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Net daarom wou ik zo graag, ondanks de Covid-19-pandemie, in de
Stad Brussel, met de steun van mijn
collega’s en de administratie, dat deze
solidariteit duidelijk aanwezig bleef en
dit rapport levert daarvan het bewijs.
Of het nu de Veertiendaagse van de
Internationale Solidariteit, de projectoproep of ons partnership in Kinshasa
was, wij hebben al onze activiteiten tot
een goed einde weten te brengen, weliswaar met enkele aanpassingen met
betrekking tot de gezondheidsregels.
Voor de Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit hebben wij zo een
thema voorgesteld dat verband houdt
met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde
Naties: delen. Met steeds dezelfde
doelstelling voor ogen: het debat op
gang trekken, reflectie stimuleren
en informatie verspreiden via allerlei
uiteenlopende activiteiten waarbij de
actoren van de internationale solidariteit in Brussel naar voren worden
geschoven en mogelijke acties en
engagementen worden voorgesteld
aan de burgers.

De editie 2020 van de Veertiendaagse werd voorbereid in een sfeer van
onzekerheid wegens de gezondheidscrisis, maar is doorgegaan
conform de maatregelen om de
epidemie onder controle te houden.
Het aantal deelnemers bijvoorbeeld
was hierdoor beperkt.
In totaal, en daar zijn we trots op, hebben 24 van de 26 activiteiten kunnen
plaatsvinden tussen 30 september
en 15 oktober, inclusief de openingsavond.
Voor de projectoproep hebben we
het budget in 2020 verhoogd tot
180.000 euro, tegenover 100.000 euro
het jaar ervoor. Ook hier met bepaalde aanpassingen om de mogelijke
projectverantwoordelijken, die eveneens getroffen zijn door de gezondheidscrisis, niet te benadelen.
Zo hebben wij de verenigingen die
hun dossier niet hadden kunnen
indienen in de initieel voorziene periode, voorgesteld om hun dossier in te
dienen tijdens een tweede periode.
Het succes bleef niet uit en in totaal
werd van de 123 ingediende dossiers
een 40-tal dossiers geselecteerd,
die focusten op sensibilisering en
samenwerking.
De Stad heeft ook haar partnership
met Kinshasa voortgezet, en meer
specifiek de gemeente Kimbanseke.
Wij herinneren eraan dat dit partnership al twintig jaar bestaat en bedoeld
is om de toegang tot burgerschap en
openbare diensten voor de bevolking
te bevorderen. Wij werken samen
met de gemeente om te helpen efficiëntere diensten Burgerlijke Stand

en Bevolking op te zetten. Dit maakt
deel uit van het Belgische federale
programma voor gemeentelijke internationale samenwerking.
Voor dit project heeft het aspect
communicatie en zichtbaarheid van
het partnership mooie vorderingen
geboekt met de productie van een
documentaire, gemaakt door de
Stad Brussel, die in maart drie keer
werd vertoond: aan de medewerkers
van het departement Demografie
van de Stad Brussel, op het stadhuis
voor het brede publiek en aan de
Belgisch-Congolese partners van
het internationale samenwerkingsprogramma tijdens een missie van
Kinshasa in Brussel.
Andere projecten, zoals Babyboom,
dat een uitloper is van het Klimaatplan van de Stad, werden met succes
voortgezet. Met dit project heeft de
Stad, in samenwerking met de ngo
ULB-Coopération, zich geëngageerd
om minstens 6 volwassen bomen
te planten voor elke nieuwgeboren
baby waarvan de ouders inwoners
zijn van de Stad Brussel. De herbebossing draagt bij tot het herstel en
de versterking van de veerkracht
van de ecosystemen en de mangrove in het biosfeerreservaat van de
Saloum-delta in Senegal.
De Stad heeft ook gereageerd na de
explosies in Beiroet in augustus door
noodhulp vrij te maken.
Al deze projecten en realisaties
worden in detail uiteengezet in dit
document. Veel leesplezier!
Ahmed El Ktibi, Schepen van
Internationale Solidariteit van de
Stad Brussel
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2020 zal geboekstaafd blijven als het
jaar waarin we getroffen werden door
een even onverwachte als traumatiserende epidemie voor heel onze
planeet, of toch bijna. In een context waarin we onze verplaatsingen
moesten beperken, ons zelfs moesten
afzonderen, ons beschermen en onze
contacten met de anderen drastisch
beperken, had de internationale solidariteit – door haar onmisbare dialoog
en toenadering – ondermijnd kunnen
worden, terwijl ze juist meer dan ooit
noodzakelijk was.

