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Beste lezer,
De zomer staat voor de deur. Standaard is
dit een periode waarnaar door jong en oud
wordt uitgekeken. Dit zal op zijn minst dit
jaar voor een stuk anders zijn. De
wereldwijde uitbraak van Covid-19, eerst
in China en uiteindelijk ook in ons land,
hebben samen met de maatregelen die
hieruit volgden, onze levens en de werking
van onze verenigingen drastisch door
elkaar geschud. Vanuit AIF+ blijven we dit
van nabij opvolgen, zoals we dit sinds het
uitbreken van Corona gedaan hebben en
dit zullen blijven doen tot alles weer in
normale gang van zake hersteld is.
Onze socio-culturele zomer zal deze deur
toch al met een kier kunnen openzetten.
Dit is nog verre van wat het vroeger was
of waar we enkele maanden geleden van
gedroomd hadden maar we kunnen zeker
spreken van een stap voorwaarts. En dat
omarmen we! Door de beslissingen vanuit
de Nationale Veiligheidsraad, zullen
bijvoorbeeld vanaf 1 juli activiteiten met
een zittend publiek tot maximum 200

personen kunnen doorgaan, natuurlijk met
inachtname van de richtlijnen die van
kracht blijven.
Er kwamen in de afgelopen maanden ook
een reeks ondersteunende maatregelen.
Zeker is het zo dat niet alle maatregelen
ten gunste zijn geweest van al onze
verenigingen. Denk maar aan tijdelijke
werkloosheid als je een werking hebt die
enkel door vrijwilligers wordt gedragen.
Een belangrijke bijkomende steunpijler is
de oprichting van een noodfonds door de
Vlaamse Regering.
Op 3 juni werd op de website van het
Departement Cultuur, Jeugd en Media
bekend gemaakt dat in totaal er een
bedrag ten belope van 265,175 miljoen
euro wordt vrijgemaakt. Daarnaast zullen
er ook nog bijkomende kredieten gegeven
worden. Een deel van deze middelen, 65
miljoen euro, gaat naar de cultuursector,
waar AIF+ deel van uitmaakt. Het is nog te
vroeg om te zeggen wat dit concreet voor
AIF+ zal betekenen maar we wachten
hoopvol mee af.

Belangrijk om te weten is dat ook de
steden en gemeenten rechtstreeks 30%
van de middelen uit dit noodfonds zullen
ontvangen. Zo kunnen ook nietgesubsidieerde, niet-commerciële
organisaties in de erfgoedsector, sociaalcultureel werk, amateurkunsten en de
kunsten hier beroep op doen. Lokale
verenigingen kunnen dus via hun lokale
overheden mogelijks steun ontvangen. We
moedigen jullie aan om dit aan te vragen
en we zullen hier vanuit AIF+ zeker onze
schouders mee onder zetten. Houd er
rekening mee dat zaken per stad of
gemeente kunnen verschillen.
We hopen vanuit AIF+ dat dit voor al onze
aangesloten verenigingen een
broodnodige ondersteuning mag
betekenen.
Ik wens uitdrukkelijk de personeelsploeg
van AIF+ te bedanken voor hun inzet in
deze tijden.
Veel leesgenot,
Jan De Troyer
Directeur AIF+

Verantwoordelijke uitgever: Luciano Corsini, Vennestraat 98, 3600 Genk

Corona & cultuur: wat kan en mag volgens de Nationale Veiligheidsraad
De coronacrisis raakt ons sociaal-cultureel werk in het hart. De Nationale Veiligheidsraad heeft versoepelingen van de
maatregelen aangekondigd in verschillende fasen. Tussentijds wordt de situatie geëvalueerd.
Met onze verenigingen kunnen we beperkt de activiteiten weer opstarten. Voor de details en specifieke heropstartregels voor onze sector
verwijzen we u naar de Coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten: www.coronagids.be. Deze gids, opgesteld
door Socius en De Federatie, bevat algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers. Deze gids kwam tot
stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, -initiatiefnemers als virologen.

Welke algemene maatregelen zijn op dit moment van toepassing?
Ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden en ongeacht welke
activiteiten reeds kunnen opstarten blijven bepaalde regels van kracht:
• het beperken van contacten tussen mensen
• het respecteren van veilige afstanden
• goede hygiënische reflexen, ook wel 'barrièregebaren' genoemd

Sinds 25 juli is het ten allen tijde verplicht een mondmasker
te dragen, enkel voor het bespelen van een instrument of het
nuttigen van een drankje of eten kan het mondmasker afgezet
worden. Indien het mondmasker niet kan gedragen worden,
dienen beschermingswanden (plexi of andere) te worden
voorzien.
Steden en gemeenten kregen sinds midden juli meer
beslissingsrecht om op hun grondgebied maatregelen te
nemen die strenger zijn dan de federale, Vlaamse of
provinciale maatregelen. Het is daarom zeer belangrijk steeds
je lokaal bestuur te raadplegen voor je iets organiseert.

Sommige activiteiten kunnen weer!
We onderscheiden 4 verschillende fasen in de opstart voor activiteiten in onze sectoren.
Zijn mogelijk:
Vanaf 8 juni:

Vanaf 1 juli :

Alle culturele activiteiten zonder publiek (denk aan
bestuursvergaderingen, repetities…)

Sportieve en culturele activiteiten zonder publiek die
worden georganiseerd en begeleid door een
verantwoordelijke zijn beperkt 50 personen in juli, met
inachtneming van de veiligheidsafstanden.

