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Like us on

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.

Voorstelling nieuwe leden stuurgroep
Brussel
Begin juni 2021 werd onze stuurgroep Brussel uitgebreid met twee ferme
dames: Espérance en Flavia. Beiden zetten ze zich in voor een betere samenleving in Brussel. Hieronder laten we hun zichzelf even voorstellen …

Mijn naam is Flavia Morari, geboren in 1984 in São Paulo, en ben een
Tangodanser – en leraar. Naast het houden van mijn werk, hou ik ook van
kunst op verschillende vlakken, muziek, performing arts, decoratie. Dankzij deze hobby’s heb ik een pad bewandeld dat mij het plezier en de kans
gegeven heeft om te dansen.
Flavia is al meer dan 10 jaar een professionele danser en tango leraar.
Tango Factory is haar grootste droom en project.

Ik ben Espérance Butoyi, geboren op 6 juni 1975 te Bujumbura, Burundi. Ik ben dus van Burundese afkomst maar heb de Belgische nationaliteit. Ik ben in 1997 in België aangekomen. Sinds mijn immigratie ben ik
activist in verschillende verenigingen die mij nauw aan het hart liggen.
Ik hou van reizen, lezen en dansen.
Sinds 2017 heb ik een vereniging die zich ontfermt over straatkinderen
in Burundi en sedertdien ben ik vrijwilliger en lid van de Nederlandstalige federatie in Brussel.
Ik ben vereerd om deel uit te maken van jullie allemaal !

Oproep Stuurgroep Gent

Innovatiemechanisme cultuur
Vanaf september lanceerde de Vlaamse Overheid het
"Innovatiemechanisme" waarbij je als organisatie of cultuurwerker een
budget kan verkrijgen dat je moet besteden aan het innoveren van je
organisatie. Deze subsidie is gekoppeld aan een zelfevaluatietool dat je
eerst moet invullen voor je de subsidie kan aanvragen.
Je kan hier recht op hebben als rechtspersoon, eenmanszaken en natuurlijke personen. Om de verdere voorwaarden te weten surf je best naar
onderstaande link:

Het Innovatiemechanisme | Departement Cultuur, Jeugd &
Media (vlaanderen.be)

Activiteiten van lidorganisaties
Colombia Village Festival—Colombia Village
Op 7 en 8 augustus was het bruisende Colombiaanse Festival terug in het
Terkamerenbos in Brussel. Het tweedaagse festival werd gevuld met verbazingwekkende optredens, heerlijke traditionele gastronomie en een
warm ontvangst!

Percusounds Festival—Batuqueria
Op 20,21 en 22 augustus was het feest in Brussel. Batuqueria organiseerde samen met Alma Brasil, Terra Brasil opnieuw hun jaarlijks succesvol festival! Vol bruisende optredens, gastronomie en cultuurbeleving.

Kaangayan Multicultureel Club Gent—online webradio en straatfeest
Op 4 september organiseerden ze een online webradio die ook gepaard
ging met een straatfeest voor de buurtbewoners van de Putkapelstraat.
Met Mr. DJ Music and smile en enkele live optredens werd de dag snel
gevuld!

Neapolis—Benefietgala ten voordele van vluchtelingen
Op 11 september organiseerde de lidvereniging Neapolis een Benefietgala
in het buurtcentrum dampoort met lekker eten en muziek van DJ Kawthar.
Het was een geslaagde avond!

AFAM—Zondagsbrunch/herontmoetingsbrunch
Op zondag 19 september 2021 organiseerde AFAM een herontmoetingsbrunch. Het was een geslaagde brunch met veel lekker eten!

Batuqueria—Ander-beek
Batuqueria en FZO-VL Brussel organiseerde samen op 18 en 19 september
met Asi es Colombia en andere organisaties een festival in Anderlecht en
Molenbeek om de buurt in de kijker te zetten. De ene dag was er een parade van Molenbeek naar het Crickx Park in Anderlecht, de andere dag van
Anderlecht naar Molenwest Square. Vanaf 14u kon je genieten van allerhande optredentjes en genieten van de lekkere Jamaicaanse keuken of
Spaanse churros.

La Cantera Del Brujo—Opendeurdag in de sleepstraat (Spaanse Avond)
Op 25 september hield de VZW La Cantera del Brujo een Opendeurdag.
Hiervoor konden zij beschikken over een ruimte van kapper Yassin, een
man met een groot hart voor o.a. Spaanse muziek en cultuur. Het werd
een gezellige avond zowel voor sympathisanten van de VZW als voor vrienden die mekaar terugvonden.

IG Ensarija—lezing over Islam en moderniteit
Op 29 september gaf Ensarija een interessante lezing over Islam in de hedendaagse samenleving.

KALENDER

Neapolis— Gesprek over corona
23 oktober 2021 in Dampoort

Tango Factory—Le Jardin de voisinage
06 november 2021 in Elsene
Elk weekend van november zet Tango Factory hun deuren open voor
het publiek! Je kan er allerhande workshops volgen van tuinieren tot
Tango en Forro! Elke zondag is er ook een DJ om gezellige plaatjes te
spelen.

Rahma—Culturele groepsreis naar Istanbul
12—18 november vanuit Charleroi
Wees snel want de plaatsen zijn beperkt!

FZO-VL—Dag van FZO
5 december 2021 in FZO-VL Brussel
Ja ja, eindelijk kunnen we nog eens samenkomen met z’n allen! Schrijf
dus 5 december alvast in je agenda want dan organiseren we in onze
zaal in Brussel een herontmoetingsdag!

FZO-VL Brussel—Dag van de Migrant
18 december 2021 in FZO-VL Brussel
Voor Dag van de Migrant nodigt FZO-Brussel jullie uit om dit samen te
vieren!

