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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.

* Afscheid projectmedewerker Marieke Buys
Met spijt in het hart namen we op 1 september afscheid van onze collega Marieke, die het work-up
project binnen fzo-vl opvolgde. Namens de collega’s, de mensen van de Raad van Bestuur en de
verenigingen willen wij je hartelijk danken voor de
fijne samenwerking. Wij wensen je verder alle geluk toe in je nieuwe job. MERCI!

* Activiteiten van lidorganisaties
- Wafakaï vzw... Gezinnen ontmoeten gezinnen
Op 9/07 organiseerde Wafakaï in het buurtcentrum Brugse Poort een
grote gezinsdag. In een gezellige en ontspannen sfeer hebben ouLees meer
ders en kinderen deelgenomen aan twee creatieve…

- Kaangayan Vriendenkring vzw... Buurtactiviteit
Op 11/07 organiseerde Kaangayan een buurtactiviteit in buurtcentrum Macharius-Heirnis. De vereniging nodigde iedereen uit om deel
te nemen aan een rijk gevuld programma. In de voormiddag heeft
een kookworkshop plaatsgevonden…
Lees meer

- Gargaar vzw… mama-meet
Op 20/07 ging de eerste ‘mama-meet’ door van Gargaar vzw. De
pretmobiel van Ajko stond op ’t Plein met gratis spelen voor de
kinderen. De vrijwilligers van Gargaar vzw zorgden intussen voor
thee, koffie en koekjes en brachten de mama’s samen voor een
gezellige babbel. Het werd een supergezellige middag.

- FEEST IN DEN HOF in Oostende

Op 3 september was het ‘Feest in den Hof’, het jaarlijkse multicultureel feest in Oostende. Op het programma stonden diverse dans-en muziekoptredens, optredens, kinderanimatie,
grime, circus en nog veel meer. Naar jaarlijkse traditie baatten
enkele van onze Oostendse lidverenigingen er ook een
kraampje uit op de wereldmarkt…
Lees meer

- Kouch… multiculturele voetbalwedstrijd
Op 3 september organiseerde Kouch een multiculturele voetbalwedstrijd in Oostende. Ze namen het o.a. op tegen een
Ethiopische voetbalploeg. Ook zin in een voetbalmatch? Laat
het ons weten!

- Allegro Dance Compagnie vzw… Gentse Feesten
Tijdens de Gentse Feesten waren de dansers te vinden in de
belfortstraat en op de korenmarkt.
Dankzij ‘Tal Gent’, een organisatie die talent bij kinderen wil
promoten scoorden ze zelfs een optreden op het podium van
de korenmarkt.
Check het filmpje op facebook

- Allegro Dance Compagnie vzw… toonmoment van de leerlingen
Op 25 juni vond het allereerste Allegro
toonmoment plaats. Met een opkomst
van meer dan 200 deelnemers kunnen
we speken van een groot succes. Voor
herhaling vatbaar!

- Bongkisheri vzw… Ontmoe ngsdag
Op 27/08 organiseerde de Brusselse vereniging
Bongkisheri een ontmoetingsdag voor hun leden en partners. Mede door het zonnige weer was de opkomst erg
talrijk. Er waren zowel activiteiten voor de volwassenen
als voor de kinderen voorzien, en we konden de hele dag
genieten van heerlijke Afrikaanse muziek.

OP DE AGENDA
Meer info

Gratis proeflessen

12/09/2016 tot
17/09/2016

CSIOSP vzw

17/09/2016

Meer info

17/09/2016

Meer info

Allegro Dance Compagnie vzw

SOLIDARITEITSAVOND
Dialoogmoment CD&V
Moslim zijn in de Europese context van vandaag: Welke plaats is
er voor de Islam in Europa?

er voor de Islam in Europa?

Migratiecoalitie

22/09/2016

Meer info

24/09/2016

Meer info

27/09/2016

Meer info

1/10/2016

Meer info

1/10/2016

Meer info

02/10/2016

Meer info

22/10/2016

Meer info

Denkdag
FZO-VL
Ledendag
Provincie Oost-Vlaanderen
Ontmoetingsavond
4de pijlerorganisaties
Provincie West-Vlaanderen
Word wereldburger
Kaangayan Vriendenkring vzw
Concert
De Dans Ruh
Feest! 20 jaar de Dans-“Ruh”
Bezield bewegen
Kaangayan Multicultural
Club Gent
Karaoke
provincie Oost-Vlaanderen

22/10/2016

margo.gavel@fzovl.be

schrijfvoormiddag projecten in het
Zuiden
Gargaar vzw
Somalische taal-en cultuurlessen

Meer info;

2016 - 2017

Meer info;
margo.gavel@fzovl.be

Wekelijks of zaterdag en zondag
van 10-18u
VAKO

2016 - 2017

Wekelijks open kustateliers

Meer info;
margo.gavel@fzovl.be

Wekelijks op dinsdagnamiddag

OPROEP - BEKENDMAKING
* Wijk aan Zet: WIJKSUBSIDIE
De 'Wijk aan Zet'-subsidie wil wijkprojecten binnen Gent ondersteunen. Projecten die
voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor een subsidie tot maximum
2.500 euro.
Heb je een idee voor een activiteit of wil je meer info? Neem zo snel mogelijk contact
een van onze medewerkers.
Indienen vóór 30/09
Meer info

* PROJECTOPROEP ‘Gentenaars zonder grenzen’
De Stad Gent ondersteunt projecten van Gentse organisaties in ontwikkelingslanden.
Wil je een project indienen? Wacht dan niet om contact op te nemen met 1 van onze
medewerkers.
Indienen vóór 1 oktober
Meer info

* Provincie West-Vlaanderen: Subsidies voor
projecten in het Zuiden
Sinds 1971 ondersteunt de provincie West-Vlaanderen kleinschalige projecten in het
Zuiden die ook in West-Vlaanderen gedragen worden. Wil je ook een subsidie
aanvragen voor jouw project? Neem dan contact op met 1 van onze medewerkers.
Indienen vóór 1 oktober
Meer info

* Provincie Oost-Vlaanderen: Subsidies voor projecten in
het Zuiden
Een Ook de provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt organisaties met draagvlak in de
Provincie Oost-Vlaanderen met hun project in het Zuiden. Wil je subsidies aanvragen
voor jouw project in het Zuiden? Neem dan contact op met 1 van onze medewerkers.
Indienen vóór 1 december
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 ...

!!!!!!! AAN ALLE LEDEN VAN FZO-VL !!!!!!!
Noteer in jullie agenda 24/09 LEDENDAG.
Het wordt een supertoffe dag met plaats voor ontmoeting, plezier en gezellig samenzijn, een hapje en een drankje. Op het programma staan o.a. bingo, dansoptredens, muziek,... Er is kinderanimatie voorzien dus ook jullie

go, dansoptredens, muziek,... Er is kinderanimatie voorzien dus ook jullie
kinderen zijn van harte welkom!
Inschrijven kan vanaf... NU! (en ten laatste tegen 19/09)
Bel of mail met je medewerker van FZO-VL, of bevestig je aanwezigheid op
ons facebookevent
Wij zijn er klaar voor en kijken er alvast naar uit jullie massaal te mogen
verwelkomen!

