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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 mensen met een migratieachtergrond
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, OostEuropese 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.

Nog steeds in tijden van corona…
Ondertussen zijn we al meer dan een jaar verder en blijft het nog steeds zoeken naar een
evenwicht tussen maatregelen en versoepelingen. Ook zeker voor de cultuursector was het
een zwaar jaar zonder veel vooruitzichten. Maar hoe staat het nu met de cultuursector? Wat
is er nog gebeurd? En hoe ziet onze toekomst eruit?
Op 22 maart heeft de Minister van Cultuur een
nieuw basisprotocol voor cultuur vrijgegeven.
Deze coronagids voor sociaal-cultureel volwassenwerk en amateurkunsten kan verenigingen
helpen om activiteiten coronaproof te organiseren, de regels en de protocollen zijn ook gericht
op de gehele cultuursector. Deze gids werd
genoemd: ‘Veilig aan de slag in tijden van covid19”

Je kan deze gids terugvinden op Coronagids sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten - Veilig terug aan de slag of vraag aan
een van onze medewerkers om hem door te
sturen.

Cultuurloket heeft naar aanleiding van Covid-19 een speciale infolijn 02 534 18 24 ter beschikking. Juristen staan van maandag tot vrijdag van 10 u. tot 18 u. ter beschikking om
vragen te beantwoorden. Buiten deze infolijn bieden ze ook gratis crisisbegeleiding aan
waarbij ze een traject opzetten en organisaties en cultuurwerkers matchen met zakelijke
experts. Dit kan je doen door hun contactformulier in te vullen in volgende link: Contact |
Cultuurloket

Buiten deze gids voor het organiseren van activiteiten heeft het Departement Cultuur, Jeugd
en Media een nieuwe actuele FAQ opgesteld die relevante vragen voor de cultuursector beantwoord. Deze kan je terugvinden op de website van Vlaanderen. Vragen en maatregelen

Bovenlokaal cultuurproject

Twee keer per jaar reikt de Vlaamse Overheid subsidies uit voor interessante bovenlokale
cultuurprojecten. Wil je graag meer samenwerken en een groter doelpubliek bereiken? Heb
je een goed idee? Surf dan als de bliksem naar Subsidies bovenlokale cultuurprojecten - OP/
TIL : OP/TIL (cultuuroptil.be) .
Als hulp bij het organiseren/uitdenken van je bovenlokaal project heeft OP/TIL een schema
gepubliceerd met een stappenplan:

Knaldrangfonds Gent
Stad Gent lanceert een eenmalig en fleixibel subsidiereglement zodat er in 2021 toch coronaproof evenementen kunnen doorgaan! Alle evenementen die hoofdzakelijk in openlucht plaatsvinden en die in 2021 op het grondgebied van Gent georganiseerd worden,
komen in aanmerking voor deze subsidie.
Je kan als organisator 80% van jullie kosten terugkrijgen via deze subsidie. Het bedraagt
minimaal 2.500 euro maar kan oplopen tot 40.000 euro.
Meer info vind je terug op deze link:
Subsidie voor de financiele ondersteuning van coronaveilige evenementen in 2021 |

Hoe hou je je verenigingen warm in corona?
Tips & tricks

1.

Bekijk het profiel van de vrijwilligers/leden
Wat verbind hen, wat zijn hun gemeenschappelijke interesses/waarden? Welk
soort communicatiemiddel (telefoon, facebook, whatsapp, email…) zijn ze het comfortabelst bij?

2.

Communiceren
Communicatiemiddelen vastleggen en gebruiken. Enkele voorbeelden: nieuwsbrief
opsturen, email, videocall, zoom, whatsapp, telefoneren, Instagram, Twitter… Je
kan een nieuwe corona-gerelateerde facebookgroep oprichten voor je vereniging
of je alreeds bestaande groep een nieuwe boost geven!

3.

Verbondenheid in stand houden


Via virtuele vergaderingen



Digibuddy aanstellen voor mensen die niet vertrouwd zijn met de technologie en hulp nodig hebben



Stel een concrete vraag in de berichtgeving voor mensen die wat schroom
hebben om online te vergaderen



Nieuwe projecten zoeken, zien dat ze op een laagdrempelige manier aangereikt kunnen worden en conform zijn met de huidige maatregelen

Tips bij enkele mogelijke problemen

We sturen vaak iets naar de vrijwilligers, maar krijgen geen respons

Op zich is dat niet persé problematisch, om contact te hebben met de buitenwereld zijn
mensen voortdurend aangewezen op hun mailbox of het internet: kans dus dat er zoveel
info toestroomt dat ze niet reageren of erover kijken.
Tip: formuleer een concrete vraag aan je vrijwilligers in je communicatie, zo kan je min of
meer actie proberen uit te lokken

Onze inspiratie is op, het is moeilijk om te communiceren als de werking gedeeltelijk of
volledig platligt…

Tip: varieer in je berichtgeving, stuur een herinnering van vorige evenementen, een bemoedigend woordje, werk aan de groepscohesie, bevraag wat ze nodig hebben/willen
doen en kijk naar de gemeenschappelijke kenmerken bij je leden
Tip: bespreek de plannen voor als alles weer kan opstarten, voel aan wat de leden nog
zien zitten, hoe warm zijn ze nog voor deze toekomstige plannen?

