
Hoe heet je en wat studeer je?
Hallo, ik heet Youngji Kang en ik kom uit Zuid-Korea.
Ik studeer architectuur, met name de geschiedenis van 
de architectuur binnen de Katholieke kerk in Korea. 

Hoe leerde je Ichtus/IFES kennen?
Enkele goede vrienden uit mijn kerk nodigden mij 
uit om eens op een avond naar Ichtus Leuven te 
komen. Ik kende IFES toen nog niet maar hoopte 
om een christelijke gemeenschap van jonge mensen 
te vinden waar ik samen mee kon groeien in de 
liefde van onze hemelse Papa. God had die, zo-
als gewoonlijk, dus al heel goed voorbereid.

Waarom koos je ervoor om in België te studeren?
Ik denk dat God België voor mij heeft gekozen! Ik 
was op zoek naar een doctoraatspositie en vond 
een professor op de website van de universiteit. 
Zijn onderzoeksgebied was verrassend genoeg heel 
gelijkaardig aan het mijne en de aanmeldingspro-
cedure ging heel vlot dankzij Gods genade.

Wat waren je verwachtingen voor je hier kwam?
In mei contacteerde ik mijn promotor, in juli kreeg ik de 
officiële toelatingsbrief en ik september kwam ik aan in 
Leuven. Omdat alles sneller ging dan ik verwachtte was 
ik vooral verrast en nerveus. Tegelijkertijd was ik triest 
dat ik mijn familie, vrienden en kerk ging verlaten. Nooit 
had ik mij ingebeeld dat ik alleen zou wonen in het bu-
itenland en ik was niet zeker of ik een kerkgemeenschap 
zou vinden in Leuven. Tijdens de voorbereidingen van 
mijn vertrek naar België herinnerde onze hemelse Vader 
mij aan dit vers: Jozua 1:9. ‘Ik gebied je dus: wees vast-
beraden en standvastig, laat je door niets weerhouden of 
ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, 
staat je bij.’ Hij heeft inderdaad zijn belofte gehouden!

Wat was de grootste cultuurshock voor jou?
Het winterweer en hoe de mensen er mee omgaan heb-
ben een diepe indruk op mij gemaakt. Voor ik hier kwam 
hadden vele Koreanen mij al gewaarschuwd om mij 

mentaal voor te bereiden op de win-
ter maar spijtig genoeg nam ik ze niet 

serieus. Het weer was donkerder, 
langer, vochtiger en had meer invloed op mijn emo-
ties dan ik dacht. Iedere keer wanneer ik mensen 
door de sneeuw of regen zag fietsen met een kalme 
gelaatsuitdrukking stond ik vol bewondering te kijken. 

Welke drie woorden zou je gebruiken 
als je een Belg zou beschrijven?
Vriendelijk: De Belgen die ik heb ontmoet waren altijd 
vriendelijk, zelfs naar vreemden toe. Ik ben zeer dankbaar 
voor alle mensen die me hebben geholpen op straat, 
in de trein, in de bus, de winkel, het postkantoor, enz.

Voorzichtig: Ik heb de indruk dat Belgen voorzichtig 
omgaan met hun werk en relaties. Ik hou van hun opre-
chtheid en verantwoordelijkheid tegenover het leven. 

Stabiel/Constant: Leven als een christen is niet 
altijd even gemakkelijk hier. Desondanks heb ik veel 
christelijke vrienden gezien die hun geloof blijven 
volhouden in hun dagelijkse leven. Hun constante 
liefde voor onze God en naasten is echt mooi! 

Welke tip wil je Ichtus Vlaanderen meegeven 
wat internationale studenten betreft? 
De laatste 8 maanden moest ik vaak aan Abraham 
denken. Hij verliet ook zijn thuis om Gods gebod 
en belofte te volgen. Hij wist zelfs niet waarheen 
te gaan en leefde als een vreemdeling. 

Ik heb nooit de betekenis van ‘een vreemdeling zijn’ 
begrepen, en zelfs nu versta ik het niet volledig. Iets 
wat ik wel heel duidelijk heb ondervonden is dat 
‘leven als een vreemdeling’ niet gemakkelijk is maar 
tegelijkertijd een grote zegen is om een vrolijk kind 
van onze hemelse Vader te worden. Ik denk dat we, 
als christen, allemaal vreemdeling zijn in deze wereld 
op een manier. Onze nederigheid en sympathie als 
vreemdelingen kan een grote bemoediging 
zijn naar internationale studenten toe. 