INLEIDING

Dit beleid is in samenwerking
met de vrijwilligersverenigingen
door de jaren heen ontwikkeld
en verrijkt met de ervaringen van
beide partijen. Vandaag is het
gestructureerd rond verschillende assen die zijn werking
en impact hebben versterkt en
die in dit verslag verder zullen
worden toegelicht.
Het beleid van de Stad Brussel
wordt uitgevoerd door de cel
Internationale Solidariteit. Het beschikbare budget wordt enerzijds
beheerd door het bestuur van de
Stad Brussel en anderzijds door
de vzw Brussel Internationale
Solidariteit Solidarité internationale – Brissi.

Brissi vzw werd in 2005 gemandateerd door de Stad Brussel om
projecten voor ontwikkelingssamenwerking en rond internationale betrekkingen, zowel lokaal als
internationaal, te organiseren en
uit te voeren. We merken op dat
Brissi vzw geen eigen personeel
heeft; het dagelijks beheer wordt
verzorgd door de cel Internationale Solidariteit.
Dit rapport wordt gepresenteerd
op basis van de doelstellingen
die door de Stad Brussel zijn
vastgesteld en gedeeltelijk door
de vzw Brissi zijn uitgevoerd.
Om het lezen van dit verslag te
vereenvoudigen, zal alleen de cel
Internationale Solidariteit van de
Stad Brussel worden genoemd,
ook al neemt Brissi het initiatief
voor sommige projecten.
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Sinds 2002 voert
de Stad Brussel
een actief beleid
op het vlak van
internationale
solidariteit.

EEN PARTNERSHIP
MET DE BURGERS EN HET MAATSCHAPPELIJKE
MIDDENVELD VOOR INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

De Stedelijke Adviesraad voor
Internationale Solidariteit (SAIS)
is een participatieve plek voor internationale solidariteit in de Stad
Brussel. Ze zorgt voor dialoog
en overleg tussen het betrokken
maatschappelijke middenveld en
het bestuur van de Stad Brussel.
De Stad voorziet de SAIS van een secretariaat, de adequate logistiek en
een budget om gemeenschappelijke
acties te ontwikkelen, opleidingen
te organiseren en de zichtbaarheid
van de aangesloten verenigingen te
verbeteren. In 2020 hebben de leden
van de SAIS, door de lockdownmaatregelen, niet veel gelegenheid
gehad om bijeen te komen. Een
uitzondering was de jaarlijkse maaltijd in de Boerderij van het Maximiliaanpark in juni, rond het thema fair
trade (met activiteiten door Oxfam
Wereldwinkel uit de Anspachlaan).
Deze bijeenkomst was een verademing, maakte nieuwe ontmoetingen
mogelijk, en stimuleerde gezellige
contacten tussen de leden.

Voor het Brusselse netwerk van internationale solidariteit, ondersteund
door Brussels International, werd
de coördinatie gedelegeerd aan
CNCD-Die is verantwoordelijk voor
de ontwikkeling van een register
van de verschillende verenigingen
van de vierde pijler in het Brusselse
gewest, de organisatie van een jaarlijkse bijeenkomst en de versterking
van de capaciteiten van de vrijwilligersverenigingen afkomstig van de
diaspora.
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Adviesraad voor Internationale Solidariteit

Partnerships voor internationale solidariteit

Een jaarlijkse projectoproep

Zo heeft de Stad een samenwerking ontwikkeld met het centrum
voor fotojournalistiek Geopolis
in de Ateliers des Tanneurs, een
unieke en polyvalente Brusselse
locatie. Zwaar getroffen door de
gezondheidscrisis en niet in de
mogelijkheid om hun tentoonstellingsruimte open te stellen heeft
de vzw geïnvesteerd in de digitalisering van haar tentoonstellingen,
vooral voor het pedagogische deel
bestemd voor de scholen.

