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Redactie Merkatorke

Beste meerwaardezoekers,

Het Waren Weer Woelige Weken (#alliteratie). Merkator is alwetend en
heeft jullie dan ook de voorbije maanden in’t oog gehouden. Wij weten
dat jullie veel te zat de verjaardag van jullie favoriete redacteur gevierd
hebben op het kerstfeestje om dan de volgende dagen met een zware kater zo levend mogelijk te lijken op die andere saaiere kerstfeestjes met de
familie. Dan hebben jullie jullie allemaal slecht gevoeld omdat je die week
tot 31 december niet meer geleerd hebben, maar wat maakte het uit want
die middag om 11 uur was het al nieuwjaar in Kiribati. Reden te meer
om te feesten natuurlijk. En terecht. Je ging dan ook een hele dag door
met het gevolg dat je hier middernacht niet meer haalde. Geen probleem
natuurlijk want op 1 januari om 12 uur was Hawaï weer aan de beurt.
Toch wat proberen te leren, maar je zat weinig productief lichtjes wenend
in een hoekje. Vragend waar nu die leuke lectuur is, die je al sinds vorig
jaar hebt moeten missen! En het werd er niet beter op, want die zware,
moordende, vermoeiende, fatale, ondragelijke, pijnlijke, afgrijselijke examenperiode moest verdorie nog beginnen. Maar geluk bij een ongeluk,
want daarna kon er weer gefeest en gereisd worden waardoor je dit boekje
even terug vergat. Maar de laatste drie weken sloeg de realiteit hard in
uw gezicht. Het normaal leven begon weer maar daarbij gelukkig ook het
Merkatorke! Als je de harde realiteit even wil vergeten, lees dan verder
en wie weet word jij de winnaar van de Grote Geografische Gedichten
Gwedstrijd! (#weeralalliteratie). Enjoy the reading!
Het redactieteam
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Praese s en Vice

Het is ondertussen reeds maart, het weer is weer in de war en computers
worden niet meer afgesloten (oh don’t judge, dat doet iedereen om zijn
Arcmap-vensters niet te moeten sluiten). **ArcGIS-lifehack van de praeses: Arcmap beschikt wel degelijk over een save-functie!**
Opnieuw tijd dus voor een tekstje in hét tijdschrift van Leuven en omstreken, traditiegetrouw tussen de soep en de patatten, de afwas en de
groeiende stapel cursussen.
Het is echter niet enkel kommer en kwel. Bij Merkator bijvoorbeeld, is het
nooit kommer en kwel. Afgelopen weken hebben weerom bewezen dat
Merkator een goed feestje kan bouwen, ook als prof. Verstraeten en prof.
Stegen toekijken. Hoog tijd dus om de Albatros nog eens te kapen voor
de grootste relatiebeurs der Leuvense student: TinderTD. Pak al maar uw
fluostift: 15 maart, vergeet het niet.
Ook af en toe serieus doen moet kunnen, op de Jobfair (6 maart) kan je
toch al inspiratie opdoen voor het onvermijdelijke Paasdiner met de familie ‘Just, Geografie, en wat ga je daar later mee doen?’. Eigenlijk is hier
maar één goed antwoord op ‘Reizen’ en daarom wordt de week van 13
maart Egea Leuven aan je voorgesteld in een heuse themaweek. Kom eens
horen wat Europa je te bieden heeft.
Nog meer serieuze dingen: wij (KULeuven) kiezen een nieuwe rector dit
jaar, wij (studenten) hebben hier ook wat in te zeggen. Haak dus plies nog
niet af, het kiessysteem lijkt op het Amerikaanse kiessysteem en jullie weten allemaal wat er kan gebeuren als jij niet gaat stemmen. (Alle overeenkomsten met bestaande gebeurtenissen en/of personen berust op louter
toeval en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie) Op
9 maart is er een eerste lezing over de rectorsverkiezingen en er zullen
zeker nog infomomenten volgen. Heb je die fluostift nog bij de hand? 4
mei, vrijhouden die handel, dan is het facultair congres en kunnen jullie
je stem uitbrengen.
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Voordat team cultuur ons lyncht: 7 tot 12 maart is het ook Ithaka festival,
kunstenfestival in onze eigen studentenstad, no shit, echt waar, ongelofelijk I know. Dus hang eens zonder schroom de hipster uit op tentoonstellingen of verfijn je hipster-kunsten in workshops fotografie en/of koffiezetten (nee echt, woensdag 8 maart, 15u, be there).
Tenslotte een dankjewel aan iedereen die hun best doen om al deze activiteiten te bedenken, organiseren, communiceren, in goede banen te
leiden, op te ruimen, financieren, evalueren of last-minute-naar-de-winkel-te-rijden-want-we-waren-iets-vergeten. Allemaal vrijwilligers en die
verdienen ook een themaweek (I Care 6 tot 10 maart) én –nog beter- een
vermelding in het beste geschreven blad in Leuven en omstreken, dus bij
deze: merci e mannen, wij zien jullie graag.
Love
Tha praesesduo

