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Voor de Veertiendaagse van de 
Internationale Solidariteit stelden 
we een thema voor in verband met 
de Duurzame Ontwikkelingsdoel-
stellingen (SDG’s) van de Verenigde 
Naties: waardig werk.

Gedurende twee weken vestigden 
we, via tentoonstellingen, debatten, 
conferenties en films, de aandacht 
op kwesties die geografisch gezien 
ver van ons af liggen maar die ons 
allemaal aangaan, zoals de sociale 
bescherming van bevolkingsgroe-
pen die daar volledig van verstoken 
zijn, de mijnbouw in de DRC of de 
onaanvaardbare arbeidsomstan-
digheden van arbeiders in Qatar 
voor de voorbereiding van het WK 
voetbal 2022.

Ook hier was de doelstelling: aan-
zetten tot debat en reflectie en in-
formeren via diverse en gevarieer-
de activiteiten waarbij de actoren 
van de internationale solidariteit in 
Brussel in het voetlicht worden ge-
steld en mogelijkheden voor actie 
en betrokkenheid aan de burgers 
worden voorgesteld.
Door de gezondheidscrisis moes-
ten bij de editie 2021, net als bij de 
vorige, maatregelen worden ge-
nomen om de epidemie onder con-
trole te houden, wat ons met name 
verplichtte om het aantal deelne-
mers te beperken. Toch namen in 
totaal zowat 1.500 mensen deel 
aan de 28 activiteiten, gedragen 
door 32 verenigingen, waarvan 500 
alleen al in de Soek. 

Tegelijk zette de Stad haar 
partnership met Kinshasa, en 
meer bepaald met de gemeente 
Kimbanseke voort. Wij herinneren 
eraan dat dit partnership al twintig 
jaar bestaat en bedoeld is om de 
toegang tot burgerschap en open-
bare diensten voor de bevolking te 
bevorderen. In dit verband werken 
wij samen met de gemeente om 
te helpen efficiëntere diensten 
Burgerlijke stand en Bevolking op 
te zetten. Dit maakt deel uit van 
het Belgische federale programma 
voor gemeentelijke internationale 
samenwerking.

Andere projecten, zoals Babyboom, 
een uitloper van het Klimaatplan 
van de Stad, werden met succes 
voortgezet. Deze actie bestaat 
erin, met de steun van de NGO 
ULB-Coopération, om minstens 
6 volwassen bomen te planten 
voor elke geboren baby waarvan 
de ouders inwoners zijn van de 
Stad Brussel. Via dit project helpt 
Brussel bij de herbebossing van de 
mangrove in het biosfeerreservaat 
van de Saloum-delta in Senegal.
Ten slotte maakte de Stad ook 
noodhulp vrij na de vulkaanuitbar-
sting in Goma, waardoor duizenden 
Congolezen op straat kwamen te 
staan. Meer deta ils over al deze 
projecten en verwezenlijkingen 
vindt u in dit verslag. Veel leesple-
zier!

Ahmed EL KTIBI 
Schepen van Internationale 
Solidariteit in de Stad Brussel 

In 2021 was er, net als in 2020, een 
grote dosis geduld en wijsheid 
nodig voor nog eens een jaar gete-
kend door een epidemie die voor 
sommigen dramatisch maar voor 
iedereen beslist zwaar is geweest. 
Ondanks de COVID-19 pandemie 
wilden wij, bij de Stad Brussel en 
met de steun van onze collega’s en 
het bestuur, ons beleid blijven voe-
ren in het teken van de solidariteit. 
En dus ook internationale solidari-
teit.

Zo hebben wij onze activiteiten 
kunnen laten doorgaan, met enkele 
aanpassingen om te voldoen aan 
de sanitaire beperkingen.
De projectoproep bewees eens te 
meer zijn nut, te oordelen aan de 
belangstelling die hij wist te wek-
ken in deze complexe tijden. Uit 
een totaal van 72 inzendingen, wer-
den 28 dossiers geselecteerd, 16 
voor sensibiliserings- en informatie-
projecten en 12 voor internationale 
samenwerking. Zeven landen zijn 
hierbij betrokken: de DRC, Guinee, 
Senegal, Niger, Palestina, Colombia 
en Algerije.

Zo is de Stad trots te kunnen bij-
dragen aan een hele reeks nuttige 
projecten voor de lokale bevolking: 
renovatie van een school, gemeen-
schappelijke moestuin, culturele 
activiteiten in een vluchtelingen-
kamp, inrichting van 2 drinkwater-
putten en uitrusting met zonne-
pompen, ontwikkeling en uitvoering 
van operationele maatregelen ter 
bestrijding van HIV, bouw van een 
lagere school, een reflectiedag 
over de kolonisatie, enz.
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Sinds 2002 voert de Stad Brussel 
een actief beleid inzake internati-
onale solidariteit en zet ze zich in 
voor een meer rechtvaardige en 
duurzame wereld, ook buiten haar 
grenzen. 