In 2020 stond de jaarlijkse oproep
open voor internationale samenwerkingsprojecten onder leiding
van Brusselse actoren en voor
projecten rond wereldburgerschapeducatie en sensibilisering
die op het grondgebied van de
Stad Brussel plaatsvinden.
Wegens de Covid-19-pandemie
werd het totaalbedrag van de
oproep uitzonderlijk verhoogd tot
€ 181.367. De oproep werd ook met
enkele maanden tussentijd herhaald om de verenigingen die bij
de eerste oproep door de gezondheidscrisis niet de gelegenheid
hadden gehad om zich kandidaat
te stellen, de mogelijkheid te bieden om een dossier in te dienen in
september
PROJECTEN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
49 projecten ingediend
Max. € 8.000 per project
16 projecten geselecteerd
€ 107.037

Naast de projecten die in het kader van de projectoproep worden
ondersteund, heeft de Stad ook
partnerschappen ontwikkeld met
actoren die werken aan thema’s
en doelstellingen die de Stad op
het vlak van internationale solidariteit wil benadrukken.

PROJECTEN ROND SENSIBILISERING EN EDUCATIE VOOR INTERNATIONAAL BURGERSCHAP
68 projecten ingediend
Max. € 4.000 per project
23 projecten geselecteerd
€ 74.330
Bovendien tracht de cel Internationale Solidariteit, vooral in deze
moeilijke tijden voor de sector van
het verenigingsleven, zich nog
meer als een partner te profileren
in het kader van deze oproep:
gepersonaliseerde opvolging voor,
tijdens en na de indiening van de
voorstellen, begeleiding bij de realisatie van de projecten, versterking
van de capaciteiten over thema’s
van de sector, communicatie over
de activiteiten, enz.
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Elk jaar voeren de Brusselaars tal
van internationale solidariteitsinitiatieven uit. Sommige van deze
actoren zijn soms op zoek naar
ondersteuning of advies, logistiek
of financieel, om hun project te
ontwikkelen. Om aan deze behoeften tegemoet te komen, maakt de
dienst Internationale Solidariteit
gebruik van verschillende begeleidingsprocessen.

©Nizar Bredan

Een andere samenwerking is die
met het Millenium Documentary
Film Festival, dat zich inzet om
bewustwording rond en begrip
voor ontwikkelingsvraagstukken te
promoten en om maatschappelijk
engagement te stimuleren. Dit
festival wordt ondersteund door
de Stad Brussel en moest worden
uitgesteld van maart tot oktober
maar was een groot succes, met
strikte inachtneming van de veiligheidsmaatregelen, onder meer met
virtuele uitzendings-/interactiemogelijkheden met het publiek.
Het Afro-Europese netwerk dat
opkomt voor de rechten van
LGBT+-personen ten slotte werd
in 2018 gelanceerd en is een
project van de vzw Midnimo. Deze
vereniging zet zich in om het werk
te versterken van de actoren van
het maatschappelijk middenveld
die opkomen voor de rechten van
LGBT+-personen in Afrika, en werkt
aan de oprichting van opvanglocaties in Marokko, de DRC en
Ivoorkust.

Logistieke ondersteuning
voor de lokale actoren
Elk jaar zorgt de cel Internationale
Solidariteit van Brussel voor een
administratief doorgeefluik voor
aanvragen om de openbare ruimte
te mogen gebruiken voor projecten
die de Brusselaars sensibiliseren
voor wereldwijde uitdagingen. Wegens de Covid-19-pandemie moesten deze activiteiten in de openbare ruimte grotendeels geannuleerd
worden. Bij de activiteiten die
behouden bleven, vermelden we
een optreden van moderne dans,
Transfrontalier, door kunstenaar
Zora Snake, die het migratiethema
aansneed op het Beursplein.

13 • Jaarverslag 2020

12 • jaarverslag 2020

In 2020 hebben ze ook tijd gemaakt voor de ontwikkeling van
hun project Euradio, een onafhankelijk radiostation voor verenigingen en burgers met als bijzondere
eigenschap dat de programmering
is afgestemd op verschillende
thema’s (migratie, democratie,
milieu, geopolitiek, enz.), lokaal en
Europees bekeken. De radiostudio
(gelegen onder de lift van de Marollen) opent zijn deuren in 2021.

