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Wie zijn we?
FMDO vzw overkoepelt en ondersteunt sociaal-culturele 
verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. 
We zijn actief in Antwerpen, Brussel, Vlaams-Brabant en 
West-Vlaanderen. 
FMDO staat voor Federatie Marokkaanse en Mondiale 
Democratische Organisaties. FMDO ontstond als 
koepelorganisatie voor Marokkaanse verenigingen, 
maar vandaag zijn we een superdiverse organisatie. 
Meer dan 185 verenigingen zijn aangesloten bij FMDO. 

Missie
FMDO versterkt de emancipatie, de participatie en het 
volwaardig burgerschap van onze achterban. Hierbij 
streeft FMDO niet enkel naar gelijke kansen, maar 
ook naar gelijke uitkomsten. Door sensibilisering en 
ontmoeting stimuleert FMDO het samenleven van 
individuen en gemeenschappen met elkaar in plaats 
van naast elkaar. Een respectvolle houding voor 
elkaars eigenheid en identiteit staat hierbij centraal. 
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FMDO draagt bij aan een warme samenleving door 
solidariteitsinitiatieven van aangesloten verenigingen 
te faciliteren. Een sterk verenigingsleven van mensen 
met een migratieachtergrond is een belangrijke schakel 
in een superdiverse samenleving.

Wat doen we?
FMDO biedt ondersteuning op maat aan de 
lidverenigingen. Deze ondersteuning heeft betrekking 
op de administratie van een vereniging, de organisatie 
van sociaal-culturele activiteiten, het aanvragen van 
subsidies en het opzetten van samenwerkingen. Daarbij 
versterken we de competenties van de vrijwilligers 
en de zelfstandigheid van de lidverenigingen. We 
organiseren vormingen en ontmoetingsmomenten 
voor bestuurders van lidverenigingen. We laten 
lidverenigingen en lokaal relevante partners kennis 
maken en faciliteren samenwerking. We behartigen 
de belangen van lidverenigingen, verwijzen door naar 
reguliere diensten en sensibiliseren over thema’s die 
maatschappelijk relevant zijn. We begeleiden ook 
projecten van verenigingen en zetten eigen FMDO-
projecten op die beantwoorden aan de nood van de 
verenigingen en hun achterban.
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ENKELE LIDVERENIGINGEN 
GETUIGEN

Lidvereniging VOZ Latina uit Brugge
1.  FMDO is een toffe organisatie die ons altijd met  
 veel plezier ondersteunt
2.  FMDO is een toegang om onze cultuur in de Belgische  
 samenleving te verspreiden
3.  FMDO helpt en oriënteert ons om een goede richting  
 te volgen met onze vereniging
4.  FMDO betekent vriendelijke mensen die zich inzetten  
 met veel enthousiasme

Lidvereniging Inaya uit Brussel
FMDO is vandaag een federatie  
geworden die een echte caleidoscoop 
is van de diversiteit. Rijk aan meer 
dan 185 lidverenigingen is ze een 
open venster van multiculturaliteit 
met respect voor onze verschillen. 

Lidvereniging Maman au Secours vzw uit Kortrijk
We zijn reeds 6 jaar lid. FMDO helpt 
ons met activiteiten te organiseren 
en administratie. Dankzij FMDO 
blijven we gemotiveerd. 
We hebben al verschillende andere 
lidverenigingen doorgestuurd naar 
FMDO.

‘‘



WE ZETTEN GRAAG ENKELE VAN ONZE PROJECTEN IN DE KIJKER. 
FMDO IS VOORTDUREND IN BEWEGING DUS NEEM ZEKER OOK EEN KIJKJE OP WWW.FMDO.BE. 

TWEE (T)HUIZEN, ÉÉN GIDS IN  
ANTWERPEN, BRUSSEL EN OOSTENDE

Wil je Brussel, Antwerpen of Oostende 
eens op een andere manier leren kennen?
Ben je op zoek naar een leuke groepsactiviteit?

