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Betreft: indiening kandidatuur voor de Cultuurprijs De Zennepenning 2018
Beste
Het bestuur van vzw AZIZ las in de Zemst-info dat de Zennepenning wordt toegekend aan
een persoon die zich langdurig heeft ingezet voor het culturele leven in Zemst.
Het bestuur draagt Josee Goethals, voorzitter van vzw AZIZ, voor als kandidaat.
Onze argumentatie:
J. Goethals is al sinds 2001- oprichtingsjaar - van de vzw AZIZ (Asielzoekers Integratie
Zemst) de trekker van deze erkende vrijwilligersvereniging van Zemst. Na een paar jaren in
samenwerking met Egide Nzabonimana, was vooral zij de initiatiefnemer en organisator van
de vele culturele activiteiten van AZIZ in Zemst. De vzw telt 40 à 50 sympathisanten uit
Zemst en omgeving. De vzw AZIZ ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen die tijdens hun
asielperiode opvang kregen in Zemst en organiseert informatie en sensibilisatie voor de
bevolking rond de thema's van vluchtelingen- migratie- integratie - diversiteit.
Met AZIZ ontwikkelde zij vele culturele activiteiten in verschillende vorm: muziek, toneel,
feesten, films, diverse gespreksavonden .... Het doel ervan was mensen samenbrengen zodat
ze mekaar wederzijds leren kennen, begrijpen en waarderen, de bevolking informeren over
de gevolgen tot in onze eigen gemeente van oorlog, vluchtelingen, migratie, toenemende
diversiteit .._ en te bewegen tot meer openheid voor nieuwkomers van vreemde afkomst in
onze samenleving. Voor deze laatste organiseerde zij uitstappen en avonden om de cultuur
van Vlaanderen te leren kennen.
Hieronder vindt u het dossier van de culturele activiteiten. U kan ook kijken op www.aziz.be
Met de kandidatuur van J. Goethals wil vzw AZIZ aandacht trekken op de positieve en
constructieve manier waarop zij - in samenwerking met ons, met andere Zemstse
verenigingen en de gemeente Zemst - moeilijke thema's in onze gemeente aan bod bracht
en de bevolking liet kennismaken met veel interessante personen van vreemde afkomst.
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Bestuursleden van vzw AZIZ stellen Josee Goethals voor als kandidaat voor de
cultuurprijs De Zennepenning 2018
Zie brief dd. 2018-02-04 ondertekend door Frank Van de Peer, Peter De
Backer en Erna Janssens
Dossier
Tentoonstellingen
2003, tentoonstelling over "vooroordelen en verdraagzaamheid": 12 mei t/m
23 mei in de schuur van de Schranshoeve te Eppegem.
28 klassen van de plaatselijke basisscholen bezochten deze tentoonstelling
2004, 11okt - 11 nov, tentoonstelling Vluchten is van alle tijden'
- ism gemeente Zemst, UNHCR, KBS, De Semse, Vluchtelingenwerk
- inhoud: de gravure D<ODE JUIN '40 France van Frans Masereel; foto's van
Zemstse vluchtelingen tijdens de wereldoorlogen 1914-18 en 1940-45; foto's
en documentatie rond oorlogsvluchtelingen van nu.
- toelichting van Roger de Kerkchove en Josee Goethals voor schoolbezoeken
- gespreksavonden met Diederik Kramers (UNHCR), schrijver en acteur
Michael De Cock, journaliste Catherine Vuylsteke
2014, levering documentatie over vluchtelingen van Zemst voor de
tentoonstelling van De Semse over WO I.
Toneel
•

2002, Vluchtroute 35, acteurs Geert Vermeulen en Vesna Puric. Over een
Bosnische moslimvrouw en een Belgische blauwhelmsoldaat

•

2016, theateropvoering WACHTEN door Toneelhuis Antwerpen onder leiding
van regisseur Mokhallad Rasem en muziek door de plaatselijke multiculturele
muzikantengroep van aKt. Cultuur werd ingebed in het nieuwjaarsfeest

