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Wie maakt van deze wereld een betere plek? Architect
Oana Bogdan over vrouwelijke designers, Kanye West
en de stad van de toekomst
15/12/21 om 01:06 Bijgewerkt om 01:50

Is de wereld om zeep? Of is er nog hoop dat het beter kan? In de podcast 'Doendenkers'
gunnen vier inspirerende denkers ons een blik in hun hoofd. Deze week: architect Oana
Bogdan over duurzame steden, het belang van vrouwelijke designers en springen in het
diepe.
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Oana Bogdan is een ronkende naam in de wereld van de architectuur. Samen met vroegere
Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck runt ze het gerenommeerde architectenbureau
Bogdan & Van Broeck, dat zich focust op duurzame stadsontwikkeling. Afgelopen jaar
gebruikte ze haar stem dan weer om de kennis over vrouwelijke designers op te krikken via
Wikipedia..
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Oana werd geboren in het communistische Roemenië en kwam als Erasmus-student in
Leuven terecht. Ze schopte het tot docent op de KUL en ze had ook een opvallende rol in de
interimregering van haar geboorteland. Een half jaar lang ging ze er aan de slag als
Staatssecretaris van Cultuur.

'De zijstap in de politiek heeft mijn positie heel erg veranderd. Ik heb een sterk accent.
Wanneer ik vroeger iets probeerde te zeggen, werd ik onderbroken, alsof ik onzichtbaar was.
Nu word ik gehoord. Dat is een goede zaak, maar het is jammer dat je als vrouw een label of
een functie moet hebben voor er naar je geluisterd wordt.'

In de podcast heeft Rik De Bruycker het met Oana Bogdan over de toekomst van onze steden,
een hypothetische samenwerking met Kanye West, de kracht van meditatie en het nemen van
risico's. 'Mensen die veel courage tonen, verschieten van zichzelf.' 

Doendenkers | EP1

Doendenkers: Oana Bogdan
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Lees ook:

Architect Oana Bogdan: 'Ik ben bang 's nachts op straat, dat neem ik mee als ik een project

ontwerp' (/lifestyle/wonen/architect-oana-bogdan-ik-ben-bang-s-nachts-op-straat-dat-
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neem-ik-mee-als-ik-een-project-ontwerp/article-normal-1723627.html)

Architect Oana Bogdan: 'Vrouwelijke architecten zijn grotendeels onzichtbaar in de

geschiedenis' (/lifestyle/maatschappij/architect-oana-bogdan-vrouwelijke-architecten-zijn-

grotendeels-onzichtbaar-in-de-geschiedenis/article-opinion-1708035.html)
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- Roxanne Bleijenbergh



Jonge mama's en roze wolken? Tijd om oog te hebben voor alle
kleurschakeringen. (//www.knack.be/nieuws/gezondheid/jonge-mama-
s-en-roze-wolken-tijd-om-oog-te-hebben-voor-alle-
kleurschakeringen/article-opinion-1813033.html)

M E E S T  G E L E Z E N

1.  Nuchter nieuwjaar: deze drankjes bevatten geen alcohol maar smaken nét echt
(//weekend.knack.be/lifestyle/culinair/nuchter-nieuwjaar-deze-drankjes-bevatten-
geen-alcohol-maar-smaken-net-echt/article-news-1806523.html)

2.  Niet shaken, toch stirred: vijf eenvoudige maar heerlijke cocktails
(//weekend.knack.be/lifestyle/culinair/niet-shaken-toch-stirred-vijf-eenvoudige-
maar-heerlijke-cocktails/article-normal-1806825.html)

3.  Belgische vintage webshop Just Waldo lanceert circulaire collectie met 10
modemerken (//weekend.knack.be/lifestyle/mode/belgische-vintage-webshop-just-
waldo-lanceert-circulaire-collectie-met-10-modemerken/article-normal-
1812849.html)
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4.  Deze 13 wandelingen maken kans op de titel 'Wandelroute van het Jaar 2022' in
de Benelux (//weekend.knack.be/lifestyle/reizen/actieve-reizen/deze-13-
wandelingen-maken-kans-op-de-titel-wandelroute-van-het-jaar-2022-in-de-
benelux/article-normal-1810317.html)

5.  Gault&Millau Gids België 2022: deze chefs en restaurants vallen in de prijzen
(//weekend.knack.be/lifestyle/culinair/gault-millau-gids-belgie-2022-deze-chefs-en-
restaurants-vallen-in-de-prijzen/article-normal-1812393.html)
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