Ikram, Tatyana, Abdel, Rihab, Amer, Fadoua, Dillip, Sanju, Musa, Dominique, Michel, 
Dessislava, Abdel, Kundan, Wendy, Alhadi, Bashar, Mohamed, Camila, Fatima, Sebastian, 
Islam, Halima en Houria zijn opgeleid door FMDO tot interculturele gids. Ze zijn klaar om 
jou rond te leiden in hun stad.
Maar wie zijn deze mensen eigenlijk? Hun roots liggen in alle hoeken van de wereld en 
ze nemen kleine groepen op sleeptouw door hun stad. Niet zozeer om het verhaal van de 
stad te vertellen, maar wel hun eigen verhaal. Zo kan je je tijdens een wandeling in een 
ander land wanen en leer je de culturele achtergrond van de gids kennen. Op dit moment 
kan je in Antwerpen, Brussel en Oostende van de interculturele wandelingen genieten. 
En er komt nog een nieuwe locatie bij. In de loop van 2018 bereidt een nieuwe groep 
mensen zich voor om hun verhaal te vertellen in het BELvue museum in Brussel.

Met de steun van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid, Erfgoedcel Brussel van VGC, 

Fonds Hope for Girls, Stad Brussel, Vlaamse Overheid in het kader van participatieprojecten en 

Vlaanderen voor Brussel.

Boek een wandeling in Antwerpen en Brussel 
Simona Bartošová: simona@fmdo.be of 0479 23 09 88
Boek een wandeling in Oostende 
Ivy Goutsmit: ivy@fmdo.be of 0494 12 35 34



COLOR CULTUUR 
Cultuur kent geen grenzen en dat laten we met Color 
Cultuur zien. 

In 2018 verkennen we samen met mensen met een 
migratieachtergrond het cultuuraanbod van onze partners in 
Antwerpen, Brugge, Kortrijk en Oostende. Samen streven we 
naar meer diversiteit en interculturele ontmoetingen binnen 
het bestaande cultuuraanbod.
We werken hiervoor samen met  het Cultuurcentrum Brugge, 
Opera Ballet Vlaanderen (Antwerpen), Kunstencentrum 
Buda (Kortrijk) en Theater aan Zee (Oostende). Bij deze 
partnerorganisaties vind je in 2018 een comfortabele bank 
terug waarin je kan plaatsnemen en culturele uitwisseling 
begint!

Met de steun van de Vlaamse Overheid

Info? 
Leidy Soto 
leidy@fmdo.be 
0484 30 03 37

SAME SAME, EEN SPEL TEGEN  
RACISME EN DISCRIMINATIE
Same same, but different. Zeven miljard mensen op 
aarde, niemand is hetzelfde maar we verdienen het 
allemaal om gelijk behandeld te worden. 

Same Same is een educatief spel voor organisaties en 
scholen (derde graad middelbaar). Dit bordspel wordt  
gekoppeld aan filmpjes van getuigenissen. Elk filmpje 
gaat gepaard met een vraag die het debat stimuleert over 
een bepaald thema.
Dit spel werd ontwikkeld door vrijwilligers uit Brussel die 
willen tonen wat racisme en discriminatie betekent voor 
diegene die dit ondergaan. Zij delen hun ervaringen, hoe 
ze hierop reageerden en hoe dit hen heeft beïnvloed. We 
willen deelnemers niet alleen bewust maken van de gevolgen 
van racistisch en discriminatief handelen, maar reiken ook 
handvaten aan over hoe ze kunnen reageren als ze zelf 
slachtoffer of bijstander zijn bij racisme en discriminatie.

In samenwerking met verschillende Brusselse lidverenigingen en 

School Zonder Racisme 

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van 

equal.brussels

PROJECTEN

Info? 
Elie Marechal 
samesame@fmdo.be
0478 09 27 13



PROJECTEN

COMPAGNONS IN OOSTENDE
Ben je ouder dan 18 jaar en sta je open (individueel of als gezin) 
voor een superdivers avontuur als buddy in Oostende?

In april 2016 startte een buddyproject in Oostende: ‘COMPAGNONS‘. 
Dit is een samenwerking tussen FMDO & Sociaal Huis Oostende. FMDO 
is verantwoordelijk voor de matching van buddy’s en nieuwkomers. Zo 
brengen we mensen in ontmoeting en helpen we nieuwkomers hun weg 
te vinden in Oostende.

Geïnteresseerde nieuwkomers in Oostende worden gekoppeld aan een 
buddy (een vrijwilliger) uit Oostende. Samen gaan de COMPAGNONS naar 
verschillende activiteiten in de regio. Zo gaan ze zwemmen, wandelen 
op de zeedijk, naar de rommelmarkt, naar een voorstelling, koken enz. 
De mogelijkheden zijn oneindig! Terwijl de compagnons er samen op uit 
trekken, leren ze meer over elkaars cultuur en leren ze nieuwe mensen 
kennen en verbetert het Nederlands van de nieuwkomer. Wanneer ze hulp 
of advies nodig hebben bij kleine problemen, staat hun buddy paraat.

