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Beste bestuurder, vrijwilliger, partner van AIF+

Aan het begin van dit nieuwe jaar leest u de woorden van 
een trotse voorzitter! Trots op onze vele verenigingen met 
vrijwilligers die dag na dag het beste van zichzelf geven 
om te werken aan een open, diverse en inclusieve 
samenleving. Trots op de bestuursleden die AIF+ input 
geven, adviseren en (be)sturen. Trots op het personeel dat 
deze vrijwilligers en bestuurders dagelijks ondersteunt en 
versterkt. Trots op het traject van anderhalf jaar dat we 
gelopen hebben om samen ons beleidsplan voor 
2021-2025 vorm te geven.

Ik ben er zeker van dat we met deze gemeenschappelijke 
focus de komende jaren goede stappen vooruit zullen 
zetten. 2020 is daarom een bijzonder jaar voor AIF+. 
Tussen oud en nieuw beleidsplan, met veel sociaal-
culturele activiteiten, met 4 ESF projecten om te werken 
aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt en met een nieuwe 
directeur.

Maak kort kennis met Jan in deze La Voce of op onze 
Algemene Vergadering in Vlaams-Brabant op zaterdag 14 
maart. Hou deze datum dus alvast vrij! Tot dan of op één 
van onze regionale nieuwjaarsrecepties!

Groeten, jullie voorzitter, Luciano Corsini

Dag iedereen, mijn naam is Jan De Troyer. Vanaf januari start ik als directeur
bij AIF+, een uitdaging die ik met veel dankbaarheid en enthousiasme aanga.

In de afgelopen 10 jaren ben ik actief geweest in het jeugdwerk als
vrijwilliger en later als directeur en bestuurder van organisaties. Deze
bladzijde sla ik nu om door de stap naar jullie te zetten, AIF+, en zo naar het
sociocultureel volwassenenwerk.

Ik kijk ernaar uit om samen met jullie in de komende jaren de schouders te
zetten onder een mooie, diverse samenleving, vol vereniging, begrip en
verwondering voor elkaar, waar iedereen kan groeien, zijn of haar plaats kan
vinden en gelukkig kan zijn.

Graag tot snel.
Jan

Nieuwe directeur bij AIF+
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De Afghaanse gemeenschap stichtte de vereniging

Watandaar, die aansluiting vond bij ’t Origineel. ’t

Origineel wordt ondersteund door de dienst gelijke

kansen en is een verzameling van socioculturele

verenigingen in Geel, die samen sterker willen worden

en actief willen zijn in Geel.

Watandaar probeert, naast activiteiten in de vereniging

zoals cricket en voetbal, de brug te slaan naar de

Geelse samenleving. Dat doen ze door bijvoorbeeld

jaarlijks een feest tijdens het Afghaans nieuwjaar te

organiseren waar iedereen welkom is.

Inmiddels heeft de Afghaanse vereniging Watandaar

een plaats gevonden in Geel. Ze hebben zelfs enkele

bomen geplant in Geel. Hiermee wil de vereniging, net

als de bomen, haar wortels in Geelse bodem laten

groeien.

Contact gegevens :

voorzitter Shah khial

telefoonnummer: 0494198398

email: shah57shah@hotmail.com

Bachir Bouhaita - educatief medewerker vzw Aif+

Nieuws uit AntwNieuws uit Antwerpenerpen

De Vrouwendag van 2019 had als centraal
thema bondgenootschap: Banden smeden
en netwerk.

Banden werden ook gesmeed op het

netwerkmoment waar 30

vrouwenorganisaties, van groot tot klein,

zowel met elkaar als met het publiek in

gesprek gingen.

Onze lid verenigingen Miv en Miritonia vzw

waren aanwezig op dit netwerk moment.

Onze vertegenwoordigers kregen

verschillende vragen over hun werking en

over de ondersteuning van hun vereniging.

Lidvereniging BBFC vzw kreeg de

mogelijkheid om de deelnemers te

verwennen met lekkere hapjes en drankjes,

waarvoor dank.

