Jaaroverzicht 2017
vzw AZIZ op diverse terreinen
In de lijn van vorige jaren blijven we met vzw AZIZ ondersteuning geven aan personen
en gezinnen die via een asielaanvraag erkend werden als vluchteling en/of verblijf
kregen. Zowel in de gemeente Zemst, als voor enkelen die naar elders verhuisden.
In 2017 was de ondersteuning vooral nodig voor een groot gezin dat huuropzeg kreeg.
De eigenaar die aanvankelijk voor 1 jaar verhuurde maar er uiteindelijk 3,5 jaar van
maakte, wilde beschikken over zijn woning. Het gezin is al lang ingeschreven bij de
sociale huisvestingsmaatschappijen Providentia en WEBRA en staat er hoog op de
wachtlijsten, maar er zijn te weinig grote woningen beschikbaar. Acht maanden hebben
we samen met het gezin intensief gezocht naar een huurwoning op de privé huurmarkt.
Zeer stresserend! Ook daar zijn grote woningen zeldzaam en daarbij komen de hoge
prijzen, het systeem waarbij vastgoedkantoren de eigenaar laten kiezen uit een aantal
vooraf geselecteerde kandidaten en de vooroordelen over mensen van vreemde afkomst.
We riepen de hulp in van een professionele medewerker van CAW Vilvoorde maar dit
hielp al evenmin. We waarschuwden de burgemeester en de OCMW-voorzitter dat er
dakloosheid dreigde. Ook de gemeente Zemst kreeg toen te maken met de beperkende
reglementen van de sociale huisvestingsmarkt, en maakte uiteindelijk een woning los uit
het lokaal (gemeentelijk) sociaal woningbeleid om het – tijdelijk - te kunnen verhuren
aan het gezin. Eind goed dus, maar toch erg voor de 2 kinderen die van basisschool
moeten veranderen
Naast de persoonlijke ondersteuning die ook administratie, schoolcontacten en gewone
omgang omvat, organiseerde vzw AZIZ info- en bewustmakingsavonden voor de
bevolking van Zemst (zie onder), bij voorkeur in samenwerking met de Dienst Integratie
of met een lokale vereniging zoals de 11-afdeling en KWB Weerde.
Lokaal is AZIZ lid van de Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking (GROZ).
Overkoepelend is AZIZ lid van Vluchtelingenwerk en volgt de werkingen van ORBITvzw,
KWB en 11.11.11.
De vzw Gastvrij Netwerk die eind 2017 tot 38 autonome vrijwilligersorganisaties van
Vlaanderen en Brussel aangroeide, vroeg ook heel wat inspanningen van Josée Goethals
die er de voorzitter van is. Een opsteker was de netwerkdag op 30-10 waarin de
vrijwilligers van de lidorganisaties hun ervaringen en goede praktijken met mekaar
uitwisselden. Het verslagboek ervan op https://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrijnetwerk#sub-280 geeft een inkijk op de contexten en werkingen van autonome
vrijwilligersgroepen zoals AZIZ er eentje is.

Overzicht van de publieke activiteiten
De Algemene vergadering van vzw AZIZ vond plaats op 15-06-2017 in de lokalen
van De Semse. Voordat het formele deel van de avond begon, kreeg Philippe Spegelaere
gelegenheid om de werking van JRS ((Jesuit Refugee Service) toe te lichten. Bijzonder
zijn de bezoeken aan personen die opgesloten zijn in gesloten centra in afwachting van
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gedwongen terugkeer, en het project Up Together waarbij gezinnen gezocht worden om
tijdelijk onderdak te geven aan een persoon zonder wettige papieren.

