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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 mensen met een migratieachtergrond 

in Vlaanderen. FZO-VL is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde Landelij-

ke 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 multicultu-

reel bestuur en personeelsbestand hoeft volgens ook dan geen betoog. Wij kunnen dus in zekere zin 

“global villagers” genoemd worden.  

 

* Activiteiten van lid organisaties 

Wereld cultuurdag— AFAM Gent  

De Wereld Cultuurdag  ging door op zaterdag 28 september. Een mooi gevuld programma met 

infomomenten rond Mantelzorg door OCMW Gent en  Zuidprojecten in Niger door S-eau-S Sa-

hel.  

Cultuur kon je opsnuiven dankzij de dansoptredens van Bulgaarse folkloristen dansgroep en de 

Filipijnse Kaangayan Vriendenkring.   

Aansluitend kon je genieten van een uitgebreid Oosters buffet en standenmarkt. Als afsluiter 

was er een afterparty met Karaoke 

 

 

Flamenco de Jerez—La Cantera del Brujo  

La Cantera del Brujo organiseerde op 21 september een prachtig uniek concert in het 

Monasterium Poortackere. Ze nodigden niemand minder dan Flamenco artiest “ José 

Ignacio Franco en Maria Pena uit Spanje uit.   

Naast het meer dan geslaagde concert konden geïnteresseerde muzikanten deelnemen 

aan een Masterclass gitaar en dans!  

 

Commémoration / Herdenking—Belmemoire  

 

Op 08/09 organiseerde Belmemoire in samenwer-

king met de Gemeente Evere een culturele her-

denkingsavond voor de Chileense gemeenschap 

in de culturele centrum Espace Toots , Edouard 

Stuckens 125, 1140 Evere. 

 

Zoals elk jaar wordt hulde gebracht aan Salvador Allende. Dit moment is een goede gele-

genheid om iedereen eraan te herinneren dat democratie een strijd blijft en om de moed 

van personen die vechten tegen onderdrukking, te erkennen.  

Het is ook een mooie kans om kennis te maken met de Chileense gemeenschap, die 

een spektakel met traditionele dans en muziek brachten in de Espace Toots , Edward 

Stuckens 125 , 1140 Evere 

Na de ceremonie werd een drankje aangeboden 

OP DE AGENDA FZO-VL  

Belmemoire i.s.m FZOVL  
Tony Avila  

 
https://www.facebook.com/events/4078

56029926113/  

26/10/2019 

 

Espace Toots 

1140 Brussel   

 

Belmemoire i.s.m FZOVL  
Tony Avila  

 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1028800424132461&set=a.1641343

67265742&type=3&theater  
 
 

27/10/2019 

De Centrale - 

Gent  

 

Oba Guiné  
Samba en Dance Fitness Brazil  

 
https://www.facebook.com/events/4091

60046610043/  

Vanaf 5/11/2019 

 

Sportzaal Melopee 

Gent  

 

 

Nazca Culturele Vereniging ism met Ali-
anza Latina , Surradio en Silver River  

 
Tango Bal Milonga “Bruselas Tango Or-

questa en Dj Nicolas Surra  

 
https://fotos-
nazca.blogspot.com/2019/08/tango-bal-
milonga-bruselas-tango.html 

19/10/2019 

 

Gemeenschapscen-
trum de Maelbeek, 

1040 Brussel  

 

De Dans “Ruh”  
Lessenreeks Perzische dans  

 
https://www.facebook.com/events/3988

89584133589/  

18/10/2019  tem 

29/11/2019 

 

FZO-VL  

Gent  

 

   

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 

Tango Bal Milonga—Nazca ism met Alianza , Silver River en Surra-

dio en nog andere verenigingen.  

Op 28/09 organiseerde Nazca een Tango Activiteit in de Gemeenschapscentrum de 

Maalbeek te Hoornstraat 97 – 1040 Etterbeek. Met een zeer diverse en voltallige op-

komst hebben ze samen genoten van de Tango workshops voor beginners en gevorder-

den gegeven door Andrés & Nathalie. Aansluitend was er een live concert door orkest 

Silvia Abalos & Cantango en van Tango en Milonga. 

Proficiat aan de vele vrijwilligers om van dit evenement een succes te maken!  

 

 

Week van de vrouw—Oostende  

Van 11 tot 17 november 2019 op diverse locaties in Oostende!  

Op 11 November, nationale vrouwendag, geven we het startschot voor de week van de vrouw! 
Deze week staat de vrouw centraal. Acht organisaties, waaronder FZO-VL, organiseren samen 
met  de steun van de provincie West-Vlaanderen een reeks activiteiten waar vrouwen met en 
zonder migratieachtergrond elkaar ontmoeten. Het volledige programma kan je vinden op de 
facebookpagina. https://www.facebook.com/WeekvandeVrouw/  

 

 

 

Ronde tafel— Buurtcentrum Nieuw Gent   

OP DE AGENDA 
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