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Waar verschillende culturen
samenkomen, daar ligt mijn
hart…
Zo begon in november 2016 mijn
AIF+-verhaal, toen ik solliciteerde
voor de job van directeur.
Nu, verschillende weken verder,
staan we aan het begin van mijn
loopbaan bij vzw AIF+. Als geboren
en getogen Genkse groeide ik op
in een stad waarin diversiteit
toonaangevend is. Ikzelf groeide
vooral op in de Poolse
gemeenschap in Genk, maar leerde
al op jonge leeftijd vele andere
culturen kennen. Voor mijn studies
week ik uit naar Gent en studeerde
af als leerkracht Nederlands, Frans
en Aardrijkskunde. Ik ben echter
meteen ‘de privé’ in gegaan, waar

ik mij verder heb kunnen
ontwikkelen tot projectleider. Het
was nu tijd voor een volgende stap
in mijn professionele loopbaan en
toen de vacature voor directeur
van vzw AIF+ in mijn mailbox viel,
ben ik ervoor gegaan. Ik sta te
popelen om erin te vliegen en met
jullie allemaal kennis te maken. Ik
hoop op een heel fijne en lange
samenwerking. Ik wil bij deze het
bestuur van vzw AIF+ bedanken
voor de kans die ze mij geven om
in deze mooie organisatie te
werken en wil vooral ook Wendy
bedanken voor de overdracht en
de korte maar fijne samenwerking.
Het enige wat mij voorlopig nog
rest is jullie allemaal een fantastisch
nieuw jaar toe te wensen met veel

geluk, liefde en bovenal een goede
gezondheid, voor jou en je
naasten!

Voorwoord

La Voce
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Dank jullie wel en… tot ziens!
Misschien hadden jullie het al gehoord, maar nu is het dus officieel:
begin februari zal ik mijn functie als directeur van vzw AIF+
neerleggen. Ik doe dat met een dubbel gevoel. Vzw AIF+ is een
fantastische organisatie, met mensen die het hart 100% op de juiste
plaats hebben. Het was een fijn gevoel om met zoveel
geëngageerde collega’s en vrijwilligers samen aan hetzelfde koord
te trekken, om ons (kleine) steentje bij te dragen aan het creëren
van een meer open en democratische samenleving, waarin er voor
iedereen een plaatsje is, met gelijke kansen geplaveid.
Ik geef met vol vertrouwen de fakkel door aan mijn opvolgster,
Natascha Katnik. Ik ben ervan overtuigd dat zij samen met jullie de
werking en de uitstraling van vzw AIF+ naar een nog hoger niveau
kan brengen. Natascha, alvast veel succes! En jullie allemaal
bedankt voor jullie warmte en onvoorwaardelijke inzet!
Veel liefs,
Wendy Slenders

Natascha Katnik, directeur vzw AIF+



Pianofabriek in Sint-Gillis (Brussel)
maximaal 2 bestuursleden + partner + kinderen

Prijs: GRATIS

Algemene vergadering & AIF+-dag Zondag 19 maart 2017 vanaf 10u00

Vervoer vanuit Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant per bus, ingelegd door vzw AIF+.

De uitnodiging met meer gedetailleerde info en mogelijkheid tot inschrijven volgt zeer binnenkort!

Tot dan! Wij hopen op een talrijke opkomst
Het vzw AIF+ Team

Programma:

Voormiddag: 10u00 – 13u00: Algemene vergadering voor de bestuursleden en
keuze uit verschillende leuke activiteiten voor de partners en kinderen

13u00: Lunch: iedereen samen (niet vegetarisch of vegetarisch - nog door te geven
bij ontvangst uitnodiging)

Namiddag: Keuze uit verschillende leuke activiteiten voor iedereen
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Je vindt me op het AIF+ kantoor in Laken:
Rue Leopold I, 145, 1020 Laken – best wel even iets laten
weten als je langs wilt komen
en tijdens de permanenties in Leuven en Asse
Je kan me van maandag tot en met donderdag bereiken:
artemis@vzwaif.be - 0484 318 162.

Nieuw bij vzw AIF+Nieuw bij vzw AIF+

Graag stel ik me even aan jullie voor. Ik ben
Artemis Kubala, 25 jaar, afgestudeerd als juriste
en van de opleiding conflict en development
(regionale specialisatie Midden-Oosten en Sub-
Sahara Afrika). Het afgelopen jaar leefde ik in
een vluchtelingenkamp in Palestina, waar ik als
legal researcher werkte rond internationaal
recht en het recht op terugkeer van internally
displaced people en refugees. Daarnaast ben ik
assistant research en documentation consultant
bij een organisatie die psychologische hulp
verleent aan kinderen en gezinnen.

Vanaf januari 2017 volg ik Sandy op als
educatief medewerker bij vzw AIF+ voor de
regio Vlaams-Brabant. Ik kijk er erg naar uit om
samen met jullie te werken aan een meer
solidaire, warme en diverse samenleving waarin
het behoud van culturele tradities en eigenheid
samen gaat met integratie en het uitwisselen
van kennis om zo de meerwaarde van
diversiteit in de maatschappij tot bloei te laten
komen.

Tot snel!

Artemis

Dag iedereen!
Ik wens jullie allen een heel mooi, solidair en betrokken 2017 toe - dat het een jaar mag worden waarin de lach op je
gezicht en het licht in je ogen een weerspiegeling is van de warmte in je hart.



NieuwNieuwe Afdeling in de kijke Afdeling in de kijkerer

VZW Buurthuis deBuurt

Buurthuis deBuurt organiseert culturele,
sociale en/of sportieve activiteiten op en
in de omgeving van het De Coninckplein
(Antwerpen). Ze wil de communicatie
tussen de buurtbewoners bevorderen,
ook tussen de verschillende
cultuurgemeenschappen en werkt samen
met verschillende partners om dit te
kunnen bereiken. Er is elke weekdag
permanentie tot 11u tot 17u.