Deze Vrouwendag was een organisatie van

Furia in samenwerking met een breed

platform van Antwerpse vrouwenorganisaties

en met steun van verschillende federaties

onder andere Aif+ en haar lidverenigingen.

Sonia Memoci educatief medewerker vzw
AIF+ provincie Antwerpen

In de kijker : Watandaar !

GEEL - Watandaar is een Afghaanse culturele vereniging uit Geel die diverse activiteiten organiseert zoals sport,

culturele en ontmoetingsactiviteiten.

Nationale Vrouwendag pleit voor een welzijnsbegroting

Antwerpen/Turnhout - Maandag 11 november vond de 48ste editie van de Nationale Vrouwendag plaats in ’t

Werkhuys in Antwerpen.

Nieuwe vereniging in de kijker
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De sportdag vond plaats in basisschool de

Verrekijker in Ravels. Het was een open

activiteit waar ontmoeting en sport centraal

stonden. De Ravelse gemeenschap, jong en

oud, kon deelnemen aan verschillende

workshops en sporten. De vereniging Benkav

vzw uit Antwerpen/Mol gaf een traditionele

Kauskasische dansworkshop. Ook de

verenigingen ACK vzw uit Mol en vzw

Miritonia uit Turnhout waren van de partij

om MIV een handje te helpen waarvoor dank.

De bezoekers konden ook genieten van een

heerlijke maaltijd gepresenteerd als een

“gezond buffet!”

Sonia Memoci en Bachir Bouhaita - educatief
medewerkers vzw AIF+ provincie Antwerpen

Op de beurs konden de bezoekers iets drinken in

het pop-up café van Oxfam of een leuk cadeautje

zoeken bij de talrijke standjes . Refuchances vzw

stond er met hapjes en een symbolische muur op

het evenement in het teken van de internationale

dag van solidariteit met het Palestijnse Volk.

Bezoekers konden op de muur een boodschap

achterlaten.

De verenigingen vzw Espoir en vzw Nanangwa

stonden met lekkere hapjes en spullen op de

beurs. De winst gaat naar hun

ontwikkelingsprojecten in het buitenland. Ook de

vereniging Watandaar stond op de beurs met een

standje met zelfgemaakte juwelen en decoratie.

Deze verenigingen stonden ook op de kerstmarkt

in Geel op 14 en 15 december met hun standjes.

Super hoe actief ze zijn!

Bachir Bouhaita - educatief medewerker vzw Aif+

MIV organiseert een grote sportdag in Ravels

TURNHOUT/RAVELS: De vereniging MIV organiseerde op 10 november de eerste editie van het

evenement buurtsportdag dat doorging in Ravels.

‘t Origineel op de wereldwinkel beurs van Oxfam

GEEL- Ook dit jaar stonden enkele verenigingen van `t Origineel op de wereldwinkel beurs van Oxfam met

een standje die doorging van vrijdag 29 november tot zondag 1 december in Geel.

Nieuws uit AntwNieuws uit Antwerpenerpen
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Op 12 november organiseerde het

Minderhedenforum in samenwerking met KVLV

Vrouwen met Vaart, Netwerk tegen Armoede,

Cera, Indimaj Vrouwen en Projecthuis De Dreef

een inspiratieavond in Geel om het diva`s

project feestelijk af te ronden. In 2016 namen

het minderhedenforum, KVLV vrouwen met

Vaart en Cera samen initiatief om het thema

vrouwen en armoede sterker op de kaart te

zetten. In Vlaanderen kwamen op verschillende

locaties samenwerkingen tot stand tussen

vrouwen uit etnisch-culturele verenigingen en

KVLV-afdelingen. De vereniging Indimaj

vrouwen had bijvoorbeeld verschillende

samenwerkingen met KVLV Tongerlo en KVLV

Winkelomheide.

