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In 2015 keurden regeringen van over heel de wereld een nieuw programma voor duurzame 
ontwikkeling goed, bedoeld om de aanpak in de hulpsector compleet te herzien en de 
hoofdlijnen te herdefiniëren. De 17 doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling gingen verder 
dan het klassieke Noord-Zuidschema, ze verruimden het ontwikkelingskader om buiten de 
lijnen van Noord, Zuid, Oost en West te treden. De akkoorden brachten tegelijk in herinnering 
hoe belangrijk internationale partnerschappen zijn en hoe noodzakelijk het engagement van 
het maatschappelijk middenveld en van alle geledingen van de macht.
Vandaag mag ik u met gepaste trots het rapport over het internationale van de macht is 
solidariteitsbeleid van de Stad Brussel in 2017 voorstellen. Hoewel het een grote uitdaging  is 
en wij beseffen dat we als plaatselijke overheid, ook al zijn we de hoofdstad van Europa, slechts 
een bescheiden rol kunnen spelen, stemt het mij gelukkig u te kunnen aankondigen dat de 
Stad Brussel volop wenst mee te gaan in die duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en hun 
visie. 

Omdat een transversale benadering essentieel is, hebben we in 2017 de samenwerking met de 
andere diensten van de stad opgedreven, in eerste instantie met de cellen Milieuraadgeving 
en Duurzame Ontwikkeling maar ook met het departement Openbaar Onderwijs, waarmee we 
voortaan projecten in scholen ontwikkelen. En dat is niet alles, we werken eveneens met de 
preventiediensten, de jeugdhuizen en de buurthuizen van de stad om de mensen in staat te 
stellen hun horizon te verruimen. Soms is die immers te beperkt tot de muren van een flat of de 
straten van een wijk, en zo kunnen zij zich ook inzetten voor andere zinvolle projecten. Omdat 
we beseffen welke impact consumenten op duurzame en harmonieuze ontwikkeling hebben, 
wilden we ook meewerken aan een denkoefening over het aankoopbeleid van de stad en 
oplossingen aanreiken om onze aankopen groener en ethischer te maken. 

Er is nog zeer veel werk aan de winkel en we zijn ons er maar al te goed van bewust dat wat wij 
doen lachwekkend weinig lijkt in verhouding tot de reusachtige omvang van de uitdagingen, 
maar we zijn vastbesloten verder te gaan op de ingeslagen weg, want vele kleintjes maken een 
groot. 

Voorzitter van BRISSI
Schepen van Internationale Solidariteit

WOORD VAN  
DE VOORZITTER



WERKING  VAN DE VZW

INHOUD

Het internationaal solidariteitsbeleid van de Stad Brussel evolueert binnen het raam van 
het algemeen politiek akkoord 2012-2018. Het beleid van de Schepen van Internationale 
Solidariteit wordt uitgevoerd door de cel Internationale Solidariteit, het budget dat de Stad 
Brussel ter beschikking stelt, wordt deels beheerd door de Stad en deels door de vzw Brussel 
Internationale Solidariteit Solidarité Internationale – BRISSI. De vzw Brissi is in 2005 opgericht 
en kreeg van de stad een mandaat om projecten rond ontwikkelingssamenwerking en Noord-
Zuidrelaties te organiseren en uit te voeren op lokaal en internationaal niveau. De organisatie 
van die activiteiten en programma’s mag extern gefinancierd worden, in samenwerking met 
ngo’s, vzw’s en derden. De schepen van Internationale Solidariteit is van rechtswege voorzitter 
van de vzw.

Goed om te weten is dat de vzw Brissi niet beschikt over bezoldigd personeel. Het dagelijks 
beheer van de vzw is in handen van de cel Internationale Solidariteit van de Stad Brussel en 
de activiteiten waaraan ze financiële steun verleent, worden georganiseerd in naam van de 
Stad. Dit verslag wordt voorgesteld op basis van de krachtlijnen die door de Stad en de vzw 
Brissi zijn ontwikkeld, maar ter wille van de leesbaarheid zal alleen de Stad Brussel vermeld 
worden, ongeacht of het Brissi dan wel de Stad is die een activiteit heeft gefinancierd.
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1.1.  STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR INTER 
       NATIONALE SOLIDARITEIT - SAIS
De SAIS is een ruimte voor dialoog tussen het betrokken maatschappelijk middenveld en de 
overheden van de Stad Brussel. De schepen die bevoegd is voor Internationale Solidariteit en 
ook de voorzitter van de raad is, stelt aan de leden zijn beleid voor, de gemaakte keuzes en 
de agenda van de geplande acties. De leden van de SAIS stellen het werk van hun vereniging 
en de gemeenschappelijke initiatieven voor. Ze kunnen de schepen adviseren, meningen en 
suggesties voorleggen met betrekking tot bepaalde keuzes  of activiteiten. 

