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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.  

* Internationale Vrouwendag   

      8 maart 2017 

Vrouwendag 2017 is in België geen echte feestdag. 
Behalve in de krant of op het journaal is er in het 
straatbeeld weinig van te merken. En toch: in andere 
landen vieren vrouwen 8 maart 2017 erg actief. 

Samen met het RIS, de Raad Intercultureel Samenleven – 

Stad Kortrijk, brachten we enkele  sterke stemmen uit Iran, 

Somalië, Nigeria, Polen, en België rond de microfoon en 

ze"en zo de gemeenschappelijke rechten en strijdpunten 

van vrouwen in de verf.   

* Activiteiten van lid organisaties 

- TCC - foto-en filmvoorstelling over terrorisme in Stadshal in Gent  

Op 21 januari 2017 organiseerde de vereniging in TCC een interes-

sante foto en filmvoorstelling over terrorisme. Dit mocht doorgaan in 

de Stadshal te Gent. 

 

 

 

 

- Rwandese Diaspora - een winkeloefening over 'Gezond Leven'  

De vereniging organiseerde op 18 februari 2017 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, … 

 



- Turk Ocagi - fototentoonstelling  

De vereniging organiseerde op 22 februari 2017 een fototentoon-

stelling over Hocali  te Gent. 

 

- Basi Bo Moko - Valentijn 

Op 18 februari 2017 organiseerde Basi Bo Moko een Valentijnsdag 
met lekker Afrikaans eten te Gent. 

 

 

 

 

- Basi Bo Moko - Vrouwendag  

Op 10 en 11 maart 2017 organiseerde Basi Bo Moko voor de inter-
nationale vrouwendag te vieren een tentoonstelling, debat en een 
maaltijd te Gent. 

 

- Gargaar vzw - Internationale Vrouwendag - Kortrijk  

Sumaya van vzw Gargaar was op Radio Quin-
do op 7 maart 2017 en op 8 maart 2017 te gast 
om haar stem te uiten over de verhalen hier en 
in Somalië over de   

- Christians Worship Centre - Kortrijk 

In februari poseerde de hoogzwangere Jessica Adjei, van Christi-
ans Worship Center te Kortrijk - lidvereniging bij FZO-VL voor het 
Erfgoedproject:  

'HALLO BABY. Geboorterituelen in beweging.'  



- Muntada - Oostende/Gent/Brussel 

Op zaterdag 25 februari 2017 organiseerde de Soendanese vereni-
ging Muntada in Brussel een muzikale culturele activiteit.  

- Soedanese gemeeschap KOUCH - Oostende 

Groot feest op 28 januari te Oostende. KOUCH organi-

seerde de “Dag van Soendan” met speeches, muziek en 

lekker eten.  

- KOUCH - Oostende 

Op 18 maart 2017 organiseerde KOUCH weer een 

interculturele voetbalcompetitie in Oostende waarin  

verschillende nationaliteiten aanwezig waren.  

- Dynamic Gospel Singers - Brugge 

Deze dames zingen graag en regelmatig voor u op feestjes. Zo 

zongen zijn te Brugge op 18 februari en 4 maart mooie gospel.  

- Kulturang Pinoy - Kookworkshop voor kinderen 

Op 13-01-2017 organiseerde de vereniging Kulturang Pinoy een kookwork-

shop voor een 15-tal kinderen van de basisschool De Toverberg. De kinderen 

maakten kennis met de Filipijnse keuken. 

- Amicable Association of Belgium vzw - Talking dinner 

Op 5 februari vond de tweede edi1e van Talking dinner plaats van 



OP DE AGENDA 

Erfgoeddag te Brugge met  West-Coast 
Association - Native healing 

 22/04/2017 

16u30  

Brugge 

Meer info:   

http://www.erfgoedcelbrugge.be/

erfgoeddag2017  

Allegro Dance Company - Momentum 23/04/2017 Meer info: 

https://www.facebook.com/FZOVLi
nfo/posts/1343374192394639  

Alma del Sur—Brussels Tango Festival van 27 april tot 
01 mei 2017 

Meer info: 

 http://brusselstangofestival.com/

program/   

Erfgoeddag te Brugge met  Rainbow 
Sisters & Children of light - Hoe zorg 

dragen voor de weduwen in Kameroen 

23/04/2017  

14u00 

Brugge 

Meer info:   

http://www.erfgoedcelbrugge.be/

erfgoeddag2017  

Design museum Gent: 'Rechts/Ave-
rechts-Grenzeloos textiel’ - interculturele 
dag met textieltentoonstelling en work-

shops 

7/05/2017 

 10-18u  

Gent 

Meer info:   

h"p://

www.designmuseumgent.be/  

Kulturang Pinoy - Barrio Fiesta 27/05/2017 Meer info:   

https://www.facebook.com/

FZOVLinfo/photos/

a.421681574563910.99590.41376

5975355470/1313571242041601/

?type=3&theater   

Basi Bo Moko - Taallessen Lingala en 
Kikongo   

Maand mei 2017  

VSVLO vzw  Zoe1g-gezou1g 

 

 

27/05/2017 Meer info: 

https://www.facebook.com/FZOVLi
nfo/photos/a.421681574563910.9
9590.413765975355470/1332241

203507938/?type=3&theater  

- Amicable Association of Belgium vzw - Talking dinner 

Op 5 februari vond de tweede edi1e van Talking dinner plaats van 

de vereniging Amicable Associa1on of Belgium vzw.  

 

 

- Internationale dag van de Rechten van de Vrouw  

Op zaterdag 11 maart 2017 organiseerde FZO-VL en haar Brus-

selse afdelingen een ac1viteit voor de vrouwen met een zeer 

leuk programma. Om 12u30 werd er samen gegeten en nadien 

was er een filmvoorstelling en  een debat over de situa1e van de 

Mapuche vrouwen en de vrouwen in de derde wereldlanden. 

Om 16u was er een wellness ruimte  waar de vrouwen zich kon-

den laten verwennen met een  massage, pedicure en manicure. 

Om 18u30 werd het moment afgesloten met Mariachi en  elke 

vrouw ontvingen een mooie  roos. 



 

 

nfo/photos/a.421681574563910.9
9590.413765975355470/1332241

203507938/?type=3&theater  

Kaangayan Multicultural Club Gent 
Independence Day – Friendship Day 

3/06/2017 Meer info:  

https://www.facebook.com/FZOVLi

nfo/photos/a.421681574563910.9

9590.413765975355470/1340202

856045106/?type=3&theater  

OPROEP - BEKENDMAKING 

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 ... 

The Dynamic Gospel Singers van Brugge 
zingen graag voor u. Boek ze voor een feestje 
of gelegenheid en contacteer Bessem: 
0484/436226 