Multiculturele wereldfeesten
• 2002, met Oekraïnse groep Vassilina Semienioc en Vlaamse muzikanten
• 2003, met diverse optredens van asielzoekers en vluchtelingen (uit Irak, Iran,
Afrika), de muzikanten Treaty, Sista Nela & Haertbeat van ASAP en DJ Sin
Fronteras
• 2004, met inzet van talenten van asielzoekers/vluchtelingen uit Palestina,
Afghanistan, Iran , Irak, Tsjetsjenië, Senegal, Roemenië, Guinée, ... Roma,
Vlaamse muzikanten o.a. aKt en Lode Tooten.
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2005, met kinderdansgroep Vriendschap (Oost-Europa/ Kaukasus), Mohamed
N'doye & co (Senegal), zang en dans uit Djibouti, Roma Luca (Roemenië), de
multiculturele muziekgroep aKt en het percussie ensemble van WIK (Zemst)
2006, met thema 'sprookjes van vele landen', muziek en dans van de
vereniging ABED (Djibouti), zanger Seid Hinane (Koerdistan), multiculturele

muziekgroep aKt (Zemst)
• 2007, met zeer gewaardeerde optredens van dansgroep Droesjba
(Oezbekistan), Anatolische muziek door Emre G ltekin (Turkije), Senegalese
muziek door Malick Pathe Sow, multiculturele muziekgroep aKt (Zemst), de
Vlaamse folkgroep Op zwier en DJ MT.
• 2008, met de muzikanten Gultekinler (Turkije-Anatolië), Coneyjoe (Ierland),
de djembegroep Djansa (Kappelle-op-den-Bos).
Daarna werd het wereldfeest overgedragen aan gemeente Zemst en GROZ
•

2011, Jubileumfeest met brunch en concert met muzikanten van grote klasse:
Malick Pathé Sow (Senegal, Emre Gltekin en Vardan Hovanissian (Koerdistan
en Armenië). En met de djembé-muzikanten van de Mechelse Hatrick. Doel
van het feest was ontmoeting, van nieuwkomers (ex-asielzoekers) onderling
die nu verspreid over het land wonen, van AZIZ-vrijwilligers met hen, en
ontmoeting met de bevolking. Dit opzet slaagde met een mooie mix van
ingezeten Belgen en nieuwkomers.

Vredesfeesten (nieuwjaarsfeesten) jaarlijks van 2001 tot/met 2016
Samenzijn, exotische zelfbereide maaltijden, animatie met muziek, toneel e.a.
2015 een nieuwjaarsreceptie georganiseerd rond een interview van Amin
Maalouf door Joris Luyendijk. Dit interview staat sinds 2015 ook op You tube
Tegenlicht - Joris Luyendijk interviewt Amin Maalouf
Uitstappen naar steden en regio's in Vlaanderen, voor asielzoekers en Zemstenaars
(ism Eric Nobels (voor KVNS) en met subsidie van Koning Boudewijn Stichting)
2005
Zondag 9 januari: BRUGGE
- Zondag 6 februari: LIER
Zondag 20 maart: LEUVEN, Meerdaalbos
Zondag 24 april: HASPENGOUW
- Donderdag 5 mei: PLANCKENDAAL
Zondag 19 juni: ANTWERPEN, fietstocht en rondvaart in de haven
Zondag 10 juli: OOSTENDE
Zaterdag 6 augustus: ENAME
Zondag 16 oktober: KASTERLEE
2006
Zondag 22 januari, Brussel, vliegtuigmuseum en wandeling door de wijken van
Brussel
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Zondag 12 februari, Brussel, Museum van Natuurwetenschappen (gegidst door broers
Spolspoel, Zemst)
Zondag 6 maart: Gent, textielmuseum, Sint-Baafskathedraal, Volkshuis
Zondag 30 april: Gent, deelname aan 'Vluchtelingendag'
Zaterdag 13 mei: de Zinnekesparade te Brussel
Zondag 25 juni: wandeling in Pajottenland (ism Natuurpunt Zemst)
Zondag 16 juli: het strand van Oostende
Zondag 20 augustus: fietstocht rond Mechelen
2009,
met AZIZ probeert ze de asielzoekers te betrekken bij activiteiten in de gemeente en
neemt hen mee naar optredens van muzikanten uit hun herkomstland.
Zuiderpershuis, Antwerpen, concert Afghaanse muziek, 12 febr 09 (7 personen)
Zuiderpershuis, Antwerpen, concert Kirgizische muziek, 1 maart 09 (5 personen)
Manu Mundo in Boom, 9 mei 09 (8 personen)
Zuiderpershuis, Antwerpen, concert Ethiopische muziek, 25 sept 09 (10 pers)
begeleiding naar 2 van de open-lucht-filmvoorstellingen in Zemst, juli-aug (divers)
met kinderen van 3 families naar het kindertheater 'Surfplank naar de maan', op 29
dec 09 in Weerde, Oude school (12 personen)