Team Feest

Jong is het 2e semester, maar één feestje hebben we traditiegetrouw al
achter de rug dit jaar: de proffentap! Om het semester in te zetten zakten
velen al vroeg op de avond af naar de Odil voor een gezellig babbeltje met
onze proffen en assistenten, die ons aangenaam verrast hebben en talrijker aanwezig waren dan aangekondigd. Terwijl de studenten van Merkator streden voor de jarenzuip, deden de proffen en assisten gewoon mee
en ze deden het nog sterk ook: samen consumeerden ze 47 pintjes, een
mooie prestatie!
Verder hebben de schachten voor het eerst kunnen bewijzen aan ons wat
ze kunnen, en ook zij hebben dit met verve gedaan en ons laten zien dat
ze Merkatorwaardige drinkers zijn. Zij eindigden op een derde plaats met
78 p(u)(i)nten, niet slecht om mee te beginnen!
De uitdrukking ‘oefening baart kunst’ was ook voor dit feestje van toepassing. De 2de masters, die ondertussen al veel ervaring hebben kunnen op
doen, hebben getoond dat ze het drinken nog niet verleerd zijn en komen
met een score van 99 punten op de 2e plaats.
Het verschil met de eersten was klein, maar: de leiders moeten het goede
voorbeeld geven. En dat is bij Merkator niet anders! 3de bach was het
enige jaar dat de kaap van 100 punten kon overschrijden en won verdiend
met 102 punten!
Wat brengt de toekomst? Deze feestactiviteiten staan nog op het programma dit semester en kan je alvast in je agenda noteren:
·
Vette schijven cantus, maandag 6 maart @Recup
·
Zwanenzangcantus, dinsdag 9 mei @Recup
Tot slot introduceren wij dit jaar een gloednieuw concept: het EERSTE
BACH FEESTJE! Om onze schachten al eens te laten oefenen en om
zich goed te kunnen voorbereiden op het praesidium en de organisatie
van het kerstfeestje, zullen zij op DONDERDAG 20 APRIL een feestje
geven in ’T VERVOLG!
Wij kijken er naar uit om jullie nog even talrijk als anders te zien op
deze activiteiten, maak er een mooi semester van en feest er op los!
Ciao’kes bye’kes
7
Feest

Egea    
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Cultuur

Beste merkatoriaan,
Deze keer geen lang tekstje over wat cultuur zoal heeft gedaan.
Als je er was, heb je zeker genoten van ons alom aanwezig enthousiasme,
als je er niet was, ben je een kromme banaan.
Over wat we de komende maanden gaan doen, blijf je niet langer wachten
in spanning.
Lees in de CultuurCalender hieronder snel de planning!
Voor zij die hun wereldkennis graag wat verbreden met een beetje kunst
of cultuur:
kijk eens bij de loko-evenementen, ze zijn gratis dus niet duur!
CultuurCalender:
Woensdag 22 maart: bij goed weer: Groot Geografisch Nachtspel
Bij slecht weer: filmavond
Dinsdag 25 april: filmavond (bij goed weer op 22/3)
Groot Geografisch nachtspel (bij slecht weer op 22/3)
Woensdag 17 mei: Afscheidspicknick
Loko-evenementen:
Ithaka 6-12/3: beeldend kunstenfestival voor jong artistiek talent
Waar? Luxemburgcollege (vaartstraat 30)
Tip: Je kan ook steeds een rondleiding aanvragen (rondleiding@
loko.be). Als je in een groep van minstens 7 personen gaat krijg
je elk een gratis Leffe
Artefact: The act of Magic 21/2- 9/3: Wat betekent magie vandaag? Wel
ke rol speelt het fenomeen in onze samenleving? En wat hebben
kunstenaars erover te zeggen?
Waar? STUK
InterFacultair Theater Festival (IFTF)
Van maart tot mei stellen verschillende Leuvense kringen hun
theater voor, waarna de besten worden geselecteerd door een
jury. Meer info op www.iftf.be
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   Sport

  

Gegroet Merkatorianen

Ook het Sportpraesidium is lichtjes ontwaakt uit de blok- en winterperiode. Opwarmen hebben we reeds gedaan met de Merkator Bowling.
Ondanks de overlapping met de lessen en de cantusweek, zijn er altijd enthousiaste Merkatorianen die er een gezellige namiddag van hebben gemaakt. Om dit alles af te maken, mochten de vele strikes en ballen die in
de goot verdwenen niet ontbreken. Als je er nu vanuit gaat dat Team Sport
na een druk eerste semester met o.a. de 24-urenloop kan uitblazen tijdens
de resterende maanden, raden wij u alvast aan om nu al goed te beginnen
plannen. Om te beginnen, wordt er dit semester een exchange gehouden
met Geografica, onze collega’s uit Gent. Op donderdag 30 maart komen
de Gentenaren naar hier voor een aardbalwedstrijd, maar de rivaliteit
ruilen we daarna in voor verbroedering op het Masterplanfeestje waar
onze concullega’s ook represent zullen zijn. Merkator wordt dan weer op
woensdag 19 april in Gent verwacht voor een voetbalwedstrijd en een
feestnacht met Gentse geografen er bovenop om – uiteraard – onze overwinning te vieren. We hopen dat er dan voldoende kracht aanwezig is om
de eer van Merkator hoog te houden. Natuurlijk is iedereen ook welkom
als supporter of cheerleader. Andere voetbalwedstrijden worden gespeeld
voor de Interfacultaire Beker. Nu maandag 6 maart speelt Merkator om
21u op het veld tegen Historia. Met genoeg mankracht en supporters zullen wíj hopelijk de geschiedenisschrijvers zijn. Een week later, maandag
13 maart, voetbalt Merkator om 19u in de zaal tegen VRG. Ook in het
volleybal hebben we nog twee wedstrijden tegoed, nl. tegen Industria en
Wina. Door misverstanden bij LOKO zijn deze echter voorlopig uitgesteld naar een nog vast te leggen datum. Voor de geïnteresseerden, geen
nood: we houden jullie op de hoogte! Verder wordt dezer dagen nog met
de kringen van Scientica onderhandeld over een jaarlijks sporttoernooi.
Traditioneel is dit aardbal, maar dit jaar hebben de verschillende kringen
besloten om voor verandering te kiezen: Spikeball. Maar ook voor een
minder familiaire sport gaan we in de naam van Merkator voor de eindzege. Geen paniek als u nog nooit van deze sport hebt gehoord, alles wijst
zich dan wel uit.
10

