
 1. Peter mertens  - 48 j   Antwerpen  auteur, gemeenteraadslid en nationaal voorzitter PVDA 

 2. Zohra Othman  - 49 j   Borgerhout  schepen en advocaat, bezieler van de PleinPatrons
 3. mie Branders  - 54 j   Hoboken  arts Geneeskunde Voor Het Volk, gemeenteraadslid, actief tegen de loodvervuiling 
 4. Lise VandecasteeLe  - 35 j   Antwerpen  dokter Voor Het Volk, OCMW-raadslid, voor een sociaal werk dat niet te koop is 
 5. mohamed cheBaa  - 55 j   Merksem  arbeider en vakbondsmilitant ABVV, gemeenteraadslid, actief voor een stad zonder racisme 
 6. Özgür Gümüş  - 44 j   Antwerpen  jeugdwelzijnswerker op het Kiel, actief in het verenigingsleven 
 7. Jos d’haese  - 25 j   Borgerhout  bioloog, klimaatactivist, woordvoerder PVDA Antwerpen, initiatiefnemer DiverCity
 8. encieh JOZaGhi  - 56 j   Wilrijk  maatschappelijk werker met Iraanse roots, ondersteunt minderjarige asielzoekers 
 9. Kristof Vissers  - 39 j   Deurne  ACOD Onderwijs, Deurnes districtsraadslid, geeft les aan anderstaligen en op de bres voor zwembad Arena
 10. nadine Peeters  - 46 j   Antwerpen  districtsraadslid, actief voor betaalbaar wonen 
 11. Wouter Van damme  - 45 j   Antwerpen  gedreven voorzitter PVDA Antwerpen
 12. ivan heyLiGen  - 47 j   Merksem  dokwerker, vakbondsmilitant bij ACV Transcom, muzikant
 13. Kadra Farah BOUh  - 47 j   Borgerhout  intercultureel bemiddelaar die bruggen slaat over grenzen van afkomst en cultuur 
 14. Benedict mayUKU  - 58 j   Antwerpen  werkzaam bij Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie, actief bij Federatie van Engelstalige Afrikaanse Belgen (FAAB) 
 15.  
 16. shayla sharmin  - 38 j   Borgerhout  verkoopster Zeeman, een hart voor dakloze kinderen en bejaarden in Bangladesh 
 17. abdelkader ZahnOUn  - 61 j   Berchem  zanger en schrijver met Algerijnse roots 