Leden en vrijwilligers van je verenigingen worden niet
als publiek beschouwd.
Geen onderscheid tussen professionelen en
amateurbeoefenaars.
(contactloze) Sportieve of culturele activiteiten in
groepsverband, die worden georganiseerd en begeleid
door een verantwoordelijke kunnen plaatsvinden met
groepen niet groter dan 20 personen, zowel binnen als
buiten.
Voor alles geldt: activiteiten mogen alleen als ze volgens
de veiligheidsregels van de toepasselijke sectorgids(en)
georganiseerd kunnen worden.
Social distancing blijft steeds gelden voor alle
activiteiten in de vrije tijd.

Alle activiteiten met zittend publiek tot max. 100 personen
binnen en 200 personen buiten en met afstandsregels
(bijv. toonmomenten, concerten, optredens,
voorstellingen,...)
Voor alles blijft gelden:
activiteiten mogen alleen als ze volgens de
veiligheidsregels van de toepasselijke sectorgids(en)
georganiseerd kunnen worden,
Social distancing blijft steeds gelden voor alle
activiteiten in de vrije tijd.

COVID Event Risk Model
Voor activiteiten met publiek lanceerde de Vlaamse overheid op 1 juli 2020 het
Covid Event Risk Model (CERM).
Om te beslissen of je evenement kan plaatsvinden, maak je gebruik van het
‘COVID Event Risk Model’. Dit is een openbare tool waarmee je een risicoinschatting van je evenement maakt. Als resultaat krijg je een kleurenlabel: groen,
oranje, rood.
De ‘Event Risk Matrix’ is beschikbaar via
https://www.covideventriskmodel.be/

Bron: https://www.defederatie.org/corona-1/update-31-07-corona-cultuur-wat-kan-en-mag-volgens-de-nationale-veiligheidsraad
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Refuchances vzw helpt stad Geel met verdelen mondmaskers !
Geel- Refuchances vzw is erg blij om stad Geel te helpen met het verdelen van mondmaskers in verschillende wijken.
Stad Geel ontving
verschillende ladingen met
mondmaskers voor de
Geelse burgers die verpakt
en verdeeld moesten
worden. Diverse vrijwilligers
van vzw Refuchances hielpen
mee met het hele proces “We
zijn blij om onze mooie stad
en prachtige Gelenaars te
helpen in deze moeilijke
tijden“ zegt Umar Badawi de
voorzitter van Refuchances
vzw.
Eerder deelde Refuchances
ook al 400 hapjes uit aan het
zorgpersoneel van
woonzorgcentrum Zusterhof
te Geel.

Bachir Bouhaita - educatief medewerker regio Antwerpen

Getuigenis Ramadan 2020
Geel- Dit jaar verliep de ramadan voor veel moslims anders dan gewoonlijk door de corona situatie. Elhasbia Zayou voorzitter
van Indimaj vrouwen getuigt hoe zij de ramadan dit jaar beleefde.
Kader

Eigen aanpak

Dit jaar startte de ramadan op donderdag 23 april en
eindigde op zaterdag 23 mei. De Ramadan is een heel
belangrijke periode voor ons als moslims. Ramadan is
veel meer dan niet eten en niet drinken van
zonsopgang tot zonsondergang.

Dit jaar zaten we in een
sociaal isolement en ging
ik op zoek naar
alternatieven. De eerste
week heb ik al de test
gedaan om via videobellen
een Iftar te organiseren.
Het was gezellig en ik heb
dit met verschillende
groepen/personen
ingepland gedurende de
ramadan. We konden niet
naar de moskee gaan,
maar via de digitale weg

Het is ook een maand van extra zelfreflectie en extra
solidariteit. Covid-19 vergt heel veel aanpassingen voor
iedereen en ook de Ramadan werd anders beleefd.
Elhasbia Zayou voorzitter van de vereniging Indimaj
vrouwen getuigt hoe zij deze periode beleefde.
Beleving
De voorbereiding dit jaar vond ik best spannend. Hoe
ga ik mij organiseren? Hoe combineer ik fulltime
thuiswerken, Iftar
(avondmaaltijd tijdens Ramadan) voorbereiden en
eventuele avondvergaderingen? Ga ik me niet eenzaam
voelen?
Ramadan is ook een maand van samen zijn en alle
andere jaren was het bij ons thuis vanzelfsprekend om
elke avond in grote groep de vasten te verbreken. Met
familie of vrienden gingen we wel eens naar een
georganiseerde Iftar van verenigingen. Zelf was ik
betrokken bij het organiseren van Iftars vanuit de
Geelse vereniging Indimaj Vrouwen en vanuit mijn
werkgever Thomas More Hogeschool.

konden we lezingen volgen, onder andere via de facebookpagina van
het Islamitisch Centrum Geel. Naast mijngebeden las en
beluisterde ik elke dag verzen uit de Koran en stond ik meer stil bij wie
ik ben en hoe ik mezelf als mens kan verbeteren. Solidariteit wordt
extra benadrukt tijdens de ramadan. Ik probeer dan ook zoveel
mogelijk mijn steentje bij te dragen door acties te steunen zoals
bijvoorbeeld een voedselpakketten actie.
Ook stelde ik mezelf kandidaat bij stad Geel als vrijwilliger, waar ik
bijvoorbeeld corona infofolders verdeelde in de bussen in mijn wijk.
Door enerzijds structuur in mijn dag te brengen en anderzijds het
evenwicht te vinden in het virtueel 'samen zijn' en individuele eigen
bezinningsmomenten, voel ik me sterk!
Deze Ramadan periode leerde mij veel aspecten in het leven te
appreciëren en te genieten van de kleine, mooie dingen in het leven.

