


VU: Luc Symoens, – Stadhuis, Grote Markt – 1000 Brussel

3 • JA
A

R
V

E
R

S
L
A

G
 2

0
19



in Brussel in de schijnwerpers te 
zetten en door vormen van actie en 
engagement voor te stellen aan de 
burgers.

Een ander hoogtepunt is de 
jaarlijkse projectoproep, waarvoor 
een budget van 100.000 euro is 
voorzien. Een deel voor bewust-
makingsprojecten, het andere deel 
voor internationale samenwer-
kingsprojecten. In 2019 werden 13 
internationale projecten gefinan-
cierd op verschillende gebieden 
zoals onderwijs en opleiding voor 
jongeren, toegang tot drinkwater, 
toegang tot gezondheidszorg en 
de ontwikkeling van landbouw-
projecten in negen verschillende 
landen in Afrika, Azië en La-
tijns-Amerika. Bij de sensibilise-
ringsprojecten werden ongeveer 21 
projecten gefinancierd, gaande van 
eerlijke handel tot het migratiethe-
ma en de strijd tegen stereotypen 
en de ongelijkheid tussen Noord 
en Zuid.

De Stad zet ook haar engagement 
voort met de gemeente Kimban-
seke, in Kinshasa, Democratische 
Republiek Congo, om er de admi-
nistratieve diensten te versterken 
en de toegang tot basisdienstver-
lening te verbeteren. De partners 
ondersteunen de verschillende ge-
decentraliseerde instanties om de 

toegang tot burgerlijke stand en 
bevolkingsregistratie te garande-
ren. 15 jaar samenwerking werd in 
beeld gebracht in een documen-
taire die ik u zeker aanraad.

Tot slot mogen we het Baby-
boom-project, een uitloper van het 
Klimaatplan van de stad, niet ver-
geten. Via dit project heeft de Stad, 
met de hulp van de ngo ULB-Coo-
peration, zich ertoe verbonden om 
voor elke pasgeborene waarvan 
de ouders inwoner zijn van de Stad 
Brussel minstens 6 bomen te plan-
ten (van zaad tot levende boom, en 
minstens 3 jaar onderhouden). De 
aanplanting begon in de zomer van 
2019 en zou moeten bijdragen aan 
het herstel en de veerkracht van 
de ecosystemen op aarde en van 
de mangroves in het reservaat van 
de Saloum-delta in Senegal. 
Deze projecten zullen natuurlijk 
in 2020 worden voortgezet en we 
hopen dat er nog andere projecten 
zullen volgen.

Veel leesplezier met dit verslag 
van de Internationale Solidariteit 
van de Stad Brussel voor het jaar 
2019.

Ahmed El Ktibi, Schepen van 
Internationale Solidariteit van de 
Stad Brussel 

Vandaag de dag is Brussel een 
internationale stad, een wereldstad 
waar meer dan 180 nationaliteiten 
naast elkaar leven. Wij zijn van 
mening dat dit een troef is en dat 
we door internationale solidari-
teit de cultuur van de landen van 
herkomst van sommige inwoners 
van onze Stad in de schijnwerpers 
kunnen zetten, de erkenning en het 
wederzijds respect kunnen verster-
ken door eventuele spanningen 
te beperken en kunnen bijdragen 
aan projecten ten gunste van 
economisch minder bevoorrechte 
bevolkingsgroepen wereldwijd. 
In 2019 wilden we dus opnieuw 
deze solidariteit vol overtuiging 
en enthousiasme tot uitdrukking 
brengen. Dit verslag is daar een 
weerspiegeling van.

Het was bijvoorbeeld het geval 
tijdens onze traditionele Veer-
tiendaagse van de Internationale 
Solidariteit, waar we een thema 
hebben voorgesteld dat aansluit bij 
de duurzame ontwikkelingsdoelen 
van de Verenigde Naties (SDG’s): 
het verminderen van ongelijkheid. 
Daarbij hebben we steeds hetzelfde 
doel: het debat op gang brengen, 
reflectie stimuleren en informeren 
door middel van diverse en gevari-
eerde activiteiten, door de partners 
van de internationale solidariteit 
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Sinds 2002 voert 
de Stad Brussel 
een actief beleid 
voor meer Inter-
nationale Solida-
riteit.  

Dit beleid is in samenwerking met 
de verenigingen 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 ver-
sterkt en die in dit verslag verder 
zullen worden toegelicht. 