Als je tussendoor nog wat energie over hebt, kan je eind april ook nog
meedoen aan de jaarlijkse Survival of The Student. Dit is een wedstrijd
waarbij je zo snel mogelijk een parcours met hindernissen (opgesteld
door verschillende kringen) moet doorlopen. Met de dubbelboekingen
door kiesweken van verschillende kringen, excursies en deadlines, heeft
Scientica dit jaar besloten om geen hindernis op te stellen. Dus alvast één
obstakel minder om de eindstreep te halen. Afsluiten van dit semester
en academiejaar doen we traditioneel met het Groot Geografisch Voetbaltoernooi (GGV) tijdens de tweede week van mei. Het concept is heel
simpel: een toernooi minivoetbal tussen alle jaren (bachelors, masters en
assistenten). Ook vrouwenteams –en competities zijn er jaarlijks geweest.
De titelverdediger is het team van de huidige eerste master, ook beter bekend als Team Diamond. Dit is alvast de planning voor het komende semester en het Sportpraesidium heet u bij elke activiteit van harte welkom.
Team AnTony en medewerkers Gunnar, Wouter en Maxim
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Graphic Design

Tinder, Snapchat, Instagram, … Allemaal redenen waarom u waarschijnlijk enkele jaren geleden toch maar lid bent geworden van dat selectief
elite groepje dewelke in bezit is van een smartphone. Ik hoor u al denken
‘wacht, nee, daarom kocht ik er geen’. U heeft gelijk. U wilt niet altijd in
contact zijn met uw geliefden, u wilt geen treinuren kunnen opzoeken terwijl u een hopeloos spurtje trekt langs de Bondgenotenlaan. U wilt maar
één ding. U wilt de befaamde logo quiz spelen. U wilt uw 42-jarige tante
imponeren met het bereiken van level 17 terwijl zij maar blijft vragen wat
Dr. Oetker kan genezen. U wilt jezelf terneer werpen aan deze globaliserende consumptiemaatschappij. U wil en zal het lettertype van KFC kunnen onderscheiden van dat van NASA. Merkator kan niet achterblijven.
Merkator is progressief, hip en trendy. Merkator zal deel uitmaken van dit
wereldwijd verschijnsel. Wat heeft Merkator dan nodig? Juist ja, een logo
(een schild is geen logo, tegenargumenten mogen met de post worden
opgestuurd naar Pieter-Jan te Celestijnenlaan 200E, 3001 Heverlee). Vanwaar de golven (of zijn het hoogtelijnen…)? Waarom enkel de M? Waarom lijkt het zo op het logo van museum M? Voor u allemaal vragen, voor
ons ook. Belangrijker is dat Merkator zich herkenbaarder en progressiever wil opstellen dan ooit tevoren. Merkator is creativiteit en dynamiek.
Alvorens u een afspraak maakt om het Merkatorschild, getatoeëerd op uw
rechterbil, weg te laten laseren. Het schild verdwijnt niet, integendeel, het
krijgt een eigentijds en modern broertje. Met andere woorden, leg alvast
een afspraak vast bij de lokale tatoeëerder voor die linkerbil…

Het lijkt er
echt niet op
eh.
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Kort Nieuws

Tijdens de examens had jij misschien niet alle tijd om op de hoogte
te blijven van het laatste geografische nieuws. Aangezien het toch behoorlijk belangrijk is als geograaf om op de hoogte te zijn wat er in de
wereld gebeurt, zetten we hier kort enkele belangrijke gebeurtenissen
op een rijtje die je misschien zijn ontgaan.
VK gaat tuinwijken bouwen

2 januari 2017

In het Verenigd Koninkrijk heeft de overheid voor het eerst steun gegeven
aan de bouw van tuindorpen en -steden om aan de stijgende vraag naar
woningen tegemoet te komen.
Het gaat om een investering van zo’n 6 miljoen pond (7 miljoen euro) en
kan tot 48.000 nieuwe woningen voorzien doorheen het land. De overheid bouwt deze nieuwe dorpen en steden niet zelf, maar voorziet ondernemers van bepaalde vrijheden, fondsen en experts.
In totaal worden er volledig nieuwe dorpen opgericht, en drie steden. De
constructie is intussen al begonnen en tegen het jaar 2020 worden er al
meer dan 25.000 huizen verwacht.

