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werken. Deze keer zal het jaarthema niet door ons bepaald 
worden, maar door jullie! De stuurgroep van elke regio zal uit 
een aantal thema’s 1 jaarthema kiezen waar we in heel 
Vlaanderen rond zullen werken.

En wegens groot succes zal onze “Week van de Taboes” ook 
weer terugkomen in november 2019. Ben je al benieuwd naar de 
onderwerpen die we tijdens die week zullen aanhalen? Dan 
vraag ik je om nog even geduld te hebben en de komende 
nieuwsbrieven en La Voces in de gaten te houden.

We hebben er al enkele keren melding van gemaakt, maar nu 
komt het echt dichterbij… Onze jaarlijkse Algemene Vergadering 
en AIF+ dag! Een dag om samen met je gezin door te brengen 
op een leuke locatie in Antwerpen met heel leuke, boeiende en 
diverse activiteiten, zowel voor jong als oud. Wij hopen jullie dan 
ook allemaal te mogen verwelkomen op 10 maart. De uitnodiging 
voor jouw vereniging zal in februari in de bus vallen.

Rest mij enkel nog jullie veel leesplezier te wensen in alweer een 
gevarieerde en interessante La Voce!

Tot binnenkort,

Natascha Katnik

Directeur, vzw AIF+

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Beste lezer,

Namens het voltallige team van vzw AIF+ wens ik u van harte het 
allerbeste voor het nieuwe jaar. Dat het een jaar mag worden 
met een goede gezondheid, veel geluk en liefde.

Dat het ook een jaar mag worden waarin de kloof tussen links 
en rechts in de maatschappij wat kleiner wordt en dat er meer 
verdraagzaamheid onder de mensen zal zijn. Dat mensen die op 
de vlucht zijn een warme plek zullen vinden en zich thuis en 
welkom zullen voelen.

En tenslotte wens ik jullie en jullie verenigingen heel veel 
inspiratie en creativiteit toe om er opnieuw een boeiend jaar van 
te maken met mooie activiteiten, verrassende ontmoetingen en 
geslaagde samenwerkingen.

Vzw AIF+ wil dit jaar ook wat meer inzetten op activiteiten met 
een landelijk karakter. Dat wil zeggen dat we in alle regio’s waar 
we actief zijn activiteiten zullen opzetten op hetzelfde moment, 
rond hetzelfde thema. Verderop in deze La Voce vinden jullie dan 
ook al enkele belangrijke data terug waarop we activiteiten 
zullen organiseren.

Bovendien zullen we ook dit jaar weer met een jaarthema



SAVE THE DATE!

AALLGGEMEMENENE E VERVERGGAADDERERIINNGG  ENEN  AAIIFF++DDAAGG  22010199

Op zondag 10 maart 2019 gaat onze jaarlijkse Algemene Vergadering en AIF+dag weer door!
Elke lidvereniging van vzw AIF+ is van harte welkom op deze dag!

In de voormiddag vergaderen we, terwijl je familie kan deelnemen aan activiteiten, gevolgd door een 
gezamenlijke lunch en activiteiten voor heel je gezin in de namiddag.

Dit jaar gaat het door in Borgerhout, van 9u30 tem 16u. Deelnemen is gratis, inschrijven is verplicht!

De uitnodiging en meer info over de activiteiten en het vervoer volgt nog via mail. Heb je vragen 
hierover of wil je meer info, kan je altijd terecht bij je educatief medewerk(st)er. Tot dan?

Het migratiepact...meer... pagina 14
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De vereniging heeft tot doel het

bestuderen van, kennismaken met en

het verspreiden van de Tibetaanse

cultuur en taal. Ook kan je bij de

vereniging terecht om het Tibetaans

boeddhisme te leren kennen. Ze zijn

een nieuwe vereniging die net gestart

is.

Voorzitter Tseten kwam 7 jaar geleden

naar België als politiek vluchteling en

wilt graag iets terugdoen voor de

samenleving hier, als dank om hem op

te vangen. Zo wilt hij via de

vereniging zijn kennis graag delen met

anderen en geeft hij ondertussen

meditatie- en yogalessen waarop

iedereen welkom is. Mensen hebben

nood aan rust en ontspanning, zeker

in een drukke stad als Antwerpen en

daar wilt de vereniging op inspelen.

In de toekomst wilt de vereniging ook

lessen filosofie, Tibetaanse taal en

cultuur en Boeddhistische studie

organiseren voor iedereen die

geïnteresseerd is. Voorzitter Tseten

studeerde dan ook 20 jaar het

boeddhisme in Tibet en is monnik van

opleiding.

Het motto van de vereniging is: “be

polite and harmonious to everyone” en

de vereniging wilt dan ook graag

samenwerken met andere

verenigingen, om zo samen te werken

aan een vredevolle en harmonieuze

maatschappij, met aandacht voor alle

minderheden.

Vzw AIF+ wilt de vereniging alvast veel

succes wensen met hun werking! Wie

meer wilt weten over de vereniging,

kan contact opnemen met Yi Xi (0485

73 36 37 – yixi.shenglong@gmail.com)

Thaïs Haerens, educatief
medewerkster vzw AIF+, regio
Antwerpen

Dekoloniseren is een proces dat de laatste jaren meer en meer

aan bekendheid wint en ook in de actualiteit vaak aan bod komt.

Je hebt misschien al wel gehoord over het veranderen of duiden

van straatnamen of standbeelden die verwijzen naar de

koloniale periode, of nu heel recent met de opening van het

vernieuwde Africamuseum in Tervuren, waarbij geprobeerd is (of

het daadwerkelijk gelukt is, is nog de vraag, maar dat is een

andere discussie) om het museum te dekoloniseren, door heel

het museum in vraag te stellen.

We leven vandaag in een superdiverse samenleving, waarbij het

dus ook nodig is om onbewuste denkpatronen die ontstaan zijn

in de koloniale periode te doorbreken, willen we samen verder.

Fris Gemixt vond in vzw AIF+ een partner om hier een

gespreksavond in Turnhout rond te organiseren en zo

geschiedde.

ANTWERPEN – Had u al gehoord van Shedroup Tengyé Ling vzw? Nee? Dat verandert nu, want ze zijn

sinds kort aangesloten bij vzw AIF+ in Antwerpen. Hoog tijd voor een kennismaking dus!

Nieuws uit Antwerpen

TURNHOUT – Fris Gemixt, een jongerenvereniging uit Turnhout, organiseerde in samenwerking met vzw AIF+ eind november

een panelgesprek rond dekoloniseren en welke rol onderwijs kan spelen in het hele proces. Het werd een boeiende avond…

De provincie Antwerpen verwelkomt een derde Tibetaanse vereniging!