JONGEREN
ZETTEN ZICH IN
VOOR INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

De Stad wordt vaak benaderd
door organisaties die permanente
vorming rond wereld- en solidair
burgerschap ontwikkelen voor
jongeren en scholen, en vindt het
belangrijk om deze initiatieven te
ondersteunen om bij te dragen
aan de ontwikkeling van democratische, rechtvaardige, solidaire
en respectvolle samenlevingen.
In 2020 zet Théâtre & Réconciliation zijn educatief project over
dekolonisatie en de economische
inzet van de oorlog in Oost-Congo
voort, dat in 2019 van start ging
met leerlingen van drie Brusselse
scholen. Door middel van artistieke
workshops konden de deelnemers een relevant, persoonlijk en
creatief standpunt innemen over
de onderwerpen die tijdens het
vorige project waren behandeld,
en konden jongeren in Brussel een
tweetalige uitwisseling rond deze
thema’s beleven. Aangezien een al-

gemene bijeenkomst van de deelnemers in Muntpunt aan het einde
van het project niet mogelijk was,
hebben de organisatoren een video
gemaakt waarin de meningen en
ervaringen van de verschillende
groepen werden gebundeld.
De Stad heeft ook aan de 16
middelbare scholen van de Stad
Brussel de pedagogische kit van
CNCD-11.11.11 over ongelijkheid in
de wereld ter beschikking gesteld:
19 pedagogische instrumenten die
werden ontworpen door een 15-tal
verenigingen voor jongeren van 15
jaar en ouder. Deze kit biedt een
beter begrip van het huidige geglobaliseerde systeem, de gevolgen ervan, maar ook en vooral de
instrumenten om op te komen voor
meer gelijkheid in de wereld en
hoe die te versterken. De sessies
vonden fysiek plaats, of in digitale
vorm wanneer veiligheidsmaatregelen dat vereisten.

De wijk verlaten, grenzen overstijgen en andere culturen en levenswijzen ontmoeten, ... allemaal
ingrijpende ervaringen waarmee
jongeren andere horizonten kunnen ontdekken en hun visie op de
wereld kunnen vormen. Met haar
beleid voor internationale solidariteit wil de Stad de jongeren
stimuleren om deel te nemen aan
solidariteitswerkkampen door hen
een duwtje in de rug te geven bij
de reis- en projectkosten.
In 2020 hebben de internationale reisbeperkingen een zekere
impact gehad op de verschillende
projecten, met name op de jongerenreizen. Slechts twee groepen
jongeren hebben hun opdrachten
volbracht, namelijk de leerlingen
van de Haute Ecole Francisco
Ferrer van de paramedische afdeling met een stage in Rwanda en
die van het Athénée Rive Gauche
die tijdens de krokusvakantie een
uitwisseling met jongeren in Benin
hebben kunnen doen.

15 • jaarverslag 2020

14 • jaarverslag 2020

Ontwikkeling en verspreiding van instrumenten voor educatie rond
internationaal burgerschap

Jongerenstages en
-werkkampen

BRUSSEL,
EEN STAD DIE
ZICH INZET
In 2020 was het al 5 jaar geleden
dat de Agenda 2030 met zijn SDG’s
was goedgekeurd door de Verenigde Naties. We hebben nu nog
10 jaar om die doelstellingen te
realiseren, in een snel veranderende context waarin bepaalde
verworvenheden soms in het gedrang kunnen komen. Het jaar 2020
heeft het ‘mondiale’ aspect van de
SDG-uitdaging bevestigd via de gezondheidscrisis, waarvan de impact
overal ter wereld tastbaar was.
In het kader van haar steun aan het
maatschappelijke middenveld nodigt
de Stad Brussel de verenigingen met
projecten uit om hun doelstellingen
op het vlak van samenwerking of
sensibilisering aan een of meerdere
SDG’s te linken. Een analyse van de
verschillende gefinancierde projecten kon enkele trends blootleggen:
Voor de samenwerkingsprojecten:
de meest nagestreefde Duurzame
Ontwikkelingsdoelstelling is ‘Waardig werk en economische groei’.
Dit kan worden geïllustreerd door de
volgende projecten:

• Versterking van het ondernemerschap, opstarten van een incubator
voor sociaal ondernemen om kwetsbare jongeren en vrouwen te begeleiden die hun eigen micro-onderneming willen opstarten in Conakry
(Guinea)– Association Belgo-Basse
Guinée.
• Organiseren van naailessen voor
doofstomme meisjes in een bestaand centrum voor gehandicapten
in Kinshasa, Bondeko-centrum (DRC)
– CAIFEN.
• Begeleiding van 240 jongeren bij
de ontwikkeling van hun coöperaties
en micro-ondernemingen in de DRC
op het gebied van de landbouw in
Zuid-Kivu (DRC) – KIYO.
De gefinancierde projecten zijn er
dus vooral op gericht de autonomie
van jongeren te ontwikkelen (met
veel aandacht voor inclusie) door
middel van vaardigheidstraining en
gerichte versterking van capaciteiten,
zodat zij een levensvatbare economische activiteit kunnen ontwikkelen
die hun levensomstandigheden
verbetert.