De Stad stelt een secretariaat, de vereiste logistiek en een budget ter beschikking van de 
raad om gemeenschappelijke acties te ontwikkelen en de verenigingen meer zichtbaarheid 
te geven. In 2017 telde de Adviesraad ongeveer 27 leden, waarvan een tiental bijzonder actief 
in verschillende dossiers die door de SAIS gedragen worden. De vergaderingen vinden om de 
twee maanden op woensdagavond plaats in het Stadhuis. 

In 2017 heeft de SAIS 5 keer vergaderd, de notulen zijn beschikbaar  op de cel Internationale 
Solidariteit. 

De Raad heeft zich actief ingezet om de motie «Commune Hospitalière» (gastvrije gemeente) 
voor te stellen aan de Stad Brussel, deze tekst ging uit van de Franstalige coalitie ‘Justice 
migratoire’ (gerechtigheid voor migranten). Er is heel wat over en weer gepraat tussen de SAIS, 
voornoemde coalitie en de Stad Brussel, maar uiteindelijk kon over de tekst geen consensus 
worden gevonden. De motie kon bijgevolg niet goedgekeurd worden maar dankzij dit initiatief 
belandde niettemin een belangrijke problematiek op de onderhandelingstafel. Een werkgroep 
zal nu op de ingeslagen weg doorgaan en werken rond een aantal aandachtspunten van de 
campagne.

In 2017 nam de SAIS in het verlengde van de beweging die in 2015 en 2016 op gang werd 
gebracht, deel aan het Brussels netwerk van actoren voor internationale solidariteit. Dit netwerk 
biedt de verschillende actoren van het Brussels Gewest de kans om elkaar te ontmoeten, aan 
netwerking te doen en ervaringen en goede praktijken op lokaal niveau uit te wisselen. In 2017 
slaagde dit netwerk erin de steun te krijgen van een coördinatrice binnen 11.11.11., bezoldigd 
door het Gewest, wat de dynamiek nieuw leven inblies met het opstellen van een handvest en 
de organisatie van een derde editie van de jaarlijkse ontmoeting, op 16 maart 2018. 

1.2.  DE IMPACT VAN LOKALE INITIATIEVEN  
        VERSTERKEN 

Elk jaar ondernemen de Brusselaars tal van initiatieven rond internationale solidariteit. Een 
aantal van deze actoren is op zoek naar zowel logistieke als financiële steun of advies om hun 
project te ontwikkelen. Om tegemoet te komen aan deze noden, stelt de dienst Internationale 
Solidariteit van de Stad Brussel verschillende instrumenten ter beschikking. 
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JAARLIJKSE PROJECTOPROEP 

De Stad Brussel lanceerde in januari een projectoproep waarvoor in 2017 een budget van 
100.000 euro werd uitgetrokken. Zoals ieder jaar staat de oproep open voor internationale 
samenwerkingsprojecten die worden gedragen door Brusselse actoren en voor 
sensibiliserings- en educatieve projecten rond ontwikkeling op het grondgebied van de Stad 
Brussel. Dit jaar kwamen 99 dossiers binnen. Ze werden bekeken door twee commissies, 
telkens bestaande uit 1 lid van de SAIS, twee externe experten en één vertegenwoordiger 
van de dienst internationale solidariteit. Na hun advies besloot de Gemeenteraad 
in totaal 41 projecten te steunen: 19 internationale samenwerkingsprojecten en 22 
sensibiliseringsprojecten. De internationale samenwerkingsprojecten krijgen maximaal 5.000 
euro, de informatie- en sensibiliseringsprojecten gaan tot maximaal 2.000 euro.

STEUN AAN INFORMATIE- EN SENSIBILISERINGSPROJECTEN

Via de Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit (zie verder) en het ondersteunen van 
informatie- en sensibiliseringsprojecten voor het grote publiek, wil de Stad Brussel bijdragen 
tot de vorming van verantwoordelijke burgers die met kennis van zaken een standpunt 
kunnen innemen over de grote wereldvraagstukken en internationale solidariteit, maar die ook 
beseffen dat ze zelf in hun eigen omgeving verandering kunnen in gang zetten om tot een 
rechtvaardigere wereld te komen.