Elhasbia Zayou voorzitter 'Indimaj vrouwen', Bachir
Bouhaita – educatief medewerker provincie Antwerpen

Nieuws uit Antwerpen

Afghaanse Gemeenschap Geel bedankt zorgpersoneel!
GEEL- De Afghaanse vereniging Watandaar uit Geel bracht taarten en bloemen om de zorgverleners uit het Az -Sint Dimpna
ziekenhuis te bedanken.
'Watandaar' de Geelse /Afghaanse vereniging
bracht bloemen en taarten voor de Geelse
zorgverleners in het Sint-Dimpna ziekenhuis.
De Afghaanse gemeenschap wil op die manier
hun helden bedanken voor hun gevecht tegen
corona in Geel. Shah Khial de voorzitter van
Watandaar benadrukt dat stad Geel veel
betekend heeft voor de Afghaanse gemeenschap
en deze daarom iets terug wil doen.
Toen Shah zijn idee voorstelde aan enkele leden
duurde het niet lang voor zij in actie schoten. Een
lid dat in een bakkerij werkt, heeft de taarten
gebakken op zijn werk. Deze moeilijke tijden
hebben mensen echt dichter bij elkaar gebracht.

Bachir Bouhaita – Educatief medewerker
provincie Antwerpen

Afghanistan: een gevaarlijk punt voor mensenrechtenverdedigers
Turnhout - Afghanistan- Al een hele tijd is de situatie voor mensenrechtenverdedigers zeer onstabiel in Afghanistan.
Dagelijks zetten zij hun leven op het spel om anderen te helpen. Maak kennis met 3 Afghaanse helden uit de
vereniging Bighro vzw.
Al 4 jaar is Belgian Independent Human Rights
Organization vzw (Bighro) actief in mensen- en
vrouwenrechten en het verspreiden van democratie in
Afghanistan. In de afgelopen jaren hebben 3 vrijwilligers
Elias Rauf, Nasim Kardan en M. Nawid Yasini ons bericht
over de huidige situatie in Afghanistan en dit ondanks de
vele gevaren en de onveiligheid. Zij stellen rapporten en
artikels samen over de actuele schendingen die plaats
vinden in het land.
Ze verkeren in vele gevaren vanwege de corrupte regering
en de inwoners die niet goed geïnformeerd zijn. Hun eigen
landgenoten verdenken hen van spioneren, waardoor ze
het soms moeilijk te verduren krijgen. Ze worden bedreigd,
beledigd en gediscrimineerd. Maar alsnog hebben onze
vrijwilligers de moed en de wil om door te gaan om iets te
kunnen betekenen in de samenleving. Zij hebben de
wilskracht om door te zetten en veranderingen te brengen
in de huidige slechte situatie van Afghanistan.
De problematiek rond vrouwen en hun rechten is erg
groot in Afghanistan. Bighro vzw heeft altijd gestreefd om
vrouwen onafhankelijk te maken en ze ervan bewust te
maken dat zij gelijk staan aan mannen. Bighro vzw
moedigt vrouwen aan om hun stem te laten horen in
welke vorm dan ook en zich te verzetten tegen
mishandeling en verwaarlozing.

Nasim Kardan

M.Nawid Yasini

Elias Rauf

Door verschillende samenwerkingen met verschillende vredes- en
vrouwenorganisaties proberen wij vooruitgang te boeken. Dankzij
onze vrijwilligers is dit dan ook mogelijk. Onze dank tegenover deze
dappere mannen is groot en we hopen het beste voor hen!
De rapporten die onze vrienden schrijven kun je lezen op de
website: www.bighro.org

Bachir Bouhaita - educatief medeweker provincie Antwerpen
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In de kijker : 'Afrazeuri!'
Geel – Elke editie van Lavoce zetten we een andere vereniging in de kijker. Dit keer is het de beurt aan een muzikale vereniging
namelijk Afrazeuri!

'Afrazeuri' is een muzikale vereniging uit Geel die
sociaal-culturele activiteiten organiseren en
aanbieden, zoals muziekoptredens, dj, dans en veel
meer.
De vereniging staat helemaal in het teken van
wereldmuziek en dat komt door de diversiteit
binnen de vereniging. In deze vereniging vind je
stukjes Indonesië, Togo, Gambia, Syrië, Eritrea en
België!

Al sinds 2003 bestaat Afrazeuri. Ze zijn er trots op dat ze in
Geel al serieus bekend zijn. Op lokale evenementen zal je
Afrazeuri al wel zien gepasseerd hebben. Ze treden regelmatig
op in Kempense evenementen zoals de zuidergekte Markt en
het foodtruckfestival in Geel.
Met hun muziek nemen ze je mee op een wereldreis doorheen
Europa, Azië en Afrika. Dat is tevens ook waar het acroniem
AFRAZEURI voor staat. Met hun instrumenten laten ze een mix
van deuntjes horen en dit met de nodige toeters en bellen. Je
zal ze zien en horen komen!

