Laureaten Projectoproep Internationale Solidariteit 2020
SENSIBILISATIE ET INFORMATIE
ACTION ET RECHERCHE CULTURELLES (ARC)
« Derrière l’étiquette : Journée de résistance à la Fast-Fashion » : Sensibilisering rond de
overconsumptie van textiel in het Noorden en de problemen veroorzaakt door de textielindustrie in
het Zuiden aan de hand van een conferentie, workshops en uitwisseling.

ACTIONS CONSOMMATEURS TRAVAILLEURS (ACHACT)
«Check the change - un salaire vital pour les travailleur.euse.s de l’habillement» : Filmdebat over het
thema degelijk werk met name over de betaling van een leefbaar loon voor kledingwerkers.

ARAB WOMEN'S SOLIDARITY ASSOCIATION – BELGIË (AWSA-BE) :
«Laïcité et diversité au Liban, un regard alternatif et des ponts pour le vivre ensemble”: Ontwikkeling
van een pedagogische tool en fototentoonstelling gebaseerd op het werk van jonge Libanese
laureaten over vrijzinnigheid, samenleven en burgerschap in Libanon.

ASSOCIATION BELGE DES DREPANOCYTAIRES ( A.B.DREPA)
« Soirée de sensibilisation sur la drépanocytose à Bruxelles» : Informatie-avond over sikkelcelziekte
in Brussel ter attentie van de Afrikaanse diaspora.

COALITION PLUS BELGIQUE
« Bamako, Marrakech, Bruxelles…ma clinique de santé communautaire » : Projectieconferentie en
uitwisseling van ervaringen en goede praktijken Noord-Zuid/ Zuid-Zuid / Zuid-Noord, rond
gemeenschapsgezondheid en de strijd tegen HIV/AIDS.

COORDINATION NATIONALE D’ACTION POUR LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE (CNAPD) :
«Démocratisons la démocratie!» : Onderwijskit "Démocra'quoi": 9 themabladen met activiteiten om
de inhoud te gebruiken met een jong publiek, met een dag van bezinning, workshops en een
toneelstuk.

COMMISSION JUSTICE ET PAIX :
« Les minerais de la transition énergétique - Comment parvenir à une société sobre en carbone et
équitable pour toutes et tous» : Verspreiding en druk van het collectieve rapport "Mineralen van de
energietransitie, naar een koolstofarme samenleving voor iedereen", over vraagstukken in verband
met de energietransitie.

DÉFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL BELGIQUE :
« BRIDGE»: Bewustmaking van de problematiek van gendergerelateerd geweld tegen
migrantenkinderen en het creëren van bewustmakingsinstrumenten bij jongeren die ervaring
hebben met migratie en de verspreiding van deze instrumenten onder een breed publiek en in
opvangcentra.

DAMES DRAAIEN
«Séance Film-débat Nord-Sud» : Een documentairevoorstelling en debat over globalisering en
eerlijke handel In het kader van het jaarlijkse festival "Dames draaien".

ENTRAIDE ET FRATERNITÉ
« Les inégalités ça nous regarde et ça passe aussi par notre assiette » : Bewustmaking van de
gespecialiseerde en gedifferentieerde basisschoolomgeving over de ongelijkheden tussen Noord en
Zuid, over duurzaam voedsel: benadering van het begrip van het wereldvoedselsysteem via
animaties.

EUROPEAN THEATRE AND FILM INSTITUTE (ETFI) :
«EurAsia Theatre and Film Campuses » : Koppelen van deelnemers uit verschillende Euraziatische
landen aan Brussel voor het opzetten van gemeenschappelijke theaterateliers, conferenties en
workshops.

FAMILLES DU MONDE (FAMIDO) :
«NEPANTLI – Entre deux « MOI »: Educatief materiaal over migratieprocessen, om de
"migratierouw" onder jonge migranten en autochtonen te begrijpen en te vergemakkelijken.

FORUM VOOR VREDESACTIE (VREDESACTIE) :
« Speurtocht naar de Smoking Gun Brusselaars ontdekken de inzet van Belgische wapens bij
oorlogsmisdaden »: Sensibilisatie over de impact van gewapende conflicten, de betrokkenheid van
België en de bewegingsruimte voor burgeracties binnen het wettelijke kader. Verspreiding van
onderzoek gerealiseerd in het kader van workshops.

GROUPE ONE:
« Commerçants éco-solidaires»: Sensibilisering m.b.t. de invoering van de SDG'S volgens een NoordZuid as, ten behoeve van de handelaars in Brussel.

HANDICAP INTERNATIONAL :
« Interactief en educatief spel over handicap en inclusie voor leerlingen van het secundair
onderwijs » : Interactief spel, schoolanimaties over handicap en inclusie voor middelbare scholieren.

LES NOUVEAUX DISPARUS :
« Festival Théâtres Nomades : Sensibilisation et éducation au développement durable » :
Bewustwording enonderwijs voor duurzame ontwikkeling.

MAISON DE LA FAMILLE
« Aider à former en Santé Mentale l'Hôpital de Beit-Jala et particulièrement la consultation
psychopédiatrique » : Ondersteuning van de Palestijnse psycho-medische sector en sensibilisering
van het medisch personeel in Brussel over de psychische problemen van vrouwen in de bezette
gebieden.

