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W O O R D J E  V A N  D E

P R A E S E S

Beste vrienden,

We zijn aanbeland bij de zesde en laatste Slaaf van dit jaar. Dat betekent ook dat we aan
het einde gekomen zijn van dit academiejaar wat betreft Slavia. Ik trap een open deur in
als ik zeg dat het niet het jaar was dat we verwacht hadden. Desondanks hebben we er
alles aan gedaan om er het beste van te maken en ik denk dat we daar toch in geslaagd
zijn.

Hoewel we ons grotendeels moesten terugtrekken in de online sfeer, hadden toch we
elke week onze afspraak op Discord voor een film, een spelletje of een drankje. Het hele
onlinegebeuren heeft ons ook niet tegengehouden om ook grotere activiteiten te laten
doorgaan, zoals de quiz en de nieuwjaarsreceptie. Ondanks corona hebben we de
afgelopen maanden toch vele leuke avonden gehad en daarbij enorm veel verschillende
mensen gezien. We zijn jullie dan ook enorm dankbaar voor jullie aanwezigheid en
gezelligheid.

Verder wil ik ook mijn opvolgster, Emma, en het praesidium van volgend jaar veel succes
wensen. Ik weet dat ze dat fantastisch gaan doen en er volgend jaar een topjaar van
gaan maken! Ik kijk er alvast enorm naar uit om volgend jaar iedereen terug te zien op
fysieke activiteiten.

Tot slot wil ik iedereen nog succes wensen met de examens en hopelijk tot volgend jaar!

Praeses out,
Nathan



M E D E D E L I N G E N

Met een duidelijke meerderheid voor werd het Slavia praesidium 2021-
2022 goedgekeurd:

Praeses – Emma Neelen
 Vice – Nejra Šehagić
 Penning – Michelle Dobbelaere
 Secretaris – Nathan Ghys
Bachelor – Olesya Kruchinina
 Sport – Lana Chombaere
 Reis – Kyle D’Hulster
 PR/Web – Kyle D’Hulster
 Feest - Nejra Šehagić
 Scriptor – Kieran Van Overwaele en Cas Van Raemdonck
 Cultuur – Ignace Jespers en Hannah Billiet
 Schachtentemmer – Nathan Ghys
 Duurzaamheid – Hannah Billiet

Ut vivat, crescat et floreat!
 Slavia

Praesidium 2021-2022
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Klinkt de titel jou ook bekend in de oren? Dat kan, het is
namelijk de slogan van Baymax, de leuke behulpzame blob uit
Big Hero Six. Onder het motto dat we allemaal wel eens een
Baymax kunnen gebruiken, hebben StuArt (Facultaire
Studentenraad Letteren en Wijsbegeerte) en de Gentse
Studentenraad de handen in elkaar geslagen om Epione te
ontwikkelen. 

De chatlijn
Epione, vernoemd naar de Griekse godin die pijn
verzacht, is een online chatplatform om studenten te
helpen met hun problemen van allerlei aard. De focus
ligt vooral op mentale problemen, om zo ook de druk
op onze studentenpsychologen en momenteel ook op
externe psychologen wat te verminderen. 

Om het zo laagdrempelig mogelijk te houden, kunnen jullie via Epione gratis anoniem
chatten met een van onze studentenvrijwilligers. Uiteraard kunnen wij als
studentenvrijwilligers geen professionele hulp aanbieden, maar we streven ernaar om in
de eerste plaats te luisteren, want daar hebben veel studenten nu écht nood aan.
Verder kunnen we jou ook zeker doorverwijzen naar hulpinitiatieven aan en buiten de
UGent. Kortom, wat jouw probleem ook is, je bent altijd welkom bij ons!

Vrijwilligers
Momenteel hebben we al een SIT-tool, zoals die van Awel, Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn
enz., die we mogen gebruiken en ook de trainingen voor onze vrijwilligers worden druk
besproken en ingepland. Het enige wat ons nog rest is om enthousiaste studenten te
vinden die enkele uren per week vrij kunnen maken om de chat te bemannen. Je
(studie)achtergrond en ervaring maken voor ons niet uit, zolang je de juiste intenties en
het nodige geduld hebt. 

