Asielzoekers Integratie Zemst
“Wie / wat is AZIZ en waar staat AZIZ voor? ”
De vzw Asielzoekers Integratie Zemst (AZIZ) werd in 2001 opgericht. Sinds 2003 profileert AZIZ zich als een
vluchtelingenorganisatie en een groep die zich afzet tegen racisme en vreemdelingenhaat. De vereniging komt op voor de
belangen en kansen van nieuwkomers en zet initiatieven op om bij de bevolking meer openheid voor de veranderde
samenleving tot stand te brengen.
De vereniging is lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Forum Asiel & Migratie. Meerdere leden hebben zelf nog contacten
met andere ‘solidaire’ organisaties waardoor vanuit diverse kanten kennis binnen gebracht wordt.
Doelgroep 1: asielzoekers, vluchtelingen, geregulariseerde asielzoekers
AZIZ heeft contact met mensen die asiel of regularisatie aanvroegen of kregen en dus nieuwkomers zijn. Voor hen is AZIZ de
brug naar of de aanvulling op de professionele hulpverlening. AZIZ steunt hen in de moeilijke weg naar integratie of participatie,
bemiddelt wanneer er communicatie- of andere moeilijkheden zijn en begeleidt hen naar sportactiviteiten (tafeltennis,
zaalvoetbal) van andere verenigingen. Zelf organiseert de vereniging natuur- en stadswandelingen.
Met dit alles wordt voor de nieuwkomers een netwerk gevormd waarin ze zich gesteund voelen.
Doelgroep 2: de bevolking van Zemst
De vzw werkt actief aan de bewustmaking van de bevolking over het asiel- en migratiethema.
Jaarlijks geeft ze informatie over een maatschappelijk thema (‘asielzoekers en werk’, ‘integratie’, ‘racisme’) én informatie over
een herkomstland onder de titel ‘beseffen wat er gebeurt in …’ . De vzw organiseert ook jaarlijks een Wereldfeest en een
Vredesfeest. AZIZ is sinds januari 2007 lid van de GROZ (Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking). Ze werkt samen
met meerdere verenigingen van de gemeente, zodat de leden ervan dichter bij aspecten van asiel en migratie betrokken
worden.
Door deze manier van werken is AZIZ goed gekend in de gemeente en worden veel mensen bereikt.
Contact
Iedereen kan op de website www.aziz.be volgen wat de vereniging doet.
Belangstellenden kunnen lid worden (effectief of steunend lid). Het lidgeld is 10 € voor personen met beroepsinkomsten en 2,50
€ voor een gezinslid of voor personen met een uitkering. Het rekeningnummer is 001-3979586-43.
Voorzitster: Josée Goethals, 015 62 11 87, josee.goethals@skynet.be
Secretaris: Kristien Schoevaerts,0477 78 25 98 kristien.schoevaerts@pandora.be
Bestuursleden: Annik Bogaert, Agnes Cruysweegs, Peter De Backer, Erna Janssens

Jaaroverzicht 2007
Algemene vergadering van de vzw: 16 maart 2007
Vergaderingen Raad van Bestuur: 11 jan, 15 febr; 26 april, 14 juni, 11oct, 14 nov, 12 dec 2007
1. Begeleiding van asielzoekers in Zemst, mensen met tijdelijk verblijf en nieuwkomers met vast verblijf in
de regio. Zoals vorige jaren werd hulp gegeven in vele vormen:
- regelmatig bezoek aan de bewoners van het LOI-centrum van het OCMW,
- uitleg over de nieuwe asielprocedure,
- begeleiding naar en overleg met de advocaat,
- hulp bij de samenstelling van regularisatie-aanvragen
- telefoontjes om de communicatie duidelijker te maken
praatcafe / Sinterklaasfeest in het LOI-centrum van OCMW: 5 dec
- bezoek aan het praatcafe Café Combinne te Vilvoorde: 23 nov
- Uitstappen
• wandeling in de natuur van Boortmeerbeek- Hever, zondag 20 mei
• uitstap naar Technopolis te Mechelen: 16 dec
2. Bewustmaking van de bevolking
- Debatavond ‘Integratie in woorden en daden van nieuwkomers en Belgen’ i.s.m. bibliotheek Zemst, 16 maart:
Sprekers: Badra Djait, vertegenwoordiger van minister M. Keulen en Tarik Fraigi, docent HO & voorzitter Kif-Kif

