Vzw Asielzoekers Integratie Zemst

Jaaroverzicht 2009
Sinds AZIZ op 1 januari 2008 lid werd van de GROZ (Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking
Zemst), dient onze vereniging ieder jaar een activiteitenverslag in volgens een model van de GROZ. Op die basis
worden punten berekend en subsidie toegekend.
We stellen ons jaaroverzicht voor de leden van AZIZ nu ook in dit model op. Omdat het op deze manier nog
duidelijker wordt welk soort activiteiten AZIZ voor zijn doelgroepen organiseert

Educatie en vorming
Enerzijds voor doelpubliek ‘bevolking van Zemst’
- Avonddebat ‘vluchteling word je niet uit vrije wil’, 9 maart 09
AZIZ organiseerde deze gratis informatieavond voor het brede publiek, in samenwerking met Bibliotheek
Zemst en Vluchtelingenwerk Vlaanderen die één van de sprekers leverde. De tweede spreker van Frieda De
Ruysscher, lid van AZIZ.
-

Informatieavond ‘beseffen wat er gebeurt in Somalië’, vrijdag 12 juni 09
Tweede gratis informatieavond voor het brede publiek. Sprekers waren Kris Berwouts directeur van het
Europees netwerk EURAC en Abdinassir Dubad, voorzitter van de Somalische vereniging Antwerpen.

-

Tentoonstelling cartoons ‘Typisch Vlaams’ tijdens het Wereldfeest van 06 sept 09
+ vervolgens in de bibliotheek van Zemst van 08/09 tot/met 17/09

Anderzijds voor doelpubliek ‘asielzoekers in het LOI (lokaal opvanginitiatief ) van Zemst’
Praatavond op 27 juli 09

-

AZIZ-leden (Josée, Frieda en Veerle) geven uitleg over de regularisatie-instructie van 18 juli 09 (vorming die
deze mensen nog niet eerder gekregen hadden).
-

Praatavond op 12 oktober 09
AZIZ-leden (6 personen) bespreken de asielprocedure en de ‘grote’ regularisatie met de asielzoekers + tonen
de DVD van het Sportimonium (zie infra)

-

Praatavond op 16 nov 2009
AZIZ-leden (Josée en Frieda) geven nog eens informatie over asielprocedure en regularisatie voor de
nieuwelingen in het LOI. De avond gaat echter vooral over de nieuwe opvangmaatregel waardoor asielzoekers
die 6 maand in procedure zijn, zelf een woning mogen huren en vervolgens financiële hulp krijgen. AZIZ legt
hun uit hoe de wijziging van hun opvangcode gebeurt én waarschuwt hen voor het feit dat de financiële
uitkering zal stoppen wanneer hun procedure negatief afloopt.

Uitstappen voor asielzoekers van LOI-Zemst
AZIZ probeert de asielzoekers te betrekken bij activiteiten in de gemeente en neemt hen mee naar optredens van
muzikanten uit hun herkomstland.
•
•
•
•
•
•

naar Zuiderpershuis, Antwerpen, concert Afghaanse muziek, 12 febr 09 (7 personen)
naar Zuiderpershuis, Antwerpen, concert Kirgizische muziek, 1 maart 09 (5 personen)
naar Manu Mundo in Boom, 9 mei 09 (8 personen)
naar 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)

Bewustmakingsactiviteiten.
AZIZ investeert vrijwilligerswerk en geld om bij het breed publiek meer bewustzijn over aspecten van diversiteit,
participatie en integratie van (ex)asielzoekers …te bevorderen.
- Vredesfeest in Parochiezaal Zemst, 10 jan 09. Ledenfeest met etentje, optreden van aKt en DJ Tim

-

Stand AZIZ tijdens Open poort op de Pinksterjaarmarkt, 1 juni 09

-

AZIZ verzorgde de receptie bij de opening van de tentoonstelling “Sport: fait(es) divers.
Beweging in Beeld” in Sportimonium, Hofstade op 5 sept 09
o

o

o

-

de tentoonstelling toonde aan dat het provinciaal domein van Hofstade in zijn lange geschiedenis
altijd een heel breed en divers publiek heeft ontvangen. Sportimonium deed samen met vzw AZIZ
inspanningen om asielzoekers uit Zemst bij de activiteiten van het domein te betrekken. De
uitnodiging bevat mooie foto’s van Daudy en Saip.
Een bijhorende DVD ‘Proeftuinfilms Lokaal Geheugen’ bevat een gesprek tussen Colette
Vanderbeken (De Semse) en Josée Goethals (AZIZ) over ‘de fysieke en psychische gevolgen’ van
het verbod op werk tijdens de asielprocedure’.
Daudy kreeg de kans om vanaf september als vrijwilliger te werken bij de uitleendienst.

