Jaaroverzicht 2015

vzw AZIZ werkt verder op diverse terreinen
In 2015 richtte vzw AZIZ de begeleiding op gezinnen van ex-asielzoekers en de publieke werking op de
ingezeten bevolking van Zemst.
Het gezin dat in juli 2014 herenigd werd kreeg uiteraard veel aandacht. De ouders en hun vier kinderen
wonen graag in Weerde en vorderen zeer snel met hun integratie. Twee bestuursleden gaven bijles en
huiswerkbegeleiding voor de twee oudsten, spelletjes en boeken aan de kleinsten.
Wie het vorige jaaroverzicht las, weet dat het gezin aanvankelijk geen huursubsidie verkreeg. Na veel
overleg met het Agentschap Wonen is dit na 12 maanden toch in orde gekomen.
De schooltoelage voor 2014-15 is echter nog altijd niet geregeld. De Dienst studietoelagen heeft het
dossier ontvankelijk verklaard, maar wil pas tot uitbetaling overgaan wanneer eerst de fiscale inkomsten
van 2015 (!) van vader én moeder bekend zijn. Dus pas in 2016. De ingewikkelde regelgeving voor
gezinsherenigers (met een erkend vluchteling) houdt geen rekening met kinderen in armoede.
Met vzw AZIZ geven we ervaringen van het werkveld door aan een hoger niveau.
De ombudsman verdedigde ‘de uitzonderingsmaatregel voor vluchtelingen’.
de
Daarna legde J. Goethals de casus als onderzoeksthema voor aan de studenten van het 3 jaar
Sociaal Juridische Dienstverlening van de Karel de Grote Hogeschool. In hun eindrapport bevestigen
deze nu dat de regelgeving te ingewikkeld is én ze wijzen op een tegenstrijdigheid: het Ministerie
verwijst gezinnen in armoede door naar OCMW’s of scholen voor een voorafbetaling. Navraag toonde
aan dat OCMW’s dit niet (moeten) doen en scholen alleen uitstel van betaling geven.
Met dit rapport kan vzw AZIZ nu verder gaan lobbyen.
Binnen de gemeente werkte AZIZ verder samen met de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking, de werkgroep Vredesgemeente, de heemkundige kring De Semse, de
gemeentelijke dienst Integratie, Wereldwinkel, 11.11.11 en KWB Weerde en anderen.
Langs de website www.aziz.be en mailberichten kregen leden en belangstellenden informatie over
belangrijke tendensen en activiteiten op het terrein van vluchtelingen en integratie van nieuwkomers.
Op regionaal en nationaal vlak wordt vzw AZIZ beschouwd als een ervaren en actieve vereniging.
De voorzitster van AZIZ is bestuurslid van Vluchtelingenwerk en sinds maart 2015 ook voorzitter van de
nieuwe vzw Gastvrij netwerk die momenteel 35 lokale vluchtelingenverenigingen omvat.

Overzicht van de publieke activiteiten
De Algemene vergadering vond plaats op dinsdag 12 mei 2015 in de vergaderzaal van De Semse. Met
13 aanwezigen en 6 verontschuldigden.
Na het formele gedeelte werd de documentaire film ‘Gescheiden’ vertoond. De film van Sophie De
Brabandere kwam tot stand in opdracht van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHVCBAR) die het lobbywerk doet voor aangepaste wetgeving omtrent gezinshereniging voor vluchtelingen.
In de documentaire getuigen 4 vluchtelingen in België over het gemis, hun angst om wie in het land van
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herkomst achterbleef, de confrontatie met moeilijk toegankelijke ambassades en beperkende
regelgeving, en de zware financiële lasten.
In de plaats van het jaarlijkse Vredesfeest (ledenfeest) werd op 3-02-2015 een nieuwjaarsreceptie
georganiseerd met een projectie van een interview van Amin Maalouf door Joris Luyendijk.
NB. Dit interview staat sinds 2015 ook op You tube Tegenlicht - Joris Luyendijk interviewt Amin Maalouf

