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Like us on  

FZO-VL, Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen, is een socio-culturele overkoepelende vereni-

ging die staat voor integratie, emancipatie en participatie van mensen met een migratieachtergrond 

in Vlaanderen. FZO-VL is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde Landelij-

ke Vereniging (federatie) met verschillende leden/kernen/afdelingen. Sinds 1 juli 2007 wordt FZO-VL 

ook als Verbond door de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel erkend. We onderscheiden 

ons van andere federaties door onze multiculturele samenstelling: onze leden komen uit alle hoeken 

van de wereld. Zo zijn er Afrikaanse, Turkse, Latijns-Amerikaanse, Maghrebijnse, Arabische, Oost-

Europese en Vlaamse zelforganisaties aangesloten bij FZO-VL. Dat dit resulteert in een multicultu-

reel bestuur en personeelsbestand hoeft volgens ook dan geen betoog. Wij kunnen dus in zekere zin 

“global villagers” genoemd worden.  

 

Nieuw jaar, nieuwe aanpak!  

Activiteiten van lidorganisaties 

 

KALENDER  

Jardin du voisinage—Tango Factory 

Tango Factory organiseerde een buurtproject genaamd, Jardin du voisi-
nage. 4 weekends lang konden de buurtbewoners langskomen voor 

allerhande inititaties, van tuinieren tot forro-initiatie tot improvisatie-
theater. Nadien was er altijd een lekker hapje, drankje en dansje ter 

ontspanning en ontmoeting! Een geslaagd project!! 

Dag van FZO  

Op 27 november 2021 organiseerde FZO, met veel extra maatregelen en 
maximumcapaciteit toch haar ledendag. Hier stelden we onze nieuwe the-
matische werking op voor en deze was een succes, bedankt aan iedereen 

voor de input! 

Kaangayan vriendenkring, Kaangayan Multicultural Club, De Dans Ruh, 

Kulturang Pinoy Sa Belgium—STROOM  

Op 7 november bundelden deze verenigingen hun krachten samen en 
gingen de straten in om deze op te vrolijken en wat meer kleur te geven! 
In hun prachtige klederdracht en elk hun eigen dans konden ze heel wat 

toeschouwers lokken in de Gentse straten!  

 

 

 

 

Roda de Samba—Terra Brasil 

30 januari 2022 in mOtown Concerts Brussel van 13u tot 22u 

Roda de Samba is een Braziliaans cultuurevenement georganiseerd 
door Paulinho Rocha!  

Terra Brasil nodigt u graag uit voor een Roda de Samba die je niet snel 
zal vergeten! Kom dansen en plezier maken met de artiesten en gasten. 

Ook is er een Afterparty met de beste DJ's van de stad. 

 

 

La Practica—TANGO Factory  

Elke vrijdag in de Voltastraat 8, 1050 Elsene van 18u tot 00u  

Carlos Perez, een GROTE MAESTRO, organiseert wekelijks een Tango 
Practica. Zin om een je te verdiepen in de betekenis en uitvoering van 

de Argentijnse Tango?  

Meer info vind je op de facebook pagina van TANGO factory. 
 

 
 

Diner voor Valentijn—La Cantera del Brujo  

Zaterdag 12 februari organiseert La Cantera del Brujo een diner voor 
Valentijn met Paella, lekkere Spaanse hapjes en sangria. 

Plaatsen zijn beperkt dus reserveren kan via mail. Alle info vind je op 
onderstaande affiche! 

 

 

 

 

Voorlopig zijn er jammer genoeg geen verdere evenementen ingepland. 
Hopelijk kunnen we tegen de lente er stilaan terug beginnen invliegen!  

FZO wenst iedereen alvast een heel fijn nieuwjaar!  

 

 

 

Neapolis—Gesprek over coronvirus  

Zaterdag 23 oktober organiseerde Neapolis in het Buurtcentrum Dampoort 
een infoavond over corona gepaard met nadien een lekker diner en muziek 

van DJ Kawthar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soedanese gemeenschap  

FZO-Vl samen met Soedanese consulaire vertegenwoordigers, vertegen-
woordigers van Soedanese gemeenschap en vertegenwoordigers van Soe-

danese verenigingen over Vlaanderen, Brussel en Duitsland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cantera Del Brujo—Opendeurdag in de sleepstraat (Spaanse Avond)  
Op 25 september hield de VZW La Cantera del Brujo een Opendeurdag. 
Hiervoor konden zij beschikken over een ruimte van kapper Yassin, een 
man met een groot hart voor o.a. Spaanse muziek en cultuur. Het werd 

een gezellige avond zowel voor sympathisanten van de VZW als voor vrien-
den die mekaar terugvonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzw Poskuder—rondetafelgesprek rond gezonde voeding  

De vrouwenwerking van vzw Poskuder organiseerde op zondag 16 januari 

2022 een rondetafelgesprek rond gezonde voeding.  

Dokter Leyla Yuksel van AZ Sint-Lucas kwam tekst en uitleg geven over de 

beschikbaarheid van een evenwichtig voedingsaanbod en bewegingsmoge-

lijkheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzw Arlac—Debat rond Bolivia en Latijns-Amerika 

Arlac organiseerde vrijdag 21 januari in onze zaal in Brussel een cultureel 

debat over Bolivia en Latijns-Amerika. Er werd ruimte gemaakt voor ont-

moeting en een glaasje op de vriendschap achteraf! Geslaagde avond!  

Nieuwe collega erbij!  

Omdat onze collega, Jana, opnieuw verre oorden gaat ontdekken hebben 

we er een nieuwe versterking bij voor FZO!  

Haar naam is Luna en ze heeft hiervoor ook al heel wat ervaring in de 

muzieksector. 

Onze nieuwe thematische werking is van start gegaan! De thema’s die 

hieruit gekozen zijn: 

 

GEZONDHEID  

MIGRATIE  

COMMUNITY ART 

 

Dit wil zeggen dat FZO deze thema’s als kapstokken zal gebruiken bij het 

organiseren van toekomstige activiteiten en evenementen. Binnenkort 

zal FZO hiervoor samenzitten met de stuurgroepen en vrijwilligers voor 

onze aanpak te concretiseren en te verfijnen. Moest je in tussentijd al op 

ideeën komen voor aan de slag te gaan met deze thema’s en/of je graag 

voor één of meerdere thema’s je aansluit bij een werkgroep, wees meer 

dan welkom om ons te contacteren!  

info@fzovl.be 

 

Geen zorgen, verenigingen die zich organiseren rond andere thema’s blij-

ven wij eveneens begeleiden en ondersteunen!  

Jammer genoeg kunnen we door de huidige coronamaatregelen deze  

januari de nieuwjaarsreceptie niet laten doorgaan! 

Niet getreurd, uitstel is geen afstel! We bekijken zo snel mogelijk voor 

een nieuwe datum te prikken. 

Uitstel nieuwjaarsreceptie FZO 

https://www.facebook.com/FZOVLinfo/?fref=ts
https://twitter.com/fzo_vl