  

 - Ruth Sintobin, stafwerker
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Intro
Zo’n 10 jaar geleden sprak de Algemeen Secretaris van IFES World Daniel Bourdanné 

uit dat we gingen werken om het aantal betrokken studenten wereldwijd tegen 2020 
van 500.000 naar 1.000.000 te krijgen. Dit door evangelisatie, pionieren op plekken waar 

nog geen studentenwerk is en het verbeteren van de bestaande structuren.
Het klonk (en klinkt nog steeds) zeer ambitieus, maar het is heerlijk om ergens concreet mee 

aan de slag te kunnen. Wij zijn op al die fronten bezig. Waar we blij mee zijn, is dat we zijn gaan 
beseffen dat er nog veel nood is bij internationale studenten. 

We willen de komende jaren onze werking op hen afstemmen, zodat zij van ons kunnen leren 
en wij van hen. Tijdens het HalfTimeWeekend lieten we hen al aan het woord, in Ichtus 

Brugge wordt er extra aandacht aan hen gegeven en nu laten we u ook lezen waarom we 
ons uitstrekken naar hen. 

- Tom Decraene, algemeen secretaris

Zoals Tom in de inleiding al aangeeft willen 

we niet alleen internationale studenten iets 

bijbrengen maar ook van hen leren. Daarom 

leek het ons niet onlogisch om twee inter-

views af te nemen: 

een studente die in België is komen studeren 

(hieronder te lezen) en een studente die op 

erasmus is gegaan (te lezen in de volgende 

nieuwsbrief). Veel leerplezier!



Meld je aan via     om de 
maandelijkse mail van Ichtus Vlaanderen met 
dank- en gebedspunten te ontvangen.

Ichtus.be
Ichtus Vlaanderen
MZ:  L.Decouxlaan 80, 3012 Wilsele
IBAN:  BE57 2300 0887 7035
BIC:  CEBABEBB
E:  info@ichtus.be

Het zomeraanbod voor studenten ziet er ook dit jaar
weer interessant uit: 
- Student Leadership Formacion in Polen met als titel ‘Dare to 
Lead’ en het leven van Petrus als leidraad.
- STIL, het nieuwe format voor studenten in leiderschap, de focus 
zal liggen op Training, Toegewijd leven en Teambuilding.

Zomerplanning

Na 8 jaar het bestuur van Ichtus Vlaanderen gediend te hebben als 
onder andere penningmeester en boekhouder, stopt Stefan Wittockx 
er mee. Een kort verslag dus om iemand die vaak achter de schermen 
gewerkt heeft, eens in de verf te zetten. 
Via zijn broer Johan is Stefan tijdens zijn studententijd bij Ichtus 
terechtgekomen en nam hij in zijn latere jaren taken op zoals 
kringleider of kringverantwoordelijke. Nog later zat hij zelfs in 
het bestuur van Ichtus Leuven. Na zijn studies was er een nieuwe 
penningmeester nodig voor het bestuur van Ichtus Vlaanderen en 
hij heeft die oproep beantwoord, ondanks dat hij van opleiding 
geen boekhouder is. Hij gaf aan dat hij dat wel graag doet en er ook 
wat ervaring in had. Oorspronkelijk had hij niet gedacht zo lang die 
functie uit te voeren: hij had graag Ichtus maar een jaar gediend 
en daarna naar Afrika getrokken om ontwikkelingssamenwerking 
te doen. Maar, zoals dat vaak zo gaat, loopt het leven anders dan 
gepland: hij leerde Hannah kennen, met wie hij later trouwde en in 
België bleef wonen. 

Terugkijkend op die 8 jaar is er volgens hem veel positiefs op te 
merken: een betere ondersteuning van de staf naar studenten 
toe zowel inhoudelijk (kringenbundel, trainingen,…) als geestelijk 
(studenten kunnen altijd terecht bij iemand van de staf), het bestuur 
dat van een eerder uitvoerende en praktische functie naar een meer 
beleidsmatige en inhoudelijke positie geëvolueerd is en een groei 
naar buiten toe dankzij acties zoals het marcusdrama. Stefan gaf 
ook aan dat er wel nog ruimte is voor groei in het bestuur op vlak 
van het uitvoeren van haar functie en het ondersteunen van Tom als 

algemeen secretaris. Maar ook in het ambassadeur zijn van Ichtus in 
het bredere netwerk ( o.a. oud studenten, kerken, etc.) is er volgens 
hem nog ruimte voor verbetering.

