Gent, 28 januari 2010

PERSBERICHT

HOGENT KIEST DERTIEN EREAMBASSADEURS

Om het jaar goed in te zetten, heeft de HoGent op 27 januari haar dertien ereambassadeurs
van 2011 voorgesteld. Bij deze tweede editie zijn er alweer boeiende figuren uit de bus
gekomen. Vorig jaar werd het idee van de ereambassadeurs gelanceerd, waarbij er per
departement telkens een opvallende oud-student wordt uitgekozen om de HoGent te
vertegenwoordigen en zijn vroegere opleiding uit te dragen.
Vorige zomer heeft de HoGent het principe van de ereambassadeurs voor het eerst in het
leven geroepen. Toen werd Lady Linn tijdens het Gent Jazz Festival uitgeroepen tot
allereerste ereambassadrice van de Hogeschool Gent.
“Steeds weer staan we ervan versteld hoeveel opmerkelijke oud-studenten de Hogeschool
Gent wel heeft”, zegt Johan Persyn van de dienst Communicatie en Cultuur. “Zo is het idee
van de ereambassadeurs eigenlijk ontstaan. Op die manier kunnen we de band tussen onze
oud-studenten en hun vroegere school wat nauwer aanhalen en enkele van de opmerkelijke
figuren eens extra in de bloemetjes zetten.”
De ereambassadeurs leggen daarbij zelf een nuttige link naar hun opleiding aan de HoGent
en engageren zich om die opleiding en hun ereambassadeurschap ook naar de
buitenwereld uit te dragen. Verscheidene ereambassadeurs zijn intussen al actief
ingeschakeld door de departementen voor specifieke evenementen op het departement
zelf. Op die manier wordt ook de link gelegd naar de studenten van nu.

BJÖRN SOENENS
HoGent Vertaalkunde
Licentiaat vertaler Engels-Frans (1990)
Chef tv-journaal en Amerikawatcher

MITCH DE GEEST
HoGent Toegepaste Ingenieurswetenschappen
Afstudeerrichting industrieel ingenieur informatica (2003)
CEO Citymesh

NICHOLAS LATAIRE

Hogeschool Gent Handelswetenschappen en Bestuurskunde
Licentiaat in de handelswetenschappen (2001)
Hoofdredacteur VTM-nieuws

BART VAN BAMBOST
HoGent Sociaal-Agogisch Werk
Afstudeerrichting maatschappelijk assistent (1988)
HR Director Nike

GEERT ASCRAWAT
HoGent Bedrijfsmanagement Mercator
Afstudeerrichting expeditie, distributie en transport (1998)
Productmanager Humann International Logistics

TYCHO REINIERS
HoGent Bedrijfskunde Aalst
Afstudeerrichting marketing (2003)
Hoofd Information Risk Management – Commercial Banking

SANDER MOLLET
HoGent Technologie
Afstudeerrichting elektromechanica (2001)
Zaakvoerder SMO bvba

LEEN VANDAELE
HoGent Bedrijfsinformatie
Gegradueerde in het sekretariaat en de moderne talen (1979)
Zaakvoerder Tandem bvba

RUDY CODDENS
Hogeschool Gent Gezondheidszorg Vesalius
Gegradueerde ziekenhuisverpleegkundige (1981)
Schepen van Onderwijs en Opvoeding

ANNELIES VAN PARYS
HoGent Conservatorium
Meester in de muziek: piano (1998)
Meester in de muziek: compositie (1999)
Componiste

JAN BECAUS
HoGent Lerarenopleiding Ledeganck
Bachelor in het onderwijs: middelbaar onderwijs (1971)
Journalist - nieuwsanker VRT

LUC WALLAYS
HoGent Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur
Graduaat tuin- en landschapsarchitectuur (1985)
Landschapsarchitect – ruimtelijk planner

EVELINE HOORENS
HoGent KASK
Master in de beeldende kunst (1997)
Zaakvoerder koffiebranderij Hoorens

