Vzw Asielzoekers Integratie Zemst

Jaaroverzicht 2008
Algemene vergadering van de vzw: 21 april
Vergaderingen Raad van Bestuur: 21 jan, 4 juni, 9 juli, 26 aug, 8 okt, 17 nov, 17 dec.
1. Begeleiding van asielzoekers in Zemst, mensen met tijdelijk verblijf en nieuwkomers met vast
verblijf in de regio. Zoals vorige jaren werd hulp gegeven in vele vormen:
- regelmatig bezoek aan de bewoners van het LOI-centrum van het OCMW,
- uitleg over de nieuwe asielprocedure, begeleiding naar & overleg met de advocaat,
- advies voor samenstelling van regularisatieaanvragen
- telefoontjes om de communicatie duidelijker te maken
- praatcafés in het LOI : 3 maart (zie infra), 9 juli (over asielprocedure), 17 okt (zie infra)
- Uitstappen:
naar Brussel, Natuurhistorisch museum: 17 februari
naar Muizen, Planckendael: 1 juni
naar Vilvoorde, De laatste Show: 29 oktober
naar Zuiderpershuis in Antwerpen, concert Ali Keita uit Ivoorkust: 15 nov
2. Bewustmaking van de bevolking
- petitie voor de familie Ustuner (22 jan. tot 6 febr). De ondertekenaars vroegen dat
Vreemdelingenzaken de familie Ustuner niet zou deporteren naar een centrum of, erger nog, terug
naar Turkije. De petitie werd gesteund door de gemeente Zemst en uitgevoerd samen met school de
Waterleest. Ze werd voorgelegd aan volwassenen in groot-Zemst en leverde ongeveer 1500
handtekeningen op. De petitie werd toegevoegd aan een nieuwe regularisatieaanvraag van de familie
Ustuner + persoonlijk toegelicht aan een medewerker van kabinet Min. Dewael.
Eerst kreeg Adila Ustuner op basis van haar hongerstaking een verblijfstoelating van 3 maanden. Ze
moest werk vinden om daarna verlenging te krijgen. Uiteindelijk werd de familie geregulariseerd per 8
juli 08 op basis van medische redenen (!). De familie kreeg een tijdelijke verblijfsvergunning van één
jaar die verlengd wordt wanneer één van beide echtgenoten werk vindt binnen dit jaar.
-

Debatavond ‘Racisme. Wat kan? Wat kan niet? i.s.m. bibliotheek Zemst, 20 februari:
Sprekers: Reyhan Görgoz en Marco Van Haegenborgh
Het uitvoerig verslag staat op de website www.aziz.be

-

Informatieavond ‘beseffen wat er gebeurt in Rusland’, 23 mei in Centrum de Oude School
Uitstekende toelichting door Ria Laenen van het Instituut voor Internationaal & Europees Beleid (KU
Leuven). Een goede opkomst van ruim 50 personen.

3. AZIZ in de gemeente Zemst
- GROZ (Raad Ontwikkelingssamenwerking): AZIZ werd lid per jan 2008
- Praatavond met Claudinette uit Haïti op 3 maart in het LOI-centrum. Claudinette maakte met
Broederlijk Delen een inleefreis in België. AZIZ bracht haar in contact met de asielzoekers. In een
geanimeerd gesprek klaagden deze vooral over het feit dat zij tijdens de asielprocedure geen
toelating hebben om te werken.  AZIZ gaf deze klacht door aan het beleid van OCMW en
gemeente en plaatste deze klacht ook op de website www.desesperado.be
- Overleg over mogelijke lessen Islam in de gemeentelijke scholen: door de voorzitster, schepen
Koen Vandermeiren en directeur Luk De Donder (De Waterleest). Geen resultaat.
- WERELDFEEST in de Schranshoeve op zondag 7 sept. Gezellig familiefeest voor de gemeente
en omgeving i.s.m. Xaritoo, JIZ (Jeugd internationaal Zemst), Wereldwinkel, Vriendengroep
Spermezeu, Mali voettocht. Dit jaar werd het Vrouwenhuis in Istalif (Afghanistan) speciaal in de
kijker gezet. Zeer gewaardeerde optredens van de muzikanten Gültekinler uit Anatolië, Coney Joe
uit Ierland en Djansa uit Kapelle-op-den-Bos.

-

-

Praatavond met de delegatie van de Stedenband Zemst – Sokone (4 personen uit Sokone) op
17 oktober in het LOI. Er werd o.a. gesproken over motieven en mogelijke preventie van de
migratie uit Afrika naar Europa.
Uitstappen naar het SPORTIMONIUM, Zemst
• 20 mei: bezoek aan het museum en volksspelen (gratis in kader van samenwerking, 6 dls)
• 8 juli: bezoek aan museum en volksspelen (betaald door AZIZ, 8 dls o.l.v. Josée)
• 2 aug : strandactiviteit met families van AZIZ o.l.v. Veerle Van Rie: doek schilderen
• in aug interviews en fotosessie met asielzoekers voor de tentoonstelling Infusions. 6
deelnemers van het LOI, alsook deelnemers van WIV Mechelen. De foto’s werden
getoond in diverse ziekenhuizen en daarna  sportimonium
• 29 aug: openluchtvertoning van de film ‘House of the flying draggers’ (9 dls)
VREDESWEEK: door bemiddeling van de voorzitster van AZIZ die ook voorzitster is van de
Werkgroep Oost-Europa van Pax Christi Vlaanderen, vond de afsluitingsavond op 6 oktober plaats
in Zemst. De gemeente Zemst kaderde de activiteit in ‘Zemst vredesgemeente’.
De film ‘Anna. Seven years at the Frontline’ over de vermoorde Anna Politkovskaja werd
becommentarieerd door de regisseuse Masha Novikova en de Russische journaliste Natalia
Nesterenko.

AZIZ nam deel aan activiteiten van andere verenigingen in Zemst
- KWB Zemst:
de asielzoekers van het LOI hadden weinig belangstelling voor tafeltennis
- Sportzaal Zemst
maar enkelen houden van volley bal
- Pinksterjaarmarkt 12 mei: AZIZ nam deel aan de groep OPEN POORT
en trok mensen naar haar informatiestand met poffertjes !
- 11-novemberviering: AZIZ werkte opnieuw mee aan de herwaardering van de jaarlijkse herdenking
van de gesneuvelden uit de eerste Wereldoorlog. Haar motivatie is de mensen
aan te zetten om niet alleen de (Belgische) vluchtelingen van vroeger te
herdenken, maar ook de (vreemde) vluchtelingen van nu.
4.
-

AZIZ nam deel aan activiteiten van andere (vluchtelingen)organisaties
ste
KMS 8 netwerkdag ‘Racisme keren’, 17 maart
Studiedag ‘Netwerkdag Psychopathologie bij vluchtelingen’, Antwerpen 20 mei
Provincie Vlaams-Brabant, methodiekenbeurs, 20 november
Startdag van de Campagne van Vluchtelingenwerk in Mechelen, 30 nov
Betoging voor regularisatie in Antwerpen op 14 december
Studiedag CBAR ‘les maladies du séjour, Brussel 12 december.