In 2017 kregen 10 projecten een financiële ondersteuning (en 10 dossiers werden geweigerd). 
De projecten behandelen grote aandachtspunten inzake internationale solidariteit en Noord-
Zuidrelaties in een geglobaliseerde wereld, zoals migratie en de uitdagingen op economisch, 
sociaal en ecologisch vlak. Hieronder enkele voorbeelden:

Het festival Congolisation dat via cultuur thema’s wil aankaarten zoals interculturaliteit, omgaan 
met een «meervoudig geheugen», de integratie van burgers en de intergenerationele relaties 
in migrantenfamilies. 

Daarnaast steun de Stad het nieuwe fotoreportagecentrum Geopolis in de Ateliers des 
Tanneurs. Aan de hand van didactische tentoonstellingen en fotoreportages wil het centrum 
thema’s verkennen die verband houden met de geopolitieke actualiteit, solidariteit en co-
ontwikkeling. Het centrum opende zijn deuren in 2017 met een eerste cyclus gewijd aan 
migratie en een tweede aan de «grijze zones» in Europa. Op deze eerste twee cycli kwamen 
4200 individuele bezoekers en een twintigtal schoolgroepen af.

Ook het Millennium Festival kon op de steun van de Stad rekenen. In maart werden in 
verschillende Brusselse bioscopen een reeks documentairefilms vertoont. Aan Millennium 
namen in 2017 15.000 mensen deel. 60.000 mensen volgden de documentaires en reportages 
die de derde zender van de RTBF uitzond. 
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STEUN AAN INTERNATIONALE SAMENWERKINGSPROJECTEN 

Deze ondersteuning  wordt niet beperkt door thematische of geografische keuzes maar geeft 
een éénmalig duwtje in de rug aan lokale actoren met kwaliteitsvolle projecten. Ook hier 
enkele voorbeelden:
 
« Clowns et Magiciens Sans Frontières » trokken erop uit naar Madagascar. Een team clowns 
kon niet alleen in Malagassische gevangenissen maar ook in centra en dorpen waar Handicap 
International actief is, een universele en laagdrempelige clowneske show brengen. 
 
Daarnaast kon “Ingenieurs Zonder Grenzen” op financiële steun rekenen, zij stelden hun 
expertise ter beschikking van een Congolese ngo die de stad Boko van drinkbaar water 
wilde voorzien om ze te laten voldoen aan de WGO-normen: elke dag over minstens 20 liter 
drinkwater per persoon beschikken op minder dan 500 meter van de woonplaats. Met de steun 
van de Stad en andere geldschieters kon men in Boko een waterput aanleggen en leidingen en 
kraantjes plaatsen.
 
De Stad besteed ook aandacht aan het bevorderen van het ondernemerschap en het zoeken 
naar activiteiten die een inkomen kunnen opleveren. De vereniging CIProC ontwikkelde 
het project Nandiland. Dit project is bedoeld om ondernemende vrouwen in de Congolese 
provincie Kinshasa te helpen en te begeleiden bij het oprichten van hun zaak, door middel van 
opleidingen en een wedstrijd waarmee de beste projecten financiële steun konden winnen om 
van start te gaan.
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LOGISTIEKE, MATERIËLE EN ADMINISTRATIEVE  
ONDERSTEUNING VOOR VERENIGINGEN 

Om het rijke Brusselse verenigingsleven op te waarderen en de zichtbaarheid ervan te 
verbeteren, biedt de Stad de verenigingen logistieke en materiële steun aan door de kosten 
ten laste te nemen voor het huren van ruimten die worden gebruikt voor de organisatie van 
terugkerende activiteiten of conferenties.

Daarnaast beheert de Stad ook de aanvragen en vergunningen voor het gebruik van de 
openbare ruimte. Het gaat om een tiental evenementen in 2017. Deze begeleiding neemt 
de vorm aan van een administratieve en logistieke ondersteuning (hulp bij de organisatie en 
de opvolging, het eventueel ontlenen van materieel van de Stad Brussel, kleine financiële 
ondersteuning, promotie van de activiteit, enz.).
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INSTRUMENTEN VOOR WERELDBURGERSCHAPSEDUCATIE 

De vzw krijgt veel vragen vanuit organisaties met een permanent educatief aanbod voor 
jongeren en scholen met het oog op wereldburgerschap. Zij wilde daarom de ontwikkeling 
van allerlei hulpmiddelen ondersteunen, zoals leerkoffers, actietheater… rond uiteenlopende 
thema’s zoals mensenrechten, voedselsoevereiniteit, deelname van burgers aan verkiezingen 
of schuldkwijtschelding voor de Derde Wereld.