Verder kan je er ook terecht om de
locatie af te huren voor activiteiten van je
vereniging.

Meer info over de activiteiten in Buurthuis deBuurt:

buurhtuisdebuurt@gmail.com

http://www.deconincplein.com/buurthuisdebuurt.htm

‘Kleurrijk Maasmechelen’ is een
multicultureel evenement dat
oorspronkelijk georganiseerd werd door de
Maasmechelse Interculturele Raad, het
gemeentebestuur en plaatselijke
verenigingen. Op het evenement worden
de bezoekers begeleid op een culinair
parcours door verschillende landen. Buiten
eten zijn er ook tal van optredens en er is
animatie voor jong en oud. Het is een
initiatief dat mensen samenbrengt en een
mooi voorbeeld van inburgering.

Kleurrijk Maasmechelen

Vzw open je hart

Vzw ‘Open je hart’ is een liefdadigheidsorganisatie in Genk die geld wilt inzamelen voor
mensen in nood in België en in het buitenland, waaronder ook (alleenstaande) vrouwen
die nood hebben aan financiële begeleidingsmiddelen en advies. De vrijwilligers van deze
vereniging willen deze vrouwen ook sterk maken door het bevorderen van hun
zelfstandigheid. Daarnaast wilt de vzw ook geld inzamelen voor zieke kinderen en hun
ouders die niet genoeg middelen hebben om de behandeling te betalen. Daarvoor
organiseert de vereniging inzamelacties, evenementen, educatieve bijeenkomsten,
ontbijten, enzovoort. Samenwerking met andere organisaties is voor hen heel belangrijk.
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Zeynep Ulvan (educatieve medewerker vzw AIF+)

Zeynep Ulvan (educatieve medewerker vzw AIF+)

SH (Belang van Limburg) met aanpassingen van Alberto Mazzoni (educatief medewerker AIF+)
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Zeynep Ulvan (educatieve medewerker vzw AIF+)

NieuwNieuwe Afdeling in de kijke Afdeling in de kijkerer

Watandaar is een vereniging van en
door Afghaanse mensen die
activiteiten organiseren rond sport-
en cultuurbeleving, om
buurtbewoners met elkaar te laten
kennismaken. Door activiteiten
samen te doen en zo met elkaar ‘in
verbinding’ te komen, kunnen ze
elkaar ondersteunen in een positieve
identiteitsbeleving en streven naar
integratie in hun nieuwe thuisland
België.
De vereniging richt zich specifiek tot
Afghanen in Geel. Ook mensen uit
buurlanden van Afghanistan zijn
welkom, alsook Afghanen die rond
Geel wonen.

Watandaar (Geel)

Angolo Community Development Center - Women Development (Beringen)

Angolo Community Development
Center (ACDC) wil de banden
tussen mensen van verschillende
culturen versterken en streeft
naar een harmonieuze
samenleving en welzijn voor
iedereen. ACDC organiseert
culturele manifestaties, debatten,
infomomenten en
sportevenementen.

Daarnaast promoot de vereniging
ook multiculturalisme, tolerantie
en vrijheid en wil ze die helpen
bevorderen. Wat de Noord-
Zuidrelaties betreft, wil ACDC
mensen sensibiliseren om te
komen tot een beter Noord-
Zuidbeleid en wil ze verschillende
projecten in Kenia en andere
Afrikaanse landen opzetten om
de ontwikkeling, gezondheid en
economische vooruitgang te
stimuleren.

Zeynep Ulvan (educatieve medewerker vzw AIF+)
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Islamitisch Centrum Geel vzw is een plaats bestemd voor het uitoefenen van de religieuze eredienst (islam),
opvoeding en educatie, sociaal-culturele activiteiten en maatschappelijk ontwikkelings- en vormingswerk. Het
centrum dient als ontmoetingsplaats voor de moslimgemeenschap enerzijds en voor de gehele bevolking in Geel
anderzijds.

De vereniging hanteert enkele specifieke uitgangspunten:
• Godsdienstbeleving door het voorzien van een gebedsruimte, vrijdagspreek, bezinningsruimte, aanspreekpunt

voor en van moslims.
• Sociaal-culturele activiteiten organiseren, zoals debatten, uitstappen, interculturele / internationale

ontmoetingen, religieuze en gemeenschapsfeesten, sport en cultuur voor jong en oud.Het educatieve luik
omvat lessen, lezingen, bibliotheek, vormingen, info-momenten.

• Maatschappelijke vorming en ontwikkeling, namelijk solidariteit tussen alle mensen bevorderen, relaties
versterken, dialoog opgang brengen met en tussen de verschillende gemeenschappen, stimuleren van
emancipatie en integratie in de samenleving, ontwikkelings- en vormingswerk mee vormgeven, begeleiding
bieden aan mensen met maatschappelijke problemen en sociale actie op poten zetten.

• Jeugd en gezin steun, opvoeding en zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden, zorg dragen voor het gezin en
pogingen tot verzoening ondernemen.

Islamitisch centrum Geel

‘Risala’ betekent ‘boodschap’. Via onze vereniging willen wij
positieve boodschappen over inclusie, bewustwording, anticipatie,
respect en empowerment meedelen maar ook ontvangen, dit in
een veilige en interactieve omgeving. Wij willen ons vooral inzetten
om:
- het welzijn van ieder individu te verbeteren;
- de dialoog tussen jong en oud te versterken;
- het ‘out of the box’ denken te stimuleren;
- ruimte te geven aan zelfontplooiing;
- bruggen te bouwen tussen de verschillende culturen, leeftijden,
religies, geslachten,…
Als vereniging willen wij iets betekenen voor ieder individu die in
onze doelstellingen gelooft. We willen zowel mensen sterker maken
als hen een bijdrage laten leveren voor de medemens.