Epione, your personal healthcare companion

Verder zal je worden gescreend door middel van een testgesprek en zal je bij de training
ook kennismaken met rollenspelen, casussen waarbij we je reacties testen en dergelijke.
Je gaat dus zeker niet zomaar aan de slag, we stomen je wel degelijk klaar voor je taak!
Daarnaast sta je er ook niet alleen voor, want je zal worden ondersteund door de
studentenpsychologen enerzijds en verder zullen we ook zorgen dat vrijwilligers af en
toe eens in groep kunnen samenkomen om te spreken over hun chatervaringen. 



BLZ. 6

Wat zijn de vereisten?
Nu zijn er uiteraard wel enkele kleine vereisten waaraan moet worden voldaan,
vooraleer je je kandidaat kan stellen. De andere ‘grotere’ vereisten zullen, zoals gezegd,
worden bekeken op de trainingen. 
Eerst en vooral zijn we op zoek naar studenten die voldoende weerbaarheid hebben.
Dat houdt in dat je zelf geen mentale problemen hebt, of dat als je die wel hebt, je
problemen en zware gesprekken van je af kan zetten. Je wordt natuurlijk voldoende
opgevolgd en je kan steeds terecht bij de organisatoren of je mede-operatoren. Je hebt
dus zeker en vast een goed supportsysteem voor je klaarstaan, als je beslist om ons te
komen versterken! 

Daarnaast zoeken we luisteraars. Veel
mensen hebben snel de neiging om
oplossingen voor te stellen wanneer mensen
je vertellen over hun problemen en hoewel
dat zeker niet slecht bedoeld is, is dat meestal
niet waar mensen nood aan hebben. Onze
chatters willen gehoord worden en dat willen
wij hen dus ook geven. Doorverwijzen kan
altijd wanneer de student daar zelf naar
vraagt of eerder aan het einde van een
gesprek, maar de focus ligt op de chatter en
hun verhaal. 

Tot slot ben je enkele uren in de week beschikbaar, dat zal waarschijnlijk vooral ’s avonds
zijn na de lesuren. Aangezien we niet kunnen inschatten met welke problemen
studenten zullen afkomen, zal je ook niet te veel uren per week hoeven te chatten, zodat
het voor jou als operator zeker haalbaar en gezond blijft. Verder willen we zeker ook
meegeven dat de onderwerpen waarover studenten zullen komen chatten van allerlei
aard zullen zijn. Dat kan gaan van studieproblemen en faalangst tot grensoverschrijdend
gedrag, depressie, huishoudelijk geweld of zelfs zelfmoordgedachten/pogingen. Wees
dus zeker dat je dat aankan, want we willen natuurlijk niet dat je zelf lijdt terwijl je
anderen probeert te helpen. 



Uiteraard kan je niet altijd weten wat je aankan vooraleer je ermee te maken krijgt.
Vandaar dat je als geïnteresseerde eerst al eens wat info zal krijgen; een vragenlijst, een
casus, voor je hoeft te beslissen of je wel degelijk verder wil met dit project. We willen
ook benadrukken dat er zélf na het krijgen van je training nog de mogelijkheid is om uit
het project te stappen. Het duurt soms even voor je je eigen grenzen leert kennen en
dat is ook helemaal oké. 

Indien je je na onze oproep geroepen voelt of gewoon nieuwsgierig bent, kan je ons
contacteren via Oshin.Ghiotto@UGent.be, Stuart@UGent.be,
Jarne@gentsestudentenraad.be

Hopelijk tot binnenkort!
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Om het academiejaar zo positief mogelijk af te sluiten hebben wij met enthousiasme de
suggestie aangenomen om een editie te wijden aan de OETC-huisdieren. Geniet dus van
alle schattigheid en kom zo vaak je wil terug naar deze editie als je er tijdens het blokken
even doorheen zit en nood hebt aan een cuteness overload. Een andere goede tip
daarvoor is de OETC discord waar Ignace ondertussen misschien al wel meer dan
honderd foto's van patatje (de zeehond) heeft gestuurd, maar dat terzijde. Geniet van de
dieren en de beschrijvingen van hun baasjes!

Njuša

Deze mooie dame is de Servische
Njuša van professor Troch. Ze is
geboren in Srbobran en is nu vijf
jaar oud. Njuša is een echte
cosmopoliet. Ze woonde namelijk
al in Belgrado, Regensburg en
Gent.