Daarom heeft de dienst met name zijn banden met het departement Openbaar Onderwijs 
van de Stad aangehaald. In 2017 organiseerde de Stad drie vertoningen voor jongeren in het 
hoger secundair onderwijs. In samenwerking met AchAct werd de film «True Cost» getoond 
aan leerlingen van de afdeling design van de Haute Ecole Francisco Ferrer. De film gaat over 
arbeidsomstandigheden in de modesector en de textielnijverheid. Met het Festival Millenium 
programmeerde we de documentaire “Facebookistan”  over de macht van facebook, en in 
samenwerking met de ngo SOS FAIM de film «Dead Monkeys Fear No Hyenas», over het 
inpalmen van gronden door een onrechtvaardig internationaal handelsbeleid. In totaal woonden 
meer dan 400 Brusselse leerlingen deze vertoningen bij. 

Ook de productie van een documentaire over het dagelijks leven van jongeren in Oost-Congo 
kreeg een duwtje in de rug. «Chroniques Congolaises» zal in 2018 aan de Brusselse leerlingen 
getoond worden.

1.3.  JONGEREN EN  
WERELDBURGERSCHAPSEDUCATIE
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STAGES EN INLEEFREIZEN VOOR JONGEREN

Verder kijken dan de eigen wijk, de eigen grenzen overschrijden en andere culturen en le-
venswijzen leren kennen zijn diepgaande ervaringen die jongeren in staat stellen om andere 
horizonten te verkennen en hun visie op de wereld te vormen. In 2017 werden drie inleefreizen 
voor jongeren ondersteund. In de “Haute Ecole Francisco Ferrer” krijgen leerlingen in de afde-
lingen verpleegkunde de kans om op het einde van hun opleiding stage te lopen in gezond-
heidscentra in Rwanda en Bolivia, 10 jongeren uit de afdeling vroedvrouw en verpleegkunde 
namen deel aan dit programma.  Zij kregen op die manier de kans om inzicht te verwerven in 
onze verschillen en onze gemeenschappelijke waarden op het vlak van gezondheidszorg en 
ervaring op te doen in andere werkomgevingen. 

De dienst Internationale Solidariteit nam deel aan een project in samenwerking met de vzw 
Bruxelles - Enseignement. Het project kreeg financiering van het Brussels Gewest en wil 
inzetten op een breder inzicht op de thema’s migratie en het ontdekken van de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling. Het project gaat in 2018 van start en eindigt met een evene-
ment dat zal plaatsvinden tijdens de Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit 2018.



2. BRUSSEL, EEN DUURZAME  
    EN ETHISCHE STAD
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De begrippen duurzame ontwikkeling en internationale solidariteit zijn met elkaar verweven en 
maken het mogelijk om op een transversale manier met andere diensten samen te werken aan 
een betere wereld voor iedereen. Vruchtbare samenwerkingen werden opgestart met Agenda 
21, de dienst Milieuraadgeving en de cel Energie die belast is met het Klimaatplan.

2.1. COMMISSIE «DUURZAME AANKOPEN» 
De opdracht van de commissie is het bevorderen van ethische, sociale en ecologische 
clausules in aanbestedingen en overheden aansturen om duurzame en lokale goederen en 
diensten aan te kopen. De commissie vergadert minstens vier keer per jaar. De dienst Interna-
tionale Solidariteit maakt deel uit van de commissie samen met de cellen Duurzame Ontwik-
keling en Milieuraadgeving die de vergaderingen moet voorbereiden. In 2017 formuleerde 
de commissie een advies voor de bestekken met betrekking tot de aankoop van alle enve-
loppen van de Stad. Via de commissie werd een vertegenwoordiger van de sociale-economie 
bedrijven in contact gebracht met de verantwoordelijke voor de overheidsopdrachten voor de 
uitvoering van diensten bij de Stad Brussel. Dit om na te gaan wanneer sociale-economiebedri-
jven konden worden opgenomen in de te raadplegen leveranciers van diensten.

2.2. ONDERSTEUNING VAN LOKALE ACTOREN DIE 
ZICH INZETTEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING
Via de vzw BRISSI ondersteunt de Stad eveneens activiteiten met betrekking tot eerlijke han-
del, verantwoorde consumptie en duurzame ontwikkeling ter attentie van het grote publiek. 
Tijdens de Week van de Fair Trade heeft de Stad Brussel bijvoorbeeld elke dag een fairtrade 
menu aangeboden aan haar personeel. Voorts werd er ook informatie over fair trade producten 
ter beschikking gesteld van de deelnemers. 