Dekoloniseren kan je leren, ook in Turnhout…

We nodigden vier sprekers uit met kennis van zaken, Gie Goris

(hoofdredacteur Mo*Magazine), Stella Nyanchama (antropoloog,

pedagoog, activiste), Griet Severeyns (lector, diversiteitscoördinator)

en Paul Beloy (diversiteitsmanager, leraar) en legden hen enkele

stellingen voor vakkundig begeleid door moderator Karl Van den

Broeck.

Zo kwam naar boven dat er nood is aan een gedekoloniseerde

woordenschat en taalgebruik en dat onderwijs een belangrijke rol

te spelen heeft in dekolonisering van onze samenleving. Eindigen

deden we met het scherpe “to colonize people’s minds; you must

first demonize their cultures, then their traditions.” , een stelling die

ervoor zorgde dat mensen met food for thought huiswaarts

keerden. Een thema waar we nog niet over uitgepraat zijn, dat

staat vast. En een avond voor herhaling vatbaar, ook dat staat vast.

Dank aan Fris Gemixt en alle vrijwiligers voor de fijne

samenwerking, dank aan alle sprekers, moderator, en slam poet

Esohe Weyden om de avond op gang te brengen!

Thaïs Haerens, educatief medewerkster vzw AIF+, regio Antwerpen
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De vereniging heeft als missie het voortzetten van de diversiteit binnen de werking en de Surinaamse cultuur te promoten. F.V. Fri

Man Gron is ervan overtuigd dat ze verschillende gemeenschappen samen kunnen brengen en daar een positieve boodschap op

kunnen plakken.

Daarnaast is de vereniging ook van plan om samen te werken met binnen en buitenlandse organisaties en partners door middel

van uitwisselingsprojecten. Deze projecten zullen gefocust zijn op dans, muziek, kunst, educatie etc. Op deze manier wilt de

vereniging F.V. Fri Man Gron de Surinaamse cultuur bekendmaken bij de Belgische gemeenschap.

Zeynep Ulvan, educatief medewerkster vzw AIF+, regio Limburg, Geel en Mol

Nieuwe vereniging in de kijker: Welkom, F.V. Fri Man Gron

Nieuws uit Antwerpen

Nieuws uit Brussel

MOL - F.V. Fri Man Gron Mol Antwerpen is een initiatief van vrienden, van vrienden uit een bepaalde streek van Suriname.

Ze zagen hier verschillende initaiteven die toch versterkt zouden kunnen worden, verspreid in Antwerpen.

Gemengde huwelijken in België : stereotypen, gevolgen en effecten

BRUSSEL - In november hadden we de kans om een

interessante conferentie te presenteren in het kader van onze

week van de taboes. Voor deze gelegenheid nodigden we Maité

Maskens uit, doctor in de antropologie en docent bij de

Université Libre de Bruxelles, die haar werk over gemengde

huwelijken vanuit administratief perspectief met ons deelde.

Hoewel het waar is dat de kwestie van gemengde huwelijken zeer

breed is en een lang debat kan openen, was het onderzoek van

Maïté het resultaat van veldwerk op basis van interviews en

observatie van mensen die toegewijd zijn aan het 'controleren'

van de waarachtigheid van deze huwelijken en hun jacht naar

'blanke huwelijken'.

Zoals in dit en in vele andere aspecten, wekt de aanwezigheid van

gemeenschappen van migranten in onze samenleving

verdenkingen die zich voeden met stereotypen. Het openbaar

bestuur en de mensen die het vertegenwoordigen, zijn slechts

een weerspiegeling van de 'officiële' en wijdverspreide visie op

gemengde huwelijken.

De gepresenteerde case studies tonen een belangrijke en schadelijke

last van etnocentrisme en discriminatie. De behandeling van

gemengde huwelijken varieert volgens de 'culturele' normen die van

hen worden aangenomen. In die zin is het beter om een huwelijk te

accepteren waarbij beiden jong zijn, een hoog opleidingsniveau

hebben, bij voorkeur uit een land waar de gewoonten van het

huwelijk dichter bij een model van romantische liefde komen dat

typisch is voor westerse landen. Anderzijds worden huwelijken die

voortkomen uit traditionele contexten waarin gezinnen tussenkomen

in de regulering van dit 'contract', negatief beoordeeld en wekken zij

meer argwaan bij de autoriteiten.

Evenzo speelt de 'houding' die door het echtpaar wordt getoond een

belangrijke rol; de migrant die nederig de inhoud en excessen van

deze interviews aanvaardt, heeft de voorkeur. De ‘bravea’, de goede

(toekomstige) burger ondergaat een selectie van degenen die zichzelf

'bewakers van de grenzen' vinden, publieke medewerkers die in hun

werk de noodzaak zien om de migratiestroom te stoppen.

Deze 'verdenkingen' van binationale huwelijken zijn slechts een

voorbeeld van de hoeveelheid vooroordelen die veel immigranten

dagelijks ondervinden. Achter deze vooroordelen schuilt het idee van

'opvoeden', waarbij de migrant wordt geleerd hoe hij moet leven en

welke gewoonten hij moet aanleren om in dit land te worden

geaccepteerd. Uit deze studie komen veel vragen naar voren die de

zuivere administratie overstijgen, een reeks vooroordelen die het

dagelijks leven doordringen van mensen van verschillende oorsprong.

Artikel: Karl Struyf, educatief medewerker vzw AIF+, regio Brussel
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Op 8 november 2018 namen we afscheid van
Bartolomeo “Barto” Di Liddo, secretaris van vzw Mijn-
Verleden en vaste waarde op onze Limburgse
stuurgroep. Rust zacht Barto, we zullen je nooit
vergeten.

In memoriam

Nieuws uit Limburg
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De ontmoetingsruimte in het Mijndepot was stijlvol aangekleed, de

muzikant-van-dienst gecontacteerd en de traiteur besproken. Van

één zaak waren wij zeker: aan de voorbereiding zou het niet liggen!

Ruim tweehonderd mensen mochten we die illustere tweedaagse

verwelkomen en allen lieten zij het zich smaken. Elke aanwezige

kreeg een notitieboekje cadeau, waarvan de cover het embleem van

de vereniging droeg, en een tombola bood de gelegenheid een

heuse mijnwerkerstaart in de wacht te slepen. Ambiance genoeg

dus!

Daarnaast kende een belangrijk project op 2 december zijn

apotheose. De grafsteen van de Nederlandse mijnwerker Henricus

Dielesen (+1960 in de steenkoolmijn van Zwartberg), die de familie

onlangs aan het Mijndepot had geschonken, was intussen van

Duizel (Nl.) naar Genk gebracht en in het museum geplaatst,

gezuiverd, herschilderd, kortom: gerestaureerd zoals dat hoort.

Christien, dochter van Henricus, kwam in gezelschap van haar

echtgenoot Sam, het resultaat bekijken en was onder de indruk.