bron: www.gov.uk (02/01/2017),13
http://www.dailymail.co.uk 			
(02/01/2017) (kaart)

Aardbevingen in Italië

Centraal Italië werd op 18 januari getroffen door een reeks aardbevingen.
het epicentrum lag ongeveer 100 kilometer ten noordoosten van Rome.
Een uur na de eerste schok werden nog drie naschokken gemeten en de
schokken hadden allemaal ongeveer een kracht van rond de 5,5 op de
schaal van Richter.
Enkele gebouwen zijn ingestort, vele mensen werden geëvacueerd en
90.000 Italianen zaten tijdelijk zonder stroom. Italië krijgt wel vaker te
maken met aardbevingen, maar doordat er in januari een dik pak sneeuw
lag, werden reddingsdiensten gehinderd en was het moeilijk om de ernst
van de schade en eventuele slachtoffers in te schatten.
bron: www.deredactie.be (18/01/2017)

1.5 miljoen ton zand weggespoeld

Tijdens een storm op 14 januari werd er zo’n 1.5 miljoen ton zand de zee
ingespoeld. Erosie aan de kust is een natuurlijk proces en onze stranden
worden al regelmatig opnieuw opgehoogd. Maar door de stijgende zeespiegel en toenemende kracht van stormen wordt dit waarschijnlijk een
dure onderneming. Daarom worden er naar alternatieven gezocht die op
lange termijn de kust beschermen, maar dit vraagt voor een grotere investering.
bron: www.deredactie.be (16/01/2017)
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NASA ontdekt 7 nieuwe planeten die mogelijk leven bevatten

NASA heeft in een persconferentie laten weten dat er zeven nieuwe aardachtige planeten zijn ontdekt rond een nabijgelegen ster.
Eén van de wetenschappers die bijdroeg tot de ontdekking van deze planeten is de Belgische astronoom Michael Gillon, verbonden aan de universiteit van Luik. Samen met zijn team schreef hij een artikel waarin hij
zijn ontdekking bekend maakte.
De planeten draaien rond de ster “TRAPPIST-1” vernoemd naar de Belgische telescoop in Chili (TRAnsiting Planets and Planetesimals Small
Telescope) en bevinden zich relatief dicht in de buurt van onze aarde
(39.5 lichtjaren).
Waarom deze planeten, ondanks hun relatief dichte ligging, nu pas ontdekt worden heeft te maken met het type ster. het gaat om een ultrakoele
dwergster die met het blote oog niet te zien is.
Drie van de zeven planeten bevinden zich in de bewoonbare zone. dit
houdt in dat er op die planeet vloeibaar water aanwezig kan zijn. Maar
aangezien het om een kleine ster gaat moeten de planeten dicht bij de
zon staan om binnen deze zone te vallen. Hier zou de sterke straling er
voor kunnen zorgen dat de atmosfeer weggeblazen wordt en leven niet
mogelijk is, maar verder onderzoek naar de mogelijke atmosfeer van deze
planeten moet nog worden uitgevoerd.
bron: www.nasa.gov (23/02/2017)
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Weerbericht Parij s

/0
7-8

Beste Merkatorianen

3

Aanstaande dinsdag is het weer zo ver: tweede bachelor vertrekt naar Parijs in de voetsporen van professor Loopmans. Dit valt mooi binnen de
betrouwbare termijn van de computermodellen. Tijd dus voor een weerpraatje om de juiste hoeveelheid laagjes te kunnen bepalen.
Dinsdagvoormiddag verlaten de laatste regenbuien Parijs waarna enkele
opklaringen mogelijk zijn. Het kwik loopt op tot een graad of 10, terrasjes
zijn dus mogelijk. De excursiebundel zal niet wegwaaien door een hooguit matige wind uit het westen.
De volgende dag zullen we vooral zelf moeten shinen. Al in de vroege
uurtjes trekt een zwakke regenzone van west naar oost, waarna ook de
rest van de dag de kans op een kleine bui niet is uitgesloten. Een matige
zuidenwind zorgt wel voor weer aangename temperaturen tot 10 graden.
Gedurende deze twee dagen zal er gebruik worden gemaakt van GPS
tracking om nadien een virtuele excursie te kunnen maken. Ik kan dan
ook het heugelijke nieuws aankondigen dat enkel dinsdagochtend om 8
uur en woensdag om 8 en 10 uur de precisie niet optimaal is.
Ten slotte deel ik nog een wijze weerspreuk met u:
‘Het weerbericht zondagochtend gemaakt,
heeft zelden het weer van woensdag perfect geraakt.’
Ik dank u vriendelijk voor uw aandacht en rijmwoordenboek voor de inspiratie. Misschien tot ooit weer met meer weer.
Quinten
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Schrijfwedstrijd

Bij de redactie houden we een primeur! Een levensechte schrijfwedstrijd!
Als jij het beste gedicht kan schrijven maak je kans op twee heerlijke flessen cava. De opdracht is: schrijf een geografisch gedichtje van maximum
10 regels dat het woord confituur bevat en bezorg dit bij het redactieteam
of stuur het in een mail naar: “merkatorke@merk.student.kuleuven.be”
ten laatste 16 april.
Uit de inzendingen selecteren wij het grappigste/origineelste/best geschreven gedicht en deze persoon krijgt naast twee flessen cava ook een
plekje in het volgende Merkatorke en een chateau in de Franse Bourgogne*.
Dus aarzel niet om je creaties in te zenden!