Interesse voor samenwerkingen of de groep boeken?
Contacteer:
Ciny Joos – 0497/26 69 03 cindy.joos1@telenet.be
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Memorylab: een filmlaboratorium dat grenzen overschrijdt.
Brussel- We kregen de kans om te praten met Xavier Solano, een van de oprichters van het Ciclope collectief en, twee jaar
geleden, de oprichter van Memorylab vzw. In dit interview vertelt hij over zijn start met de documentaire film, zijn
ervaringen in Brussel en de nieuwe plannen van Memorylab.
Vertel ons eens over je start in de
Voor een paar jaar zijn we
documentaire cinema en hoe je naar
getuige geweest van het
België bent gekomen.
succes en de goede
resultaten van het
Ik heb meer dan 25 jaar geleden
Memorylab-project. Vertel
audiovisuele kunsten gestudeerd aan de
ons hoe Memorylab is
Universidad Politécnica Salesiana in Cuenca
ontstaan?
(Ecuador). We waren een van de eersten die
in die richting afstudeerden. Bij toeval werd
Anderhalf jaar geleden hebben
ik verliefd op een Belgische vrouw en
we een eigen vzw opgericht
kwamen we hier wonen. Hier in België heb
die we MemoryLab hebben
ik een aantal aanvullende cursussen gevolgd
genoemd. Tot die tijd was
in Sint Lukas (Brussel) en heb ik een
Memorylab slechts een project
vervolgopleiding gevolgd gericht op
dat deel uitmaakte van het
technische aspecten in Brugge. Na een min
werk van het Ciclope-collectief
of meer langdurig verblijf in Vlaanderen,
en de samenwerking met AIF+.
besloot ik te verhuizen naar Brussel, een
samenbrengt.
Met een fonds van het Ministerie van
stad waar ik een heel universum van
Je werkt ook met een festival in Quito
Cultuur werd het mogelijk meer
diversiteit ontdekte en nog nooit gehoorde,
(Ecuador), waar gaat dit over?
participatieve film workshops te ontwikkelen
onvoorstelbare verhalen hoorde.
Ja, we zijn onlangs een samenwerking
en de verschillende
aangegaan met Doc-Ket, een organisatie
Wat kun je ons vertellen over je eerste
migrantengemeenschappen te bereiken die
gevestigd in Ecuador. Vanuit een zeer goede
documentaires, welke herinneringen
normaal geen toegang hebben tot een
relatie daarmee stelden we voor om een
brengen deze je op?
artistieke opleiding. De eerste ervaring was
laboratorium te maken met de naam
in 2018 met het MemoryLab Brussel, waar
In 2003 stuurde ik voor het eerst werken
MemoryLab 'Stories of Confinement'
15 jongeren, van verschillende
vanwege de moeilijke tijden waarin we hier
en daar leven. In deze periode zijn we
gedwongen strategieën te ontwikkelen om
op een 'virtuele' manier te communiceren
en actief te blijven. We hebben de call
geopend en we hebben meer dan 80
reacties gehad, mensen die geïnteresseerd
waren in het volgen van onze workshops uit
verschillende delen van de wereld. We
hebben hieruit slechts een groep van 22
deelnemers kunnen selecteren van mensen
die kennis hebben van of zich in de
audiovisuele wereld bevinden.
Waarom dit laboratorium buiten België?

naar enkele Ecuadoriaanse festivals. Zo nam
‘Estación Norte’, één van mijn eerste
documentaires, deel aan het eerste Crespi
Cinema-festival dat plaatsvond in Ecuador.
De film, die de eerste prijs won, was een
observatiedocumentaire van drie minuten.
Vervolgens maakte ik naast de organisatie
van documentaire filmworkshops nog
andere korte films. In 2007 bracht ik mijn
film "Por qué nos vamos" uit, die de
geschiedenis van de migratie in België
weergeeft. Ik vertel drie verhalen, het eerste
over de Spaanse migratie in de jaren
zeventig, het tweede over de LatijnsAmerikaanse migratie in de jaren negentig,
en een verhaal over de laatste migratie van
de Spaanse jeugd. Deze documentaire werd
zeer goed ontvangen en was
geprogrammeerd in verschillende zalen en
culturele centra. Het opende voor mij veel
deuren en versterkte mijn interesse in
migratieverhalen en alle aspecten van
herinnering en identiteit die deze verhalen
met zich mee brengen.

nationaliteiten en vanuit verschillende
situaties, deelnamen. Uit dit project kwamen
5 documentaires van 3 minuten, die in
verschillende delen van België en de wereld
werden vertoond. Sommige van deze korte
films hebben zelfs op internationale festivals
belangrijke vermeldingen gekregen. Deze
documentaires weerspiegelen op de meest
eerlijke manier de zorgen van jongeren met
weinig middelen en de complexiteit van
identiteits- en integratieproblemen in een
minder inclusieve samenleving.
Het laatste audiovisuele laboratorium dat
we konden organiseren was in februari, in
de stad Antwerpen, in het kader van een
ambitieuzer project dat tot doel heeft
jongeren uit twee zeer belangrijke en
representatieve steden van dit land bij
elkaar te brengen. Wat ik wil doen, is de
twee groepen samenvoegen tot een
laboratorium over Brussel, een collectief
portret van een stad die zoveel
nationaliteiten, talen en culturen

Ik denk dat een van de zwakke punten van
de universiteiten, en niet alleen in Ecuador,
is dat de studenten geen praktisch werk
doen, maar meer theoretisch zijn. Drie jaar
geleden gaf ik bijvoorbeeld les in
Azerbeidzjan aan de Baku University of Art
and Culture. Daar ontmoetten we jonge
mensen die nog nooit eerder praktisch werk
hadden gedaan. Toch ging dit goed dus
daar willen we op in zetten.
De ervaringen die hier in Brussel zijn
opgedaan, zijn zeer waardevol en raken zeer
menselijke onderwerpen, zeer herkenbare
problemen uit verschillende delen van de
wereld. Deze keer zal het online zijn,
vanwege de huidige situatie, maar ook
omdat we kandidaten uit verschillende
landen kunnen verzamelen.
Het laboratorium is in eigen beheer en we
werken met vrijwilligers. We willen Ecuador
steunen. En ik wil bijdragen met mijn kennis
die ik hier heb opgedaan. Ik denk dat we
met deze platforms ons werk kunnen delen.
We kunnen zeggen wat we doen, wie we
zijn. We zullen veel jongeren uit Ecuador en
uit andere delen van de wereld kunnen
inspireren.
Karl Struyf , educatief medewerker Brussel
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Covid-19 mensen in armoede
Genk - Vzw Open je Hart is een sociaal-culturele
vereniging die verschillende inzamelacties en projecten
realiseert om mensen in nood te helpen, zowel in België
als in het buitenland. Binnen deze doelgroep wordt er ook
getracht om extra aandacht te geven aan (alleenstaande)
vrouwen die nood hebben aan financiële
begeleidingsmiddelen en advies. Het doel is ook om deze
vrouwen sterk te maken door hun zelfstandiger te
maken. Daarnaast wilt vzw Open je Hart ook
inzamelacties organiseren voor zieke kinderen en hun
ouders die niet genoeg middelen hebben om een
behandeling te betalen.
Tijdens de periode van corona is vzw Open je Hart niet
stilgevallen en hebben ze een projectdossier ingediend bij
de Koning Boudewijnstichting om subsidies te kunnen
krijgen, zodat ze in deze moeilijke periode verschillende
gezinnen in armoede kunnen helpen.
Vzw AIF+ heeft met de voorzitter Houria Ayed een
interview afgenomen om te horen hoe vzw Open je Hart
dit proces heeft doorlopen.