1. Vormingsacties voor doelpubliek ‘bevolking van Zemst’
- Nieuwjaarsreceptie van AZIZ en vertoning van het interview van schrijver Amin Maalouf door
journalist Joris Luyendijk, met inleiding door Josée Goethals en nabespreking met het publiek, op 302-2015 in vergaderzaal van De Semse
- Educatieve avond ter gelegenheid van Vluchtelingendag, op 19-06-2015 in bibliotheek Zemst,
georganiseerd door AZIZ en Dienst Integratie Zemst.
 Vertoning kortfilm Paradox of non-existence van Param Kapour, vluchteling uit Afghanistan.
Met toelichting en bespreking met publiek
 Ook toelichting van Anne Moeyersons, coördinator OKAN in TSM Mechelen
 En van Dirk Kops, directeur van Centrum Leren & Werken, TSM Mechelen
de
Het verslag ervan staat op www.aziz.be  verslagen (2 bladzijde)
- Op vraag van AZIZ en andere solidaire verenigingen van Zemst organiseerden gemeente en
OCMW op 1-10-2015 in zaal De Hoeve een informatieavond over de vluchtelingencrisis van 2015
en de opvang van asielzoekers in Zemst.
-

2. Bewustmakingsactiviteiten
- Stand AZIZ op het Wereldfeest, op zondag 6-09-2015 in de Schranshoeve te Eppegem
We verkochten er de vertrouwde poffertjes en blini’s.
En gaven tegelijkertijd informatie over de visie en doelstellingen van AZIZ met:
 de banner ‘dit is waar wij voor pleiten’
 een puzzel ‘WEGWIJS in de puzzle van vluchteling zijn’
 bootjes vouwen voor de kinderen
de

De puzzel werd ook het voorwerp van een werkstuk voor de leerlingen van het 5 jaar
publiciteitsgrafiek van TSM Mechelen. Ze kregen de opdracht om de onderdelen van de puzzel te
verwerken in een eigen ontwerp. Op 12-11-2015 beoordeelde Josée hun ontwerpen en gaf een les
over vluchtelingen.
- Wandeling ‘Frieten, couscous en chili con carne’ door de Lakensestraat in Brussel.
AZIZ kende deze wandeling van KWB Brussel door een vormingsdag van ORBIT vzw. We
organiseerden op 11-10-2015 de wandeling voor leden van AZIZ, KWB Weerde, Wereldwinkel en
11.11.11 van Zemst. Er waren 22 deelnemers.
Het verslag ervan staat op www.aziz.be  verslagen
- Filmvertoning SELMA op 30-10-2015, georganiseerd door AZIZ en KWB Weerde.
Deze film over Martin Luther King en het grootste succes van de burgerrechtenbeweging van de
zwarte bevolking in de VS gaat over rechtvaardigheid en geweldloos verzet.
De avond werd ingeleid door Josée Goethals.

2b. Activiteiten met sprekers voorgesteld door AZIZ
-

Avond over Vrouwen en mannen in de Grooten oorlog op 4-11-2015 in de vergaderzaal van De
Semse, georganiseerd door AZIZ en De Semse.
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Spreekster was Els Flour, historica en wetenschappelijk onderzoeker van het Archief- en
Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis (AVG). Voor AZIZ was deze avond een
gelegenheid om te vergelijken tussen vluchtelingen vroeger en nu.
-

Op 16-12-2015 nam J. Goethals leden van De Semse mee naar de tentoonstelling Vrouwen en
Mannen ten oorlog in museum BELvue te Brussel, waar Els Flour de uitleg gaf.

-

Open GROZ-avond ‘Mama, ik zit in Syrië’ op 12-11-2015 in de bibliotheek van Zemst. Sprekers
waren journalist Rudi Vranckx en onderzoeker Montasser Alde’emeh.

