Jaaroverzicht 2014
Werkingslijnen van vzw AZIZ aangepast aan nieuwe contexten
In 2014 was de lokale werking vooral gericht op gezinnen van nieuwkomers (ex-asielzoekers) en op de
bevolking van Zemst.
Veel werk ging naar het herenigd gezin van S.M.S. Voor en na de aankomst van vrouw en kinderen in
juli 2014 hielpen we om woning, inboedel, inschrijvingen in de scholen, verzekering en administratie in
orde te brengen. De gezinnen die we in vorige jaren begeleidden zijn ondertussen zelfstandig
geworden, alhoewel af en toe nog raad en daad nodig waren.
Informatie, bewustmaking en vorming voor de bevolking van Zemst over de thema’s migratie, asiel en
vluchtelingen werden zoveel mogelijk gerealiseerd met samenwerking binnen de gemeente: met de
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, de werkgroep Vredesgemeente, de 11-nov
werkgroep, de heemkundige kring De Semse, de dienst integratie, 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.
We stopten evenwel met de bezoeken aan de asielzoekers in het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) van
OCMW Zemst. Met het bestuur namen we deze beslissing op basis van de lage bezetting, de snelle
wisseling van de bewoners door kortere procedurebehandeling, en de tegengestelde opvattingen van
OCMW en AZIZ over wat vrijwilligerswerk kan en mag betekenen voor asielzoekers.
Op regionaal en nationaal vlak nam vzw AZIZ zoals vorige jaren deel aan de platformen en activiteiten
van Vluchtelingenwerk, Kerkwerk / AMOS (nu ORBIT), juridische overlegbijeenkomsten bij de Balie van
Mechelen, studiedagen.

Waar waren de meerwaarden ?
AZIZ levert in de gemeente een meerwaarde door bewustmaking van de bevolking rond de thema’s van
vluchtelingen, integratie en multiculturaliteit.
In 2014 kwam daar voor het eerst een begeleiding van een gezinshereniging bij.
Iemand stelde de vraag of die begeleiding wel nodig was, aangezien er voldoende structurele en
officiële diensten zijn waar iedereen op gelijke wijze toegang toe heeft.
Op http://www.gastvrijegemeente.be/initiatieven/coaching-van-een-gezinshereniging legden we al uit
waaruit onze begeleiding bij de aanvraag in 2012 en voor, bij en na de aankomst van vrouw en 4
kinderen in juli 2014 bestond.
Zoals we allemaal weten uit ons eigen burgerleven zijn er veel administratieve verplichtingen. Bij een
gezinshereniging is er dus coördinatie nodig die het overzicht, de verbanden en voortgangen opvolgt.
Een tweede punt is dat de officiële diensten overwegend wel zeer welwillend zijn, maar begrensd
worden door een opdrachtskader. Meestal stoot een dienst in het dossier van een nieuwkomer (erkend
vluchteling) op moeilijke bijzonderheden in verband met verblijfsstatus en afwijkende wetgeving van het
land van herkomst (bijvoorbeeld in verband met huwelijken en registratie van geboortes). Ambtenaren
en organisaties hebben het daarom vaak moeilijk om de nodige oplossingen te vinden, o.a. ook omdat
er in ons land geen registratie van reeds eerder gevonden oplossingen beschikbaar is. Vanuit AZIZ en
de niet-gouvernementele organisaties hebben we - door aan te dringen en door zelf nuttige aanvullende
informatie te zoeken - bijdragen kunnen leveren.
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Vanuit het OCMW waar S.M.S. zijn artikel-60 job in september 2013 had afgesloten was de boodschap
dat zo iemand verondersteld werd voldoende geïntegreerd te zijn om zelf alle nodige stappen te zetten.
Dat terwijl precies dit OCMW een grove fout had gemaakt in de loonberekening van de artikel-60 job
zodat de fiscus een zeer hoge naheffing aanrekende. Dit kon S.M.S. niet alleen oplossen en AZIZ heeft
dan ook geholpen om een betalingsregeling aan te vragen.
Er was echter een fameuze tegenslag. Het Agentschap Wonen Vlaanderen weigerde een
tegemoetkoming in de huurprijs van de woning. Eén voorwaarde was immers niet vervuld, nl. ‘wanneer
men een te kleine woning verlaat in het Vlaams gewest waar je tenminste 12 maanden ingeschreven
stond, moeten alle medebewoners van de nieuwe huurwoning daaruit mede verhuisd zijn’.
Op federaal niveau is er een wettelijke gunstmaatregel voor erkende vluchtelingen die toelating geeft
om pas een voldoende grote woning ter beschikking te hebben bij AANKOMST van hun gezin (en niet
zoals andere vreemdelingen bij AANVRAAG van de gezinshereniging).
Op Vlaams niveau is deze gunstmaatregel niet consequent doorgetrokken in de voorwaarden voor
huurtoelage. Toen AZIZ het probleem voorlegde aan een provinciale gedeputeerde kwam het zelfs tot
een parlementaire vraag door parlementslid K. Partyka. Vlaams minister Homans sprak in haar
antwoord op ‘vermijden van misbruik’ en ‘het principe van het gelijkheidbeginsel’. Hoe dit
‘gelijkheidsbeginsel’ rijmt met ‘ongelijke uitgangssituaties’ zegde ze niet; evenmin hoe ze ‘misbruik’
veralgemeend met gezinshereniging in verband kan (en mag) brengen.
Eerder al hadden we met AZIZ vastgesteld dat het Vlaams beleidsniveau het enige in België is dat ook
geen structuur heeft voor een lening om de hoge onkosten waarmee een gezinshereniger
geconfronteerd wordt (voor visa, DNA-proeven en reistickets) te betalen. De verantwoordelijkheid wordt
bij OCMW’s gelegd, maar sommige OCMW’s geven een lening, andere weigeren. Een ordentelijke
lening ‘voor iedereen gelijk’ zou nochtans een groot verschil maken.
Deze ervaringen vanuit het werkveld geeft AZIZ zoals altijd door aan de hogere niveaus van de
vluchtelingenwerkingen en, wanneer mogelijk, ook aan het beleidsniveau. Dit is vaak onzichtbaar en
ondankbaar werk, maar het is nodig om de hogere organisaties en diensten te informeren over de
realiteit en de consequenties van ongelijke situaties.
Verder is de asielprocedure van S. A. nog altijd niet opgelost. Gelukkig mag hij werken en is zijn
werkgever zeer tevreden over zijn werk. Hij werd in 2014 opgenomen op ‘the Wall of Fame’ van het
opleidingscentrum CONFORM (http://www.eternit.be/nl/training-center/wall-of-fame/)
Ook Said Azhar ….kon na zijn stage bij Vanborren Systems in Boutersem aan de slag blijven. Van in het begin lag
Said goed in de groep en zijn Nederlands blijft verbeteren.