AIF+: De coronamaatregelen hebben
ervoor gezorgd dat verschillende
verenigingen zijn stilgevallen. Het is Vzw
Open je Hart juist gelukt om hier positief
uit te komen en gezinnen in armoede te
helpen. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
Houria: Als Vzw Open je Hart zijn we al
langer bezig met het thema armoede. We
hadden al verschillende gezinnen die we
aan het helpen waren. Tijdens de
coronaperiode kregen we verschillende
signalen dat veel gezinnen financiële
moeilijkheden ervaren. Daarop heb ik op
het nieuws gezien dat je een aanvraag kan
indienen bij de Koning Boudewijnstichting
om subsidies aan te vragen zodat je
mensen in armoede kan helpen tijdens
Covid-19. We zijn meteen ingegaan op
deze vraag en hebben ook uiteindelijk
centen kunnen krijgen. We hebben
besloten om met de subsidie
voedselpakketten samen te stellen en uit
te delen aan gezinnen die er nood aan
hebben. Uiteindelijk heb ik dit project
kunnen realiseren samen met mijn
vereniging en gezin. Ik heb nog kunnen
rekenen op de steun van mijn zus en
enkele mensen van mijn omgeving.
AIF+: Hoe hebben jullie het schrijven van
het dossier aangepakt
Houria: We hebben reeds ervaring met
het indienen van projectdossiers bij de
Koning Boudewijnstichting. Dus we
hadden al een basis voor onze
projectaanvraag. Nadien heb ik contact
opgenomen met educatieve medewerker
Zeynep van AIF+. Samen hebben we het
dossier verder uitgewerkt en nadien heeft
Zeynep deze voor ons ingediend.
AIF+: Wie heeft er geholpen? Waren er
partners betrokken in de uitwerking van
het hele project?
Houria: Bij het uitwerken van het project
hebben we veel kunnen rekenen op de
steun en begeleiding van vzw AIF+. Verder

heeft heel mijn gezin meegeholpen met
het bedelen van de voedselpakketten.
Zonder hun hulp was het me nooit gelukt,
want wegens de coronamaatregelen
konden we geen vrijwilligers inschakelen.
Ik ben mijn gezin heel dankbaar! Verder
hadden we al een bestand van
verschillende families die nood hadden aan
een voedselpakket. We hebben deze lijst
verder kunnen uitbreiden met gezinnen
die we hebben doorgekregen van
Buurtopbouwwerk. Verder is mijn zus
vroedvrouw en komt ze dagelijks in
contact met verschillende gezinnen. Via
haar heb ik ook doorgekregen wie ook
nood had aan een voedselpakket. Tot slot
heeft Depot Margo (meer info
www.depotmargo.be ) ons ook gesteund in
het samenstellen van voedselpakketten.
We kregen er gratis voedingsproducten.
AIF+: Welke resultaten hebben jullie
behaald? Wat waren de reacties?
Houria: We hebben in totaal maar liefst
117 voedselpakketten uitgedeeld.
Daarnaast hebben we ook enkele
verzorgingspakketten bedeeld. De
gezinnen die de voedselpakketten hebben
ontvangen, konden in de eerste instantie
niet geloven dat ze zomaar een
voedselpakket kregen; de meesten
stonden met tranen in hun ogen. Deze
ervaring was voor Vzw Open je Hart ook
zéér uniek! We hadden altijd rond armoede
willen werken, maar deze manier van
werken heeft ons veel voldoening
gegeven. Op dit moment ben ik nog steeds
bezig met het bedelen van
voedselpakketten. Het is vrij intensief,
maar het is absoluut de moeite waard.
Verder heeft de grootte en de inhoud van
de voedselpakketten ook voor extra
blijdschap gezorgd, niemand had verwacht
dat ze zoveel zouden krijgen.
AIF+: Welke impact heeft dit project gehad
op de visie en de werking van jullie
vereniging?

