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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.

* Ramadan Mubarak juni 2017
De maand juni is een maand waar vele
verenigingen deelnamen aan de Ramadan.
Vele van hen organiseerden vanaf
zonsondergang samen met en voor familie
en vrienden een Ifar waar men gezamenlijk
eet.
Ons hele team nam graag deel aan deze
mooie initiatieven, zo waren we op
verschillende Iftarmaaltijden aanwezig van
de verenigingen: Neapolis, de Soedanese
gemeenschap te Gent en Brussel, Les Meufs,
Turk Ocagi,... Het eten was subliem, de sfeer
was zeer gezellig.

* Activiteiten van lid organisaties
- Rainbow Sisters & Children of Light - Erfgoeddag Zorg Brugge
Op 23/04/2017 Erfgoeddag in Brugge, nodigde de vereniging ‘haar’ bewoners en Erfgoeddagbezoekers uit om kennis te maken met haar Kameroens thuisland. Persoonlijke verhalen werden verteld over
de zorgtradities bij het overlijden van een echtgenoot. Het
was een dag 'gelijk een echte Afrikaanse thuis’, met muziek
en veel Afrikaanse hapjes en drankjes. Ook kon iedereen
genieten van prachtige Gospelliederen gezongen door de
meisjes van Children of Light".

- Dynamic Gospel Singers - Interlevensbeschouwelijke ontmoeting
Een muzikale intermezzo op 15/05/2017 gebracht door de dames
van DGS van Brugge. Hartverwarmend mooi. Zij waren uitgenodigd
door de stad Gent, dienst van welzijn en gelijke kansen.

- Turk Ocagi - Fototentoonstelling
SWOT analyse 24/05/2017 i.s.m. Eskisehir Universiteit uit
Turkije en in het kader van een uitwisselingsproject een
SWOT analyse gemaakt over de integratie van de Turkse gemeenschap in België.

- Gargaar vzw - Benefiet rond VGV voor project NZ Somalië te Kortrijk
Op 13/05/2017 was er een benefiet rond Vrouwelijke Genitale verminking te Kortrijk in De Stuyverij. De voorzitter gaat
deze zomer naar Somalië om haar droom rond VGV ook daar
aan te pakken. Ze gaat er in samenwerking met een ziekenhuis vormingen geven. Hiervoor zamelen we geld in en maakten deze dames vele lekkere hapjes en drankjes. Het was
een mooie opkomst.

- FZO-VL en haar Brusselse Afdelingen - Moederdag
Comité de Ayuda a Nicaragua, Agrupación Cultural Sur, Alianza Latina, Colombia Village organiseerden op 06 /05/2017
een zeer leuke activiteit in samenwerking met een aantal
Brusselse afdelingen voor Moederdag met verschillende leuke verrassingen voor de moeders. Met een zeer diverse en
voltallige opkomst hebben ze samen genoten van een dansvoorstelling en livemuziek met zanger Juanito.

- West Coast Association - Erfgoedddag zorg Brugge
Deze energieke en zorgzame vereniging afkomstig uit Nigeria
nam je op 22/04/2017 mee op de leer over de traditionele manier in Afrika om te zorgen voor mensen en hen te behandelen
van allerlei kwaaltjes. Je werd meegezogen in de spannende
verhalen met echte demonstraties en Afrikaanse dans in zijn
culturele kleurrijke kledij en specerijen..

- Christians Worship Centre - Kortrijk
In februari poseerde de hoogzwangere Jessica Adjei, van Christians Worship Center te Kortrijk - lidvereniging bij FZO-VL voor het
Erfgoedproject: 'HALLO BABY. Geboorterituelen in beweging.' Te
bezichtigen in de Magadalena kerk te Brugge van april tot juni.

- Kulturang Pinoy sa Belgium - Barrio Fiesta
Op 27 mei organiseerde zij voor het eerst in België de Barrio
Fiesta, wat een jaarlijkse festival in de Filipijnen is met kleurrijke
kostuums,
muziek
en
dans.
De vereniging slaagde erin om van de eerste editie een succes te
maken. De Barrio Fiesta trok honderden mensen uit heel België
en 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!

- Ensarija - Rondetafelgesprek Oorlog OF Vrede Gent
20/04/2017

- FZO-VL en haar Brusselse afdelingen - Vaderdag
Op 17/06 organiseerden o.a Surradio , Cesal , Avcal , Comité
de Ayuda a Nicaragua en Les Femmes Belges Latino Américaines een activiteit voor Vaderdag . Met een voltallige opkomst hebben ze samen genoten van de dansvoorstelling
van “Fédra”. Een oriëntaalse danseres van de LatijnsAmerikaanse dansgroep “ Así es Colombia “. Het was een
zeer mooi tradiontioneel spektakel voor de papa's. Daarna
konden ze genieten van een lekkere typische Colombiaanse
avondmaal Chuleta Valluna.

- Gent cultureel educatief centrum - Lentefeest vieren
Lentefeest op 5,6 en 7 mei (3dagen): een feest dat bij het
begin van de lente wordt gevierd. Waar mensen samen
komen om te praten, te eten en naar muziek te luisteren.
Een ideaal moment dus om gezellig samen te zijn waarbij
verschillende culturen elkaar ontmoeten. Het was een gezellige 3-daagse waarbij de aangesloten leden en buurtbe-

- Basi Bo Moko - Taallessen Lingala en Kikongo
Basi Bo Moko organiseerde in de maand mei taalcursussen voor
kinderen en volwassenen. "Het Lingala wordt vandaag de dag gesproken in en rond Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische
Republiek Congo, en in alle urbane centra van de centraalwestelijke en noordwestelijke delen van het land. Het is ook moedertaal van vele bewoners van Brazzaville en Pointe-Noire (in het
buurland Republiek Congo, PRC), en Noord-Angola." (Wikipedia).
"Kongo of Kikongo is een Bantoetaal gesproken door de Bakongo,
een volk dat zijn oorsprong heeft in de tropische regenwouden in

- Yavuz Sultan Selim - Opendeur / Kermes
op 14&15 mei 2017
http://www.fzovl.be/content/braderie-%E2%80%98kermes%E2%80%99-bij-yavuz-sultan-

- Iftaravonden - Culturen mengen schoorvoetend op iftaravond
http://www.fzovl.be/content/culturen-mengen-schoorvoetendop-iftaravond-0

- Basi Bo Moko - Debat: een verreikende kijk op Congo
24/06/2017

- 11.11.11 steunt 100 4de Pijlerprojecten
Op 26/6/2017 werden de projecten van vijf verenigingen van FZO-VL zijn geselecteerd voor een subsidie voor
4de Pijlerprojecten. Een dikke proficiat aan Gargaar vzw
en Kortsom van West-Vlaanderen en Kaangayanvriendenkring, Seaussahel en Vsvlo van Oost-Vlaanderen.

- Arda vzw - Lentefeest 2017
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de vereniging op
21 mei het lentefeest in Antwerpen. dankzij de inzet en
inspanningen van de vrijwilligers werd ook deze editie
een succes.

OP DE AGENDA
Zumag vzw - Lezing over Ramadan

01/07/2017
Gent

AFAM– Jongerendebat

02/07/2017
Gent

Colombia Village - Driedaagse Colombiaanse festival

14,15,16/07/2017
Ter kamerenbos

OPROEP - BEKENDMAKING

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 ...