* De chateau was een mopje, maar de twee flessen cava krijg je wel
echt!
18
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Wist Je Datjes

MM tijdens Sociale: “Electorale geografie, is dat iets met elektriciteit?”
niet echt nee
IP naar de kapper is geweest? <3 Lamas

DM deze week haar broeken thuis is vergeten en er nu geen heeft in Leuven voor deze week Het broekenhuis
TB al geen controle kan bewaren over een USB-stick? En dat wordt dan
praeses
Schacht ID net te veel fysica gezien had om recht te kunnen blijven zitten waardoor ze spontaan op de grond viel. We kunnen fysica echt niet
meer aan
ADB en HJ hebben liggen smossen om het kerstfeestje? Topeditie
TH niet kan stoppen met praten over drugs TH loves THC

TM deze ochtend een ander standje heeft geprobeerd?
TM ookal op de grote markt heeft liggen friemelen met de zus van
befaamde schacht SVB? Als dat maar niet ongemakkelijk wordt… What
happens in Leuven...
20

Prof. V. Griensven (VUB): “Calibration of a model is like a horse, ah no,
like drawing a horse.” “You can now all draw a horse” - Enkele minuten
later… - LB: “Ah oeps ik heb een huis getekend” Zelfs dat was te moeilijk
Het verboden is te studeren in de studieruimte… ‘want dat dient daar
niet voor’ (aldus de security) :o 200E
prof GG: “Het rijk van de wetenschap is groot en er zijn vele donkere
hoekjes in.” Een opkikkertje voor de blok
CI: ‘Ik ben echt moe, want ondertussen heb ik al 12 uur niet meer geslapen.’ Zware examenperiode
JR: “Eigenlijk is GG kei relatable.” LMH: “De prof? Hoezo?” JR: “Met al
die roddels en zo.” LMH: “...” JR: “Gossip Girl.” GG & de roddels
KF haar paaldans skills leidde op een scharrel op de skireis?
TH:”Valt er een les weg ofzo? Er staat er precies geen op 30 februari?”
We zijn allemaal zoogdieren
In mijnen tijd dronk Merkator de rest onder tafel … Kringenzuip
Volgens AC komen er konijntjes uit een ei als je maar hard genoeg je
best doet. Zoat
Word ik dit jaar weer vergeten? Fotoboek
LH een beetje onkuis is geweest met de Geos praeses? Met een masker
op is alles mysterieuzer...
Schacht SVB: ‘jama, ik doen alles wa ne hartslag heeft ze’ Nicole... vetzak
Als je ij met een hoofdletter moet schrijven zet je beide letters in hoofdletter! zo is het IJsland en niet Ijsland. The more you know
21
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Stageverslag Jordanië door Marthe
Hey Merkator!
Met een grote zin voor avontuur studeerde ik in juni af als geograaf, en
besloot dat een desk job nog niet dadelijk iets voor mij was. Werken en
dus ergens fixed zitten was geen optie, een stage in het buitenland des te
meer. Maar hoe vind je zoiets? Ik volgde een hoop interestante instellingen zoals het stageprogramma van de VN en internationale landbouw
onderzoeksinstituten op facebook, en zocht me een weg door de informatie over financiering van stages in het buitenland (bah!). Nog voor ik hier
door geploeterd was, verscheen er een vacature voor een GIS Internship
bij ICARDA op mijn facebook feed. ICARDA, the International Center
for Agricultural Research in Dry Areas, is lid van CGIAR, dat ik leerde
kennen via de lessen, en doet interdisciplinair onderzoek met als doel
armoede en honger te verminderen in de semi-ariede gebieden van de
wereld. Met een thesis over bodem- en water beheer in Ethiopië in the
pocket, appliceerde ik op een vacature die ik vond op facebook en 5-6
maanden stage in Jordanië inhield, onverwachter kon niet. Aangezien ik
m’n kansen niet hoog inschatte (heel de wereld kon een motivatiebrief
sturen voor deze financieel gecompenseerde stage), had ik thuis niets gezegd. Maar al snel kreeg ik al snel te horen dat ik uitgenodigd was voor
een gesprek, en de volgende dag bleek plots dat ik van 1 augustus tot 31 januari in Jordanië werd verwacht! Een grappig telefoontje naar huis volgde, en het koffers pakken kon beginnen. Online een huur-kamer vinden
bleek geen sinecure, maar na een huwelijksaanzoek en nog andere gekke voorstellen vond ik een kamer in een appartement bij twee Jordaanse
meiden op wandelafstand van mijn toekomstig werk. Perfect!
Met zo goed als geen kennis over Jordanië – maar des te enthousiaster om
dat allemaal te ontdekken - vertrok ik richting Midden Oosten en werd ik
de volgende ochtend al dadelijk uitgenodigd voor de Intern-Intro-Day op
ICARDA. Wij – drie nieuwe stagairs – kregen voorstellingen van alle departementen van het instituut en dus werden we dadelijk in de wereld van
een internationaal research for development center geworpen. Best interessant allemaal (al ben ik wel na 7 presentaties even ingedommeld – old
habits die hard – en dus een betwijfelbare eerste indruk achter gelaten).
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Mijn taak bestond erin om aan een nieuwe database te werken dat verschillende ‘sustainable land management techniques’ bij elkaar brengt,
en deze linkt aan de geografische, socio-economische en bio-physische
context waarin ze worden toegepast. Als dat geen werk voor een geograaf
is! We kregen een hoop technieken voorgeschoteld, mochten ons inlezen
en moesten die dan samenvatten op een gestructureerde manier – best
interessant werk dus. Daarnaast had ons instituut net een platform ontworpen om hun projecten te ‘managen’. (ICARDA is een NGO, zoekt dus
fondsen en start met elk fonds een project op dat in teken staat van hun
‘strategic goals’) Elke wetenschapper heeft een 8tal projecten onder zich –
als project leider of als wetenschapper – en via dat platform zou het plannen, opvolgen, rapporteren en communiceren gemakkelijker gaan. Ik
werd dus ook in de rol van project leider gedompeld en mocht een tiental
projecten opvolgen; deze ingeven in het platform en terwijl fouten in het
platform aangeven, verbeteringen voorstellen aan de programmeurs en
nieuwe modules ontwerpen. Hard werken, dat wel. Communiceren met
10 man tegelijk, die je allemaal hun eigen taken doorsturen (van helpen
schrijven aan een rapport over blogs creëren tot ‘impact pathways’ opstellen) plakte me meestal van 8u tot 18u (soms tot 20u) op kantoor (life of
an intern). Door mijn ervaring met de inhoud van de opgevolgde projecten én hun management, mocht ik meermaals mee naar vergaderingen,
skype-meetingen en zelfs congressen van die projecten; en zo bracht mijn
Jordaanse avontuur met tot in Ethiopië, Georgië, Uzbekistan, Kyrgyzstan.
Ik heb geen moment geklaagd ;) Best wel spannend, een presentatie geven ‘uit naam van ICARDA’ voor 60 beleidsmakers in Tashkent! (Beeld je
in dat ik nu ergens achter een computer zat in Brussel – ik zou dan wel
geld verdienen, maar hoe tof is dit??! )
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Figure 1: Zieksjiek conferentie hotel in Tashkent (Discussie in ‘t Russisch, ik had dus een live vertaler
nodig )

