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FZO-VL, Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen, is een socio-culturele overkoepelende vereniging die staat voor integratie, emancipatie en participatie van de migrantengemeenschap in Vlaanderen. FZO-VL is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde Landelijke Vereniging (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 villagers” genoemd worden.

* Vereniging in de kijker
Oba Guine vzw
VZW OBÁ GUINÉ is een vereniging voor Braziliaanse dans,
muziek en cultuur….
Brazilië, één van de meest fascinerende landen ter wereld, is
bij ons nog tamelijk onbekend. Daarom wil vzw Obá Guiné je
laten kennismaken met verschillende aspecten van zijn boeiende cultuur: de muziek, de dans en de sport …
Lees meer ….

* Activiteiten van lidorganisaties
- Culturen mengen schoorvoetend op iftaravond in Gent
Je voelt dat de ramadan volop bezig is. Voor onze verenigingen Turk Ocagi, Turks
Cultureel Centrum, Soedanese Gemeenschap Gent, was het een ideale moment
Lees meer ...
om de gehele gemeenschap nog eens samen te brengen….

- KRAC… Korktrijk aan culturen
Op 16 mei serveerden een twintigtal verenigingen met exotische
roots het beste van hun traditionele keuken. Ook onze vereniging Gargaar vzw nam deel aan dit wereldbuffet met hun heerlijke Somalische keuken.

- CSIOSP … Kameroense kookworkschop
In samenwerking met de Stad Denderleeuw 19/05 organiseerde CSIOSP een KAMEROENSE kookworkshop voor
een 12-tal enthousiaste vrouwen. De vrouwen kregen als
souvenir ook de receptjes mee naar huis.

- Erfgoeddag … Dynamic Gospel Singers

- Erfgoeddag … Dynamic Gospel Singers
Op 24/04 kon je in het kader van de erfgoeddag de Dynamic
Gospel Singers bewonderen in het Rijksarchief te Brugge.

- Somali Fest in Kortrijk
Op 30/04 kon je in de Warande in Kortrijk terecht voor SOMALI
FEST.
Je kon er kennis maken met se Somalische cultuur aan de hand van
traditionele dans en klederdracht, muziek, een tentoonstelling met
voorwerpen uit Somalië en een overheerlijke maaltijd. Een activiteit
van Gargaar vzw.

- AFAM vzw … Sport, spel en fun
Kinderen van verschillende culturen én hun ouders beleefden een namiddag vol sport, spel en
fun! De deelnemers gingen eerst zwemmen en
werden daarna getrakteerd op homemade pannenkoeken.
AFAM organiseerde een workshop over het HERGEBRUIKEN en pimpen van verschillende materialen zoals blikken dozen en andere spullen die wij dagelijks in de vuilnisbak
werpen. Daarnaast was er ook een workshop breien, haken, vlechtjes maken en aquarel
schilderen.

- Kangaayan vzw … Onafhankelijkheidsviering
The 118th Philippine independence day celebration ~
Filipijnse onafhankelijkheidsviering
25-06-2016 @Zuidpark

- De Dans “Ruh”, deelname festival ‘Manus Van Alles’
De Dans-"Ruh" op festival "Manus Van Alles"
Maastricht 26/06/16

OP DE AGENDA
CSIOSP vzw

17/09/2016

meer info ...

03/09/2016

meer info ...

09/07/2016

meer info ...

Prince Aime in Brussel
Gargaar vzw
Feest in den Hof
Wafakaï vzw
ontmoetingsdag

04/06-2016 tot
21/08/2016

meer info ...

24/09/2016

meer info ...

Kaangayan Multicultural Gent
- Kookworkshop, dansvoorstellingen, koor

11/07/2016

meer info ...

Kangaayan Multicultural Gent
- activiteit voor senioren

12/07/2016

Info: info@fzovl.be

Kangaayan Vriendenkring

13/07/2016

Info: info@fzovl.be

De Dans ‘Ruh’

02/07/2016

meer info ...

Zomerprogramma

20/07/2016

Sessie zelfmassage

21/08/2016

Basi Bo Moko vzw
solidariteitsactie
FZO-VL
Ledendag

Koor

Berberdansen
Dansen in het park

OPROEP - BEKENDMAKING
* M-Museum Leuven … Rondleiding Utopia
Maak kennis met de bijzondere wereld van Thomas More en zijn vrienden. In de
tentoonstelling Op zoek naar Utopia dompelen meesterwerken van Quinten
Metsys, Hans Holbein, Jan Gossaert en Albrecht Dürer je onder in de idealen
en droombeelden uit de vijftiende en zestiende eeuw. Tegelijk maak je de brug
naar het Utopia van vandaag, in de expo van hedendaagse kunstenares Yto
Barrada. Welke idealen komen naar boven in haar zoektocht naar de
Marokkaanse identiteit? ...
meer info ...

* Gentse seniorenraad zoekt senioren met een
migratieachtergrond
De seniorenraad wil er zijn voor alle ouderen en wil in het bijzonder rekening
houden met kwetsbare ouderen. Bovendien zijn de leden van de Seniorenraad
zelf zeer actief in het sociaal-culturele leven en hebben zij dus een belangrijke
sensibiliserende rol naar hun achterban.
Voor meer info, neem contact op met:
Elisabeth Seeuws
Vormingplus Gent-Eeklo vzw
Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen.
0468 329 448 - elisabeth.seeuws@vormingplusgent-eeklo.be

* Allegro DC… danslessen volgend schooljaar
De inschrijvingen voor de danslessen voor volgend schooljaar zijn
gestart. Een greep uit het aanbod; breakdance, ballet, jazzballet,
modern jazz,… Voor het volledige aanbod, uurrooster en prijzen
neem een kijkje op de gloednieuwe website van de vereniging
http://www.allegrodc.be

http://www.allegrodc.be
meer info ...

* Kaangayan vzw geeft Filippijnse kookworkshops
Zin om met je klas/ vereniging / vriend(inn)en/ familie/ buren/… een workshop te
volgen? Of wil je meer informatie? Stuur een mailtje naar Aileen;
pinoykworkshop@gmail.com
meer info ...

S O C I A A L C U L T U R E E L V O L W AS S E N W E R K

4 FUNCTIES

Het decreet geeft de sector vier functies of opdrachten:

•

de gemeenschapsvormende functie: het versterken en vernieuwen van het sociale 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 samenleving te bieden heeft.

•

de maatschappelijke activeringsfunctie: het organiseren, stimuleren en begeleiden 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 ...