Risala

Belgian Independent Global Human Rights Organization (BIGHRO)
zet zich in voor mensenrechten en de problematiek van
‘ontheemden’. Ze kiezen specifiek voor dit woord en niet voor de
meer gebruikte term ‘vluchtelingen’, omdat ‘ontheemd zijn’ een extra
laag geeft aan de interpretatie van de situatie van deze mensen.
BIGHRO organiseert activiteiten door en voor ontheemden en
activiteiten om ontheemden samen te brengen met niet-
ontheemden.

Belgian Independent Global Human Rights Organization (Turnhout)

Zeynep Ulvan (educatieve medewerker vzw AIF+)

Zeynep Ulvan (educatieve medewerker vzw AIF+)

Hajar Nait Oufakir (voorzitter Risala)

NieuwNieuwe Afdeling in de kijke Afdeling in de kijkerer



Betul Abla Foundation organiseert evenementen en inzamelacties
om het Betul Abla orphans project te ondersteunen. Het project
wil tegemoet komen aan de materiële behoefte van
weeskinderen in Ghana en voedselpakketten bedelen. Zij doet dit
onder andere door zoveel mogelijk pleegouders te vinden die via
een maandelijkse bijdrage één weeskind financieel kunnen
ondersteunen.

Betul Abla Foundation (Genk)

Palestina comité Maasmechelen is ontstaan om de rechten van de Palestijnen in de aandacht te brengen en te
verdedigen. Dit doen ze door infomomenten te organiseren en standjes te bemannen op activiteiten en
evenementen. De voorzitter, Simon Heijens, is een jonge leerkracht. Enkele maanden geleden bezocht hij zelf
het bezette gebied. In 2017 willen ze hun boodschap verder verspreiden. Nu mét versterking van AIF+.

Palestina Comité Maasmechelen
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Simon Heijens (voorzitter Palestina Comité Maasmechelen) en Alberto Mazzoni (educatief medewerker AIF+)

Wil je meer weten over dit project of
wil je graag pleegouder worden?
Neem dan contact op met de
vereniging via betulabla@yahoo.com!

Zeynep Ulvan (educatieve medewerker vzw AIF+)

NieuwNieuwe Afdeling in de kijke Afdeling in de kijkerer
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Wat willen we bereiken?
Om racisme aan te paken kiest Hand
in Hand voor een dubbele strategie.

1. We willen dit racisme
bestrijden door de wetten
tegen racisme en discriminatie
daadwerkelijk te laten
toepassen. Praktijktesten zijn
hiervoor onmisbaar.

2. We willen de houding
veranderen van de personen
die hiervoor verantwoordelijk
zijn. Welke
machtsverhoudingen en
ideeën zitten hier achter? Hoe
kunnen we die veranderen?

Deze tweede strategie noemen we
‘dekoloniseren van geest’. Het gaat
over oude koloniale denkbeelden en
machtsverhoudingen uit vorige
eeuwen die nog steeds - meestal
onbewust - invloed hebben op de
huidige samenleving.

We denken dat we het racisme maar
ten gronde kunnen aanpakken als we
deze ballast uit het verleden kunnen
afgooien en zo ruimte vrijmaken voor
een solidaire samenleving, waar alle
inwoners gelijkwaardig zijn.

Wat doen we?
In deze campagne maken we dit zo
concreet mogelijk. Daarom
dekoloniseren we in eerste instantie
de lokale samenleving en spitsen we
dit toe op enkele belangrijke
actieterreinen: de publieke ruimte in
een stad of gemeente, scholen,
bibliotheken en lokale tradities.

We doen een aantal actievoorstellen
om deze te dekoloniseren, met
andere woorden rekening te houden
met alle inwoners, leerlingen,
cliënten, deelnemers, ... met of
zonder migratieachtergrond.

Stella Nyanchama (educatie- en campagnemedewerker Hand in Hand tegen armoede vzw)

In 2017 en 2018 voert Hand in Hand tegen racisme vzw
een lokale campagne om ervoor te zorgen dat alle
inwoners van onze steden en gemeenten als volwaardige
burgers erkend worden. Met ieder zijn/haar inbreng, van
welke afkomst dan ook.

Uit onderzoeken blijkt immers dat mensen met een

migratieachtergrond op dit moment niet volwaardig
kunnen deelnemen aan onze samenleving en te maken
krijgen met discriminatie op allerlei terreinen, zoals de
arbeidsmarkt, het onderwijs, huisvesting, enz. Gewoon
omdat ze een andere huidskleur hebben, een andere
afkomst of een ander geloof. Kortom, discriminatie
omwille van racisme.

Dekoloniseer de lokale samenleving!

Waarover gaat het?

Voel je je hierdoor aangesproken? Wil je ten gronde iets doen aan racisme
en de discriminatie van mensen met een migratie-achtergrond in deze
samenleving? Surf dan naar www.dekoloniseer.be en vind er alle info over
de campagne en wat je in je eigen gemeente kan doen.
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Wedstrijd: AIF+ ‘on te road’!

GEZOCHT:

1) Een leuke, algemene goed klinkende naam voor onze caravan!

2) Een mooi ontwerp dat we op de buitenkant van de caravan kunnen laten aanbrengen.

PRIJZENPOT VOOR DE WINNENDE VERENIGING:

1) €50 prijzengeld voor de best klinkende naam.
2) €200 prijzengeld voor het mooiste ontwerp.
Deelnemen is dus zeker de moeite! Laat jullie creativiteit de vrij loop, brainstorm samen en vuur jullie ideeën op ons
af! Teken jullie ontwerp uit op de bijgevoegde plattegrond!

Inzendingen ontvangen we graag via alberto@vzwaif.be en dit ten laatste op vrijdag 10 maart 2017!

