Jaaroverzicht 2018

vzw AZIZ op diverse terreinen
In de lijn van vorige jaren bleven we met vzw AZIZ ondersteuning geven aan personen en gezinnen
die via een asielaanvraag erkend werden als vluchteling en/of verblijf kregen. Zowel in de gemeente
Zemst, als voor enkelen die naar elders verhuisden.
In 2018 was de ondersteuning vooral nodig voor verhuizing van een familie, administratie, interventies
voor contacten tussen ouders en scholen, begeleiding van kinderen in de basisschool en secundaire
scholen.
Voor de bevolking van Zemst organiseerde vzw AZIZ info- en bewustmakingsavonden, in
samenwerking met de Dienst Integratie en met lokale verenigingen.
Lokaal is AZIZ lid van de Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking (GROZ).
Overkoepelend is AZIZ lid van vzw Vluchtelingenwerk en vzw Gastvrij Netwerk en volgt de werkingen
van ORBITvzw, KWB en 11.11.11.
De voorzitter van vzw AZIZ, Josée Goethals, is tevens voorzitter van de vzw Gastvrij Netwerk.
Gastvrij Netwerk omvat 38 autonome lokale vrijwilligersorganisaties die in Vlaanderen en Brussel
werken voor mensen op de vlucht (AZIZ is een van de leden. ).
In 2018 leverde Gastvrij netwerk een grondig herwerkte 2de editie van de Toolkit voor
vrijwilligersorganisaties én organiseerde een 2de netwerkdag op 24-11-2018. Toolkit en verslagboek
van de netwerkdag zijn te vinden op https://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk#sub-280

Overzicht van de publieke activiteiten
De Algemene vergadering van vzw AZIZ vond plaats op 28-06-2018 op het adres van de voorzitter
(zetel van de vereniging) Hertevoetweg 12, 1982 Zemst.
Na de formele AV was er nog een focusgesprek over migratie met een masterstudente.
In een Bijzondere Algemene vergadering op 12-12-2018 beslisten de effectieve leden unaniem tot
- ontbinding van de vzw AZIZ
- overdracht van het netto-actief van de vzw naar vzw Gastvrij Netwerk.
(wat in overeenstemming is met de statuten 2004, art 12: ‘het netto overblijvend actief wordt
overgedragen naar een vereniging met een gelijkaardig doel’)

1. Educatieve en bewustmakingsactiviteiten voor de bevolking van
Zemst en omstreken
Op 7-01-2018 wandeling ‘Als kunst sociaal wordt’ in Brussel, Marollen.
AZIZ in samenwerking met de lokale afdeling KWB Weerde. Doelgroep brede bevolking
Op 13-04-2018 educatieve filmvertoning ‘Strangers in paradise’.
AZIZ in samenwerking met 11-afdeling, KWB Weerde en Hofstade, Gemeentelijke Dienst Integratie.
Op 20-06-2018 educatieve gespreksavond met Majd Khalifeh. AZIZ in samenwerking met de
Gemeentelijke Dienst Integratie.

Op 8-09-2018 deelname aan het gemeentelijk en GROZ-feest Verrekijker: stand AZIZ met info over
migratie en pizza-verkoop
Op 9-10-2018 gespreksavond met Dalilla Hermans. Dienst Integratie in samenwerking met AZIZ.

2. Steunverlening
De gemeente betaalde op 20-12-2017 de gemeentelijke subsidie over de periode oktober 2016 – eind
september 2017 op basis van prestatiepunten voor AZIZ als GROZ-vereniging: de subsidie bedroeg
2.759 €.
De AV 2018 besliste om daarvan twee giften van 900 € te besteden aan
a) aan vzw Vluchtelingenwerk Vlaanderen
b) aan vzw Dokters van de Wereld.
AZIZ gaf ook nog 500 € noodhulp voor kosten van sportdeelname van kinderen.

3. Kadervorming
- op 26-06-2018: deelname aan het colloquium MYRIA te Brussel. Thema ‘Recht op gezinsleven
onder druk’

4. Publicaties
Artikel ‘Iedereen thuis in Zemst. Gesprek met Liesbeth Michiels en Josée Goethals’, in: Dossier
Vlaamse Vredesweek 2018/4, p. 4-6
Artikel ‘Zennepenning’ in De Zemstenaar van december 2018, pag. 42
De Zennepenning 2018 werd geschonken aan Ger. De Broeck.
Zeven andere voorgedragen kandidaten werden mee in de huldiging betrokken, o.a. Josée Goethals
van vzw AZIZ.

5. Concerten van de multiculturele muziekgroep aKt
-

op vrijdag 16-03-2018, concert in het El Mundo Opvangcentrum van Rode kruis Vlaanderen en
Fedasil in Brugge
op 28-04-2018, concert bij de Inburgeringsceremonie die door de gemeente Lanaken ingericht
werd
op 25-08-2018, optreden voor het Urti Garden Festival, Spiltstraat Zemst-Laar
op 2-09-2018, optreden voor het Casa del Mundo festival in Aalst
op 16-09-2018, concert in het opvangcentrum van het Rode Kruis in Lanaken
op 20-10-2018, aKt in concert ten voordele van Koester (kinderkankerfonds) in de SintKatarinakerk van Assebroek. Bijzonder geslaagd !