Wat ook aansleept is het probleem van de lange wachttijden om bij VDAB een opleiding te kunnen
beginnen. In 2014 hadden we opnieuw een gemotiveerde jonge man die na afsluiting van zijn artikel-60
job al meer dan 6 maanden moet wachten. Daarover en ook over onterecht gebruik van dialect door
instructeurs voerde AZIZ een maildiscussie met een VDAB-verantwoordelijke en plaatste een bericht bij
vzw Hand in Hand (http://jobdiscriminatie.be/nieuws/arbeidsmarkt/de-Vlaamse-migratie-enintegratiemonitor-enkele-reacties)
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Op 20 juni, de VN-vluchtelingendag, liet AZIZ i.s.m. de Dienst Integratie, de
bevolking van Zemst kennismaken met Klaudia Raczova, een jonge vrouw
van Roma-afkomst die met hulp van Raf Liekens het boek ‘Het meisje
zonder identiteit’ publiceerde bij Uitgeverij Manteau, 2013. Ze sprak heel
open over de ellende die ze als asielzoekster en uitgeprocedeerde had
meegemaakt, versterkt nog door geweld dat ze in haar gezin en daarbuiten
moest ervaren. Uiteindelijk verkreeg ze toch een verblijfsvergunning en deed
mee aan een schoonheidswedstrijd. Nu is ze een ‘gewone’ actieve
Belgische.

Overzicht van de activiteiten
De Algemene vergadering vond plaats op vrijdag 16 mei 2014 in zaal De Hoeve van OCMW Zemst.
Na het formele gedeelte werd gediscussieerd over integratie
Het Vredesfeest (ledenfeest) werd gevierd op 18-01-2014 in zaal Ons Huis van KWB Weerde.
Frank Van de Peer had gezorgd voor de muziekgroep ‘The blue Side’ die blues en jazz brachten.