Een andere actie, op touw gezet door de Stad Brussel poogde mensen bewust te maken voor 
klimaatproblemen en hen aan te sporen tot een kleinere ecologische voetafdruk wat ener-
gie en grondstoffen betreft: «Let’s dream of a green Christmas. Laten we onze gewoontes 
veranderen en niet het klimaat!» Het evenement vond op 8 december plaats in de Ateliers des 
Tanneurs, in de Marollen, met standjes, repair cafés, infobalies, proevertjes, enz. 



3. VEERTIENDAAGSE VAN DE  
    INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
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De Stad Brussel biedt een ruime waaier van acties aan om zowel intern als extern de Brusselse 
bevolking te informeren, bewust te maken en te sensibiliseren aan de hand van  theatervoors-
tellingen, conferenties, dans, ciné-clubs, ... Hiervoor gaat de Stad op zoek naar expertise bij een 
aantal actoren op het terrein zoals universitairen en andere specialisten uit instellingen en/of 
verenigingen. Deze campagne is een uitstalraam waarmee de vitaliteit van het rijke Brusselse 
verenigingsleven in de kijker wordt geplaatst. Elk jaar kiest de Stad tussen 1 en 15 oktober een 
thema waarrond verschillende van deze actoren kunnen worden samengebracht en waarbij de 
sensibiliseringsinstrumenten kunnen worden uitgediept.

In 2017 heeft de Stad met de steun van de Stedelijke Adviesraad voor Internationale Solidariteit 
(SAIS) migratie als thema in de kijker geplaatst. Tijdens de twee weken van de Veertiendaagse 
van de Internationale Solidariteit, zijn met de steun van 44 partners,  26 activiteiten ontwikkeld.

Om het programma te stroomlijnen werd een stuurcomité opgericht die de cel en de SAIS zou 
helpen bij de voorbereiding van de Veertiendaagse. Het stuurcomité vergaderde op sleutelmo-
menten tijdens de ontwikkeling van de campagne. 
in 2017 kwam migraties uitgebreid aan bod in de media: migranten, hun drijfveren, hun opvang, 
hun impact op gastlanden en hun integratie. Net als vandaag, in 2018, trouwens.  De totale oorlog 
in Syrië, de dictatuur in Eritrea, de burgeroorlog in Afghanistan zetten massa’s mensen ertoe aan 
de ellende te ontvluchten om meer veiligheid te vinden, met name in Europese landen. Naast die 
mensen die aanspraak kunnen maken op het vluchtelingenstatuut, zijn er elke dag weer mensen 
die hun land ontvluchten op zoek naar een beter leven. De opvang van die mensen gaat niet 
zonder slag of stoot en verdeelt vaak de publieke opinie en de burgers. 

Tijdens de Veertiendaagse van 2017 boden de deelnemende verenigingen, zonder ambitie om op 
al die vragen te kunnen antwoorden, een kijk op migratie. Zij belichten bepaalde aspecten ervan 
en namen soms bewust afstand van de overvloed aan berichtgeving in de traditionele media 
en op de sociale netwerken. Er werden o.a. tentoonstellingen aangeboden in het fotoreportage-
centrum Geopolis, een conferentie met François De Smet, directeur van het Federaal Migratie-
centrum Myria, een voorstelling van het toneelstuk «Silence on brûle», en nog veel meer.

Ook werd ervoor gekozen om te laten zien wat deze migranten kunnen betekenen en bijdra-
gen aan onze samenleving door ontmoetingen met hen te organiseren, bijvoorbeeld tijdens 
workshops met Refugees got talent waarop migranten gedurende enkele uren een stuk van hun 
knowhow delen met de deelnemers: graffiti en beeldhouwen stonden op programma, tot ge-
noegen van de gelukkige deelnemers. Tijdens de openingsreceptie luisterden we naar de groep 
Nawaris, onder leiding van de jonge Irakese vluchteling Hussein Rassim: een mooi ontmoetings-
moment waarop culturen samen smolten. Op 8 oktober in La Tentation stond de voorstelling 
«We all need Love» op het programma. Asielzoekers kregen er een stem dankzij het werk van de 
Compagnie Transe en Danse: hun dromen, hun vragen, hun ervaringen kwamen tot leven op het 
podium. In de tentoonstelling Ademruimte van Via Via Travelers Café werd in samenwerking met 
Globe Aroma dan weer het artistiek werk van nieuwkomers tentoongesteld. 

Naar aanleiding van onze samenwerking met het departement  Onderwijs werden twee acti-
viteiten opgezet waaraan 300 leerlingen van de Brusselse scholen deelnamen. Ten eerste een 
filmvoorstelling tijdens het filmfestival Alimenterre over het monopoliseren van gronden of de 
oneerlijkheid in internationale handelsrelaties. De tweede voorstelling was het stuk “Colonia-
loscopie”, dat op een krachtige, grappige en cynische manier de koloniale verhoudingen en de 
hardnekkige herinneringen eraan afschilderde. 