Reeks avonden onder de titel 'Beseffen wat er gebeurt' - met spreker en meestal een film om de bevolking beter te informeren over waarom personen vluchten uit bepaalde landen.
Telkens met medewerking van asielzoekers of vluchtelingen van deze landen
2003, Tsjetsjenië, met toelichting door Bart Staes (EU parlementslid)
Annemarie Gielen (Pax Christi) en Taissa Ismaelova, toenmalig voorzitster van
de Tsjetseense gemeenschap in België. Vertoning van de Panoramauitzending over het dagelijkse leven in het verwoeste hoofdstad Grozny.
2004, Afghanistan, met toelichting door Eva Berg hmans van Amnesty
International, getuigenis en muziek door vluchtelingen Osman en Shkeiba
Faizi en de film 'A cinq heures de I'après-midi'
2005, West-Afrika, met toelichting door Professor Roel Merckx (KU Leuven) en
de documentaire film 'Frontières'
2006, Koerdistan, met toelichting door Derwich Ferho, directeur van het
Koerdisch Intstituut Brussel en de film 'Een tijd voor dronken paarden'
2007, Roemenië, met toelichting door Jozef Goebels (vzw ADR/Actiedorpen) en
Annuska Rodrigues Bento (Roma experte) en vertoning van de documentaire
film 'Muzikale nomaden -100% gitane' van Pieter-Alexander Van Aken. Ism
vereniging Spermezeu
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2008, Rusland, met toelichting door Ria Laenen (KU Leuven, Instituut voor
Internationaal & Europees Beleid) en de documentaire film `Death of a nation'
van Marcel Theroux
2009, Somalië, met de toelichting door Kris Berwouts, toenmalig directeur van
het Europese netwerk EURAC, en Abdinassir Dubad, voorzitter van de
Somalische vereniging in Antwerpen, en Somaliërs uit Zemst en omstreken
2010, Iran, met toelichting door journaliste An De Craemer over haar boek
'1 001 dromen. Een reis langs de Trans-Iraanse spoorlijn'.
Filmavonden, in samenwerking met KWB Weerde en/of gemeente Zemst
• 2009, film The kite runner' over Afghanistan. Ism KWB Weerde
•

2008 afsluitingsavond van de Vlaamse vredesweek, met de film 'Anna
Politkovskaja. Seven years at the Frontline' ism Pax Christi Vlaanderen

•

2011, film 'Desert Flower', ism KWB Weerde en gesprek met Christine
Flamand (vzw Intact)

•

2013, bekroonde kortfilms 'Bagdad Messi', 'Land of Heroes' (en `Nan') van
regisseur Sahim Omar Khalifa die vele maken internationaal gelauwerd werd.

