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25 jaar mondiaal onderzoek in de kijker! 
11 studenten ontvangen prijs voor hun afstudeerproject rond mondiale thema’s 
 

De provincie Antwerpen reikt al 25 jaar de Prijs voor Mondiaal Onderzoek uit.  

Met deze prijs wil het provinciebestuur onderzoek rond het globale Zuiden 

stimuleren. Staats- en vredesopbouw, humanitaire hulp in conflictgebieden, 

effecten van donorhulp, veerkracht van gezondheidssystemen, 

energierechtvaardigheid vanuit een politiek ecologisch perspectief, digitalisering 

gelinkt aan de SDG’s, diversiteit op de werkvloer en samenleven & -werken over 

grenzen heen zijn de centrale thema’s van de winnende afstudeerprojecten voor 

2022. Ontwikkelingsrelevantie, kwaliteit en originaliteit van het afstudeerproject 

vormen de voornaamste beoordelingscriteria.  

 

Gedeputeerde Mireille Colson reikte de prijzen uit: “We willen studenten prikkelen en laten 

nadenken over mondiale thema’s, wat relevant is gezien de toenemende globalisering. 

Daarom hebben we de provinciale Prijs voor Mondiaal Onderzoek. De Universiteit 

Antwerpen, met als onderdeel het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid, het Instituut voor 

Tropische Geneeskunde en de hogescholen AP, Karel de Grote en Thomas More zijn hiervoor 

de ideale partners. De unieke expertise van deze onderwijs- en onderzoeksinstellingen reikt 

tot ver buiten Provincie Antwerpen. Als provinciebestuur benadrukken we dan ook het 

belang van deze samenwerking.”  

 

Daarnaast werd ook stil gestaan bij een kwart eeuw Prijs voor Mondiaal Onderzoek. 

Luk Lemmens, gedeputeerde van Mondiaal Beleid: “Vanuit de provincie Antwerpen kijken we 

met trots terug op maar liefst 25 jaar Prijs voor Mondiaal Onderzoek! Een periode waarin we 

samen met verschillende onderwijsinstellingen het belang aantoonden van de mondiale 

focus in het wetenschappelijk onderzoek. Deze is immers essentieel om een onderbouwde 

visie op mondiale samenwerking te krijgen. De afgelopen 25 jaar hebben we hieraan veel 

interessante bijdragen gezien, vandaag is dit niet anders.” 
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Prijs voor Mondiaal Onderzoek ondersteunt SDG’s 

 

De Prijs voor Mondiaal Onderzoek past in het beleid van de provincie Antwerpen dat de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) een rode draad laat vormen bij beleidsbeslissingen.  

Duurzaamheid is een kernwaarde in het bestuursakkoord, de organisatie, dagelijkse werking 

en beslissingen van het Antwerpse provinciebestuur. Met de Prijs voor Mondiaal Onderzoek 

wordt direct ingezet op de SDG 4: kwaliteitsonderwijs. 

 

Liefst 11 studenten werden gelauwerd  

 

4 vanuit het Instituut voor Tropische Geneeskunde: 

 Joseph Bahati Djoki uit DR Congo, voor het afstudeerproject ‘Humanitarian Aid 

Agencies and Responsible Exit in Fragile and Conflict-Affected Settings. A Case 

Study of Zummar Project (Iraq) Médecins Sans Frontières-Switzerland.’ 

 

 Calvin Tonga uit Cameroon, voor het afstudeerproject ‘How to Assess Health 

System Resilience? A scoping review.’ 

 

 Claire Julie Akwongo uit Oeganda, voor het afstudeerproject ‘Prevalence, risk 

factors for exposure, and socio-economic impact of peste des petits ruminants in 

Karenga district, Karamoja region, Uganda.’ 

 
 Amber Hadermann, voor het afstudeerproject ‘Genome diversity of Leishmania 

aethiopica from Ethiopia.’ 

 
3 vanuit het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB-UAntwerpen): 

 Ramsy Afuge Akame Junior uit Kameroen, voor het afstudeerproject ‘Assessing 

the Differential Effects of Donor Aid on Economic Growth in Sub Saharan Africa.’  

 



 Gianfabrizio Ladini uit Italië, voor het afstudeerproject ‘State building from below? 

Public authority in hybrid governance and peacebuilding in Mali.’ 

 

 Baltazar Thea Mae uit de Filipijnen, voor het afstudeerproject ‘A just transition or 

just a transition? Rethinking the discourse of energy justice through a political 

ecology lens.’ 

 

1 vanuit de Universiteit Antwerpen: 

 Thomas Swennen, voor het afstudeerproject met als titel ‘Van vrede naar 

democratie? Peacebuilding in El Salvador en Rwanda.’ 

 

1 vanuit de AP Hogeschool: 

 Marc Bertel uit Oostenrijk, voor het afstudeerproject ‘This Small House is All We 

Need.’ 

 

1 vanuit de Karel de Grote Hogeschool – Sint Lucas Antwerpen: 

 Christopher Ipayo, voor het afstudeerproject ‘BLEXT’. 

 

1 vanuit Thomas More Hogeschool: 

 Gillian Heyns, voor het afstudeerproject ‘Lokale startups en bedrijven uit Oeganda 

helpen met hun digitaliseringsproces rekening houdend met de SDG’s.’ 
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Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Mondiaal Beleid 

 

Perscontact: 

Faye Van Impe, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde Lemmens,  

0486 604 602, faye.vanimpe@provincieantwerpen.be  

 

Dienst: 

Liesbeth Andries, Mondiaal Beleid, Stafdienst Departement Ontwikkeling en Educatie 

03 240 56 53, Liesbeth.andries@provincieantwerpen.be  

 

Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB, UAntwerpen) 

Vicky Verlinden 

03 265 57 73 

victoria.verlinden@uantwerpen.be  

 

Instituut voor Tropische Geneeskunde  

Anton Baert 

0473 70 14 41 

abaert@itg.be 

 

Universiteit Antwerpen 

Jorg Kustermans 

03 265 51 24 

jorg.kustermans@uantwerpen.be 

 

AP Hogeschool 

Karolien Loriers 

03 220 35 29 of 0497 19 22 76 
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karolien.loriers@ap.be  

 

Karel de Grote Hogeschool – Sint Lucas Antwerpen 

Nicolas Van Herck  

nicolas.vanherck@kdg.be 

 

Thomas More 

Tinne Van Echelpoel 

014 74 04 43 

tinne.vanechelpoel@thomasmore.be 

 

Veerle Heyvaert 

veerle.heyvaert@thomasmore.be 

 

Digitaal beeldmateriaal: 

 

Filmcompilatie van de laureaten 2022: https://youtu.be/feeWf75VXo0 
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