In oktober 2017 dienden we bij de Koning Boudewijn Stichting
een project in met de klinkende naam ‘Caravan Refugee’. Eind
2016 kregen we te horen dat ons project werd goedgekeurd.

In het project gaan we gedurende de zomer van 2017 letterlijk
met een caravan naar markten en evenementen in Genk om
mensen op een spontane manier in contact te brengen met
vluchtelingen. De doelstelling is om de negatieve
beeldvorming rond vluchtelingen te doorbreken en om ook
hun talenten te laten zien.

Na afloop van dit project zullen we de caravan ook inzetten
voor andere projecten. We zouden de caravan ook ter
beschikking kunnen stellen van jouw vereniging, als jullie een
leuk idee hebben waarbij de caravan gebruikt kan worden!

Afmetingen van de caravan: 2,30 meter breed en 4,2 meter lang (met trekhaak)
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2016 was voor Kaotal vzw een bewogen jaar vol
onverwachte wendingen. De organisatie leerde
veel nieuwe mensen kennen en legde interessante
contacten, waaronder SFF Sarasota Film Festival in
Florida (VS) en de Association Dynamique Gagnant
Gagnant in Gabon. We zijn blij dat we deze nieuwe
partnerschappen kunnen toevoegen bij onze
reeds bestaande samenwerkingen zoals deze met
AIF+, MOOOV, CRTV, Maison des Jeunes et de la
culture de Garoua, la Communauté Urbaine de
Garoua en Orange Cameroun.

We hebben ons in 2016 toegelegd op het
vergroten van ons netwerk in Leuven en in
Frankrijk. Door actief deel te nemen aan
verschillende evenementen en activiteiten heeft de
organisatie meer bekendheid gekregen en is ze er
in geslaagd de Noord-Kameroense cultuur meer
onder de aandacht te brengen – een cultuur die
ondanks haar enorme rijkdom jammer genoeg te
weinig gekend is. Kaotal vzw stelde zich in het
afgelopen jaar tevens tot doel om de achterban te
sensibiliseren rond de problematiek van
gedwongen uithuwelijking van jonge meisjes en
het gezondheidsrisico en het gebrek aan educatie
van vrouwen als gevolg daarvan. De situatie van
jonge moeders die aan hun lot worden
overgelaten liet ons niet koud.

Voor 2017 neemt Kaotal vzw zich voor om nog
meer activiteiten te organiseren in Leuven en
omstreken met oa.Interculturele Denkgroep, om
zo de organisatie meer bekendheid te geven en de
aandacht te vestigen op de harde realiteit
waarmee jonge vrouwen in Noord-Kameroen te
kampen hebben. Daarnaast organiseren we samen
me vzw AIF+ een inzameling voor de aanschaf van
naaimachines en toebehoren om te naaien,
borduren, breien, haken en weven. Deze machines
zullen geplaatst worden in het Centre des Jeunes
et la culture de Garoua, om zo een duurzame
locatie te creëren waar jonge vrouwen een beroep
kunnen aangeleerd krijgen. De voortgang van het
project in Garoua kan door de partners, leden en
sympathisanten van Kaotal vzw gevolgd worden
via een filmprojectie, om te zien op welke manier
hun steun vruchten afwerpt.

Kaotal vzw wil 2017 afronden met een culturele
avond samen met de partners uit Gabon en de
Belgische partners, onder de klinkende naam
‘Dynamique Gagnant Gagnant’. Dit jaar
organiseren we zeker ook de tweede editie van
“Cinésah Festival” in Garoua samen met La Maison
des Jeunes et de la Culture, Communauté Urbaine
de Garoua, MOOOV, Solar Cinema, SSF van Florida
en onze lokalen Gabonese partners. [invoegen
foto's map SoiréeKaotal08102016]

Kaotal vzw: van een bewogen 2016 vol enthousiasme op naar een bruisend 2017!

Fatimatou Ahmat (voorzitster Kaotal vzw) en Artemis Kubala (educatief medewerker vzw AIF+)
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Ook de Ateliers Mamans Bongisa werden
weer georganiseerd in 2016. Vrouwen geven
elkaar hier onderling raad bij een gezellige
babbel, terwijl er ook aan nevenactiviteiten
kan worden deelgenomen. In 2017 zal er
ook samen gekookt worden.

Om de sociale integratie te promoten en te
structureren is er ook het afgelopen jaar tijd
vrij gemaakt voor het begeleiden van
immigranten in hun zoektocht naar werk,
opvang voor de kinderen, het volgen van
een taalcursus of het leren lezen en
schrijven. Deze werking wordt in 2017 zeker
voortgezet. Ook de samenwerking met vzw
VAPO werd aangehouden, waardoor 300
euro kon worden overgemaakt voor de
verbetering van de levensomstandigheden
van kinderen in Luozi (Congo).

A.F.A.D.S. en haar onvermoeibare inzet voor Afrikaanse migranten en vluchtelingen

Artemis Kubala (educatief medewerker vzw AIF+)

A.F.A.D.S. doet een oproep naar meer vrijwilligers,
aangezien vele handen het werk licht maken - en
aan werk is er geen gebrek. Ben je geïnteresseerd?
Neem dan zeker contact op met de voorzitter
Elise Nsuka Kwakwa: tel: 0475/93.59.65.

A.F.A.D.S. vzw (Accueil Fraternel et Aide au Dévelopment Social) legde zich ook het afgelopen jaar toe op de

interculturele dialoog, vertrekkende vanuit de Afrikaanse cultuur. Om zich in te zetten voor het onthaal, de

oriëntatie en de opvang van migranten zijn er de ‘diners d’espoir’ waar nieuw aangekomen immigranten

terecht kunnen voor een maaltijd en een gesprek en is er de Boyokani Club waarin er met jongeren in gesprek

wordt gegaan over waarden en normen.