Dit beleid werd in samenwerking 
met vrijwilligersverenigingen en 
andere Brusselse actoren door de 
jaren heen ontwikkeld en verrijkt met 
de ervaringen van beide partijen. 
Vandaag is het gestructureerd rond 
verschillende assen die zijn werking 
en impact hebben versterkt en die 
in dit verslag verder zullen worden 
uitgewerkt.

Meer concreet wordt het beleid van 
de Stad Brussel uitgevoerd door de 
Cel Internationale Solidariteit. Het 
beschikbare budget wordt enerzijds 
beheerd door het bestuur van de 
Stad Brussel en anderzijds door de 
vzw Brussel Internationale Solidariteit 
Solidarité internationale – Brissi. 

De vzw werd door de Stad Brussel 
aangesteld om projecten voor ont-
wikkelingssamenwerking en mondi-
ale vorming te organiseren, zowel op 
lokaal als op internationaal niveau. 

Om het lezen van dit verslag te 
vereenvoudigen, zal alleen de cel 
Internationale Solidariteit van de Stad 
Brussel worden genoemd, ook al 
neemt Brissi het initiatief voor som-
mige projecten.
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1.1. ADVIESRAAD VOOR 
INTERNATIONALE 
SOLIDARITEIT

De Adviesraad voor Internationale 
Solidariteit (SAIS) is de participa-
tieve ruimte van de Internationale 
Solidariteit van de Stad Brussel. 
Ze zorgt voor dialoog en overleg 
tussen het betrokken maat-
schappelijke middenveld en het 
bestuur van de Stad Brussel. De 
Stad voorziet de SAIS van een se-
cretariaat, de adequate logistiek 
en een budget om gemeenschap-
pelijke acties te ontwikkelen, 
opleidingen te organiseren en de 
zichtbaarheid van de aangesloten 
verenigingen te verbeteren. 
In 2021 rekening houdend met de 
lockdownmaatregelen, zijn de le-
den van de SAIS het hele jaar door 
blijven bijeenkomen om lopende 
projecten te bespreken. 

In het kader van het netwerk «Ville 
Lumière” van Amnesty Interna-umière” van Amnesty Interna-
tional,tional, zet de Stad Brussel zich in 
voor mensenrechten. Op voorstel 
van de Adviesraad, adopteerde 
de Stad in 2021 opnieuw twee 
mensen in gevaar: Raif Badawi, 
een Saoedische blogger veroor-
deeld tot 10 jaar cel die sinds 2012 
vastzit voor zijn mening, en Loujain 
Al-Hatloul, een Saoedische vrou-

wenrechtenactiviste die sinds 2014 
gevangen zit wegens haar strijd 
tegen het rijverbod voor vrouwen 
in Saoedi-Arabië. Naar aanleiding 
van dit symbolisch gebaar werden 
videoclips en foto’s verspreid van 
het personeel of leden van de Ad-
viesraad die hun engagement voor 
Mensenrechten onderstreepten. 
De Stad ondersteunde ook de jaar-
lijkse Schrijfmarathon van Amnesty 
International, meer bepaald door 
petities ter ondertekening voor 
te leggen in de inkomhal van het 
administratief centrum.

Tegelijk werden verschillende vor-
mingen voor de lidverenigingen 
georganiseerd, met name rond 
fondsenwerving via getuigenissen 
en de analyse van «best practi-
ces». Daarnaast, daar de verenigin-
gen zich moeten schikken naar een 
nieuwe wetgeving en een toene-
mende professionalisering, konden 
de leden ook profiteren van een 
begeleiding voor de herziening van 
hun statuten en een abonnement 
op het digitaal platform mon asbl.
be, dat een hele reeks instrumen-
ten en adviezen biedt voor het 
beheer van vzw’s.

1. 1. PARTNERSCHAPPEN MET BURGERS EN 
MAATSCHAPPELIJKE MIDDENVELD VOOR 
MEER INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

Wat betreft het Brusselse netwerk 
van de internationale solidariteit 
SOLIRIS (https://soliris.brussels/
nl/), ondersteund door Brussels 
International, werd de coördinatie 
gedelegeerd aan CNCD - 11.11.11. 
Zij staan in voor de ontwikkeling 
van een repertorium van de ver-
schillende vierde pijler initiatieven 
in het Brussels Gewest en de vers-
terking van de capaciteiten van de 
vrijwilligersverenigingen ontstaan 
uit de diaspora. Echos Commu-
nication verzorgt de coördinatie 
van de Brusselse gemeenten en 
is de uitdaging aangegaan om ze 
te begeleiden bij de harmonisatie 
van hun internationale solidariteit-
sacties.