Daarnaast hebben we sinds 2018 ook een voetbalploeg die bestaat uit een 
team van nieuwkomers uit verschillende landen: FC COMPAGNONS

In samenwerking met Sociaal Huis Oostende 
 

Info? 
Xavier Holvoet 
xavier@fmdo.be 
0487 61 53 43



ONDERWIJSAMBASSADEURS:  
OUDERS ZONDER GRENZEN IN OOSTENDE
Onderwijsambassadeurs zijn ouders met een migratieachtergrond die een 
vormingentraject volgen bij FMDO. De onderwijsambassadeurs zijn geen 
professionelen maar enthousiaste en geëngageerde vrijwilligers! Zij geven in hun 
eigen moedertaal hun kennis en ervaring door aan andere ouders over:
• het schoolsysteem in Vlaanderen
• school –en studiekeuzes
• kostenbeheersing
• meertaligheid en migratie
• aanbod onderwijs –en opvoedingsorganisaties binnen Oostende
• …
Dit gebeurt via het educatief spel Ouders zonder Grenzen. Het spel wordt gespeeld 
met een groep ouders en een onderwijsambassadeur in éénzelfde taal. Als school 
of organisatie nodig jij de ouders uit. FMDO ondersteunt jou in het bereiken van de  
ouders door de uitnodiging voor het spelmoment te vertalen.
Als school of organisatie kan je ook een beroep doen op een onderwijsambassadeur 
voor activiteiten die je als school zelf organiseert. Enkele voorbeelden:
• begeleiden van ouders naar een opendeurdag;
• bieden van ondersteuning tijdens een infosessie over een actuele  

onderwijsthema;
• meedenken met je schoolteam rond gelijke kansen op school;
• aanspreken en informeren van ouders op school n.a.v. een oudercafé, 

schoolfeest, oudercontact, …
• getuigenissen over onderwijs in land van herkomst;

In samenwerking met SDV, Inloopteam de Viertorre, Bond Moyson, CM, stad Oostende,  

Agentschap Integratie en Inburgering

Met de steun van de stad Oostende.

Ouders zonder Grenzen

ONDERWIJSAMBASSADEURS
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Info? 
Tine Dessein 
Tine@fmdo.be
0471 83 72 03
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GEZONDHEIDSAMBASSADEURS IN OOSTENDE
Wil je meer weten over een gezonde levensstijl?
Wil je graag informatie over de bevolkingsonderzoeken van kanker?
Ben je bereid een vormingstraject te volgen bij FMDO en daarna je 
kennis en ervaringen te delen met anderen?
Word dan gezondheidsambassadeur!

Gezondheidsambassadeurs is een project over gezondheid gericht op mensen  
met een migratieachtergrond maar is er ook voor dokters, ziekenhuizen,  
zorgkundigen,… 

FMDO organiseert gratis vormingen voor mensen met een  
migratie achtergrond over gezonde voeding, preventie van kanker, 
bevolkingsonderzoeken, de gevaren van roken, .... De deelnemers worden 
nadien gezondheidsambassadeurs waarop professionelen in de zorg en 
verschillende organisaties een beroep kunnen doen om anderstaligen te 
bereiken en te informeren. Via een educatief spel in verschillende talen geven 
de gezondheidsambassadeurs hun kennis door in hun eigen moedertaal.  

Met de steun van Kom op tegen Kanker.

In samenwerking met de stad Oostende, Bond Moyson, CM, Howest, WGC De Hoek 

en Logo Brugge-Oostende

Info? 
Fem Theuninck 
fem@fmdo.be 
0487 77 40 88



BOEKENAMBASSADEURS 
In 2018 verenigt FMDO Oostende mensen met diverse 
achtergronden die houden van lezen en gepassioneerd zijn  
door verhalen. Per deelnemer zoeken we één boek uit om te 
lezen en daarmee gaan we creatief aan de slag.

We vullen het verhaal aan met persoonlijke anekdotes, een diverse blik, 
verwerken stukken tekst in een expo of lezen enkele fragmenten voor! Hoe 
creatief we zijn, hangt af van de deelnemers van dit project.
Doorheen dit traject bezoeken we samen literaire activiteiten ter inspiratie 
en vertellen we elkaar over onze leesavonturen.
Op het einde van het project gaan de deelnemers actief aan de slag als 
boekenambassadeurs. Ze gaan op stap met hun boek maar vooral met hun 
eigen verhaal over het boek!

