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Projectoproep ‘Breng jouw wijk/dorp/stad tot leven!’ voor verenigingen
Zit jij boordevol ideeën om jouw buurt gezelliger te
maken en ben jij bereid om je volledig in te zetten?
Heb je dé oplossing zodat buurtbewoners met
elkaar in contact komen, elkaar helpen en
momenten samen delen? Dan is deze oproep voor
jou! Het Delhaize Fonds steunt initiatieven die de
mensen in de lokale gemeenschappen dichter bij
elkaar brengt. De oproep richt zich tot projecten in
België én in het Groothertogdom Luxemburg.
Meer info: http://bit.ly/2qm3dzM of
https://www.youtube.com/watch?v=P9GrFFSz5V8
of contacteer je educatief medewerker

Tussenkomst ‘Fonds Vrijetijdsparticipatie’
Ben je op zoek naar een leuke activiteit/uitstap
voor je vereniging? Of heb je er al één gepland
maar liggen de kosten wat hoog? Weet dat je dan
terecht kan bij het ‘Fonds Vrijetijdsparticipatie’
voor een financiële tussenkomst voor
inkomgelden of vervoersonkosten.
Voor meer info, contacteer je educatief
medewerker.

MolemBIKE!

URCA vzw nodigt jullie uit op MolemBIKE!, een
fietsfeest voor de burger dat meerdere identiteiten
van Molenbeek en Brussel bundelt rond de fiets.
Het is een festival met wandelingen en
shows, open voor het grote publiek, maar ook met
activiteiten voor kinderen, stands, eten, workshops
... Het fietsfeest gaat door op zaterdag 20 mei,
11u00-22u00, in de Maritieme wijk van Molenbeek,
vlakbij Tour & Taxis (ParckFarm)
Voor meer informatie:
https://ccmaritime.wordpress.com/
Immigratie gisteren , immigratie vandaag
Nti Ma organiseert op zaterdag 20 mei van
12u00 tot 22u00 ontmoetingen rond het
immigratiethema…Die dag kan u films bekijken
met interviews en getuigenissen over de
migratie in België, discussies en debatten volgen
en een warme maaltijd nuttigen. FOUTA FLOW
geeft die dag ook een concert.
Adres: Buurthuis ‘Millenaire‘ Antwerpesesteenweg 150 - 1000 Brussel
(Noordstation)
Meer info:
https://www.facebook.com/asblNtiMa/?fref=ts
Ontmoetingsavonden: bruggen bouwen

11.11.11, het 4de Pijlersteunpunt en
Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseren 15
ontmoetingsavonden in mei en juni om bruggen te
bouwen tussen 4de pijlers, diasporaverenigingen en
mensen met een migratieachtergrond. Kom
ontdekken wie actief is in je regio, kom je netwerk
verbreden en ga op zoek naar samenwerkingen!

Meer info en inschrijven via : http://www.11.be/watdoet-11-11-11/campagnes/campagnemigratie/item/campagne-migratie-laat-je-inspireren

Computer voor u!

Zit je zonder computer/laptop of internet thuis?
Moet je iets opzoeken, online solliciteren, verslag
maken,…?
Dan kan je vanaf nu terecht bij AIF+ in Genk waar
op de 2de verdieping een extra pc voor je
klaarstaat!
Contacteer je educatief medewerker voor meer
info!

Cameroon Union Flanders nodigt uit: Workshop Sorteren en Recycleren in Leuven

Sorteren en recycleren is belangrijk voor mens en
milieu. Kom naar de Workshop Sorteren en
Recycleren van Cameroon Union Flanders en leer
hoe je in Leuven je afval sorteert en recycleert.
Alles komt aan bod: van het gebruik van de juiste
kleur vuilzakken, waar je deze kan bekomen, waar
je blijft met gebruikte batterijen, tot de
openingsuren van de verschillende
afvalverwerkingsdiensten!
Zaterdag 27 mei om 11u in de Dienst Diversiteit
en Gelijke Kansen van Leuven,
Diestsesteenweg 104F, 3010 Kessel-Lo
Meer info: cuflanders@yahoo.com of
artemis@vzwaif.be

Gezocht: Indonesische zanggroepen
De Antwerpse vereniging Solo Indah is op zoek
naar Indonesische zanggroepen voor een
evenement op 17 augustus in Antwerpen! Ken of
ben je zo’n zanggroep?
Neem dan contact op met Bing The Kong,
voorzitter van Solo Indah!
GSM: 0465 30 65 88
Kleurrijk Maasmechelen op 2 juli 2017

