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4de studienamiddag 
04.10.2022 

 

Identiteit en migratie 
 

 
12.30 -  13.00 onthaal 
13.00 - 14.00 Winny Ang: Identiteit en belonging: reflecties uit de praktijk  
In deze lezing wordt stilgestaan bij één van de belangrijkste ontwikkelingstaken van jongeren: 
de identiteitsontwikkeling. Identiteit heeft verschillende dimensies die op dynamische manier 
met elkaar blijven interageren. Het gevoel van ‘belonging’ speelt een grote rol in het 
welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Aan de hand van 
praktijkervaringen wordt deze fascinerende zoektocht belicht. 

 
14.00 - 15.00 Redouane Ben Driss: Identiteit in beweging 
Het fenomeen identiteit wordt besproken vanuit een migratie-oogpunt. Een 
identiteitsconstructie die namelijk voortkomt uit migratiebewegingen. Migratie wordt gezien 
als een hefboom voor en mogelijkheid tot identificatie. Tenslotte wordt stilgestaan bij de 
impact van migratie op de familiedynamiek. 
 
15.00 - 15.30 pauze 
15.30 - 16.30 Forugh Karimi: Literatuur als leerschool 
Als therapeut kunnen we veel leren van kunst en literatuur, en uit de rij van de schone kunsten 
is fictie wellicht de beste leerschool voor therapeuten. Het prikkelt ons empathisch vermogen, 
dwingt ons om vanuit een perspectief naar de wereld te kijken dat niet het onze is. Het nodigt 
ons uit tot observeren, begrijpen, geraakt worden en te volgen zonder voortdurend te 
oordelen of te sturen. Wie zien de personages worstelen met de verwarring van het bestaan. 
Soms gaan ze ten onder aan hun lot, of hebben ze een relatief geslaagde zoektocht naar 
betekenis en verlossing. In alle gevallen is er sprake van groei: van de personages en van de 
(goede) lezer. Literatuur herinnert ons dat menselijke identiteit zeer gelaagd is, en dat 
intermenselijke relaties en de context waarin ze plaatsvinden bijzonder complex zijn. Het zijn 
niet te betwiste feiten, maar toch hebben we deze realiteitstoetsing voortdurend nodig.  
 
Deze lezing gaat over de discontinuïteit die per definitie optreedt na elke vorm migratie. Op 
basis van ‘casuïstiek’ uit de roman De Moeders van Mahipar reflecteert Forugh Karimi op deze 
concepten en slaat ze een brug naar de dagelijkse praktijk 
 
16.30 - 17.00 Ontmoeting van de drie sprekers moderator Nele De Vriendt 
17.00-18.00 afsluitend drankje. Mogelijkheid tot het aanschaffen van een gesigneerd 
exemplaar van ‘De moeders van Mahipar’ van Forugh Karimi.  

 
 

Accreditering wordt aangevraagd 
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Praktische gegevens: 
Dinsdag 04 oktober 2022 van 13.00 tot 18.00  
Locatie: In Leuven – wordt weldra bekend gemaakt 
Prijs: entree 50 euro – entree plus boek 65 euro ( kortingsprijs via uitgeverij de meridiaan) 
 
 

   
 
              Ramín Sam Manzel (34) is radioloog. Als hij op vrijdag 6 januari 2017 terugkomt van zijn avond dienst 

treft hij zijn vrouw Sarah aan in een plas bloed bij hun appartement. Ze is neergestoken en de verdachte 
is voortvluchtig... Ramín is als klein jongetje met zijn moeder Lolo als vluchteling naar Nederland 
gekomen en Lolo houdt tot in het graf zijn afkomst angstvallig voor hem verborgen. Mondjesmaat komt 
Ramín te weten wie hij is en vanwaar hij komt – maar pas als zijn grote liefde Saráh Lolo’s dagboeken 
voor hem vertaalt, valt alles op z’n plek. Stukje bij beetje wordt ook duidelijk wie de dader is en dan komt 
alles in een heftige, maar ook ontroerende stroomversnelling. De hoofdpersonages Ramín, Lolo en 
Saráh vertellen de lezer een meerdere generaties omspannende, zeer bewogen familiegeschiedenis, 
maar bovenal is De moeders van Mahipar een ode aan de sterke vrouw. 

 

 
Bankrekeningnummer: BE41 4310 7579 0110 
Met mededeling: studiedag 04/10/2022 + naam deelnemer en organisatie (+ boek) 
Inschrijvingen en informatie: Chris Noorduin en Redouane Ben Driss 
via emailadres en telefoonnummer: transcultureel@cgg-vbo.be – 016 85 79 80 

 
 
 
Omwille van corona kent de zaal een maximum aantal deelnemers. We ventileren de 
ruimte en vragen de aanwezigen een mondmasker te dragen en bij hoogrisicocontact 
of symptomen zijn/haar deelname te annuleren. Indien de studienamiddag door 
corona niet live kan doorgaan op 4 oktober 2022, zullen we de deelnemers tijdig 
verwittigen.  
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