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Conseil Bruxellois de la Diversité Culturelle  

Brusselse Raad voor de Culturele Diversiteit  

 

Plenaire zitting  

Woensdag 9 maart 2022 

Notulen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mevrouw Muytebele, voorzitter. 

Mevr. Draghici (Belgisch-Roemeens Cultureel Huis - Arthis), dhr. Ahadji (Afrology), dhr. Dioum (Espace 

Culture et Développement), dhr. Houmey Noviti (Maison de l'Initiative Citoyenne), leden van de adviesraad.  

De heer Gabriels, dhr. Gheude. 

VERONTSCHULDIGD: Mevr.Azebaal, mevr. Gaggiottini, mervr. mevr. Medda, mevr. Kouablan, leden van 

de adviesraad. 

AFWEZIG:  Mevr.. Louahed, heer Hammout, leden van de adviesraad. 

 

**** 

 

De vergadering wordt om 18.00 uur geopend onder voorzitterschap van mevrouw Mutyebele 

 

**** 

 

Agenda: 

 

 
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 16 november 2021: 

 

Goedgekeurd 

 

2. Mededelingen:  

 

Geen 

 

3. Organisatie van de interne werkzaamheden - voorstel voor een kalender van jaarlijkse activiteiten: 

 

De heer Spero Houmey, die mevrouw Kouablan, tijdelijk afwezige woordvoerder, vervangt, licht de 

tijdens interne vergaderingen getroffen maatregelen toe: 

• Aanstelling van een coördinator/woordvoerder om de werkzaamheden tijdens een periode van 

2 tot 3 maanden te leiden, met een rotatiesysteem tussen de leden. 

• Voorzien in de mogelijkheid om een lid aan te wijzen als verantwoordelijke voor een specifiek 

project. Afhankelijk van de behoeften van het project kunnen passende werkgroepen worden 

opgericht.  

 

 Ter informatie opgenomen 

http://www.bruxelles.be/


 

 

4. Herdenking van de herinnering aan de slavernij:  

 

Afrology presenteert de opzet van een project dat hij in samenwerking met de BRCD tot stand wil 

brengen. 

10 mei is de datum waarop mensenhandel en slavernij in Frankrijk worden herdacht. Deze datum laten 

overnemen/samenvallen voor België.  

Voorstel: een programma opstellen voor de periode van 2 december 2022 tot 10 mei 2023 om een 

multidisciplinair educatief herdenkingsprogramma op te zetten. 

Mogelijkheden om te verkennen:  

- Het opzetten van een speelgoedbibliotheek om leraren te voorzien van leermiddelen 

- Webportaal 

- Partnerschap met het Africamuseum in Tervuren 

- De denkoefening koppelen aan kolonisatie/dekolonisatie 

- Grafische wedstrijd 

 

Goedgekeurd 

 

5. 21 maart 2022 - bewustmakingscampagne Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie:  

 

Van 15 maart tot 5 april 2022 loopt er een affichecampagne met posters van 2 m² in de bushokjes in 

Brussel.  

Ter informatie opgenomen 

 

6. 8 april 2022 - Programma Internationale Roma-dag:   

Arthis licht het programma van de dag toe: Roma-muziekconcerten en bewustmakingscampagne via 

de verspreiding van een flyer.  

Mevrouw Mutyebele zal haar persdienst vragen het evenement met zorg te begeleiden.   

Ter informatie opgenomen 

7. DiverCity: 

 

De verschillende verenigingen van de BRCD presenteren kort hun voorstellen voor muzikale 

evenementen. 

Zamfira (Arthis), Riso patate 'n folk (Inca), Jenngui N'gara van Samba Sabaar (ECD), Mic Mo Lion 

(Mic) 

 

Een urban muziekcollectief vertegenwoordigd door Pembele Events stelt voor de krachten te bundelen 

en het muzikale aanbod van DiverCity aan te vullen. Een voorstel zal tegen 15 maart worden 

ingediend. 

 

Skinfima stelt voor: Bischop, Boa, Eddy Ape, James Deano  

  

Mevrouw Mutyebele verlaat de vergadering. 

 

Een projectoproep met specifieke subsidie voor DiverCity zal aan de verenigingen worden voorgelegd. 

 

Ter informatie opgenomen 

 



 

 

8. Financieringsmechanisme van de subsidies voor de projectoproep Gelijke Kansen:  

 

Mic betreurt de lange periode tussen de uitvoering van een gefinancierd project, dat er komt via de 

projectoproep Gelijke Kansen, en de afwikkeling van de subsidie. Veel kleine verenigingen hebben 

niet voldoende cashflow om deze termijn te overbruggen. Is het mogelijk een voorfinanciering te 

overwegen? 

 

De heer Gheude verzekert dat de schepen zich terdege bewust is van het probleem en dat er 

besprekingen gaande zijn met de administratie om te trachten een oplossing te vinden en een 

voorfinanciering te overwegen, zoals gebruikelijk is voor subsidies in andere stadsdiensten. 

 

Arthis betreurt de veeleisendheid en de complexiteit van de te beantwoorden vragen in het formulier 

van de projectoproep 2022. Zij staan niet in verhouding tot de voorgestelde bedragen. Mic merkt op 

dat dit type vragenlijst gestructureerde verenigingen bevoordeelt met opgeleid personeel dat in staat is 

om antwoorden te geven die niet altijd met de werkelijkheid overeenstemmen.   

 

De heer Gheude neemt nota van de opmerking en zegt dat hij dit aan de administratie zal melden. Hij 

preciseert evenwel dat de in het formulier gevraagde details noodzakelijk zijn voor een eerlijke 

evaluatie van de te selecteren projecten en om een nauwkeurige follow-up in de tijd mogelijk te maken. 

 

Ter informatie opgenomen 

 

9. Presentatie en werkbezoek aan de verenigingen: 

 

De heer Gheude zegt dat de schepen graag de verschillende verenigingen zal bezoeken. 

Het kabinet zal een bezoekschema voorstellen. 

 

Ter informatie opgenomen 

 

10. Varia. 

 

Geen. 

 

 

De vergadering is om 19.25 uur gesloten. 

 

 

 


