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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.  

* Nieuw teamlid bij FZO-VL! 

Abdinasser Rezkallah is onze nieuwe activeringsconsulent 

tewerkstelling voor het project Work Up. Hij zal 

werkzoekenden die niet of moeilijk aan een job geraken 

begeleiden bij hun zoektocht naar werk.  

Ben je zelf op zoek naar werk of heb je familieleden of 

vrienden die op zoek zijn naar een job? Spring eens binnen 

bij FZOVL of stuur een mailtje naar abdi.rezkallah@fzovl.be 

of bel op 09/235.26.36 om een afspraak te maken.  

Abdinasser heeft ook vaste zitdagen op VDAB:  

 

- Elke dinsdagmorgen van 9u tot 12u30 op VDAB Koningin Maria Hendrikaplein 70/63 9000 
Gent  

- Elke woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u30 op VDAB Kongostraat 7 9000 Gent  

 

 * Activiteiten van lid organisaties 

- Kortsom vzw - Informatieve avond Somalische projecten - Kortrijk 

Op zaterdag 21/10/2017 organiseerde Kortsom vzw een Somali-

sche avond voor iedereen. Het was een warme namiddag met 

vele betrokkenen over de problematieken en gebeurtenissen in 

Somalië. Voldoende lekkernijen en speelgelegenheid voor de 

kinderen. De voorzitter gaf een ppt presentatie in het Somalisch 

gesproken en Nederlands geschreven adhv foto's.  

- RainbowSisters& LoveandGraceFoundation- Kadervorming- Brugge 

  Op zaterdag 25/11 organiseerde Fzovl West Vlaanderen een ka-

dervorming op maat voor de lidverenigingen van Fzovl te Brugge. 

"Hoe leer je een subsidie aanvragen voor een project in het Zui-

den". Alle documentatie werd in detail overlopen. De organisaties 

hebben er zin in, samen komen we er wel! 

- ASERB vzw - familie Kerstfeest - Brussel 

Op zondag  17 december 2017 organiseerde A.S.E.R.B  een ont-
moetingsavond ter gelegenheid van Kerstmis:  een familiale eve-
nement voor groot een klein. Met zeer leuke en diverse animaties 
voor de kinderen en ouders  zoals spelletjes, een danswedstrijd en 
zelf een clown .  

 

 

OP DE AGENDA  

Children Of Light, Love and Grace Foun-
dation - Christmas party - Brugge 

25/12/2017  

Brugge 

13u 

 

 

Vzw De Stuyverij - mARCt de Triomphe-
Kortrijk  

16-24/12/2017 

Kortrijk 

 

Cultureel Educatief Centrum ‘Kermis – 
Opendeur’ waar verschillende culturen 

elkaar ontmoeten.  
  

2-30-31/12/2017 en 

1/01/2018 

Gent 

Meer info 

*Arda vzw 
Eindejaarsfeest 

 

23/12/2017 

Antwerpen 

 

De Dans Ruh vzw 
Yalda - Perzisch winterfeest 

 

23/12/2017 

Gent 

Meer info  

Charthage Femmes 
Concert  

 

13/01/2018 

Gent 

 

Basi Bo Moko ‘Valentijn   17/02/2018 

Gent 

Meer info  

Allegro Dance Company vzw 
Dance and Fun Camp 

 

12 tem 16 februari 

2018  

(tijdens krokusvakan-
tie) 

 

Meer info 

OPROEP - BEKENDMAKING 

SOCIAAL CULTUREEL VO LW 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 ... 

- Dynamische Kameroense Vrouwen - Open Maro - Oostende 

Wat een topeditie van de Open Maro 2017 op 1/12/2017 in 

de Grote Post te Oostende. Diepgaande speeddating gesprek-

ken met nadien een interessant plenair gedeelte met lokale 

politici Trots op de deelnemers die rake vragen stelden. Zoals 

Gisette Massouh, topmadam van de Dynamische Kameroense 

Vrouwen. Zij was een spreker tijdens de speeddating en sprak 

zelf voor een grote groep tijdens het plenair gedeelte. Ook de 

verengingen Kouch en Vrouwensolidariteit wouden dit evenement niet missen. Afsluiten deden 

we met een nababbel en een hapje en drankje! 

- Clinging Vine - Sint-Denijs-Westrem 

Op 3 december hebben de vrijwilligers van Clinging Vine zich weer ten 
volle ingezet voor het winterevent in Sint-Denijs-Westrem.  

*Verslag Ronde Tafel gesprek met Minister Alexander De Croo 

- Vrouwensolidariteit - Groot Sinterklaasfeest te Oostende 

Op 3/12/2017 organiseerde Vrouwensolidariteit samen bij het sociaal 

huis naar jaarlijkse gewoonte weer een groot gezellig Sinterklaas-

feest.  De kinderen en ook de ouders waren heel tevreden om de Sint 

te zien, te zingen en te lachen.  

- Basi Bo Moko, Edo association ‘Wereld Aids Dag’ - Gent  

Op 2/12/2017 was het wereld aids dag, waar we stil stonden bij de gevol-
gen van aids en roepen we op tot meer solidariteit. De boodschap van we-
reldaidsdag is er één van openheid en communicatie, zowel bij mensen 
met als zonder hiv.  

Enkel op die manier kan de kloof tussen deze twee groepen, die door angst 
en stigma is ontstaan, overbrugd worden. De thema van de dag was 'Hoe 
kunnen wij aids voorkomen? 