Elk jaar voeren de Brusselaars 
tal van internationale solida-
riteitsinitiatieven uit. Sommige 
van deze actoren zijn soms op 
zoek naar ondersteuning of 
advies, logistiek of financieel, 
om hun project te ontwikkelen. 
Om aan deze behoeften tege-
moet te komen, maakt de dienst 
Internationale Solidariteit ge-
bruik van verschillende  instru-
menten.
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1.2. EEN JAARLIJKSE 
PROJECTOPROEP

In 2021 werden een aantal wijzigin-
gen aangebracht in het subsidie-
reglement om het aantal dossiers 
dat niet in aanmerking komt te be-
perken, de nadruk te leggen op de 
internationale solidariteitsdimensie 
in de sensibiliseringsprojecten en 
om innoverende initiatieven en 
proefprojecten aan te moedigen. 
Om de kwaliteit van de ingediende 
dossiers te verbeteren en te zor-
gen voor een gemeenschappelijk 
analyserooster, werd een nieuw 
budgetsjabloon uitgewerkt.

Bovendien tracht de Cel Interna-
tionale Solidariteit, zeker in deze 
moeilijke tijden voor de vereni-
gingssector, zich nog meer als een 
partner te profileren in het kader 
van deze oproep en te zorgen voor 
gepersonaliseerde opvolging voor, 
tijdens en na de indiening van de 
kandidaturen, begeleiding van de 
verenigingen bij de realisatie van 
de projecten, en promoten via de 
communicatiekanalen van de Stad 
Brussel.

Het jaarlijkse bedrag voor de 
projectoproep werd behouden 
op 150.000 euro, te verdelen over 
de sensibiliserings-, informatie- 
en educatieve projecten en de 
internationale samenwerkingspro-
jecten.

Projecten ontwikkelings-
samenwerking
• 41 projecten ingediend
• Max. € 8.000 per project
• 12 projecten weerhouden 
• € 90.000

Projecten voor informa-
tie, sensibilisatie en ont-
wikkelingseducatie
• 29 projecten ingediend
• Max. € 4000 per project
• 16 projecten weerhouden
• € 60.000

1.3. PARTNERSCHAPPEN 
VOOR INTERNATIONALE 
SOLIDARITEIT

Naast de projecten die in het kader 
van de projectoproep worden 
ondersteund, heeft de Stad ook 
partnerschappen ontwikkeld met 
actoren die werken aan thema’s en 
doelstellingen die de Stad op het 
vlak van internationale solidariteit 
wil benadrukken.

Zo heeft De Stad een samenwer-
king ontwikkeld met het centrum 
voor fotojournalistiek Géopolis 
in de Ateliers des Tanneurs, een 
unieke en polyvalente Brussel-
se plek. Sedert 2020 ontwikkelt 
Géopolis ook zijn project Eura-
dio, een associatief, burgerlijk en 
onafhankelijk radiostation met als 
bijzonderheid dat de program-
mering wordt opgebouwd rond 
verschillende thema’s (migratie, 
democratie, leefmilieu, geopoli-
tiek, ...), vanuit lokaal en Europees 
perspectief.

Deze ruimte heet L’Ascenseur en is 
gelegen in de Zwaardstraat, aan de 
voet van de lift in de Marollen.
Via Euradio, zendt Géopolis onder 
meer een dagelijks bulletin uit, 
«Vandaag in Europa», dat de 
Europese actualiteit belicht, naast 
een ruim aanbod van geopolitieke 
programma’s opgeluisterd met in-
terviews met persoonlijkheden uit 
de academische wereld, journalis-
ten, onderzoekers, schrijvers, enz. 

De radio werkt in grote mate op 
basis van participatie, met veel ex-
terne medewerkers die wekelijks 
radio-uitzendingen in de studio 
en in het openbaar opnemen. Ook 
scholen worden bij het project 
betrokken via radioworkshops voor 
leerlingen.

Op het gebied van fotojournalistiek 
werden in 2021 zes tentoonstellin-
gen in het licht gesteld, de meeste 
in het Atelier des Tanneurs en 
l’Ascenseur, en één in het Egmont-
park. 

Een andere samenwerking is die 
met het Millenium Documentary 
Film Festival, dat zich inzet om 
bewustwording rond en begrip 
voor ontwikkelingsvraagstukken te 
promoten en om maatschappelijk 
engagement te stimuleren. Door 
de veranderende context van de 
coronacrisis, moest het Festival 
zich heruitvinden en vond hiervoor 
steun bij de Stad Brussel. 

Na een eerste programmatie 
online van 5 tot 30 mei en enkele 
panels/debatten zonder publiek, 
werd het festival verlengd toen de 
zalen uiteindelijk weer open moch-
ten. In deze tweede fase werden 
alle Belgische films, de bekroonde 
films en enkele internationale favo-
rieten in de zalen hernomen. De vijf 
hoofdthema’s van het festival 2021 
waren democratie, milieu, samen-
leven, mensenrechten en werel-
den. Deze thema’s werden gepre-
senteerd in 62 documentaires, die 
ongeveer 6 000 toeschouwers 
trokken (in de zalen en online).

