Jaaroverzicht 2013
Vzw AZIZ werkte verder in de lijnen van vorige jaren
1. Aan de asielzoekers in het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) van OCMW Zemst worden bezoeken
gebracht. In 2013 was de bezetting er bijzonder laag. Namens de vluchtelingenwerking geven we –
als het gevraagd wordt - informatie over de asielprocedure, regularisatie, vrijwillige terugkeer en
reïntegratie. We begeleidden naar Caritas, hielpen zoeken naar een woning voor de enkele
personen die erkenning kregen als vluchteling …
2. Enkele families (ex-asielzoekers) die in Zemst wonen worden nog altijd begeleid als ze raad vragen
i.v.m. studie van de kinderen, administratieve problemen….
We volgen ook enkele erkende vluchtelingen op die in Mechelen een woonst vonden.
3. Voor de bevolking van Zemst biedt AZIZ informatie, bewustmaking, vorming over de thema’s
migratie, asiel en vluchtelingen. We werken mee met de werkgroep Vredesgemeente, de 11-nov
herdenking, de herdenking van de WO I, de dienst integratie en met diverse verenigingen.
4. De website www.aziz.be wordt regelmatig aangevuld en de leden krijgen regelmatig mailtjes
5. Vzw AZIZ neemt deel aan de platformen en activiteiten van Vluchtelingenwerk, Kerkwerk / AMOS,
juridische overlegbijeenkomsten bij de Balie van Mechelen, studiedagen. Op deze manier volgen
we de evoluties van het asiel- en regularisatiebeleid en van de wetgeving

en leverde opnieuw duidelijke meerwaarden op
We stonden families in Zemst bij met studie- en schoolkeuze van de kinderen. Toen een
schooltoelage onterecht werd teruggevorderd konden we, met hulp van de Vlaamse ombudsman,
de zaak rechtzetten. We oefenden druk uit op de woningmaatschappij Providentia om een sociale
woning behoorlijk op te leveren voor een nieuwe huurder.
Asielzoekers konden we tijdig informeren over het feit dat ze bij terugkeer naar hun herkomstland
via Caritas-internationaal een reïntegratiepremie kunnen aanvragen. Zo hielpen we D.S. toen hij
naar Nepal terugkeerde. Via Caritas vernamen we dat hij daar een restaurantje opent.
Met een groot spandoek trok AZIZ in Zemst herhaaldelijk aandacht voor de vluchtelingen van Syrië.
Namens UNHCR die de opvang in de buurlanden van Syrië coördineert, kreeg AZIZ hiervoor veel
waardering. Toen een familie uit Syrië in Zemst aanbelandde en het statuut van oorlogsvluchteling
kreeg, hielpen we om van het OMCW de financiële hulp te krijgen waar de familie recht op had.
We volgen nog altijd de gezinshereniging van S.M.S. en de moeizame asielprocedure van S.A. op.
In beide dossiers is onze aanvullende hulp nuttig t.o.v. de officiële diensten. Wij wezen S.A. de weg
naar een interessante beroepsopleiding; hij volgde deze met succes en is nu al 9 maanden aan het
werk. Wegens zijn werk mocht hij echter niet meer in de opvang van Fedasil blijven, ook niet tegen
betaling. Een huurhuis vinden wanneer je verblijfsvergunning iedere maand moet verlengd worden
is dan natuurlijk zeer moeilijk. Voor zoiets leveren de diensten geen hulp, wij van AZIZ hielpen wel.
AZIZ geeft zijn ervaringen vanuit het werkveld altijd door aan de hogere niveaus van de
vluchtelingenwerkingen. Zo komt het dat het gunstig vonnis van de Arbeidsrechtbank Brussel over
het recht van de ‘onverwijderbare’ S.A. op maatschappelijke hulpverlening, werd vermeld in het
Jaarverslag Migratie’ 2012, pag. 178, van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding (CGKR). Dit vonnis diende als voorbeeld voor andere vluchtelingenwerkingen
en is nu geïntegreerd meegenomen in de campagnes rond niet-repatrieerbare asielzoekers van
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Kerkwerk/AMOS.
Ook in 2013 liet AZIZ de bevolking van Zemst kennis maken met interessante Belgen van vreemde
origine, namelijk Ato Kwamena Amissah (muzikant, verteller, politiek wetenschapper), Olivia

Rutazibwa (politiek wetenschapper, journaliste) en Sahim Omar Kalifa (regisseur kortfilms) en Billie
Kawende (jazzzangeres, zong op het Wereldfeest in Zemst).
Verder deden we ons best om nieuwkomers gemotiveerd te houden in een context waarin integratie
afgeremd wordt door vooroordelen die gemeengoed (geworden) zijn en aan de basis liggen van
discriminatie die niet voldoende serieus genomen wordt. We stellen vast dat Nederlands als fetisj
wordt toegepast, maar dan alleen voor nieuwkomers. Daardoor worden jonge mensen veel te lang
inactief gehouden, terwijl taalverwerving tijdens werk ook mogelijk is. Voor interessante VDABopleidingen zijn er te lange wachttijden en sommige instructeurs spreken de nieuwkomers aan in
dialect of verkavelingsvlaams.
De problematiek van jonge Afghanen op wie AZIZ en VLOS (Sint-Niklaas) met een petitie tijdens
het Wereldfeest van 2012 de aandacht trokken, kwam in 2013 schrijnend in de actualiteit door
deportaties naar Kaboel.