Sinds kort maakt ‘Kleurrijk Maasmechelen’ deel uit van
onze AIF+ familie.
Op 2 juli 2017 organiseren zij een multiculturele dag
boordevol muziek, eten, drinken, kinderanimatie…
Kortom, een gezellige namiddag voor jong en oud!
Place to be? Valkeniersplein, 3630 Maasmechelen.
Meer info:
https://www.facebook.com/events/1865035283744238/

Try Out van Sahel Dans en Muziek was een succes

Het Nigerese rappers duo Kaidan Gaskia II (rap),
Ali Atchibili (traditionele zang uit Niger), en styliste
Hade Lyn waren op zondag 30 april te gast in
Leuven.
Kaotal vzw en Interculturele Denkgroep staken
samen dit mooie programma in elkaar en hopen
op een verdere samenwerking met de artiesten.
Hou zeker de programmatie in het oog!
Meer info: www.vzwaif.be

Oproep: kwetsbare ouderen ondersteunen

Wil je met je initiatief bijdragen tot een betere
levenskwaliteit van kwetsbare ouderen thuis en in
de buurt? En wil je daarbij inzetten op wonen, zorg
en welzijn op lokaal, wijk- of buurtniveau?
Indienen kan tot en met 12/9!
Meer info : https://www.kbsfrb.be/nl/Activities/Calls/2017/20170420PP?hq_e=
el&hq_m=4727234&hq_l=8&hq_v=540a2dd688

Iftar Salam
Op vrijdag 9 juni organiseren enkele
verenigingen uit Mol, in samenwerking met de
gemeente Mol, een iftar maaltijd voor iedereen!

Deelname is gratis en je kan je inschrijven via
e-mail iftarsalam@hotmail.com of
via facebook "iftar salam".

Toegekende Noord-Zuid subsidie voor champignonproject van Solidev
Onze vereniging Solidev uit Asse heeft met succes
de Noord-Zuid Subsidie van de provincie VlaamsBrabant aangevraagd voor haar
champignonproject in Rwanda! Solidev zal zich in
het Vulkanengebied in Rwanda inzetten voor het
recycleren van landbouwafval om voedsel te
produceren.
Meer info: http://www.solidev-bel.org/de-eersteoogst/

Brulocalis heeft een handig overzicht van projectoproepen

Via deze link http://www.avcbvsgb.be/nl/subsidies/projectoproepen.html geeft
Brulocalis (de Federatie van Brusselse OCMW’s)
een erg handig overzicht van projectoproepen.
Gerangschikt per datum en per subsidiërende
overheid!
Meer info: http://www.avcbvsgb.be/nl/subsidies/projectoproepen.html

Hejmo: een nieuwe thuis voor kinderen op de vlucht
In een gezellige gezinswoning in Kraainem worden
momenteel 10 jonge vluchtelingen, die zonder hun
ouders in ons land toekwamen, opgevangen. De
jongeren die binnen dit project opgevangen worden
zijn tussen de 8 en 18 jaar oud, leefden voorheen
in federale opvangcentra en vluchtten weg uit
landen zoals Syrië, Afghanistan en Irak, waar
hevige conflicten woeden. Ze verloren hun ouders
onderweg of in hun thuisland of raakten van hen
gescheiden.
Met een multicultureel team helpen wij de jongeren
bij het uitbouwen van een toekomst in België.
Meer info: https://www.sos-kinderdorpen.be/hejmo

Babbeldoos: taal leren met hoofd, handen en voeten

VormingPlus Antwerpen lanceert de babbeldoos,
een nuttig en inspirerend handboek mét
werkmateriaal voor begeleiders van een
taaloefenmoment. Zowel voor vrijwilligers als voor
beroepskrachten!
Download wat je nodig hebt op
http://www.vormingplusantwerpen.be/nieuws/voororganisaties-en-groepen/download-hetwerkvormenboek-voor-conversatiegroepnederlands/50/

Philippe Gilbert tekent voor #cleanekleren. Jij ook?
Wereldsolidariteit en ACV voeren campagne voor
#cleanekleren, of 'schone sportkledij'. In 2017
willen ze de Belgische sportmerken overtuigen om
voor "cleane" kleren te gaan. Daarvoor hebben ze
jou nodig! Help kledingarbeidsters aan een
leefbaar loon en een veilige werkplaats door net
als Philippe Gilbert de petitie te tekenen!
Meer info: http://www.schonekleren.be/
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