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WERELD IN BEWEGING - Hoe diaspora en Noord-Zuidorganisaties
elkaar kunnen versterken

ELKAAR VINDEN
Als je nieuwe organisaties of groepen wil leren kennen, hoe
pak je dat aan? Hoe kom je interessante organisaties op het
spoor? Waar kun je je zoektocht starten? Hieronder vind je
een aantal richtingwijzers en tips die je op weg zetten.

KOEPELORGANISATIES MAKEN JE WEGWIJS
Er bestaan verschillende organisaties in Vlaanderen
die de belangen van Noord-Zuid- en diaspora-groepen
behartigen. Samen vormen zij een netwerk. Via deze
‘koepelorganisaties’ kan je op zoek gaan naar verenigingen die actief zijn in jouw gemeente of die een link hebben met hetzelfde land of dezelfde regio in het Zuiden.
Hieronder de belangrijkste koepelorganisaties:
–– 11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Zij bundelt de krachten van tientallen
organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen streven ze naar duurzame
ontwikkeling overal ter wereld. Zo’n zestig organisaties zijn lid van 11.11.11., waaronder bijvoorbeeld
Broederlijk Delen, Vredeseilanden, Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Solidariteit, Congodorpen, enz.
Voor een volledig overzicht surf naar www.11.be/
onze-leden
–– Het Minderhedenforum vertegenwoordigt etnischculturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel en
geeft mensen met een migratieachtergrond een stem.
Veel diasporaverenigingen zijn aangesloten bij een
koepelorganisatie of een federatie. Het Minderhedenforum verenigt 18 koepelorganisaties en federaties. Kijk voor een overzicht op: www.minderhedenforum.be/wie-zijn-wij/leden
–– De federaties van diasporaverenigingen hebben ook
steunpunten in de diverse provincies. Via hun website vind je welke federaties in jouw provincie actief
zijn en een overzicht van hun leden. De educatieve
medewerkers van de federaties hebben meestal goede
contacten met de diasporaverenigingen.
–– Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich samen met
een dertigtal vrijwilligersorganisaties in voor mensen
op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging.
Vluchtelingenwerk werkt aan kwalitatieve opvang
voor vluchtelingen, is actief rond integratie, zet druk
op het beleid en sensibiliseert het ruime publiek.
Kijk voor een overzicht van de aangesloten vrijwilligersorganisaties op: www.vluchtelingenwerk.be/
vrijwilligersgroepen
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–– Steeds meer burgers, bedrijven, organisaties, scholen en
ook diasporaverenigingen gaan zelf aan de slag en zetten
projecten in het Zuiden op. Deze initiatieven worden
4de pijlerprojecten genoemd. 11.11.11 heeft een 4de
Pijlersteunpunt waar iedereen die bezig is met een
eigen project in het Zuiden terecht kan voor ondersteuning, advies en vorming. Op de website van het 4de
Pijlersteunpunt kan je kennismaken met meer dan 700
solidariteitsprojecten en initiatieven vanuit Vlaanderen.
Daaronder ook heel wat projecten van diasporagroepen
in hun thuisland. Je kan op de website zelf opzoeken
welke initiatieven in je gemeente of provincie actief zijn.
Kijk voor een overzicht op www.4depijler.be

OOK OP LOKAAL VLAK ZIJN ER TAL VAN INITIATIEVEN
Lokale vrijwilligers
In je eigen gemeente en stad bouwen veel mensen aan
een betere wereld. Hieronder enkele mogelijke startplekken om je zoektocht naar een goede partner te beginnen:
–– De vrijwilligers in je lokale Oxfam-Wereldwinkel
–– Vrijwilligersgroepen die aan de slag gaan met de
jaarlijkse campagnes en acties van organisaties als
11.11.11, Broederlijk Delen, Vredeseilanden, Vluchtelingenwerk,…
–– Mensen met een eigen project in het Zuiden (4de
Pijler en diaspora)
Vaak verenigen deze mensen zich in de Gemeentelijke
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). Dit is
een gemeentelijke adviesraad, die mensen met een hart
voor het Zuiden bijeenbrengt, maar die ook advies geeft
aan het gemeentebestuur over het beleid rond ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast organiseert de GROS
vaak samen met het bestuur sensibiliserende activiteiten
in de gemeente en ondersteunen ze elkaars activiteiten.
De contactgegevens van de verschillende GROSsen zijn
terug te vinden op de website van de gemeente.

Lokale organisaties
Steek je licht op bij:
–– Scholen, sportclubs, jeugdwerkingen of andere
initiatieven met een divers publiek
–– Religieuze of levensbeschouwelijke verenigingen
(moskeeverenigingen, kerkgemeenschappen, geloofsgemeenschappen, …)
Vaak werkten zij zelf al samen met interessante organisaties of kennen ze sleutelfiguren naar wie ze je kunnen
doorverwijzen.