Het uitvoerig verslag staat op de website www.aziz.be
- Informatieavond ‘beseffen wat er gebeurt in Roemenië’ i.s.m. vzw Vrienden Zemst-Spermezeu, op 1 juni:
Sprekers: Jozef Goebels (vzw ADR/Actiedorpen) en Annuska Rodrigues Bento (Roma experte)
Documentaire van Pieter-Alexander Van Aken: ‘Muzikale nomaden – 100% gitane’
- AZIZ-gids voor scholen en groepsbezoek bij de tentoonstelling ‘Vluchtelingen in de kijker’ in Het Bolwerk van
Vilvoorde, 20 okt – 4 nov.
Onderdeel van deze tentoonstelling waren de 4 landenpanelen die AZIZ ontworpen heeft voor de tentoonstelling
‘Vluchten is van alle tijden’ in Zemst, 2004. Daarna heeft AZIZ deze panelen doorgegeven aan Vluchtelingenwerk
Vlaanderen die ze vervolgens uitleende (en nog uitleent) aan vele organisaties in diverse steden van Vlaanderen.
De teksten van de panelen kregen een updating in 2006.
3. AZIZ in de gemeente Zemst
- overleg rond ‘Zemst Vredesgemeente’
- GROZ (Raad Ontwikkelingssamenwerking): begin 2007 vroeg AZIZ het lidmaatschap aan. In de loop van 2007
werd de voorzitster van AZIZ betrokken bij de nieuwe beleidsnota Internationale Solidariteit en Ontwikkelingssamenwerking 2007- 2012.
- Cultuurraad: AZIZ was lid sinds 2001 tot/met 2007.
-

WERELDFEEST in de Schranshoeve op zondag 9 sept. Gezellig familiefeest voor de gemeente en omgeving
i.s.m. Xaritoo, JIZ (Jeugd internationaal Zemst), Wereldwinkel en GROZ. Het centrale thema was ‘Zemst
Vredesgemeente’ en er was ook nog toelichting over de Vredesweek o.l.v. Pax Christi Vlaanderen.
Zeer gewaardeerde optredens van aKt (het wereldmuziekproject van Zemst), de Vlaamse folkgroep Op zwier,
de groep Droesjba met Oezbeekse dansen, Malick Pathe Sow uit Senegal, en DJ MT.

AZIZ nam deel aan activiteiten van andere verenigingen in Zemst
- KWB Zemst:
viering 30 jaar tafeltennis, 19 maart
wandeling rond het kasteel van Horst, 9 april
wekelijkse tennisavonden opengesteld voor de asielzoekers van het LOI-centrum
- Open Poort:
28 mei
- WAK:
asielzoekers van het LOI-centrum werden begeleid naar optreden van aKt, 28 april
- Xaritoo
asielzoekers van het LOI-centrum werden begeleid naar het Afrikaans feest, 27 okt
- 11-novemberviering. AZIZ was één van de initiatiefnemers om, in het kader van Zemst Vredesgemeente, de
jaarlijkse herdenking van de gesneuvelden uit de eerste Wereldoorlog te moderniseren.
Kinderen van de scholen maakten tekeningen rond ‘vrede’. AZIZ deed een oproep om niet
alleen te denken aan de vluchtelingen van vroeger, maar ook aan de vluchtelingen van nu.
Deze vraag werd ondersteund door vertoning van de film ‘Vluchten is van alle tijden’
(Vluchtelingenwerk Vlaanderen). Samen met asielzoekers bediende AZIZ de receptie.
- Labyrinth:
de toneelgroep uit Elewijt voerde op 24 dec een kerstspel op over gevangenen in de brede
zin van het woord. Ook asielzoekers, gevangen in de huidige strenge wetgeving over asiel
en toelating tot verblijf, kwamen ter sprake.
4. AZIZ nam deel aan activiteiten van andere (vluchtelingen)organisaties
ste
- KMS 8 netwerkdag ‘Racisme keren’, 17 maart
- Studiedag ‘Netwerkdag Psychopathologie bij vluchtelingen’, 17 april
- Infodag van het Commissariaat CGVS over de nieuwe asielprocedure, 23 april
- Leerstoeldagen ‘Migratie- en Migrantenrecht’, 3 namiddagen over de nieuwe asiel- en verblijfswetten in april-mei
- Infosessie ‘recente wijzigingen in de Vreemdelingenwet’, op 24 mei in Sint-Niklaas
- Nationale betoging van 17 juni ‘voor een rechtvaardig regularisatiebeleid’
- Studiedag van Vlaams Minderhedencentrum ‘Drie jaar wetboek Internationaal Pivaat Recht’, 1 oktober
- Provincie Vlaams-Brabant, voorbereiding voor de gidsen van de tentoonstelling Vluchtelingen in de kijker, 27 sept
& Informatieavond ‘asiel en migratie’, te Vilvoorde 23 okt
5. AZIZ kreeg WAARDERING:
- AZIZ is sinds juli 07 lid van ‘Vakantieparticipatie’, een initiatief van Toerisme Vlaanderen. De bedoeling is
goedkope uitstappen en vakanties te helpen organiseren voor minderbedeelde nieuwkomers.
- C&A-winkels in heel Europa schonken ter gelegenheid van kerstmis 2000€ aan een sociaal project. De winkel die
bij Zemst ligt (Brusselsesteenweg 574) selecteerde AZIZ. De gift wordt bestemd voor een reeks nieuwe
uitstappen met asielzoekers en nieuwkomers en voor het Wereldfeest van 7 sept. 2008

- Toneelgroep Labyrinth van Elewijt schonk de opbrengst van hun kersttoneel avond aan AZIZ. Deze gift wordt
bestemd voor praatavond(en) in het LOI-centrum te Zemst.