Het beleid van de Stad Brussel 
wordt uitgevoerd door de cel 
Internationale Solidariteit. Het be-
schikbare budget wordt enerzijds 
beheerd door het bestuur van de 
Stad Brussel en anderzijds door de 
vzw Brussel Internationale Solidari-
teit Solidarité internationale – Brissi. 
Brissi vzw werd in 2005 opgericht 
in opdracht van de Stad Brussel om 

projecten rond ontwikkelingssa-
menwerking en mondiale relaties, 
zowel lokaal als internationaal, te 
organiseren en uit te voeren. We 
merken op dat Brissi vzw geen 
eigen personeel heeft; het dagelijks 
beheer wordt verzorgd door de cel 
Internationale Solidariteit. 

Dit rapport wordt gepresenteerd 
op basis van de doelstellingen die 
door de Stad Brussel zijn vastge-
steld en gedeeltelijk door de vzw 
Brissi zijn uitgevoerd. Om het lezen 
van dit verslag te vereenvoudigen, 
zal alleen de Internationale Solida-
riteit van de Stad Brussel worden 
genoemd, ook al neemt Brissi het 
initiatief voor sommige projecten.
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Stedelijke Adviesraad 
voor Internationale 
Solidariteit - SAIS

De SAIS is een participatieve plek 
voor Internationale Solidariteit 
in de Stad Brussel. Ze zorgt voor 
dialoog en overleg tussen het 
betrokken maatschappelijke 
middenveld en het bestuur van de 
Stad Brussel.

De schepen van Internationale 
Solidariteit, die er ook voorzitter van 
is, presenteert zijn beleid jaarlijks 
aan de leden van de SAIS. De leden 
kunnen advies geven, of opinies of 
voorstellen voor gemeenschap-
pelijke activiteiten indienen bij de 
schepen, die ze kan voorleggen aan 
het college of de gemeenteraad.

De Stad voorziet de SAIS van een se-
cretariaat, een adequate logistiek en 
een budget om gemeenschappelijke 
acties te ontwikkelen, opleidingen 
te organiseren en de zichtbaarheid 
van de aangesloten verenigingen te 
verbeteren. In 2019 had de advies-
raad 27 leden. Na een nieuwe op-
roep voor kandidaten werd de SAIS 
en het bureau voor het dagelijks 
bestuur vernieuwd met een tiental 
nieuwe leden. In 2019 is de SAIS 4 
keer bijeengekomen. De notulen van 

deze vergaderingen kunnen worden 
geraadpleegd bij de cel Internationa-
le Solidariteit en op de website van 
de Stad Brussel. 

Om tegemoet te komen aan de be-
hoeften van de leden, heeft de Stad 
Brussel 4 opleidingen georganiseerd 
die zowel gericht zijn op projectbe-
heer als op het beheer van de vzw’s 
met in totaal 93 deelnemers:

Opname van vzw’s in het Wetboek 
van Vennootschappen en Vereni-
gingen (WVV): Hoe kunnen vzw’s 
zich aanpassen en voldoen aan de 
nieuwe wettelijke bepalingen voor 
vzw’s?

Projectbeheer: Hoe bouwt u een 
duurzaam en goed gestructureerd 
internationaal project uit?

Communicatie: Hoe kunt u het 
publiek overtuigen van uw project, 
het kort, krachtig en enthousiast 
presenteren?

 CAP 2030: Een animatiespel dat 
vooral bedoeld is om vzw’s in staat 
te stellen de Duurzame Ontwikke-
lingsdoelstellingen te benaderen 
vanuit het oogpunt van hun eigen 
werkelijkheid.

BURGERS EN MIDDENVELD 
ALS PARTNERS VOOR INTERNATIONALE 
SOLIDARITEIT
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Het Brussels Netwerk van 
Actoren voor Internatio-
nale Solidariteit (SOLIRIS)

De SAIS maakt deel uit van het 
Brussels Netwerk van Actoren 
voor Internationale Solidariteit, 
dat de verschillende actoren in 
het Brussels gewest de mogelijk-
heid biedt om bijeen te komen, 
te netwerken en ervaringen en 
goede praktijken op lokaal niveau 
uit te wisselen.

Op 29 maart 2019 was er een 
bijeenkomst met 67 deelnemende 
verenigingen om het netwerk ver-
der te structureren. De Brusselse 
gemeenten die actief zijn in dit net-
werk, hebben ook een memoran-
dum met aanbevelingen opgesteld 
ter attentie van de nieuwe minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking 
van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Dit netwerk weerspiegelt 
de noodzaak om het Brusselse be-
leid te harmoniseren en te streven 
naar een grotere samenhang ten 
voordele van de ontwikkeling van 
de lokale partners in het Zuiden 
door het maatschappelijk midden-
veld er als volwaardige partners bij 
te betrekken.

