Jaaroverzicht 2016

vzw AZIZ op diverse terreinen
In 2016 werkte vzw AZIZ verder aan ondersteuning van gezinnen van ex-asielzoekers en aan
informatie en bewustmaking van de bevolking van Zemst. De voorzitster werkte via vzw Gastvrij
netwerk ook aan verankering van de inzichten en ervaringen van vzw AZIZ.
Meerdere AZIZ-leden onderhouden contact met enkele ex-asielzoekers die in Zemst wonen of
uitzwermden naar steden en nu druk bezig zijn met gezin, kinderen en werk.
Een paar dossiers zijn nog altijd niet opgelost, maar meestal betreft de hulpvraag nu een behandeling
die als onrechtmatig aangevoeld wordt, schoolloopbaan van de kinderen, aanwijzing van en
doorverwijzing naar beschikbare diensten. We zijn nu eerder contactpersonen geworden die meeleven
met ontgoochelingen en vorderingen in het leven.
De algemene politieke en maatschappelijk context is harder en negatiever. We hebben er allemaal
last van, maar voor wie hier een nieuw leven wil opbouwen, is het extra lastig. Integratie moet van
twee kanten komen, zegden we altijd en dit is ook zo. Door de vele nieuwe obstakels die het huidige
asiel- en vluchtelingenbeleid ontwerpt, én de grote tekorten die het armoedebeleid opstapelt, merken
we dat ook een overheid zelf integratie in de weg kan staan. Dat is jammer, want tegelijk zijn er ook
vele medewerkers van overheidsdiensten die hun best doen om mensen vooruit te helpen.
Binnen de gemeente werkt AZIZ verder, in samenwerking met de Dienst Integratie, de Raad voor
Ontwikkelingswerking en Internationale solidariteit, en diverse verenigingen.
In samenwerking organiseert AZIZ regelmatig activiteiten.
Op de website www.aziz.be kunnen deze opgevolgd worden.
In 2016 stak Josée, voorzitter van AZIZ, veel werk in een nieuwe vzw, Gastvrij Netwerk, die lokale
vluchtelingenorganisaties (zoals AZIZ) van heel Vlaanderen en Brussel omvat. Zij nam het initiatief en
was mede-auteur van een digitale Toolkit over ondersteuning van erkende vluchtelingen door
lokale vrijwilligers, zie: http://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk#sub-208. In deze toolkit zijn
vele inzichten en ervaringen van AZIZ verwerkt. Er verschenen artikels over in VISIE van oktober
2016, RAAK van KWB in november 2016 en in De Zemstenaar van januari 2017.

Overzicht van de publieke activiteiten
De Algemene vergadering vond plaats op maandag 30 mei 2016 met 7 aanwezigen en 6
verontschuldigden. Het was noodweer op die avond, waardoor de voorziene spreker van Dokters van
de Wereld niet kon komen. Na het formele gedeelte bespraken we met mekaar het geslaagde
nieuwjaarsfeest en de plannen voor 2016.

1. Educatieve activiteiten
a) voor doelpubliek ‘bevolking van Zemst’
9-01-2016: het nieuwjaarsfeest van AZIZ was opgebouwd rond twee acts: de theateropvoering van
WACHTEN door Toneelhuis Antwerpen onder leiding van regisseur Mokhallad Rasem en muziek door
de plaatselijke multiculturele muzikantengroep van aKt.
Een 90-tal aanwezigen, onder wie 10 asielzoekers uit het opvangcentrum van Zemst die voor het
eerst uitgenodigd waren door een Zemstse vereniging, hebben ervan genoten.
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Zie http://www.aziz.be/VRS%20nieuwjaarsactiviteit%20van%20AZIZ%20op%209-01-2016.pdf
9-05-2016, educatieve avond met prof. D. Geldof over Superdiversiteit.
Georganiseerd door AZIZ en de gemeentelijke Dienst Integratie, met een opkomst van een 40-tal
personen. We raden aan om het boek Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert (5de
druk 2015) zelf ook te gaan lezen
20-06-2016, educatieve avond met de film Problemski Hotel + inleiding en nabespreking,
georganiseerd door AZIZ en de gemeentelijke Dienst Integratie.
De film van regisseur Manu Rich (2015) is gebaseerd op een wrange en tegelijk komische novelle van
Dimitri Verhulst die daarin zijn ervaringen in het opvangcentrum van Arendonk beschreef.
Manu Rich verwerkte de novelle tot een film, waarin de actie gesitueerd is in 2001 en verteld wordt
vanuit het perspectief van Bipul Masli, een persfotograaf uit Somalië.
De film trok een ruim publiek van ongeveer 80 personen.
21-10-2016, educatieve avond Medici over het vluchtelingendrama, georganiseerd door AZIZ en
KWB Weerde. Drie geëngageerde vrouwelijke medici spraken voor een publiek van ongeveer 40
personen over de veiligheids- en gezondheidsproblemen van vluchtelingen op zee, in de Griekse
kampen en in opvangcentra van België:
- Line Lootens, verpleegkundige, sociaal-cultureel medewerker van Artsen Zonder Grenzen
- Nel Vandevennet, directeur van de Belgische missies van Dokters van de Wereld
- Ilse Ramboer, huisarts en arts voor Fedasil, o.a. in het noodopvangcentrum van Mechelen
Zie http://www.aziz.be/Medici%20over%20het%20vluchtelingendrama_verslag.pdf

