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Like us on  

FZO-VL, Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen, is een socio-culturele overkoepelende vereni-

ging die staat voor integratie, emancipatie en participatie van de migrantengemeenschap in Vlaande-

ren. FZO-VL is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde Landelijke Vereni-

ging (federatie) met verschillende leden/kernen/afdelingen. Sinds 1 juli 2007 wordt FZO-VL ook als 

Verbond door de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel erkend. We onderscheiden ons van 

andere federaties door onze multiculturele samenstelling: onze leden komen uit alle hoeken van de 

wereld. Zo zijn er Afrikaanse, Turkse, Latijns-Amerikaanse, Maghrebijnse, Arabische, Oost-Europese 

en Vlaamse zelforganisaties aangesloten bij FZO-VL. Dat dit resulteert in een multicultureel bestuur 

en personeelsbestand hoeft volgens ook dan geen betoog. Wij kunnen dus in zekere zin “global villa-

gers” genoemd worden.  

* Afscheid educatieve medewerker Margo Gavel & 

Welkom educatieve medewerker Evi Kindermans 

Met spijt in het hart nemen vele verenigingen op 1 de-

cember afscheid van onze collega Margo. Met heel veel 

liefde heeft zij haar 5 jaren ingezet voor FZOVL in Oost 

en West Vlaanderen. Namens de collega’s, de mensen 

van de Raad van Bestuur en de verenigingen willen wij je 

erg bedanken voor je enthousiasme en inzet, veel succes 

bij je nieuwe job en het genieten van wat meer vrije tijd! 

Dank je wel! 

Ook verwelkomen we ineens een nieuwe werkkracht, Evi die het werk van Margo voor 

de verenigingen in West Vlaanderen zal opvolgen met evenveel passie en liefde.  

* Activiteiten van lidorganisaties 

- African Sculptures and Cultures 

Op 26 november 2016 organiseerde de vereniging in Zwijnaar-
de een avond vol muziek en vermaak.  Live optredens van Fa-
tih (the rapper) en Soul Righteous (Hip Hop en Pop) nam het 
publiek volledig in. Om af te sluiten gingen de aanwezigen uit 
hun dak op de beats van DJ Cardo. Het werd een memorabele 
avond voor iedereen. 

- Ecole des Femmes 

Onze vereniging organiseerde op 26 november 2016 in het Buurtcen-

tum Rabot een opendeurdag.  Dit was een ideale gelegenheid om vrij-

blijvend kennis te maken met de vereniging en haar werking. Heb jij 

nog interesse? Neem dan contact op met onze vereniging.  

Meer info 



- Rwandese Diaspora 

De vereniging organiseerde op 10/09/2016 i.s.m. de Stad Gent een infomoment over 

‘Gezond Leven’. De infomoment ging door in de lokalen van FZO-VL.  De aanwezigen 

werden ingelicht over evenwichtige voeding, gezonde leefgewoontes, … 

- Timtimol vzw… Culturele dag 

Op 22 oktober organiseerde Timtimol vzw een culturele dag voor 
jong en oud. De vereniging had een sterk uitgewerkt programma 
en bereikte een breed publiek. Meer dan 150 personen hebben 
deelgenomen aan deze multiculturele dag. De activiteit startte met 
een lezing over integratie vanuit het perspectief van jongeren, 
aansluitend hierop volgde een panelgesprek. De avond werd in-

gezet met een heerlijk Afrikaans buffet. Daarna vonden twee Afrikaanse modeshows 
plaats en werd de activiteit afgerond met muziekoptredens van Thiam Daoudo en Amadou 
Gissé (Groupe Bambagel).   

Meer info  

- Minderheden forum en Brusselse Federa�es … Speak Up Brussel  

Op 19 november 2016 organiseerde de Brusselwerking van het Min-
derhedenforum in samenwerking met de Brusselse Federaties  in de 
Muntpunt Brussel een Toonmoment “Speak UP Brussel“ met de 
Brusselse verenigingen, federaties. Enkele Brusselse sleutelfiguren 
hebben verteld over hun werkin en hun ervaring en expertise ge-
deeld aan zo’n 60 deelnemers.  

- Nazca ...Tango en Milonga met live orkest Kay Sleving & Orquesta 

Típica  

Op 22 oktober organiseerde Nazca een Tango activiteit  in de Ge-
meenschapscentrum de Maalbeek te Hoornstraat 97 – 1040 Etter-
beek . Met een zeer diverse en voltallige opkomst hebben ze samen 
genoten van de Tango workshops voor beginners en gevorderden 
gegeven door Andrés & Nathalie gevold door een live concert met 
orkest Kay Sleking & Orquesta Típica van Tango en Milonga. 

