
Arzoo Bahramand is 'Studente van het jaar2016'

Arzoo Bahramand, studente aan de Arteveldehogeschool,is door het Gentse
stadsbestuur verkozen tot ‘Studente van het jaar 2016’. Omhet academiejaar met
een feestelijk tintje af te sluiten, kiest hetstadsbestuur telkens een ‘Student(e) van
het jaar’. Gent wil zo zijn imago vangrootste studentenstad van Vlaanderen alle eer
aan doen. De 44-jarige ArzooBahramand uit Sint-Amandsberg is al de dertiende
laureaat.

Debedoeling van de verkiezing ‘Student(e) van het jaar’ is om een goede studentqua
leersituatie, niet alleen met een uitstraling naar zijnonderwijsinstelling, maar ook met een
uitstraling naar de Stad Gent in debloemetjes te zetten. Dat kan op alle mogelijke
gebieden zijn: studenten diehun studies combineren met topsport, met ondernemerschap
of werken, metouderschap, met creativiteit, met sociale engagementen, enz.
 
Dit jaar werden vijf studentenvoorgedragen door de verschillende hoger
onderwijsinstellingen in Gent. Het wasmoeilijk kiezen omdat de genomineerde studenten
stuk voor stuk uitblinkerszijn. Dit jaar werd gekozen voor Arzoo Bahramand omdat zij met
zoveelwilskracht zovele drempels heeft weten te overwinnen en nu bovendien graag iets
terugdoet voor de samenleving. De andere genomineerden waren Anouk VanDriessche
(HoGent), Laura Verhulst (UGent), Tiesj Benoot (UGent) en Bram VanBreda (LUCA
School of Arts).
 
ArzooBahramand is een Afghaanse gynaecologe en nu moeder van vier kinderen, die
moestvluchten uit Afghanistan omwille van haar studieniveau, haar beroep als
gynaecologe en haar werk als voorvechtster voor anticonceptie. De weg die Arzoo-
letterlijk en figuurlijk - heeft afgelegd, getuigt van een gigantischeveerkracht en
doorzettingsvermogen. Haar verhaal raakt ons en zal velen wetente inspireren.
 
Naasthaar studies vroedkunde in de Arteveldehogeschool getuigt Arzoo Bahramand ook
voor leerlingen in het secundair over de lange weg die ze aflegde tussen haarleven als
arts in Afghanistan en haar integratie hier in België. Veel jongerenhebben geen juist beeld
van de problematiek van kwetsbaarheid en migratie en erleven veel vooroordelen. Arzoo
geeft de jongeren de kans om naar haar verhaalte luisteren en om hun beeld bij te stellen.
 
ArzooBahramand is bovendien een rolmodel voor de Stad Gent als superdiverse
studentenstad. Ondanks al haar drempels zette Arzoo door, greep ze dankbaaralle
kansen op haar weg en heeft ze vandaag bijna de eindmeet van haaropleiding bereikt.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Informatie
Jeugddienst,Anneke Vanden Bulcke, studentenambtenaar, Kammerstraat10, 9000 Gent,
tel. 09 269 81 10, e-mail studentenambtenaar@stad.gent,  
Bevoegd
Mevrouw Elke Decruynaere, schepen vanOnderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, fax 09 266 50 89, e-mail
schepen.decruynaere@stad.gent
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