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Crescendo CVO, het centrum voor volwassenenonderwijs aan de Vaartdijk, startte op 2 

september 2021 met een nieuw initiatief: Ambassadeur van Mechelen. Dit schooljaar was de 

eerste lesdag onder goedkeurend oog van Schepen van Ontmoeting van Mechelen. 

 

OPLEIDING TOT AMBASSADEUR VAN MECHELEN GAAT 
TWEEDE JAAR IN  

Op 6 september begon de opleiding Ambassadeur van Mechelen aan zijn tweede 
schooljaar. Rina Rabau Nkandu, Mechelse schepen van Ontmoeting, was er op de 
eerste lesdag bij. “De opleiding maakt de cursisten bekend met de troeven van 
Mechelen. Het is tevens een vruchtbare omgeving waar verschillende mensen en 
organisaties elkaar vinden. Die connecties kunnen tot mooie en verrassende 
samenwerkingen leiden”, aldus Rina Rabau Nkandu. 

De opleiding Ambassadeur van Mechelen richt zich tot professionals die geregeld in contact 
komen met toeristen, maar is ook interessant voor iedereen die Mechelen beter wil leren 
kennen en zich wil verdiepen in de kennis van de stad.  

“Beleving is een rode draad door heel de opleiding. Via talrijke excursies, begeleid door 
experten, leren de cursisten Mechelen en de omliggende gemeentes echt kennen,” vertelt 
opleidingscoördinator Patrick Degreef.  

Op de eerste lesdag gaf Rina Rabau Nkandu, schepen van Ontmoeting bij wijze van aftrap 
een lezing over het belang van toegankelijk toerisme. Ze benadrukte het belang van ruimte 
voor verbinding en ontmoeting en de rol die een organisatie als het CVO en de 
'ambassadeurs to be' daarin spelen. 

“Ambassadeurs van Mechelen zijn denkers en doeners met een grote liefde voor de stad. Dit 
traject zal ze nog meer bekend maken met de troeven van Mechelen, en hen helpen haar 
kwaliteiten uit te dragen. De opleiding is ook een vruchtbare omgeving die verschillende 
mensen, initiatiefnemers en organisaties met elkaar verbindt. Die connecties zullen nog tot 
vele mooie en verrassende zaken leiden, daar ben ik van overtuigd!”, aldus Rina Rabau 
Nkandu.  

Crescendo CVO, het centrum voor volwassenenonderwijs aan de Vaartdijk, startte op 2 
september 2021 met een nieuw initiatief: Ambassadeur van Mechelen. Het initiatief  bestaat 
uit praktijkgerichte opleidingen voor professionals die geregeld in contact komen met 
toeristen. De opleidingen staan ook open voor iedereen die Mechelen beter wil leren  kennen 
of zich wil verdiepen in de geschiedenis van de stad. 
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