Meer info 

- Vrouwendag … Mul�cultureel dansfeest in Oostende  

Op 6 november 2016 vond de dag vrouwen ontmoeten vrouwen plaats. 
In samenwerking met vele organisaties was deze dag een warm multi-
cultureel feest waar jong en oud  van verschillende culturen met elkaar 
dansten. Iedereen bracht ook super lekker hapjes mee, een onvergete-
lijke dag voor vele sterke vrouwen! 

Meer info  

- La Casa Cuba & Comité de Ayuda a Nicaragua… AfroCuban Percus-

sion,dans,zangworkshop  

Op zaterdag 26 november 2016  heeft La Casa Cuba Afrocubaanse 
Percussie, dans en zang workshops georganiseerd in het gemeen-

- Children of Light … Fes�val Of Grace  

Op 6 november 2016 vond het jaarlijks feest plaats van Children 
of Light te Brugge. Met mooie zangoptredens, drama en een heer-
lijke brunch. Het was weer een groot muzikaal feest. 



OP DE AGENDA 

De dans “Ruh” 
Dansworkshops Marokkaanse dansen 

en Perzische dans 

29/11 en 
6/12/2016 

Meer info:   

hatice.sonmez@fzovl.be   

Rwandese Diaspora 
 

Workshop ‘Rwandese verhalen’ op in de 
Sint-Jozefschool in Mere 

30/11/2016 Meer info 

Multiculturele Adviesraad Oostende - 
Open Maro  

2/12/2016 Meer info  

Kulturang Pinoy 
Volleyball Tournament 

3/12/2016 Meer info  

Raad Intercultureel Samenleven  
Open RIS 

Kortrijk 

3/12/2016 Meer info 

Vrouwensolidariteit  
Sinterklaasfeest 

Oostende  

4/12/2016 Meer info: 

evi.kindermans@fzovl.be 

Les Meufs vzw, Kaangayan Vrienden-
kring vzw en Neapolis 

Culinaire sprekers  

5/12/2016 Meer info: 

hatice.sonmez@fzovl.be   

Basi Bo Moko vzw  
overlegmoment voor vrouwen. 

In Kunst (Art) vanaf 16u 

10/12/2016  

 

Meer info 

Minderhedenforum 

Open Forumdag 2016 

10/12/2016 Meer info 

FZOVL en de Brusselse Verenigingen   

December Markt 

11/12/2016 Meer info 

 

De dans “Ruh” 
Danslessen met Annick Baillieul 

Zaterdagnamiddag van 15u30 tot 17u30 

10/12, 11 en 
25/02, 11/03, 8 en 
29/04, 13 en 20/05 

Meer info: 

hatice.sonmez@fzovl.be   

Ceprodiela vzw  

Internationale dag van de Migrant 

&Verkiezing bekroning Kerstprinses 

17/12/2016 Meer info 

 

Kaangayan Vriendenkring 
Clinging Vine - buurtactiviteit 

17-18/12/2016 Meer info:   

hatice.sonmez@fzovl.be   

ASERB vzw  
 

Kerstviering  

18/12/2016 Meer info 

VAKO 
Wekelijks open kustateliers  

Wekelijks op dinsdagnamiddag 

2016 - 2017 Meer info: 

evi.kindermans@fzovl.be 

Op zaterdag 26 november 2016  heeft La Casa Cuba Afrocubaanse 
Percussie, dans en zang workshops georganiseerd in het gemeen-
schapscentrum De Markten , Oude Graan Markt 5 – 1000 Brussel . 
Een 25 taal deelnemers hebben deelgenomen aan de workshops . 
Het was een zeer leuke diverse dag.  

Meer info 



OPROEP - BEKENDMAKING 

* Free Time organiseert ‘iedereen lust spekken’ 
         Meer info  

* Open Forumdag op zaterdag 10 december 2016 
Meer info 

 

SOCIAAL CULTUREEL VOLW ASSENWERK      4  F U N C T I E S  

Het decreet geeft de sector vier functies of opdrachten: 

• de gemeenschapsvormende functie: het versterken en vernieuwen van het socia-

le weefsel, groepsvorming met het oog op een democratische, solidaire, open en 

cultureel diverse samenleving. 

• de culturele functie: het verhogen van de participatie aan de cultuur die de sa-

menleving te bieden heeft. 

• de maatschappelijke activeringsfunctie: het organiseren, stimuleren en begelei-

den van vormen van maatschappelijk engagement en sociale actie. 

• de educatieve functie: het leren van personen en groepen, het organiseren en  

        begeleiden van educatieve programma’s op lokaal en bovenlokaal vlak. 

        Leer meer ... 