Even later maakte de Genkse burgemeester Wim Dries met het

echtpaar kennis en gingen zij nogmaals de zerk bekijken. Jos Medo,

Jean Vuegen en Willy Van Roy, allen actieve leden van vzw MIJN-

VERLEDEN, verdienen alle lof voor het werk dat ze verrichtten. De

steen, die er na bijna zestig jaar aftands uitzag, lijkt intussen nieuw

en is een pronkstuk geworden in onze verzameling van mijnrelicten.

Christien Dielesen hield even later voor een ademloos luisterende

zaal een emotionele getuigenis over haar vader en de beloken tijd

waarin haar moeder en haar zussen op de hoogte werden gebracht

van het overlijden van hun papa. Vandaag zijn Henricus en zijn

echtgenote, Christiens moeder, samen begraven op het kerkhof van

Duizel (Eersel). Van meet af aan vond vzw MIJN-VERLEDEN dat aan

de verzuchting van een dochter, die iets wou betekenen voor haar

vader-mijnwerker, ook al is het postuum, niet mocht voorbijgegaan

worden. Wij zijn blij dat we daartoe, door het in bewaring nemen

van de grafsteen, een steentje hebben kunnen bijdragen.

En dan was het tijd voor conversatie, eten en drinken, muziek en

dans. De mijnwerkershymne 'Glück Auf' werd weer een wereldhit in

Waterschei (en de rest van het heelal). En het smeden van dure

eden behoort ook tot de traditie: "Volgend jaar zien we mekaar

weer; indien mogelijk nog eerder!" Sint-Barbara verenigt mensen...

Marc Bertrands, secretaris vzw Mijn-Verleden

GENK - Vroeger stond het op voorhand vast: het jaarlijkse Sint-Barbarafeest van de mijnwerkers was begin december hét
hoogtepunt van het jaar. Vandaag is dat in Waterschei minder het geval, want vzw MIJN-VERLEDEN kent er tegenwoordig
verschillende! Hoe dan ook, het weekend van 1 en 2 december stond weer in het teken van de patroonheilige van de
mijnwerkers.

Vzw Mijn-Verleden viert feest!

Nieuws uit Limburg



7

De UMB kwam via de Actieve Interculturele

Federatie+ bij de twee sprekers uit. Die brachten

een doorleefd en meeslepend levensverhaal. Het

vond plaats in het Cultuurcentrum Hasselt.

Vijf en een half jaar liepen de wegen van dit

koppel met twee kinderen gescheiden. Emad,

ingenieur van opleiding, vluchtte weg uit Gaza, de

grootste openluchtgevangenis ter wereld. Hij trok

naar Libië en zag daar de meest aangrijpende

menselijke gruwel die men zich kan voorstellen.

Met meer dan 400 andere vluchtelingen - bijna

allemaal vrouwen en kinderen - stak hij de

Middellandse Zee over en trok vanuit Italië per

trein naar België. In die tijd was zijn gsm

afgenomen en alle contact met zijn vrouw

verbroken. Eens in veiligheid belde hij haar op, en

na nog eens twee jaar waren ze herenigd.

Intussen maakten zijn vrouw Reem, apothekeres

van opleiding, en de kinderen in Gaza de

burgeroorlog van 2014 mee. Het huis van hun

buren werd platgebombardeerd. 's Nachts kregen

de kinderen schrik van allerlei fluittonen en

schoten.

Sinds 2016 leven Emad en Reem herenigd in

Genk. Ze proberen de draad op te pikken, met

vallen en opstaan. De oorlogservaringen zijn zeker

nog niet uit het leven van de kinderen gewist.

Wat de avond bijkomend boeiend maakte, was de

diverse samenstelling van het publiek. Er waren

studenten Arabisch, mensen met belangstelling

voor vluchtelingen, hogeschoolstudenten Sociaal

Werk en elf mensen van het opvangcentrum Ter

Dennen van Lanaken. Na de pauze gaf Marcel

Vanderhoydonc, trekker van de werkgroep, een

woordje uitleg bij zijn website

www.arabischlexicon.be. Deze 1.500 pagina's

vergemakkelijken de studie van het

Standaardarabisch.

foto: Alberto Mazzoni

Hasselt - De Universiteit voor het Maatschappelijk Belang (UMB) heeft een Werkgroep Arabisch die zich verdiept in de

Arabische taal en cultuur. In de toekomst wil ze geregeld een voordracht in het Standaardarabisch organiseren, met

Nederlandse vertaling. Zo is het verhaal voor iedereen toegankelijk. Op donderdag 6 december vond de eerste editie

plaats met het Palestijnse koppel Emad en Reem.

Emad en Reem vertellen openhartig over hun leven op de vlucht

Nieuws uit Limburg
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Zilipa Nyirabyago is afkomstig uit Rwanda, het land van de duizend heuvels. Ze groeide op in

die heuvels in de Kivustreek en studeerde biologie in Butare. Daar stichtte ze een gezin. Maar

toen in 1994 de genocide uitbrak, was vluchten de enige mogelijkheid.

Ondertussen ondersteunt ze een hele reeks projecten in Rwanda met haar organisatie

Solidev: van champignons kweken op koffiegruis tot kippen met 'gouden eieren'...

Met het hele gezin samen uit Rwanda vluchten, lukte niet. Eerst vluchtte haar dochter naar

Ivoorkust. Daarna haar man met twee van kinderen. Zilipa volgde als laatste met haar jongste

kind.

Na vier jaar in Ivoorkust, vertrok het gezin naar België. Dat was geen bewuste keuze. De

bestemming werd bepaald door de mensensmokkelaars. Het maakte voor hen niet uit welk

land. Veiligheid was de enige vereiste.

Na vier maanden in een vluchtelingencentrum in Namen, vonden ze een huurhuis met de

hulp van vrienden. Ze dachten dat België een Franstalig land was, maar daarin hebben ze zich

duidelijk vergist. De eigenaar van het huurhuis sprak perfect Frans en dus dachten ze dat ze

in Franstalig gebied waren. Maar achteraf bleek dat ze in Asse terechtgekomen waren. Ze

hadden daar niet bij stilgestaan. Die taalproblematiek vonden ze ook niet prioritair.

ASSE/RWANDA - Onze educatief medewerkster Zilipa (regio Halle, Asse & Vilvoorde)

werd geïnterviewd door het 4de pijler steunpunt, over haar reis naar België en de

verschillende noord-zuid projecten die ze opzet voor internationale solidariteit.

Van champignons kweken op koffiegruis tot kippen met “gouden eieren”…

Zilipa en haar gezin waren zowat de eerste Afrikanen die in Asse

kwamen wonen. Dit zorgde voor veel nieuwsgierigheid, maar ook

openheid. De buren hadden kinderen van dezelfde leeftijd. Dat

zorgde voor een band. De kinderen speelden samen en maakten

samen huiswerk.