Houria: Dit project heeft ons enorm
geïnspireerd. We hebben ingezien dat er
veel gezinnen zijn die leven in armoede.
We gaan met onze vereniging sowieso in
de toekomst meer op dit thema inzetten.
Het voelt aan alsof we onze draai hebben
gevonden. We zijn al aan het bekijken hoe
we met dit thema aan de slag kunnen
gaan in het komende werkjaar. We zijn
hiervoor ook aan het uitvissen welke
relevante partners we kunnen aanspreken.
AIF+: Hoe belangrijk was de hulp van AIF+
hierin?
Houria: Heel belangrijk! Voor mij was het
vooral een samenwerking en ik vind dat
deze samenwerking ons ook sterker
maakt. Ik heb aan AIF+ alle inlichtingen
gevraagd over de uitwerking en uitvoering
over het project.
AIF+: Welke moeilijkheden zijn jullie
tegengekomen? Heeft Corona een grote
impact gehad?
Houria: We hebben eigenlijk een positieve
impact ervaren. Dankzij Corona hebben we
een positieve wending gerealiseerd binnen
onze vereniging.
AIF+: Welke tips kunnen jullie ons nog
geven?
Houria: Tijdens dit project hebben we
gezinnen geholpen die ik ook persoonlijk
ken. Ik heb van hen nooit geweten dat ze
ook financiële moeilijkheden hadden.
Daarom is het belangrijk dat we onze ogen
niet sluiten en de mensen stimuleren om
hulp te vragen. Dit geldt ook voor de
verenigingen. We moeten durven elkaar
hulp te vragen en te helpen. Op deze
manier versterken we elkaar en kunnen we
meer betekenen voor de anderen. Verder
raad ik de verenigingen ook aan om
regelmatig de verschillende
projectoproepen te checken.
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Cameroon Union Flanders (CUF) in tijden van pandemie
Leuven- CUF is een vereniging van de Vlaamse Kameroense diaspora waarvan hun leden voornamelijk studenten zijn. Door de
plotse pandemie en de coronamaatregelen werden verschillende van hun leden zwaar sociaal, economisch en academisch
getroffen en blootgesteld aan heel wat onzekerheid.
aanzien van de studenten aan wie ze een
bedrag tussen 50€ en 100 € schonken.
Ten slotte moedigde de vereniging de oudstudenten en andere leden met een
stabielere economische situatie om de
studenten op alle mogelijke manieren te
helpen. Dit vertaalde zich tot het aankopen
van voedingswaren, maskers of financiële
steun.

De COVID-19: een handboei voor CUF?
CUF heeft zich snel moeten aanpassen aan
de nieuwe realiteit en uitdagingen van de
pandemie om hun leden te helpen deze crisis
te beheren en te overbruggen.
Heel snel heeft het bestuur van CUF beslist
om de voorschriften van de Belgische
overheid strikt op te volgen om de
verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan. Alle activiteiten werden onmiddellijk
opgeschort om te voorkomen dat hun leden
fysiek zouden samenkomen.
Beheer van de pandemie
Hun eerste aanpassing was om hun
maandelijkse CUF bijeenkomsten online te
organiseren. Hun leden werden geïnformeerd
over de voorzorgsmaatregelen van hun
dagelijks leven. Eveneens hield de vereniging
een online sensibilisatiecampagne om de
verspreiding van het virus hier, maar ook in
het buitenland tegen te gaan.

Samen sterk
Naast hun adviserende actie heeft CUF ook
materiële steun aan haar leden verleend met
prioriteit voor de studenten. Mondmaskers
werden verdeeld in een tijd waarin voor
velen het aankopen hiervan een luxe was.
Ook deelde de vereniging vouchercheques
uit ter waarde van 30€ aan al haar leden die
door de coronamaatregelen in een kwetsbare
situatie zijn geraakt, voor het aankopen van
basiszaken.
De solidariteit van CUF ging nog verder ten

Met al deze preventieve en concrete
maatregelen heeft CUF haar
studentenpopulatie kunnen helpen en vooral
hoop, veerkracht en moed kunnen delen in
tijden waar solidariteit en samenhorigheid
van uiterst belang was.
“De COVID 19, zoals we weten, heeft geen
enkel land, vereniging of individu onberoerd
gelaten. Het is een wereldwijde crisis die we
moeten doorstaan en overwinnen als één
man, ongeacht onze afkomst en culturen.”
Aldus Duke Assam, voorzitter Cameroon
Union Flanders.

Duke Assam
Vertaling en eindredactie : Miguel Estrada Romero

NRNA-NCC en Koning Boudewijnstichting schouder aan schouder tegen Corona
Leuven- Non-Resident Nepali Association Coordination Council Belgium vzw is een vereniging met een 9000-tal leden, die de
Nepalese diaspora organiseert en fungeert als koepelorganisatie en forum van de Nepalese verenigingen in België. Ze zijn
voornamelijk actief in Leuven, Antwerpen, Brussel, Gent, Brugge, Sint-Truiden en Hasselt.
Speciaal Coronafonds
NRNA-NCC maakt ook deel uit van een
internationale netwerkstructuur die,
geconfronteerd met een wereldwijde
pandemie, opgeroepen heeft om een speciaal
fonds op te richten en steun te bieden aan
de bevolking. Dit door voedsel te bedelen,
gezondheidszorg te waarborgen en financieel
steun te bieden om medicijnen te kopen,
onderdak te geven of hun huur helpen te
betalen, gehandicapten zieken en ouderen te
verzorgen en hen te helpen in al hun noden.
Alle leden hebben zo een extra vrijwillige

bijdrage gestort. Zij hebben zo hulp kunnen
bieden aan vooral studenten, mensen zonder
papieren, alleenstaande vrouwen met
kinderen, gezinnen met een precaire
financiële situatie en werknemers met een
dag- en weekcontract of laag inkomen, die
door de corona maatregelen plots in een
precaire situatie geraken door het verlies van
hun werk of vermindering van hun werkuren
...
Koning Boudewijnstichting

ondersteuning van de educatieve
medewerker van AIF+, een subsidieaanvraag
ingediend bij de Koning Boudewijnstichting.

