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Beste lezer,

De lente is in het land! Ook bij AIF+ is
er vernieuwing: met onze nieuwe
directeur en een goede ploeg
medewerkers beginnen we aan een 
frisse start om onze verenigingen zo 
goed mogelijk te ondersteunen. In
deze editie van La Voce kan u lezen
hoe we deze ondersteuning concreet
zien. Nu kunnen we dit ook officieel in
Brussel doen met een heel aantal
erkende verenigingen. Afgelopen
algemene vergadering in onze

hoofdstad zet ons aan om hier extra
ons best voor te doen.

Naast ondersteuning is zinvolle
projecten opstarten eveneens een
belangrijk element van de werking van
onze federatie. Zo gaan we met onze
caravan rond waarbij vluchtelingen hun
persoonlijk verhaal zullen vertellen aan
wie wil luisteren en er het gesprek
over aangaan met voorbijgangers. Op
die manier willen we mensen
verbinden met elkaar. Dat doen onze
verenigingen ook. Elke dag opnieuw. U

kan dit zien, lezen en voelen in de vele
artikels in deze La Voce over onze 
verenigingen en hun activiteiten. U kan
er lezen hoe cultuur verbindt, waar we
ook vandaan komen, hoe we ook onze
religie beleven, welke waarden en
normen we belangrijk vinden, hoe we
eruit zien, …: we zijn allemaal mensen
die verbinding zoeken met elkaar om
samen het project aan te gaan van
samenleven in al onze diversiteit. Elke
dag opnieuw.

Luciano Corsini, voorzitter vzw AIF+

Algemene vergadering 19 maart 2017 p. 16

African Ummah p. 3 Samen onderweg p. 14't Origineel ontmoet Geel p. 10

La Voce



2



3

African Ummah

Nieuwe afdelingenNieuwe afdelingen in de kijkerin de kijker

Hun doelstellingen zijn meer integratie en
samenwerking tussen moslims en niet-moslims, het
doorgeven van hun cultuur, via jaarlijkse grote
activiteiten, theatervoorstellingen voor kinderen en
samenwerkingen met scholen rond sensibilisering
over de islam.

De vereniging richt zich tot de Afrikaanse
moslimgemeenschap, maar alle geïnteresseerden
zijn welkom op hun activiteiten! De vereniging staat
open voor samenwerkingen met andere
verenigingen en organisaties…

Contact: louguesita@hotmail.com - 0476 53 46 11
(secretaris : Adam Lougue)

Muslim Associationof Geel (M.A.G)

Muslim Association of Geel is een
vereniging die de participatie van de
Afrikaanse gemeenschap in Geel wil
bevorderen door activiteiten te
organiseren zoals debatten, socio-
culturele activiteiten,feesten,
educatieve bijeenkomsten, ….

De vereniging heeft geen vaste
locatie, maar je mag altijd contact
opnemen met de voorzitter om hun
programma te kennen.

Contact: voorzitter louguesita@gmail.com

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

Thaïs Haerens - Educatief medewerkster vzw AIF+ regio Antwerpen

African Ummah uit Turnhout is een koepelvereniging voor de Afrikaanse moslimgemeenschap uit vijf verschillende
landen (België, Italië, Duitsland, Spanje en Nederland).
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Een documentaire van het collectief Ciclope 
die veel thema’s opent om een belangrijk 
debat over migratie te voeren. Vier 
verschillende verhalen die deel uitmaken 
van een groter verhaal: migratie.

De documentaire  “Porque nos vamos” gaat 
over de spaanstalige migratie in Sint-Gillis
(Brussel). Deze film, geregisseerd door
Xavier Solano van collectief Ciclope, kwam
tot stand op vraag van de Spaanstalige
gemeenschap in Sint-Gillis nadat zij
merkten dat zij in de viering van 50 jaar
migratie een constant vergeten
bevolkingsgroep waren.

"Ook andere migranten
herkenden zich hierin"

“Porque nos vamos”, stelt geen vragen , maar probeert antwoorden te geven

Nieuws uit de verenigingenNieuws uit de verenigingen

Thaïs Haerens – Educatief medewerkster vzw AIF+ regio Antwerpen

Net zoals de voorbije jaren, stonden
ze ook dit jaar op de grote Chinese
nieuwjaarsparade garant voor een
geweldig mooi dansspektakel door 
de straten van Brussel.

Je kan de dansgroep ook dit najaar 
in actie zien op hun eigen paviljoen 
op Couleur Sport in Park Spoor 
Noord Antwerpen en verder kan je 
hen altijd volgen op hun 
Facebookpagina!

Contact: Facebook: @yangeyaogu

Dat de dames van onze Antwerpse lidvereniging EU-China Y&Y Team kunnen dansen, weten we.

Deze documentaire wil de vergeten
geschiedenis achterhalen van de
Spaanstalige migratiestromen naar België
via Sint-Gillis. Via gesprekken met vier
verschillende mensen met een Spaanse en
Latijns-Amerikaanse achtergrond die nu in
Brussel wonen laat deze documentaire zien
hoe gelijklopend de verschillende
migratieverhalen zijn.

Karl Struyf - Educatief medewerker AIF+ Brussel

contact: Xavier Solano - xaviersolano@hotmail.com

Tijdens de avant-première waren de reacties unaniem positief en ook andere
migranten met andere etnische achtergronden herkenden zich hierin. Deze
documentaire kwam tot stand binnen een samenwerkingsverband tussen GC
Pianofabriek en de Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden Sint-Gillis.

Chinese nieuwjaarsparade in Brussel: EU-China Y&Y Team schittert!

https://www.facebook.com/yangeyaogu/
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Op zaterdag 28 februari organiseerde
de vereniging La Donne Italiane uit
Brussel een rondetafelgesprek rond de 
rol van de vrouw in de samenleving.