De Stad Brussel verleende ook 
steun aan Les Nouveaux Disparus, 
een toneelgezelschap dat zich in-
zet om kansarmen toegang te ge-
ven tot theater door aandacht voor 
diversiteit, voor de organisatie van 
hun jaarlijks, gratis professioneel 
theaterfestival Théâtres Nomades 
en meer bepaald aan zijn afdeling 
«Fil Sud”. Deze wil voorstellingen 
in de kijker zetten over thema’s 
die verband houden met mondi-
ale uitdagingen en internationale 
solidariteitskwesties. De 14e editie 
van het festival vond plaats van 
26 tot 29 augustus 2021 in het Ter 
Kamerenbos.
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2. JONGEREN ZETTEN ZICH IN 
VOOR INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

2.1 ONTWIKKELING EN VER-
SPREIDING VAN INSTRUMEN-
TEN VOOR WERELDBURGER-
SCHAP

De Stad, bij wie veel organisaties 
die een permanent educatief 
aanbod ontwikkelen rond wereld-
burgerschap en solidariteit in het 
onderwijs komen aankloppen, acht 
het belangrijk om hen te onder-
steunen. Helaas konden, door de 
bijzondere omstandigheden door 
corona en de uitdagingen voor de 
scholen om hun dagelijkse taken 
uit te voeren, in 2021 geen nieuwe 
projecten worden ontwikkeld.

2.2. JONGERENSTAGES 
EN -WERKKAMPEN

De wijk verlaten, grenzen over-
schrijden en andere culturen 
en levenswijzen ontmoeten, ... 
allemaal ingrijpende ervaringen 
waarmee jongeren andere hori-
zonten kunnen ontdekken en hun 
visie op de wereld kunnen vormen. 
Via haar beleid voor internationale 
solidariteit probeert de Stad de 
jongeren te stimuleren om deel te 
nemen aan solidaire werkkampen 
door hen een duwtje in de rug te 
geven voor de reis- en projectkos-
ten. Helaas hebben internationale 
reisbeperkingen deze projecten in 
2021 enigszins gedwarsboomd. 

In april 2021 maakten 12 Brusselse 
jongeren een sociaal-educatieve 
reis naar Kinshasa, begeleid door 
de animatoren van CHANGE vzw. 
De jongeren smeedden banden 
met andere jongeren in Kinshasa 
en werden, via uitwisselingen over 
hun dagelijks leven en onderwer-
pen in verband met de historische, 
politieke en sociale betrekkingen 
tussen beider landen, bewust-
gemaakt van de gelijkenissen en 
verschillen.

Twee andere stages zijn in voor-
bereiding. Het ene is een interes-
sante peer-to-peer uitwisseling 
tussen jongerenorganisaties via de 
Ambassadeurs d’Expression Ci-
toyenne in Errachidia in Marokko; 
het andere is “Move for Tanzania”, 
een werkkamp dat jongeren uit 
sociaaleconomisch achtergestel-
de milieus tussen 16 en 22 jaar de 
kans biedt om deel te nemen aan 
een Noord-Zuid project met de 
vzw OIRD.
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In 2021 was het al 6 jaar dat de 
Agenda 2030 en zijn SDG’s door de 
Verenigde Naties werden goed-
gekeurd. De Duurzame ontwikke-
lingsdoelstellingen (sustainable 
development goals of SDG’s) wij-
zen ons de weg om een betere en 
duurzamere toekomst te bouwen 
voor iedereen. Ze proberen een 
antwoord te bieden op de mon-
diale uitdagingen waarmee we 
worden geconfronteerd, met name 
die van armoede, ongelijkheid, 
klimaat, aantasting van milieu, wel-
vaart, vrede en rechtvaardigheid. 
De huidige context bevestigt het 
“mondiale” aspect van de duurza-
me ontwikkelingsuitdaging met de 
coronacrisis waarvan de gevolgen 
zich in alle uithoeken van de we-
reld laten voelen. 

In het kader van haar steun aan 
het maatschappelijke midden-
veld nodigt de Stad Brussel de 
verenigingen uit om hun doel-
stellingen”met” één of meerdere 
SDG’s te identificeren. Een analyse 
van de verschillende gefinancierde 
projecten bracht enkele trends aan 
het licht: Voor de samenwerkings-
projecten zijn de meest nage-
streefde Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen “Waardig werk en 
economische groei” en “Goede 
gezondheid” voor allen. Men kan 
dit illustreren aan de hand van 
projecten voor de opleiding van 
medisch personeel in bijvoorbeeld 

Palestina, Kinshasa en Niger, of 
projecten ter versterking van het 
agrarisch ondernemerschap en de 
sociaal-professionele re-integra-
tie van jongeren in Colombia en 
Congo.
Wat de sensibiliseringsprojecten 
betreft, is de meest nagestreefde 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstel-
ling “Vrede, veiligheid en sterke 
openbare diensten”, met onder 
meer projecten over dekoloni-
satie, mensenrechten, vrede en 
conflictoplossing die een aantal 
specifieke realiteiten in verschil-
lende delen van de wereld in het 
licht stellen.

