AUGUSTINA AUSTIN

BESTUURSLID COMMUNICATIE & MARKETING
Ik ben een jonge vrouw met Ghanezen roots, ook bekend als MS.ABA:
communicatie- en merkstrateeg, muziekartiest, presentatrice,
radioprogrammamaker, docent en professionele spreker.
Mijn kracht ligt vooral in het verbinden van jongeren met een specifieke
gerichtheid op Afrikaanse diaspora jongeren. Een activiteit waarmee ik me
nu al ruim tien jaar bezighoudt.
In 2016 richtte ik BYAustin. Belangrijk doel is het begeleiden van middenen kleinbedrijven bij het opbouwen van een sterk merk op het gebied van
internationale markten. BYAustin is gespecialiseerd in merkstrategie,
grafisch ontwerp, communicatie en business development. Onder de
klanten die ik heb gefaciliteerd bevinden zich: This is Africa/Ghetto Radio,
Growing Business Together, een Nederlands-Ghanees ondernemingsprogramma, Uganda’s Best Farmers tour, Netherlands-Ghana Trade Fair en
meer.
Met een behaalde Bachelors Communicatiegraad op zak heb ik mij
gespecialiseerd in de vakgebieden: Digitale Marketing, Social Media
Marketing en Business Communications.
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Ik beheers zowel de Nederlandse, Engelse taal en Twi goed en daarnaast
basis Franse taal. Dit is een voordeel vooral in het internationaal verkeer.
Ik ben docent aan de International Business School the Hague. Als lid van
Young Ghanaian Professionals Benelux, een Nederlands-Ghanees
professionalsnetwerk heb ik ruim 7 jaar als bestuurslid er mede voor
gezorgd dat het netwerk is gegroeid naar ruim 250+ leden.
In 2018 ben ik door de Tema Citizens Club of the Netherlands (een
prominente groep binnen de Ghanese gemeenschap in Nederland)
bekroond met het Youth Excellence Awards dat voor mijn visie, toewijding
en diensten aan de Ghanese gemeenschap in Nederland.
In maart 2019 ben ik uitgeroepen tot beste radio presentatrice van het jaar
en mocht ik de Afro-Diaspora Influential Award van de organisatie met
dezelfde naam gevestigd in Zweden in ontvangst nemen.
Mijn beroepsmatige werkzaamheden zijn in de sfeer van freelance
presentatrice en stemartiest. Ik ben met mijn Engelstalige radioprogramma
‘Africa on Focus’ op iedere zondag vanaf 19.00uur te beluisteren op
Hiradio.
Dat ik een veelzijdig persoon ben blijkt ook uit mijn passie voor muziek
waarbij ik zowel in Nederland als in Ghana optredens verzorg als muzikant.
Waarom Ubuntu Connected Front?
Ik dacht: dit is mijn kans om in de politieke arena wat te betekenen. Een
kans die ik niet voorbij heb laten gaan toen ik erover hoorde. Na een
sollicitatiegesprek was ik verkocht. De filosofie is op mijn lijf geschreven
dacht ik. Ik kon kiezen tussen twee vacatures waaronder die van
Communicatie en Marketting. Uiteindelijk was de keuze niet zo moeilijk.
Een activiteit waar mijn hart ligt en ik expertise heb opgedaan. Een missie
die gericht is op het bundelen van al onze krachten binnen deze
Nederlandse samenleving. Daar is waar ik me continue voor inzet: het
versterken van het verhaal van mensen met een Afrikaanse achtergrond.
Ik wil de brug zijn om mensen tot elkaar te brengen in de spirit van het
Ubuntuisme, om gelijkwaardigheid te bevorderen. En vooral om
perspectief, creativiteit en begrip te bieden. De negatieve lading die vaak
wordt gekoppeld aan diversiteit kan en moet veranderd worden. Met UCF
ben ik ervan overtuigd dat deze doelstelling op verschillende fronten
behaald kan worden. Dat is waar ik me voor wil inzetten als Bestuurslid
Communicatie en Marketing.
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