Aan de hand van verhalen over hun
migratie naar België hebben de
vrouwen die deelnamen aan het 
rondetafelgesprek een aantal aspecten 
uit hun ervaring naar voor gebracht
waarbij de nadruk gelegd werd op de
participatie van vrouwen in de
integratieprocessen.

Het resultaat waren acht verschillende
migratieverhalen over de eerste of
tweede generatie Italiaanse migranten
die naar België kwamen, op zoek naar
een betere toekomst. In elk verhaal
ging het over de moeilijkheden
waarmee zij geconfronteerd werden,
de veranderingen in hun dagelijks
leven zoals bijvoorbeeld de zorg voor
de kinderen, het contact met de familie
in het thuisland, de taalbarrière, het
zoeken naar werk en veel meer...

Deze activiteit was een voorproefje van
een groter project waar zij verder aan
willen werken om de identiteit van de
jonge generaties te vergemakkelijken.

Karl Struyf - Educatief medewerker AIF+ Brussel

De nadruk lag op de participatie van vrouwen in de integratieprocessen

Sahel dans en Muziek: culturele explosie in woord en muziek

Op 29 april nodigt Kaotal vzw het Nigeriaanse
rappers duo ‘Ali Atchibili’, bestaande uit
Kaidan Gaskia II en Ali Oumarou, uit voor een
concert in Leuven en Brussel.

Met dit optreden geeft Kaotal vzw jongeren een
platform voor wederzijdse artistieke
(h)erkenning. Jonge mensen krijgen de kans om
elkaar op een artistieke manier te leren kennen.

Via muziek en dans verkennen performers en
publiek de randen, grenzen en raakvlakken van
elkaars culturele expressie.

Nigeriaanse muziek, ritme, dialoog en
interculturele uitwisseling staan garant voor een
warm initiatief dat nog lang zal nazinderen.

Meer info binnenkort via onze website: http://www.vzwaif.be/

Artemis Kubala - Educatief medewerkster vzw AIF+ regio Vlaams-Brabant

Italiaanse vrouwen praten over migratie
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In samenwerking met lokale partners in
het Zuiden kon AID vzw, dankzij het
project Humura, een basisopleiding
aanbieden aan twintig tienermoeders in
Rwanda om een varkenskwekerij en
groentetuin te starten. Met een efficiënte
opvolging kunnen de tienermoeders
financieel zelfstandig zijn, op eigen
benen staan en een betere toekomst aan
hun kinderen bieden.

Op zondag 22 januari organiseerde vzw
Open je Hart, een Genkse
liefdadigheidsorganisatie, een benefiet
voor Jawad.

Jawad is een Algerijns jongetje van 5 jaar oud
die problemen heeft met zijn lever waardoor
ook zijn niertjes aangetast worden. De
behandeling kost handenvol geld en vzw
Open je Hart wou met de organisatie van een
benefiet de ouders een financieel hart onder
de riem steken.

AID vzw helpt tienermoeders in Rwanda en ouderen in Burkina Faso

Mati Zerbo – voorzitster AID vzw & Thaïs Haerens – Educatief medewerkster vzw AIF+ regio Antwerpen

Contactgegevens: voorzitster Mati Zerbo: 
0498/28 99 24

Stortingen voor de realisatie van hun
projecten kunnen gebeuren op

BE63 0017 6490 6108

Benefiet voor Jawad

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

AID vzw uit Kasterlee zat niet stil in 2016, integendeel!

Maar daar bleef het niet bij… Dankzij
Wereldmissiehulp en vzw Noord-Zuid
konden ze via het project Sia Bara meer
dan 200 kwetsbare bejaarden uit het
ziekenhuis van Ouagadougou en het
bejaardencentrum Sakoula in Burkina
Faso voorzien van dekens, kleren,
rolstoelen en rollators.

En de vereniging maakt al volop plannen voor 2017!
Zo organiseren ze op 6 mei een wereldfeest, op 25 vindt het Waterputfestival plaats
en op 24 juni staat het Tilemana feest al ingepland. Al deze activiteiten zullen
doorgaan in Lichtaart.

In de voormiddag was er een ontbijt en
in de namiddag kon je genieten van een
heerlijk voorgerecht, gevolgd door een
lekkere lasagna. Tijdens de dag waren
er verschillende soorten animatie
voorzien zoals henna tekeningen,
verkoop van Takchitas speelgoed,
parfum, …

Jawad zelf was ook aanwezig en zorgde
voor een extra leuke sfeer!
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"Het was een mooie,
gezellige en verrijkende
avond voor iedereen"

Dit was ook de ideale gelegenheid om onze
nieuwe directeur aan de Brusselse verenigingen
voor te stellen. In een aangename sfeer heeft 
iedereen de kans gekregen om iets over hun
vereniging te vertellen en de anderen kregen de
kans om dieper in te gaan op bepaalde aspecten
van de werking van sommige verenigingen. Het
was een mooie, gezellige en verrijkende avond
voor iedereen!

Wij danken bij deze ook graag de mensen van La
Vielle Chechete voor de warme ontvangst en alle
aanwezige verenigingen uit Brussel.

Op maandag 23 januari organiseerden wij een nieuwjaarsreceptie voor de stuurgroep
van Limburg. We hadden er dit jaar voor gekozen om de receptie op verplaatsing te
doen. Daarom trokken we met z’n allen naar de gezellige ‘Poolse Club Waterschei’,
uitvalsbasis van ‘Pools Comité Plaatselijke Verenigingen vzw’.

De dames van onze ‘Multiculturele Tafel’ zorgden voor de overheerlijke hapjes en de 
inkleding van de locatie. Het werd een héél gezellige avond dankzij de talrijke opkomst
van onze leden. Onze voorzitter nam even het woord en stelde dan ook meteen de
kersverse directeur voor. Voor de rest van de avond was het vooral veel lachen, eten en 
drinken.

