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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.

* Viering 20 jaar bestaan FZO-VL
Op 30 juni 2018 vierde FZO-VL haar twintigjarig bestaan.

De avond startte om 18h in het parkske naast de
Entr, er stond daar een mobiele friet klaar die
iedereen serveerde op heerlijk frieten, ijscrème en
een drankje. De stralende avond liet toe om
uitgebreid te keuvelen met vrienden en kennissen,
om banden aan te halen en nieuwe contacten te
leggen

Om 19h liep de Turbinezaal van De Centrale vol
voor de langverwachte quiz. Maar nog voor de
quiz, werd de avond ingeleid door een korte film
die in vogelvlucht de evolutie van FZO-VL
schetste, de terugblik bewees vooral dat FZO-VL
een lerende organisatie is, die er bij eventuele
moeilijkheden steeds op vooruit is gegaan. Op
twintig jaar tijd is de federatie, dankzij haar
ledenbestand, uitgegroeid tot een hoofdrolspeler
in het allochtoon verenigingsleven. De raad van
bestuur bedankte dan ook alle leden voor hun onvermoeibare inzet voor “een
samenleving waar wij allen volwaardige burgers zijn.”

Ter opening verwelkomde mede-oprichter en bestuurder Mehmet Sadik Karanfil de
meer dan honderd aanwezigen. De door hem uitgesproken wens dat zij allen van de
avond zouden genieten, werd meer dan de waarheid.
Nadien nam de Gentse eerste Schepen Mathias De Clercq met plezier het woord. Hij
benadrukte het Gentse engagement voor een multiculturele samenleving en wees op
de beleidsinspanningen die het stadsbestuur voor dat doel levert. Zonder te ontkennen
dat samenleven in diversiteit niet vanzelfsprekend is – en dat het stadsbestuur
ingrijpende maantregelen treft – beklemtoonde de speech vooral zijn vertrouwen in het
tolerante karakter van de stad.
Quiz
Zeker 30 verenigingen hadden zich
klaargestoomd om 2 uur lang een spervuur
van
vragen
te
beantwoorden.
Quizmaster Mutlu leidde het honderdtal
deelnemers doorheen vier vragenrondes.
Spanning, verbazing en soms hilariteit bij de
vragen, opluchting en ontgoocheling bij de
antwoorden wisselden elkaar af.

Terwijl de onafhankelijke juryleden druk bezig waren met verbeteren van de
antwoorden werd het publiek volledig ingenomen door onze lidorganisatie Oba Guiné.
Obá Guiné nam ons mee naar een Braziliaans carnaval. De drumband bereikte een
volume waar het publiek voor moest terugdeinzen, maar kreeg op korte tijd ieders
handen op elkaar. Het staande publiek danste algauw mee op het opzwepende ritme,
en ook wie neerzat kon de benen niet bedwingen.
Na de Braziliaans capoeira kwam onze quizmaster Mutlu terug op podium om de
winnaars van de quiz bekend te maken. Uiteindelijk kwam de jongerenwerking van
Posküder op de derde plaats en ging de tweede prijs naar Home to Grow. De grote
overwinnaar was Papy Booom.
Als afsluiter van deze avond kregen de aanwezigen een exclusief voorsmaakje van de
dansoptredens van onze Brusselse afdeling Asi es Colombia. De groep bestaande uit
dansers met verschillende migratieachtergronden zetten nogmaals de multiculturele
karakter van onze samenleving en onze federatie nog een laatste keer in de verf.
Lees meer

* Activiteiten van lid organisaties
- Rainbow Sisters & Children of Light - Brugge
Het was een super leuke zomer voor deze kinderen dankzij de
Rainbow Sisters en Children of Light! In Juli gingen ze een week
op kamp en in Augustus organiseerden ze "Funday For Kids ".
Een dag vol spelletjes en lekkere hapjes. Dankzij de mooie samenwerking van deze verenigingen konden de kinderen ten
volle genieten.