Op 1 december organiseerde FZO-VL een rondetafelgesprek met minister van ontwikke-

lingssamenwerking Alexander De Croo en haar lidverenigingen. Ruim 60 deelnemers uit 25 

verenigingen gingen met de minister in gesprek om hun ervaringen rond ontwikkelingssa-

menwerking te delen. Minister De Croo startte de dialoog door uitleg te geven over zijn visie 

op en zijn werk rond ontwikkelingssamenwerking en de manier waarop zijn beleid dit be-

reikt met de verschillende ngo’s.  

De laatste 10 jaar is er een enorme vooruitgang geboekt in het terugdringen van de armoe-

de wereldwijd door samenwerking tussen ngo’s en de lokale bevolking, een verbetering van 

de democratische processen en de vrije handel. Er is echter nog veel werk aan de winkel. 

Het boeken van goede, blijvende resultaten zijn belangrijker dan goede bedoelingen die 

geen blijvend effect teweeg brengen. Volgens Minister De Croo zijn de domeinen om dit te 

bereiken beter onderwijs en het uitbouwen van de landbouwsector. De focus mag niet en-

kel liggen op de ontginning van de natuurlijke rijkdommen, alhoewel deze ook belangrijk 

zijn.  

Maar ook de verenigingen hadden een mening te delen. Enkele getuigenissen in een filmpje 

gaven een voorstelling van het werk van een paar ervaren verenigingen. Daarna namen de 

verenigingen het woord. Een veelgehoorde bekommernis was dat ze te weinig betrokken 

werden bij het beleid en dat hun netwerk, link met het herkomstland en opgebouwde ex-

pertise te weinig benut wordt door de ngo’s. Deze oproep viel niet in dovemansoren bij de 

- Soedanese Gemeenschap ‘Homeland Day’ - Brussel 

De Republiek Zuid-Soedan werd in juli 2011, na twee langdurige bur-
geroorlogen tussen 1955 en 2006, onafhankelijk van Soedan (Noord 
Soedan).  

Onze vereniging Soedanese Gemeenschap Gent organiseerde in Brus-
sel op 21/10/2017 een trefdag over de conflicten in Soedan en de 
laatste ontwikkelingen.  

Er werden analyses gemaakt door de gastsprekers. In deze analyse werden de conflicten besproken 
die vanaf de onafhankelijkheid in juli 2011 gaande zijn of zijn begonnen. 

- Turk Ocagi: ‘EHBO cursus’ 

Op correcte wijze de eerste hulp toedienen na een ongeval of bij een 
aandoening. Deze doelstelling werd nagestreefd tijdens de basiscursus 
EHBO. 
Onze vereniging Turk Ocagi organiseerde op 06 december 2017 voor haar 
vrijwilligers een basiscursus EHBO i.s.m. Het Vlaamse Kruis. 

- Kulturang Pinoy - Gent  

Jessica, voorzitster van de vereniging Kulturang Pinoy, gaf op vrijdag 

15/12 een leuke en gezellige kookworkshop aan de leerlingen van de 

basisschool De Toverberg. 

- Divaz Foundation vzw - Gent 

Op 8 december organiseerde Divaz Foundation een cultureel activiteit voor 

jongeren om hen bewust(er) te maken van hun eigen kwaliteiten en hun crea-

tieve talenten te prikkelen.  

- Kaangayan Multicultural Club - Gent 

Op 28 oktober vond de jaarlijkse karaoke avond plaats 

van Kaangayan Multicultural Club Gent. Er werd veel 

gezongen , gedanst, gelachen,.. kortom het was een 

enorm succes. iedereen genoot van de avond.    

- Comité de Ayuda a Nicaragua , Cesal, Colombia Village , Home 2 

Grow, Tarmis , Aserb en Ceprodiela nog andere - “Internationale Dag 

van de Migrante “ - Brussel 

Op vrijdag 15 december 2017 organiseerde FZO-VL en haar Brusselse 

afdelingen en activiteit voor de Internationale Dag van de Migratie.  

Een zeer gevarieerd programma met een danssvoorstelling van een 

Colombiaanse dansgroep  en een boekvoorstelling over de anekdotes 

van de Migratie in de jaren 60 gepubliceerd door Hispasan, een lidor-

ganisatie van FZO-VL. Nadien hebben we samen ook gegeten.   

- Timtimol vzw - Gent 

Op 28 oktober organiseerde Timtimol vzw een culturele dag voor jong en 
oud. Aanwezigen genoten van een gezellige en leuke  avond vol muziek, 
beeld en woord  

*Collectieve sluiting Kerstvakantie 

Wij sluiten eventjes van maandag 25/12/2017 tot en met dinsdag 02/01/2018 

Vanaf woensdag 3/01/2018 weer van harte welkom bij Fzo-vl! 

 

 

https://www.facebook.com/FZOVLinfo/?fref=ts
https://twitter.com/fzo_vl
Een%20feest%20of%20opendeur%20waar%20mensen%20samen%20komen%20om%20te%20praten,%20te%20eten%20en%20naar%20muziek%20te%20luisteren.
https://www.facebook.com/607295799319768/photos/gm.150793795647016/1466986483350691/?type=3&theater
Valentijnsdag%20is%20een%20dag%20waarop%20geliefden%20elkaar%20extra%20aandacht%20geven%20met%20cadeautjes,%20bloemen,%20of%20kaarten.
http://www.allegrodc.be/danskamp
http://www.socius.be/wp-content/uploads/2016/01/Functies2010.pdf