Grietje is een van de liefdes van professor Stern. Zelf schrijft hij: 

"Ik stuur je wat foto's van Grietje, die terwijl ik werk de hele tijd op de bank ligt en
gewoon niets doet. Grietje is zoals je ziet een ruwharige teckel. Zij is super braaf en
sociaal, maar ze heeft haar eigen wil en doet niet graag wat andere willen (dus absoluut
geen trucjes-hond). Grietje vindt Corona niet zo super erg, want er verandert niet zo erg
veel voor haar, behalve dat haar favoriete broodjeszaak waar ze van de baas persoonlijk
altijd ‘een vleesje’ kreeg, al sinds maanden gesloten is, en we hopen allebei (ik ook, want
ze maken fantastische broodjes daar) dat de zaak gauw weer terug open gaat."

Grietje
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Wodan

Dit stoere katje  is van
Kieran! Echt een supervette
naam als je het mij vraagt. 

Deze belezen kat is van Miglena. Zelf
schrijft zij:

"Ik heb een kat, Ali. Ze is 11 of 12. Ik
weet het niet precies, want Ali is 9 jaar
geleden met haar 5 kleine kittens
geadopteerd uit de
gemeenschappelijke garage. De kittens
vonden een nieuw thuis en Ali bleef bij
mij. Ali vindt het heerlijk om op mijn
bureau te zitten tijdens al mijn online
vergaderingen en lessen. Dit leidt vaak
tot "territoriale" argumenten. Ze is
angstaanjagend onafhankelijk, jaagt
graag op vliegen en af en toe op vogels,
als ze op het platteland is. Houdt van
boeken, filosofie is haar favoriete vak,
zie foto. "

Ali

BLZ. 10



Milo

"Milo is cute. Milo gets everything he wants. Milo loves attention. Be like Milo." Aldus Sabina
wiens katje we hier zien!
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Deze gentleman is van Ayla! Zij schrijft:

"Euhm, dit is Mr. Darcy. Hij is +/- 10 jaar, zijn
exacte leeftijd ken ik niet. Ik heb hem op
1/11/2016 geadopteerd van het kattencafé
DreamCatchers in Gent. 
Hij is super lief en schattig. Al blijft het ook
wel een angstige poes. Zijn favoriete speeltje
is een hele kleine zwarte muis, daar kan hij de
hele living mee door “voetballen”. Ook zijn
“stinkvis” van DreamCatchers is een grote
favoriet, dat is een soort trappelkussen
gevuld met Catnip. Ze hebben een hele leuke
webshop voor zowel dier als mensen en ze
zijn een vzw die het moeilijk hebben tijdens
Corona, dus als je iets zoekt als cadeautje
neem daar zeker es een kijkje:
https://wearedreamcatchers.be/nl/producten
en steun zo een lokale vzw!"

De bijen van Ben

Mr. Darcy
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"Ik heb geen huisdieren, behalve
bijen. ’t Is een familietraditie van
al minstens vier generaties. In
tegensteling tot mijn
voorgangers houd ik het
weliswaar bescheiden – ik heb
slechts twee korven, dat krijg ik
nog net rond. Het zijn niet de
meest aaibare beestjes, maar ze
zijn wel bijzonder zachtaardig –
het is een Buckfastbijen, die
geselecteerd worden op basis
van werkijver en zachtaardig
karakter. Ik word af en toe
geprikt omdat ik aan de korven
werk, maar mijn huisgenoten en
bezoekers zijn nog nooit
gestoken."

https://wearedreamcatchers.be/nl/producten


Dit sierlijke katje is van Beba. Zij schrijft:

"Winston is een nieuwsgierig, slim, knuffelig en hardnekkig kitten dat even graag speelt
en slaapt, en als hij tonijn ruikt, springt hij van vreugde. Hij houdt van voetbal – zowel het
kijken op tv als van spelen. Hij toont ook interesse in literatuur door de meest geschikte
slaap- of poseerplaats te kiezen voor onweerstaanbare foto's. Het stoort hem als ik niet
op hem let, dus hij is altijd ergens in de buurt van mijn laptop (ofdikwijls erop) terwijl ik
online lessen geef en ook kranten of boeken maken soortgelijke dingen mee. Hij slaapt
in de vreemdst mogelijke poses en is dan misschien wel de schattigste. Hoewel, als hij
me smeekt om te spelen of om eten vraagt, heb ik gewoon zin om heм op te eten. Dus
zowel wanneer hij slaapt als wanneer hij wakker is, is Winston een wonder dat mijn leven
heeft verrijkt."

Winston
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