1. Bewustmaking en vorming voor doelpubliek ‘bevolking van Zemst’

- Gespreksavond met prof.dr. Tom Sauer ‘Zin en onzin van kernwapens (in ons land). Voorbij de
nucleaire vrede?’, op 28-04-2014 in bibliotheek Zemst. AZIZ i.s.m. Zemst Vredesgemeente
- Gespreksavond met Klaudia Raczova, op 20-06-2014 (Internationale Vluchtelingendag) in
bibliotheek Zemst. AZIZ i.s.m. de Integratiedienst en met omkadering van de muziekgroep aKt.
- Gespreksavond over ‘Vluchtelingen IN België. Vroeger en nu’, op 21-10-2014 in bibliotheek Zemst.
AZIZ i.s.m. De Semse en als opvolging van de tentoonstelling ‘Zemst in de Grooten Oorlog’, waarvoor
Josée materiaal over Belgische vluchtelingen in Nederland had geleverd.
Josée (AZIZ) gaf toelichting over de manier waarop België na WO I en tot na WO II met vluchtelingen
omging. Toen werd Vluchtelingenbeleid (en wordt nog) ontwikkeld vanuit internationale structuren;
migratie- en vreemdelingenbeleid zijn ontwikkeld vanuit nationaal belang, economie en veiligheid. Kijken
naar de historie stelt ons in staat om de maatregelen van de huidige uitvoerende macht beter te duiden.
Vanessa Saenen (UNHCR) sprak over de Conventie van Genève en het ontstaan van de internationale
Vluchtelingenorganisatie UNHCR.
Beide toelichtingen staan op www.aziz.be onder de rubriek ‘verslagen activiteiten’
- Documentaire film ‘SILENT STORIES’ op 23-11-2014 in zaal Ons Huis. AZIZ i.s.m. KWB Weerde.
De film van Hanne Phlypo en Catherine Vuylsteke laat 4 personen aan het woord uit respectievelijk
Algerije, Senegal, Irak en Guinee. Ze vroegen asiel aan omdat ze door hun seksuele identiteit in eigen
land gevaar liepen. Josée gaf uitleg over het juridisch kader dat de asielinstanties gebruiken om
dergelijke asielaanvragen te beoordelen.

2. Uitstappen met kinderen voor nieuwe families in Zemst
- uitstap naar Planckendael met het herenigd gezin (2 ouders + 4 kinderen) op 31-10-2014

3. Bewustmakingsactiviteiten
- benefietstand bij het Wereldfeest op 7 september 2014.
AZIZ verkocht desserten en maakte een quiz over ‘legaal en illegaal verblijf’. Doel ervan was
mensen bewust te maken over de invloed van woorden en terminologie. De term ‘illegalen’ is juridisch
en feitelijk fout. Beter is: ‘mensen zonder papieren of onregelmatige migranten’.
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- medewerking aan de 11-november herdenking te Eppegem.
De receptie werd verzorgd door vader en zoon van het herenigd gezin en S. A..
In haar toespraak vroeg de voorzitter om bij de herdenking van WO I niet alleen naar de Belgische
vluchtelingen te kijken, maar evenzeer naar wat zich nu op nog grotere schaal afspeelt in Syrië en de
buurlanden. Het gesloten-grenzen-beleid van deEuropese Unie is zelf ooraak van de mensensmokkel.

4. Steunverlening
AZIZ ontving 2.667 € subsidie in het kader van de GROZ-werking en stortte 4.458 € als giften:
- gift van 1.000 € aan UNHCR voor hulp aan vluchtelingen van Syrië
- gift van 1.000 € aan Artsen zonder Grenzen voor hulp aan vluchtelingen van Syrië
- gift van 1.458 € voor hulp bij de gezinshereniging van SMS
- gift van 1.000 € voor VLOS t.g.v. humanitaire hulp voor mensen zonder papieren in Sint-Niklaas

5. Kadervorming
-

informatie- en uitwisselingsbijeenkomst Zonder maatschappelijke ondersteuning kunnen
staatloze en niet-repatrieerbare immigranten niet overleven, op 16-01-2014 te Leuven
georganiseerd door AMOS i.s.m. E. Somers van Kruispunt Migratie-Integratie

-

voorstelling publicatie Vluchteling zkt. job – resultaten van een onderzoek naar opleiding en
tewerkstelling bij vluchtelingen en commentaar door gastsprekers, op 28-02-2014 te Brussel,
georganiseerd door Caritas Internationaal

