AZIZ-jaarprogramma 2018
Op zondag 7 januari 2018 namen 6 leden van AZIZ samen met 27 leden van KWB
Weerde deel aan de Driekoningenwandeling in de Marollen, Brussel. Thema was
‘Als kunst sociaal wordt’. Je kunt er niet naast de armoede kijken, maar we maakten eer
ook kennis met vele prachtige sociale en culturele initiatieven.
Op vrijdag 13 april vertonen AZIZ, 11-afdeling, KWB-afdeling Weerde en gemeente
Zemst de documentaire film ‘Stangers in Paradise’ van regisseur Guido Hendrikx.
Met medewerking van Flor Didden van 11.11.11
Plaats: lokaal Ons Huis van KWB Weerde. Aanvang 20u.
Asiel en migratie zijn samen met klimaatverandering de grootste problemen van deze
tijd. De film brengt drie actuele houdingen t.o.v asiel en migratie in beeld: de totale
afwijzing, de totale verwelkoming, de feitelijke manier waarop bescherming de regels van
de internnationale verdragen volgt, nl. de Conventie van Genève en de Dublinverordening. Daarbij wordt ook aangetoond hoe de rijke landen, hier de Europese Unie,
alleen vanuit eigen belangen redeneert en handelt.
Op woensdag 20 juni organiseren AZIZ en gemeente Zemst een gespreksavond met
journalist en documentairemaker MaJd Khalifeh. (t.g.v. Wereldvluchtelingendag)
Plaats: polyvalente zaal van de bibliotheek, Schoolstraat 23, Zemst
Aanvang: 20u
Gratis, maar vooraf inschrijven bij integratie@zemst.be of 015 61 88 92
Majd Khalifeh van Palestijnse afkomst, kwam in België aan in 3003 als ‘gelukzoeker’ met
twee doelen: een nationaliteit verwerven en een diploma halen.
Hij had het heel moeilijk in de lange jaren dat hij moest wachten, eerst op erkenning als
staatloze en vervolgens op regularisatie en verblijfsvergunning. Maar nu is hij een
gewaardeerde journalist bij VRT. Hij getuigt o.a. over hoe de chiro hem de kans gaf om de
cultuur van ons stugge volkje te vatten. Majd heeft zich vanuit zijn ervaringen een klare
mening gevormd over wat er, zowel aan de kant van beleid en bevolking als aan de kant van
de nieuwkomers, nodig is voor SAMEN LEVEN.

Op zaterdag 8 september houdt AZIZ een stand tijdens het feest Verrekijker
Plaats: Schranshoeve, Eppegem
Op de stand zal een jongere met migratieachtergrond pizza’s verkopen
én zal een middel gezocht worden om over het huidige migratiebeleid te spreken.

Op dinsdag 9 oktober organiseren de gemeente Zemst en AZIZ een conference-avond met
Dalilla Hermans
Plaats: polyvalente zaal van de bibliotheek, Schoolstraat 23, Zemst. Aanvang: 20u
Gratis, maar vooraf inschrijven bij integratie@zemst.be of 015 61 88 92
Dalilla met roots in Rwanda, groeide op in de Kempen als enig kind met een kleurtje. In haar
conferences vol gevatheid en humor verbindt ze haar ervaringen met maatschappijkritiek. In
haar boek aan haar eerste kind ‘Brief aan Cooper ‘(2017) schreef ze: Ik wil met de wereld

delen wat het doet met een mens, opgroeien in een zee van wit als een wolkje bruin. Ik
schrijf deze verhalen voor jou en voor mezelf. Voor de samenleving en voor mijn zoon. Want
jij, koning van de wereld, verdient het allerbeste, de mooiste maatschappij die we kunnen
zijn. En ik wil niet dat jij leeft met doosjes en deksels en slotjes op je hart. Ik wil dat dat
mooie grote hart van jou kan kloppen en zwellen en de wereld aankan.