Een van de nieuwigheden dit jaar betreft een specifiek scholenprogramma rond migraties dat 
bij de schooldirecties werd voorgesteld. Minstens 255 leerlingen konden daardoor filmprojecties 
bijwonen en tentoonstellingen bezoeken die verband hielden met het thema van de Veertien-
daagse van de Internationale Solidariteit.

Voor het volledige programma: http://www.solidarite.bruxelles.be/nl



4. GEDECENTRALISEERDE  
INTERNATIONALE SAMENWERKING 
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4.1. PARTNERSCHAP MET DE STAD KINSHASA
VERSTERKING VAN DE DIENSTEN BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING 
VAN DE GEMEENTE KIMBANSEKE

De Stad Brussel zet haar samenwerking met de gemeente Kimbanseke (Kinshasa) verder om 
de diensten Burgerlijke Stand en Bevolking te verbeteren in het kader van haar deelname aan 
het programma Gemeentelijke Internationale Samenwerking van de federale overheid. 

In 2017 begon een nieuwe fase, deze keer voor vijf jaar, 2017-2021. Besparingen en een hero-
riëntatie van de ontwikkelingshulp door DGD impliceerden een nieuw paradigma en theoretisch 
kader voor dit partnerschap. Dit jaar kwam in essentie neer op wachten op een financierings-
verbintenis van de federale overheid en werd benut om die veranderingen te organiseren en te 
plannen.

Al in november 2016 keurde de Gemeenteraad de ondertekening van het samenwerkings-
protocol tussen de Stad Brussel en de gemeente Kimbanseke goed, een engagement om 
van 2017 tot en met 2021 samen te werken met federale subsidies. Op 8 mei 2017 keurde de 
Gemeenteraad de overeenkomst voor effectieve deelname aan het nieuwe programma voor 
Gemeentelijke Internationale Samenwerking van 2017-2021 goed, met als doel de capaciteit 
van de diensten Burgerlijke Stand en Bevolking van de gemeente Kimbanseke verder uit te 
bouwen. 

In mei trok een delegatie van twee ambtenaren van het departement Demografie naar Kinsha-
sa/Kimbanseke om de opgestarte acties op te volgen zoals het uitwerken van de organigram-
men en functiefiches van de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand en het operationaliseren 
van de procedures en documenten m.b.t. het bevolkingsregister (op basis van volkstellingen in 
de 46 wijken van de partnergemeente). 

In augustus daarop volgde nog een missie met twee personen naar Kinshasa om er met hun 
collega’s van Kimbanseke deel te nemen aan een overleg voor de start van het programma 
2017-2021 georganiseerd door de Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel (Brulocalis) en de 
UVCW (vereniging van Waalse steden en gemeenten). Alle Franstalige Belgische gemeenten 
die actief zijn binnen dit programma in Congo waren hierop aanwezig. 

Vervolgens was het wachten op de nieuwe modelformulieren en op een extrapolatie van de 
budgettaire bedragen om in aanmerking te nemen bij de uitwerking van de actieplannen eind 
januari 2018.
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Vanwege de termijnen is de opsplitsing van het vijfjarenplan in jaarlijkse operationele plannen 
voor 2017 en 2018 samengesmolten; het budget voor beide jaren werd een globale enveloppe.

Gezien de hierboven beschreven situatie en de zeer gespannen politieke toestand in Congo 
(de regering weigert de verwachte verkiezingen te organiseren), werd de uitvoering van de acti-
viteiten inzake Bevolking en Burgerlijke Stand in Kimbanseke uitgesteld. De communicatie met 
de partner werd daarbij niet aangetast en we gaan ervan uit dat het nieuwe gebouw bevolking/
archieven afgewerkt wordt en dat de diensten er eind 2017 kunnen intrekken. Het stuurcomité 
is blijven vergaderen met Michel Baruti als coördinator. 

Geboorteregistratie in Kimbanseke

Bedoeling van de inschrijving is dat de administratieve overheid de geboorte van de kinderen registreert. 
Dat is immers een blijvend en officieel bewijs van het bestaan van een kind, een wezenlijke voorwaarde om 
de rechten van dat kind en zijn praktische noden waar te maken:
• Het recht van een kind op een nationaliteit waarborgen, waardoor het een paspoort kan krijgen, een 

bankrekening kan openen, leningen kan aangaan, kan stemmen en werk kan vinden. 
• De toegang tot basisdiensten waarborgen, zoals inenting, gezondheidszorg en inschrijving in een on-

derwijsinstelling op de daartoe aangewezen leeftijd. 
• De wettelijke bescherming van de kinderen waarborgen, meer bepaald met het oog op het voorkomen van 

kinderarbeid, om hen te beschermen tegen legerdienst of rekrutering in het leger, om kindhuwelijken te 
bestrijden.