Een geslaagde receptie die we in 2018 graag nog eens overdoen op een andere locatie.
Kandidaten?

Nieuwjaarsreceptie in Sint Gillis - Brussel

Een nieuw jaar brengt nieuwe wensen met zich
mee. En waar kunnen mensen elkaar het best
het allerbeste wensen voor een nieuw jaar? Op
een nieuwsjaarsreceptie natuurlijk.

De Brusselse verenigingen kwamen samen op
dinsdag 21 februari om een nieuw werkingsjaar
te starten en samen een glaasje te drinken. Deze
keer kozen we voor La Vieille Chechette, een
aangenaam café’tje in het hartje van Sint-Gillis.
Het café is ontstaan uit een groep vrijwilligers die
een soort coöperatieve hebben opgestart om een
ruimte te creëren waar mensen kunnen babbelen,
een boek lezen of kopen en een vergadering of
filmvoorstelling kunnen organiseren. Kortom dé
ideale plek om samen te komen met onze
Brusselse lidverenigingen om het nieuwe jaar
goed in te zetten.

Karl Struyf - Educatief medewerker AIF + Brussel

AIF+ Limburg viert!

Alberto Mazzoni – Educatief Medewerker AIF+ Limburg

Zoals elk jaar zetten we als AIF+ het jaar feestelijk in met een nieuwjaarsreceptie per regio. In Limburg gaven we daarom
alvast de aftrap.
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Helga Scott Sangha Achuo is een studente
International Business Management aan
de Artevelde Hogeschool te Gent. In het
kader van haar studies werkt zij een
project uit over de communicatie tussen
de leidinggevende in een organisatie en
de overige collega’s.

Studente van Cameroon Union Flanders werkt projectdag uit over vzw AIF+

Artemis Kubala - Educatief medewerkster vzw AIF+ regio Vlaams-Brabant

Karama weet haar leden wel heel goed te verwennen…

Op zaterdag 4 maart organiseerde Karama voor haar leden 
een pastadag. De mensen konden genieten van een heerlijke 
portie pasta en dit helemaal gratis!
Het hoeft waarschijnlijk niet vernoemd te worden dat het een 
groot succes was en dat de mensen echt genoten hebben, 
maar we zeggen het toch graag nog eens.

Heerlijke pasta voor onze Karama-leden

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

Dankzij een mailtje van Silvanus Mouanjo,
de voorzitter van CUF, aan Artemis met de 
vraag of Helga een dagje mee kan komen 
volgen op het kantoor van AIF+, kunnen 
CUF en AIF+ haar deze kans aanbieden. 
Helga is van harte welkom en wij zijn 
alvast heel erg benieuwd naar haar
bevindingen!

Alvast heel veel succes!
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NOWEFAM Leuven is een niet-politieke,
non-profit vereniging, een 5 tal jaar
geleden opgericht door personen
afkomstig uit de noordwestelijke regio van
de huidige republiek Kameroen. De
noordwestelijke regio staat bekend om zijn
sociaal-culturele authenticiteit die tot uiting
komt in de schitterende, kleurrijke,
prachtige traditionele kledij die wereldwijd
wordt bewonderd.

NOWEFAM wilt eenheid en vooruitgang
samenbrengen via cultuur en
ontwikkelingsprojecten ondersteunen in de
noordwestelijke regio van Kameroen. De
vereniging verwelkomt leden van alle
religies en culturen uit Kameroen en wilt zo

sociale, culturele, politieke en economische
barrières doorbreken. Ook leden uit andere 
Afrikaanse landen zijn zeker welkom.

"Gemeenschapsondersteunende
initiatieven vormen de basis van 

NOWEFAM’s
“give back”-strategie aan de

gemeenschap."

Sinds het ontstaan van NOWEFAM
verzamelt de vereniging middelen
waarmee ze gemeenschappen die het
moeilijk hebben ondersteunt. Zo helpt zij
weeskinderen in 2 weeshuizen. Dankzij

de financiële en materiële steun van haar 
leden en hun partners, families en vrienden 
is deze humanitaire steun mogelijk.

Gemeenschapsondersteunende initiatieven 
vormen de basis van NOWEFAM’s “give 
back”-strategie aan de gemeenschap. De 
vereniging participeert in sociaal-culturele 
activiteiten om zo de Leuvenaars te laten 
proeven van de rijkdom aan sociaal-
cultureel erfgoed van de noordwestelijke 
regio om zo deze regio op de kaart zetten 
als toeristische trekpleister.

Verenigde krachten om een verschil te maken

De nieuwe vereniging Risala, wat
zoveel betekent als ‘de boodschap’,
heeft een vliegende start
genomen met een heel mooi
initiatief voor de daklozen in
Brussel.

Risala heeft op zaterdag 18
februari een voorbeeldig initiatief
genomen door een bezoek te
brengen aan de daklozen in
Brussel. Op die manier probeert de
vereniging tezamen met haar
leden ook op deze mensen hun
gezicht een mooie lach te toveren.
Daklozen voelen zich vaak
ongewaardeerd en hebben geen of
weinig sociale contacten.

"Met dit initiatief hebben 
zij 250 mensen kunnen 

voorzien van een 
voedselpakket!"

In de voormiddag hebben de
deelnemers de voedselpakketten
klaargemaakt en in de namiddag
vond de verdeling plaats. Met dit
initiatief hebben zij 250 mensen
kunnen voorzien van een
voedselpakket! Als dat geen dikke
pluim waard is voor deze nieuwe
vereniging.