Parallel met de projectoproep, 
werden andere projecten opge-
zet die perfect aansluiten bij het 
engagement van de Stad Brussel 
voor de Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen.

«Baby-Boom» zette, in samen-
werking met ULB Coopération, 
zijn herbebossingsproject voort en 
plantte een boom voor elk kind dat 
in Brussel werd geboren, in totaal 
goed voor 132.000 aangeplante 
bomen in de Saloum-delta in Se-
negal sedert 2019.

Daarmee draagt het bij tot SDG 13 
«Maatregelen om de klimaatver-
andering te bestrijden» en SDG 15 
«Leven op het land». Het jaar 2021 
werd ook gekenmerkt door de 
uitvoering van een wetenschappe-
lijk protocol voor opvolging van de 
aanplantingen.

Als houder van de titel FairTrade-
Gemeente (FTG), wil de Stad de 
aandacht vestigen op aspecten in 
verband met de arbeidsomstan-
digheden, de schending van de 
mensenrechten en de integratie van 
ethische criteria in de overheidsop-
drachten. Waar de producten ook 
vandaan komen, de ambachtslie-
den/boeren/arbeiders die bij de 
productie/verwerking betrokken 
zijn, moeten een loon krijgen dat 
de armsten in staat stelt uit de 
armoedespiraal te geraken en hun 
sociale rechten te laten gelden. 
Er werd een werkgroep opgericht 
om verschillende lokale actoren bij 
de campagne te betrekken en de 
Brusselaars te sensibiliseren en te 
mobiliseren voor een eerlijkere en 
duurzamere economie.

3. BRUSSEL, EEN STAD DIE ZICH INZET 
VOOR DE DUURZAME ONTWIKKELINGS-
DOELEN (SDG’S)
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Toneelvoorstellingen, conferenties, 
evenementen of filmdebatten: de 
Stad Brussel biedt een brede waai-
er activiteiten om de Brusselaars 
te informeren en te sensibiliseren 
over een specifiek thema in het 
kader van de Veertiendaagse van 
de Internationale Solidariteit. Ons 
doel? Alle doelgroepen bereiken, 
met activiteiten voor elke leeftijd 
en overwegend gratis. Hiervoor 
doet de Stad een beroep op de 
deskundigheid van verenigingen 
op het terrein en geëngageerde 
burgers, die ze mobiliseert rond 
een gemeenschappelijke thema. 
De Veertiendaagse van de Inter-
nationale Solidariteit, die elk jaar 
tussen 1 en 15 oktober plaatsvindt, 
wil de vitaliteit van het rijke vereni-
gingsleven in Brussel laten zien.

Voor de editie 2021 koos de Stad 
Brussel voor  «Waardig werk». De 
toegang tot waardig werk is im-
mers een belangrijke uitdaging van 
de 21e eeuw. In onze geglobali-
seerde economie, waar de werkne-
mers bij gebrek aan een mondiaal 
normatief kader met elkaar in 
concurrentie worden geplaatst, is 
arbeid een productiefactor als alle 
andere geworden, die in alle sec-
toren onder extreme druk staat.

Verscheidene problematische sec-
toren kunnen dit thema illustreren, 
waaronder de agrarische waarde-
keten, de kledingindustrie en de 
mijnbouw. Ook andere dimensies 
zijn van essentieel belang, zoals 
het economisch samenlevingsmo-
del, kinderarbeid, duurzaamheid 
van de productie- en verwerkings-
industrie, eerlijke handel.

Het thema werd onderzocht 
tijdens verschillende markante 
evenementen, te beginnen met de 
openingsavond van de Veertien-
daagse waar twee sprekers het 
concept waardig werk op mondi-
aal niveau kwamen toelichten en 
uitlegden hoe de problematiek ook 
gevolgen heeft voor de werkne-
mers in Brussel, met name via de 
leveringsplatforms.

Voor het eerst werd de Veertiendaagse 
georganiseerd rond een centrale loca-
tie, het Cultureel Centrum Hageltoren 
in de Anneessenswijk, waar polyvalente 
en gevarieerde ruimtes ter beschikking 
stonden, wat heeft gezorgd voor een 
mooie alchemie tussen de verschillen-
de verenigingen en het publiek.

De Veertiendaagse 
in enkele cijfers:
• 28 activiteiten
• 32 partnerverenigingen
• 1.450 personen 
(publiek beperkt wegens 
coronamaatregelen)
• budget van 56.000 euro

De Stad Brussel wil de partnervereni-
gingen feliciteren die er, ondanks de 
nog altijd moeilijke gezondheidscontext, 
in geslaagd zijn zich aan te passen en 
de evenementen te organiseren en zo 
blijk hebben gegeven van hun onver-
droten inzet en energie. 

