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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
Nieuw lid … Neapolis vzw
De gloednieuwe vereniging Neapolis
(Tunesische vrouwenorganisa e) organiseerde op 19 maart haar eerste ac viteit,
een namiddag waar ontmoe ng, uitwisseling en plezier centraal stonden. De vereniging nodigde iedereen uit om de doelstellingen, de bestaansredenen van Neapolis voor te stellen en de toekomstplannen uit de doeken te doen. Aanwezigen konden genieten van
een gezellige babbel en uiteraard een drankje en een hapje.

* Activiteiten van lidorganisaties
- CSIOSP vzw … Vrouwendag 2016
CSIOSP vzw nam deel aan de vrouwendag 13/03/2016, georganiseerd door de Ambassade van Kameroen in Brussel. Ac viteit ter gelegenheid van de Vrouwendag 2016 met als
thema; Gendergelijkheid en empowerment van de vrouw …
Lees meer ...

- Wekelijkse kunstlessen van VAKO in de Boeie
Onze educa ef medewerker Margo bracht een bezoekje aan de OPEN KUNSTATELIERS
van VAKO. Het was er een gezellige boel. Een absolute aanrader. De ateliers gaan wekelijks door op dinsdag van 12u-17u, in de boeie in Oostende. Aansluiten kan op elk moLees meer ...
ment. Meer info? Contacteer Fahimeh!

- S-eau-S Sahel i.s.m. De Dans Ruh ‘Dansen tot het regent’
"Ervaar jij water nog als bron van leven? Heb jij ooit kunnen voelen wat droogte is?

"Ervaar jij water nog als bron van leven? Heb jij ooit kunnen voelen wat droogte is?
Geen enkele druppel water die nog uit de lucht valt, alles wordt dor, mensen en dieren
verlangen wanhopig naar water." In onze westerse wereld kunnen de wiCe magiërs van
de meteorologie het probleem misschien gedeeltelijk oplossen. Maar zijn hun oplossingen al jd even ethisch verantwoord? Op deze avond kon je beleven hoe …
Lees meer ...

- Filmvoorstelling Van de Peruaanse Naakthond… Nazca vzw
Dit ﬁlmvoorstelling was georganiseerd door Culturele vereniging
Nazca aFoms g uit Peru in samenwerking met GC de Maalbeek,
Met de Steun van de Schepen Nederlandstalige Aangelegenheden
en FZOVL. De Filmvoorstelling werd in vele landen vertoond en ook
op de zetel van de UNESCO in Parijs en ten laatste op de zetel van
de Federa e Cynologique Interna onale Thuin. De Peruaanse
naakthond is een eeuwenoud ras dat al bestond jdens de pré-Inca beschaving.

Op de agenda
Somali Fest

30 april 2016

meer info

KRAC wereldbuffet

15 en 16 mei 2016

meer info

Allegro DC dansen

25 juni 2016

meer info

CSIOSP Aalst mixt

07 mei 2016

meer info

De Dans Ruh danslessen

Vanaf 12 april 2016

meer info

Kangaayan Vriendenkring
Moederdag

07 mei 2016

meer info

Zomuta lezing

15 mei 2016

meer info

AFAM Hidirellez ‘Lentefeest’ 08 mei 2016

meer info

Vorming ‘Snapshots’ FZO-VL 10 mei 2016
Brussel i.s.m. FMDO

meer info

Kaangayan Vriendenkring 25 juni 2016
Philippine Independence Day

meer info

La Casa Cuba muziek– en
dansfes,val

14 & 15 mei 2016

meer info

Oproep
* Projectoproep
Fonds Delhaize Group - Projectoproep voor organisaties thema ‘tegengaan van
VERSPILLING’ Timing Start 25/02/2016
Indienen tot en met 9/05/2016
Bekendmaking selectie 9/11/2016

Bekendmaking selectie 9/11/2016
Financiële steun tot € 5.000
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2016/293341

* KOUCH zoekt VOETBALPLOEGEN
KOUCH zoekt VOETBALPLOEGEN uit OOSTENDE om deel te nemen aan een
MULTICULTUREEL VOETBALTOERNOOI dat zij willen organiseren.
Interesse? Stuur een mailtje naar margo.gavel@fzovl.be

Sociaal cultureel volwassenwerk

4 functies

Het decreet gee- de sector vier func,es of opdrachten:

•
•
•
•

de gemeenschapsvormende func,e: het versterken en vernieuwen van het sociale weefsel, groepsvorming met het oog op een democra sche, solidaire, open en cultureel diverse samenleving.
de culturele func,e: het verhogen van de par cipa e aan de cultuur die de samenleving
te bieden heeK.
de maatschappelijke ac,veringsfunc,e: het organiseren, s muleren en begeleiden van
vormen van maatschappelijk engagement en sociale ac e.
de educa,eve func,e: het leren van personen en groepen, het organiseren en
begeleiden van educa eve programma’s op lokaal en bovenlokaal vlak.
Leer meer ...

SAVE THE DATE

