Projectoproep 2019
Sensibilisatie en informatie
ACHACT
« Et la vie de celles qui la fabriquent » : Campagne voor het respect voor Mensenrechten en betere
arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie.

ACTIONS ET RECHERCHE CULTURELLES (ARC)
"Dis-moi ce que tu portes ? - Les dessous du prêt à porter » : Filmvoorstelling, uitwisselingen en
recreatieve activiteiten m.b.t. de textielsector.

BELGIAN FAIR TRADE FEDERATION
Voorstelling van projecten en coöperaties uit het Zuiden die verbonden zijn met fairtrade actoren in
België.

COOPÉRATION EDUCATION CULTURE (CEC)
« Racisme inconscient : Parlons-en ». Reflectie en co-creatie van workshops met jongeren over het
thema stereotypen en beeldvorming.

CENTRO GALEGO DE BRUXELAS ASBL - LA TENTATION
Sunday Family brunch met concert, lezingen en diverse workshops waarin de Toeareg-cultuur wordt
voorgesteld.

CLOWNS ZONDER GRENZEN-BELGIË (CSF/CZG)
« La Caravane de la Solidarité » : CZG-team stelt haar missies voor aan scholen, aansluitend gaan ze
klassen betrekken door een concrete uitwisseling te organiseren tijdens de missie.

CNAPD
«Vous avez toutes les cartes en mains ! » : Een bordspel, "Perfectus", gericht op de kennismaking met
meer solidaire organisatievormen.

ENTRAIDE ET FRATERNITÉ
Deelname aan de campagne « No land, no Food, no future » die de plaats van jongeren benadrukt in de
toegang tot land en landbouwproductie.

FOS – SOCIALISTISCHE SOLIDARITEIT VZW
“Tierra de lucha” : Documentaire- en fototentoonstelling over het thema waardig werk in Colombia.

HANDICAP INTERNATIONAL
“Mijnenveger” : Sensibiliseren rond ontmijning, het ontwikkelen van een virtual reality spel.

IDAY-INTERNATIONAL
« J’agis pour la planète / Accueillir la biodiversité au sein de l’école. » : Scholenband met 3 scholen uit
Brussel en Afrika om studenten te sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling.

IMMIGREZ AUTREMENT
« Et si tu étais un migrant ? » : Rollenspel over de oorzaken van migratie en stereotypen.

KIYO NGO VOOR KINDERRECHTEN
“ACTION4RIGHTS” : Uitwisseling tussen studenten rond armoedebestrijding en het ontwikkelen van een
interactief online-instrument.

LE MONDE SELON LES FEMMES
« Déclic EVRAS perspectives Nord – Sud » : Ontwerp van een publicatie over relationele, emotionele en
seksuele opvoeding vanuit een gender en Noord-Zuidperspectief.

LES NOUVEAUX DISPARUS
“Festival Théâtres Nomades / Fil Sud” : 2 debat-voorstellingen over de interculturele dialoog en eerlijke
handel.

MAISON(S) DE QUARTIER - CENTRE D'ANIMATION SOCIALE DE QUARTIER
«Une citerne d’eau à CIBOMBO (RDC) » : Fototentoonstelling over een waterproject in Congo.

MAGASIN DU MONDE - OXFAM -WERELDWINKEL
“Brussel gaat Fair-trade” : Organisatie van een sensibilisatiecampagne voor jongeren in Couleur Café,
opstarten van een educatief platform, het jaarlijks Fairtrade ontbijt en een tentoonstelling.

SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHE, D'EDUCATION ET D'ACTION SOCIALE
(SIREAS)
Festival over armoedevraagstukken, een cyclus van 3 activiteiten met workshops in samenwerking met
Maison de la Création.

S.O.S.FAIM
Filmfestival Alimenterre « Landbouw, bossen en boeren » met een workshop over de impact van de
uitbreiding van de landbouw op bossen en boeren.

TAKRIST
« De l'or dans la poussière » : Documentaire met veldonderzoek naar de goudwinning in de Sahara en
Agadez in Niger en Noord-Mali.

TRANSE-EN-DANSE
“Who we are” : Danstheater en poppenkastvoorstelling gebracht door migranten uit opvangcentra met
workshops voor scholieren.

Ontwikkelingssamenwerking
ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ADI)
Integratie van jongeren en participatieve diagnose voor de ontwikkeling van alternatieve wegen tegen
geweld en werkloosheid in de volkswijken van Cali, Colombia.

ASSOCIATION BELGIQUE-MADAGASCAR
Bouw en uitrusting van een kleuterschool in het dorp Soaserana, Madagaskar.

CENTRE D'AIDES ET DE FORMATIONS ENTREPRENEURIALES ( CAIFEN )
Installatie van een cassave en korenmolen in het dorp FÛ om de productie te verbeteren, Democratische
Republiek Congo.

CENTRE TEFO / CENTRE DE PROMOTION DE LA CULTURE D'ORIGINE ETRANGERE
Capaciteitsopbouw van partners en vrouwenorganisaties om solidair toerisme te bevorderen in
Ouarzazzate, Marokko.

EDUKADO
Bouw van 4 schoolgebouwen in een middelbare school in Madurai, India.

EMEL
Bouw van 2 bijkomende klassen in een school in Atar, Mauritanië .

ENTRAIDE ET FRATERNITÉ
Waardering van de agro-ecologische landbouw in de districten Hhuye en Nyamagabe, Rwanda.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA DIASPORA AFAR (FIDA)
Inrichten van een netwerk voor de distributie van drinkwater in Hankatta, Djibouti.

MAISON DE L’INITIATIVE CITOYENNE (MIC)
Versterking van de opleiding van jonge meisjes in een weeshuis in Ngaliema/Kinshasa, Democratische
Republiek Congo.

NDJISANKA HANDICAP
Ontwikkelen van inkomsten genererende activiteiten en vorming van veetelers in Ngaliema/Kinshasa,
Democratische Republiek Congo.

PLANET SON ET IMAGES
De zelfredzaamheid van boeren en gezinnen bevorderen ten opzichte van de klimaatveranderingen in
Fria, Guinée.

POLYMORFILMS : Ontwikkelen van een tentoonstelling over getuigenissen en patrimonium in
Azemmour, Marokko.

SAPAS, SANTÉ AFRIQUE - PROMOTION ACCÈS SOINS DE PREMIÈRE LIGNE :
Ontwikkeling en inrichting van een gezondheidscentrum in Soualah, Guinee.