Het Afrika Feest werd naar traditie in september
georganiseerd, deze keer met de steun van de gemeente
Beersel. Op dit bruisende event konden bezoekers
genieten van Afrikaanse dans, muziek en eten. Voor de
kleintjes was er kinderanimatie.
Onze activiteiten zijn noodzakelijk en succesvol en zullen
zeker worden voortgezet in 2017. Daarnaast zullen we
inzetten op meer publicatie en naambekendheid, het
zoeken naar fondsen, alsook het verder uitwerken van
een hulpbank waar mensen in nood kleren en allerhande
spullen kunnen verkrijgen.
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SOLIDEV was in Vlaanderen het hele
jaar in de weer met fondsenwerving
en sensibilisering. Zo bemande ze
mee een stand van de GROSA
(Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking Asse)
op de autoloze zondag, bemande ze
een chalet op de kerstmarkt om
informatie te geven en Rwandees
handwerk te verkopen en
organiseerde ze ‘Quiche for life’,
waarbij de opbrengst van de
quicheverkoop rechtstreeks naar het
project ging. Daarnaast ging ze een
educatieve samenwerking aan met
de Gemeentelijke Basisschool ‘De
Springplank’ in Krokegem, zodat ook
de jongere generatie werd
gesensibiliseerd rond Noord-
Zuidhandel.

Begin 2017 dient SOLIDEV een
subsidieaanvraag in m.b.t. de teelt
van tropische paddenstoelen op de
gordel van het vulkanenpark in
Rwanda. Met dit nieuw project wil
SOLIDEV vzw er samen met haar
partners voor zorgen dat de
paddenstoelenteelt gedurende het
hele jaar kan aanhouden, wat zorgt
voor tewerkstelling voor heel wat
mensen en meer voedselzekerheid
bij de gezinnen van de telers. Van
het afvalmateriaal kan een grondstof
worden gemaakt voor de volgende
productiecyclus. We hopen samen
met SOLIDEV dat deze
projectaanvraag zal worden
goedgekeurd! 2017 zal in elk geval
een druk jaar worden met de
verderzetting van de lopende
projecten, de mogelijke opstarting
van nieuwe projecten en hun niet
aflatende sensibilisering. We wensen
hen heel veel succes!

SOLIDEV vzw: ook 2017 zal gouden eieren brengen!

SOLIDEV vzw zet zich in voor de economische en sociale ontwikkeling van bepaalde groepen en regio’s in
Rwanda. Onlangs ontwikkelde ze een micro-business model dat werd uitgewerkt in het project “Kip met de
gouden eieren”. Dit ontwerp werd op de 4e Pijlerdag in februari 2016 in het Vlaams Parlement genomineerd en
kreeg een speciale vermelding van de jury waarvoor ook een Koning Boudewijnrekening werd geopend.

Heb je ideeën om fondsen in te zamelen of
activiteiten te organiseren om het project ‘De kip
met de gouden eieren’ of het
paddenstoelenproject te steunen?
Neem contact op met Zilipa Nyirabyago, de
voorzitter van SOLIDEV: nyzilipa@yahoo.fr.

Je kan ‘De kip met de gouden eieren' ook altijd
financieel steunen.

Stort je bijdrage op de rekening van de Koning

Boudewijnstichting:

IBAN: BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1

met gestructureerde mededeling: 128/2877/00008
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Artemis Kubala (educatief medewerker vzw AIF+)



In het voorjaar van 2016 trokken Els Houttave (voorzitter van
Grenzeloos Milieu) en Laurence De Waele (studente toerisme)
naar Lombok, een eiland in Indonesië. Zij hielpen Eka Surya,
een inwoner van Lombok, bij de opstart van ‘Lombok Hidden
Trip’, een toeristisch agentschap dat contacten met de lokale
bevolking centraal stelt en toeristen zo de kans geeft om ‘het
echte Lombokse leven’ te ontdekken. Voor de toerist is het
goedkoper en het geld komt bij de lokale bevolking terecht in
plaats van bij de internationale concerns. Het harde werk
zorgde voor mooie resultaten en hechte vriendschapsbanden!

Wil je meer weten over de
activiteiten van Grenzeloos
Milieu in België en in Lombok?
Contacteer hen dan op
info@grenzeloosmilieu.org!

Helaas was er ook minder goed nieuws: een
overstroming teisterde de plaats waar er
melkgeiten stonden die deel uitmaken van een
project dat draait om een meer duurzaam leven
voor mens en milieu. Alle geiten werden gelukkig
gered en de stallen en weiden heringericht. Zo
hoopt Grenzeloos Milieu in de toekomst
gemakkelijker het hoofd te kunnen bieden aan
wisselvallige weersomstandigheden.

Ze organiseren ook workshops over creatief omgaan
met afval. Dit kan gaan over juwelen en tassen maken
van binnenbanden, kaders maken met krantenpapier,
enzovoort. Daarbij geven ze uitleg waarom het
belangrijk is om niet meer te nemen dan wat je nodig
hebt, zorgvuldig om te springen met wat de natuur
biedt en zorgzaam verbruiken zodat ook komende
generaties een aanspraak kunnen doen gelden op waar
het milieu mens en dier van voorziet. Meer dan ooit is
bewust consumeren, herdenken van bestaande
leefpatronen en inventiviteit ter vermindering van de
afvalberg en de gevolgen van de klimaatopwarming
een noodzakelijk gegeven dat eenieder dagelijks dient
te realiseren.

In 2017 plant Grenzeloos Milieu opnieuw een reis naar
Lombok, dit jaar met 4 studenten en 4 vrijwilligers. Zij

verzekeren, met hun ervaring en enthousiasme, de
effectieve samenwerking tussen Noord en Zuid in het
delen van kennis en ervaring ten dienste van een
duurzaam milieu. Grenzeloos Milieu blijft zich ook in het
Noorden inzetten om mensen te bereiken en aan te
zetten tot een bewuster en gelukkiger leven.
Grenzeloos Milieu richt zich dit jaar ook in het bijzonder
nog meer op de inbedding van het idee van
duurzaamheid in de lokale samenleving op Lombok en
hoopt te werken rond de verankering hiervan in de
lokale culturele en maatschappelijke achtergrond.