Voor de projecten rond sensibilisering, informatie en ontwikkelingseducatie:
de meest nagestreefde Duurzame
Ontwikkelingsdoelstelling is ‘Goede gezondheid en welzijn’.
Dit kan worden geïllustreerd door
de volgende projecten:
• « Soirée de sensibilisation sur
la drépanocytose à Bruxelles »
Infoavond over sikkelcelziekte in
Brussel voor de Afrikaanse diaspora
- Association Belge des drépanocytaires
• “Bamako, Marrakech, Bruxelles…
ma clinique de santé communautaire”: Vertoning-conferentie en uitwisseling van ervaringen en goede
praktijken Noord-Zuid/ Zuid-Zuid /
Zuid-Noord, rond gezondheid van
de gemeenschap en de strijd tegen
hiv/aids – Coalition Plus Belgique.
• “Reset”: Fototentoonstelling over
de toegang tot gezondheidszorg, de
gevolgen van conflicten en armoede in ontwikkelingslanden – MAPS.
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VOOR DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN (SDG’S)

Deze dynamiek vindt plaats in een
duurzaam kader en met uitzicht op
een behoorlijk loon. Andere projecten zijn gericht op de versterking
van de wettelijke kaders voor werk
en sociale bescherming.

•“Forum Afrique Solidaire: la
santé en RDC”: Forum over sociale
bescherming, met een focus op de
ziekenfondsen in DRC – Mutualité
St-Michel

Tot slot worden deze twee SDG’s,
waarop de samenwerkings- en
sensibiliseringsprojecten hoofdzakelijk gericht zijn, gecombineerd:
de ontwikkeling van de sociale
bescherming via de projecten
omvat zowel de juridische aspecten rond waardig werk als de
modaliteiten voor de toegang tot
de gezondheidszorg. Uiteraard is
er nog een lange weg af te leggen
om deze SDG’s te verwezenlijken,
en de Stad Brussel blijft zich hiervoor inzetten.
Parallel met de projectoproep zijn
twee andere projecten opgezet in
het kader van het Klimaatplan van
de Stad Brussel.
- ‘Babyboom’ heeft in samenwerking met ULB Coopération zijn
herbebossing voor elke geboorte

- ‘Mijn School - Mijn Energie’, in
samenwerking met Good Planet,
begeleidt een aantal scholen in de
stad in een sensibiliseringsproces
over energieverbruik en de gevolgen daarvan voor de klimaatverandering. Dit kadert in de SDG 7
‘Betaalbare en duurzame energie’
en SDG 13.

©ESA
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De onderwerpen die worden
uiteengezet in deze sensibiliseringsprojecten, komen tegemoet
aan gezondheidsproblemen die
in bepaalde partnerlanden een
grotere impact hebben, maar ook
aan de meer algemene aspecten
van de toegang tot de gezondheidszorg, met name door de
ontwikkeling van de ziekenfondsen.

van een kind in Brussel voortgezet
met de aanplanting van meer dan
20.000 bomen in de Saloum-delta
in Senegal in 2020. Dit draagt bij tot
SDG 13 ‘Maatregelen betreffende
de strijd tegen de klimaatverandering’ en SDG 15 ‘Leven op het land’.

VEERTIENDAAGSE
VAN DE
SOLIDARITEIT
Theaterstukken, lezingen, evenementen of filmdebatten: de Stad
Brussel biedt een brede waaier
van acties om de Brusselaars te
informeren, bewust te maken en
te sensibiliseren rond een thema
van internationale solidariteit, in
het kader van de Veertiendaagse
van de Internationale Solidariteit.
Ons doel? Alle doelgroepen bereiken, met activiteiten voor elke
leeftijd en overwegend gratis.
Hiervoor kan de Stad een beroep
doen op de deskundigheid van
verenigingen op het terrein en geëngageerde burgers, die zij mobiliseert rond een gemeenschappelijk thema. De Veertiendaagse
van de Internationale Solidariteit,
die elk jaar tussen 1 en 15 oktober
plaatsvindt, is bedoeld om de
vitaliteit van het rijke verenigingsleven in Brussel te laten zien.
Voor de editie van 2020 heeft de
Stad Brussel beslist om het thema
‘Delen’ te belichten. De meeste
maatschappelijke uitdagingen
van onze tijd, die de motor van
de internationale solidariteit
vormen, kunnen immers worden
uitgedrukt in het begrip delen: het
delen van rijkdom, macht, kennis,

