Asielzoekers Integratie Zemst vzw

Jaaroverzicht 2006
ALGEMENE VERGADERING: 15 febr 06
Vergaderingen Raad van Bestuur: 10/01; 1/02; 8/03; 18/04; 10/05; 5/07; 3/10; 15/11; 14/12
1. HULP aan asielzoekers en vluchtelingen (van centrum Zemst, met oranje kaart, met witte kaart)
- Informatie over de procedure + doorverwijzing naar een advocaat
- Helpen zoeken naar een geschikte woning in de gemeente
- Contacten met de verschillende OCMW’s om problemen te helpen oplossen
- Uitleg over de bankdiensten, opleidingen, werk ….
- Contact en doorverwijzing naar diensten Huis van Nederlands, Onthaalbureau, …
- Klusjes (korte werkjes)
- Hulp bij regularisatiedossier …
SPORT: iedere week op maandagavond: tafeltennis (dankzij samenwerking met KWB Zemst)
UITSTAPPEN (dankzij gift van KBC ‘solidariteitsactie’)
- Zondag 22 januari, Brussel, vliegtuigmuseum en wandeling door de wijken van Brussel
- Zondag 12 februari, Brussel, Museum van Natuurwetenschappen (gegidst door broers Spolspoel, Zemst)
- Zondag 6 maart: Gent, textielmuseum, Sint-Baafskathedraal, Volkshuis
- Zondag 30 april: Gent, deelname aan ‘Vluchtelingendag’
- Zaterdag 13 mei: de Zinnekesparade te Brussel
- Zondag 25 juni: wandeling in Pajottenland (ism Natuurpunt Zemst)
- Zondag 16 juli: het strand van Oostende
- Zondag 20 augustus: fietstocht rond Mechelen
2. INFORMATIE voor de bevolking
- 15 februari: Gelijkekansengesprek over “asielzoekers & vluchtelingen en WERK” met begeleiding van Giramata
Schmidt (ABVV) en Bart Deceukelier (ACV)
- 9 juni: ‘Beseffen wat er gebeurt in Koerdistan’. Inleiding door Derwich Ferho, directeur van het Koerdisch
Instituut te Brussel. Daarna film ‘Een tijd voor dronken paarden’ van Bahman Ghobadi
- Toelichtingen over de asielprocedure + over de landen van herkomst op de website www.aziz.be
3. WERELDFEEST voor de bevolking van gemeente en regio
- 12 september in de Schranshoeve. Thema “sprookjes van vele landen”; spel “tracing”, muziek, dans
i.s.m. GROZ, Vriendengroep Spermezeu-Zemst, JIZ, Wereldwinkel, Xaritoo en muziekproject aKt.
VREDESFEEST voor de leden, sponsors en verenigingen / personen die samenwerkten
- 29 december in de Parochiezaal van Zemst.
4. SAMENWERKING
- 23 februari: begeleiding van leerlingen van Secundaire school BUSO te Schoten
- 29 mei: AZIZ dankt de tafeltennisgroep van KWB Zemst met etentje
- 5 juni: Pinkstermarkt, voorbereiding van en deelname aan ‘Open Poort’
- artikel in De Zemstenaar april 06: ‘AZIZ viert eerste jubileum’
- artikel in Zemst-info nov 06: “Het ‘wereldfeest’ was meer dan een feest!”
- lezersbrief in De Morgen 28 april: ‘Het was de Noord-Afrikaan!’
- deelname gemeentelijk overleg Lokaal sociaal beleid
- bezoek ‘Vvredestad’, theaterstuk van 3 Iraakse asielzoekers, o.w. Mokhallad Rasem (vroeger in LOI Zemst)
SAMENWERKING met Vluchtelingenwerk
- Bijdrage aan campagne 2006 ‘Vluchten is van alle tijden’ (tentoonstellingspanelen; advies)
- Standpunt t.o.v. de manifestaties voor regularisatie, 15/02 Antwerpen, 25/02 Brussel, KMS/Kerkasiel 30/06
- gesprek met Lieven Devisscher over project ‘Right to learn’. Vormings- en opleidingsmodules voor asielzoekers
die in opvangcentra verblijven
- medewerking aan Kaderstandpunt ‘iedereen is van de gemeente’ verwachtingen naar het lokaal beleid
- diverse vormingen

Op de website www.aziz.be kan iedereen volgen wat de vereniging doet. Secretariaat: 015 62 11 87 josee.goethals@skynet.be