Daarnaast hoopt Grenzeloos Milieu de nodige fondsen
te kunnen aantrekken om de goede werking van de
vereniging te bestendigen. Ideeën en helpende handen
voor het organiseren van activiteiten zijn steeds
welkom!

Artikel : Els Houttave (voorzitster Grenzeloos Milieu) en Artemis Kubala (educatief medewerker vzw AIF+)

In België verkocht Grenzeloos Milieu op verschillende festivals
en evenementen Indonesische producten die vooral gemaakt
werden van afval en reststoffen uit één van hun projecten. Zo
dragen ze ook bij aan duurzame handel en sensibilisering over
dat thema.

Grenzeloos Milieu: toerisme, kunst en ecologie hand in hand!

13

Nieuws uit de vNieuws uit de verenigingenerenigingen



LKGC organiseerde deze conferentie samen met het
Lumbini Development Trust van de Nepalese regering ter
gelegenheid van de achtste viering van de Lumbini-
Kapilvastu Dag. Ze werd gesteund door de Nepalese
ambassade in België, de Non-Resident Nepalese
Association en de Belgium-Nepal Friendship Association.
De gehele conferentie was life te volgen via YouTube
streaming.

De hoog aangeschreven boeddhistische geleerden Ven.
Khenpo Hungtrampa Rinpooche en Khenpo Tseten Dorje
Rinpoche huldigden de conferentie in met het aansteken
van een kaars. De conferentie werd voorgezeten door
Damodar Prasad Acharya (voorzitter van LKGC Belgium).
Mevrouw Els Van Hoof, voormalig senator en
parlementslid, werd als eregast ontvangen.
De heer Lok Bahadur Thapa (ambassadeur van Nepal in de
Benelux), de heer Paolo Fontani (directeur van UNESCO
Benelux en EU vertegenwoordiger) en de heer Deepak
Sharma (voorzitter van AAR Corporation) waren de speciale
gasten op de conferentie.

Damodar Prasad Acharya (voorzitter, LKGC, Belgium) en Artemis Kubala (educatief medewerker, vzw AIF+)

Op 27 November 2016 organiseerde Lumbini-Kapilvastu Global Campaign (LKGC) in het Hotel Bedford
Congress Center in Brussel een Internationale Conferentie ter promotie van wereldvrede, een betere wereld
en met speciale aandacht voor Lumbini (Nepal), de geboorteplaats van Boeddha. De conferentie vormde het
hoogtepunt van alle activiteiten van LKGC in 2016 en ging door in het Hotel Bedford Congress Center.

14

Een internationale boeddhistische conferentie in Brussel!

De Conferentie mondde uit in 4 aangenomen
resoluties.

1. Nepal aanduiden als ‘Buddhasthan’, dit is
‘Land van Buddha’.Voorgesteld door: Mr
Shiva Gautam, National Coordinator for
LKDM Qatar ChapterGesteund door: Mr
Nilesh Adhikari, Turism Ambassador and
LKDM.

2. Een 100 voet hoog metalen boeddhabeeld
oprichten op de Kakaniberg ten noorden van
de Kathmandu Vallei, in samenwerking met
Buddha Jayanti Trust (BJT) in Lalitpur.
Voorgesteld door : Mr. Dharma Bahadur
Shakya, voorzitter van BJT en Advisuer van
het Nationale Commité, LKDM, Nepal Chapter
Gesteund door: Dr. Kvitaram Shrestha,
Adviseur, Global Committee, LKDM

3. In het Lumbini-complex een replica bouwen
van de 800 jaar oude ‘Hiranya Waran
Mahabihar’ (ook bekend onder de naam
“Gouden Tempel”) in Lalitpur, in
samenwerking met het Lumbini
Development Trust.Voorgesteld door: Mr.
Dharma Bahadur Shakya, voorzitter van het
Lalitpur Buddha Jayanti Trust en Adviseur
Advisor van het Nationale Commité, LKDM,
Nepal ChapterGesteund door: Mr. Damodar
Prasad Acharya, e.a.

4. Steun verlenen aan de ‘One Rupee For
Lumbini Gate’ campagne, die is opgestart
door Nepalese studenten om een
welkomstpoort te bouwen aan de Nepal
India Board in LumbiniVoorgesteld door: Mr.
Shree Kumar Shrestha, leerkracht
ambassadeur, LKDM

Papers over archeologische vondsten in Lumbini en
Kapilvastu werden gepresenteerd en de hoog
aangeschreven boeddhistische geleerde Ven. Khenpo
Hungtrampa Rinpoche (Verenigd Koninkrijk) en de hoog
aangeschreven boeddhistische geleerde Ven. Khenpo Tseten
Dorje Rinpoche uit Buthan hielden een toespraak waarin zij
aanmaanden om de lessen van Budha na te leven voor een
betere wereld waarin vrede en harmonie mogelijk zijn.

De papers van Prof. Robin Conigham en UNESCO Consultant
Kosh Prasad Acharya werden gepresenteerd door Dr. Mark
Manueal. De paper van Dr. Kavitaram Shrestha werd
gepresenteerd door haar dochter, mevrouw Namrata
Devkota. De paper van Ajitman Tamang (lid en secretaris van
het Lumbini Development Trust), werd gepresenteerd door
Dr. Krishna Prasad Aryal (lid van het hoofdcomité
organisatie).

Charles Michel (eerste minister van België) en Jan Jambon
(vice-minister en minister van binnenlandse zaken) en
verscheidene diplomatieke posten in Brussel excuseerden
zich en zonden hun beste wensen voor een succesvolle
bijeenkomst.

