
Gegroet afrikanistiekers, arabistiekers, indologen en 

sinologen! 

 

Welkom in de Kalima, het kringblad van de Oosterse 

Afrikaanse Kring!  

Hierin kan je alle relevante informatie vinden die jou kan 

helpen tijdens je studies van Oosterse of Afrikaanse Talen en 

Culturen, gaande van de verschillende cursussen en hun 

syllabi, activiteiten, de voornaamste aanspreekpunten maar 

ook lekkere recepten en adresjes om jouw tijd als student wat 

aangenamer te maken. 

 

Als studentenvereniging willen wij jullie een vertrouwenspunt 

geven waarop jullie kunnen rekenen, dus aarzel zeker niet om 

ons een berichtje te sturen bij vragen. Dit kan je doen door 

individueel contact op te nemen met een praesidiumlid of 

door een mail of privébericht via facebook of instagram. 

 

Wij wensen jullie heel veel succes toe, maar vooral ook een 

heel fijne start van dit nieuwe hoofdstuk! 

 

Ut vivat, crescat floreatque OAK! 

Jullie praeses, 

Desirée (zij/haar) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingsfuif       

der kleine 

Blandiniakringen 

Meter- en 

peteravond 

@Amber 



 

 

 

Een nieuw jaar, een nieuw presidium! Bij deze een kleine 

(éénzijdige) kennismaking.  

Coucou! Mijn naam is Desirée (zij/haar), zit in MA1 Indologie 

en ben dit jaar opnieuw de Praeses van de OAK! Als ik niet 

aan het rondfladderen ben in de Blandijn, dan ben ik 

hoogstwaarschijnlijk nieuwe kleren aan het kopen of los aan 

het gaan op Britney Spears. Daarnaast reis ik heel graag, laat 

ik me het liefst omringen door een heleboel diertjes en go ik 

regelmatig jim (Jonas keeps me motivated). En mijn hidden 

talent? Ik kan heel eenvoudige vegan receptjes heel snel doen 

mislukken.  

 

 

 



Hey hey! 

Mijn naam is Nele Lydia Libbrecht 

en ik vervul dit jaar voor het eerst 

een functie in het OAK bestuur 

(als cultuur). Dit jaar begin ik 

bovendien aan mijn master 

Afrikanistiek. Nog wat random 

feitjes over mezelf: mijn favoriete 

hobby’s zijn muziek en dans, 

daarnaast heb ik om de 3 maand 

een nieuwe intensieve obsessie 

(zoals haken, juwelen maken, pottenbakken, yoga, bakken, 

etc.), mijn agenda is mijn holy grail, ik ben een zeer gevoelig 

persoontje so please don’t hurt me en ik ben altijd 

beschikbaar voor een coffee-pateekes date!       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mambo! Ninaitwa Amber 

en verder hou ik het bij 

Nederlands ☺  

Het komende jaar ben ik 

de penningmeester voor 

de OAK dus al jullie geld is 

veilig bij mij ;) . Ik studeer 

Afrikaanse talen en 

culturen en begin nu aan 

de educatieve master. 

Tijdens mijn verjaardag is 

iedereen altijd op vakantie 

want op 27 juli is het veel 

te koud om in België te blijven … Een tof feitje over mij is dat 

ik kan vliegen met een zweefvliegtuig. If you want to see 

proof, find me ;) . Verder zing ik graag, wat niet wil zeggen dat 

ik het goed kan though, en ben ik graag creatief bezig 

wanneer ik niet verdrink in het schoolwerk ☺ . Reizen vind ik 

ook fantastisch en vooral wanneer dit gecombineerd is met 

de mensen die ik het liefste rondom mij heb, mijn vrienden!     

So, wie weet tot binnenkort! 

 

 

 

 

 



 

Ciao a tutti, namaste, hallo!  

Mijn naam is Lidia en dit 

jaar zal ik de functie PR 

uitoefenen vanuit India en 

België.. Verder zal ik ook 

starten in de derde 

bachelor Indologie. 

Daarbuiten ben ik ook 

geïnteresseerd in 

economie, persoonlijke 

financiën, architectuur, 

vastgoed, interieur en 

mode.  

Gitaar spelen, zwemmen, 

yoga, koken (en eten), naar muziek luisteren, lezen etc. zijn 

mijn uitlaatkleppen en hoe ik mij graag ontspan, maar het 

liefst van al zoek ik de zon op in het warme zuiden en ontdek 

ik nieuwe plaatsen. Van een lekker biertje op een terrasje met 

een leuk gesprek kan ik altijd genieten met vrienden, hoewel 

eens goed uitgaan ook altijd mag.  

Ik wens jullie een goede start, veel plezier en veel succes toe, 

tot snel!  

 

 

 



 

Hey lezers! 

