ESI 2015, een overgetelijk editie met passie voor de wetenschap voor
alles !
Brussel, 28 Juli 2015 – De internationale expo-wetenschap 2015 is voorbij. Onze deelnemers zijn, voor het grootste deel,
teruggekeerd, enkelen zijn gebleven en hebben beslist om vanuit Brussel, Parijs of Londen te bezoeken.
Verleden vrijdag, 24 Juli. De laatste officiële dag van ESI2015. 1000 deelnemers zijn samengekomen in de stad van
“Doudou”, Europese Culturele hoofdstad 2015. Na een hartelijk ontvangst door de Burgemeester, Meneer Elio DI RUPO,
hebben de deelnemers kunnen genieten van een eclectisch en verrijkend programma, samengesteld door het Comité
Bergen 2015. Op het einde van de dag zijn ze teruggekeerd naar de Belgische hoofdstad voor een gedenkwaardig
afscheidsfeest gevuld met emoties van vreugde en verdriet door het nakende afscheid, maar ook de vermoeidheid die
parten begon te spelen.

Antoine VAN RUYMBEKE, Directeur van ESI 2015:
? Welke balans kan je opmaken na de 15 editie van ESI en deze eerste Belgische editie?
ESI was een enorme uitdaging, vooral omdat de gastheer een jongerenorganisatie is (vzw). Het ontvangen van zo een groot publiek
samengekoppeld aan een goed gevuld programma, het voorzien van alle nodige zaken zoals de expositie, de maaltijden, vervoer,
hotels. Al deze zaken hebben ons 4jaar werk gekost, 4 jaar die we nu met succes kunnen afsluiten.
Wij hebben 1000 deelnemers verwelkomd uit 60 landen en er zijn 400 projecten voorgesteld in dit groot wetenschappelijk
avontuur.
We konden rekenen op ons ervaren en toegewijd team om dit evenement tot stand te brengen. We hebben een ruime aandacht
gekregen in de pers en zeer positieve feedback van deelnemers en bezoekers. Dit alles heeft bijgedragen aan het succes van
ESI2015.
? Opnieuw ? Waarom ?
Het resultaat is ongelofelijk. ESI heeft een unieke levenservaring bezorgd aan onze jonge deelnemers. Het in staat zijn om een
positieve invloed op jonge mensen uit te oefenen, het openen van deuren en kansen zijn op zich onze grootste motivatie.
Het team is simpelweg de lange weg van de voorbereiding vergeten dankzij de lachende gezichten van onze deelnemers.
De uitdagingen zijn het waard te vermelden, echter is het belangrijk om te onderstrepen dat 1 factor niet kan overwonnen worden
door een gepassioneerd en ervaren vrijwilligers team. Het financiële aspect, nodig om dit avontuur te ondernemen, is voor een
jongerenorganisatie, een zware last om te dragen.
Onze speciale dank gaat uit naar
We zijn met velen die aan ons succes hebben bijgedragen.
De deelnemers zijn de hoofdreden. In hun kielzog, hun onderwijzers, gezinnen en de verschillende organisaties wereldwijd.
Het organiserend comité en de vrijwilligers, waar van sommigen 4 jaar aan dit evenement hebben voorbereidt. Zij zijn geweldig en
gepassioneerd.
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Onze partners, het Brussels-hoofdstedelijk gewest op kop, die in ons geloofden en ons project ondersteunden zodat we mensen van
over de hele wereld konden ontvangen.

Gaëtane VAN CAUBERGH, Secretaris-generaal, jonge Belgische wetenschappers.
Als secretaris-generaal van de jonge Belgische Wetenschappers, wat is uw beoordeling van de Belgische editie
van de ESI 2015?
Een zeer positieve eindbalans met bijna 1000 jonge deelnemers uit 60 landen van over de hele wereld. De
gepresenteerde wetenschappelijke projecten waren over het algemeen van een zeer hoog niveau.
Waarom hebben jullie besloten dit evenement te organiseren?
De politieke en economische leiders blijven beweren dat het economisch herstel zich zal volbrengen dankzij innovatie. Het leek ons
van belang, in het hart van Europa, te benadrukken dat deze innovatie gebeurt door onderzoek en wetenschappelijke vooruitgang in
de toekomst. Maar het zijn de jongeren van vandaag die dit gaan vormgeven. Vandaar de noodzaak om te investeren in een
wetenschappelijke opleiding voor jongeren.
Waar ben je het meest trots op?
Omringt te zijn met een super gemotiveerd team van vrijwilligers. Een evenement organiseren in een zeer complex institutioneel en
wereldwijd gezien klein land, in een domein met een “on-sexy” imago als wetenschap. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken
om onze sponsors, zowel private als publieke ( zowel regionaal, gemeenschappen, federaal en gemeentelijk) te bedanken om dit
project mogelijk te maken.
Waarom is het belangrijk voor een vereniging als het JSB om co-organisator te zijn van dit soort evenement? En voor de
wetenschap?
Voor het JSB volstaat het om deel te nemen aan dit 2 jaarlijks evenement omdat ze dit al doen sinds de eerste editie in 1987. Het
JSB is ook een van de oprichters van MILSET. Dergelijke gebeurtenissen zijn niet alleen mooi impulsen voor het bevorderen van
wetenschap voor jongeren, maar ook, en vooral, momenten van uitwisseling en zeer rijke culturele openheid voor de jeugd.
In een tijd van de wereldwijde globalisering en de veralgemening van uitwisselingsprogramma's voor studenten als Erasmus,
kunnen we alleen maar jonge mensen aanmoedigen om andere culturen te ontmoeten en een zich open te stellen naar de wereld.

Contact :
Frédérique NEUVILLE
fne@esi2015.be / 0478-36 89 81
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ESI 2015 is grateful to
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