Maar kinderen zijn als een spons. Na twee weken waren ze al weg

met het Nederlands. Als volwassene is dat veel moeilijker en voor

Zilipa was er nooit een noodzaak om Nederlands te leren. Pas nu

voelt ze wel dat het nodig is. Nu, na 17 jaar in België, volgt Zilipa

vier keer per week Nederlandse les en krijgt ze wekelijkse

begeleiding van een taalcoach.

De Coca Cola Company loopt als een rode draad door Zilipa’s leven:

In Rwanda werkte ze al voor Coca Cola. In Ivoorkust kon ze daar

opnieuw aan de slag. Ook in België werkte ze nadien 15 jaar als

laborant bij Coca Cola. Pas recent veranderde Zilipa van job. Ze

werkt nu voor vzw AIF+ (Actieve Interculturele Federatie+). Vzw AIF+

is een multiculturele vereniging, erkend door de Vlaamse

Gemeenschap, die socio-culturele verenigingen van mensen met

een migratieachtergrond samen brengt.

Vanaf 2003 wilde Zilipa haar familie en de mensen in

haar dorp in Rwanda ondersteunen. Ze stuurde

regelmatig kleren, naaimachines, landbouwmachines,

enz…mee met een container. Ze stuurde ook geld op

voor geneesmiddelen en voeding. Maar in 2006 kwam

ze tot het besef dat het verzenden van materiaal niet

bijdraagt aan goede ontwikkelingssamenwerking. Ze

ging op zoek naar een duurzaam project dat de

bevolking ginds zelfstandig en zelfredzaam zou maken.

Samen met twee Belgen die in Rwanda verblijven

richtte ze Solidev op. De vzw heeft nog een tiental

andere actieve leden, voornamelijk Rwandezen, in

België.

De Young Women’s Christian Association is een

organisatie die zorgt voor de empowerment van

vrouwen overal ter wereld. In België richt YWCA zich

specifiek op integratie. Maar YWCA steunt ook

projecten rond vrouwenemancipatie in het zuiden, in

Rwanda en Burundi. Het project van Solidev werd

geselecteerd en Zilipa werd de contactpersoon voor

Rwanda. Ook Solidev wou vrouwen ‘empoweren’. De

samenwerking met YWCA was dus een logische stap.

Nieuws uit Vlaams-Brabant

Als eerste project steunde Solidev twee bestaande

landbouwcoöperatieven in Bugesera in het Zuiden van Rwanda. Die

werden aanbevolen door plaatselijke parochies. Solidev werkt samen met

hun lokale partner ‘Entraide et Développement - IFEZA‘. In hun

vormingscentrum organiseerden Zilipa en YWCA voor vrouwelijke

landbouwers vormingen om de opbrengst van de rijstteelt te verhogen en

om ook zelf land te verwerven. Vroeger konden vrouwen immers niet

erven. Ze werkten enorm veel op het veld, maar konden niet delen in de

winst. Momenteel is de wet veranderd in het voordeel van vrouwen.

Coca Cola Company

Solidev vzw
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Het tweede project kwam voort uit Zilipa’s voorkennis als

microbioloog. Het integreert de circulaire economie.

In Antwerpen bezocht ze Caffungi, een champignonkwekerij die

koffieafval van koffiemachines gebruikt om champignons op te

kweken. Ze vond het interessant om die techniek ook in Rwanda uit

te proberen. Koffie is namelijk het grootste exportproduct van

Rwanda. Het laat in de dorpen zeer grote hoeveelheden afval achter

zoals koffiepulp, dus koffiepulp is er zeker voldoende om het hele

jaar door te gebruiken. Deze recyclage van landbouwafval maakt

het mogelijk om lekker paddenstoelen, organische compost en

inkomsten voor boeren te produceren en dus de koffiecyclus te

sluiten. Het project maakt de koffieboeren bewust van het nut van

recyclage en spoort hen aan om hun koffiepulp te gebruiken voor

de champignonkwekerij.

“Het is een zeer technisch project. Mijn lievelingsproject en ook mijn

‘dada’.”

Het kweekproject van Solidev werd dit jaar bekroond met de

Sustainable Technology for Africa-award van Ondernemers voor

Ondernemers en kan daardoor rekenen op steun en begeleiding

vanuit die organisatie om het project verder uit te bouwen. De

projecten van Solidev worden ook ondersteund door de provincie

Vlaams-Brabant.

Zilipa probeert elk jaar in september terug te keren naar Rwanda.

Dit bezoek is steeds een combinatie tussen project- en

familiebezoek. Zilipa merkt op dat ze na jaren een meer ‘Europese’

mentaliteit heeft gekregen. Dat zorgt af en toe voor

miscommunicatie tussen de Rwandese partners en de vzw:

strubbelingen over de aanpak of de structuur van het project.

Solidev organiseert ook activiteiten in België. Voornamelijk socio-

culturele activiteiten voor Afrikaanse nieuwkomers in België, zoals

ontmoetings- en uitwisselingsmomenten voor gezinnen die vragen

hebben over hun zoektocht naar een huis of een school.

Nieuwkomers kunnen ook deelnemen aan keukenworkshops. Zo

ontdekken ze nieuwe groenten die ze kunnen combineren met

gekende groenten. Zoals, bijvoorbeeld, groene bananen

gecombineerd met witloof.

De vzw is ook lid van de gemeentelijke Raad voor

Ontwikkelingssamenwerking in Asse en participeert met tal van

activiteiten van de GROS en de gemeente. Ze werkten ook samen

met Kind en Gezin; zij hadden vragen over Afrikaanse babyvoeding.

Samen hebben ze workshops gegeven aan Afrikaanse ouders rond

dit thema.

Zo groeide er stilaan een hecht sociaal netwerk rond Solidev.

Vrijwilligers werden vrienden. en Solidev werd bij wijze van spreken

een echt familieproject.

Solidariteitsfonds voor vrouwen

In het project werd beslist om een solidariteitsfonds op te richten en

via microkredieten vrouwen kansen te beiden. Mannen kunnen ook

geld ontvangen van het solidariteitsfonds, maar alleen als de vrouwen

het goedkeuren en de mannen de andere regels van de coöperatie

respecteren; zoals het delen van irrigatiewater van rijstplantages

bijvoorbeeld. Dit project richt zich op vrouwen die vrijgezel zijn, omdat

die op geen enkele manier grond kunnen verwerven.

De focus ligt op het creëren van gendergelijkheid. “In het ruraal

gebied in Afrika is de man de man. Ze zijn er voor vormingen,

vergaderingen en de pintjes, maar de vrouw doet het harde werk en

is voortdurend aan het werk op het veld. Dit is stilaan aan het

veranderen.”

Via Solidev hebben al 800 vrouwen workshops gevolgd. Er zijn 2000

vrouwen betrokken bij het solidariteitsfonds. Zo verbeteren hun

levensomstandigheden en versterken ze hun positie als de vrouw in

de samenleving.

