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Projectoproep 2015: de Stad Brussel meer dan ooit partner van de 
verenigingen voor gelijkwaardigheid 

 

De Stad Brussel lanceert haar projectoproep "gelijke kansen" 2015. De kandidaturen, gebaseerd op vijf 
pijlers, moeten worden ingediend voor 15 februari  

Brussel, vrijdag 19 december 2014 
 

 De stad Brussel stimuleert en creëert resoluut progressieve waarden ten gunste van een grotere 
integratie van alle onderdelen van de samenleving. Het is als zodanig dat Mohamed Ouriaghli (PS), 
Schepen van de Stad Brussel belast met gelijke kansen, een oproep lanceert voor het indienen van 
projecten, in ruil voor financiële en logistieke hulp. Dit is haar manier om opnieuw haar steun voor het 
associatieve netwerk te bevestigen waardoor acties ter bevordering van de gelijke kansen ontstaan. 
Vijf pijlers vallen onder deze vaardigheid ter stimulering van de emancipatie van alle onderdelen van 
het maatschappelijk middenveld en met name op de doelgroepen slachtoffers van discriminatie: 

- culturele diversiteit, 
- gendergelijkheid, 
- personen met een handicap, 
- seksuele geaardheid, 
- armoedebestrijding. 

 
Verenigingen die dit jaar acties willen opzetten rond diversiteit, begrip voor en het omgaan 

met de andere waarbij groepen van personen elkaar ontmoeten, worden uitgenodigd om hun 
project(en) in te dienen voor 15 februari. Een vereniging mag zo veel projecten indienen als ze wil, 
maar de Stad zal hiervan maximaal twee weerhouden, om zo een kans te kunnen geven aan 
verschillende initiatieven. De deelnemers moeten hun sociale zetel op het territorium van de Stad 
hebben, of activiteiten voorstellen ten voordele van haar bevolking. Ze kunnen zo een subsidie tot 
2.000 euro ontvangen. 

 
Mohamed Ouriaghli legt de voordelen uit van dit beleid: "ieder jaar ontvang ik talloze 

projecten van hoge kwaliteit en het aanbod neemt gestadig toe., in 2014 waren er zowaar 90 dossiers. 
Daarom zet ik mij in voor een grotere financiële bijdrage. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het 
verenigingsleven dat dagelijks werkt voor een meer egalitaire maatschappij een taak vervult, van 
nabij of op grotere schaal, van hoge kwaliteit door het knopen van bevoorrechte banden met de 
burgers.” 
 

 

 

 

 

 



 

Om een subsidiedossier in te dienen moet een vereniging een formulier invullen, dat 
beschikbaar is: 

- op de website van de Stad Brussel, www.brussel.be/5180 
- via de dienst Gelijke Kansen (02/279.21.10 of gelijkekansen@brucity.be) 
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