- Kulturang Pinoy organiseert Barrio Fiesta in Gent
Kulturang Pinoy sa Belgium organiseerde op 23 juni de Barrio Fiesta in de Zuidpark te
Gent, een jaarlijkse festival in de Filipijnen met kleurrijke kostuums, muziek en dans.
De vereniging slaagde erin om ook deze
editie een succes te maken. De Barrio Fiesta
trok honderden mensen uit heel België en
de Filipijnen die uitkeken naar artiesten,
optredens en traditionele kostuums uit hun
land van herkomst. Kortom, het viel in de
smaak bij het publiek en was een succes
over de hele lijn!
Proficiat aan de vrijwilligers van de vereniging.

- Maya Sapera Dance Company vzw
Drukke zomer voor de dames van Maya
Sapera. Ze gaven diverse workshops op Dranouter festival, Couleur aan Zee en Dansen
in het park. Natuurlijk konden ze op de Gentse Feesten ook niet ontbreken!
Ketnet kwam langs en wrapper Leonard
waagde zich aan het bollywooddansen.
Herbekijk het fragmentje hier.

- Politiek Debat Brussel
Donderdagavond 13 september ging in Brussel het politiek debat door. Er werden
actuele thema’s die in de hoofdstad leven besproken. Onderwijs, migratie, veiligheid en racisme.
De diverse aanwezige politici deelde uitvoerig hun plan van aanpak met het publiek. Er was ruimte voor discussie en
verduidelijking. Het publiek kreeg nadien
ook de kans om hun kritische vragen en
bedenking te delen.

- Colombia in hartje Brussel
Colombia Village , heeft haar 7editie van het Festival Colombia Village georganiseerd
op 3,4 en 5 augustus in Juweelpark te Brussel.

OP DE AGENDA

Raad Intercultureel Samenleven
Open RIS.

Actief Burgerschap Gents Afrikaanse
Gemeenschap
S-eau-S Sahel & Kwasa kwasa vzw

26/09/2018
Dakcafé
Kortrijk

29/09/2018
Buurtcentrum
Sluizeken-Tolhuis-Ham

Gent

Kadervorming Boekhouding Kas en
Bankboek

25/10/2018
Fzo-vl
Ninoofsesteenweg
82, 1080 Brussel

Kaangayan Multicultural Gent

06/10/2018
Patrijsstraat 10,
Gent

Karaoke & Disco

Kadervorming Vrijwilligerswetgeving
FZO VL

https://www.facebook.com/
events/261611784491390/

12/12/2018
Fzo-vl
Ninoofsesteenweg
82, 1080 Brussel

https://
www.facebook.com/
events/226368939386
0630/

SAVE THE DATE: LEDENDAG
Zaterdag 24-11-2018—BRUSSEL

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

Vanaf 1 januari 2018 treedt het nieuwe decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk in
werking. Dit decreet vervangt het bestaande decreet van 4 april 2003 en biedt het sociaalcultureel volwassenenwerk de mogelijkheid om soepeler in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen van de hedendaagse samenleving.
De krachtlijnen van het nieuwe decreet zijn:



het sociaal-cultureel volwassenenwerk als belangrijke civiele actor erkennen;



sociaal-culturele volwassenenorganisaties ondersteunen die sociaal-culturele praktijken ontwikkelen in de vrije tijd van mensen waarin mensen en groepen worden aangesproken in één of meerdere bestaansdimensies en levenssferen;



sterker inzetten op sociaal-culturele participatie;



kiezen voor een open benadering met stimulansen voor vernieuwing, innovatie en
kwaliteit door: een functiegerichte benadering; een vlottere in- en uitstroom van organisaties; een dynamisch financieel kader; projectsubsidies; sociaal-cultureel ondernemerschap mogelijk te maken.



een sterk kwalitatieve benadering inbouwen;



verduidelijking van de rollen van het sociaal-cultureel volwassenenwerk beklemtonen;



opereren op drie niveaus: sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking
voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, sociaalculturele volwassenenorganisaties met een werking binnen een specifieke regio en sociaal-culturele volwassenenorganisaties- of initiatieven met een bovenlokaal karakter.

Een belangrijke verandering ten opzichte van het decreet van 2003 is de afschaffing van
de werksoorten, meer bepaald het onderscheid tussen verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen. Organisaties en praktijken krijgen op die manier de kans om eigen formats en hybride organisatievormen te ontwikkelen in functie van hun zoektocht naar antwoorden op maatschappelijke uitdagingen.
http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/decreet2017.aspx