b) voor scholen
25-04-2016, Josée gaf les over ‘vluchtelingen’ voor leerlingen 7BSO van KTA, Campus de brug
Vilvoorde
2015- 2016, AZIZ was opdrachtgever van onderzoek over School- en studietoelage voor
gezinsherenigers door studenten KdGr-Hogeschool Antwerpen. De studenten kwamen, net zoals
AZIZ bij een herenigd gezin ervaarde, tot de conclusie dat het ministerie van onderwijs prioriteit geeft
aan controle boven armoedebestrijding. Het laat gezinnen die recht hebben op studietoelage, immers
minstens 2 jaar op uitbetaling wachten
In 2016 werd vanuit AZIZ een nieuwe opdracht gegeven over de voorwaarden voor huursubsidie en
huurpremie als maatregelen tegen armoede. De scriptie wordt voorgelegd in 2017

c) op initiatief van de 11.11.11- afdeling van Zemst
Op 4-10-2016 organiseerde de lokale afdeling van 11.11.11 een gespreksavond over Sociale
bescherming, met prof. Bea Cantillon en vakbondsman Luc Cortebeeck.
Jan Colebrants betrok AZIZ, KWB Weerde, KWB Hofstade en Wereldwinkel bij deze activiteit. De
avond was inhoudelijk en organisatorisch een groot succes en trok ook veel belangstellenden.
In De Zemstenaar van oktober verscheen er een artikel over.

2. Bewustmakingsactiviteiten
4-09-2016. Bemande stand op het (wereld)feest Verrekijker.
De gemeente stak het wereldfeest in een nieuwe formule.
De stand komt erop neer dat we heel veel poffertjes, blini’s en pizza’s verkocht hebben
Positief was ook dat de kinderen van de gezinnen met wie AZIZ contacten onderhoudt, deelnamen
aan de stand.
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3. Actie voor de asielzoekers in het opvangcentrum van Zemst
Niettegenstaande AZIZ in 2014 stopte met wekelijkse bezoeken aan de asielzoekers in het
opvangcentrum van OCMW Zemst, is er wel blijvende aandacht voor de behoeften en problemen van
asielzoekers in het algemeen. Kennis daarover halen we bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. In 2015
nog vroegen we aan gemeente en OCMW een brede informatie over het Lokaal Opvangcentrum.
In 2016 stelde AZIZ aan de verenigingen van de GROZ, de dienst Integratie en OCMW Zemst voor
om een brunch van en met de asielzoekers te organiseren. In het opvangcentrum verbleven er toen
12 personen. Acht van hen deden mee. De GROZ-verenigingen waren blij dat ze hun solidariteit met
de asielzoekers konden uitdrukken.
Op 30-07-2016 vond de brunch plaats. Een verslagje ervan staat in de digitale nieuwsbrief OS van
october 2016.