Risala bezorgt voedselpakketten voor daklozen in Brussel

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

Ngeh Philip Ndjodzeka - voorzitter NOWEFAM Leuven & Artemis Kubala - Educatief medewerkster vzw AIF+ regio Vlaams-Brabant

NOWEFAM (North West Family) Leuven blijft zich met verenigde krachten inzetten om samen met al haar leden en
sympathisanten een verschil te maken voor wezen, armen en noodlijdenden in Kameroen.
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Zeynep Ulvan – Educatief medewerkster vzw AIF+ regio Limburg, Geel en Mol

’t Origineel ontmoet Geel

Op zaterdag 22 april organiseert ’t Origineel een wereldfeest dat wordt getrokken door een 
samenwerking tussen Geelse “Vlaamse” verenigingen en Geelse “Multiculturele” verenigingen.

Tijdens dit wereldfeest zullen de bezoekers kunnen genieten van verschillende soorten muziek en hapjes en zullen ze ook kunnen 
deelnemen aan een info- en toonmoment over deze prachtige samenwerking.

Het wereldfeest gaat door in zaal St. Amands, naast de parking voor het stadhuis. Iedereen is welkom vanaf 14u00. Om 15u00 
vindt het info- en toonmoment plaats en vanaf 19u00 begint het wereldfeest met muziek!

Praktisch:

Waar: St Amands naast het stadhuis, Werft 16

Wanneer: zaterdag 22 april 2017

Van: 14.00 uur

Prijs: Inkom gratis, voor hapjes en drank een bijdrage
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Zondagochtend om 06u00 uit de veren om een 
heerlijk ontbijtbuffet klaar te maken voor de 75 
ingeschreven leden van PZK Krakus PCV uit Genk…
Dat was voor de bestuursleden en vrijwilligers geen 
enkel probleem!

Zondag 12 maart was een prachtige zonovergoten 
dag, de eerste echte lentedag van 2017. Het ideale 
moment voor een lente-brunch!

De insteek was Pools. Op het buffet waren heerlijke 
lekkernijen terug te vinden: Poolse worstjes, roerei 
met en zonder spekjes, een lekkere typisch Poolse 
aardappelsalade, tonijnsalade, verschillende broodjes 
en verse groenten, voor de kinderen waren er ook 
pannenkoeken die trouwens niet enkel door de 
kinderen gesmaakt werden ;-) , …

Voor het dessert hadden ze een apart buffet voorzien 
met Madeleine-koekjes, chocoladetaart, appelcake, 
en lekker vers fruit. Al deze lekkere gerechten 
werden vergezeld met een lekker kopje koffie of thee, 
sinaasappel- en pompelmoessap en voor de 
liefhebbers stond de cava ook koud.

De aanwezigen gingen naar huis met een heerlijk 
voldaan gevoel. De koks van dienst kregen dikke 
pluimen en de vraag om het volgend jaar opnieuw te 
laten doorgaan. De tweede editie van de lentebrunch 
was een feit, en het ziet ernaar uit dat het een 
jaarlijkse traditie zal worden.

Heerlijke lente-brunch bij PZK Krakus PCV

Natascha Katnik – Directeur vzw AIF+

Vzw AFI Winterslag is een
vereniging die het gezin centraal
stelt. Dat bewijzen ze keer op keer
a.d.h.v. hun leuke activiteiten.
Meestal zijn het wel de kinderen
die met de ouders meegaan maar
op 5 maart was dat omgekeerd:
de ouders mochten deze keer met
de kinderen mee om samen
carnaval te vieren.

Begin maart organiseerde vzw AFI
Winterslag een groot
kindercarnavalsfeest: ballonnen,
muziek en snoep, meer moet dat
voor de kinderen niet zijn! Toch
werd er ook een groep prinsessen
en een prins uitgenodigd om het
feestje extra leuk te maken. Anna,
Elsa en Belle en het Beest
speelden en dansten met de meer
dan 50 verklede kinderen.
Sommigen mochten ook een
romantisch dansje wagen met de
prins ;-). De mama's en papa's
waren tevreden met kinderen die
klaar waren voor hun bed op het
einde van de namiddag...

Party time voor de kinderen van AFI Winterslag

Diana Zangari – Vrijwilliger vzw AFI Winterslag
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Vzw AIF+: Wie zijn we? Wat doen we? Wat kunnen we voor jou betekenen?

Vzw AIF+ is een multiculturele 
koepelvereniging die erkend is door 
de Vlaamse Gemeenschap. Onze 
Nederlandstalige sociaal-culturele 
lidverenigingen zijn gevestigd in 
Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant 
en Brussel. Via het verenigingsleven 
wil vzw AIF+ werken aan een open en 
diverse samenleving met gelijke 
kansen voor iedereen waarbij de 
culturele eigenheid bewaard blijft en 
het samenleven in diversiteit 
gestimuleerd wordt.

Sommigen zijn al jaren lid van vzw AIF+, anderen zijn nog maar recent aangesloten, maar het is nooit slecht om ons nog
eens voor te stellen en nog eens uit te leggen waar we voor staan en wat we voor jouw vereniging kunnen betekenen.

Missie & Visie

“vzw AIF+ bestaat door én voor haar vrijwilligers”

Vzw AIF+ draagt zowel het bewaren van
diverse culturele identiteiten als het kunnen
samenleven in diversiteit in de Vlaamse
maatschappij hoog in het vaandel. Door
ons divers ondersteuningsbeleid proberen
wij de integratie, emancipatie en
verzelfstandiging van etnisch-culturele
minderheden te vergroten. Dit doen we
door de aangesloten lidverenigingen te
versterken, hen te stimuleren om samen te
werken met anderen en door zelf een
voorbeeld te zijn op het vlak van
vrijwilligersbeleid.

Wij maken de noden en behoeften van
etnisch-culturele minderheden
bespreekbaar en verdedigen deze door
standpuntvorming en door deelname aan
relevante fora en platforms op
gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau.

