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Plenaire installatievergadering 

Dinsdag 16 november 2021 

Notulen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AANWEZIG: 

 

Mevrouw Muytebele, voorzitter. 

Mevr. Azebaal  (Centre Tefo), mevr. Draghici (Belgisch-Roemeens Cultureel Huis - Arthis), mevr. Gaggiottini 

(Citoyen.ne), mevr. Medda (INCA-CGIL), mevr. Kouablan  (Mrax), dhr. Ahadji (Afrology), dhr. Chuitar  (Le 

Foyer des Jeunes des Marolles), dhr. Dioum (Espace Culture et Développement), dhr. Houmey Noviti (Maison 

de l'Initiative Citoyenne), leden van de adviesraad.  

De heer Gabriels, dhr. Gheude. 

VERONTSCHULDIGD: Mevrouw Louahed, de heer Hammout, de heer Peeters, leden van de adviesraad. 

AFWEZIG:   

 

**** 

 

De vergadering wordt om 17.35 uur geopend onder voorzitterschap van mevrouw Muytebele 

 

**** 

 

Agenda: 
• Installatie van de leden van de adviesraad: 

 

De voorzitter installeert nominatief de aanwezige vertegenwoordigers van de vertegenwoordigde 

verenigingen: 

 

  De heer Ahadji Ablam     Afrology  

Mevrouw Azeebal Assia    Centre Tefo  

De heer Chuitar Bilal     Le Foyer des Jeunes des Marolles 

De heer Dioum Moussa     Espace Culture et Développement  

Mevrouw Draghici Carmen    Belgo-Roemeens Cultureel Huis - Arthis 

Mevrouw Gaggiottini Laura   Citoyen.ne 

De heer Houmey Noviti Spero    Maison de l’Initiative Citoyenne  

Mevrouw Kouablan Francine Esther   MRAX 

Mevrouw Medda Eleonora    INCA-CGIL  

 

Aangenomen 
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1. Mededelingen: 

 

Data van geselecteerde activiteiten in verband met culturele diversiteit waarvoor de Cel Gelijke 

Kansen reeds initiatieven heeft genomen. Evenementen waarvoor de BRCD van harte wordt 

uitgenodigd om deel te nemen aan de projectontwikkeling. 

▪ Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie - 21 maart 2022 - Wedstrijd om 

een poster te illustreren over het thema rassendiscriminatie (wedstrijdreglement in bijlage) 

▪ Internationale Roma-dag - 8 april 2022 - bewustmakingsactie georganiseerd in samenwerking met 

het Belgo-Roemeens Cultureel Huis - Arthis 

▪ Werelddag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling - rond 21 mei 2022 - DiverCity  

De aan de data gekoppelde activiteiten in verband met culturele diversiteit worden geenszins beperkt, 

hetzij voor de reeds geselecteerde data, met eventuele aanvullende bijdragen, hetzij voor andere 

symbolische data die in de kijker moeten worden gezet. 

 

Akte genomen 

 

2. Werkgroepen 

 

Hun taak zal erin bestaan de voorstellen te definiëren en vast te stellen. De adviesraad kan, op initiatief 

van een of meer van zijn leden, in een specifieke werkgroep bijeenkomen om voor te stellen 

activiteiten of aanbevelingen te bespreken. Het secretariaat zal logistieke steun verlenen voor de 

praktische organisatie van de vergaderingen. 

De voorzitter verzoekt de leden deze gelegenheid aan te grijpen om vooruitgang te boeken met de 3 

reeds geplande activiteiten - zie vorig punt.  

 

Akte genomen 

 

Het vraagstuk van een tijdelijke ruimte voor de verenigingen die lid zijn van de BRCD raakt stilaan 

opgelost. Gedetailleerde informatie zal in een later stadium worden verstrekt. 

 

Akte genomen 

  

3. Actieplan ter bestrijding van racisme en antisemitisme in de stad Brussel 

 

Mevrouw Maguy Ikulu, vertegenwoordiger van Bepax, een extern adviesbureau dat de administratie 

bijstaat bij de invoering van een actieplan tegen racisme en antisemitisme in de stad Brussel, geeft de 

voorlopige stand van zaken van de lopende werkzaamheden. 

 

Akte genomen 

 

4. Agenda 

 

 Kalender van de voor 2022 geplande plenaire vergaderingen 

 

▪ Woensdag 9 maart 2022 – 17.30 uur; 

▪ Dinsdag 3 mei 2022 – 17.30 uur; 

▪ Woensdag 14 september 2022 – 17.30 uur; 

▪ Dinsdag 6 december 2022 - 17:30. 

 

Aangenomen 

 

 

5. Varia. 



 

 

Mevrouw Kouablan, vertegenwoordiger van Mrax, wil graag weten hoe synergieën kunnen worden 

ontwikkeld tussen de BRCD, zijn vertegenwoordigers van verenigingen, de Stad Brussel en de 

toekomstige projecten die door haar vereniging worden ontwikkeld. 

De voorzitter benadrukt dat een van de taken van de BRCD erin bestaat banden en synergieën tot stand 

te brengen tussen verenigingen die diversiteit vertegenwoordigen en wijst op de daartoe ingevoerde 

regelingen, zoals die in de punten mededelingen en werkgroepen zijn opgenomen. 

 

Akte genomen 

 

De heer Ahadji, vertegenwoordiger van Afrology, zou 2 december - de Internationale Dag van de 

Afschaffing van de Slavernij - willen laten opnemen in de terugkerende activiteiten van de BRCD. 

De voorzitter moedigt hem aan terug te koppelen naar de raad met concrete voorstellen - zie ook punten 

mededelingen en werkgroepen. 

 

Akte genomen 

 

De aanwezige leden van de adviesraad stemmen in met de interne verspreiding van een bestand met 

de contactgegevens van de verschillende leden van de BRCD. 

 

Akte genomen 

 

De vergadering is om 19.00 uur gesloten. 

 