1. Educatieve en bewustmakingsactiviteiten
a) voor de bevolking van Zemst en omstreken
Op 8-01-2017, Wandeling ‘In het spoor van de asielzoeker’ Brussel
AZIZ nam het initiatief om samen met KWB-Weerde deel te nemen aan de wandeling die
door KWB-nationaal georganiseerd werd. 10 leden van AZIZ en 13 leden van KWB
kregen info over de instanties waar asielzoekers zich moeten aanmelden, het Klein
Kasteeltje dat een van de opvangkampen is en de hulpverlening door kerken en
Vluchtelingenwerk.
Op 30-03-2017 gaven we het woord aan Yazan Rajab en Karen De Becker, auteurs
van het boek ‘Nooit meer bang zijn’. Yazan is een jonge twintiger uit Aleppo, Syrië.
Hij vertelde (in het Engels met vertaling door Karen) over de omstandigheden die hem
en zijn broers op de vlucht dreven, de vluchtroute over Turkije, Griekenland en Italië, de
aankomst in Brussel waar hij nu studeert aan de VUB. Hij benadrukte: “in Syrië leefden
we vroeger zoals jullie hier nu. Vluchteling word je niet uit vrije wil”. Het verslag van
deze avond: http://www.aziz.be/Yazan%20en%20K%20De%20Becke_avond%2030-032017_verslag.pdf
Op 18-05-2017 organiseerde AZIZ samen met de Dienst Integratie Zemst een
gespreksavond met Christophe Bush, directeur van de kazerne Dossin, over
‘Samenleven in onzekere tijden’. Een samenvatting van deze avond staat op
http://www.aziz.be/Christophe%20Busch_%20samenvatting%20van%20gespreksavond
%2018-05-17.pdf. Zemst krijgt al jaren dergelijke ‘ernstige’ avonden door impuls van
AZIZ. Dat dit wel bijzonder is blijkt uit het feit dat Christophe Bush, toen hij in december
van Pax Christi de titel ‘Ambassadeur voor de Vrede’ kreeg, de samenkomst in Zemst
over vreedzaam samenleven expliciet vermeldde als een goede praktijk die navolging
verdient.
Op Internationale Vluchtelingendag 20-06-2017 vertoonden AZIZ en de Dienst Integratie
Zemst de documentaire film ‘Kakuma’ met nabespreking door regisseur Lieven
Corthouds. Deze leefde vier jaren met de vluchtelingen van dit grote kamp in NoordKenia en zag er hoe velen van hen naar West-Europa vertrokken. Het is een bijzondere
verdienste van Corthouds dat hij er een app ontwikkelde waarmee niet-begeleide
minderjarigen van het kamp hun ouders kunnen gaan zoeken. Sindsdien stelde hij de
app gratis ter beschikking aan het Rode Kruis dat het over heel Oost- en Zuid-Afrika wil
toepassen.
Op 10-09-2017 nam AZIZ deel aan het feest Verrekijker in de Schranshoeve,
Eppegem. Na de 8 jaar waarin AZIZ eerst zelf het wereldfeest organiseerde en de 8 jaar
waarin AZIZ met een stand deelnam aan het feest dat aan de GROZ en gemeente was
doorgegeven, werd nu gekozen voor een minder belastende formule. Het werd een
installatie IN/OUT (zie www.aziz.be) aanvullend aan de 11.11.11-stand ‘migratie’ en
een pizza-stand die bediend werd door de kinderen Üstüner.
Op 26-09-2017 werkte AZIZ samen met KWB Weerde voor de educatieve avond ‘Van
Brussel tot Bagdad’ met Jonas Slaats. Deze maakte er een interactieve avond van
waarop veel oordelen en vooroordelen over de islam werden doorgeprikt.
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b) voor asielzoekers van het opvangcentrum Zemst
De situatie van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van OCMW Zemst is grondig veranderd.
Begin 2016 werden de 28 opvangplaatsen geschrapt, maar wegens de toen grote
toevloed van asielzoekers halverwege het jaar weer ingesteld voor 12 personen.
Eind 2017 werden er nog slechts 6 personen opgevangen.
Ook het doelpubliek veranderde: in augustus 2016 kwam er een nieuw opvangmodel in
voege waarbij de LOI’s bestemd zijn voor asielzoekers met hoge kans op erkenning én
voor erkende vluchtelingen die in principe 2 maanden transit krijgen om een woning te
zoeken. Overheid en Fedasil verwachten nu van de LOI’s dat ze vluchtelingen helpen om
zich meer lokale te vestigen (dus niet alleen in de grote steden) en hun integratie in de
lokale context bevorderen.
Daarover gaf de gemeente Zemst echter geen informatie aan zijn bevolking.
AZIZ blijft zich bekommeren om de LOI-bewoners. Op 9-07-2017 organiseerde AZIZ
voor hen een excursie naar het Hoogtouwenparcours van BLOSO in Hofstade (foto’s
www.aziz.be). Daarbij kregen we samenwerking van OCMW, Dienst Integratie en GROZ.