 18. astrid GOOssens  - 57 j   Antwerpen  havenarbeidster en vakbondsmilitant
 19. Joke Van den heUVeL  - 59 j   Deurne  syndicaal afgevaardigde BBTK, bediende en actief bij Ringland
 20. céline Gümüs  - 21 j   Antwerpen  student financiën en verzekering, actief bij RedFox, de jongerenbeweging van de PVDA 
 21. Gerwin Van der Linden  - 20 j   Ekeren  vertaler in opleiding, muziekliefhebber, zet zich in voor een universiteit waar iedereen een gelijke kans krijgt 
 22. tulay yaman  - 22 j   Hoboken  student pedagogie, creatieve en sportieve ideeënspuier 
 23. mara de BeLder  - 27 j   Antwerpen  psycholoog, aan de slag bij het Adviespunt Verslaving. Voorzitter RedFox Antwerpen
 24. inssaf eL maimOUni  - 23 j   Hoboken  office manager in opleiding, zet zich in voor meer plaats voor jongeren in de stad 
 25. nele Van Parys  - 26 j   Borgerhout  coördinator bij Progress Lawyers Network, gepassioneerd door muziek, feminist
 26. Ben Van dUPPen  - 28 j   Borgerhout  wetenschapper in de kwantumfysica, actief in de holebi- en transbeweging en bij jeugdbeweging De Pioniers 
 27. anne deLesPaUL  - 29 j   Antwerpen  huisarts bij Geneeskunde Voor Het Volk, voor toegankelijke geneeskunde
 28. 
 29. 
 30.  
 31. els anthOnissen  - 40 j   Hoboken  werkt bij de stadsdiensten, moeder van 3, actief voor betaalbaar wonen en tegen armoede 
 32.   
 33. Lien mOens  - 43 j   Wilrijk  districtsraadslid Wilrijk, zelfstandig architect 
 34. chris FrancKe  - 41 j   Berendrecht  bediende bij Atlas Copco
 35. sonja Van GieL  - 56 j   Deurne  ACV militant zorg, met een groot hart voor de opvang van vluchtelingen 
 36. tim JOye  - 28 j   Hoboken  Dokter Voor Het Volk, voor het recht op een goede gezondheid 
 37. Leen sWinnen  - 63 j   Deurne  actief voor betaalbaar wonen, voormalig voorzitter PASH 
 38. Bert LeZy  - 47 j   Antwerpen  beeldend kunstenaar en presentator Radio Centraal 
 39. 
 40. yusufi mohammad aman  - 59 j   Antwerpen  muzikant met roots in Afghanistan, maakt deel uit van ensemble ‘Refugees for Refugees’ 
 41. Luc Van de Weyer  - 66 j   Berchem  arbeider, syndicalist ABVV, voor een stad, een land, een wereld op mensenmaat
 42. Benjamin carO  - 44 j   Deurne  Chileens activist voor internationale solidariteit, verruimingskandidaat 
 43. Liliane simOns  - 66 j   Borgerhout  MC Lily van de Rap van de Diversiteit uit Belgium’s got Talent
 44. tom cLaessens  - 44 j   Borgerhout  bediende De Voorzorg, afgevaardigde BBTK, Borgerhouts districtsraadslid, culturo, trotse vader van 2 toffe jongens
 45. nahid KOOcheKi  - 31 j   Wilrijk  kinderverzorger, actief voor vrouwenrechten bij Marianne 
 46. Peter VeLtmans  - 57 j   Antwerpen  verruimingskandidaat SAP, vakbondsmilitant bij FOD Financieën 
 47. Kim VerBercK  - 31 j   Deurne  Verpleegkundige, sportieve vrouw die graag loopt en fietst, komt op voor zorg op mensenmaat 
 48.  
 49.  

 50. tristan Faes  - 37 j   Merksem operazanger, districtsraadslid in Merksem
 51. mitta Van der maat  - 59 j   Antwerpen  actrice en zangeres 
 52. monika triest  - 76 j   Antwerpen   auteur, feminist van het eerste uur 
 53. Ben rOttiers  - 60 j   Ekeren  acteur, geïnspireerd door Mistero Buffo voor een solidaire stad 
 54. Katrien mercKx  - 47 j   Hoboken  boekhandelaar, feminist, werkende moeder, voor een solidaire samenleving 
 55. dirk Van dUPPen  - 61 j   Deurne  auteur, gemeenteraadslid, arts bij Geneeskunde Voor Het Volk, actief voor gezonde lucht
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 5. mohamed cheBaa arbeider en vakbondsmilitant ABVV,   
  gemeenteraadslid, actief voor een stad zonder racisme 

 12. ivan heyLiGen dokwerker, vakbondsmilitant bij ACV Transcom,   
  muzikant
 16. shayla sharmin  verkoopster Zeeman, een hart voor dakloze kinderen en  
  bejaarden in Bangladesh 
 18. astrid GOOssens havenarbeidster en vakbondsmilitant 
 19. Joke Van den heUVeL syndicaal afgevaardigde BBTK, bediende en  
  actief bij Ringland 
  
 

 31. els anthOnissen werkt bij de stadsdiensten, actief voor betaalbaar  
  wonen en tegen armoede 
 34. chris FrancKe bediende bij Atlas Copco

 35. sonja Van GieL ACV militant zorg, met een groot hart voor de opvang  
  van vluchtelingen 
 41.  Luc Van de Weyer arbeider, syndicalist ABVV, voor een stad,  
  een land, een wereld op mensenmaat
 44. tom cLaessens bediende De Voorzorg, syndicalist BBTK, districtsraadslid  
  Borgerhout 
 46. Peter VeLtmans verruimingskandidaat SAP, vakbondsmilitant bij FOD  
  Financieën

 2. Zohra Othman schepen en advocaat, bezieler van de PleinPatrons 

 5. mohamed cheBaa arbeider en vakbondsmilitant, gemeenteraadslid,  
  actief voor een stad zonder racisme