Maar goed, naast in Centraal Asia, zat ik dus in het Midden Oosten, in
Amman, vastberaden om heel Jordanië te ontdekken gedurende de weekends! Sjans dat de vriend van mijn roommate een wandelgids was bij Experience Jordan, een organisatie die wekelijks een wandeling organiseert
ergens in Jordanië (met transport van en naar Amman). Heerlijk toch!
Door zo goed als elk weekend mee te gaan, kwam ik terecht in de schoonste stukjes natuur van Jordanië – in de zomer stikkesheet, in de winter best
wel koud (écht waar). Een tweedaagse trip door een rivier, een wandeling
naar beneden in een Canyon, een trip door een on-opgegraven Romeinse
ruïne, een klimtocht naar een Kruisvaarderskasteel; Jordanië is best een
schoon wandelland. Mijn familie hoorde al snel dat het daar zo schoon
was, en besloot een weekje af te komen; dat resulteerde in een roadtrip
dwars door Jordanië waar hoogtepunten als Jerash, Amman (= Philadelphia), Kerak, Petra, Wadi Rum en Madaba aangedaan werden. Naast
het onwaarschijnlijke culturele pracht van het land (Zowel de Romeinen,
Byzantijnen als de Nabateeërs, Kruisvaarders en Umayyad dynasty lieten
hier hun stempel achter), kan je ook slapen in en Bedouinentent, wandelen door de verschillende ecosystemen in Dana en een zwemmeke placeren in de dode en rode zee (Jordanië is niet voor niets top1 vakantiebestemming van de Europese Unie anno 2017). Bon, ik voelde me dus echt
Dora the Explorer in het weekend, laat dat duidelijk zijn.
Verder zat ik dus in een Islam-land, omringd door zo goed als allemaal
landen waar je liever niet passeert (dat heeft de mama genoeg gezegd).
Nu, alle expats en NGO’s zitten in Amman (aka een van de enige veilige
plekken in de regio), en Jordanië is best een gematigd Moslimland. Het
‘vervelendste’ aan een Islam-cultuur waren lange broeken dragen in de
stikkezomer, dure alcohol en geen spek met eitjes in de morgen. Verder
had ik evengoed in Brussel of Parijs kunnen zijn – typische grootstad zonder meer. Wel erg interessant was om de Islam eens te leren kennen in
een omgeving omringd door gematigde moslims, en te praten over het
nieuws (algemeen slachtverbod in België, kinderen verplicht om naar gemengde zwemles in school te gaan, burkiniverbod in Frankrijk etc.).
Figure 2: Thee is héél erg belangrijk in
Jordanië - Als welkom, als afscheid, als je
dorst hebt, als je het koud of warm hebt...
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Ook Trump – wiens buitenlandse policy vanuit het Midden Oosten shockingly niet per se slechter wordt aanzien als die van z’n voorgangers – en
zijn ‘Moslimban’ werden veel tastbaarder; nieuws raakt je meer als ook de
facebook post een vriend van een vriend - over het feit dat ze de US niet
meer binnen mag, maar dat haar auto in de parking van de luchthaven
staat en ze nu dus boete zal moeten betalen en dat haar hond thuis is maar
de buren daar niet een heel jaar voor willen zorgen - dat personifieert.
Ik ben ook één weekend naar Jerusalem getrokken (in de ogen van mijn
kamergenote is Palestina nog steeds deel van Jordanië, en zijn Joden daar
gedropt met de uitvlucht van een holocaust) en daar via Armeens-Christelijke vrienden van vrienden de geschiedenis van hun stad te horen. Mijn
ogen zijn opengetrokken, de Westerse media is allesbehalve neutraal (bon,
ik wist dat, maar je voelt je soms echt dom als je moet zeggen ‘ik wist niet
dat dat gebeurde’). Ook mijn hele kijk op IS, de Syrië kwestie en bij uitbereiding de hele inmenging van de USA en VN in het Midden Oosten
is serieus bijgeschroeft – of beter mijn kennis ervan is toch drastisch verbeterd. Een tip: volg op Facebook de nieuwssites van België, ‘rechtse’ en
‘linkse’, CNN, BBC, Al Jazeera, MO*, Muslims against IS, Jewish Voice for
Peace en je krijgt meteen al meerdere kanten van de dobbelsteen te zien
(al zie je ze niet alle zes, je weet tenminste dat het over een kubus gaat en
geen plat vlak). Tot zover mijn moraliserend betoog.
Wat ik vooral wil meegeven: gebeten door AFS, Erasmus, een thesis in het
buiteland of juist die kans niet gekregen en als geograaf toch ook wel een
hoog ontdekkingsreizigersgehalte? Niet twijfelen, gooi je in de zoektocht
naar een buitenlandse stage! Met een KULeuven diploma kan je niet té
ambitieus zijn; gewoon doen. Een paar maanden good fun ( check foto’s)
en een goei cv verzekerd!

