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President of the Day:  
Prof. Dr. Katlijn Malfliet,  
 Director Central and Eastern Europe at the Insitute for Europe, KULeuven, Hon.  
 Director Chamber of Commerce Flanders – Ukraine.
Welcome:  
H. E. Mr. Yaroslav Koval, Ambassador of Ukraine in Belgium 
Introductions:  
Mr. Luc Pysson, Founder – Executive President Chamber of Commerce Flanders 
– Ukraine, CEO Jacaré / Export Management Facilities.
Speakers:
Mr. Guido Boeken,  
Executive Speaker Chamber of Commerce Flanders – Ukraine, Author and Director 
“Oekraïne”;
Mr. Vitali Derewianka,  
 Priest Ukrainian Autocephalian Church Genk; Hon. Director Chamber of  
 Commerce Flanders – Ukraine;
Prof.  Dr. Emmanuel Waegemans,  
 Coordinator Slavonic Studies KULeuven, Hon. Member Chamber of Commerce  
 Flanders – Ukraine; 
Mr. Raymond Ronkes,  
 President Stichting Platform Samenwerking Nederland – Oekraïne;
Mrs. Liliane De Cooman – Bollaerts,  
 Coordinator Oekraïne-Project, Edegem;
Mrs. Alona Lyubayeva,  
 Coordinator Centre for European Studies KULeuven;
Mr. Jacques De Jonghe,  
 Site Manager Melexis Ukraine;
Mrs. Natalya Krasnoboka,  
 PhDFellow Political and Social Sciences University Antwerp;
Mrs. Marianna Mandrychenko,  
 Public Relations Manager Chamber of Commerce Flanders – Ukraine;
Mr. Jeroen Decock,  
 Policy Advisor for the Co-operation Programme between Flanders and Eastern  
 Europe, Flemish Department of Foreign Affairs;
Mr. Christian Stoop,  
 Hon. Consul Ukraine, Attorney;
Mr. Dirk Bikkembergs,  
 Dirk Bikkembergs Sport Couture;
Mr. Flor Bex,  
 former Director MuHKA, Curator video-exhibition “Dynamic Ukraine leads the way.”
Closing:  
Mr. Geert Bourgeois, Flemish Minister of Foreign Relations, Media and Tourism.
After:  
 Cocktail offered by H. E. Ambassador Yaroslav Koval.
 With the Brass-aux-Saxes, conducted by Mr. Jan Van Hove

Intercultural Seminar Perception of Cultural Differences and Communication 
between Flanders and Ukraine.  Province Council Hall.
Languages: Dutch/English



Van bron tot monding is de machtige Dnjepr met zijn 2201 kilometer de derde langste 
rivier van Europa. Waarmee Oekraïne, het land waar deze rivier voornamelijk door 
stroomt, meteen ook dient gerekend te worden tot dit werelddeel.

De band met Europa, die nogal eens niet voldoende wordt onderkend, gaat echter verder 
dan een louter geografische. Zo begint het hedendaagse Oekraïne ook op politiek en 
economisch vlak meer en meer zijn blik te richten op Europa en de Europese Unie. Het 
land ondergaat daardoor veranderingen die weliswaar nog delicaat en broos zijn maar die 
toch van een dynamiek getuigen die onomkeerbaar lijkt. 

Wellicht voor velen nog verrassender dan de banden van Oekraïne met Europa is de 
gelijkenis die het land bij nader inzicht heeft met een voor ons goed gekend deel van 
datzelfde Europa: België! Net als ons land heeft Oekraïne – dat letterlijk “grensland” 
betekent – buiten haar zuidgrens, die door de Zwarte Zee en de Zee van Azov wordt 
gevormd, geen betekenisvolle natuurlijke grenzen. Deels daardoor kenden beide landen 
over de eeuwen heen verschillende buitenlandse overheersers, volksverhuizingen en 
andere demografische evoluties die van beide landen de smeltkroezen van culturen en 
volkeren maken die ze vandaag zijn. 

Al de hierboven opgesomde fenomenen zijn evenveel redenen waarom de Handelskamer 
Vlaanderen – Oekraïne zijn blik nu al sinds de onafhankelijkheid van Oekraïne in 1991 
op dat land richt. Immers, buiten de onmiskenbare economische mogelijkheden die 
het land aan Belgische ondernemers te bieden heeft zijn er die gelijkenissen die beide 
landen in zekere mate binden en die een band scheppen die verder reikt dan het louter 
pragmatische.

Niet voor niets dat vijftien jaar onafhankelijkheid en vijftien jaar Handelskamer 
Vlaanderen – Oekraïne door onze Handelskamer wordt aangegrepen om de rijkdom van 
de Oekraïense cultuur en economie onder de aandacht te brengen in drie seminaries, een 
tentoonstelling van hedendaagse Oekraïense videokunst en een klassiek pianorecital. 

Het interculturele seminarie van vrijdag 9 november zal een licht werpen op de grote 
culturele diversiteit binnen Oekraïne en op de overeenkomsten en verschillen tussen de 
Oekraïense en onze cultuur. Het seminarie van vrijdag 16 november legt zich toe op de 
handel in en met Oekraïne. Het investeringsseminarie van vrijdag 23 november ten slotte 
focust zich op het investeringsklimaat in Oekraïne met de nodige aandacht voor de vraag 
wat Oekraïne te bieden heeft aan Vlaamse, Belgische en Europese investeerders. 

De tentoonstelling van contemporaine Oekraïense videokunst, waarvan de heer Flor 
Bex de curator is, opent op vrijdag 26 oktober haar deuren en sluit af op zaterdag 24 
november. De zorgvuldig geselecteerde werken zijn zo gekozen dat ze de bezoeker een 
actueel overzicht van deze tak binnen de moderne Oekraïense kunst zullen geven.

Oekraïne blinkt echter niet alleen uit in moderne kunst. Ook in het departement klassiek 
laat de natie zich niet onbetuigd. Het pianorecital dat op vrijdag 2 november zal gegeven 
worden door de heer Vitaly Samoshko, winnaar van de Eerste Prijs aan de piano van de 
Koningin Elisabeth Wedstrijd in 1999, zal daar ongetwijfeld van getuigen. 

Kortom, de Handelskamer Vlaanderen – Oekraïne nodigt u uit om deel te nemen aan een 
rijkelijk gevuld programma dat u ongetwijfeld niet onberoerd zal laten. Afspraak dus in 
Antwerpen vanaf 26 oktober 2007! Opdat ons Oekraïne ook uw Oekraïne mag worden! 