Overzicht van de activiteiten
De Algemene vergadering vond plaats op woensdag 15 mei 2013.
Het Vredesfeest “Soirée Africaine / African party” werd gevierd op 12-01-2013 in de
parochiezaal van Zemst die daarvoor in exotische stijl was versierd. Bijzondere gast was Ato
Kwamena Amissah die in Gent samen met zijn vrouw de vereniging Pempansie leidt. Hij kwam
vertellen over Tradities van de wieg tot het graf in Ghana.

1. Educatie en vorming
voor doelpubliek ‘bevolking van Zemst’
kortfilmavond met regisseur Sahim Omar Kalifa op 13-11-2013 in Weerde, Ons Huis.
De vele aanwezigen maakten kennis met 3 films: Nan, Land of the heroes en Baghdad Messi’, allen
ste
bekroond met meerdere nationale en internationale prijzen. Sahim vertelde hoe hij op zijn 21 als
vluchteling in België aankwam en hier de kansen greep om zijn talent uit te bouwen. Nu trekt hij met
vele internationale prijzen aandacht voor België. We leerden Sahim kennen als een sympathieke man
met een enorme inzet om films van hoge kwaliteit af te leveren.
(een interview op http://vluchtelingenwerk.be/actueel/interview-sahim-omar-kalifa.php)

voor een specifiek publiek
-regionale avond van KMS/AMOS Voor de staatloze of niet-repatrieerbare immigrant is hier het
nieuwe land, in samenwerking met AZIZ, op 5-06-2013 in Zemst De Hoeve
voor doelpubliek asielzoekers
-toelichting over terugkeerbeleid, gedwongen en vrijwillige terugkeer, toekomstplanning, op 9-04-2013
te Mechelen, voor de deelnemers (30-tal) aan de Solidariteitsmars van mensen met en zonder
papieren.

2. Uitstappen met kinderen voor nieuwe families in Zemst
-uitstap naar Planckendael met 2 Syrische families (4 ouders + 7 kinderen) op 29-09-2013.
Met deze uitstap konden we een aangename dag geven aan twee families die diep in de zorgen
zaten, enerzijds door wat met hun achtergebleven familie in Syrië gebeurd was, anderzijds door de
beperkingen die ze in Zemst ondervonden toen geen maatschappelijke hulp werd gegeven (wat met
lobbying van AZIZ uiteindelijk wel in orde kwam).

3. Bewustmakingsactiviteiten
- toelichting AZIZ voor bezoekers van het Ontbijtbuffet van de Dienst Integratie Zemst, 14-04-2013
- benefietstand bij Open Poort voor de vluchtelingen van Syrië, 20-05-2013.

-toelichting bij de tentoonstelling ‘Onze Belgische vrienden’ van de Dienst Integratie, in bibliotheek
Zemst 16-06-2013, samen met 4 erkende vluchtelingen (leden van AZIZ).
-drankenstand bij de filmvertoning in Weerde, 13-08-2013 ten voordele van Syrische vluchtelingen
-benefietstand met UNHCR-tent bij Wereldfeest,1-09-2013, ten voordele van vluchtelingen van Syrië
-elfnovember herdenking te Eppegem, 11-11-2013: toespraak vanwege AZIZ over o.a. de
toenemende bewapening en het toenemend aantal burgerslachtoffers en vluchtelingen (zie
www.aziz.be). Vier leden van AZIZ bedienden de receptie.

4. Steunverlening
AZIZ ontving 2.148 € subsidie in het kader van de GROZ-werking, en stortte 2.754 € als giften
-100 € aan D. S. toen hij na afwijzing van zijn asielaanvraag, vrijwillig terugkeerde naar Nepal
-50 € voor de Solidariteitsmars van Mensen met en zonder papieren
-200 € aan AzGr voor hulp aan vluchtelingen van Syrië
-1.600 € aan UNHCR voor hulp aan vluchtelingen van Syrië
-800 € aan VLOS voor de bijzondere vluchtelingenwerking in Sint-Niklaas.
Eén van de leden sponsorde het spandoek ‘help de vluchtelingen van Syrië’.