4. VEERTIENDAAGSE VAN 
DE SOLIDARITEIT – WAARDIG WERK
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De Stad Brussel zet haar sa-
menwerking met de gemeente 
Kimbanseke in Kinshasa voort, 
onder meer via de verbetering 
van de diensten Burgerlijke 
Stand en Bevolking, met de 
steun van het Programma voor 
Gemeentelijke Internationale 
Samenwerking van de Belgi-
sche Ontwikkelingssamen-
werking. 2021 was het slotjaar 
van het vijfjarig programma 
2017/2021, gekenmerkt door 
consolidatie van de bereikte 
resultaten en afronding van de 
lopende projecten.

Dit gebeurde ondanks de beper-
kende coronamaatregelen en 
zonder een missie ter plaatse, 
met name dankzij de steun van 
de nieuwe burgemeester van 
Kimbanseke, die zich actief voor 
het partnerschap heeft ingezet; 
dankzij het werk van een sterke 
stuurgroep die zich professio-
neel heeft kunnen organiseren 
en dankzij een coördinator ter 
plaatse die verantwoordelijk was 
voor de opvolging en de com-
municatie met de cel Internatio-
nale solidariteit. 

Administratieve steun aan de 
gemeente Kimbanseke 
De actualisering van de volk-
stelling in de 46 wijken is nog 
aan de gang en het centraal 
bevolkingsregister wordt nu 

op efficiënte wijze bijgehouden 
aan de hand van een procedure 
voor indiening en ophaling van 
de inlichtingen en de correcte 
bijwerking door alle betrokken 
diensten en gedecentraliseerde 
entiteiten. Voor dit proces wer-
den speciaal aangepaste docu-
menten en materiaal ontwikkeld. 

Het partnerschap ondersteunde 
jaarlijkse opleidingen voor het 
gemeentepersoneel (wijkhoof-
den, tellers, ambtenaren van de 
burgerlijke stand en bevolking) 
met een aangepaste en gerichte 
inhoud. Er werd een hoofdar-
chivaris aangesteld en opgeleid 
om het bevolkingsregister naar 
behoren bij te houden, gekop-
peld aan materiële steun om 
zijn arbeidsomstandigheden te 
verbeteren.

Wat betreft de steun voor de 
decentralisatie van de uit-
gestrekte gemeente, dient 
opgemerkt dat 18 wijken geen 
kantoren hebben en in slechte 
omstandigheden gehuisvest zijn. 
Tussen 2017 en vandaag hebben 
al 15 van die wijken versterking 
gekregen om de verzamelde 
gegevens te beveiligen en de 
werklast van de ambtenaren te 
verminderen.

Het derde en laatste gedecentra-
liseerde bureau van de burgerlijke 
stand dat in 2017 wettelijk werd 
opgericht door de Stad Provin-
cie Kinshasa, Maviokele, werd 
gebouwd. Net als de twee eerste, 
grenst het aan een buurthuis. De 
werkzaamheden zijn voltooid, de 
lokalen ingericht en de ambtena-
ren hebben hun intrek genomen.
Zoals elk jaar, werd een reeks 
documenten die nodig zijn voor 
de goede werking van de diensten 
van de Burgerlijke Stand en 
Bevolking verstrekt, met name 
volkstellingsformulieren, gezins-
boekjes, geboorteregisters en 
volmachten.
In de loop van het programma 
werd de autonomie van de ge-
meente versterkt via de onders-
teuning van het personeel en de 
dienst financiën met algemene 
opleiding inzake het beheer van 
de gemeenteinkomsten voor alle 
diensten.

Om de zichtbaarheid van en de 
communicatie over dit partner-
schap te verbeteren, werd een 
documentaire gemaakt. Deze 
werd in 2020 in Brussel uitge-
zonden en, ondanks de corona-
maatregelen, in Kimbanseke vier 
maal vertoond met aandacht in de 
Congolese pers.

In twee nieuwe hulpbureaus van 
de burgerlijke stand prijkt een 
muurschildering die burgers 
aanmoedigt om akten van de 
burgerlijke stand bij de gemeente 
te laten registreren. De fotoroman 
over het partnerschap was een 
groot succes en werd in grotere 
oplage herdrukt. Vandaag hangen 
er informatieaffiches in de 46 
wijken, in de 7 hulpbureaus van de 
burgerlijke stand, in de centrale 
diensten en in het secretariaat 
van de burgemeester. Tenslotte 
werden borden geplaatst die de 
weg wijzen naar de 3 gedecentra-
liseerde bureaus van de 
burgerlijke stand.

De Stad Brussel en Kimbanseke 
ijveren al jaren voor de mobili-
satie van nieuwe actoren om te 
investeren en te bouwen aan 
projecten voor de lokale ontwik-
keling van de gemeente Kim-
banseke.