Democratie en zelfbestuur voor al onze
lidverenigingen is één van onze
streefdoelen. Wij maken geen onderscheid
naar de herkomst van de leden en het
“Europees Verdrag van de Rechten van de
Mens” is dan ook het grondbeginsel
waarop onze missie en visie gebaseerd is.

Vzw AIF+ bestaat door én voor haar
vrijwilligers. Zij spelen een prominente rol
in het beleid en de organisatie van de vzw.

“Democratie en zelfbestuur 
is één van onze 
streefdoelen”

Door met onze lidverenigingen te werken
aan integratie, een samenspel tussen het
bewaren van de culturele identiteit en

kunnen samenleven in diversiteit in de
Vlaamse maatschappij, hopen wij te komen
tot een verregaand begrip voor elkaar, met
aanvaarding van elkaars verschillen en een
openheid voor diversiteit.
Meer nog dan aanvaarding is diversiteit
voor vzw AIF+ een rijkdom, een bron van
kansen die functioneert als middel en
potentieel voor de aangesloten
verenigingen.

Ons ondersteuningsbeleid uit zich op
verschillende niveaus en op diverse
manieren en is gebaseerd op de 4 functies
van het sociaal-cultureel werk: het
culturele, het educatieve, het
gemeenschapsvormende en het
maatschappelijk activerende. Hierbij is de
belangrijkste doelstelling de
verzelfstandiging van de lidverenigingen.

Vzw AIF+ is lid van het Minderhedenforum.
Op die manier laten we de stem van de
verenigingen horen bij de gemeentes,
provincies en de Vlaamse overheid. Dit doen
we om op te komen voor dingen die we
samen belangrijk vinden!
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Ons ondersteuningsaanbod

Meer info: www.vzwaif.be of bij jouw educatief medewerker:

Antwerpen: Thaïs: thais@vzwaif.be – 0485/33 04 72

Brussel: Karl: karl@vzwaif.be – 0484/29 95 79

Limburg: Zeynep: zeynep@vzwaif.be – 0488/41 07 27 

Vlaams-Brabant: Artemis: artemis@vzwaif.be – 0484/31 81 62

Algemeen: Natascha: natascha@vzwaif.be – 0488/41 07 37

Jawad Bouallal - stagiair PHL Onthaal & PR  & Natascha Katnik - directeur vzw AIF+

Lid worden

Om lid te worden van vzw AIF+ moet een vereniging aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben wij niet
zomaar opgesteld om jullie te plagen. Om jullie goed te kunnen ondersteunen hebben wij bepaalde informatie en engagement
van jullie nodig. We zetten ze nog eens op een rijtje.

Bij AIF+ geven wij regelmatig infosessies en 
vormingen voor de bestuursleden van de 
lidverenigingen. De inhoud hiervan kan 
heel verschillend zijn, maar de meest 
terugkerende vormingen zijn: boekhouding 
voor vzw’s, vzw-wetgeving, 
vrijwilligersbeleid, fondsenwerving, …

Onze educatief medewerkers hebben ook 
veel administratieve kennis die zij met jullie 
kunnen delen. Zij kunnen helpen bij het 
aanpassen of opstellen van statuten, 
opstellen van een jaarprogramma, indienen 
van subsidie- of projectaanvragen bij 
steden, gemeenten en provincies,…

Verder kunnen onze educatief 
medewerkers ook helpen met het geven 
van een opleiding op maat van jullie 
vereniging. Of als jullie kant en klaar 
materiaal nodig zouden hebben zoals 
draaiboeken voor activiteiten en blanco 
onkostennota’s.

Ook kunnen onze lidverenigingen bij ons 
terecht voor het uitlenen van verschillende 
materialen. Dat gaat van boeken en 
brochures tot het uitlenen van een 
projector (beamer), laptop of 
geluidsinstallatie (mits betaling van een 
waarborg).

Om promotie te maken voor jullie 
activiteiten kunnen jullie ook, via de 
educatief medewerker, bij ons terecht. Wij 
helpen bij het actief verspreiden van 
reclame voor jullie activiteiten via onze 
website, La Voce, de nieuwsbrief en onze 
facebook pagina. Maar ook voor het 
drukken van promomateriaal zoals affiches, 
inkomkaarten en flyers staan wij voor jullie 
klaar. Elke lidvereniging heeft per jaar recht 
op 100 A4 pagina’s in zwart-wit en 10 
affiches in A3-formaat in kleur. Dit moet 
wel minstens 1 week op voorhand 
aangevraagd worden bij ons via het 
algemeen e-mailadres info@vzwaif.be.

Eens jullie lid zijn van vzw AIF+ kunnen jullie heel wat ondersteuning van ons krijgen. Sommige vormen
zijn al meer gekend dan andere.

Vzw AIF+ werkt met actieve,
Nederlandstalige verenigingen voor
volwassenen die minstens 1 algemene
vergadering of planningsvergadering en 3
bestuursvergaderingen per jaar
organiseren waarop ze hun educatief
medewerker van vzw AIF+ uitnodigen. Dit
naast hun normale werking, die de
organisatie van sociaal-culturele activiteiten
inhoudt. Het is belangrijk dat de educatief
medewerker op minstens 3
bestuursvergaderingen uitgenodigd wordt,
zo kan hij/zij een goed zicht krijgen op de
mate van zelfstandigheid van jouw
vereniging.

Ook vragen wij aan onze lidverenigingen 
om deel te nemen aan de jaarlijkse 
algemene vergadering en om minstens op 
2 stuurgroepen, georganiseerd door jouw 
educatief medewerker, aanwezig te zijn.

