
 

PROGRAMMA 
 

12u30-13u30 Digital Talk  

 Inleiding door Sophie Charlier, Voorzitster van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling 

Presentaties door:  

 Jemila Abdulai, Digital entrepreneur uit Accra, Ghana.  
In 2007 lanceerde Jemila de bekroonde blog Circumspecte. Sindsdien heeft ze de site 
omgevormd tot een digitaal platform en bedrijf dat zich toelegt op het produceren van 
betekenisvolle inzichten, interactie en creatieve acties over Afrika en met/voor 
Afrikanen. Jemila is econome van opleiding, maar schrijft al sinds haar 10de en maakt 
gebruik van digitale technologie om de nuances en interacties tussen de Afrikaanse 
cultuur, beleid, economie en human-interest te onderzoeken. www.circumspecte.com 
 

 Nora Lindström, Global Lead for Digital Development bij Plan International. 
Nora bestudeert hoe technologie en digitale tools kunnen worden gebruikt om 
mensenrechten, en in het bijzonder de rechten van meisjes, te bevorderen. Als 
feministe en expert in internationale ontwikkeling, heeft ze een passie voor 
mensenrechtenwerk, in het bijzonder met individuen en groepen die discriminatie en 
ongelijkheid ervaren. www.noralindstrom.com  
 

 Dr Milcah Mulu-Mutuku, Senior Lecturer, Department of Applied Community 
Development Studies, Egerton University in Kenya.  
Milcah heeft een doctoraat in ondernemerschap van de Jomo Kenyatta University of 
Science and Technology, Kenya. Haar onderzoek focust op ondernemerschap en 
duurzaam levensonderhoud, met specifieke aandacht voor ondernemerschap op het 
platteland, van jongeren en van vrouwen. Tussen 2015 en 2017 onderzocht ze de impact 
van mobiel geld op de controle van productiemiddelen bij vrouwelijke 
microentrepreneurs die deelnamen aan table banking in Nakuru, Kenya. 
www.imtfi.uci.edu/research/2015/mulu-mutuku_gichuki_2015.php 

13u30-14u00 Lunch 

  

http://www.circumspecte.com/
https://www.noralindstrom.com/about/
https://www.imtfi.uci.edu/research/2015/mulu-mutuku_gichuki_2015.php


 

 

14u00-16u00 Workshops 

  Women’s digital entrepreneurship: experiences from Ghana 
Met Jemila Abdulai. Gefaciliteerd door Raphaël Maldague, ACODEV. Workshop in het 
Engels, vertaling voorzien naar het Frans en Nederlands. 
 

 Digital empowerment of girls: experiences of Plan International in the field of 
education 
Met Nora Lindström. Gefaciliteerd door Maartje Houbrechts, Educaid.be. Workshop in 
het Engels, geen vertaling voorzien. 
 

 Mobile money and control of productive resources among women: experiences from 
Kenya 
Met Dr Milcah Mulu-Mutuku. Gefaciliteerd door Dr Katrien Pype, KU Leuven. 
Workshop in het Engels, geen vertaling voorzien. 

16u00-16u30 Terugkoppeling en conclusie 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Deelname is gratis, maar inschrijving verplicht en dit vóór maandag 15 oktober 2018 via deze link. 

De voertaal van dit event is het Engels. Er wordt simultane vertaling naar het Nederlands en Frans 
voorzien tijdens de Digital Talk en de workshop met Jemila Abdulai.  

In het geval van een beperkte behoefte aan vertaling in verhouding tot het aantal deelnemers, 
kunnen de organisatoren de vertaling mogelijkheid te annuleren. 

 

https://crm.cncd.be/formulaires/gender-equality-through-digitalization-power-digital-literacy-global-south