grondstoffen, enz.
Deze uitdagingen kunnen niet
los worden gezien van het begrip
‘delen’ als we onze samenleving
willen herdenken en naar een
meer verenigde en egalitaire
wereld willen evolueren, met
name door het delen van toegevoegde waarde in geglobaliseerde handelsketens, participatieve
democratie of het duurzame en
inclusieve gezamenlijke beheer
van grondstoffen.
Het thema werd uitgediept aan de
hand van verschillende belangrijke evenementen, te beginnen
met de openingsavond van de
Veertiendaagse waarop verschillende sprekers het concept van
solidariteit en delen illustreerden:
met de migranten (in verband
met het solidariteitsmisdrijf), door
het delen van rijkdom op wereldschaal en die van de natuurlijke
grondstoffen, of door het begrip
‘gemeenschappelijk goed’ uit te
leggen.
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-DELEN

Ondanks de moeilijke gezondheidscontext wil de Stad Brussel de partnerverenigingen feliciteren die erin
geslaagd zijn om zich aan te passen
en om de evenementen samen met
ons te organiseren. Dit getuigt van
hun inzet en energie.

Op het vlak van activiteiten die eerder op de jeugd zijn gericht, hebben
we ook gedichten die geschreven
werden door jongeren gedeeld
met de vereniging Le Wolf en we
hebben geleerd plezier te vinden in
de traditionele Congolese spelletjes
met de vereniging Bakushinta.

De Veertiendaagse
in enkele cijfers:

24

activiteiten

27

partnerverenigingen

1260

personen (publiek beperkt
wegens gezondheidsbeperkingen)

€57.000
budget

INTERNATIONALE
SAMENWERKING
PARTNERSHIP MET DE STAD KINSHASA, DRC
De Stad Brussel zet haar samenwerking met de gemeente Kimbanseke in Kinshasa voort, onder meer
via de verbetering van de diensten
Burgerlijke Stand en Bevolking (met
ondersteuning in het kader van het
programma voor gemeentelijke
internationale samenwerking van
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking).
Het spreekt voor zich dat de uitwisselingen vertraging hebben opgelopen door de gezondheidscrisis van
Covid-19, de lockdownmaatregelen
voor personen uit het buitenland,
de annulering van samenscholingsactiviteiten zoals opleidingen, enz.
Bovendien werd de burgemeester
van de gemeente vervangen en werden de werkzaamheden vertraagd
door vertragingen bij de storting van
de middelen op de rekening van het
partnership in Kinshasa.
Ondanks deze obstakels kende het
partnership enkele mooie successen:
Met betrekking tot de administratieve ondersteuning voor de
gemeente Kimbanseke: de actualisering van de inventarisatie op het niveau van de wijken van de gemeente
is goed verlopen; de administratie
heeft zich bevoorraad met een reeks
documenten van de Burgerlijke

Stand en Bevolking; de steun aan de
decentralisatie van de uitgestrekte
gemeente is voortgezet via de bouw
van een nieuw secundair bureau
van Burgerlijke Stand in een van de
wijken – de wijk Nsumabua; de steun
aan de laatste, uiterst kwetsbare wijken van de gemeente die in 2019 van
start is gegaan, werd ook voortgezet
met het oog op de verbetering van
de arbeidsomstandigheden van de
medewerkers en de beveiliging van
de gegevens.
Op het vlak van de verbetering van
de zichtbaarheid en de communicatie rond dit partnership, zowel in
Brussel als in Kimbanseke, is er in
maart een delegatie van de gemeente Kimbanseke op missie gekomen
naar Brussel. Dit heeft meerdere
ontmoetingen mogelijk gemaakt
met de diensten Burgerlijke Stand
en Bevolking van de Stad Brussel
en met de lokale verkozenen om de
impact en zichtbaarheid te vergroten, met name via de publicatie van
artikels en de uitzending van de film
over het partnership: At the Heart of
the Exchange, een realisatie van het
team van de cel Externe Communicatie van de Stad Brussel
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Vervolgens waren er twee filmdebatten met de vereniging Coopération Education Culture over de
koloniale herinnering, een optreden
van het collectief Désorceler la
finance, een dag van verzet tegen
fast fashion met Arc, Ach’Act en
Oxfam Wereldwinkels.