Aangezien de aanvraag onverwacht heel
hoog was en er onvoldoende middelen
waren om iedereen te helpen hebben ze, met

Maak kennis met de talrijke nieuwe Raad van
Bestuur ( zie foto)

Enkele dagen later hebben ze goed nieuws
ontvangen en hebben over een subsidie van
10.000 € mogen beschikken.
Hiermee hebben ze een 100-tal gezinnen,
afhankelijk van hun persoonlijke situatie en
noden, van voedselpakketten en andere
basisbehoeften kunnen voorzien.

voorzitter: Chitra Subedi, ondervoorzitter: Khadka Bahadur KC, Aang maya lama, Ganga Sharma, Ghanashyam Kafle
Narayan Silwal, ondervoorzitter (vrouwen): Hari Bhattarai; algemene secretaris : Teertha raj Dhamala, secretaris: Janak Subedi, Dipak Neupane,
Karna Adhikari, penningmeester: prakash Raj Giri, coördinatrice vrouwen: Sushila Khatiwada, coördinatrice vrouwen jongeren: Kashi Danai
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Iftar-actie als symbool van verbondenheid en solidariteit tussen Hallenaren.
Halle- Al drie jaar organiseert de vzw Moskee Arrahman in samenwerking met de Integratieraad van Halle een openbare iftar. Een
gelegenheid om Hallenaren bijeen te brengen, ongeacht hun achtergrond. Vorig jaar kwamen zo nog driehonderd mensen samen
om het einde van de ramadan te vieren. Dit jaar zag de Iftar er anders uit. Die bijeenkomst werd vervangen door een
voedselbedelingsactie.
Hand in hand tegen armoede
Moskee Arrahman en de vrouwengroep, samen met VW Al Amal, SOEM,
Integratie Raad Halle, AIF+, Open Armen vzw, Riso Vlaams-Brabant, Halle
Zonder Grenzen, Buurthuis Windmoleken, Beweging.net-Halle , ACV
regio Pajottenland & Zennevallei, MOES en vrijwilligers van Centrum
Basis, besloten de krachten te bundelen onder de banner “Hallenaren
helpen Hallenaren”. Ze lanceerden samen een fondsenwerving om
voedselpakketten te kunnen schenken aan kwetsbare gezinnen.
1600 € en 130 voedselpakketten
Verschillende van deze verenigingen schonken geld. In minder dan één
week tijd werd er met de steun van de deelnemende organisaties en
donaties van Hallenaren 1100 € ingezameld; een derde van wat deze
actie gekost heeft. De rest werd door moslim handelaars en moslim
families geschonken. Met ondersteuning van de educatieve medewerker
van AIF+ werd ook een project ingediend bij CERA, waardoor een
aanvullend budget van 500€ besteed kon worden. Ook De Groentelaar,
coöperatie van bio-boeren, droeg zijn steentje bij. Zo konden in totaal
130 voedselpakketten samengesteld worden.
De verschillende organisaties kregen uit verschillende hoeken signalen
van gezinnen die zich niet konden voorzien van basisvoedsel en
geneesmiddelen.
“De corona heeft een immense impact op eenieder van ons gehad, maar
heeft ons ook laten zien hoezeer wij met elkaar verbonden zijn en hoe
we samen alles kunnen overbruggen. Ik ben van overtuigd dat we
samen en verbonden in solidariteit vooruit kunnen gaan en meebouwen
aan een nieuwe samenleving waar niemand uit de boot valt.” Aldus
Moustapha Akkouh, voorzitter Moskee Arrahman Halle vzw.
Miguel Estrada Romero, educatief medewerker Vlaams-Brabant

Geen carnaval in Halle... dus stikken de leden van het Boliviaans Folklorecentrum Kantuta 1.000
mondmaskers.
Halle– Er was dit jaar geen
Carnaval in Halle door het
coronavirus en dat raakte de
Halse carnavalsgemeenschap in
het hart. De leden van de het
Boliviaans Folklorecentrum
Kantuta (BFC Kantuta) hebben
een maand lang gestikt. Niet
om hun carnavalskostuums af
te werken maar wel om
mondmaskers te maken voor de
stad Halle.
De stad Halle lanceerde een
oproep voor de verenigingen om
mondmaskers te maken voor de
inwoners en het zorgpersoneel. In
totaal werden er 30.000
mondmaskers gemaakt.
“We zijn vooral blij dat we een
positieve bijdrage kunnen leveren
aan de coronacrisis. We hebben
echt wel het gevoel dat we
mensen hebben kunnen helpen.”,
Aldus Carla Velasquez,
ondervoorzitter van BFC Kantuta

Miguel Estrada Romero, educatief
medewerker Vlaams-Brabant

Nieuw
Nieuwss uit Vlaams
Vlaams-Br
-Braban
abantt
MOES en VW Al Amal zeer actief tijdens Corona.
Halle- Tijdens corona hebben VW Al Amal en MOES niet stil gestaan. Zo hebben ze hun werking heel snel aangepast aan de
noden van hun leden en hebben ze talrijke solidariteitsacties gevoerd. Hun eerste beslissing was al hun bijeenkomsten en
lessen online te organiseren.
Terwijl SOEM besloot zijn aandacht te vestigen op de noden van de
jongeren, besloot VW Al Amal vooral de mensen in eenzaamheid en
armoede te helpen. Zo heeft VW Alamal al haar leden gecontacteerd om
te vragen hoe het met hen ging en te horen of ze iets nodig hadden om
de coronacrisis op een serene manier te kunnen overbruggen.
Nadien kwamen VW Al Amal snel tot het idee om ook bejaarden en
hulpverleners te helpen. Ze vroegen aan kinderen om tekeningen te
maken en de mama’s maakten lekkere koekjes en geschenkjes klaar. Het
zorgpersoneel en de bejaarden waren enorm verrast en zeer dankbaar.
Projectsubsidie Welzijnszorg
Al Amal en SOEM deden ieder een projectaanvraag bij Welzijnszorg vzw
in het kader van COVID-19 om voedselpakketten te kunnen schenken
aan kwetsbare gezinnen en om warme gerechten te kunnen koken voor
de vluchtelingen van het asielcentrum van Beersel. De twee dossiers
werden snel goedgekeurd en hierdoor konden heel wat gezinnen
geholpen worden.
Ook werden de senioren van de wijk geholpen met hun boodschappen
zodat ze niet hoefden naar buiten te gaan en veilig thuis konden blijven.
Alsof het nog niet genoeg was hebben de twee verenigingen ook nog de
tijd kunnen vinden om hun schouders te zetten bij de mondmaskersactie van de Stad.
We kunnen alleen vol bewondering VW Al Amal en SOEM feliciteren
voor hun solidariteit en sociaal engagement. B-R-A-V-O!