5. INTERNATIONALE SAMENWERKING
PARTNERSCAP MET DE STAD KINSHASA, DRC
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Eind 2020 kwam een samen-
werking tot stand met de NGO 
SOS Kinderdorpen België voor 
het familieversterkend project 
‘Limpoba’. Het project steunt 
families en gemeenschappen in 
Kimbanseke bij de ontwikkeling 
van hun oudervaardigheden en 
het zoeken naar een duurzame 
bron van inkomsten.

Hoewel de gezondheidscrisis het 
project heeft vertraagd en de be-
gunstigde gezinnen kwetsbaarder 
heeft gemaakt, nemen nu 200 ge-
zinnen deel aan het programma. 
Met elk van hen werd een pro-
fessioneel profiel uitgewerkt en 
een ontwikkelingsplan opgesteld, 
rekening houdend met hun wen-
sen en vaardigheden. Voortaan 
worden alle gezinnen individueel 
begeleid bij hun activiteiten en er 
werden gemeenschapsstructuren 
opgericht: 8 spaar- en kredietin-
stellingen en 5 coöperatieve ver-
enigingen. In het najaar 2021 werd 
een sensibiliseringsactie voor de 
rechten van het kind gevoerd en 
de begunstigde gezinnen krijgen 
persoonlijke begeleiding om hun 
gezinsbudget optimaal te beste-
den.

Sinds eind 2021 steunt het part-
nerschap ook een campagne voor 
de 1.200 begunstigde kinderen 
van het project Limpoba die nog 
geen geboorteakte hebben. Dit 
werk is een samenwerking tussen 
de Stad Provincie Kinshasa, die de 
juridische aspecten en de coördi-
natie beheert, SOS Kinderdorpen, 
die instaat voor de bewustma-
king en de contacten tussen de 

gezinnen en hun bestuur, en de 
gemeente Kimbanseke voor de 
uitvoering.

Sinds 2017 steunt de Stad het 
Platform Contemporaine bij zijn 
ondersteuning van de scholen 
van Kimbanseke. In een emanci-
patorische aanpak via het onder-
wijs van kunst biedt het heden-
daagse Platform jongeren aan 
om zich vertrouwd te maken met 
hedendaagse disciplines en in 
een vroeg stadium zich te integre-
ren in de scène van morgen door 
de technieken van de culturele 
programmering aan te leren en 
door voorstellingen aan te bieden 
in de scholen en op bestaande 
festivals. Ondanks de moeilijkhe-
den waarmee de scholen in 2021 
te kampen hadden (sluiting van 
scholen door de pandemie en 
lerarenstaking), is het Platform 
actief in twee nieuwe scholen in 
Kimbanseke (nu dus 4 in totaal). 
Het start ook een begeleidings-
project op voor jongeren aan 
universiteiten, waaronder die in 
Kinkole, in het Tshangu-district.

De samenwerking met de vzw 
Music Fund en de steun aan Es-
pace Masolo werd behouden. Es-
pace Masolo is een structuur voor 
de begeleiding van kinderen en 
jongeren uit gebroken gezinnen, 
die opleidingen in verschillende 
artistieke beroepen organiseert. 
Music Fund wil de kwaliteit van 
het muziekonderwijs verbeteren 
door kwaliteitsinstrumenten ter 
beschikking te stellen aan de 
fanfares van Kinshasa.

Dit gebeurt door schenkingen van 
instrumenten, reparatieworkshops 
voor jonge muzikanten van Espace 
Masolo en Kimbanseke, en een 
grondige opleiding voor de hoofd-
hersteller.

De coronacrisis heeft een zware 
impact gehad op Espace Masolo, 
zowel wat het aantal deelnemers 
als wat de geplande ontwikkeling 
en zichtbaarheid betreft. De acti-
viteiten werden nu echter hervat; 
de hoofdhersteller krijgt hulp van 
twee extra mensen (waaronder 
een jonge gast uit Kimbanseke). 
Intussen breidt het netwerk van 
klanten die de reparatie van hun 
instrumenten toevertrouwen als-
maar uit. Nog altijd worden, twee-
maal per week, initiatieworkshops 
in de reparatie van muziekinstru-
menten georganiseerd in Espace 
Masolo.

in 2021 kwamen twee nieuwe 
samenwerkingsverbanden tot 
stand met name met het Centre 
d’Impulsion Socioprofessionnel et 
Culturel, CIPRoC vzw, en de steun 
aan ‘Nandiland’, een incubator 
die vrouwelijke ondernemers 
stimuleert in hun projecten in de 
agrovoedingssector. Het voedsel-
verwerkingscentrum werd uitge-
rust met machines waarmee de 
begunstigden hun productie kun-
nen verpakken en geschikt voor 
consumptie en duurzaam kunnen 
maken. In 2021 werden verschil-
lende machines ter beschikking 
gesteld en werden opnieuw vrou-
wen geselecteerd om van deze 

steun te profiteren. De opleidingen 
worden momenteel voorbereid en 
gaan begin 2022 van start.