Als je vooraf de jaarplanning doorgeeft aan 
je educatief medewerker, kan hij of zij er 
ook voor zorgen dat hij eens een kijkje 
komt nemen op een activiteit van jouw 
vereniging. Hierdoor kan er een artikel in 
de La Voce verschijnen van jullie activiteit. 
Als de educatief medewerker vooraf op de 
hoogte is (minstens 1 maand), kan dit ook 
in de nieuwsbrief gezet worden en kan er 
zo extra reclame gemaakt worden

voor de activiteit.
Doordat jullie ook financiële steun krijgen
van ons is het ook belangrijk dat jullie het
logo van vzw AIF+ op jullie promomateriaal
(affiches, flyers, uitnodigingen, …) zetten.
Dit promomateriaal kan dan samen met
nog wat foto’s dienen als bewijsstuk op het
einde van het jaar voor het indienen van
jullie subsidiedossier bij de gemeente en
voor de aanvraag van het werkingsgeld dat
jullie van ons krijgen (100 of 150€).

Als laatste vragen wij om de gegevens van
10 vrijwilligers van jullie vereniging door te
geven. Op die manier zijn deze vrijwilligers
ook gedekt door onze verzekering.

 Alberto: alberto@vzwaif.be – 0488/58 64 14
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La Voce: “Beste Sabine, wat doe jij
precies bij AIF+?”
Sabine: “Ik ben administratief bediende. Ik
doe de interne boekhouding, het praktisch
personeelsbeleid en algemene
administratieve taken. Deze taken wissel ik
af met het in orde brengen van de
verzekeringen en sta ik in voor het
praktische veiligheid- en preventiebeleid.
Het opmaken van verslagen van onze
teamvergadering en af en toe een statuut
vertalen hoort er ook bij.”

La Voce: “Hoe ben je bij AIF+ terecht
gekomen?”
Sabine: “AIF+ had in juni 2013 een vacature
openstaan waarin ze een administratief
bediende zochten. Ik heb mee gedaan aan
de selectieprocedure en was superblij toen
ik werd gebeld dat ik mocht beginnen.”

La Voce: “Doe je jouw werk graag?”
Sabine: “Ja, omdat ik doe wat ik graag doe
en dat is voornamelijk personeels-

Samen onderweg …

Een blik achter de schermen bij vzw AIF+

Om elkaar beter te leren kennen hebben we een nieuwe rubriek toegevoegd aan onze La Voce: “Een blik achter de schermen bij
vzw AIF+”. Voor deze 1e editie mag Sabine Daenen de spits afbijten in een kort interview.

Via de vereniging Eye for Salone hoorde ik in 2011 voor
het eerst van Associazioni Internazionali Federate,
kortweg AIF. Van 1 mei 2012 tot 31 december 2016 mocht
ik als educatief medewerker met jullie op weg gaan bij
vzw AIF, eerst zonder en dan met die “+”.

Ik koester de vele boeiende ontmoetingen die ik met jullie
had, de interessante gesprekken, de doldwaze herinneringen,
vrolijke foto’s, de geweldige activiteiten, Erfgoed-projecten
allerlei, … In goede tijden en op moeilijkere momenten had ik
de eer om in Vlaams-Brabant te kunnen terugvallen op
geëngageerde vrijwilligers die zich ‘dag in – dag uit’ inzetten
voor een hartverwarmende, leerrijke, gastvrije en kleurrijke
samenleving. Een ware inspiratiebron!

Het is onmogelijk om al die bijzondere momenten in één La
Voce samen te vatten, laat staan om alles wat ik van jullie
geleerd heb in één artikel neer te schrijven. Al die momenten
zie ik als kleine stapjes op mijn levensweg. Ik kan alleen met
veel dankbaarheid terugkijken op mijn professionele carrière
bij AIF+ en glimlachend denken aan iedereen die ik daar
mocht leren kennen.

Artemis heeft met véél zin en super-enthousiast de fakkel als
educatief medewerkster bij AIF+ van mij overgenomen. Vanaf
de zijlijn blijf ik supporteren voor alle stappen die zij nog op
haar weg bij AIF+ zal zetten … Ik blijf met veel goesting deel
uitmaken van ‘team Vlaams-Brabant’ want onze samenleving
heeft meer dan ooit nood aan mensen die samen onderweg
zijn!

Geëngageerd samenleven, ervaringen delen en bewust
samen op weg gaan om nieuwe herinneringen te maken: er
is niets mooiers dan dat !
Tot binnenkort,
Sandy

Sandy Van Den Abbeele - lid stuurgroep Vlaams-Brabant & voormalig Educatief medewerkster vzw AIF+ regio Vlaams-Brabant

administratie en boekhouding. Ik ben heel 
graag bezig met personeelswetgeving 
omdat dit iets is wat vaak veranderd en je 
dus telkens moet bijscholen. Ik ben ook 
graag bezig met cijfers en ben dan ook blij 
dat de boekhouding ook onder mijn 
verantwoordelijkheid valt.”

La Voce: “Werk je graag bij vzw AIF+?” 
Sabine: “Uiteraard! Vooral omdat mijn 
takenpakket zo afwisselend is en ik het ook 
zelf kan invullen. En mogen werken 
binnen een tof team is altijd meegenomen 
hé. Mijn motto is dan ook: Wat is het fijn 
om bij AIF+ te zijn.”

La Voce: “Wat is het leukste wat je al 
heb meegemaakt bij AIF+?”
Sabine: “Dat ik tegen de voorzitter van 
AIF+ heb kunnen winnen met een intens 
potje tennis.”

“Wat is het fijn om bij AIF+ te zijn”

La Voce: “Heb je nog een leuke
anekdote dat je met ons zou willen
delen?”
Sabine: “Er zijn heel veel leuke anekdotes
die er te vertellen zijn, vooral van de team
2-daagse, maar “what happens in AIF+,
stays in AIF+”. “

"Ik koester de vele boeiende ontmoetingen die ik met jullie had
Onze samenleving heeft meer dan ooit nood aan mensen die samen
onderweg zijn!"

vzw AIF+ Nieuws!vzw AIF+ Nieuws!