Miguel Estrada Romero, educatief medewerker Vlaams-Brabant
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Nieuwe collega bij AIF+!
Hallo! Ik ben Paola. Ik ben Peruaanse en ik woon al 7
jaar in België. Ik heb toerisme management
gestudeerd en ik heb met veel plezier gewerkt als
reisagente in mijn geboorteland.
Ik hou heel veel van reizen. Natuurlijk staat ZuidAmerika op nummer één op mijn lijst. De laatste tijd
zijn mijn reizen groener en groener geworden! Ik heb
geen auto dus moet ik mijn creativiteit naar boven
halen: met de trein, op de fiets, met de boot …
Ook hou ik super veel van lezen, dansen, spelen met
mijn zoon, afspreken met vrienden, wandelen in de
natuur, filmpjes en documentaires kijken.
Sinds ik in Antwerpen woon, kon ik me echt
onderdompelen in de wereld van de sociaal-culturele
activiteiten. Ik ben er altijd door geprikkeld geweest
en mijn interesse hierin is alleen maar groter en
groter geworden.
In deze wereld heb ik AIF+ leren kennen. Het feit dat
AIF+ met zoveel diversiteit werkt, maakt het voor mij
een zeer aantrekkelijke werkplek. Nu ik educatief
medewerkster ben geworden, wil ik samen met mijn
collega’s en aangesloten verenigingen een diverse
samenleving aanmoedigen.
Samen gaan wij dat kunnen, zeker en vast!

Paola Yacolca – educatief medewerker regio
Antwerpen

Impact Corona op onze lidvereniging Kaotal
Leuven - De coronacrisis heeft niet enkel ons getroffen hier in België. De hele wereld heeft de impact van dit virus mogen ervaren.
Voor de verenigingen die een Zuidwerking hebben voelt het aan alsof ze dubbel getroffen zijn. We vroegen Fatimatou, voorzitster
van Kaotal asbl hoe zij de afgelopen maanden ervaren heeft.
"We hebben niet zoveel kunnen doen in deze afgelopen
maanden want de situatie was vreemd voor iedereen. Het
leven is veranderd. Samenzitten om iets te organiseren
was onmogelijk. Online vergaderen was de enige optie.
Gelukkig hebben we vanop afstand enkele acties mee
kunnen ondersteunen. Zo hebben we deelgenomen aan
een inzamelactie voor voedsel voor Kameroense studenten.
Dit was i.s.m. de Ambassade. Verder werd er ook nog geld
ingezameld om mondmaskers te laten maken in
Kameroen en maaltijden te voorzien tijdens de Ramadan.
Hier kunnen wij van geluk spreken op financieel vlak,
ondanks de situatie. De mensen in Kameroen hebben veel
minder geluk. Voor hun is het heel moeilijk zich aan de
maatregelen te houden omdat ze moeten gaan werken om
hun brood te kunnen verdienen, dat gaat niet anders. Dat
is pijnlijk om te zien.
Er zijn nieuwe manieren van samenwerken ontstaan. Niet
de meest evidente maar het werkt."
In 2013 startte Kaotal vzw met een werking hoofdzakelijk
gericht op het versterken van vrouwenrechten en het
tonen van de Kameroense cultuur in België. Doorheen de
jaren heeft Kaotal vzw haar werking verbreed tot culturele
uitwisseling tussen Kameroen en België.
Meer info over Kaotal kan je ook vinden op: www.kaotal.be

Impact Corona op onze lidvereniging Fabriek Ecologique
Genk - Caroline Smeets is één van de mensen achter Fabriek Ecologique / T fabriek vzw We vroegen haar welke impact deze
periode gehad heeft op hun werking.
We waren net begonnen met verbouwingen die normaal begin
april hadden moeten afgerond zijn. En toen viel alles stil, zodat
we nog steeds in een puinhoop zitten die niet meer te overzien
is. Ook vielen we plots zonder inkomsten wat natuurlijk tot een
financiële kater leidt.
Plots mochten ook de deelnemers niet meer komen, wat hun
wel zwaar viel omdat net zij zo nood hebben aan sociaal
contact. We zijn dan maar inventief geweest en hebben hier en
daar een parkinggesprek gevoerd met wie daar nood aan had.
Gelukkig zijn er de sociale media die ervoor zorgden dat
niemand echt vereenzaamde.
Maar het is ook een tijd geweest van een welkom stilstaan,
waarbij wij de mallemolen van het bestaan even op stop konden
zetten. En dat is ook waardevol, want het heeft ons de tijd
gegeven om eens stil te staan bij onze werking. Welke richting
willen we uit in de toekomst? Dit soort van leven paste eigenlijk
wel bij het DNA van onze vereniging: kleiner, trager, meer
lokaal...
Laten we zeggen dat Corona ons veel heeft geleerd; vooral dat
het allerbelangrijkste in het leven geen spullen zijn, maar
contacten, met elkaar, met de natuur en met onszelf.
De verbouwingen zijn ondertussen terug begonnen. We zijn
beperkt terug opgestart met de mensen en ondertussen hopen we mee te kunnen bouwen aan een mooiere, betere wereld.
En hopelijk kunnen we jullie binnenkort uitnodigen op een leuke heropeningsreceptie!

