van Public
Speaking Champion in ontvangst mocht nemen. Ook JCI Belgium,
UgenTec, viel in de prijzen nl. de award Creative Young
Entrepreneur 2nd place. Wat een zalig moment denk ik dan als je
naar voor mag gaan om zo’n award in ontvangst te nemen. Vanuit
JCI Ronse werd ik verkozen als beste lid 2019 – 2022 die
uitgedeeld werd op onze machtsoverdracht eind juni en dit was al
bewonderingswaardig voor mij. Wat moet het dan zijn als je
tijdens een Europees Congres naar voor mag gaan, een zalig
gevoel denk ik dan!
Na de Award Ceremony werd een driegangenmenu voorzien
gevolgd door opnieuw een zalig JCI-feestje.

Na deze intense week was het tijd om terug naar het ‘normale’
leven terug te keren. Even afkicken was wel nodig om terug in de
dagelijkse routine te komen, maar wat heb ik veel meegemaakt!
Nog even een recapitulatie… Mooie momenten meegemaakt met
mijn kamergenoot Eugénie Carrez voor de ene helft van de week
en Pélagie Carrez voor de andere helft, daarnaast ook
interessante trainingen gevolgd, nieuwe mensen leren kennen over
verscheidene landen. Hierbij vergeet ik onze twinningpartner JCI
Tartu niet, maar ook mensen van JCI Aalst, JCI Noorwegen, JCI
Duitsland en JCI Zwitserland.
Wat ook blijkbaar typisch is aan congressen is het uitwisselen van
pins. Zo ben ik enkele pins rijker: JCI Japan, JCI Volunteer EC
Bruges en JCI Noorwegen.
Gedurende deze vijf onvergetelijke dagen heb ik mij elk moment
geamuseerd en het smaakt zeker naar meer. Een pure magie om
met zo veel mensen in contact te komen van over heel de wereld.
De bedoeling van dit verslag was om mijn ervaringen aan te
kaarten, maar toch wil ik in dit verslag de JCI-afdelingen, JCI
Brugge en JCI Houtland bedanken voor het organiseren van dit
Europees Congres. Een magnifiek event waar ik mijn ogen
geopend heb, waar ik heel wat geleerd heb en in contact
gekomen ben met verscheidene culturen.