Om het diva project mooi af te ronden

organiseerden de betrokkenen een

inspiratieavond waar iedereen elkaar

inspireerde met verhalen over hun boeiende

samenwerkingen. De samenwerking van deze

vrouwen stopt hier niet! Ze zullen verdere

ontmoetingskansen creëren.

Bron: nieuwsbrief Minderhedenforum

Veel volk op de vorming omgaan met racisme!

GEEL - `t Origineel organiseerde begin december een vorming over omgaan met racisme in buurthuis Den Alleman te Geel.

Een avondje onder de Diva`s !

Geel - Als vrouwen van verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, ontkiemt er iets moois! Dat hebben de vrouwen

ondervonden die deel hebben genomen aan het diva project waaronder de vrouwen van de vereniging Indimaj vrouwen uit Geel.

Dat racisme nog steeds een issue is in de huidige samenleving,

bewezen de 60-tal aanwezigen op deze vorming. De vorming

werd georganiseerd voor mensen met een migratie

achtergrond die willen weten hoe je zelf om kan gaan met

racisme en hoe je er op kan reageren. De vorming werd

gegeven door Houssein Boukhriss die al meer dan 30 jaar

ervaring heeft als trainer consultant op het vlak van

diversiteitsmanagement en interculturele communicatie. Wil je

zelf ook zo een vorming organiseren? Contacteer je educatieve

medewerker!

Een paar weken geleden was ook schrijfster en politicologe

Naima Charkaoui te gast in Geel op uitnodiging van `t Origineel.

Zij sprak over de pijnlijke gevolgen van racisme voor mensen.

Ze schreef hier ook een boek over dat AIF+ aankocht en dat je

kan lenen bij ons.

Bachir Bouhaita - educatief medewerker vzw Aif+

Nieuws uit AntwNieuws uit Antwerpenerpen
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Nieuwe vereniging Together

Genk - De vereniging Together heeft als hoofddoel armoedebestrijding. Ze willen samen met verschillende gemeenschappen

werken aan de problematiek armoede.

In Vlaanderen leeft meer dan één op tien mensen met een armoederisico. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede

is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk,

vrijetijdsbesteding, huisvesting, gezondheid,…

Armoedebestrijding moet dan ook gericht zijn op een volwaardige participatie aan de samenleving, zodat iedereen ten volle kan

genieten van alle sociale grondrechten.

Daarom wil de vereniging Together projectmatig werken om armoede te bestrijden en deze mensen uit hun sociaal isolement te

halen.

Verder wil Together hulp bieden aan vluchtelingen door voedselbedelingen, inzamelacties, etc. Iedereen is welkom om bij Together

te starten als vrijwilliger!

Zeynep Ulvan, educatief medewerker vzw AIF+

Pelt - “Ik kom hier net aan, hoor de muziek en word er al helemaal blij van” - “Hier hangt een sfeer waar je

automatisch vrolijk van wordt” – Bezoekers Wereldfeest

Op 8 december vond er weer een topeditie van het Wereldfeest te Pelt plaats. Enkele duizenden bezoekers die volop

genoten van Zuiderse muziek, dans, kunst, theater, wereldkeuken en zovele workshops. Vijftien interactieve infostands

van Noord-Zuidverenigingen uit Pelt en omstreken toonden het grote engagement voor ontwikkelingssamenwerking.

Grote dank aan de 90 vrijwilligers die ervoor zorgden dat dit volksfeest uiterst geslaagd was!

Luc Ectors, vrijwilliger OndersteBoven

Wereldfeest OndersteBoven, wederom een succes!

Nieuws uit LimburgNieuws uit Limburg
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Jaarlijks wordt op 4 december de Heilige Barbara herdacht. Deze patroonheilige van de mijnwerkers en andere gevaarlijke

beroepen verdient in Genk bijzondere aandacht, zodat haar nagedachtenis blijft verder leven in de huidige maatschappij.