Figure 3: Jerusalem!
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Figure 4: Dana Biosphere Reserve

Figure 6: Badlands ten zuiden van
Amman

Figure 5: Drijven in de Dode zee

Figure 7: Wadi Mujib – canyoning
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Figure 11: Een buffet van typisch Jordaanse gerechten,
gekookt door een locale Bedouinenfamilie

Figure 10: Wandelen door de velden met Experience
Jordan

Figure 9: Mansaf - National Dish - eet je
met de handen

Figure 8: uitje met de collega’s

Extra’s

Geografisch Accurate Grapjes
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Horoscoop

Ram: Jouw zelfvertrouwen lijkt prima in orde, maar net als iedereen heb jij ook regelmatig twijfels. Probeer je problemen maar
eens met meer zelfvertrouwen tegemoet te treden, geloof echt in
jezelf. Je voelt je thuis in je relatie. Jouw partner geeft je precies
dat gevoel van geborgenheid en liefde, dat jij zoekt. Reageer niet
te impulsief als er eens een kleine aardbeving voorkomt, daarmee kun je alles dat je hebt opgebouwd in gevaar brengen. Blijf
diplomatiek en breng het stabiele evenwicht van de platen niet
uit balans!

Stier: De sterren staan vandaag wat ongunstig voor je. Dat verklaart waarom je zo weinig energie hebt en je het noorden een
beetje kwijt bent. Daar tegenover staat de gunstige invloed van de
zon, waardoor de communicatie stukken soepeler loopt dan de
afgelopen dagen. Eindelijk begrijpen mensen wat je precies bedoelt. Jij bent vandaag bijzonder geïnspireerd en creatief aan de
gang. Je staat open voor allerlei nieuwe zaken, hoe innovatiever
hoe beter. Je bent en blijft toch een excentriekeling.

Tweelingen: Deze dag staat in het teken van rust en introspectie.
Het heeft geen zin om te proberen om van alles voor elkaar te
krijgen. Laat je meanderen door de stilte van de Dijle en zie wat
het je brengt. Jouw zelfvertrouwen heeft vandaag erg te leiden.
Jij vindt misschien dat je alles in je leven verkeerd aanpakt. Niks
is minder waar, iedereen maakt fouten, zelfs de president van de
Verenigde Staten, daar leer en groei je van (van je fouten he, niet
van Trump uiteraard). Als je nog deadlines hebt liggen, dan is
vandaag een goede dag om daaraan te beginnen..
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Kreeft: Deze dag helpt je om een dieper niveau van creativiteit en verbeeldingskracht aan te boren. Keer de focus vandaag
zoveel mogelijk naar binnen; zo ervaar je de schoonheid om je
heen op een intensere manier. Neem vandaag de tijd voor wat
diepteonderzoek, minstens tot aan de binnenkern, dan zul je
mysteries begrijpen en doorgronden. Word niet boos als collega’s je een tijdje alleen laten aanmodderen of een memory stick
kwijt geraken. In feite is dat juist heel goed voor je. Want je leert
pas echt door het zelf (opnieuw) te doen.

