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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.  

* Nieuwe seniorenvereniging te Brussel 2017 

Vzw Papy Booom is een nieuw opgerichte vzw gelegen op het adres Jean 

Dubrucqlaan 89 1080 Molenbeek. 

Vzw Papy Booom wenst enerzijds a.d.h.v. projecten en initiatieven in het Brusselse, de 

zorgbehoevende ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen 

en anderzijds d.m.v. projecten en evenementen: de beeldvorming van senioren in onze 

maatschappij te verbeteren. Ze hebben een grootschalig project uitgewerkt met het 

rusthuis Acacias waarbij residenten zelf een eigen website hebben gecreëerd. 

Ook zijn ze heel actief op de sociale media! Neem zeker een kijkje op hun 

Facebookpagina: https://www.facebook.com/pg/PapyBooom/posts/  

 

 
* Activiteiten van lid organisaties 

- Rainbow Sisters & Children of Light - Brugge  

In de maanden juli en augustus organiseerde deze orga-

nisaties van Brugge 2 culturele kampen met allerlei acti-

viteiten voor kinderen van 8 tot 16 jaar. Allen hebben 

ze er van genoten en vele nieuwe vriendjes gemaakt.  

 

- Colombia in hartje Brussel 

N.a.v. de Nationale Feestdag van Colombia vond op 14 tot 16 juli het festival Colombia 

Village plaats. 

De bezoekers hebben kunnen kennis maken met de 

plaatselijke Colombiaanse cultuur. Daarbij werden naast 

artistieke activiteiten ook de gewoonten en gebruiken 

van de Colombianen in de kijker gezet. Ze konden er 

letterlijk en figuurlijk van de diverse facetten van de Co-

lombiaanse cultuur proeven. Ook de verenigingen van 

FZO-VL afdeling Brussel hielpen een handje mee. Er wa-

ren verschillende standjes en terrasjes met muziek en animatie.   

- De Toekomst - Offerfeest in Kortrijk 

Op 01/09/2017 organiseerde de nieuwe vereniging De 

Toekomst een groot offerfeest in Kortrijk waar jaarlijks 

vele mensen van overal naartoe komen. Het was een 

heus kinderfeest met clowns, kindergrime, muziek en 

lekker warm Somalisch eten. 

 

OP DE AGENDA  
 

Vzw De Stuyverij - mARCt de Triomphe 
eerste samenkomst om 19u Dakcafé 

Stadhuis Kortrijk 

04/09/2017  

Kortrijk 

 

 

Basi Bo Moko Mosala Ya Lisanga 
taalcursussen LINGALA en KIKONGO. 

 

2,16,30/09 

14,28/10 

11,25/11 

Gent 

 

Maya Sapera Dance Company vzw 
Indische dans voor kinderen 

 

20/09/2017 

Gent 

facebook  

Kadervorming georganiseerd door FZO-
VL in W-VL: Hoe organiseer ik een suc-
cesvolle activiteit voor mijn vereniging? 

18 of 25/11/2017 

Kortrijk 

Meer info:  

evi.kindermans@fzovl.be 

Vzw KORTSOM - Somalische info avond 
en projecten om 17u 

21/10/2017  

Kortrijk 

 

CSIOSP vzw –Benefietdiner  28/10/217 

denderleeuw 

 

KAANGAYAN MULTICULTURAL CLUB 
GENT 

28/10/2017 

Gent 

 

Allegro Dance Company vzw 
preballet - klassiek ballet - jazz 

hedendaags - modern - modern fusion - 

2017-2018 

Gent 

facebook 

Kadervorming georganiseerd door FZO-
VL in W-VL: hoe schrijf ik een NZ project 

in en voor mijn stad/provincie 

25/11/2017  

Brugge 

Meer info:  

evi.kindermans@fzovl.be 

Vzw De Stuyverij - mARCt de Triomphe 16-24/12/2017 

Kortrijk 

 

OPROEP - BEKENDMAKING 

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

Het decreet geeft de sector vier functies of opdrachten: 

 de gemeenschapsvormende functie: het versterken en vernieuwen van het socia-

le 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 sa-

menleving te bieden heeft. 

 de maatschappelijke activeringsfunctie: het organiseren, stimuleren en begelei-

den 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 ... 

- KOUCH - Dag van de Soedanese Gemeenschap  te Oostende  

Op 27/08 organiseerde deze energieke en enthousiaste leden van 

Soedan,  naar jaarlijkse gewoonte weer een avond vol met cultu-

rele gelegenheden. Er werd gesproken, gelachen en gedanst op 

de traditionele muziek. Ook lekker eten en drank was voorzien.  

- Rwandese Diaspora - Tandzorg te Gent  

Op zaterdag 9 september organiseerde de Rwandese Diaspora een 

infosessie over tand- en mondzorg. De vereniging nodigde tand-

arts Martijn Lambert uit om de aanwezigen in te lichten en tips te 

geven.  

- Infusión Peruana - Brussel 

Op zaterdag 16 september organiseerde de La Casa Peruana in Bel-

gië in samenwerking met FZO-VL afdeling Brussel een festival van 

de Peruaanse gastronomie. Er waren een 8tal standjes met veel 

verschillende lekkere hapjes en gerechtjes. Er was een grote op-

komst met traditionele muziek en dans. Volgend jaar zeker op-

nieuw in Maart, save the date! 

HERINNERING !!! 

 Rechtspersonenbelasting voor de verenigingen moet ingediend wor-

den online (vergeet uw PIN niet van je ID) vóór 27 september 2017! 

Contacteer ons als je hulp nodig hebt. 

 Voor de Brusselse afdelingen: vergeet niet jullie erkenningsdossier in 

te vullen vóór 31 oktober 2017. v 

 Voor de nieuwe verenigingen die een erkenning willen aanvragen: dit 

moet vóór 1 oktober 2017. Neem contact op met FZO-VL Brussel.  

SAVE THE DATE: vrijdag 1 december 2017 

- Maya Sapera Dance Company vzw - A Special Blend 

 

Op zondag 17 september vond het optreden  plaats van de vereni-

ging Maya Sapera Dance Company. De dansers van de vereniging 

verrasten het publiek door de Indische Bollywood dans te combi-

neren met de zwoele heupbewegingen van de oriëntaalse dans.  

Een zaal vol enthousiaste kijkers werden getrakteerd op een 

spetterende dansshow! 

- Kaangayan Vriendenkring vzw -  Independence Day in Gent  

Kaangayan Vriendenkring vzw organiseerde op 3 

juni de 9ste editie van de Filipijnse Onafhanke-

lijkheid. 

https://www.facebook.com/FZOVLinfo/?fref=ts
https://twitter.com/fzo_vl
https://www.facebook.com/pg/PapyBooom/posts/
https://www.facebook.com/events/145753452692579/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&pnref=story
https://www.facebook.com/allegrodc/
http://www.socius.be/wp-content/uploads/2016/01/Functies2010.pdf