Jawad Bouallal , stagiair PHL Onthaal & PR
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vzw AIF+ Nieuws!vzw AIF+ Nieuws!

Een nieuw jaar, een nieuw begin!

Ik ben sinds januari terug aan het werk, nadat ik eind augustus
mama werd van een flinke zoon, Ran. Zeynep heeft mijn
afwezigheid schitterend opgevangen, waarvoor nog een
welgemeende dankjewel!

Omdat er nieuwe verenigingen in Turnhout, Antwerpen en Geel
zijn bijgekomen, is er besloten dat Zeynep vanaf nu de
verenigingen uit Geel en Mol zal ondersteunen en voor de andere
verenigingen en regio’s van de provincie Antwerpen blijf ik jullie
aanspreekpunt!

Verandering voor de provincie Antwerpen

Thais Haerens – Educatief medewerkster vzw AIF+ regio Antwerpen

Artemis Kubala - Educatief medewerkster vzw AIF+ regio Vlaams-Brabant

Sportieve oproep aan onze leden

Loop je graag? Zit je conditie wel goed, of moet je misschien nog een beetje trainen? Lees dan zeker verder!

Op zondag 28 mei vindt de 20km race door Brussel plaats: 
vertrekkend vanaf het Jubelpark, lopen man en vrouw, jong en oud 
zich hun sportieve enthousiasme uit het lijf, onderweg genietend van 
de mooiste monumenten in de stad.

Vooraf inschrijven is verplicht en kan vanaf 25 maart 
09u00 via de website of in het kantoor van de organisatie. 
Na inschrijving krijg je een borstnummer toegewezen. Op 
de dag zelf krijg je na aanmelding je borstnummer waarin 
een chip voor de tijdsregistratie in zit verwerkt.

Info & inschrijven: http://www.20kmdebruxelles.be/nl/ of 
in het kantoor: Kapellestraat 17 te 1000 Brussel

Voel je het al kriebelen?

Deelnemen kost 25 euro, en je moet minstens 12 jaar oud zijn. De 
organisatie voorziet gratis kleedkamers, en onderweg zijn er ook 
bevoorradingspunten waar je water of een energiedrank krijgt en op 
het einde van de race, aan de finish wordt je een banaan aangeboden.

Van vzw AIF+ loopt Artemis, educatief medewerkster regio Vlaams-
Brabant, mee. Loop je graag met haar mee? Laat ons dan snel iets 
weten, dan bezorgen wij jou een fluohesje van vzw AIF+ om samen 
met haar te schitteren op deze race.

Supporters zijn ook heel erg welkom!
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Algemene vergadering en AIF+ dag, een geslaagde dag in het hartje van Brussel

Weken planning zijn eraan vooraf gegaan,
maar zondag 19 maart was het dan eindelijk
zo ver: onze jaarlijkse algemene
vergadering en AIF+ dag. Het programma
zat goed vol en het beloofde een gezellige
maar drukke dag te worden. Niets was
minder waar….

Ook dit jaar hield vzw AIF+ in maart haar 
algemene vergadering (AV) in combinatie 
met de AIF+ dag. Dit jaar gingen we naar 
het mooie en bruisende centrum van ons 
landje. In het hartje van Brussel kleurde de 
Pianofabriek helemaal bont door de 
aanwezigheid van onze diverse 
lidverenigingen.

In de voormiddag stond de AV op het 
programma voor de bestuursleden van onze 
lidverenigingen. Partners en kinderen die 
meegereisd waren konden deelnemen aan 
verschillende workshops: muziek maken met 
instrumenten uit de Andes (Zuid-Amerika), 
Afrikaans dansen, bekijken van een 
documentaire over de migratie van mensen 
uit Latijns-Amerika en een zangworkshop.

’s Middags konden we allemaal samen 
genieten van een heerlijke maaltijd, 
klaargemaakt door onze Boliviaanse 
lidvereniging uit Brussel, Kantuta. Het was 
heel lekker en bij deze dan nog eens onze 
welgemeende merci!

De namiddag stond in het teken van 
ontspanning voor iedereen. We hadden 
keuze uit 3 activiteiten: een bezoek aan het 
Hortamuseum of het museum voor 
Fantastische kunst en de wandelaars konden 
een wandeling doen met gids door de 
Marollen, het laatste stukje authentiek 
Brussel.

Rond 17u00 trok iedereen moe maar 
voldaan naar huis, en wij van AIF+… kunnen 
al opnieuw beginnen denken aan een leuk 
programma voor 2018.

Bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid, 
medewerking en enthousiasme!

vzw AIF+ Nieuws!vzw AIF+ Nieuws!
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“Een welgemeende merci!”

Natascha Katnik – Directeur vzw AIF+

vzw AIF+ Nieuws!vzw AIF+ Nieuws!
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2016 was geen goed jaar voor de verenigingen op het gebied
van inkomsten. 2017 belooft beter te worden.

In oktober 2016 heeft het onderzoeksbureau Ipsos, op vraag
van de Koning Boudewijnstichting, een onderzoek gedaan bij de
directeurs van 760 verenigingen, verspreid over het hele land.
Dit heeft enkele opvallende resultaten opgeleverd:

• 1 op 4 verenigingen kende in 2016 een vermindering

van zijn inkomsten

• 1 op 5 verenigingen heeft in 2016 financiële problemen

gehad

• 17% van de verenigingen met mensen in dienst, moest

mensen ontslaan

Maar ondanks de resultaten van 2016 is er toch goed nieuws!
60% van de verenigingen die aan het onderzoek mee hebben
gewerkt denkt dat in 2017 de situatie zal stabiliseren: minder
verlies van inkomsten en geen extra ontslagen.