Leeuw: Er kunnen vandaag wat vervelende berichten jouw
kant op komen. Een opdracht die je graag zou doen gaat helaas
niet door, of die ene reis naar de steppe van Turkmenistan die
je wilde doen, moet tot nader orde uitgesteld worden. Je gaat je
waarden herzien en leert anders omgaan met je bezit en talenten. Ook je gevoel van eigenwaarde verandert. Je intuïtie wordt
ook sterker. Ga op zoek naar iets anders als je het gevoel hebt
met je werk op dood spoor te zijn beland. Doe eens gek en ga
bijvoorbeeld naar de steppe van Oezbekistan.

Maagd: De dag start in hoog tempo, om 7u 15 om precies te
zijn. Een flexibele opstelling van jouw kant wordt aanbevolen,
zeker naarmate de dag vordert. Zorg dat het contact met mensen die sleutelposities bekleden goed is. Een boontje voor staan
bij Verstraeten kan niet slecht zijn. Houd nieuwe en oude relaties in stand, maar liefst niet tegelijkertijd want het leven is
jammer genoeg geen ponykamp. Dit is een goede dag om voorbereidingen te treffen voor de eerstvolgende vakantie. Je hebt
er de discipline en energie voor. Buitenlucht en excursies zijn
nu een must. Daar ontspan je bij en het zorgt voor een goede
nachtrust.
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Weegschaal: Reageer zo enthousiast mogelijk op dat nieuwe
(delta)plan, ook al zie je dat er haken en ogen aan zitten. Met
z’n allen kunnen jullie hier een succes van maken! Je hebt thuis
veel moeite met de starre werkwijze van anderen. Ook medestudenten zijn niet voor rede vatbaar. Communicatie is een
sleutel voor de komende tijd. Alles draait om duidelijk spreken,
denken en luisteren. Daarmee staat de komende periode in het
teken van verhalen en samenvattingen delen met de mensen
om je heen, vooral met de redacteurs van het Merkatorke dan!

Schorpioen: In deze dynamische periode zullen een aantal
zaken succesvol verlopen, jammer dat er deze maand geen
punten aankomen. Een reis verloopt bijvoorbeeld vruchtbaar
(misschien toch die vlucht naar Turkmenistan boeken dan?).
Je zult indrukwekkend presteren als je kracht en intelligentie bundelt. Maar inzet blijft noodzakelijk. Vandaag komt er
gelukkig ook veel wijsheid, optimisme en opwinding in jouw
leven. Ieder aspect van jouw leven wordt beïnvloed. Logisch
dus dat je ineens het gevoel hebt dat helemaal niets onmogelijk is. Doe hier iets mee! Je verwachtingen stijgen zo hoog als
cumulonimbussen, maar pas op dat ze niet met de intensiteit
van een onweersbui weer neerdalen!

Boogschutter: Onderschat jezelf niet en denk vooral groots
en meeslepend, een beetje zoals de platentektoniek! De stemming die er vandaag hangt, past jou goed. Alles draait namelijk om intellectualiteit en nieuwsgierigheid. Bovendien
zorgen de sterren voor een extra dosis creativiteit. Je raakt van
de regen in de drup als je dingen gehaast doet. Mijd onbezonnen handelingen en wacht in geval van twijfel. Geduld is jouw
beste kameraad nu je in alles wat je onderneemt op vreemde
kleilagen kunt stuiten.
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Steenbok: Je kunt alles natuurlijk alleen doen, maar eigenlijk
werk jij liever samen. Een paper om ideeën tegen aan te houden is hetgeen dat jij nodig hebt. Ga daar naar op zoek en je
zult een geschikt persoon vinden. Jij voelt je vandaag ongeduldig en onrustig. Jij wilt afwisseling en je bent daardoor erg
nerveus en humeurig. Dit is een vrij ongewone situatie voor
jou en je naasten. Geef gehoor aan je gevoel, anders wordt het
alleen maar erger. Voor je het weet, ben je een asociale geoloog en probeer maar eens uit die situatie te ontsnappen. Dat
gebeurt maar heel zelden en door onvoorziene omstandigheden, zoals het methaan onder de permafrost in Siberië.

Waterman: Krijg jij dat waar je tevreden mee bent of ben je
tevreden met dat wat je krijgt? Stel je eigen doelen en probeer
die vervolgens te realiseren. Dat zal pas echt een gevoel van
tevredenheid opleveren. De vooruitzichten op carrièregebied
zijn vandaag niets minder dan volkomen geweldig. Jouw punten waren goed, je bent al productief aan het leren en die kans
van 1 op 1.600.000 dat je geraakt wordt door een meteoriet
lijkt nog ver weg. Kortom er komen fantastische kansen en
mogelijkheden voorbij en je hebt het gevoel dat niets onmogelijk is. Terecht! Wentel je helemaal in deze heerlijke stemming.

Vissen: Als jij je routine overboord zet en wat opwinding toevoegt kan deze in principe zware dag toch een plezierige worden. Je voelt je misschien even nuttig als het kompas van Jack
Sparrow maar verspil geen tijd aan zaken waar je toch niets
aan kunt doen. Ga emotionele kwesties op praktische wijze te
lijf. Het tempo neemt even snel toe als de opwarming van de
Aarde, net als jouw creativiteit en artistieke flair. Overweeg
om in plaats van kostbare cadeaus wat handgemaakte items
te geven als uiting van jouw eigenheid, zoek een malachiet.
Houd een gesprek of discussie met je partner vol met zuurstof, zoals de diepste delen van het Malawimeer.
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