Ik ben Norah (zij/haar), en dit academiejaar start ik in mijn 

derde bachelor sinologie. Wanneer ik niet studerende ben, 

luister ik graag naar muziek, pik ik af en toe een kdrama mee, 

maar ben ik vooral op OAK-activiteiten te vinden! 

Na afgelopen academiejaar Cultuur geweest te zijn in de OAK, 

begin ik dit jaar met alle plezier als één van de Studies! Dit 

wilt zeggen dat ik onder andere insta voor de verkoop van 

jullie handboeken, het organiseren van studiekransjes.. maar 

zeker ook dat ik een aanspreekpunt ben voor jullie mochten 

jullie vragen/problemen/opmerkingen/struikelblokken.. 

ondervinden in jullie studies, ik help met alle plezier! Voor al 

deze dingen kan je me in het echt (wanneer dan ook) 

aanspreken (ik beloof dat ik niet bijt!), via Messenger sturen 

(Norah Baert), rooksignalen sturen..  

Zo, daarmee ben ik wel 

ongeveer uitgepraat! Ik 

wens iedereen een 

vlotte start van het 

academiejaar toe, en 

hopelijk zie ik jullie 

eens (terug) op één 

van onze activiteiten! 

Jullie kapoen, 

Norah  

 



 

Hallo iedereen.  

Mijn naam is Julia-Faith. 

Ik ben 19 jaar oud en ik 

kom uit Lier (een klein 

stadje dicht bij 

Antwerpen), ik zit dan 

ook op kot. 

Mijn hobby's zijn o.a. 

skiën en veel wandelen 

en spelen met mijn 

hond Billie 

(die  trouwens mee op 

kot zit) maar ook speel 

ik altviool en gitaar. 

Dit jaar zal ik veranderen naar de opleiding agro en 

biotechnologie aan de Hogent maar je zult me terugvinden op 

de tal van leuke activiteiten! 

Als je vragen hebt over iets, en dit moet niet altijd over 

studeren gaan dan mag je me steeds aanspreken. 

Hierbij laat ik het en dan zie ik jullie ongetwijfeld op één van 

de komende activiteiten! 

 

 

 



Hey! 

Ik ben Esra, 23, en zit in mijn 2e jaar Arabistiek. Dit jaar zal ik 

de functies bachelor en studie op mij nemen, samen met 

Norah en Loïc. Als je met vragen zit rond cursussen, leren 

studeren, wegwijs worden, activiteiten e.d., stuur ons gerust 

een berichtje of trek aan ons mouw en we helpen je graag 

verder. Ik hou van buiten rondhangen, limonade drinken en 

gezellig samen zijn.  Ik heb hiervoor Drama gestudeerd aan 

het KASK en ik ben opgegroeid in Gent. Als je dus op zoek 

bent naar de beste culturele en culinaire hotspots, hit me up 

en we gaan samen de Gentse straten ontdekken! 

 

 

 

 



Heeey it’s ya boi Jonas (he/him, 21), aka Honi Hotshot, aka 

God’s favorite child xoxo 

Binnen het praesidium 

ben ik die ene mega 

sportieve kerel (zoals je 

op mijn foto kan zien!), 

vandaar dat ik voor het 

derde jaar op rij die 

geliefde sportfunctie op 

mij neem (helaas dit jaar 

zonder mijn geliefd 

krulwijf       ).   

Oh ja ik ben ook nog 

secretaris hihi. 

Verder ben ik terug te 

vinden in RNX (ge kent da 

wel, die ghettostad aan 

de taalgrens), 

Bommelstraat 78 (voor 

mijn lieve stalkertjes in 

Gent xoxo), hier in den 

Amber of in de befaamde Overpoort mensen aan het 

verbazen met mijn sierlijke dansmoves.  

Helaas ben ik niet slim genoeg om een taalrichting te 

studeren, dus ben ik maar gegaan voor een richting waar ik 

niks anders doe dan proefbuisjes wassen en wenen aka 

Biomedische Wetenschappen (beter gekend als die ene 

richting waar mensen die te dom zijn voor geneeskunde 

naartoe gaan). Maar ik heb wel ooit eens een vakje gehad 



hier op de Blandijn, dus ik voel mij nu toch wel een beetje een 

Blandino!!!  

“Waarom zit gij dan in deze kring?” hoor ik u al denken. 

Wellll, da vraag ik mij ook af       . Neenee, het feit da ik al 3 

jaar in een kring zit die niet van mijn eigen richting is, zegt 

toch genoeg? Dus laat u ook dopen en dan kan je immens 

veel tijd met mij (of de ietwat minder interessante mensen 

zoals Norah) spenderen! 

Helaas heb ik honger en moet ik pipi doen, dus ga ik met een 

heel interessant weetje van de dag eindigen: vogels doen 

geen pipi (you’re welcome voor dit zotte weetje).  

Tot op de sportactiviteitjes!! 

XOXO, God’s favorite child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag Lieve vriendjes! 