Nadien werden er twee projecten in het in de Westelijke Provincie

uitgewerkt. Die lopen intussen al sinds vier jaar. De projecten

focussen op autonome financiering van de sociale bescherming en

op gezondheidszorg voor kleine boeren, mensen met een handicap

en mensen uit de informele sector in Rwanda. Elke Rwandees moet

verplicht vijf euro per jaar betalen om aangesloten te zijn bij een

mutualiteit. Maar vijf euro per persoon is een groot bedrag, vooral

voor veel grote gezinnen.

In samenwerking met de gemeente Asse ontstond het project “De

kip met de gouden eieren.” Vrouwen krijgen van Solidev telkens tien

kippen. Elke dag leggen die 6 tot 8 eieren. Het geld dat ze verdienen

door de eerste twee eieren te verkopen, moeten de vrouwen elke

week afgestaan aan het solidariteitsfonds. Op deze manier sparen

de families geleidelijk om hun jaarlijkse bijdrage aan de mutualiteit te

betalen.

Nieuws uit Vlaams-Brabant

Mutualiteit voor iedereen

Champignons op koffiegruis

Auteur: LOES GOOSSENS / JACQUES MEVIS

Bron: 4de Pijlersteunpunt/11.11.11 - december 2018
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Milieuvriendelijke, aardbevingbestendige en betaalbare bamboe huisjes als reactie op de recente
aardbevingen in Lombok

BELGIE/LOMBOK - Grenzeloos Milieu is actief op Lombok sinds 2 febrari 2010 en heeft als organisatie een goede band opgebouwd
met de lokale bevolking. Zodra het nieuws van de aardbevingen kwam, nam GM contact op met de medewerkers op Lombok en gaf
hen de opdracht om eerste hulp te bieden (voedsel, dekens, waterfilters, baches als dak, …). Ons projectenplan werd dan ook
meteen aangepast aan de situatie ter plaatse. In België begonnen we een fondsenwerving voor onze nieuwe doelstellingen (titel).

Waarom nu nog verder hulp

bieden?

Bij de eerste aardbevingen op

Lombok aanvaarde de overheid

geen hulp onder het motto: “wij

kunnen het zelf aan. Wij zijn

sterk”. Naarmate de situatie

erger werd, door de

aanhoudende bevingen, was de

overheid toch bereid iets van

hulp te aanvaarden, maar dan

enkel financieel. President Joko

Widodo liet weten dat er een

financiële vergoeding zou

komen voor elk huis die

onbewoonbaar werd verklaard

door de aardbevingen. Uiteraard

had hij toen nog geen idee van

wat er op Palu (Sulawesi) te

wachten stond…

En toen kwam de ramp op

Palu…

Daar werd wel onmiddellijk

buitenlandse hulp aanvaard;

zowel financieel als logistiek.

Uiteraard is de ramp in Palu

veel groter dan die op Lombok.

Toch is het waar wanneer men

zegt dat Lombok heel weinig

aandacht en hulp ontving. Plots

ging alle aandacht en hulp naar

Palu.

In onze buurt werd zelfs een

tentenkamp weggehaald om

naar Palu te sturen. Een

tentenkamp die in het

regenseizoen nog dienst zou

doen voor hen die de

mogelijkhied niet hebben een

dak over het hoofd tijdig klaar

te hebben. De mensen op

Lombok moeten nu zichzelf

maar weten te redden.

Op de zwaarst getroffen en

dichtsbevolkte plaatsen staan

tijdelijke huisjes die gebouwd

zijn door de overheid. De

mensen die nog werk hebben

nemen hun dagelijkse

activiteiten terug op. Het

toerisme ligt plat, waardoor

duizenden mensen momenteel

werkloos zijn. Heel veel mensen

in afgelegen gebieden krijgen

helemaal geen hulp.Wij spitsen

ons vooral toe op deze groep.

Er zullen duidelijk nog heel wat

jaren nodig zijn om puin te

ruimen en opnieuw op te

bouwen. Vandaar dat wij tot

minstens eind 2019 verder

werken aan een zo sterk en

betaalbaar mogelijke

eengezinswoning (2 ouders, 2

kinderen en eventueel 1 ,max 2

grootouders).

Op vele plaatsen ligt er nog heel

wat gevaar op de loer. Vele

rotsen zijn losgeschud door de

aardbevingen. Het regenseizoen

is begonnen en de stortregens

nemen het losliggend zand mee

naar beneden en er rollen

regelmatig rotsblokken naar

beneden die zowel huizen als

mensen (kunnen) beschadigen.

Daarom hebben we met

verschillende groepen (YLTBI,

GM, Geopark) een vergadering

georganiseerd over deze

problematiek. De uitgenodigde

partijen waren: de regent, de

burgemeester, de dorpshoofden

van ons en de omliggende

dorpen, de gezondheidszorg en

een afgevaardigde van het

ministerie van landbouw.

De respons van alle partijen was

heel positief, maar zoals

gewoonlijk is er tot nu weinig

gebeurd. Maar wij geven niet

op!

Indri, één van onze meest

betrokken medewerkers, werkt

er verder. Hij probeert jonge

bamboe planten te vinden om

de flanken van de heuvels te

beplanten. Op deze manier laat

hij zijn studenten praktijk

oefeningen uitvoeren. Zo

bevorderen we de veiligheid en

het inkomen van de slachtoffers

van de aardbevingen.

Waarom bamboe?

Bamboe groeit weelderig in

Lombok. Het verschaft eten

(bamboe scheuten voor voedsel)

en is een basis grondstof/

materiaal voor huizen, meubels

en andere artisanale

ambachten. De wortels houden

erosie tegen en houden water

vast in de grond. Bamboe zorgt

voor zuurstof en het zuiveren

van de grond en het water.

Bovendien verschaft het een

stabiel inkomen voor de lokale

bevolking. Daarnaast zorgen de

planten voor een

veiligheidsbarrière tegen naar

beneden rollende rotsblokken.

Ze houden de rotsblokken

tegen, of gaan ze ten minste in

snelheid doen afnemen. Het is

duurzaam en milieuvriendelijk.

Als bouwmateriaal is bamboe

geschikt omdat het licht en

sterk is. Het groeit sneller dan

dat het stuk gaat (wanneer

behandeld) en het is een ideaal

bouwmateriaal in

aardbevingsgevoelige regio’s.

Gezien onze vereniging een

educatieve milieuvereniging is

gaan onze activiteiten ter plekke

altijd in samenwerking met

leerkrachten en leerlingen.

Ons doel is de mensen te leren

bouwen van A tot Z, op een

duurzame en milieuvriendelijke

manier. We bieden ook een kans

aan hen die dat wensen hiervan

hun beroep te maken.

Verder willen wij een boekje

uitbrengen waar de volledige

procedure en referenties in

beschreven staan en dat voor

iedereen gratis beschikbaar is.