5. Kadervorming
-

-

-

Studiedag Vrijwillige terugkeer enerzijds / remigratie anderzijds. Zo doen ze dat in Nederland,
Antwerpen 25-01-2013 georganiseerd door KMS/AMOS. (zie www.aziz.be /verslagen)
Studiedag Ronde tafel over gevluchte artsen, Brussel 1-02-2013, georganisserd door
Vluchtelingenwerk Vlaanderen i.s.m. Kruispunt Migratie-Integratie en Minderhedenforum. (zie
www.aziz.be /verslagen)
4 leden namen deel aan de grote Migratiequiz van KMS/AMOS, 1-02-2013 te Mechelen
Studiedag Staatloosheid in België, Brussel 6-02-2013, georganiseerd door UNHCR i.s.m. CGKR
en UCL
Studiedag De nieuwe nationaliteitswet, Brussel 1-03-2013, georganiseerd door Foyer en
Medimmigrant
Vorming Gemeenten maken het verschil, Leuven 18-03-2013
Studiedag Start campagne FRONTEXIT. De Europese grensbewaking FRONTEX (EUROSUR),
Brussel 20-03-2013 (zie www.aziz.be :verslagen)
Forumdag KMS Migratie / Integratie: Leidinggevenden nemen hun verantwoordelijkheid, 17-052013 te Brussel
Feestelijke afsluiting van de studiebegeleiding van Vluchtelingenwerk, Brussel 14-06-2013. Een
pioniersproject dat aan asielzoekers en vluchtelingen individuele begeleiding gaf om (alsnog) een
diploma Hoger onderwijs te behalen.
Slotdag actieweek: Stuur kinderen niet in ’t Afghaanse geweld, op 19-07-2013 in Brussel (zie
www.aziz.be /verslagen)
Nationale KMS/AMOS netwerkdag over staatlozen en niet-repatrieerbare migranten, Mechelen
12-10-2013. AZIZ leverde inbreng met 2 leden.
Platform over het terugkeerbeleid en de grenzen van het politieoptreden, georganiseerd door
Foyer, Brussel 17-10-2013
Studiedag over arbeidsrechten van werknemers zonder wettig verblijf en over zwart werk,
georganiseerd door OR.C.A, Brussel 10-12-2013
Studiedag Heen en retour. Kinderrechten op de vlucht, georganiseerd door de Vlaams
kinderrechtencommissaris, Brussel 11-12-2013

6. Samenwerking
AZIZ is lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. J. Goethals is er bestuurslid.
AZIZ is lid van de GROZ (Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Zemst).
Josee Goethals (AZIZ) en Johan Clyck (Wereldwinkel) delen het voorzitterschap.

Op voorstel van Josée werd op 9-03-2013 een Open GROZ georganiseerd met Olivia Rutazibwa,
journaliste en dr. Politieke wetenschappen, Wat als ze beter af zijn zonder hulp? over
ontwikkelingssamenwerking, democratie en interventies, met voorbeelden uit Somaliland. (zie
www.aziz.be /verslagen)
AZIZ werkt mee met Kerkwerk/ AMOS
en met het project Juridisch overleg van Vluchtelingenwerk en de Balie van Mechelen.
AZIZ nam initiatief tot overleg met het nieuwe OCMW-bestuur in Zemst, evenwel nog zonder resultaat.

7. Publicaties


website www.aziz.be



interview over vzw AZIZ en het werkthema in Gazet van Antwerpen van 8 -01-2013



artikel Visie en werking van een lokale vluchtelingenorganisatie op www.gastvrijegemeente.be



Open brief n.a.v. de acties van de bevolking van Hofstade en Zemst om de beslissing tot
uitzetting van de Chinese familie aan te vechten, 11-06-2013, opgenomen in 3 digitale
persorganen:

het Nieuwsblad digitaal 13 06 2013. Zie
http://www.nieuwsblad.be/Regio/Gemeente/1980_Zemst/Index.aspx?_section=6004
0791&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=regio-nb

MO digitaal. Zie http://www.mo.be/opinie/open-brief-verband-met-de-uitwijzing-vaneen-chinees-gezin-hofstade

De Wereld Morgen. Zie http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/06/12/openbrief-tegen-uitwijzing-chinese-familie-in-hofstade

8. Concerten van de multiculturele muziekgroep aKt
-

zat. 26-1-2013, tijdens Burenfeest Kapelleveldstraat, Boechout,
zat. 1-3-2013, met Arabische muziek voor V.Z.W EVA Ekeren,
zat. 13-4-2013, concert in Oostende,
zat. 20-4-2013, tijdens receptie van het trouwfeest van Ksenia en Toon Tongeren,
woe. 1-5-2013, voor Natuurpunt Mechels Rivierengebied ‘Er zit muziek in de natuur’,
zond. 6-10-2013, bij opening tentoonstelling bij Irina Claes in De Bottelarij te Wellen,
zat. 6-12-2013, Afghaanse muziek na de film ‘The patience Stone’, voor Werkgroep
Integratie Vluchtelingen Mechelen in het kader van Music for Life.