De film zou ook worden vertoond
bij de medewerkers van de gemeente Kimbanseke en in openbare ruimten voor de bevolking,
maar Covid-19 heeft er anders over
beslist.
Met betrekking tot de sensibilisering van de bevolking van Kimbanseke werden twee fotoromans
gemaakt op grote panelen voor
verspreiding in de verschillende
afdelingen van de administratie
van Kimbanseke: één over de
geschiedenis van het partnership
en één over het basisgedrag, de
basisregels om Covid een halt toe
te roepen.

De bevolking werd uitgenodigd om
de feiten van de burgerlijke stand
(geboorte, huwelijk en overlijden) te
laten registreren. Daartoe werden
muurschilderingen aangebracht op
2 buitenmuren van de secundaire
bureaus van Burgerlijke Stand.
Verschillende jaren al probeert
de Stad Brussel, samen met haar
partner Kimbanseke, nieuwe
actoren te mobiliseren om in deze
wijk van Kinshasa te investeren en
hun krachten te bundelen.
Sinds 2017 steunt de Stad het
‘Plateforme Contemporaine’ bij
zijn ondersteuning van de scholen
van Kimbanseke. In een emancipatorische aanpak via kunstonderwijs
biedt het Plateforme Contemporaine jongeren aan om zich vertrouwd
te maken met hedendaagse
disciplines en in een vroeg stadium
zich te integreren in de sector van
morgen. Dit doet het door de beroepen rond culturele programmering aan te leren en door voorstellingen aan te bieden in de scholen
en op bestaande festivals. In 2020
werd een overeenkomst opgesteld
tussen het Plateforme Contemporaine en de Stad, via de vzw Brissi,
om dit werk in 2021 en 2022 voort
te zetten in twee nieuwe scholen
in Kimbanseke, alsook aan de
universiteit van Kinkole, in hetzelfde
district als Kimbanseke.

De vzw heeft zijn ondersteuning
van de vzw Music Fund en de
Espace Masolo voortgezet. Het
doel is om de kwaliteit van het
muziekonderwijs te verhogen
door middel van kwaliteitsvolle
instrumenten voor de fanfares van
Kinshasa. Het ging om schenkingen
van instrumenten, workshops voor
jonge musici om instrumenten te
leren herstellen en een grondige
technische opleiding voor de beheerder en opleider van het atelier.
Er werd een specifieke actiepijler
rond Covid-19 gecreëerd om de
gemeente Kimbanseke in deze
gezondheidscrisis te ondersteunen. Een van de fotoromans focuste op de hygiënemaatregelen die
wegens de pandemie in acht genomen moesten worden. Er werd
beslist om ondersteuning te bieden
aan de plaatselijke ngo Fondation
Riche Club, of kortweg Foric, die
reeds zeer actief was in het gebied
en in staat was om tegemoet te komen aan een rechtstreekse vraag
van de gemeente Kimbanseke om
sensibiliseringsboodschappen over
te brengen in openbare gebouwen
en plaatsen, om hygiënekits uit te
delen onder het gemeenteperso-

neel en om de openbare plaatsen
in de gemeente te desinfecteren.
De campagne kreeg veel aandacht
in de media en genereerde een
grote betrokkenheid van de plaatselijke autoriteiten.
Ten slotte ontstond in 2020 een
nieuwe samenwerking tussen de
vzw Brissiet, de ngo SOS Kinderdorpen Belgium voor het project
‘Limpoba’, dat tot doel heeft om
de levensomstandigheden van
kwetsbare kinderen in Kimbanseke
te verbeteren via de economische
versterking van 200 gezinnen in
2021 en 2022. Dit project is een
voortzetting van eerdere werkzaamheden van SOS Kinderdorpen
(België en DRC). Het partnership
met de Stad Brussel maakt het
mogelijk goede praktijken uit te
wisselen en de respectieve doelstellingen van elke partij te versterken, met name rond de rechten van
het kind.
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Deze werd uitgezonden in de
Beursschouwburg voor de medewerkers van de diensten Burgerlijke Stand en Bevolking van de
Stad Brussel en in het stadhuis voor
het algemene Brusselse publiek
– telkens in aanwezigheid van de
Congolese partners en met de
plaatselijke Brusselse autoriteiten.

