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Guy Voets werd in Antwerpen geboren en bleef daar wonen tot hij op zeventienjarige 
leeftijd naar Gent vertrok voor een studie Biologie aan de Rijksuniversiteit. Hij raakte 
in 1969 betrokken bij de studentenbeweging en zijn universitaire studies leverden uit-
eindelijk geen diploma op. Ondertussen hield hij zich als autodidact bezig met ver-
schillende thema's. In 1981 keerde hij terug naar Antwerpen, waar hij vanaf 1983 als 
barman werkte in Raamtheater vzw. Vanaf 1987 was hij daar verantwoordelijke voor 
beide publieksfoyers en vanaf 1997 stapte hij geleidelijk aan over naar de functie van 
dramaturg. Hij vertaalde ook een drietal toneelstukken voor het Raamtheater. In 2006 
ging hij  als  coördinator  werken voor de sociaal-artistieke theaterwerkplaats Sering 
vzw in Borgerhout.  Wegens dalende financiële middelen en reorganisatie werd zijn 
contract daar beëindigd op 1 juni 2010. Sinds 1 januari 2011 is hij werkloos/werkzoe-
kend.

Opleiding

• Stedelijk (basis)onderwijs voor jongens nr. 2, Van Maerlantstraat, Antwerpen, 1961.
• Klassieke Humaniora, afd. Latijn-Wiskunde, Koninklijk Atheneum Antwerpen, Maturi-
teitsdiploma: 1967.
• Verschillende pogingen tot universitaire studie aan de Rijksuniversiteit Gent, echter 
zonder gevolg: 1e Kandidatuur Biologie, 1e kandidatuur Landbouwingenieur, 1e Kandi-
datuur Filosofie (tot 1972).

• Cursus Natuurgids 1965-66, georganiseerd door het Centrum voor Natuurbescher-
mingseducatie te Antwerpen (eerste lichting).
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Beroepservaring

• Shanti Restaurant vzw, Antwerp, kelner (1982)
• Raamtheater vzw te Antwerpen: barman, verantwoordelijke foyers, verantwoordelij-
ke public relations en publicaties, educatieve werking, publiekswerking, dramaturgie – 
van 1984 tot 2005 (voltijds vanaf 1988).
• Sociaal-artistieke theaterwerkplaats Sering vzw, Borgerhout: coördinator – van 2006 
tot 2010 (voltijds).
• Volksuniversiteit Maurits Sabbe vzw, sociaal-culturele organisatie voor volwassenen-
werk: secretaris – van 2000 tot 2011 (toen de vereniging ontbonden werd).

Andere activiteiten

• 1962-1973: Actief lid van de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie (nu opgegaan 
in JNM), zelf-georganiseerde vereniging voor natuurstudie en natuurbescherming – 
gespecialiseerd in plantkunde, plantensociologie en mollusken; redacteur en hoofdre-
dacteur van verschillende publicaties op plaatselijk en nationaal vlak (Steenuil, Sten-
tor); bestuurslid op plaatselijk en nationaal vlak (nationaal redacteur, natuurbescher-
mingssecretaris (1967); internationale contacten met NJN (Nederland) en IYF (Inter-
national Youth Federation for the Study and Conservation of Nature, aangesloten bij 
Unesco).

Vaardigheden

• taalkennis: Nederlands (moedertaal) perfect
Engels, Frans perfect
Portugees zeer goed
Duits, Spaans goede noties

• computer: werkt op MacIntosh (iMac, MacBook Pro)
Mac OS X 10.7 en goede noties van MS Windows
LibreOffice / OpenOffice.org Writer en MS Word
CAT-tool: OmegaT, WordFast
LibreOffice / OpenOffice.org Calc en MS Excel
webdesign (HTML, XHTML, CSS,...): o.m. SeaMonkey
grafische software: GIMP
video software: Final Cut

• fotografie, veldbiologie (plantkunde)
• hobby's: reizen (Europa, Z.O. Azië, Zuid Amerika), schrijven, literatuur en taal, oos-
terse cultuur en geschiedenis, computer, muziek, wandelen, fietsen, koken.

Antecedenten

grootouders: allen onderwijzers; Karel Van de Put, secretaris Frederik van Eeden Ge-
nootschap; Jules Voets, inspecteur Lager Onderwijs.
vader: Guy Voets, 1920-1990, lic. Romaanse filologie, inspecteur Technisch Onderwijs 
Frans.
moeder: Els Van de Put, °1921, lic. geschiedenis, lid homologatiecommissie secundair 
onderwijs.
1 zuster: Ellen Druyts-Voets, 1946-2008, lic. biologie, medewerker Wetenschappelijk 
Instituut Volksgezondheid.
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Referenties

BJN – Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie (nu opgegaan in JNM)
CVN – Centrum voor Natuurbeschermingseducatie
Raamtheater vzw – gesubsidieerd door Vlaamse Gemeenschap
Sering vzw – sociaal-artistieke theaterwerkplaats,  gesubsidieerd door Vlaamse Ge-
meenschap
Volksuniversiteit Maurits Sabbe vzw – sociaal-culturele organisatie voor volwassenen-
werk, gesubsidieerd door Provincie Antwerpen
Translatin – België (vertalingen)
Multilingues – Portugal (vertalingen)
CIPO ngo – Brazilië (vertalingen)
Oi Kabum! ngo – Brazilië (vertalingen)
FeQ Languages Ltd – Groot-Brittannië (vertalingen)
Translati – België (vertalingen)
Terre de mots – Frankrijk (vertalingen)

Netwerken

The Document Foundation (LibreOffice)
LinkedIn
Groepen  in  LinkedIn:  LibreOffice,  OpenOffice.org,  ProZ.com,  English-Portuguese 
Translation
ProZ.com (Professional Translators and Interpreters)
GoTranslators
GlobTra
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