Het partnerschip Brussel-Kim-
banseke ging ook in zee met  vzw 
Mabiki, die zich actief inzet voor 
de inburgering van mensen van 
Afrikaanse afkomst in België, voor 
de promotie van de Afrikaanse 
literatuur en voor de inhoudelijke 
verbetering van het onderwijs in 
Congo. In het kader hiervan ging 
steun naar een permacultuurpro-
ject in een school in Kimbanseke, 
het Institut Nsene Etienne. 
Het doel is de leerlingen op te lei-
den om autonoom in hun voedsel 
te voorzien door een teeltprogram-
ma op school, tijdens de lesuren. 

De oogst gaat naar de leerlingen 
en leraren en hun families. De 
Stad Brussel verleende steun voor 
de bouw van een systeem voor 
regenwateropvang en verwerking 
en een duurzaam proces voor 
bodemverrijking met organische 
meststof.
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Ook in 2021 heeft de gezondheids-
crisis door Covid-19 op grote schaal 
de gebreken van ons systeem en 
de ongelijkheden op wereldniveau 
blootgelegd. De lockdownmaatre-
gelen in verschillende landen over 
de hele wereld hebben de moei-
lijkheid voor de meest kwetsbare 
groepen om in hun levensonder-
houd te voorzien, geaccentueerd.

De tweede COVID-golf in In-
dia ontaardde in een sanitaire 
ramp, met een piek van meer dan 
400.000 besmettingen en meer 
dan 4.000 sterfgevallen per dag. 
De vzw ADRA Belgium kon de 
capaciteit van de gezondheidssys-
temen versterken door de levering 
van zuurstofproductie-installaties 
en persoonlijke beschermings-
middelen en logistieke steun aan 
vier door de overheid beheerde 
vaccinatiecentra op verschillende 
plaatsen in Delhi.

Op 22 mei 2021 richtte de vulkaan-
uitbarsting in de Congolese stad 
Goma enorme schade aan, zowel 
materieel als in mensenlevens. 
In een golf van solidariteit van de 
Congolese gemeenschappen in 
Brussel werd het nodige verzameld 
om in de eerste levensbehoeften 
te voorzien, inzameling die werd 
gecoördineerd door de ambassade 
van de DRC in Brussel. In dezelfde 
geest van solidariteit vroeg de vzw 
Groupement des femmes Africai-
nes Inspirantes et Actives (GFAIA) 
de Stad Brussel om financiële 
steun voor noodhulp. De vereniging 
Un Jour Nouveau, die al actief was 
op het terrein, coördineerde de 
activiteiten in de gezondheidszone 
Nyiragongo. Van juli tot septem-
ber werden voedingsmiddelen, 
persoonlijke verzorgingsproducten 
en water verdeeld voor 1.361 ont-
heemden. 
Er werd ook speelmateriaal be-
zorgd aan de scholen voor de 
opvang van de getroffen kinderen.

CONTACT :
Stad Brussel
Cel Internationale Solidariteit
Tel.: 02 279 21 10
E-mail: solidariteinternationale@brucity.be
www.brussel.be/internationalesolidariteit

6. NOODHULP
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Elk jaar wordt het beheer van het 
budget dat aan Internationale 
Solidariteit wordt toegekend, deels 
verzorgd door de Stad Brussel en 
deels door de vzw Brissi, waaraan 
de Stad de uitvoering van bepaal-
de projecten uitbesteedt. In 2021 
bedroeg het totale budget voor het 
internationale solidariteitsbeleid 
508.889 euro.
 
De steun aan het maatschappe-
lijke middenveld staat centraal 
in de samenwerking van de Stad 
Brussel: bijna 58% van het budget 
wordt via subsidies aan vereni-
gingen toegekend. In een tweede 
fase werden verschillende formu-
les voor partnerships ontwikkeld 
om tegemoet te komen aan de 
doelstellingen die door de lokale 
actoren en de Stad Brussel worden 
gedeeld, met onder meer het Ba-
byboom-project in samenwerking 

met ULB-Coopération in de strijd 
tegen de klimaatverandering.
Het financieringsprogramma voor 
gemeentelijke internationale sa-
menwerking 2017 – 2021 investeert 
in de diensten Burgerlijke Stand 
en Bevolking van de gemeente 
Kimbanseke in Kinshasa. 

Dit programma, onder de coör-
dinatie van Brulocalis en de Unie 
van Waalse Steden en Gemeenten 
(UVCW), groepeert alle Belgische 
gemeenten die actief zijn in de 
Democratische Republiek Congo, 
in een dynamisch platform waarbij 
goede praktijken worden uitge-
wisseld en ervaringen worden 
gekapitaliseerd. De Stad heeft in 
de voorbij 5 jaar subsidies ontvan-
gen voor een totaal bedrag van 
252.398,96 euro, een stijging met 
75.675,9 euro ten opzichte van het 
oorspronkelijk toegekende bedrag.

7. FINANCIEEL RAPPORT
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