Lokale overheden
Ook steden, gemeenten en provincies bieden dienstverlening aan die je op weg kan helpen om elkaar te vinden
of contactgegevens van sleutelfiguren kan bezorgen.
Klop eens aan bij:
–– De dienst voor integratie en inburgering: zij kunnen
je vertellen welke diasporagroepen in je gemeente
aanwezig zijn en doorverwijzen naar sleutelfiguren.
In Vlaanderen hebben een vijftigtal lokale besturen
een erkende integratiedienst. Contactgegevens vind
je op www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Etnisch-culturele_diversiteit/integratiebeleid/Pages/Integratiedienst.aspx of op de website van je gemeente.
–– Het Agentschap voor Integratie en Inburgering: zij
ondersteunen lokale besturen bij hun inburgeringsen integratiebeleid. Ze kunnen je doorverwijzen

TIPS

naar sleutelfiguren binnen je lokaal bestuur en
werken soms ook samen met vrijwilligersgroepen
die vluchtelingen of migranten ondersteunen. www.
integratie-inburgering.be
–– De dienst voor ontwikkelingssamenwerking,
Noord-Zuiddienst of Mondiale dienst: zij hebben
zicht op de Noord-Zuidgroepen en –organisaties die
in je gemeente actief zijn. Contactgegevens vind je
op de website van je gemeente.
–– Welzijnsdiensten zoals het OCMW of het CAW
komen met veel verschillende mensen en organisaties in contact. Ze begeleiden ook vluchtelingen en
nieuwkomers en werken samen met vrijwilligers en
organisaties die deze mensen ondersteunen. Elke gemeente heeft een OCMW. De contactgegevens vind
je op de website van je gemeente. De CAW’s zijn
georganiseerd in 11 regio’s. Contactgegevens vind je
op www.caw.be/organisatie.

Koepelorganisaties of federaties hebben een goed overzicht van de diaspora. Zij weten hoe de diaspora is georganiseerd, wie de
sleutelfiguren zijn en waar de gevoeligheden liggen. Neem daarom steeds contact op met een koepelorganisatie of federatie als je mensen
van een bepaalde diasporagroep wilt leren kennen. Het is belangrijk om deze organisaties te betrekken in de vertrouwensrelatie die je
met de diaspora wilt opbouwen.
(PACO SANOGO, DIENSTHOOFD NOORD BROEDERLIJK DELEN)

Zoek je mensen uit een bepaalde diaspora om mee samen te werken, bedenk dan waar ze wonen of samenkomen en ga naar die plekken.
Ga hen opzoeken in hun eigen verenigingen, cafés of kerken. Kerken hebben naast een religieuze ook een sociale functie. Het zijn
belangrijke ontmoetingsplekken voor veel mensen van Afrikaanse herkomst.
(KWAKU ACHEAMPONG, VOORZITTER GHANA COUNCIL, DIENSTHOOFD ZUIDCOÖRDINATIE SOLIDARITEITSORGANISATIE VAN DE VLAAMSE SOCIALISTISCHE BEWEGING FOS)

In heel wat steden en gemeenten is er een integratiedienst of integratieambtenaar die nieuwkomers begeleidt bij het zoeken naar een
plek in onze samenleving en doorverwijst naar taallessen indien nodig. Voor de grote steden Gent en Antwerpen bestaan er afzonderlijke
diensten genaamd In-Gent en Atlas. Trajectbegeleiders binnen deze organisaties kunnen mensen de weg wijzen naar verenigingen die
werken rond Noord-Zuidprojecten. Misschien kan het ook worden besproken tijdens de cursussen maatschappelijke oriëntatie om op
deze manier nieuwkomers warm te maken voor samenwerking of om een eerste contact te leggen.
(ANNELIES BAES, INTEGRATIEDIENST MACHELEN)

Onlangs organiseerden we in onze stad een ontmoetingsavond met Congolese initiatieven. “Ik woon hier al bijna 20 jaar, maar ik wist niet
dat de stad geïnteresseerd was in onze projecten,” vertelde een Congolese deelnemer. Iemand van de Stedelijke Raad voor Internationale
Samenwerking merkte dan weer op: “Onze Stedelijke Raad bestaat al 15 jaar, maar we hadden nog nooit een open gesprek met de
Congolese verenigingen”. Maak dus als diasporavereniging je projecten of activiteiten zeker bekend in je gemeente. En ga na wie er
misschien zou willen samenwerken. Bij de vrijwilligers van 11.11.11, de Oxfam Wereldwinkel of de Gemeentelijke Raad is er dikwijls echt wel
veel interesse, maar ze weten soms niet hoe en met welke verenigingen ze kunnen samenwerken. En soms is er bij samenwerking zelfs
een budget beschikbaar om een activiteit of initiatieven financieel mee te ondersteunen.
(JACQUES MEVIS, 4DE PIJLERSTEUNPUNT/11.11.11)
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