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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 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.

Voorzichtig terug op dreef… Maar met
VOLLE GOESTING!
Hopelijk is dit de laatste keer dat we dit tekstblokje nog moeten schrijven in onze nieuwsbrief en zijn dit de laatste loodjes maar hier volgt nog eens een update over de coronamaatregelen. Zodat jullie activiteiten afgestemd kunnen worden hierop. Het zomerplan werd
ondertussen al enkele weken geleden aangekondigd en deze zal in 4 stappen verlopen. Op
18 juni zat het overlegcomité nog eens samen en hieruit kwamen nog meerdere versoepelingen die vanaf 27 juni al van start kunnen gaan.
Zomerplan: in vier stappen naar normaler levens | Belgium.be
Plan « été » : un retour à une vie plus normale en quatre étapes | Belgium.be

Covid Event Risk Model
CREM/CRIM (Covid Event Risk Model/Covid Infrastructure Risk Model) is verplicht voor
elk evenement/activiteit die jullie organiseren. COVID Event Risk Model
Enkele voorwaarden om groen licht te hebben bij de CREM zijn:
•

Aanstellen van een COVID-coördinator

•

Nagaan of je maximale capaciteit voldoende is voor het aantal bezoekers die je wil
ontvangen (momenteel 10m² /persoon)

•

Crowd-management Plan (hoe zorg je ervoor dat de regels gerespecteerd kunnen
blijven)

•

Opstellingsplan ( grondplan, zitplaatsen etc. in kaart brengen)

•

Ontsmettingsgel, wastafel en mondmaskers voorzien

Na het invullen kan je direct zien of je groen, oranje of rood gekregen hebt. Wanneer dit
oranje of rood is kan je zien welke aanpassingen je zou moeten doen om groen licht te
krijgen.
Sectorgids Cultuur
De bovenstaande maatregelen zijn erg algemeen, deze zijn soms moeilijk toe te passen
op je eigen organisatie. Om deze reden bestaan er dus ook sectorgidsen, waarbij men de
regels meer in de praktijk toepast op de verschillende sectoren. Voor de sectorgids cultuur hebben ze een website ontwikkeld waar je de nieuwste aanpassingen steeds op kan
terugvinden.
Sectorgids Professionele Kunsten (sectorgidscultuur.be)

Beleidsplan FZO-VL Brussel 2021-2025
FZO-VL Brussel diende midden juli hun beleidsplan in voor de Brusselwerking bij de VGC.
Naar aanleiding hiervan werd er een nieuwe stuurgroep op poten gesteld en wat zijn we blij
met deze nieuwe enthousiaste vrijwilligers in ons team!

Tijdens het opstellen van het beleidsplan koos FZO-VL Brussel ook voor het thema, buiten de
2 landelijke thema’s ‘Senioren’en ‘Genderdiversiteit’, voor het thema COMMUNITY ARTS.
De term ‘community arts’ staat voor kunstzinnige projecten in de wijk of gemeenschap,
waarin burgers actief participeren, met als doel meestal de leefbaarheid of sociale cohesie.
De projecten kunnen ontstaan op initiatief van de betrokken kunstenaar(s), van de burgers
en/of van externe opdrachtgevers zoals gemeenten. Vorm en inhoud kunnen sterk uiteenlopen. De term is vooral in Nederland erg gebruikt. ( Community arts – LKCA )

Collectieve sluiting FZO-VL

Van 19 juli tot en met 6 augustus is FZO-VL in verlof! We
zien jullie nadien vol enthousiasme terug!

Activiteiten van lidorganisaties
Papy Boom—Inwijding van de electriciteitskabines
Op 4 juni ging Papy Booom samen met de senioren op stap om de buurt op te
fleuren. Zo maakten ze de tofste graffitiwerken op de electriciteitskabines, dit
met ondersteuning van de gemeente Molenbeek en de vzw Vivo.

Dans-Ruh—OOST WEST DANS BEST
Op 12 juni organiseerde de Dans-Ruh samenwerking met dansgroep Capriool
(Historische dansen) een dansvoorstelling rond de ontmoeting tussen culturen
en rond maskers. Het optreden gebeurde in in drie luiken:
De Andalousische periode, De maskerade, Norooz of de nieuwe dag

Batuqueria—EK België vs. Rusland Fanfare
Na het winnen van de match tegen Rusland op 11 juni, kwam Batuqueria
op straat om te vieren samen met de gemeenschap in Sint-Gillis. Wat een
feest!

La Cantera del Brujo—Buurtfeest ‘Stoverijstraat’
Op 12 juni organiseerde La Cantera del Brujo een buurtfeest voor hun
straat de Stokerijstraat, ze maakten ‘Stoverij’ en de voorzitter, Juan Sampé
trad op op verschillende delen in de straat vergezeld met een Piaggio die
de geluidsinstallatie voorzag. Karina voorzag ook een workshop rond fermentatie en hoe hier lekker drankjes bij maken (ecolife).

ARLAC —Gran Carnaval de Tambores
ARLAC organiseerde samen met andere Brusselse verenigingen een manifestatie in Brussel om de situatie in Colombia kenbaar te maken en te strijden
tegen onrechtvaardigheid!

FEDIAS—S-EAU-S Sahel
Dit is niet echt een activiteit van onze vereniging, maar een nieuw project
op initiatief van een van onze lidorganisaties, Abdoulaye van S-EAU-S Sahel.
Fedias is een nieuwe federatie die opkomt voor alle verenigingen van de
diaspora in Oost-Vlaanderen en hen een stem wil geven. Zij willen werken
aan duurzame ontwikkeling en solidariteit met het Zuiden.

‘Solsticio’ live concert—César van Belmémoire
Op 3 juli 2021 presenteerde de culturele vereniging Belmemoire vzw het
concert van CÉSAR, muzikant en zanger van Chileense afkomst die ons zijn
nieuwe album "SOLSTICIO" voorstelde. Tien liedjes geïnspireerd door herinneringen, landschappen van een woestijn van Atacama die contrasteert
met de landschappen van ons "vlakke land" maar ook van een levenservaring van een artiest van elders.

KALENDER
Percusounds Festival—Alma Brasil, Terra Brasil & Batuqueria
20, 21 en 22 augustus op het Muntplein in Brussel
Op 20,21 en 22 augustus organiseren de drie Braziliaanse verenigingen
opnieuw hun jaarlijks succesvol festival! Vol bruisende optredens, gastronomie en cultuurbeleving.

Colombia Village Festival—Colombia Village
7 en 8 augustus in Terkamerenbos te Brussel
Op 7 en 8 augustus vind het bruisende Colombiaanse Festival terug plaats
in het Terkamerenbos in Brussel. Het tweedaagse festival wordt gevuld
met verbazingwekkende optredens, heerlijke traditionele gastronomie en
een warm ontvangst!

SAMBA, SOUL, SWING Brasileiro—Batuqueria
23 juli in L’Ecuyer te Brussel
Batuqueria nodigt jullie uit om je Braziliaanse dansvoeten boven te
halen en mee te dansen met de artiest Pedro Moura en enkele gastdansers.

Kaangayan Multicultureel Club Gent—online webradio en straatfeest
4 september in Sint-Denijs-Westrem
Op 4 september organiseren ze een online webradio die ook gepaard
gaat met een straatfeest voor de buurtbewoners van de Putkapelstraat.
Met de Mr. DJ Music and smile en enkele live optredens zal hun webradio
die dag doorgaan.