Ik ben Lewie, arguably het 

heetste praesidiumlid dat 

de OAK ooit gekend heeft 

en waarschijnlijk ook zal 

kennen. (Sorry Loïc en 

Jonas<3)  

Vorig jaar was ik naast 

studiepraeses de minst 

zedelijke zedenmeester 

(i.e. weglopen op onze 

eigen cantus omdat ik 

dacht de liefde van mijn leven gevonden te hebben na ermee 

te staan muilen in de delta (geen aanrader, maak wijzere 

beslissingen kindjes)). Dit jaar neem ik samen met Lidia de 

functie PR op, alsook juridische. Aangezien één PR in het 

buitenland niet genoeg is heb ik ook besloten om een 

semester off te fucken naar Rome dus je zal mij/ons tot na 

december vrij weinig of zelfs niet zien. Niet getreurd, we doen 

ons best, al is’t op verplaatsing en ik weet dat ik extra hard zal 

gaan zodra ik terug ben dus hou jullie maar vast aan de 

takken van de bomen. Naast dit alles ben ik een fulltime 

menace to society; ik sta waarschijnlijk op meerdere 

watchlists, maar hé, wat doe je eraan? ¯\_(ツ)_/¯ 

Ik kijk er naar uit om er samen met ons superfantastisch 

praesidium er nog een superfantastischer jaar van te maken! 

Veel liefs,  

Je kapoentje xoxoxo 



Habari wote! 

Mbote na bino! 

Ik ben Lennert, of 

Lennert Khadim 

Delfosse Diop om 

het formeel te 

maken      . 

Dit jaar begin ik 

aan mijn derde 

bachelor 

Afrikaanse talen 

en culturen en zal 

ik samen met Nele 

de cultuurfunctie 

van de OAK 

opnemen. 

Een paar 

willekeurige feitjes 

over mezelf: 

• Geboren op 5 november 2001 

• Eet graag thieboudienne (ook gekend als jollof) 

• Speelde ooit saxofoon 

• Leest graag Nigeriaanse boeken 

o (momenteel bezig in Under the udala trees 

van Chinelo Okparanta) 

• Is waarschijnlijk Spotify aan het luisteren 

 



Goeiemeurgen, ik ben Loïc (hij/hem) en ben dit jaar de 

bachelor van de OAK. Ik ben 19 jaar en ben geboren en 

getogen in West/best-Vlaanderen (dus als je mij niet goed 

begrijpt, komt het daardoor) ik heb een jaartje Wijsbegeerte 

gestudeerd aan de UGent maar switchte nu naar 

lerarenopleiding in Artevelde Hogeschool. Mijn hobby’s zijn 

fitnessen, voetballen, films kritisch bekijken, Lewie en Jonas 

plagen etc. etc.. Meer heb ik eigenlijk niet te zeggen, je leert 

me wel kennen dit jaartje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Lidia’s Couscous salade 

INGREDIËNTEN:  

⋅ Couscous 

⋅ Kersttomaten 

⋅ Iets groens naar keuze, zoals komkommer of spinazie 

⋅ Zwarte olijven  

⋅ Feta  

⋅ Geroosterde paprika 

⋅ Peper, zout, olijfolie 

BEREIDINGSWIJZE:  

⋅ Bereid de couscous zoals op de verpakking met 

peper, zout en olijfolie 

⋅ Snijd de groenten en de feta in stukjes  

⋅ Meng alles samen eens de couscous afgekoeld is 

⋅ Enjoy!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nutteloze weetjes  

1. Net als een unieke vingerafdruk, heeft elk mens ook 

een unieke tongafdruk.  

                                                                    

 

 

                                      

2. Stof dat zich in het puntje van je broekzak verzamelt, 

heet gnurr.  

 

3. Een dolfijn herkent zichzelf in de spiegel.  

 

 

 

 

 

 

 



Een kort woordje uitleg over de specifiekfe deals van 

sommige van onze sponsors! 

⋅ PIU’ Caffè heeft een kortingsmodule van 2+1 gratis bij 

de Dolce Gusto compatibel capsules. Te kiezen uit 6 

smaken waarvan de lungo of de espresso altijd gratis 

is. Ook is er een kortingsmodule bij de Nespresso 

compatibel capsules, 2+1 gratis, te kiezen uit 8 

blends. Bestellen kan via Lidia Gallucci (PR).  

 

⋅ Lilli’s Tea geeft 15% korting op de theedozen van 16 

stuks, te kiezen uit 8 smaken. Ook geven ze 15% 

korting op de mix cadeauverpakkingen, een doos met 

4 smaken. Bestellen kan via Lidia Gallucci (PR).  

 

⋅ Diallo's Take Out verzorgt een studentenmenu dat 

bestaat uit 4 stuks vegetarische loempia’s, 1 broodje, 

1 drankje en 1 dessertje.    

 

⋅ Orientali Streetfood bar geeft hapjes (4 stuks) gratis 

met een curry gerecht.   

 

 