Nieuws uit de vNieuws uit de verenigingenerenigingen



‘De vluchtelingencrisis’: elke dag horen
we hier wel iets over. Op het nieuws,
op het werk, op straat,… Iedereen
praat over het ‘probleem’, maar wie
heeft er al eens de tijd genomen om
te praten mét een vluchteling?
Dit was ook de bedenking van een
leerkracht van het Kunstonderwijs in
Genk. Ze zocht naar een manier om
een ontmoeting te regelen tussen
haar leerlingen (4de middelbaar) en
een vluchteling. Saïd Ait Aadi,
voorzitter van G-force en bezieler van
het project “Team Workmodus” zorgde
voor de ontmoeting met één van de
jongeren met wie hij regelmatig
samenwerkt. Op 13 oktober trokken
ze samen naar de school. Op deze
manier kreeg ‘de vluchteling’ een
naam, een gezicht en een verhaal. En
dit verhaal maakte indruk op de
leerlingen. Het was een onvergetelijke
ervaring voor iedereen.

In het eerste weekend van september organiseerde de
vereniging ‘Ondersteboven’ naar jaarlijkse gewoonte
haar spetterend Wereldfeest. Twee dagen gevuld met
dans, muziek, theater, animatie en overheerlijke
hapjes! Ook enkele van onze verenigingen namen
hieraan deel. Ze verkochten hapjes en drankjes of
gaven informatie over hun projecten. Zo’n mooi
initiatief kan alleen maar prachtige foto’s opleveren.
Hopelijk doen ze je zin krijgen om er in 2017 ook zelf
bij te zijn!

OndersteBoven ook dit jaar weer top!
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Terugblik op 2016

Getuigenis van een vluchteling

Alberto Mazzoni, educatief medewerker vzw AIF+

Alberto Mazzoni, educatief medewerker vzw AIF+



Frank Agyemang (ondervoorzitter Ghana Care Association Belgium)

Op 26 november 2016 vond het
inauguratiefeest van Ghana Care Association
Belgium plaats in Heverlee. Op een feestelijke
manier werd de vereniging en het bestuur
voorgesteld.

Op 20 mei 2016 vertrok AFI Winterslag met een volle bus richting Riccione, voor haar jaarlijkse
Italiëreis. Centraal stond een toer door de prachtige streek met mooie bezienswaardigheden, al
mocht het strand natuurlijk ook niet ontbreken!

AFI Winterslag op Italiëreis!
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Inauguratiefeest van Ghana Care Association Belgium

Terugblik op 2016



Op 21 mei 2016 organiseerde de vzw Mijn-Verleden in

samenwerking met het T.I.K.B. (Technisch Instituut van het

Kempens Bekken) een reünie. Op die dag ontmoetten oud-

leerlingen en leerkrachten elkaar terug in het mijndepot van

Waterschei, om samen leuke (en soms ook minder leuke)

herinneringen op te halen. Er was veel belangstelling voor

deze bijeenkomst, wat resulteerde in heel veel blije

gezichten!

Oud-mijnwerkers op schoolreünie bij vzw Mijn-Verleden
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Een Genks echtpaar (Sinan Oguzcan en
Anita Daniels) bedacht het idee om in
de zomer van 2016 een groot Genks
Suikerfeest te organiseren. Samen met
een aantal enthousiaste vrijwilligers en
verenigingen bedachten ze het concept
en kregen daarbij de volle steun van
Stad Genk.

Op zondag 10 juli trok het Suikerfeest
heel veel mensen naar Rondpunt 26,
om met allerlei culturen deze mooie
feestdag te vieren. Want al haalden de
initiatiefnemers hun mosterd bij het
religieuze Suikerfeest, op 10 juli was
iedereen welkom: ‘jong of oud, man of
vrouw, moslim of niet-moslim, nieuwe
inwoner of oude Genkse rot: iedereen is
uitgenodigd!’, luidde het.

Die diversiteit maakte het een echt
‘Genks’ feest, voor én door Genkenaren!

Groot Genks Suikerfeest

Terugblik op 2016

Alberto Mazzoni, educatief medewerker vzw AIF+



De BBQ van Solide was opnieuw een groot succes. Er
waren een 30-tal mensen aanwezig, waaronder heel
wat nieuwe gezichten. De sfeer was bijzonder
multicultureel en fijn. Ze hebben ook heel wat
vluchtelingen uit verschillende centra ontvangen.

Hartelijk bedankt aan alle medewerkers en
vrijwilligers die hard en goed werk leverden. Zonder
hen is dit soort evenementen niet mogelijk.
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BIF Lier en de Marokkaanse gemeenschap hebben
dit jaar voor het offerfeest een groot barbecue
georganiseerd voor de vluchtelingen. Iedereen was
heel dankbaar voor deze fijne organisatie. Bedankt
aan alle vluchtelingen en sponsors!

Terugblik op 2016



Zaterdag 24 december werd er in het
Buurthuis een heerlijk kerstbuffet
neergezet.
Het was een geslaagde avond met veel
deelnemers en een gezellig Kerstmaal.

Indimaj vrouwen had ook een stand op de
Geelse kerstmarkt op zaterdag 17 december.
De stand lag vol met Marokkaanse lekkernijen
en traditionele spulletjes uit Marokko.
Een mooie verrijking voor de Geelse kerstmarkt!
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Terugblik op 2016



VTAL was mede organisator bij de organisatie
van het eetfestijn in Lier ten voordele van de
moskee.
Het eetfestijn kende een groot succes door
het groot aantal deelnemers en het
uitgebreide buffet en barbecue. Als bezoeker
kon je ook een rondleiding krijgen in de
nieuwe moskee.
De officiële opening zal plaatsvinden in het
voorjaar van 2017.
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De zevende wereld organiseerde naar jaarlijkse
gewoonte een multiculturele Kerstmarkt met
verschillende Turnhoutse verenigingen,
waaronder ook veel verengingen van AIF+.
De kerstmarkt was gekleurd met verschillende
standjes met elk hun eigen speciale gerechten
en spulletjes.