3 op 10 verenigingen voelt wel dat de overheid minder subsidies
toekent. 76% van de verenigingen doet een beroep op die
subsidies. 64% krijgt nog giften van privé personen en 52% kan
rekenen op giften of sponsoring van bedrijven. Verenigingen

zorgen er ook voor dat ze zelf geld in het laadje krijgen door
activiteiten te organiseren of door dingen te verkopen.

De subsidies van de overheid zijn wel wat minder, de
verenigingen laten de moed niet zakken en steken zelf de
handen uit de mouwen!

Kan jouw vereniging ook moeilijk de eindjes aan elkaar knopen?
Neem dan snel contact op met jouw educatief medewerker van
vzw AIF+. Hij of zij staat klaar om samen met jou naar
oplossingen te zoeken.

Verenigingen iets minder negatief over financiële toekomst

Ander nieuwsAnder nieuws

Nieuw op Goededoelen.be

De projectoproepen van de Koning Boudewijnstichting op de website van Goededoelen.be!

Om verenigingen te ondersteunen in hun activiteiten, lanceren verschillende instanties en
fondsen geregeld projectoproepen. Op Goededoelen.be vind je de laatste nieuwe 
projectoproepen van de Koning Boudewijnstichting terug, geordend volgens hun einddatum.

Bij elke projectoproep op Goededoelen.be krijg je deze informatie:

• de doelstelling

• het doelpubliek

• de financiële steun

• de uiterlijke datum om je dossier in te dienen een

link naar de infofiche van het betrokken fonds

Past het project volledig bij de activiteiten van jouw goed doel? Stel je dan kandidaat vóór de einddatum van de oproep.

Bron: Nieuwsbrief Koning Boudewijnstichting van 23/02/2017 

Natascha Katnik – Directeur vzw AIF+

https://www.goededoelen.be/
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De geruchtenmolen draait op volle toeren… Leerlingen
met een handicap zullen niet langer begeleiding krijgen
als zij naar het gewone onderwijs gaan. Enkel de
leerkrachten zullen ondersteund worden. Het
Buitengewoon onderwijs zal afgeschaft worden. Zijn het
roddels? Waarheden? Halve waarheden?

Er is heel wat te doen rond de invoering van het M-
decreet in het onderwijs. De verhalen die we regelmatig in
de media horen zijn zeker niet positief. De
onduidelijkheid over de toekomstige ondersteuning van
leerlingen met een “specifieke onderwijsbehoefte” sleept
al te lang aan. Dit zorgt voor veel onzekerheid en zorgen
bij leerlingen met een handicap en hun ouders, maar ook
bij leerkrachten, GON- en ION- begeleiders, directies en
schoolbesturen.

De “M” in M-decreet staat voor maatregelen: maatregelen
voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Om leerlingen met een handicap of met leer- en
opvoedingsmoeilijkheden de kans te geven om les te
volgen in een gewone school, kunnen zij “GON-
begeleiding” aanvragen.
Een leerling met een matige of ernstige verstandelijke
beperking kan, dankzij “ION-begeleiding”, ook les volgen
in een gewone school.

Gezin en Handicap kan helaas die ongerustheid niet
wegnemen. Zij kan wel proberen zoveel mogelijk mensen
de juiste informatie te geven op hun infoavond op 9 mei
in Leuven.

Meer info: 
http://www.gezinenhandicap.be/wp-content/

uploads/2016/01/M-decreet_2017.pdf

Bron: Extra Nieuwsbrief van Gezin en Handicap van 09/02/2017
Natascha Katnik  - Directeur vzw AIF+

Leerlingen met een “specifieke onderwijsbehoefte” in het gewone onderwijs.

Op 17 mei is het de Internationale Dag tegen Holebi- en 
Transfobie (IDAHOT).Wereldwijd wordt deze dag in de kijker 
gezet met allerlei acties die bijdragen tot meer openheid, 
zichtbaarheid en aanvaarding van holebi’s en transgenders.

Ook in Genk hebben we sinds enkele jaren aandacht voor 
dit thema. Samen met OGWA, Ook Genks Wel Anders, de 
holebi-en transgendergroep van Genk, en UNIA
(Gelijkekansencentrum) worden er in die week allerlei 
ontspannende en sensibiliserende activiteiten 
georganiseerd die bijdragen aan de holebi- en 
transgendervriendelijke stad die Genk wilt zijn.

De regenboogvlag wordt gehesen aan het stadhuis en elk 
jaar wordt een horecazaak gekozen als pop-up 
regenboogcafé. Dit jaar mag café Het Moment die 
waardevolle rol op zich nemen.

Ook aan de scholen zal gevraagd worden om tijdens 
IDAHOT extra aandacht te besteden aan het bespreekbaar 
maken van dit thema. En Mooov speelt tijdens deze week de 
film Moonlight, bekroond met een Oscar voor Beste Film. En 
als afsluiter van de IDAHOT-week is er een toffe party in 
café het Moment.

Praktisch:

16 mei om 18u: hijsen van de Regenboogvlag aan de 
trappen

van het stadhuis

16 mei om 18.30u: openingsreceptie Pop-up regenboogcafé

Het Moment, Schietboomstraat 26 in Genk

17 mei: scholenactie

18 mei om 20.00u: filmvoorstelling Moonlight in filmzaal

Euroscoop

19 mei om 21.00u: party in Café het Moment,

Schietboomstraat 26 te Genk

Interesse? Of wens je meer info? Neem dan contact op met Bieke 
van de Dienst Diversiteit en Gelijke Kansen van Stad Genk.

Contact: Bieke.vancraeynest@genk.be of 089/65 42 44 of via 
Facebook: OGWA – Ook Genks Wel Anders

Bieke Vancraeynest – Dienst Diversiteit en Gelijke Kansen stad Genk

Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT)

Ander nieuwsAnder nieuws

https://www.facebook.com/OokGenksWelAnders/