In 2020 heeft de gezondheidscrisis
door Covid-19 op grote schaal de
gebreken van ons systeem en de
ongelijkheden op wereldniveau
blootgelegd. De lockdownmaatregelen in verschillende landen over
de hele wereld hebben de moeilijkheid voor de meest kwetsbare groepen om in hun levensonderhoud te
voorzien, versterkt.
Met name in de DRC hebben de
afkondiging van de noodtoestand
in het hele land en het isolement
van Kinshasa en de provincies ten
opzichte van de buurlanden de
voedselschaarste nog verergerd, met
als gevolg een forse stijging van de
marktprijzen. De Stad Brussel heeft
daarom beslist om steun te bieden
aan het netwerk Caritas, dat actief is
bij de verdeling van voedsel- en hygiënekits in de verschillende opvangcentra voor straatkinderen.

In de tweede helft van het jaar, na de
explosies in Beiroet begin augustus,
waarbij meer dan 150 doden en meer
dan 5.000 gewonden vielen, deed het
Belgische Rode Kruis een inzamelingsactie om de hulpoperaties van
het Libanese Rode Kruis te steunen.
De Stad Brussel heeft op die oproep
positief gereageerd.

CONTACT
STAD BRUSSEL
CEL INTERNATIONALE
SOLIDARITEIT

Tel :

02/279.21.10

Mail :

INTERNATIONALESOLIDARITEIT
@BRUCITY.BE
www.brussel.be/
internationalesolidariteit
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NOODHULP

Elk jaar wordt het beheer van het
budget dat aan internationale
solidariteit wordt toegekend, deels
verzorgd door de Stad Brussel en
deels door de vzw Brissi, waaraan
de Stad de uitvoering van bepaalde
projecten uitbesteedt. In 2020
bedroeg het totale budget voor het
internationale solidariteitsbeleid
€ 539.298.

De verschillende soorten grafieken
bevatten de financiële middelen
die worden toegekend volgens de
interventiegebieden. Iets meer dan
60% van het budget ging naar de internationale partners, de overige 40%
was bestemd voor educatie en sensibilisering rond wereldburgerschap
met speciale aandacht voor de
jeugd. Verschillende jongerenkampen zijn uitgesteld tot 2021 door de
Covid-maatregelen in verband met
reisbeperkingen.

De steun aan het maatschappelijke
middenveld staat centraal in de
samenwerking van de Stad Brussel,
aangezien bijna 50% van het budget
via subsidies aan verenigingen
wordt toegekend. In een tweede
fase werden verschillende formules
voor partnerships ontwikkeld om
tegemoet te komen aan de gemeenschappelijke doelstellingen
van de lokale actoren en de Stad
Brussel, met onder meer het Babyboom-project in samenwerking met
ULB-Coopération in de strijd tegen
de klimaatverandering.
Elk jaar rapporteert de vzw Brissi
over de financiering van internationale projecten. Dit zijn projecten die
nog in uitvoering zijn, maar waarvan
de doelstellingen deel uitmaken van
een meerjarenaanpak, met name
om een antwoord te bieden op de
moeilijkheden bij de uitvoering ervan
op het terrein.
Op het vlak van inkomsten is de Stad
al jaren betrokken bij een meerjarig
financieringsprogramma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
De uitvoering van dit programma
wordt uitbesteed aan de vzw Brissi.

Dit programma voor gemeentelijke
internationale samenwerking 20172021 wil investeren in de diensten
Burgerlijke Stand en Bevolking van
de gemeente Kimbanseke in Kinshasa. Dit programma, onder de coördinatie van Brulocalis en de Union
des Villes et Communes de Wallonie
(UVCW), groepeert alle Belgische
gemeenten die actief zijn in de DRC
in een dynamisch platform waarbij
goede praktijken worden uitgewisseld en er wordt voortgebouwd op
elkaars ervaringen. Voor de periode
2017-2021 heeft de Stad Brussel een
financiering van € 176.723 verkregen,
met een gemiddelde van ongeveer
€ 35.000 per jaar.
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