GEBOORTEN BINNEN DE 
WETTELIJKE TERMIJNEN

GEBOORTEN BUITEN DE 
WETTELIJKE TERMIJNEN

2011 1957 390

2012 6776 904

2013 12038 349

2014 16708 423

2015 13835 3498

2016 11308 499
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CULTUUR ALS MOTOR VOOR VERANDERING

De samenwerking met de vzw Music Fund en Masolo in Kinshasa werd verder gezet. Aange-
zien de fanfare in Masolo niet beschikt over voldoende instrumenten in bespeelbare staat, ziet 
zij zich verplicht bepaalde jongeren te weigeren, hoewel die belangstelling hebben om een 
blaasinstrument te leren bespelen. De meeste instrumenten die momenteel worden bespeeld, 
zijn ontregeld, beschadigd of niet meer volledig. Daardoor kunnen de jonge muzikanten hun 
spelniveau niet verbeteren. De globale doelstelling van het project is dan ook te komen tot een 
autonoom beheer van de instrumenten in Masolo, terwijl de operationele doelstellingen erin 
bestaan één of meer herstellers van blaasinstrumenten op te leiden in Masolo.
In 2017 spitsten de activiteiten zich toe op het sturen van Europese deskundigen naar Kinshasa 
om daar jonge herstellers van blaasinstrumenten op te leiden, en op een stage van twee maan-
den die de jonge hersteller Mando Mengi in België kwam volgen. Tegelijk werden materieel, 
gereedschap en muziekinstrumenten aangekocht voor het inrichten van de herstelwerkplaats 
in Kinshasa.
Een ander project betreft het productiehuis Dancing Dog dat gedurende drie jaar het dage-
lijks leven, de avonturen en de dromen van kunstenaar Botalatala, “le Ministre des poubelles” 
opvolgde. Botalatala woont in Kimbanseke en maakt driedimensionale maquettes met afval uit 
Kinshasa. Telkens behandelt hij een maatschappelijk thema zoals democratie, vrouwenrechten, 
afvalbeheer… zodat zijn kunst discussie teweegbrengt in de openbare ruimte en die discus-
sie ook zelf voedt. De film die het productiehuis draaide is een duik in het dagelijks leven van 
deze kunstenaar, zijn echtgenote en zijn leerjongens terwijl hun land op heikele verkiezingen 
afstevent. Zo werpt de film een zeldzaam licht op het dagelijks leven in Kinshasa en de vele 
obstakels die daarbij horen. Er ontstaat ruimte voor een nuttig debat over artistieke uitdagingen 
in volksbuurten. In combinatie met workshops voor scholen geeft de film kinderen de kans om 
anders naar afval te kijken en het niet zomaar te zien als iets wat de consumptiemaatschappij 
niet meer kan gebruiken. De documentaire « le Ministre des poubelles « werd zowel in Brussel 
als in Kinshasa voorgesteld, met voorstellingen en schoolworkshops voor leerlingen hier en 
ginder. 
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In dezelfde geest ondersteunde de Stad het project Elongo, dat jongeren in Brussel en Kinsha-
sa die door hun sociaaleconomische situatie weinig met kunst in aanraking komen, de kans wil 
bieden om hun talenten te ontdekken of te ontwikkelen via initiatie in verschillende kunstdisci-
plines. In twee scholen in Kimbanseke leidden erkende plaatselijke kunstenaars een slam- en 
dansworkshop om de jonge leerlingen in contact te brengen met die kunstdisciplines.

GEMEENSCHAPSONTWIKKELING EN STEUN AAN DE LOKALE 
WIJKCOMITÉS IN KIMBANSEKE

Heel wat Brusselse verenigingen zijn actief in Kinshasa met projecten die elkaar kunnen aanvul-
len, ze geven gestalte aan de vele banden tussen Brussel en Kinshasa. De betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij het partnerschap maakt het mogelijk om deze veelzijdige 
banden te versterken, burgers mee te laten nadenken en ontwikkelingsprojecten tot stand te 
brengen voor de gemeente.