4. Steunverlening
In het kader van het puntensysteem verbonden aan activiteiten voor de GROZ-werking, ontving AZIZ
per eind 2015 een gemeentelijke subsidie van 2.440 €.
Na beslissing van de Algemene vergadering werden daarvan doorgestort:
- 900 € aan Artsen zonder Grenzen
- 900 € aan Dokters van de Wereld
In november 2016 werd nog 250 € noodhulp gegeven aan een Syrisch gezin, dat wegens een Dublinprocedure uit de opvang van Fedasil was gestoten en tijdelijk opgevangen werd bij een familie van
Zemst-Laar. In december geraakte het gezin wel weer in de opvang van Fedasil en was verdere
noodhulp niet meer nodig. Via de familie van Zemst-Laar wordt wel nog contact gehouden
Per eind 2016 ontving AZIZ op basis van de activiteiten van oktober 2015- eind september 2016 een
gemeentelijke subsidie van 2.733 €. De Algemene vergadering van 2017 zal over de bestemming
daarvan beslissen.

5. Kadervorming


25-01-2016, Politiek leerdebat over Integratie van vluchtelingengezinnen, georganiseerd door
ORBIT in Brussel, Vlaams parlement



8-03-2016, Radicalisering begrijpen en vermijden, georganiseerd door het katholiek secundair
onderwijs van Mechelen. (2 personen van AZIZ namen deel)



22-06-2016, Leven zonder papieren, georganiseerd door UCSIA Antwerpen, met o.a. een
uiteenzetting door JRS (Jezuit Refugee Service)



26-09-2016, Inspiratiedag ‘Van opvang naar samenleven, georganiseerd door het Agentschap
Integratie & Inburgering, Leuven



22-10-2016. Netwerkdag georganiseerd door AMOS te Brussel.
De dag ging over de verschillende manieren waarop het thema van vluchtelingen en migratie
‘geframed’ wordt. Ook over de nood aan een oplossing voor niet-repatrieerbare mensen zonder
wettig verblijf, de enorme moeilijkheden van erkende vluchtelingen om een woning te vinden en
over de beloofde aanpassing van het migratiewetboek (waarin jaar na jaar vele veranderingen en
toevoegingen aangebracht werden) waarbij communicatie van de staatssecretaris ontbreekt.



8-11-2016. conferentiedag over ‘Deelname aan de arbeidsmarkt door begunstigden van
internationale bescherming’, georganiseerd door het European Migration Network, Brussel
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17-11-2016. Café Parole ‘Mensenrechten en vluchtelingen’, met Vorming plus en Amnesty
International, te Mechelen (2 personen)



23-11-2016. Inspiratiedag ‘Gastvrije gemeente’ georganiseerd door Vluchtelingenwerk te
Mechelen



30-11-2016. Educatieve avond “Mechelen, (vluchtelingen)-kinderstad, georganiseerd door de
lokale vrijwilligersvereniging Welcome Mechelen.
De affichequote was “Sommige kinderen gaan niet graag naar school. Andere kinderen weten niet
of hun school nog overeind staat”



1-12-2016. Studiedag ‘Vrouwen ontmoeten vrouwen. Gender, asiel en empowerment’,
georganiseerd door de Vrouwenraad te Brussel.
Zeer bemoedigend waren de EVA’s (erkende vrouwelijke vluchtelingen Antwerpen) die uitlegden
hoe zij, nadat zij met hulp van anderen een woning vonden, nu zelf nieuwe EVA’s helpen bij de
zoektocht naar een woning.



15-12-2016. jaarlijkse voormiddagbijeenkomst van de Vredesvrouwen in de Senaat.
Georganiseerd door de Vrouwenraad in Brussel.

6. Concerten van de multiculturele muziekgroep aKt
.

- zaterdag 9-01-2016, optreden voor het nieuwjaarsfeest van AZIZ in Weerde
- zondag 24-01-2016, huisconcert voor een verjaardagsfeest in de Kwekerijstraat Borgerhout
- zondag 31-01-2016, huisconcert voor een verjaardagsfeest in de Adegemstraat Mechelen
- zondag 1-05-2016, optreden in het Mechels Broek, voor de dag " Cultuur in de natuur " van
Natuurpunt, afdeling Mechels Rivierengebied
- zaterdag 25-06-2016, optreden voor het schoolfeest van Sint-Ludgardis te Mortsel
- zondag 30-10-2016, optreden voor een Marokkaans huwelijksjubileum Safi Safi te Gent.
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