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Laureaten Projectoproep Internationale Solidariteit 2021 

SENSIBILISATIE 
 

1. Action et Recherche Culturelles, ARC  
« Derrière l’étiquette : Journée de résistance à la Fast-Fashion» : Bewustmaking van de overconsumptie aan 

textiel en de problemen die deze industrie met zich meebrengt en de bestaande alternatieven voor 

consumenten 

2. Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales, IHECS  
« Aarde !». : Tentoonstelling van een Congolese cartoonist en bewustmaking over de vernietiging van 

onze planeet en de gevaren op korte termijn van vervuiling en ontbossing..  

3. Arts et Publics  
"Van papa tot friet : een reis door videogames". Bewustwording van de banden tussen Europa en 

Latijns-Amerika door middel van workshops en het ontwerpen van videogames met jongeren van 18-25 

jaar.  

4. Service International de Recherche d’Education et d’Action sociale, SIREAS : 
"Laten we onze gedachten dekoloniseren". Reflectiemoment over kolonisatie, de uitdagingen en de 

gevolgen ervan via workshops rond creatieve expressie, een voorstelling-debat en animaties.  

5. Viva Salud Salud   
« Defend the Defenders » : Bewustwording van de groten publiek voor de mensenrechten en hun 

schendingen gedurende de dag Internationale mensenrechtenwetgeving.  

6. Clowns Sans Frontières , afgekort CSF  
«La Caravane de la Solidarité». ". Sensibilisatie van een jong publiek over de realiteit van conflicten tussen 

gemeenschappen en culturele diversiteit aan de hand van circus en spel. 

7. War-Affected People's Association, WAPA International  
"De oorlog is geen kinderspel". Digitalisering van een bestaande educatieve tool gemaakt in samenwerking 

met het Rode Kruis over het thema kindsoldaten 

 

8. Commission Justice et Paix Francophone  
« Digitale campagne voor een sobere en duurzame transitie". Digitale campagne om het bewustzijn te vergroten 

en empowerment van jongeren van 18-30 jaar voor een ecologische en inclusieve transitie.  

9. Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale  
"Kijk en reflectie op de 60 jaar onafhankelijkheid van de DR Congo". Bewustwording van het Belgisch koloniale 

verleden en zijn repercussies vandaag via het toneelstuk "Qui est blanc dans cette histoire" door Raphaëlle 

BRUNEAU. 

10. Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie , afgekort CNAPD, 
"NAVO laat het ons weten!". Informeren over de werking van internationale betrekkingen zoals de NAVO 

en reflectie op de collectieve opbouw van een cultuur van vrede. 

11. "Socialistische Solidariteit" vzw, afgekort FOS 
" Desperate Housewives".: Campagne op sociale media en in de straten van Brussel om bewustwording 

te creëren over de ongelijke positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. 
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12. Vriendschap Zonder Grenzen 
"Ontbijt vol vriendschap met vluchtelingen" : Bewustwording van de realiteit van vluchtelingen aan de 

hand van een wekelijkse voedseldistributie voor vluchtelingen en hun getuigenissen. 

13. Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia , afgekort 

OIDHACO 
"Informeren over de waarheid van het gewapende conflict in Colombia". Bewustwording van het belang 

van het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de FARC aan de hand van het rapport over 

het conflict van de "waarheidscommissie”. 

14. Action Damien  
"Global Citizen Ambassadors»: Bewustwording van jongeren over het verband tussen infectieziekten en 

armoede en de beperkte toegang tot gezondheidszorg.  

15. EU-LAT Network vzw / Red EU-LAT  
"Bewustzijn over lobbywerk voor Latijns-Amerika bij de Europese instellingen". Webinar over de 

belangenbehartiging bij de Europese Unie over thema's als geslacht, milieubescherming en 

bedrijfsverantwoordelijkheden in Latijns-Amerika.  

16. Caritas International Belgique  
"Van conflict naar dialoog” : Getuigenissen en workshops in Niger en de DRC". Bewustmaking over het 

belang van sociale cohesie en vrede in een context van instabiliteit en volksverhuizingen. 

INTERNATIONALE SAMENWERKING: 

17. Edukado  
Renovatie van een school en inrichting van infrastructuur voor zonne-energieproductie in Senegal. 

18. Action pour le Développement International , afgekort ADI 
Inrichten van een biologisch landbouwproductiesysteem - een gemeenschappelijke moestuin om de 

voedselzekerheid in Colombia te garanderen. 

19. Centre d’Aide et Formation Entrepreneuriales , afgekort CAIFEN  
Project voor het opstarten van een coöperatieve varkensfokkerij in het dorp Mbio, gemeente Maluka in 

de DRC. 

20. Coordination Haali-Pular Guinée de Belgique , afgekort Co-Haali Pular 
Bouw van een basisschool in Missidé Hamdallaye - Prefectuur van Télimélé in Guinee Conakry. 

21. Comité Belge de soutien au peuple Sahraoui  
Culturele animatie in een Sahrawi vluchtelingenkamp in Algerije en uitrusting van de muziekacademie ter 

plaatse. 

22. Association des ressortissants de Télimélé et Amis de Belgique, afgekort ARTAB 
Ontwikkeling en uitrusting in zonnepompen van 2 waterputten met drinkwater in het dorp Botoko in 

Guinee Conakry. 

23. Collectif Drépanocytose 
Alternatieve training en socio-professionele integratie van kwetsbare jongeren inTshumbe via de 

oprichting van een fietsatelier. 

24. Centre d’Accueil, de Recherche, d’Insertion et d’Animation  
Verbetering van de gezondheid van kinderen in de gemeente Nguigmi in Niger door de aanleg van 

moestuinen in scholen ter bevordering van de teelt van geneeskrachtige planten en planten met een hoge 

voedingswaarde. 

25. Toestand 
Technische en culturele samenwerking tussen Brussel en Saint-Louis in Senegal voor organisatorische en 
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artistieke capaciteitsopbouw voor jongeren, vrouwen en vissers van de gemeenschappen in Barbarie. 

26. Maison de la famille - Willy Peers  
Ondersteuning van de training en renovatie van mentale gezondheidsafdeling in het "Hôpital Basr" van 

Beitjala / Bethlehem en vooral de programma's voor vrouwen en kinderen. 

27. Union Nationale des Mutualités Socialistes, UNMS – Solidaris 
Ontwikkeling en implementatie van een operationeel systeem om tegen HIV en seksueel en 

gendergerelateerd geweld te bestrijden en de bevordering van mensenrechten in scholen in 

Masina/Kinshasa. 

28. KIYO ONG des droits de l’enfant  
Socio-economische integratie van jongeren voor vrede en ontwikkeling in Burundi. 