Elk jaar organiseren verschillende van onze verenigingen activiteiten waarbij die mijnwerkersgeschiedenis en bijgevolg ook Sint Barbara

wordt herdacht. Deze activiteiten brengen oud-mijnwerkers, hun familie, sympathisanten en de buurt samen en creëren op die manier

verbinding. De verenigingen vinden het belangrijk om dit deel van de Genkse geschiedenis niet te laten verloren gaan.

Hier enkele sfeerbeelden van vzw Mijn-Verleden.

Wie was Sint Barbara?: https://www.stbarbaralangedijk.nl/wie-was-sint-barbara

Alberto Mazzoni, educatief medewerker vzw AIF+

Dit jaar heeft Letty Serio van de verenigingen Vice Versa en Multiculturele Tafel

deelgenomen om de smaakpapillen van de leerlingen te verwennen met haar

heerlijke Italiaanse gerecht.

De leerlingen hebben onder begeleiding van Letty dit gerecht klaargemaakt. Het

is voor de leerlingen een leerrijke ervaring geweest om gerechten van andere

landen te bereiden. Daarnaast hebben de leerlingen ook het bekende

Marokkaans gerecht Tajine mogen klaarmaken onder begeleiding van Mahjouba

Eddib.

We willen Letty Serio en Mahjouba Eddib enorm bedanken voor hun inzet en

enthousiasme!

Genk herdenkt

Kookworkshops op het Atlas College

Genk - Jaarlijks organiseert het Atlas College kookworkshops voor haar leerlingen. Ieder jaar nemen verschillende vrijwilligers

van verenigingen die aangesloten zijn bij vzw AIF+ deel als vrijwillige gastkoks.

Alberto Mazzoni, educatief medewerker vzw AIF+

Zeynep Ulvan, educatief medewerker vzw AIF+

Nieuws uit LimburgNieuws uit Limburg



8

Tijdens deze editie is er men in geslaagd om

meer dan 100 vrouwen, jong en oud, van

verschillende verenigingen en organisaties

van Houthalen-Helchteren en verschillende

culturen en gemeenschappen bij elkaar te

krijgen!

Bij het ontbijt zelf had iedereen de kans om

elkaar te leren kennen en contacten te

leggen met vrouwen van verschillende

gemeenschappen.

Het project goede-Buren-ontbijt is een

initiatief van de vereniging het Huis van

Abraham met het doel om door middel van

ontbijtsessies mensen van verschillende

gemeenschappen en geloofsovertuigingen bij

elkaar te brengen, zodat er een

kennismaking en contactmomenten ontstaan.

We bedanken alle vrijwilligers voor hun inzet

en enthousiasme!

Vrouwenontbijt – 10x goede buren

Elke maandagavond komen er tientallen

mensen samen met hem schilderen. Velen

van hen krijgen vaak hun verhaal niet

verteld met woorden en kiezen ervoor om

het penseel in hun plaats te laten spreken.

Hier worden mooie verhalen vertaald in een

schilderij.

Bezoek zeker de facebook pagina van

Refugee Art om op de hoogte te blijven van

hun tentoonstellingen.

Verhalen vertalen in kunst

Houthalen-Helchteren - Op dinsdag 15 oktober hebben verschillende organisaties zoals vzw AIF+, Stebo, RIMO Limburg,

Federatie H-H de handen uit de mouwen gestoken om in samenwerking met de vereniging het Huis van Abraham de achtste

editie van het goede-Buren-ontbijt te verzorgen!

Zeynep Ulvan, educatief medewerker vzw AIF+

Alberto Mazzoni, educatief medewerker vzw AIF+

Houthalen-Helchteren - Youssef Hajam van de vereniging Refugee Art heeft een schilderatelier in het

noodopvangcentrum van Houthalen-Helchteren.