De Stad ondersteunde de vzw Macédoine en haar project «Plan voor burgerparticipatie en 
lokale ontwikkeling» in de gemeente Kimbanseke. De vzw heeft meerdere missies naar 
Kimbanseke georganiseerd om twee soorten actoren bijeen te brengen: het maatschappelijk 
middenveld en het plaatselijk bestuur. De bedoeling was samen met hen tot een denkoefening 
te komen over burgerparticipatie en over hoe door samenwerking en luisteren naar elkaar het 
dagelijks leven van de inwoners van de gemeente zou kunnen worden verbeterd.

4.2. PARTNERSCHAP MET MAROKKO
De samenwerking met de vzw Fédération des Espoirs d’Al Hoceima in Al Hoceima werd verder 
gezet in 2017. Er werd steun verleent aan vrouwencoöperaties die actief zijn in de productie van 
lokale ambacht met sterke culturele waarde en aan verenigingen die actief zijn in het Nationaal 
Park en de baai van Al Hoceima. Er werden bussen aangekocht en naar Marokko gestuurd om 
allerlei verplaatsingen naar het nationaal Park mogelijk maken en om dienst te doen voor het 
transport van ambachtelijke producten naar beurzen en lokale markten.

4.3. NOODHULP
Ieder jaar wordt een budget uitgetrokken voor noodhulp bij natuurrampen en humanitaire ram-
pen. In 2017 werd gekozen voor de operatie 12.12.12, voor de strijd tegen de honger in de Hoorn 
van Afrika, en voor UNICEF en de hulp aan Rohyngya-vluchtelingen in Myanmar.
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Ieder jaar wordt het budget voor Internationale Solidariteit gedeeltelijk beheerd door de Stad 
Brussel en door de vzw Brissi, waaraan de Stad de uitvoering van bepaalde projecten heeft 
gedelegeerd. In 2017 beschikt de Stad over een totaal budget van 562.000 euro.

De internationale projecten met de stad Kinshasa en met Marokko en de uitwerking van het 
strategisch plan worden gedelegeerd aan de vzw BRISSI.

De grafieken geven de financiële middelen weer in functie van de verschillende interventiege-
bieden, 50% van het budget wordt rechtstreeks toegekend aan de partners in het Zuiden, de 
overige 50 % gaat naar educatie en sensibilisering rond wereldburgerschap, met bijzondere 
aandacht voor jongeren.

Ieder jaar draagt de vzw BRISSI een deel van de subsidie over toegewezen aan complexe 
internationale projecten. Dit zijn lopende projecten die een aanpak over meerdere jaren nodig 
hebben om het hoofd te kunnen bieden aan de praktische uitvoeringsmoeilijkheden op het 
terrein.
Wat de ontvangsten betreft neemt de Stad deel aan twee meerjarige financieringsprogram-
ma’s, een strategie om de ontvangsten te diversifiëren op termijn moet geleidelijk worden 
uitgewerkt. 

Het uitvoeren van die programma’s wordt gedelegeerd aan de vzw BRISSI.

Zo hernieuwde de Stad in 2017 haar engagement binnen het meerjarenprogramma van de 
federale overheid, Gemeentelijke Internationale Samenwerking 2017 – 2021, om zo te kunnen 
blijven investeren in de diensten Burgerlijke Stand en Bevolking van de gemeente Kim-
banseke/Kinshasa. Dit programma wordt gecoördineerd door Brulocalis en UVCW en overkoe-
pelt alle Belgische gemeenten die in Congo actief in een dynamiek van uitwisseling van goede 
praktijken en kapitaliseren van kennis en ervaring. Voor 2017-2021 kreeg de Stad Brussel een 
financiering van 176.723 euro, goed voor gemiddeld 35.000 euro per jaar.

Sinds 2014 is de Stad eveneens aangesloten bij het programma «Impulsbeleid» van de 
Vlaamse Gemeenschap. Dit fonds biedt jaarlijks 45.000 euro voor het ontwikkelen van een 
beleid inzake internationale solidariteit gebaseerd op informatie en sensibilisering, versterking 
van de capaciteiten op intern en extern niveau en de ontwikkeling van internationale partner-
schappen.

Totaalbudget 562.000€

 STAD BRUSSEL

 BRISSI

1.

5. FINANCIEEL VERSLAG
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 Werkingskosten 4%

 Noodhulp 2%

 Marokko 7%

 Kinshasa 17%

 Veertiendaagse van de  

     Solidariteit 16%

 Brussel, ethische en duurzame stad  3%

 Steun aan lokale verenigingen 51%

2.

 Noord

 Zuid

3.

 Eigen middelen Stad Brussel

 Externe Financiering

Externe financiering4.

Verdeling Noord-Zuid