 6. Özgür Gümüş  jeugdwelzijnswerker op het Kiel, actief in het   
  verenigingsleven 
 8. encieh JOZaGhi maatschappelijk werker met Iraanse roots,   
  ondersteunt minderjarige asielzoekers 
 13. Kadra Farah BOUh intercultureel bemiddelaar die bruggen slaat over  
  grenzen van afkomst en cultuur 
 14. Benedict mayUKU werkzaam bij Samenlevingsopbouw Antwerpen  
  provincie, actief bij Federatie van Engelstalige Afrikaanse Belgen (FAAB) 
 16. shayla sharmin verkoopster Zeeman, een hart voor dakloze kinderen en  
  bejaarden in Bangladesh

 17. abdelkader ZahnOUn zanger en schrijver met Algerijnse roots 
 20. céline Gümüs  student financiën en verzekering, actief bij RedFox,  
  de jongerenbeweging van de PVDA
 22. tulay yaman student pedagogie, creatieve en sportieve ideeënspuier 
 24. inssaf eL maimOUni  office manager in opleiding, zet zich in voor meer  
  plaats voor jongeren in de stad
 40.  yusufi mohammad aman  muzikant uit Afghanistan, maakt deel uit  
  van ensemble ‘Refugees for Refugees’
 42. Benjamin carO Chileens activist voor internationale solidariteit,   
  verruimingskandidaat 
 45. nahid KOOcheKi  kinderverzorger, actief voor vrouwenrechten bij  
  Marianne

 7. Jos d’haese bioloog, klimaatactivist, woordvoerder PVDA Antwerpen,  
  initiatiefnemer DiverCity 

 20. céline Gümüs student financiën en verzekering, actief bij RedFox,  
  de jongerenbeweging van de PVDA

 21. Gerwin Van der Linden  jeugdwelzijnswerker op het Kiel, actief in het  
  verenigingsleven 
 22. tulay yaman student pedagogie, creatieve en sportieve ideeënspuier 
 23. mara de BeLder psycholoog, aan de slag bij het Adviespunt Verslaving.  
  Voorzitter RedFox Antwerpen 

 24. inssaf eL maimOUni office manager in opleiding, zet zich in voor meer  
  plaats voor jongeren in de stad 
 25. nele Van Parys coördinator bij Progress Lawyers Network, gepassioneerd  
  door muziek, feminist

 26. Ben Van dUPPen wetenschapper in de kwantumfysica, actief in  
  de holebi- en transbeweging en bij jeugdbeweging De Pioniers 
 27. anne deLesPaUL huisarts bij GVHV, voor toegankelijke geneeskunde
 36. tim JOye Dokter Voor Het Volk, voor het recht op een goede gezondheid  

 3.  mie Branders arts Geneeskunde Voor Het Volk, gemeenteraadslid,  
  actief tegen de loodvervuiling
 4. Lise VandecasteeLe dokter Voor Het Volk, OCMW-raadslid, voor  
  een sociaal werk dat niet te koop is
 23.  mara de BeLder psycholoog, aan de slag bij het Adviespunt   
  Verslaving. Voorzitter RedFox Antwerpen

 27. anne deLesPaUL huisarts bij Geneeskunde Voor Het Volk, voor  
  toegankelijke geneeskunde
 36. tim JOye Dokter Voor Het Volk, voor recht op een goede gezondheid
 47. Kim VerBercK verpleegkundige, sportieve vrouw die graag loopt en  
  fietst, komt op voor zorg op mensenmaat
 55. dirk Van dUPPen auteur, gemeenteraadslid, arts bij Geneeskunde  
  Voor Het Volk, actief voor gezonde lucht

 17. abdelkader ZahnOUn zanger en schrijver met Algerijnse roots
 38. Bert LeZy beeldend kunstenaar en presentator Radio Centraal
 40. yusufi mohammad aman – muzikant met roots in Afghanistan,  
  maakt deel uit van ensemble ‘Refugees for Refugees’
 43. Liliane simOns – MC Lily van de Rap van de Diversiteit uit Belgium’s  
  got Talent
 50. tristan Faes operazanger, districtsraadslid in Merksem

 51. mitta Van der maat actrice en zangeres
 52. monika triest auteur, feminist van het eerste uur
 53. Ben rOttiers acteur, geïnspireerd door Mistero Buffo voor een  
  solidaire stad
 54. Katrien mercKx Boekhandelaar, feminist, werkende moeder, voor  
  een solidaire samenleving
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