2. Steunverlening
De gemeentelijke subsidie over de periode oktober 2015 – eind september 2016 op basis
van prestatiepunten voor AZIZ als GROZ-vereniging bedroeg 2.440 €
De AV 2017 besliste om daarvan twee giften van 900 € te besteden aan
a) aan JRS voor het project Up Together dat tijdelijk onderdak zoekt voor mensen
zonder wettige papieren die niet-repatrieerbaar zijn naar hun herkomstland
b) aan TSM Mechelen Leren en werken voor het project Jongeren in precair verblijf.
AZIZ gaf ook nog 500 € noodhulp aan een jongen die opgevangen wordt in Zemst-laar.

3. Kadervorming
9-2-2017 deelname aan de studienamiddag van het Kinderrechtencommissariaat in het
Vlaams parlement, Brussel. Thema: boekvoorstelling ‘Spelen in zwarte sneeuw’
20-04-2017 deelname aan het platformoverleg van Vluchtelingenwerk in Gent. Thema:
onderwijs en nieuwkomers.
3-05-2017 deelname aan de 11-inspiratiedag te Leuven. Thema: campagne Migratie
21-09-2017 deelname aan de 11-avond in Leuven. Thema: Hoe omgaan met racisme?
28-09-2017 deelname aan de ORBIT-ateliers, Brussel over vrijwilligersorganisaties.
13-10-2017 deelname aan de startdag van Welzijnszorg te Brussel. Thema: Samen
tegen armoede
7-11-2017 deelname aan de studiedag Trauma en veerkracht bij gevluchte kinderen
en gezinnen, van UNHCR en Odisee, Kenniscentrum Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen, Schaarbeek.
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16-11-2017 deelname aan de netwerking Aan de slag rond racisme in je gemeente,
van ORBIT, Hand in Hand, Samenlevingsopbouw, Kif Kif en Minderhedenforum, in
Mechelen
30-11-2017 deelname aan de studie- en netwerkdag van de Vrouwenraad te Brussel.
Thema: Gender, asiel en empowerment
30-11-2017 NM deelname aan de conferentie van Caritas international en Convivial te
Brussel. Thema: Lokale opvanginitiatieven en de transitie: tussen hefboom en
rem voor de integratie van vluchtelingen.
9-12-2017 deelname aan de netwerkdag en evaluatie van ORBIT over het thema:
Woning gezocht. Buren gevonden.

4. Publicaties
1. In de Zemstenaar, jan 2017: ‘Toolkit en website voor vluchtelingen’ over de toolkit die
Josée Goethals en Tetty Rooze samen met de vrijwilligersorganisaties van Gastvrij
netwerk ontwikkelden. https://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk#sub-208
2. Website www.groenzemst.be: Tijdens de Pinksterjaarmarkt kreeg AZIZ de eerste
‘groene pluim’ .

5. Concerten van de multiculturele muziekgroep aKt
Zaterdag 7 januari 2017 voor VLOS Vluchtelingenfeest Sint-Niklaas 20 jarig jubileum
Maandag 1 mei 2017 'Er zit muziek in de natuur' voor de Natuurpuntafdeling Mechels
Rivierengebied
Vrijdag 24 november 2017 in het Opvangcentrum Lanaken van het Rode Kruis
Vlaanderen
Zaterdag 9 december 2017 voor de Kerstmarkt in het Opvangcentreum Poelkapelle van
Fedasil.
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