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Like us on  

FZO-VL, Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen, is een socio-culturele overkoepelende vereni-

ging die staat voor integratie, emancipatie en participatie van de migrantengemeenschap in Vlaande-

ren. FZO-VL is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde Landelijke Vereni-

ging (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 villa-

gers” genoemd worden.  

* Vrouwen ontmoeten vrouwen bij  FZO-VL 

Zaterdag 26 januari organiseerden we een gezellige avond onder vrouwen! We 

startten met een speeddate om elkaar beter te leren kennen. Een quiz binnen het 

genderthema  zorgde voor de nodige animo.  We sloten de geslaagde avond af met 

een hapje en drankje om nog wat uit te wisselen.  

 

 

 

-  A.D.I.—Viering Internationale vrouwendag  

Op zondag 10 maart organiseerde A.D.I. vzw een viering van internationale vrouwendag in de 

jeugdzaal te Melsenstraat 38 – 1000 Brussel .  

Met een zeer grote en diverse opkomt heeft men zich geamuseerd tijdens de dansvoorstelling 

van de dansgroep “sans frontière” en de animatie door DJ Dicaprio. Ook genoot men van de 

heerlijke hapjes en maaltijd aangeboden door A.D.I.  

OP DE AGENDA 

 

NAZCA 

Tangobal Milonga 

Datum :  zaterdag 27 april  

Brussel - GC De Maalbeek  

  

 
 

KAANGAYAN 

Familiedag Disneyland  

Datum :  zaterdag 13 april  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

NEAPOLIS  

Sunday Brunch  

Datum :  Zondag 28 april  

Gent—Buurtcentrum           

Dampoort  

 

  

 

 

FZO-VL  

Familie uitstap Genk &Hasselt  

Datum :  zaterdag  6 april  
  

  

SOCIAAL CULTUREEL VOLW ASSENWERK      4  F U N C T I E S  

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 sociaal-

cultureel volwassenenwerk de mogelijkheid om soepeler in te spelen op de maatschappe-

lijke 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 praktij-

ken ontwikkelen in de vrije tijd van mensen waarin mensen en groepen worden aange-

sproken 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 organi-

saties; een dynamisch financieel kader; projectsubsidies; sociaal-cultureel ondernemer-

schap 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, sociaal-

culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen een specifieke regio en soci-

aal-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 vor-

mingsinstellingen. Organisaties en praktijken krijgen op die manier de kans om eigen for-

mats en hybride organisatievormen te ontwikkelen in functie van hun zoektocht naar ant-

woorden op maatschappelijke uitdagingen. 

http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/decreet2017.aspx 

Op zondag 24 maart organiseerde het 
“Platform 21/03” voor het tweede jaar op rij 
een nationale betoging tegen racisme in Brus-
sel, naar aanleiding van de werelddag tegen 
racisme en discriminatie op 21 maart. In totaal 
bracht de betoging zo een 4000 mensen op de 
been.  

Een delegatie van FZO-Vl was ook present!  

* FZO-VL op de betoging tegen Racisme  

- S-eau– S Sahel  -Vreemde Tafels -  

Vluchten voor klimaatverandering  

Klimaat en migratie zijn twee thema’s die de laatste tijd regelmatig verschijnen in 

de actualiteit. Wat men vaak niet verteld is dat er ook mensen zijn die migreren 

door de klimaatverandering. Hierover gaf men tijdens 'vreemde tafels: vluchten 

voor klimaatverandering' meer uitleg. Met getuigenissen uit de Sahel gebracht 

door S-eau-S Sahel. In deze streek in Afrika merkt met ten gevolge van de klimaats-

verandering vooral een verlies aan fauna en flora. Deze zorgde echter voor de voe-

ding van de bevolking en ook van hun dieren, hierdoor trekt men weg uit de 

streek.   

 Ter afsluiting werd er een heerlijke Burkinese vegetarische maaltijd en Marok-

kaanse thee geserveerd.   

 

* Activiteiten van lid organisaties 

- NAZCA—Tangobal Milonga 

Op zaterdag 23 februari organiseerde NAZCA tangobal Milonga in evenementenzaal de Maal-

beek. Met een zeer diverse en voltallige opkomst heeft men genoten van de Tango workshops 

gegeven door Gladys Fernández. Hierop volgde het tangobal Milonga met muziek van orkest 

“Pato Lorente y Tango 2” en DJ Claire. Gladys Fernández en Santosh Awatramani gaven een 

schitterende demo van hun danskunsten. 

* FZO-VL op de Dag van de 4de pijler . 

Meer dan 250 deelnemers aan de 6de Dag van de 4de Pijler in het Vlaams Parle-
ment op 2 maart.   

Het werd een inspirerende dag vol informatie, workshops, ontmoetingen en uit-
wisselingen met andere projecten. Onze gedreven vrijwilligers hebben weer nieu-
we motivatie om hun projecten in het Zuiden verder uit te bouwen!   

 

De Dans Ruh - Noroezmarkt   

Zondag 17 maart was er Noroezmarkt in Oostakker.  

Het Perzisch nieuwjaarsfeest. Een grote opkomst om 

samen te vieren, typische Perzische handgemaakte 

spullen te bewonderen en gerechten te proeven. On-

ze vereniging De Dans Ruh gaf er een mooi optreden  

van Perzische dansen. 

 

29 APRIL - 3 MEI  

- Platform Bruggelink-  

Op 23 januari kwam diversiteitsraad Platform Bruggelink samen. In aanwe-

zigheid van Burgemeester Dirk De Fauw zetten ze het nieuwe werkjaar in.  

In 2019 wil het Platform Bruggelink verder werken aan een Platform waar 

de stem van de Bruggeling met een andere achtergrond maximaal wordt 

gehoord. Onze Brugse lidverenigingen, Rainbowsisters, Children Of Light en 

Love & Grace Foundation zetten zich actief in voor dit positief initiatief.  

https://www.facebook.com/FZOVLinfo/?fref=ts
https://twitter.com/fzo_vl
http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/decreet2017.aspx