Wat is er al gebeurd?

Ik, Els Houttave, ben vanuit

België naast fondsenwerving en

allerhande info over bamboe in

het algemeen, op zoek gegaan

naar mensen die bereid zijn om

mee te werken aan dit project.

Ik vond ingenieurs van het

bedrijf Ramboll (vestiging

London) die mee in zee gingen

om de eerste stapjes te zetten.

Zij deden opzoekingen

aangaande de flexibiliteit,

weerstand, sterktes en zwaktes

van bamboe en welke

versterkingen er hoe dan ook

moeten zijn voor

aarbevingsbestendig te bouwen.

Ze hielpen een eerste huisje te

bouwen in de stijl dat de lokale

mensen wilden.

Op 24 september kwam ik ter

plaaste en bezocht verschillende

plantages en

behandelingsplaatsen van

bamboe. Tot mijn spijt stelde ik

vast dat iedereen in de buurt de

bamboe behandeldt met zwaar

giftige stoffen waaronder

neurotoxines. Na veel zoeken en

navragen kwam ik terecht bij

Bamboe Craft Indonesia die

gevestigd is op Java (Jogyakarta).

Hun bamboe wordt behandeld

met Borax en Boric Acid. Beide

zijn niet giftige chemische

stoffen. BamboeCraft Indonesia

schonk ons behandelde bamboe

voor ons eerste huisje en wij

regelden het transport.

Het team van Bamboe Craft

Indonesia heeft zich ook ingezet

om een team van 4 mensen

samen te stellen die vanuit

Jogya ter plaatse is gekomen om

4 lokale leerlingen op te leiden.

Ondertussen zijn er 8 mensen

aan het bouwen en ontfermen 2

lokale dames zich over de

hongerige maagjes van onze 8

gasten.

Op 11 November kwam Marcin

(een medewerker van het

Ramboll team uit London) naar

Lombok om in levende lijve de

bamboe en de gebruikte

bouwtechnieken te bestuderen

en om daarna verder te werken.

Hij deed enkele aanpassingen

en berekeningen aan het

bestaande model om dan in

februari-maart aan het 2de deel

van het bouwproject te kunnen

beginnen. Gezien hij precies één

week ter plaatse bleef en een

enorm uur/cultuur verschil

ervaarde was hij bij zijn

terugreis behoorlijk afgemat.

Maar desalniettemin leverde hij

fantastisch werk, waarvoor

dank!

Ik besef nu al dat er drastische

aanpassingen nodig zijn aan ons

huidig bouwmodel.

Aanpassingen aangaande

veiligheid en sterkte. Ik zal de

aanpassingen goed moeten

kaderen om de mensen die de

huisjes zullen bewonen niet te

ontgoochelen. Ik ben ervan

overtuigd dat dit zal lukken door

vooral de nadruk te leggen op

veiligheid.

De keuze die we maakten als

dakbedekking is ook totaal

nieuw. We konden kiezen uit:

eterniet golfplaten (breekbaar,

lawaaierig, warm, goedkoop),

zink golfplaten (roesten, heel

warm, zeer lawaaierig bij regen,

maar ook goedkoop en licht),

dakpannen (al een stuk duurder,

zwaar en gevaarlijk wanneer ze

naar beneden vallen) en Alang

alang (duur, snel kapot, maar

wel natuurlijk en

composteerbaar). En dan was er

ook nog de keuze tussen een

aantal andere golfplaat

materialen, al dan niet

luidruchtig, milieu-on-vriendelijk

enz.

Nieuws uit Vlaams-Brabant
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21 November:
Tegenvallers

In de periode tussen de
aardbevingen en ons eerste
project zijn de prijzen van
bamboe, producten en de
arbeiders verschillende keren
gestegen als gevolg van de grote
vraag en het kleine aanbod.
Bovendien waren er geen
plaatselijke bamboebouwers te
vinden. Na langdurig zoeken
(uiteindelijk bekomen door
Bamboo Craft), en de extra
kosten die ermee gepaard gaan,
hadden we onze
bamboebouwers gevonden.
Ook bleek tijdens het proces dat
de berekeningen voor de nodige

materialen waren fout. Deze
werden nochtans berekend door
een professionele
bamboebouwer. Daardoor zijn
we verplicht om en klein deeltje
toxische bamboe toe te voegen
aan onze bouw.
Er waren ook enkele extra
meevallers
Wij hebben enorm veel geleerd
tijdens het opzoekingswerk.
Belangrijke informatiebronnen
zijn: De ingenieurs Marcin
Dawidzyk en Xavier Echagaray
van Ramboll London, Jack Everet,
Environmental Bamboo
Foundation Bali en filmpjes op
youtube.

Ook zorgt dit project ervoor dat

we de Javaanse en Lombokse
cultuur samenbrengen. Zo
hebben we bijvoorbeeld ontdekt
dat de javaanse bamboe
bouwers andere werktuigen en
andere bouwtechnieken
hanteren dan de bouwers op
Lombok.
We hebben lokale bamboe
bouwers in contact gebracht met
elkaar en gezorgd voor
kennisoverdracht tussen 2
groepen bamboebouwers. We
hopen dat we nog meer groepen
van bamboebouwers kunnen
bereiken om ook daar weer aan
kennisoverdracht te doen.

De sfeer op de bouwsite zit zeer
goed. Iedereen is heel

gemotiveerd. De dorpelingen
komen regelmatig langs om te
zien hoe het loopt. En sommigen
denken er ook aan om zelf in
bamboe te bouwen.
Dit project veroorzaakte een
creatieve boost bij ons allen!

Het resultaat op dit moment

1 van de 4 leerjongens is klaar
voor de arbeidsmarkt, maar
moet wel nog verder evolueren.
De andere 3 moeten nog meer
oefenen om volwaardige
werkkrachten te worden in de
sector. Alle 4 moeten nog
minstens 1 volledige dag extra
theoretische lessen bijkrijgen.

Als laatste kon ik gerecycleerde
tetrabrik golfplaten kopen die
met een alluminium film bekleed
zijn. Ze weerkaatsen
zonnestralen en houden meer
warmte buiten. Deze platen
waren pas na 5 November
beschikbaar bij Eco-Bali recycling
center. Uiteindelijk gingen
Marcin en ik zelf de platen halen.

We vertrokken omstreeks
middernacht op 13/14 November
en op 15 November om 7u30 in
de ochtend kwamen we aan land
op Lombok. Zonder een bed te
zien gedurende de hele reis. Het
was een duur (vooral de
boottocht was schandalig duur),
groot, zwaar en een vermoeiend
avontuur maar we hadden wat

we nodig hadden. Gelukkig gaf
Eco-Bali ons, gezien de
uitzonderlijke omstandigheden,
een heel bijzondere prijs voor de
golfplaten waarvoor we heel
dankbaar zijn. Uiteraard zijn we
heel benieuwd wat dit zal geven.