-

International Women’s Day guest lecture Gender, Conflict and Reconstruction in Chechnya,
op 5-03-2014 te KU Leuven

-

studiedag Regularisatie op basis van werk / evaluatie en perspectieven, op 14-03-2014 te
Brussel, georganiseerd door OR.C.A, ABVV-FBTG, CSC, CIRE

-

denkdag Migratie in Vlaanderen, op 27-03-2014 te Brussel, georganiseerd door de
‘migratiecoalitie’ van middenveldorganisaties (Vluchtelingenwerk, 11.11.11, Netwerk tegen
Armoede, Orbit vzw, Samenlevingsopbouw Brussel en het Minderhedenforum)

-

ledenplatform Herkomstland Irak – asiel- en landeninformatie op 10-04-2014 te Brussel,
georganiseerd door Vluchtelingenwerk

-

ateljeedag Effectief reageren op discriminerende uitspraken op 20-05-2014 georganiseerd
door Kruispunt Migratie-Integratie

-

studiedag Analfabete minderjarige nieuwkomers: welke werkpistes in het onderwijs- en
proceduresysteem?, op 3-06-2014 te Brussel, georganiseerd door Platform Kinderen op de
Vlucht

-

studiedag t.g.v. Wereldvluchtelingendag, op 20-06-2014 te Mechelen georganiseerd door
Steunpunt Asiel en Migratie vzw. Met o.a. Dirk Geldof Superdiversiteit als uitdaging voor
samenleving en werkveld

-

denkdag over migratie, op 9-10-2014 te Brussel, georganiseerd door de ‘migratiecoalitie’.
De dag ging over de doorlichting van het migratiebeleid van de regering Di Rupo I, specifiek van
het terugkeerbeleid. Op het eerste zicht leek dit beleid rechtvaardig en constructief, maar analyse
toonde framing en inconsequenties aan. (http://www.vluchtelingenwerk.be/publicaties/hetmigratiebeleid-doorgelicht )

-

workshop over het jeugdspel Dilemma 14/18, op 6-11-2014 te Mechelen, georganiseerd door
vzw Tumult

-

studiedag Vrouwen ontmoeten vrouwen: empowererend werken met asielzoeksters in
collectieve opvang, op 20-11-2014 te Brussel, georganiseerd door de Vrouwenraad
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-

studiedag Arbeidsmigranten zonder papieren in de verborgen economie: een riskante
onderneming, op 9-12-2014 te Brussel, georganiseerd door OR.C.A

-

studieavond Russia uncensored, mensenrechten, vluchtelingen, op 18-12-2014 te Brussel,
georganiseerd door Vluchtelingenwerk i.s.m. Amnesty international en Pax Christi

6. Samenwerking
AZIZ is lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Josée Goethals is er bestuurslid.
AZIZ is lid van de GROZ (Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Zemst).
Josée Goethals (AZIZ) en Johan Clyck (Wereldwinkel Zemst) delen het voorzitterschap.
AZIZ werkt mee met Kerkwerk/ AMOS/ORBIT
en met het project Juridisch overleg van Vluchtelingenwerk en de Balie van Mechelen.

7. Publicaties


website www.aziz.be



Josée Goethals, opiniestuk ‘Interculturalisering en ontwikkelingssamenwerking’ in de
VVSG-publicatie De gemeente en de wereld. Inspiratie voor gemeentelijke
ontwikkelingssamenwerking. Haar stelling: “interculturalisering van OS moet en kan best bij
onszelf beginnen om beter contact te krijgen met etnisch-culturele minderheden en diaspora”.

8. Concerten van de multiculturele muziekgroep aKt
- Zaterdag 4 januari 2014, Vluchtelingenfeest VLOS Sint-Niklaas
- Donderdag 1 mei 2014, 'Het swingt in de Natuur' Gezinshappening Natuurpuntafdeling
Mechelsrivierengebied in het Mechels Broek
- Vrijdag 20 juni 2014, Internationale dag van de vluchteling muzikaalintermezzo door aKt op
Gespreksavond met Klaudia Raczova
- Zaterdag 30 augustus 2014, Garden Festival Urti Zemst
- Vrijdag 31 oktober 2014, Gros-ART in dialoog tentoonstelling OC Boerenpoort Beveren
vernissage met muzikale tussendoortjes door aKt
- Zondag 14 december 2014, Kerstmarkt 'Over de grenzen heen' Zoersel
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