Nieuwsflash
Directrice Vredescentrum Marleen Van Ouytsel overleden
Het Vredescentrum neemt met veel spijt afscheid van haar bevlogen directrice, Marleen Van Ouytsel.
Na een moedige strijd overleed Marleen op donderdagavond 3 juli 2014 in het SintAugustinusziekenhuis te Wilrijk.
Marleen Van Ouytsel trad in 2010 aan als directrice van het Vredescentrum. Onder haar beleid
groeide het Vredescentrum van de Provincie en Stad Antwerpen uit tot een vaste waarde in
Antwerpen en ver daarbuiten. Haar enthousiasme, gedrevenheid en visie lagen aan de basis van
tientallen succesvolle projecten over vredes-en herinneringseducatie. Door de organisatie van
debatten, schoolprojecten, culturele activiteiten en tentoonstellingen stonden vele tienduizenden
kinderen, jongeren en volwassenen stil bij de keerzijde van oorlog en de noodzaak van vrede.

Vlnr.: Luitenant-kolonel Peter Philipsen Korpscommandant 11e Bataljon Genie,
Kolonel Dirk Verhaegen Voormalig Provinciecommandant Provincie Antwerpen,
Generaal-majoor Hubert De Vos Commandant Landcomponent, directrice
Vredescentrum Marleen Van Ouytsel, echtgenoot Marleen Frédéric Hannequart,
Luitenant-generaal Guido Andries Onderstafchef Studiebureel Strategie Defensie
en Vleugeladjudant van de Koning, lid Wetenschappelijk Comité Eric Rombouts

Marleen was de bezieler en
drijvende kracht achter het
herdenkingsproject Antwerpen
’14-’18.
Van
de
eerste
brainstorm over een brug over
de Schelde in 2011 tot de
uitvoering vandaag, bij elke
stap van de weg zorgde het
doorzettingsvermogen en de
energie van Marleen voor het
enthousiasmeren
van
de
partners en het overstijgen van
obstakels.
De
slogan
‘Antwerpen bouwt bruggen’ is
niet alleen de leuze van het
herdenkingsproject, maar raakt
aan de kern van Marleens werk
voor
het
Vredescentrum
waarin het creëren van kansen
centraal stond.

Naast haar inzet voor het Vredescentrum, was ze actief als oprichtster en voorzitter van de
vrijwilligersorganisatie Meters & Peters die zich inzet voor taalbevordering bij anderstalige kinderen
van 6 tot 12 jaar. Door haar grote maatschappelijke betrokkenheid, was ze bovendien een
gewaardeerd medestander van talrijke organisaties en instellingen.
Het bestuur van het Vredescentrum wenst de familie en vrienden van Marleen veel sterkte.
Het Vredescentrumteam zet de ingeslagen weg verder, dankbaar om de jarenlange samenwerking
met deze grote en geëngageerde dame. Lotte Dodion, projectmanager, zet momenteel Marleens
werk voort als waarnemend directrice.