Op 15 November kwam het team
van Jogya aan. Zij maakten

kennis met hun leerlingen,Marcin
en mezelf. En na een
kennismaking met de omgeving
installeerden ze zich. Op 16
November trokken ze de gas
open en gingen ze aan het werk
en op 19 November kon je dit al
zien staan.

Nieuws uit Vlaams-Brabant
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Via Motivation United willen we werkzoekenden met een migratieachtergrond bekrachtigen en bijstaan in hun zoektocht

naar werk. Dit doen we enerzijds via mentoring; een methode waarbij we een professional met ervaring (mentor) koppelen

aan een werkzoekende (mentee). Via mentoring wordt de mentee versterkt in zijn zoektocht naar werk. Anderzijds volgt Sam

de werkzoekenden waarvoor hij nog geen mentor gevonden heeft zelf op.

Het doel van Motivation United is om 40 werkzoekenden per jaar te begeleiden, zeker 15 hiervan moeten doorstromen naar

werk of een opleiding. Dit jaar heeft Motivation United 50 werkzoekenden begeleidt, daarvan zijn er 30 succesvol

doorgestroomd naar werk of een opleiding. Er zijn 20 matches gemaakt tussen vrijwillige mentoren en mentees.

Hieronder enkele reacties van mentees:

"In a short period, my mentor helped improve my interview skills. We had mock interviews which were instrumental in

putting my capacities forward and came across confident during the interview.”

“Vandaag hebben we goed doorgewerkt en ons toegespitst op de volgende vragen:

• Waar ben ik goed in en doe ik graag.

• Waar ben ik goed in, maar wil ik liever niet doen.

• Taken die ik helemaal niet leuk vind.

• Het leukste moment op mijn vrijwilligerswerk.

• Hobby's/ interesses die me energie geven.

• Wat zou ik doen als ik niet langer belang hecht aan wat anderen van me denken?

• Wat zou voor mij de ideale toekomst zijn?

• Als ik de kans zou krijgen om helemaal opnieuw te beginnen wat zou ik dan anders doen.

Ik ging met een heel blij gevoel naar huis. Mijn mentor liet me inzien dat ik wel wat in huis heb en ze gelooft ook in me. Ik

heb terug hoop gekregen en begin ook in mezelf te geloven. Dank je wel mentor voor je steun en inzet. Dank je wel Sam

dat ik aan je project mag meedoen en bedankt voor de perfecte match.”

Sam Ebrahimi, ESF tewerkstellingsconsulent voor vzw AIF+ en het Motivation United project in Leuven

Nieuws uit Vlaams-Brabant

Volgende stappen

Een aantal lokale
bamboebouwgroepen zullen
tegen februari - maart geen
werk meer hebben omdat de
fondsen van vele
hulporganisaties op zullen zijn.
Heel wat projecten zullen ook
afgewerkt zijn. Anderzijds zijn de
bamboebouwers nu vooral aan
het werk in de toeristische delen.
Die zullen reeds heropgebouwd
zijn. Wij hopen dan opnieuw het
huidige Javanese team te laten
komen om in het noorden van
Lombok aan het werk te gaan.

Ons doel voor de toekomst is om
dezelfde huisjes te laten bouwen
op 3 verschillende locaties in het
noorden: Senaru, Sajang en
Sembalun. En dit met 3
verschillede teams. De bedoeling
is dat de verschillende teams een
aantal keer samenzitten, elke
keer op één van de 3 locaties.
Door technieken en vooruitgang
met elkaar te bespreken hopen
we elke groep te versterken.
Normaal gezien komt dan ook
een ingenieur van Ramboll
London het project ter plaatste
ondersteunen en begeleiden.
Als laatste luik van dit project
willen we in Oktober nog eens 3

huisjes bouwen in Pelolat,
Tanjung en Sulawesi.

Maar om dit project te voltooien
komen we nog heel wat fondsen
te kort.
Kijk dus alvast wat je nog kan
missen. En indien het lukt, stort
dan aub op het rekeningnummer
van Grenzeloos milieu: BE30
9730 5555 9311

Of indien u een fiscaal attest
wenst, via LZG: BE48 5230 8027
2427 met de melding "noodhulp
Lombok".

Voor mensen die willen storten
op een Indonesische rekening

kan dat op rekening van Sri
Mulyani: bank BRI Cabang
Mataram. Nr rekening 0052-01-
053147-50-9.
Sri Mulyani is het hoofd van
onze indonesische
zusterorganisatie Yayasan
Lingkungan tanpa batas
Indonesia.

Indien u nog vragen hebt kan u
deze stellen via het e-mailadres:
info@grenzeloosMilieu.org

Bedankt voor uw interresse.
Met milieuvriendelijke groeten,
Els Houttave, voorzitter
Grenzeloos Milieu

Met dank aan alle medewerkers, donors en sponsors:

Motivation United – een jaar verder

LEUVEN - Ons ESF tewerkstellingsproject “Motivation United”

ging van start in januari 2018, we zijn nu een jaar verder en

we delen graag hoe het geweest is.
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UBO-register

Eind 2017 werd het UBO-register ingevoerd, dat de gegevens van de uiteindelijke begunstigden van o.a. vzw’s moet

verzamelen. Dit om eventuele witwassen van criminele gelden tegen te kunnen gaan.

Wat is een uiteindelijke begunstigde?

Uiteindelijke begunstigden in een vzw kunnen zijn:

• de bestuurders,

• de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen,

• de dagelijkse bestuurders

• elke andere natuurlijke persoon die zeggenschap over de vereniging uitoefent (iemand die bijvoorbeeld geld geleend heeft aan

de vzw)

De gegevens van deze personen moeten door het bestuur ingegeven worden in het online register (www.myminfin.be), dit ten laatste

op 31 maart 2019.

Welke gegevens moeten verzameld worden?

• Naam en eerste voornaam;

• Geboortedag, -maand en –jaar;

• Nationaliteit(en) en land van verblijf;

• Volledig verblijfadres;

• De datum waarop men uiteindelijke begunstigde is geworden;

• Rijksregisternummer;

• Functie.

Tips voor voorbereiding aangifte

• Zorg dat alle huidige bestuursleden correct gepubliceerd staan in het Staatsblad.

• Zorg dat voor jullie duidelijk is wie de uiteindelijke begunstigden zijn (Meestal is dit heb dagelijks bestuur aangezien het geld

altijd terug in de vzw geïnvesteerd wordt).

• Verzamel eerst alle nodige gegevens alvorens je aan de aangifte begint.