•

Ism KWB Weerde
2014, documentaire film

stories' van Hanne Phlypo en Catherine

Vuylsteke, ism KWB Weerde
•
•
•

2015, film 'Selma' over MARTIN Luther King. Ism KWB Weerde
2016, film 'Problemski Hotel' (Manu Riche). Ism gemeente Zemst en Melkerij
2017, film 'The Invisible city - Kakuma'met nabespreking door regisseur
Lieven Corthouts. Ism gemeente Zemst en Melkerij

Gespreksavonden, aanvankelijk alleen AZIZ, geleidelijk meer in samenwerking
• 2006, gesprek over 'asielzoekers & vluchtelingen en WERK' met begeleiding
van Giramata Schmidt (ABVV) en Bart Deceukelier (ACV)
•

2007: debat over 'Integratie in woorden en daden van nieuwkomers en
Belgen' met Tarik Fraihi (filosoof, toenmalig docent HO en voorzitter Kif Kif),
en Badra Djait (vertegenwoordiger van minister Marino Keulen).

•

2008: debat 'Racisme. Wat kan? Wat kan niet?' met Reyhan Gobrgbz (docente
Artevelde Hogeschool) en Marco van Haegenborgh (Centrum Gelijkheid van

•

kansen en Racismebestrijding)
2010: gesprek over 'Identiteit en interculturaliteit'met Bleri Lleshi (filosoof en
auteur): vertoning van zijn film 'Bxl stad zonder eigenaar' (2009)

•

201 1 : gespreksavond 'Nieuwe migratie, nieuwe migranten' door Dr. Johan

•

Wets (KU Leuven, HIVA)
2012: gesprek over 'Een consequente en rechtvaardige immigratiepolitiek)?'
met Naima Lanjri, federaal parlementslid en Didier Vanderslycke, vzw AMOS
Netwerk Christenen en migratie. Ism OCMW Zemst
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•

2012: gespreksavond over 'Syrische vluchtelingen in Jordanië, Libanon ... en
in België' met journalisten Pieter Stockmans en Majd Khalifeh. lsm KWB
Weerde
2014, gespreksavond Zin en onzin van kernwapens (in ons land). Voorbij de
nucleaire vrede? Met prof. Internationale politiek Tom Sauer (U Antw). lsm
gemeente Zemst
2014, gespreksavond 'Vluchtelingen IN België. Vroeger en nu' met Josée
Goethals (AZIZ) en Vanessa Saenen (woordvoerster van UNHCR in België). Ism
Heemkunde Kring De Semse
2016, gesprek over 'Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving
verandert' door prof. sociologie Dirk Geldof
2016, gespreksavond 'Medici over het vluchtelingendrama' met Artsen zonder
Grenzen, Dokters van de Wereld, een arts van een Fedasil-centrum, en een
vrijwilligerster die bootvluchtelingen hielp. lsm KWB Weerde
2017, gespreksavond over 'Samenleven in onzekere tijden' door Christophe
Busch, directeur kazerne Dossin

Praatavonden met de asielzoekers in het opvangcentrum van Zemst OCMW
• 2010, Praatavond ingeleid door een Youtube-opname van de cabaretier Pie
Tsibanda (het grappige). Dhr Kiangebeni (Belgische documentairemaker van
Congolese afkomst) vertoonde zijn kortfilm 'P Envers de l' eldorado' (het
ernstige) over het thema: psychologische problemen van asielzoekers,
ervaringen en gevolgen van hun emigratie.
•

2010, Praatavond over 'werk'. Naar aanleiding van de toenmalig nieuwe
maatregel dat asielzoekers na 6 maanden onbesliste asielprocedure een
arbeidskaart mochten aanvragen..

Kennismaking met vluchtelingen ter gelegenheid van Vluchtelingendag.
Ism gemeente Zemst
• 2010, praatavond met Gorcha Davidova, Belgische van Kazachse afkomst,
bekend als cabaretière en haar boek "Eindelijk mezelf' (2008).
• 2014, gesprek 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
2015, gespreksavond over het thema jonge vluchtelingen zonder wettige
papieren met Dirk Kops (directeur Centrum leren en Werken) en Anne
Moeyersons (coordinator OKAN) TSM Mechelen; vertoning van de kortfilm
'Paradox of non existence' van de jonge Afghaanse vluchteling Param Kapoor.
In samenwerking met gemeente Zemst.
2016, praatavond met de Syrische vluchteling Yazan Rajab en zijn boek 'Nooit
meer bang zijn' en journaliste Karen De Becker
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