In samenwerking met Bibliotheek Kris Lambert , VormingPlus Oostende-Westhoek, 

en CVO De Avondschool met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren en de 

stad Oostende.

Info? 
Tine Dessein 
Tine@fmdo.be 
0471 83 72 03
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BXL@WORK 
BXL@work begeleidt werkzoekenden met migratie-
achtergrond en met een grote afstand tot de arbeids-
markt. 

In dit project informeren en ondersteunen we werkzoekenden 
vanaf 18 jaar met als doel zoveel mogelijk mensen aan het  
werk of in een opleiding te krijgen. Onze begeleiding is  
specifiek bedoeld voor mensen in Brussel die het moeilijk 
hebben om een job te vinden omwille van hun beperkte 
scholing en/of werkervaring, beperkte kennis van het 
Nederlands/Frans, psychologische en sociale drempels, 
leeftijd, te weinig kennis van de bestaande dienstverlening 
of een combinatie van deze factoren. Zij hebben meestal 
meer ondersteuning en informatie nodig dan de gewone 
trajectbegeleiding van VDAB of ACTIRIS kan bieden.

BXL@work onderscheidt zich door de persoonlijke aanpak, 
waarbij we ook aandacht hebben voor allerhande sociale en 
welzijnsdrempels die de zoektocht naar werk belemmeren. 

In samenwerking met IC, AIF+, FAAB

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds

Info? 
Hind Ben El Fkih 
hind@fmdo.be
0486 34 68 45

OOSTENDE ONTDEKT
Oostende ontdekt is een project van FMDO voor en 
door jongeren (18 – 28 jaar). 

Samen met een enthousiaste groep jongvolwassenen met 
een migratieachtergrond posten we tweewekelijks artikels en 
blogposts. Diversiteit in Oostende is het centrale thema van 
deze blog. De jonge bloggers gaan samen de straat op om 
Oostende en haar inwoners beter te leren kennen. Hierbij 
dagen ze hun woonplaats uit en stellen ze in vraag.
Met dit project willen we jongvolwassenen met een migratie-
achtergrond een medium geven waarop ze hun ervaringen 
en verhalen kunnen delen met anderen. Dit aan de hand van 
filmpjes, foto’s en teksten.
Ga zeker eens kijken op www.oostendeontdekt.com

Met de steun van de stad Oostende

Info? 
Mohamad Alsharane 
mohamad@fmdo.be 
0484 94 80 65
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VROUWENKLAP IN OOSTENDE
Wil jij graag samen met andere vrouwen Nederlands 
oefenen en een netwerk uitbouwen in Oostende ?
Kom dan naar Vrouwenklap!

De titel van het project verraadt ook meteen heel wat van de 
inhoud. Vrouwenklap is een project voor EN door vrouwen met een 
migratieachtergrond en richt zich op communicatie en taal. Zoals 
we het in de volksmond zeggen: er wordt een klapke gedaan tussen 
vrouwen in Oostende!
Het project is uiteraard meer dan alleen met elkaar praten. Heel 
wat vrouwen, die vaak nog niet zo lang in ons land verblijven, 
ondervinden moeite met de taal, hebben weinig sociaal contact en 
vinden moeilijk hun weg in het dagdagelijkse leven in Oostende. 
Vrouwenklap speelt hierop in. We gaan met elkaar in gesprek over 
maatschappelijke thema’s en trekken er samen op uit. We bezoeken 
Oostendse organisaties en organiseren culturele en educatieve 
workshops. Je weg vinden in Oostende is veel fijner als je er niet 
alleen voor staat.

Met de steun van de stad Oostende

Info?
Bo Goeminne
bo@fmdo.be
0483 59 56 05

PROJECTEN



WWW.FMDO.BE

ONTDEK ONZE WERKING
www.fmdo.be

volg ons op Facebook 

Contact

Hoofdzetel:
Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel

02 344 69 92 
info@fmdo.be

Secretariaat Antwerpen: 
Timmerwerfstraat 40, 2000 Antwerpen

Secretariaat Brugge: 
Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge

Secretariaat Oostende: 
Kanunnik Dr. Louis Colensstraat 7, 8400 Oostende