Heb je vragen hierover? Contacteer je educatief medewerker

Bron: Gebasseerd op een artikel uit ‘VZW Review’ nr. 183, november-december 2018

Nieuws over de vernieuwde vzw-wetgeving

Aanvankelijk zou de vernieuwde wetgeving ingaan vanaf 01/01/2019. Maar voorlopig is het nog steeds een ontwerp, en dus nog
geen concrete wetgeving die gebruikt kan worden. Een eventuele nieuwe datum van inwerkingtreding zou pas ergens in mei
zijn. Verenigingen die toch wensen op te starten raden we dan ook niet meer aan om langer te wachten. Zorg wel dat je statuten
conform de wetgeving van 1921 zijn.

Zodra de wetgeving in voegen treedt, zullen wij in elke regio vormingen voorzien i.v.m. deze vernieuwde wetgeving. Hou dus
zeker je mailbox, onze nieuwsbrief en de volgende edities van de La Voce goed in de gaten voor de data van deze vormingen!

Heb je vragen hierover? Contacteer je educatief medewerker.

Belangrijk nieuws voor alle vzw’s

Wil je graag jouw vereniging zien verschijnen in de volgende editie van ‘La Voce’?

Een aankondiging van je activiteit? Een fotoverslag van een voorbij activiteit?

Stuur tijdig alle info door naar de educatief medewerkers.

Oproep: Jouw vereniging in ‘La Voce’
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In december 2018 werd de 70e

verjaardag van de Universele

Verklaring van de Rechten van de

Mens gevierd. Veel stemmen zijn het

erover eens dat, hoewel er

verbeteringen zijn opgetreden in een

aantal van de fundamentele rechten

die in deze verklaring worden

genoemd, een kritische en

waakzame houding moet worden

gehandhaafd in het licht van de vele

schendingen en excessen die in

verschillende delen van de wereld

worden gepleegd.

Met al zijn tekortkomingen en

tegenstrijdigheden is de universele

verklaring van mensenrechten een

instrument dat minimaal respect

voor basisrechten en toegang tot

fatsoenlijke levensomstandigheden

voor elk mens zou kunnen

waarborgen. Het is echter

vermeldenswaardig dat de staten die

niet voldoen aan de grondrechten in

deze verklaring , niet noodzakelijk

"voorbeeldige studenten" zijn op hun

eigen grondgebied.

We hebben veel gehoord de laatste

weken over het migratiepact en de

weigering van een deel van de

coalitie die België regeert om dit

pact te steunen. Dit verschil binnen

de regering, samen met de

veronderstelde gevolgen van de

goedkeuring van dit pact, is een

duidelijk symptoom van de

incoherentie die er bestaat in de

Belgische politiek en toont

tegelijkertijd de politieke belangen

die migratieproblemen hebben

veranderd in een strategisch spel om

stemmen te winnen en de publieke

opinie te verwarren. Het resultaat is

nu al bekend: de partij die zich

verzette tegen de ondersteuning van

het migratiepact deed merkwaardig

genoeg een half jaar voor de

verkiezingen afstand van de coalitie

van de huidige regering.

Het migratiepact en de 70e verjaardag van de verklaring van mensenrechten

Ondertussen worden de problemen met betrekking tot

migratie uitgesteld. Sinds 2015, het jaar waarin de

zogenaamde vluchtelingencrisis zijn hoogtepunt bereikte,

namen de obstakels voor de integratie van migranten uit

conflict- en geweldsgebieden toe tot het punt, in de laatste

twee jaar, van vervolging van burgers die een dak aanbieden

aan vluchtelingen…

Zeventig jaar na de ondertekening van de

mensenrechtenverklaring is deze scène nogal schandelijk,

omdat we allemaal getuige zijn geweest van een beleid dat

steeds vijandiger staat tegenover de integratie en de correcte

behandeling van asielzoekers, tot de criminalisering van

mensen zonder wettelijk verblijf, de obstakels waarmee deze

groepen worden geconfronteerd om toegang te krijgen tot

basisrechten zoals gezondheid, werkgelegenheid, onderwijs

enz.

Het monitoren van vooruitgang op het gebied van

mensenrechten moet worden nagekomen in landen die

slecht scoren, de lijst is nog lang; maar het zou niet eerlijk

zijn dat de landen met de grootste kans om de 'voorbeeldige

studenten' te zijn, in termen van respect voor basisrechten

voor al hun burgers, zich niet zien in de morele verplichting

om hun beleid ten aanzien van migranten te verbeteren.

Bovendien zou het debat verder moeten gaan en de

noodzaak besproken moeten worden om een einde te maken

aan de directe of indirecte verkoop van wapens en tevens

een einde te maken aan een beleid van interventie en

destabilisatie die niets anders doen dan oorlogen, armoede

en toegenomen schendingen van de mensenrechten

veroorzaken .

Karl Struyf, educatief medewerker vzw AIF+, regio Brussel



15AGENDA

ALGEMEEN

28-02-2019

DEADLINE indienen aanvraag fonds Celina Ramosall

https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2019/293308

Koning Boudewijn Stichting

ANTWERPEN

10/03/2019 - 9u30 tot 16u30
ALGEMENE VERGADERING + AIF-dag

't Werkhuys
Zegelstraat 13,
2140 Borgerhout,Antwerpen

vzw AIF+
info@vzwaif.be

16/03/2019 - van 16u tot 00u
New Roz viering

Misc, Bredabaan 380A,
2170 Antwerpen

Koerdische Vriendenkring
Abdalla Ali (voorzitter): 0465 32 40 69

16/01/2019 - 12 – 14u
Multiculturele tafel Sociaal restaurant

Zaal Papà Cervi Vennestraat 98
3600 Genk
Sociaal tarief: volw: €3,50, kinderen -12j: €2 Gewoon tarief: volw: €7, kinderen -12j: €2
Multiculturele tafel en VZW AIF+
multicultureletafel@vzwaif.be – 0489 69 37 71

LIMBURG

27/01/2019 - 14u tot 17u
Nieuwjaarsreceptie

Villa Mescolanza
Begijnenstraat 39
2300 Turnhout

Villa Mescolanza
bieke.vanriel@turnhout.be

16/03/2019 - vanaf 18u
Culti-culinaire avond

t Antwoord
Otterstraat 114
2300 Turnhout
BIGHRO
inschrijven verplicht: info@bighro.org

15/5/2019 en 30/9/2019
DEADLINE aanvragen uitwisselingssubsidie provincie Vlaams-Brabant

aanvraag enkel mogelijk voor vzw's
lisa.deweirdt@vlaams-brabant.be

tot 31/3/2019
Vrijwilligers gezocht avond- en nachtpermanentie

in Leuvense winteropvang voor daklozen

CAW Oost-Brabant
contacteer Jeroen De Wilde: jeroen.dewilde@
cawoostbrabant.be of 0471 27 96 36

26/01/2019 - 10u-12u
Nieuwjaarseditie Stuurgroep Vlaams-Brabant

Romaanse Poort,
lokaal A06
Brusselsetraat 63, 3000 Leuven

vzw AIF+
inschrijven: artemis@vzwaif.be

VLAAMS-BRABANT