Stand AZIZ tijdens Wereldfeest, Eppegem, 6 sept 09:
Vanaf 2009 nam de gemeente Zemst de organisatie van het Wereldfeest over. Dat maakte het werk voor de
AZIZ-leden veel minder zwaar en het genoegen groter.
o eetstand met een Ethiopische schotel, gekookt door Eshetu, Dagne en Zacharias
o workshop “jam painting” o.l.v. Marc Schepers en partner
o optreden van de muziekgroep aKt

-

AZIZ verzorgde de receptie voor de 11-nov-herdenking 09 te Eppegem.
Met 4 personen. Josée legde in een korte toespraak het verband tussen vluchtelingen van vroeger en
vluchtelingen van nu en vroeg meer vredesopvoeding en meer besef van de barbaarsheid van oorlogen

-

Filmvoorstelling ‘De Vliegeraar’ gebaseerd op het boek van Khaled Hosseini, 16 okt 09 in
Ons Huis, Weerde.
AZIZ in samenwerking met KWB Weerde. Twee Afghaanse asielzoekers uit het LOI van Zemst woonden de
vertoning bij. De film was een voorbereiding op de Open GROZ-avond met een debat over Afghanistan.

-

Optreden van de muziekgroep aKt tijdens de culturele avond waarmee de Tsjetsjeense
gemeenschap zijn Impulsfondsproject afsloot, in CC De Kern, Wilrijk 31 okt 09.

Steunverlening
AZIZ besliste in 2008 om ook financiële hulp te verlenen bij uitzonderlijke noodgevallen.
In 2009 werd er betaald voor de garantie van een huurcontract voor een persoon die tijdelijk zonder papieren
was (in samenwerking met WIV-Vluchtelingenwerk Mechelen). Ook voor een schooltoelage aan een gezin dat
wegens recente regularisatie nog niet in aanmerking kwam.

Kadervorming
Bij AZIZ vinden we ‘deskundigheid opdoen’ belangrijk om een goede analyse te kunnen maken van de vele
problemen en vragen van (ex)asielzoekers én om te leren welke adviezen en hulp we kunnen geven en bij welke
bevoegde en gespecialiseerde diensten deze verkrijgbaar zijn.

-

Dienst Samenleving Sint-Niklaas & ODiCe vzw, Vorming Interculturele competenties,
Sint-Niklaas 20 maart 09. Deelname 3 leden van AZIZ: Josée, Veerle, Frieda
Brussels Platform, Opvang asielzoekers, Brussel 18 juni 09. Deelname Josée, nadat ze contact
met OCMW Zemst opnam over problemen van spreiding van personen met ‘oude’ dossiers.

-

Antwerps Netwerk Psychosociale zorg Vluchtelingen, Vorming ‘zin en onzin van
medische attesten in de hulpverlening’ 25 juni 09. Deelname Josée en Frieda
MO-lezing met Dambisa Moyo & Kumi Naidoo ‘Is ontwikkelingshulp verantwoordelijk
voor de armoede in Afrika?’, Gent, 18 sept 09 . Deelname Veerle
Toelichting & debat “Zonder papieren, zonder rechten. ‘Illegaliteit en kinderrechten’, 19
nov 09. Univ Antwerpen. Deelname Josée
Studiedag ‘gaat samen ook? Interculturaliseren van sociaal-cultureel werk’, georganiseerd door
IVCA (Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen) & Masereelfonds, Antwerpen 24 nov 09.
Deelname Josée.

Publicaties
Webmaster Gilbert onderhoudt de website www.aziz.be.
De mooie foto’s komen van fotograaf Marcel Van Coile.

Activiteiten van de multiculturele muziekgroep aKt
-

Concert op het Vluchtelingenfeest van VLOS, Sint-Niklaas 3 jan.
Optreden tijdens het Vredesfeest van AZIZ, Zemst 10 jan.
Afghaanse muziek in het café na benefietactiviteit met film’The kite runner’, Mechelen 5 maart.
Muzikaal intermezzo bij AZIZ-activiteit ‘Vluchteling word je niet uit vrije wil’, Zemst 9 maart.
Diya Poëzie en aKt met begeleidende muziek: deelname aan Amateurkunsten Mechelen ’LA VIE
EN ROSE’, 2 mei.
Concert met koor SHILANA en muziekgroep aKt in Begijnhofkerk te Antwerpen, 9 mei.
Concert in de H. Hartkerk, in kader van het project ‘Nacht van de open kerken’ Mechelen 30 mei.
Arabische muziek in het café als slotactiviteit van het seizoen na de vertoning van de film’ THE
BAND’S VISIT’ in het Filmhuis Mechelen 6 juni.
Optreden tijdens een huwelijksreceptie in Mechelen op 13 juni.
Concert op ‘Ontmoetingsdag 10 jaar Lokale Opvanginitiatieven’ ingericht door ‘Malle sociaal
huis’ te Oostmalle 20 juni.
Muzikale opluistering van de opening van de tentoonstelling’ Sport: Fait(es) divers beweging in
beeld‘ in het Sportimonium, Zemst-Hofstade 5 sept.
Concert op het WERELDFEEST in de Schranshoeve van Zemst, 6 sept.
Concert voor de culturele avond van de ‘Vereniging Tsjetsjeense Gemeenschap’ met o.a. zanger A.
Zuraev en voorstelling van het boek ‘Dat was wat ik wilde zeggen’ van Taissa Magomajeva (uitg
Pax Christi Vlaanderen) in De Kern te Wilrijk, 31 okt.