MAPS :
« Reset » : Fototentoonstelling over de toegang tot gezondheidszorg, de gevolgen van conflicten en
armoede in ontwikkelingslanden.

MUTUALITÉ SAINT-MICHEL
« Forum Afrique Solidaire : la santé en RDCongo» : Forum abordant la protection sociale en Afrique,
avec un focus sur les mutuelles de santé en RDC.

OBJECTIF
« S’émanciper par la citoyenneté active »: Opleiding van facilitatoren voor wereldwijde
burgerschapseducatie op openbare gebieden.

OUT OF FOCUS
« Fulu Act, Kinshasa incarné »: Fototentoonstelling, voorstellingen over ecologische vraagstukken en
de verbeelding van het verband tussen consumptie en ecologie, met een focus op de impact in
Afrika van de massale import van consumptiegoederen.

OXFAM WERELDWINKEL BRUSSEL
« Fair-trade for all » : Solidaire brunch, tentoonstelling, spelletjes, reportages over eerlijke handel.

SIREAS
Jeux d’austérité : la santé en danger ! : In het kader van een activiteitencyclus, een
bewustmakingsdag met creatieve expressieworkshops en een show over toegang en het recht op
gezondheidszorg met een noord-zuidas.

THE FOOD BRIDGE
« Africana Flavours 2020: From Caïro To The Cape – food and memories of happiness « :
Bewustmaking rond duurzame ontwikkeling via verantwoorde consumptie in het Noorden en de
Afrikaanse gastronomie.

TRANSE-EN-DANSE
« INTER-EX-CHANGE ! Formation pédagogique intersectorielle et interculturelle : Des méthodologies
alternatives pour promouvoir le respect des droits humains, favoriser l’inclusion et le vivre
ensemble » : Multidisciplinaire pedagogische opleiding over interculturele dialoog, inclusie,
burgerschap en het verminderen van ongelijkheden, voor professionals in sectoren die verband
houden met jeugdzorg.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
ASSOCIATION BELGO BASSE-GUINEE
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 (Guinee).

CAIFEN (CENTRE D'AIDE ET DE FORMATION ENTREPRENEURIALES
Organiseren van naailessen voor doofstomme meisjes in een bestaand centrum voor gehandicapten
in Kinshasa, Bondeko-centrum (DRC).

CRÉATION D'UN MONDE
Het oprichten van een coöperatieve om het transport, de ontvangst, de verpakking en de distributie
van visproducten te vergemakkelijken (Guinee).

COORDINATION HAALI PULAR GUINÉE DE BELGIQUE
Bouw van een watertoren en een distributienetwerk in de gemeente Popodara, sensibilisering van
de gebruikers en ondersteuning van de beheerseenheid (Guinee).

DIASPORA AFAR DE BELGIQUE
Distributie van zonnekits aan 100 kinderen uit kwetsbare gezinnen, oprichting van een mini-zonneenergiecentrale binnen de basisschool (Ethiopië).

EDUKADO

Afwerking van de bouw van een sanitaire blok in een school om de hygiëne te garanderen van de
gemeenschap in Waterloo, Sierra Leone.

FEDERATION DES CONGOLAIS DE BRUXELLES (FCBXL)
Opleiding van jonge meisjes in het Agrobootcamp, en opstart en begeleiding van een
verwerkingseenheid voor landbouwproducten in Kinshasa (DRC).

INITIATIVES SOLIDARITÉ 224
Oprichting van een coöperatieve van jonge vissers met de inbreng van twee vissersboten en het
opzetten van een commercieel circuit (Guinee)

KIYO NGO VOOR KINDERRECHTEN
Begeleiding van 240 jongeren bij de ontwikkeling van hun coöperaties en micro-ondernemingen in
de DRC op het gebied van de landbouw (Zuid-Kivu).

MICRODEV
Opleiding, coaching en financiële steun voor 250 vrouwelijke ondernemers door middel van
individuele of op solidariteit gebaseerde leningen (DRC).

PLAN INTERNATIONAL BELGIQUE
Voetbaltraining voor 300 meisjes, sensibilisering van de lokale gemeenschap, school en
schoolmanagementcomités rond gendergelijkheid (Senegal).

SOCIAL ECOLOGY EDUCATION FUND
Bouw van een micro-kleuterschool met een pedagogisch programma in het Engels “learning by
playing”, met aandacht voor sociale inclusie en ecologisch bewustzijn.

SOCIALISTISCHE SOLIDARITEIT (FOS)
Uitwerken gezondheidsbeleid voor de vakbonden, bijstandsactiviteiten voor slachtoffers van
beroepsongevallen, technische en juridische begeleiding voor werknemers die zetelen in paritair
comité (Colombia).

UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES
Oprichten van Aloë Vera productie voor de verwerking en commercialisering van desinfecterende
gel tegen de verspreiding van COVID 19 in Sucre (Bolivia)

VIVA AFRICA
Ontwikkeling van 4 Dreamcentra binnen bestaande gezondheidscentra en kraamafdelingen voor
chronische ziekten, met name HIV-AIDS, Tuberculose of malaria (Guinee).

VONKEN VAN HOOP
Oprichting van een dienst voor arbeidsbegeleiding voor jongeren en opleiding (Ecuador)

