AZIZ-jaarprogramma 2017
-

Op zondag 8-01-2017 gingen 10 leden van AZIZ en 13 leden van KWB Weerde mee
met de driekoningenwandeling ‘in het spoor van de asielzoeker’ van KWB in Brussel.
Het totaal aantal deelnemers was 320 ! AZIZ koos deze wandeling als alternatief voor
een nieuwjaarsfeest, omdat de voortdurende oorlogen, de onwaardige behandeling
van vluchtelingen, vooral in de grenslanden van Europa, goesting tot feesten dempt.
Een verslag van de wandeling staat op www.aziz.be en van www.kwbweerde.be.

-

donderdag 30-03-2017, 20u: kennismaking met Yazan Rajab en Karen De Becker,
auteurs van het boek “Nooit meer bang zijn”. Organisatie AZIZ. Plaats: de Semse, 22
aanwezigen. Yazan is een jonge twintiger uit Aleppo, Syrië. Hij bracht zijn verhaal op
een heel waardige manier, ondanks de emoties die dergelijke ervaringen uiteraard
met zich meebrengen. Een verslag van zijn verhaal staat op www.aziz.be

-

donderdag 18 mei, 20u: gespreksavond met Christophe Busch, directeur Kazerne
Dossin, over ‘Samenleven in onzekere tijden’. Organisatie Dienst Integratie en AZIZ.
Plaats: bibliotheek Zemst. In een tijd waarin angst en wantrouwen de samenleving
ondermijnen, stellen we ons de vraag hoe wij als burgers open en toekomstgericht
kunnen blijven. Een avond om vragen te stellen en te praten met mekaar.

-

donderdag 15 juni, 20u – 21u30: Philippe Spegelaere komt spreken over het werk
van Jezuit Refugee Service (JRS). Plaats: De Semse.
JRS is gespecialiseerd in hulp aan mensen zonder wettige papieren. Een van de acties
is bezoek brengen aan personen die opgesloten zijn in afwachting van gedwongen
terugkeer. Moeilijk maar waardevol humanitair werk. AZIZ overweegt een gift aan
deze vzw. Vanaf 21u30 begint dan de jaarlijkse Algemene vergadering van de vzw.

-

dinsdag 20 juni 2017, op de VN-vluchtelingendag: documentaire film KAKUMA.
Organisatie AZIZ en Dienst Integratie in het gemeenschapscentrum De Melkerij.
Regisseur Lieven Corthouds zegde onder voorbehoud toe voor de bespreking. Deze
film is een goed uitgangspunt om de migratie vanuit Afrika te bespreken: wat
betekent het Kakuma-kamp in Kenia? Hoe gaat Kenia om met het groot aantal
vluchtelingen in het land? Hoe verhoudt zich dat tot de vluchtelingen die de
Middellandse zee willen oversteken naar Europa?

-

zondag 9-07-2017, 13u-16u, excursie naar het hoogtouwenparcours in Hofstade.
Met asielzoekers en vrijwilligers, leden van de GROZ-verenigingen, kinderen van exasielzoekers. AZIZ coördineert.

-

zondag 10-9-2017 Verrekijker (vroeger wereldfeest) in de Schranshoeve, Eppegem.
AZIZ neemt deel met een interactieve act.

-

dinsdag 26-09-2017: KWB Weerde organiseert samen met AZIZ een avond ‘van
Brussel tot Bagdad’ met Jonas Slaats en Hanan Challoubi. Plaats: Ons Huis, Weerde.

Dit wordt een interactieve avond rond de Islam en onze beeldvorming hierover. Is de
islam gewelddadig? Hoe zit de islamitische gemeenschap ineen?
Jonas Slaats is antropoloog en theoloog. Ook voormalig coördinator van het
expertisecentrum islamitische culturen in Vlaanderen en auteur van het boek ‘Soefi’s,
Punkers & Poëten. Een christen op reis door de islam.’Hij zet kanttekeningen bij ons
huidige wereldbeeld en plaatst de discussies over islam in een breder perspectief.
Op deze avond zullen we ook kennis maken met Hanan Challoubi.

