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Ze studeerde kunstwetenschappen met specialisatie beeldende kunsten en was de voorbije vijf jaar directeur van kunstencentrum
CIAP. Ze woont met haar partner in Genk.

“Toen ik vijf jaar geleden begon als directeur van CIAP, zag ik dat als een unieke kans. Het liefst wil ik dingen veranderen en laten
groeien en dat kan volgens mij alleen maar op plekken die potentieel hebben. Limburg heeft potentieel, CIAP was zo een plek en C-
mine is dat des te meer. In mijn functie op de site moet ik eenheid in leiding brengen en is het mijn uitdaging om alle verschillende
thema's die C-mine onderbrengt te verenigen in een wervend en verfrissend verhaal. Een nieuwe functie, dus ik kan niet kijken naar
voorgangers.”

“Over het genderverhaal heb ik een vrij gematigde mening. Ik praat eigenlijk liever over de inhoud dan over gender. Toch zijn die
gender-clichés er nog. Door samen met andere vrouwen als rolmodel te functioneren, en die rol met trots op te nemen, kunnen we dat
gesprek opentrekken en de clichés ontkrachten. Ik begrijp wel dat mensen verrast zijn door mijn leeftijd. Maar dan nog. Daar wordt
misschien even om gegiecheld en dan is ook dat gepasseerd.”

“Een drietal jaar geleden kwam plots het besef dat ik alleen nog maar over kunst kon praten. Ik hunkerde naar nieuwe inzichten om
mijn leven en dat van anderen vorm te geven. Ik ben toen een opleiding voor herborist begonnen en ondertussen ben ik afgestudeerd.
Kruidengeneeskunde is historisch vervlochten met het leven van vrouwen. De kennis is vooral gebaseerd op mondelinge overlevering,
omdat geschreven bronnen verregaand werden afgeremd. Die ondergesneeuwde verhalen nieuw leven inblazen, laat ons toe een
meer genuanceerd beeld van de geschiedenis te construeren. Als herborist baseer je je niet op een set van magische all-in-one-
oplossingen. Je plant en oogst je eigen kruiden en onderzoekt kritisch hoe je je gezondheid zelf in handen neemt.”

“Een leidinggevende functie vraagt veel van je hoofd, hart en buik. Daarin volg ik ook de gedachte dat een dokter zijn patiënten alleen
maar kan genezen als hij zelf gezond is. Als ik stress heb, kan ik niet van mijn team verwachten dat zij stressloos zijn. Daarom zorg ik
dat ik bij de pinken ben, dat ik rustig ben en mij uitgeslapen en fit voel. En dat er die passie is want zonder dat ga je snel op je eigen
grenzen botsen. Die passie helpt me daarom soms om mijn eigen grenzen te verleggen. Dan kan ik op een moeilijk moment denken:
'ja ik ben moe, ja het is laat, maar I love it.'”
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