Terugblik op 2016



BIGHRO een organisatie die zich inzet voor
mensenrechten en de problematiek van de
ontheemden, organiseerde op zaterdag 22 oktober
een culti-culinaire avond voor hun gasten.

De gerechten waren klaargemaakt door vrijwilligers
van diverse etniciteit. Dat zorgde natuurlijk voor een
overheerlijk en een mondiaal buffet!
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EU-China Y&Y wordt vaak gevraagd om een
dansvoorstelling te doen bij grote
activiteiten. Dit keer hebben ze een
dansvoorstelling voorgebracht in Leuven
tijdens de Mid-Autumn Festival.

Het Mid-Autumn Festival is een Oost-
Aziatisch feest dat op de vijftiende van de
achtste maand van de Chinese kalender
wordt gehouden.

Terugblik op 2016



Polonia Geel & Afrazeuri act Kerstmarkt Mol
De vrijwilligers van de verenigingen Polonia
Geel en Afrazeuri stonden op zaterdag 17
december op de Kerstmarkt in Mol. Ze
verkochten verschillende Poolse gerechten
met het multiculturele kookboek gemaakt
door Alberto van vzw AIF+.

Villa Mescolanza organiseerde in de Villa op
woensdag 14 december een groot kinderfeest
in samenwerking met AIF+ en andere
verenigingen in Turnhout. Er waren ruim 40
mensen aanwezig en veel kinderen! Elk kind
mocht gratis speelgoed kiezen. De activiteit
werd afgesloten met een stoelendans voor de
kinderen en voor de mama’s.
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Terugblik op 2016
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Betul Abla foundation organiseerde
op vrijdag 18 november een
multicultureel vrouwenfeest met
dans, muziek en lekkere hapjes ten
voordele van Ghana. Met het geld
wordt het Betul Abla orphans
project gesteund in Ghana. Het
evenement werd gesteund door
stad Ham.

KARAMA heeft op 24 september deelgenomen
aan de opendeurdag in de Kazerne van
Houthalen-Helchteren als aandenking van de
vluchtelingen die al een jaar opgevangen zijn
in het noodcentrum.
De vrijwilligers van KARAMA stonden klaar
aan hun standje om henna te zetten voor
degenen die dat wilden. De foto’s geven een
mooie sfeer weer van de dag!

Terugblik op 2016



Als afsluiting van het jaar 2016 zijn de dames van de
Spaanse vrouwengroep samen gaan wokken.
De Spaanse vrouwengroep organiseert maandelijks
educatieve en socio-culturele activtieiten zoals onder andere
bloemschikken, info kleuradvies, uitstap naar de kerstmarkt,
meerdaagse reizen zoals bijvoorbeeld naar Barcelona, enz.

Op aanvraag geeft de vereniging Spaanse vrouwengroep
ook aan andere verenigingen kooklessen Spaanse
gerechten.
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EVA vzw is een vrouwenvereniging die elke week
donderdag in de Villa samenkomt. De activiteiten
worden georganiseerd door en voor vrouwen. De
activiteiten gaan meestal door in de Villa, maar
er wordt ook veel buitenhuis gedaan! De ene
keer zijn het ontspannende activiteiten en de
andere keer zijn het workshops en nog veel
meer! Zo verder doen dames!

Terugblik op 2016
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De Multiculturele tafel en AIF+ organiseren elke derde
woensdag van de maand sociaal restaurant in de zaal Papa
Cérvi. Je kan er komen eten aan het sociaal tarief €3,50 of
aan het gewoon tarief €7.
De vrijwilligers van de verenigingen Spaanse vrouwengroep,
Vice Versa, KARAMA, vzw UDI, L’Arte di Vivere, Vrouwengroep
Samenwerking Limburgse Alevieten en vzw A.F.I Winterslag
garanderen je elke keer een zeer lekker menu met telkens
andere specialiteiten!
Schrijf je snel in voor de komende Multiculturele tafel op
woensdag 15 maart!
multicultureletafel@vzwaif.be - 0489 69 37 71

Levensloop Genk 2016
AIF+ deed met haar verenigingen mee aan de
levensloop in Genk. We stonden de eerste dag vroeg
in de morgen klaar met onze tent en drankjes om
ook te vechten tegen kanker. We hebben twee
volledige dagen meegelopen. In totaal waren er:
183 Vechters ...
5208 Deelnemers in 107 Teams ...
€175.000 op de teller !!!
Dikke merci allemaal en tot Levensloop 2017!

Terugblik op 2016
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Donne Italiane di Bruxelles neemt met
traditionele Italiaanse dansen aan de 9de
editie van DIVERCITY 18 september 2016

Project van URCA vzw: 'Levende Bibliotheek' in Sint
Gillis, oktober 2016

Soignants du Monde aanwezig in een rusthuis in
Brussel - Augustus 2016

Terugblik op 2016
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Kantuta in Sint Joost - Boliviaans Carnaval

Onze laatste Stuurgroep AIF+ Brussel van 2016. Ik
wil iedereen bedanken voor de inzet en de grote
inspannigen dat jullie allen geleverd hebben!

TECHO vzw bouwt samen met studenten VUB
een huis als sensibilisatie campagne!

Deelname van Chinese Dans Club in 'Stadskribels' Brussel

Terugblik op 2016



Ook in 2017 wordt het intussen goed gekende muzikale evenement
“UnaPasseggiata Musicale” georganiseerd.

Dit gaat door op 30 april 2047 om 15u00 in de C-Mine in Genk.
Meer info en kaarten via vzw AIF+: info@vzwaif.be of 089/62 15 77