Nog enkele nuttige links
•

Socius biedt tips en tricks aan:
(Samen)werken in tijden van corona (socius.be)

•

Meertalige info over coronavirus:
Coronavirus: meertalige informatie - Agentschap Integratie en Inburgering
(integratie-inburgering.be)

Op de agenda van FZO-VL
Onze medewerkers in Gent en Brussel werken nog steeds van thuis uit. Indien er een
dringende vraag of hulp nodig is kunnen we een afspraak maken. Wij hopen uit de grond
van ons hart dat we jullie allen snel kunnen terugzien!

Nieuwe lidverenigingen bij FZO-VL

Zelfs in coronatijden blijft FZO-VL groeien, zo hebben we er ook een nieuwe lidvereniging
in Brussel bij, namelijk:
Organisation pour le Développement de l’Homme (afg. ODH)
De organisatie richt zich op het ondersteunen van initiatieven ter bevordering van de sociaal-culturele ontwikkeling en integratie van jongeren en vrouwen in België.
Dit doen ze door het huren van zalen om een culturele ontmoeting en uitwisseling te creëren, geven van kooklessen, meertalige cursussen (ook in het Arabisch en Swahili), bemiddelen tussen de migranten en overheidsdiensten, infosessies over samenleven in harmonie (zonder geweld).
Ze doen ook aan noord-zuidwerking en ondersteunen zo enkele Afrikaanse verenigingen
in Congo, Kinshasha, Burundi en Rwanda.

Oproep: vereniging van de maand

Activiteiten van lidorganisaties
Mexicaanse namiddag in het rusthuis—Papy Booom en Famido
Op 3 maart 2021 werd Famido Asbl door Papy Booom uitgenodigd om een
Mexicaanse culturele namiddag in het rusthuis te organiseren. Zoals je op de
foto's en filmpjes kan zien was dit een zeer geslaagde activiteit! Op naar nog
meer samenwerkingen!

Iftar maaltijden —Tunesische vrijwilligers
De Tunisische vrijwillilgers delen elke dag, gedurende de Ramadan, iftar
maaltijden uit in Gent. Wat een mooi initiatief!!

Liefdadigheidsconcert—Tarmis
Om hun jeugdhuis in Honduras die de jongeren daar cultureel en
educatief ondersteunen verder uit te bouwen, gaven ze een online
liefdadigheidsconcert om geld in te zamelen.

Iftar maaltijden—Ergenekon
Onze lidorganisatie en nog drie andere lokale organisaties sloegen de
handen in elkaar om elke week 700 maaltijden te koken en te bedelen in
de wijk Rabot en dit tijdens de maand Ramadan. De maaltijden zijn niet
alleen bestemd voor moslims die de ramadan meedoen, maar ook voor
andere personen en gezinnen zonder papieren, in armoede of in een
andere kwetsbare situatie.

Optreden Sanskriti Mahotsav Festival— Maya Sapera
Maya Sapera presenteerde op de openingsaflevering van het online festival haar kathak-choreographie ‘More or Less Form-less’. Met dit festival
willen ze ook bewustwording creëren voor mensen met autisme en
draagt ze het optreden op aan de ‘Vlaamse Vereniging Autisme’. Alle afleveringen van het festival kunnen nog tot 14 mei online bekeken worden
mits inschrijving.

Leerlingen helpen met Gentsche Gruute Kuis—Turks Cultureel Centrum Gent
Een groep leerlingen van de TCC in de Machariuswijk spendeerden hun zondag 21 maart 2021 op de Gentsche Gruute Kuis, de actiedag van Ivago om
zwerfvuil op te pikken.

KALENDER
Sanskriti Mahotsav online festival 2021—Maya Sapera

Dans-Ruh—OOST WEST DANS BEST
12 juni 2021 om 15u in het Coyendanspark
In samenwerking met dansgroep Capriool (Historische dansen) organiseren ze een dansvoorstelling rond de ontmoeting tussen culturen en
rond maskers. Het optreden gebeurt in in drie luiken:
De Andalousische periode, De maskerade, Norooz of de nieuwe dag