Nieuws uit LimburgNieuws uit Limburg





10

SDG’s uitgelicht! Jaarthema vzw AIF+

In de vorige La Voce’s stelden we al kort ons

nieuwe jaarthema aan jullie voor, de

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of (de

Engelse afkorting) SDG’s. 17 doelstellingen

die antwoord willen bieden op de grote

wereldproblemen van vandaag. Deze

doelstellingen werden door de Verenigde

Naties opgesteld in 2015 en zouden tegen

2030 behaald moeten worden.

Heel kort samengevat willen we met deze

doelstellingen de strijd aangaan tegen

ongelijkheid, armoede en klimaatverandering,

niet alleen in het Zuiden, maar wereldwijd.

Een jaarthema dat binnen onze federatie en
onze lidverenigingen sterk leeft en waar we
dus graag met zijn allen aan willen (blijven)
werken.

Tijdens de regionale stuurgroepen zal het
jaarthema dan ook blijvend een puntje zijn.

Maar ook zullen we in elke La Voce
aandacht besteden aan het jaarthema en
enkele SDG’s uitlichten en bespreken. In de
vorige La Voce bekeken we de eerste 6
SDG’s. Tijd dus voor de volgende lichting!

INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR

7

8

9

“Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen”

Deze doelstelling is dubbel. 1 op 5 mensen heeft momenteel geen toegang tot energie. De Verenigde

Naties vinden het dan ook belangrijk dat iedereen er gebruik van kan maken. Maar energie is ook één

van de grootste huidige wereldproblemen. Te vaak halen we energie nog uit kolen, olie en gas, die

zorgen voor klimaatverandering. Inzetten op de toegankelijkheid van duurzame energie als water,

wind en zon wordt dus de uitdaging voor de toekomst.

“Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer
innovatie”

Technologische vooruitgang biedt duurzame oplossingen voor economische uitdagingen en
milieuproblemen. Het zorgt voor nieuwe jobs en efficiënter omgaan met energie. Maar aan de
basisinfrastructuur in ontwikkelingslanden is vaak nog werk. Zo heeft 2,6 miljard mensen geen toegang tot
elektriciteit en sanitaire voorzieningen. Investeren in infrastructuur, innovatie en industrie is dus
noodzakelijk om enerzijds de kloof te dichten en anderzijds ecologische, duurzame oplossingen voor de
toekomst te bieden.

“Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve

tewerkstelling en waardig werk voor iedereen”

De arbeidsmarkt moet veranderen om rechtvaardiger, gelijkwaardiger en veiliger te worden.
Tegen 2030 moeten we een volledige en productieve werkgelegenheid bereiken en ervoor zorgen
dat alle vrouwen en alle mannen, ook jongeren en mensen met een handicap, kans hebben op
degelijk werk en een gelijkwaardig loon krijgen voor gelijkwaardig werk.

WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI

BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE
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Bronnen: www.sdgs.be, www.sdgnederland.nl, www.unric.org, www.metrotime.be
Artikel: Thaïs Haerens, stafmedewerker vzw AIF+

Wil je verder weten wat je zelf kan doen?

Neem eens een kijkje op:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

takeaction/? Hier vind je tips die in je dagelijkse

leven gebruikt kunnen worden.

“Dring ongelijkheid in en tussen landen terug”

De ongelijkheid tussen landen verminderde de laatste jaren fel, maar de ongelijkheid binnen

landen is groter geworden. Vandaag leven meer dan 800 miljoen mensen in extreme armoede,

iets meer dan 10% van de wereldbevolking. Tegen 2030 wilt de VN voor iedereen gelijke kansen

verzekeren, ondanks hun leeftijd, geslacht, beperkingen, etniciteit, huidskleur, afkomst,

geloofsovertuiging of economische status.

10
ONGELIJKHEID VERMINDEREN

"Duurzame steden en gemeenten"

Werk je zelf met je vereniging rond een SDG?

Laat het je educatief medewerker weten en wie

weet sta jij wel met een interview in de

volgende La Voce!

“Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam”

De helft van de wereldbevolking, zo’n 3,5 miljard mensen, woont in de stad. In de volgende

decennia zal 95% van de stedelijke groei plaatsvinden in ontwikkelingslanden. Extreme armoede

concentreert zich vaak in steden en overheden hebben moeite om de nodige voorzieningen

verzekeren voor de groeiende bevolking. Daardoor hebben veel stadsbewoners vaak geen toegang

tot de basisvoorzieningen of veilige en betaalbare woningen. Vandaag leven zo’n 828 miljoen

mensen in sloppenwijken en ook dat aantal blijft toenemen. Duurzame groei is de grootste

uitdaging van de steden van de toekomst, met toegang tot basisvoorzieningen als schoon

drinkwater, huisvesting, energie en transport.

11
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In Halle zijn er 122 verschillende nationaliteiten en de

samenhorigheidsvlag is een manier om deze allemaal samen te

brengen en een Vlaams record proberen te vestigen.

Het vlaggenproject is een initiatief van de Halse integratieraad en

wordt gedragen door verschillende lidverenigingen van AIF+ :

Cambodjaanse Cultuurkring, AlAmal, Sadaqah Biljonairs, KWS en

BFC Kantuta.

Op de eerste bijeenkomst kwamen al stoffen binnen uit België,

Nederland, Canada, Duitsland, Marokko, Palestina, Tunesië,

Dominicaanse republiek, Frankrijk, Cambodja en Bolivië.

“Het leek ons fijn om in het kader van ‘November Wereldmaand’

een kunstwerk te maken waarin elke gemeenschap zichzelf in kan

terugvinden. Zo kwamen we op het idee om aan mensen van

verschillende nationaliteiten een stukje stof te vragen dat typisch is

voor hun land”, zegt Miguel Estrada, voorzitter van de Halse

integratieraad en educatief medewerker van AIF+.

Een Halse Samenhorigheidvlag met stoffen uit alle landen waar Hallenaren vandaan komen.

Halle - Een bijzonder kunstwerk is in de maak: een kleurrijke en symbolische vlag, samengesteld met stoffen uit zo veel mogelijk

landen waarvan burgers in Halle wonen.

SDG : 16 « Vrede » en 17 « Partnerschap »

De samenhorigheidsvlag als symbool voor samenleving

Zondag 10 november werden de stikmachines voor de eerste keer

in gang gezet door dames uit Marokko en Palestina in het

wereldcafé van Halle in aanwezigheid van de schepen van integratie

en de Burgemeester van de Stad Halle.

“Dit is een zeer verbindend project. Mensen van verschillende

nationaliteiten spreken spontaan met elkaar”, zegt Karima

Boukamza van de jongerenvereniging KWS.

Als het kunstwerk af zal zijn, zal het geschonken worden aan de

stad Halle zodat die het ergens kan tentoonstellen als symbool van

verbondenheid tussen verschillende culturen in Halle.

Miguel ESTRADA ROMERO, educatief medewerker AIF+
Foto’s : Mira Sissau

Nieuws uit Vlaams-BrabantNieuws uit Vlaams-Brabant
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De avond werd geopend door AIF+ collega Karl Struyf die

harmonieuze melodieën uit Peru speelde met zijn charango.

Nadien namen alle vertegenwoordigers het woord en

applaudisseerden enthousiast voor het initiatief.

De Moskee Arrahman, de Cambodjaanse boeddhistische tempel

Wat Amrit , de katholieke Kerk - Pastorale zone Halle, het Huis

van de Mens, het Zen boeddhistisch Centrum, de Evangelische

Kerk Halle en Platform levensbeschouwing Halle ondertekenden

het ‘dialoog-charter’.

Ook de Integratieraad en de Burgemeester ondertekende dit

charter namens het hele schepencollege.