Op de vraag hoe hij de nu vrijgekomen tijd zal benutten, geeft hij 
aan dat er niet per se veel vrije tijd bijgekomen is omdat hij meer wil 
investeren in zijn kerk (huiskerk Ammi) en familie. Waar wel extra 
tijd en werk naar toe gaat, is het bedrijf dat hij net heeft opgestart: 
‘Dienstenwaaier’. Omdat hij al een tijd op zoek was naar een nieuwe 
uitdaging, graag dient en mensen helpt, leek het voor hem een 
logische volgende stap:  bedrijven helpen met een hele reeks aan 
dienstverlening.
Maar dat is niet de enige visie die hij heeft voor zijn start-up. Er is 
ook een sociaal doel aan verbonden: mensen betrekken die niet 
gemakkelijk terecht kunnen in de ‘klassieke’ 9-to-5 bedrijven door 
omstandigheden (familiaal, burn-out, chronische ziekten). Dat zijn 
mensen die volgens het harde kapitalisme er niet meer bij horen 
terwijl Stefan zelf sterk gelooft in talenten en het terug inschakelen 
en benutten van mensen en al hun gaven. Voor hem is het een leuk 
avontuur om zelf een onderneming op te starten, een ‘community’ 
op te zetten van mensen en zo een steentje bij te dragen aan de 
maatschappij.
Ruben Gielen neemt momenteel zijn functie in Ichtus Vlaanderen 
over en Stefan heeft er het volste vertrouwen in dat hij die heel goed 
zal uitvoeren.       
     - Sem Brys, stafwerker

Veranderingen binnen het bestuur

Omdat Ichtus nog altijd voor en door studenten 
is en ‘devotioneel leven’ een van de grote pijlers 
binnen ons strategisch plan is, hebben we een 
student gevraagd om een kort devotioneel 
stukje te schrijven.

Vervul ons in de morgen 
met uw liefde

Drukte om je heen, maar je weet dat God ook deze dag voor jou heeft gemaakt. Ik daag jullie uit! Ga 
’s ochtends, voor je uit bed gaat, rechtop zitten in je bed en bedank hem heel expliciet voor het feit 
dat je wakker bent geworden. We zien het misschien als vanzelfsprekend maar Hij heeft de hele nacht 
gewaakt over jou! Nu kun je weer samen met Hem als een team aan de slag. Laat God je planning van 
de dag eens zien, laat zien waar je tegenop kijkt of waar je juist enorm veel zin in hebt! Vraag Hem dan 
Zijn zegen over die dag en lees, om je tijd met God af te sluiten, Psalm 90 vers 14-17. Goed begonnen 
is half gewonnen! Het is inderdaad moeilijk om God steeds te betrekken met alles in je leven. Maar 
dan is het goed om te weten dat Hij nooit tijd tekort heeft voor jou. En of je nu pauzeert, werkt, plezier 
maakt of even niks doet die dag. God geniet van jou.        - Samuël Maeyens, 1e jaarsstudent theologie

Op donderdag 26 april organiseerde Ichtus Brussel een benefiet ten voordele van Metro 
Ministries, een Christelijke organisatie in Roemenië die kansarme kinderen onderwijs 
aanbiedt. Julianna en ik, twee Brusselse Ichtianen,  gaan deze zomer op kamp met de 
Belgische organisatie Hartslag om Metro Ministries te helpen tijdens hun zomer-
 projecten voor de arme kinderen uit de dorpen rondom de stad waarin ze gevestigd 
zijn. De opbrengst van het concert zal worden gebruikt voor de bouw van een schooltje 
in een van deze dorpen, dat zich in een van de armste buurten uit de streek bevindt.

Het concert zelf was een groot succes dankzij de liefde en de kracht van onze hemelse 
Vader. Hij heeft zowel Christenen als niet-Christenen naar dit evenement geleid. De 
avond werd door Julianna en mij ingezet met vier liederen (waaronder 1 zelf geschreven 
door Julianna) en de rest van de avond nam de TeenStreet-band Chesterfield de leiding 
met prachtige aanbidingsliederen maar ook gewone popmuziek. De sfeer zat er echt in.
Bovendien was er een mooie samenwerking tussen de vele vrijwilligers die van over 
heel Vlaanderen naar hartje Brussel zijn gekomen.

We bidden dat God verder mag werken in de harten van diegenen die Hem niet kennen. 
Ook bidden we dat de opbrengst met wijsheid zal worden gebruikt en dat de organisatie 
snel het nodige geld zal inzamelen voor hun schoolproject dat meer kinderen gelijke 
kansen zal aanbieden.             
            - Suzanna Monard, masterstudente vertalen

Benefietconcert


