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D
e Europese gedachte is bij Aisling

O’Kane zowat met de paplepel

ingegeven. ‘Toen Ierland in 1973

lid werd van de EU, is mijn vader

beginnen werken voor de Euro-

pese instellingen’, weet ze te vertellen. Het

gezin woonde negen jaar in Luxemburg, maar

haar middelbare en hogere studies volgde

dochter Aisling wel in haar thuisstad Dublin.

Tot ze na haar bachelor moderne talen de

kans kreeg om het programma European Stu-

dies te volgen waarmee ze het gerenom-

meerde Trinity College inruilde voor de

Kathohieke Universiteit Leuven. ‘Ik wilde de

werking van Europa beter doorgronden en

waar kan dat beter dan in het kloppend hart

van de unie’. Na dit jaartje extra studie – we

spreken over het begin van jaren ’90 – liggen

de jobs voor iemand met haar achtergrond

in Brussel voor het grijpen en dus rolt Aisling

O’Kane het professionele leven voor ze zich

kan afvragen of ze haar professionele carrière

hier dan wel in Ierland wil uitbouwen.

Internationaal netwerk

Doorheen de jaren ’90 rijgt de Ierse de jobs

aan elkaar en is ze onder meer aan de slag

bij de Amerikaanse Kamer van Koophandel en

de multinationals Levis Strauss en ExxonMo-

bil. Haar kinderen Owen, Liam en Anna, van-

daag respectievelijk 21, 19 en 16 jaar, zijn alle

drie geboren in Brussel en zijn de reden

waarom ze rond de eeuwwisseling een lange

loopbaanonderbreking neemt om daarna te-

recht te komen bij A.I.S.E. (International Asso-

ciation for Soaps, Detergents and Maintenance

Products). ‘Deze internationale vereniging ver-

tegenwoordigt de wasmiddelenindustrie’,

aldus communicatieverantwoordelijke Aisling

0’Kane, ‘en houdt zich onder andere bezig met

de symbolen inzake veiligheid en veilig ge-

bruik op de etiketten van de producten die

deze sector op de markt brengt.’ En tot op

vandaag wijdt ze zich vol overgave en zo te

horen met veel passie aan deze job…

Fijne adresjes

Jette kent voor Aisling niet veel geheimen

meer: ‘Ik kende de gemeente al toen ik nog in

Laken woonde, net voorbij de gemeentegrens.

In 2012 ben ik naar Jette verhuisd en nu ik on-

langs een huis heb gekocht in de Stanislas Le-

grellestraat, mag ik toch wel stellen dat ik nu

echt een Jetse ben’, voegt ze er grappend aan

toe. Betekent de stap van een huurwoning naar

een eigen stek dat ze zich hier thuis voelt? ‘Ja-

zeker’, klinkt het affirmatief. ‘Na al die jaren heb

ik zo mijn adresjes waar ik graag ga winkelen

en aan leuke restaurantjes ontbreekt het Jette

ook allerminst. De zondagsmarkt vind ik het

einde en ik ga er dan ook elke week naartoe.

Mijn zussen komen geregeld uit Dublin speciaal

om met mij naar de markt te gaan!’

Dilemma

Als we Aisling vragen of ze zich ooit op-

nieuw in Ierland zou kunnen settelen, valt het

gesprek even stil. ‘Je kan wel stellen dat Brus-

sel ondertussen mijn uitvalsbasis is gewor-

den, maar ik zal blijven over en weer

pendelen’, stelt ze compromisgewijs. ‘Gemid-

deld maak ik zo’n vijf keer per jaar de over-

steek en in de zomer spendeer ik twee tot

drie weken in Ierland. Op die manier profiteer

ik van de twee culturen.’ Vervolgens overloopt

ze enkele activiteiten in het Brusselse die een

link hebben met het eiland. ‘Zo is er het jaar-

lijkse feest van St. Patrick’s Day in het Jubel-

park en de vele concerten van Ierse artiesten,

debatten en lezingen met Ierse auteurs, en-

zovoort. Elke donderdag volg ik ook set dan-

cing, een Ierse volksdans. We beleven er

telkens veel plezier en alles speelt zich af in

een ongedwongen sfeer.’ En dan heeft ze het

nog niet eens over de Ierse pubs die her en

der in de hoofdstad opduiken. ‘Maar toch ver-

kies is de Belgische cafés en het Belgische

bier’, voegt ze er wel aan toe. Ineens beseft

onze Jettenaar van de wereld van deze maand

dat Brussel wel veel Iers te bieden heeft. ‘Ei-

genlijk ben me bewuster van mijn Ierse roots

hier in Brussel dan in Ierland’, besluit ze.

Nu ik een huis heb gekocht in

de Stanislas Legrellestraat,

mag ik toch wel stellen dat ik

een echte Jetse ben.

“

Een Jetse met Ierse roots en een Europese visie, zo kan je in een paar

woorden de achtergrond van Aisling O’Kane omschrijven. Ze voelt

zich met de jaren alsmaar beter in Brussel, maar zowat elk excuus is

goed om de oversteek te maken naar Dublin. 
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