“Om te streven naar vrede en veiligheid in de wereld maar ook

op lokaal vlak, is het nodig dat mensen met verschillende

levensbeschouwelijke visies en godsdiensten elkaar kennen en

ontmoeten. Ondanks de verschillen zijn er ook vele gelijkenissen

die mensen verbinden. Waarden als vrede, solidariteit, tolerantie,

respect en openheid zijn gemeenschappelijk. Thema's als

armoede, klimaat en racisme houden iedereen bezig. Daarom is

de dialoog tussen de verschillende kerken, godsdiensten en

levensbeschouwingen in Halle noodzakelijk.", aldus Miguel

Estrada, voorzitter van de Halse integratieraad en educatief

medewerker van AIF+.

Tolerantie en respect zijn de sleutelwoorden in de omgang

tussen de verschillende levensbeschouwingen in Halle.

"Bouwen aan duurzaamheid impliceert het bouwen aan een

vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving.

Levensbeschouwingen spelen hierin een belangrijke rol.

Tolerantie is een passief begrip en respect een actief begrip. “

aldus Moustapha Akkouh, Voorzitter van vzw Moskee Arrahman.

Contact: miguel@vzwaif.be

Historische gebeurtenis tijdens Mondiale trefdag.

Halle - Het was zonder meer een historisch moment in het wereldcafé in Halle. Voor het eerst zaten vertegenwoordigers van alle

erkende en niet-erkende levensbeschouwingen samen. De integratieraad en de vzw AIF+ had hen samengebracht om een inter-

levensbeschouwelijk dialoog-charter te ondertekenen.

Miguel ESTRADA ROMERO, educatief medewerker AIF+

Foto’s : Mira Sissau
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Champignons uit koffieafval

Halle-Rwanda - Biologe Zilipa Nyirabyago, voorzitter van lidvereniging

Solidev vzw en educatief medewerker AIF+ regio Halle - Asse maakt haar

droom waar: koffieboeren in Rwanda aan een stabiel inkomen helpen door

de tonnen afval die overblijven na het wassen van koffiebessen te

recupereren en te gebruiken om er champignons mee te kweken.

In het Rwandese Kigufi, langs het

Kivumeer, legt Zilipa Nyirabyago de laatste

hand aan haar start-up, Les Moulins du

Nil Blanc (De Molens van de Witte Nijl), die

de teelt van oesterzwammen wil omgooien.

Hoe? Door afval te gebruiken van

koffiebessen, een teelt die goed is voor een

kwart van de landbouwproductie in het

land van de Duizend Heuvels, maar ook

voor tonnen afval.

Met haar project won ze de eerste editie

van de wedstrijd van Ondernemers voor

Ondernemers (OVO). Ze kreeg een sociale

lening van 18.000 euro toegekend door de

investeerders die OVO heeft

samengebracht, en 12.000 euro van het

Acceleration Fund, beheer door de Koning

Boudewijnstichting. Daardoor kan de

biologe koffieboeren – meer dan 400.000

van de 12 miljoen Rwandezen halen hun

enige inkomen uit de koffieteelt – de kans

geven om het hele jaar door inkomsten te

hebben, en dus niet alleen meer van de

koffieoogst.

“In Kivu hebben de koffieboeren maar één

keer per jaar een inkomen, wanneer de

bessen rijp zijn”, zegt Zilipa Nyirabyago.

“Nadat ze gewassen zijn, blijven tonnen

bessenpulp en ander koffieafval achter. In

mijn project wordt na het wassen van de

bessen in de wasstations de pulp

gerecupereerd en gebruikt als substraat

voor de champignonteelt, met sporen van

goede kwaliteit.”

Tijdens haar laatste bezoek aan Rwanda

optimaliseerde Zilipa Nyirabyago de teelt

van oesterzwammen. “De opbrengst hangt

af van de omgeving, de vochtigheidsgraad,

de omgevingstemperatuur, het licht…

Wanneer alle factoren gunstig zijn, kunnen

we overgaan tot de actie. Oesterzwammen

hebben niet veel plaats nodig en dat is een

troef voor de lokale boeren die vaak niet

meer hebben dan een lapje grond vol met

koffieplanten. Met 4 vierkante meter heb je

al een rendabele productie. Het volstaat om

twee of drie rekken te zetten om

oesterzwammen te kweken.