3. Steunverlening
In het kader van de GROZ-werking ontving AZIZ per eind 2014 een gemeentelijke subsidie van 2.168
€. Na beslissing van de Algemene vergadering werden daarvan doorgestort:
- 900 € aan Artsen zonder grenzen ten gunste van Syrische vluchtelingen
- 900 € aan Amnesty International voor reddingen in de Middellandse zee
En er werd ook 450 € noodhulp gegeven voor schoolboeken en vakantieopvang.

4. Artikels met medewerking van AZIZ
- Verslagen van activiteiten op www.aziz.be
- vermelding van AZIZ als mede-actor voor vluchtelingen in Zemst in het artikel Vluchtelingen van
H@llo Zemst 8-09-2015
- Vluchteling tegen wil en dank. Over de integratie van een Syrische familie.
In De Zemstenaar van november 2015, p. 18 en 20
- Toneel zonder censuur. Over theatermaker Mokhallad Rasem.
In De Zemstenaar van december 2015.

5. Kadervorming


Inspiratiedag Gekleurde armoede. Participatie van mensen met een
migratieachtergrond, op 23-01-2015 in Brussel, Vlaams Parlement, georganiseerd door
Netwerk tegen armoede



Studiedag Vrijwilligerswerk in beweging, op 3-03-2015 in Provinciehuis Leuven,
georganiseerd door Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk



Ronde tafeldag ‘Gezinshereniging met begunstigden van Internationale bescherming
in België’, met première van de documentaire Gescheiden, op 12-03-2015 te Brussel,
georganiseerd door BCHV . NB. Deze documentaire is daarna vertoond tijdens de
jaarvergadering van vzw AZIZ dd. 12-05-2015



Netwerkdag van ORBIT met wandelingen Ontdek divers Brussel, op 25-03-2015 te
Brussel. NB. Een van de wandelingen werd op 11-10-2015 gebruikt door vzw AZIZ samen
met 11.11.11, Wereldwinkel, KWB Weerde



Denkdag over Migratie, grondrechten en ontwikkeling op 5-06-2015 te Brussel,
georganiseerd door de Migratiecoalitie. Deze coalitie wordt gevormd door 11.11.11.,
Vluchtelingenwerk, Minderhedenforum, Netwerk tegen Armoede, ORBIT en
Samenlevingsopbouw Brussel
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Studienamiddag It could be me It could be you voor Wereldvluchtelingendag, op 19-062015 te Mechelen, georganiseerd door Steunpunt Asiel & Migratie



Studievoormiddag met lancering van de nieuwe CGVS-website, op 24-06-2015 te Brussel



Studievoormiddag over MYRIA, het Federaal Migratiecentrum, op 3- 9-2015 te Brussel



Forumdag Mensen zonder wettig verblijf op 10-11-2015 te Brussel, georganiseerd door
Netwerk tegen Armoede



Denkdag ‘Mythes over Migratie’, op 29-10-2015 georganiseerd door de Migratiecoalitie te
Brussel.



Inspiratiedag Gastvrije gemeente, op 14-12-2015 te Brussel, georganiseerd door
Vluchtelingenwerk en CERA

6. Concerten van de multiculturele muziekgroep aKt


zaterdag 3 januari 2015, voor het vluchtelingenfeest van VLOS in Sint-Niklaas



vrijdag 1 mei 2015, Er zit muziek in de natuur voor Natuurpunt Mechels Rivierengebied in
het Mechels Broek '



dinsdag 2 juni 2015, muziek na de vertoning van de Iraanse film Taxi Teheran voor
Filmhuis Mechelen



zaterdag 27 juni 2015, voor het schoolfeest Festivalitis van de Sint- Ludgardisschool in
Mortsel



maandag 28 september 2015, muziek bij de Solidariteitsavond voor vluchtelingen
georganiseerd door COMAC, de jongerenbeweging van PVDA, in de VUB Brussel
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