Asielzoekers Integratie Zemst vzw

We hebben veel gedaan in 2005
SPORT
- iedere week op maandagavond:
-

tafeltennis
in samenwerking met KWB Zemst

zaalvoetbal: 10 en 16 juni

HULP aan asielzoekers en vluchtelingen (van centrum Zemst, met oranje kaart, met witte kaart)
- Informatie over de procedure + doorverwijzing naar een advocaat
- Kamer helpen zoeken; slechte woning doen afkeuren
- Contacten met de verschillende OCMW’s om problemen te helpen oplossen
- Uitleg over de bankdiensten
- Uitleg over werk
- Contact en doorverwijzing naar diensten Huis van Nederlands, Onthaalbureau, …
- Klusjes (korte werkjes)
- Hulp bij regularisatiedossier …
CONTACT met mensen van ANDERE VERENIGINGEN
- 9 april: met een aantal personen van LOI naar de muziekavond KALINKA van KWB Zemst
- 30 april: deelname Zemst@thepops
- 16 mei: deelname aan de Pinkstermarkt in Zemst
- 22 mei: wandeling (hapjestocht ) met KWB Hofstade
- 30 mei: lekker eten met deelnemers aan de tafeltennis
- 21 juli: try out van Percussie-ensemble WIK voor het wereldkampioenschap percussie
- 30 aug: deelname aan de Grabbelpas van de gemeente Zemst
- 22 oktober: deelname aan Senegambian Dinner en tropical party
INFORMATIE
- 9 maart: Eveline Wouters “welke weg gaat een vreemdeling die zich moet aanpassen in een ander land?
- 8 april: lekker eten + informatie voor personen met oranje kaart
- 3 juni: beseffen wat er gebeurt in West-Afrika (toelichting over landbouw + film)
- rapporten over de asielprocedure + over de landen van herkomst op de website www.aziz.be
WERELDFEEST
- 12 september met eten, muziek en dansgroepen.
Samenwerking met de gemeente Zemst, GROZ, Wereldwinkel, JIZ, Vriendengrroep Spermezeu
UITSTAPPEN naar steden en regio’s in Vlaanderen
- 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 18 september: KALMTHOUT (niet doorgegaan, wordt vervangen door activiteit in jan.06)
- Zondag 16 oktober: KASTERLEE
VREDESFEEST
- 29 december in de Parochiezaal van Zemst.
We hebben ook heel veel informatie binnen gehaald door samen te werken met Vluchtelingenwerk Vlaanderen,
Vlaams Minderhedencentrum, Forum Asiel & Migratie, Kerkwerk, VLOS Sint-Niklaas …

Op de website www.aziz.be kan iedereen volgen wat de vereniging doet. Secretariaat: 015 62 11 87 josee.goethals@skynet.be