Zodra de boer zijn substraat heeft

aangekocht, moet hij het alleen uitspreiden

op de stammen, besproeien met water, en

twee tot drie weken later kan hij oogsten. En

dit kan hij het hele jaar

door doen.”

Lees het volledige verhaal op https://

www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Stories/

20191031ND

Beheerd door de Koning Boudewijnstichting

ondersteunt het OVO Acceleration Fund

projecten in Afrika met een duurzame

economische en sociale impact, en dit via

aangepaste leningen voor jonge plaatselijke

kmo’s.

ww.ondernemersvoorondernemers.be

Bron: Blikveld November - Koning Boudewijnstichting
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Genk - Op zaterdag 30 november 2019 heeft vzw AIF+ een Buitengewone Algemene Vergadering
georganiseerd ter goedkeuring van het nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2025.

We bekeken samen hoe we dit de komende jaren succesvol kunnen uitvoeren. De deelnemende verenigingen konden aan de

verschillende gesprekstafels hun input en feedback geven over de eerder gekozen strategische doelstellingen van dit beleidsplan:

1. Sterke verenigingen kunnen bruggen bouwen met andere groepen.

2. Digitale communicatie over samenleven in diversiteit: een strak plan.

3. Gelijke kansen voor onze mensen verbeteren: experimenten en samenwerken.

4. Diversiteit is meer dan “van een ander land komen”. Lang leve “superdiversiteit”!

5. Onze ervaring in diversiteit en interculturaliteit inzetten bij andere organisaties, diensten,…

6. Professioneel en kwaliteitsvol werk, goed bestuur en het financiële plaatje: hoe zit dat?

Het is de bedoeling dat vzw AIF+ aan de hand van deze strategische doelstellingen haar werking verder zet met deze focus voor de

volgende beleidsperiode. Daarom was het belangrijk om de feedback van de lidverenigingen te krijgen over hoe we dit samen concreet

zullen realiseren. Deze input en feedback zullen we verwerken in het actieplan dat gekoppeld zal worden aan het beleidsplan.

De dag is afgesloten met een lekkere lunch waar de vrijwilligers van de Multiculturele Tafel voor hebben gezorgd. Ook bedankt aan

iedereen die er was!

Hier onder en op de volgende pagina enkele sfeerbeelden

Zeynep Ulvan, educatief medewerker vzw AIF+

Buitengewone Algemene Vergadering vzw AIF+

In Turnhout organiseerde vzw AIF+ in samenwerking met Villa Mescolanza
een dialoogavond over taboes in de samenleving. Met een diverse groep zijn
we in dialoog gegaan over verschillende taboes die op de dag van vandaag
nog heersen in de samenleving en binnen bepaalde culturen. Het was een
gezellige avond met veel stof voor gesprek en zeker voor herhaling vatbaar!

In Antwerpen organiseerde vzw AIF+ met buurthuis deBuurt de lezing “Niet

alleen de winter in” van Bleri Llehsi over sociaal isolement en eenzaamheid.

In tijden van individualisme en vervreemding en dit samen met snelle

veranderingen, sociale problemen en angst zijn er steeds meer mensen die

in sociaal isolement belanden. Het gebeurt vlakbij ons maar vaak hebben

mensen zelf of de omgeving er geen vat op. Het is niet gemakkelijk om

mensen uit hun sociaal isolement te halen, want zij leven dikwijls heel erg

terug getrokken.

Bleri Lleshi vertelde hoe mensen in sociaal isolement terecht komen en hoe

we ze daaruit kunnen helpen. Het was een gezellige en leerrijke avond.

Bachir Bouhaita - educatief medewerker vzw AIF+

Dialoogavond in teken van de week van taboes

Turnhout - Antwerpen - In het teken van de week van de taboes die vzw Aif+ jaarlijks organiseert, werden verschillende

activiteiten op poten gezet in de verschillende regio's.
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