De impact van lokale initi-
atieven versterken 

Elk jaar ondernemen Brusselaars 
tal van initiatieven rond interna-
tionale solidariteit. Sommige van 
deze actoren zijn soms op zoek 
naar ondersteuning of advies, 
logistiek of financieel, om hun 
project te ontwikkelen. De dienst 
Internationale Solidariteit beschikt 
over verschillende instrumenten 
om tegemoet te komen aan deze 
noden.

Een jaarlijkse projectoproep

In 2019 werd een projectoproep van 
€ 100.000 gelanceerd voor inter-
nationale ontwikkelingsprojecten 
onder leiding van Brusselse actoren 
(Zuidwerking) en voor projecten 
rond wereldburgerschap en sensibi-
lisering op het grondgebied van de 
Stad Brussel (Noordwerking). 
De Stad Brussel wil op lokaal niveau 
vooral kleine of middelgrote initia-

tieven ondersteunen die voortko-
men uit lokale structuren waarvan 
de goede kennis van het terrein, de 
persoonlijke en/of professionele 
expertise een toegevoegde waarde 
is voor het project.

Internationale projecten: 
27 ingediende projecten 

13 geselecteerde projecten
€ 60.000. 

Projecten rond 
wereldburgerschap 
en sensibilisering: 

42 ingediende projecten 
21 geselecteerde projecten

 € 40.000. 

Een selectiecomité, bestaande uit 
leden van de administratie, een 
lid van de Stedelijke Adviesraad 
voor Internationale Solidariteit en 
externe deskundigen uit de acade-
mische wereld of het maatschap-
pelijk middenveld, analyseert de 
projecten aan de hand van de in 
het reglement vastgelegde kwali-
teitscriteria.
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Partnerschappen om te infor-
meren, te sensibiliseren en zich 
te engageren voor internationa-
le solidariteit

Door partnerschappen aan 
te gaan waarin iedereen een 
gemeenschappelijke verant-
woordelijkheid heeft voor de 
nagestreefde doelstellingen, wil 
de Stad Brussel de burgers een 
brede waaier van activiteiten en 
projecten aanbieden. 

In 2019 ontwikkelde de Stad een 
samenwerking met het centrum 
voor fotojournalistiek Geopolis 
in de Ateliers des Tanneurs, een 
unieke en veelzijdige Brusselse 
ontmoetingsplaats. Zowel door de 
keuze van de thema’s (migratie, 
democratie, milieu, geopolitiek ...) 
als door de afstemming tussen 
de fotografische en educatieve 
tentoonstellingen wil Geopolis 
een centrum zijn voor burger-
betrokkenheid en reflectie over 
belangrijke maatschappelijke 
vraagstukken. 

Ten tweede werd het Millenni-
umfestival, een documentaire-
filmfestival dat zich inzet voor het 
bevorderen van het bewustzijn 
en het begrip van ontwikkelings-
vraagstukken en het stimuleren 
van het maatschappelijk engage-
ment, ook gesteund door de 
Stad Brussel. Met een totaal van 
18.600 toeschouwers, meerdere 
bijeenkomsten en debatten en 

een verhoogde betrokkenheid 
van jongeren nodigt dit festival uit 
tot synergie tussen verschillende 
actoren voor een nieuw begrip 
van de wereld in het centrum van 
Brussel.

Brussel is ook een inclusieve, 
feestelijke stad die zich be-
kommert om het samenleven. 
Verschillende festivals die de 
diversiteit van Brussel onder de 
aandacht brengen, die een brug 
slaan tussen hier en elders, en 
die vaak het resultaat zijn van in-
spanningen voor sociale cohesie, 
konden ook rekenen op de steun 
van de Stad.

• Festival l’Afrique en Couleurs 
door Teroubi vzw in het Ossegem-
park.

• Festival Hospitality door Vor-
mingplus Citizenne vzw op het 
Muntplein.

• Percusounds Festival door Terra 
Brasil vzw op het Muntplein.

• Afrodisiac Festival door CIPROC 
vzw in het Ossegempark.

Deze evenementen brachten 
duizenden mensen samen waar-
door Brusselaars elkaar konden 
ontmoeten, samenkomen en 
uitwisselen in een gemoedelij-
ke sfeer en met het oog op een 
betere wereld. 

In 2019, werd in het centrum van 
Brussel een onthaalcentrum voor 
journalisten op de vlucht opgericht. 
En-GAJE Ensemble – Groupe d’ai-
de aux journalistes exilés verwel-
komt en oriënteert mediamede-
werkers en verbindt hen met elkaar 

om hun beroepservaring te valori-
seren. De Stad Brussel spreekt zo 
haar steun uit voor de persvrijheid 
en de vrijheid van meningsuiting, 
die zij als een van de fundamenten 
van de democratie beschouwt.
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Partnerschappen voor internati-
onale samenwerking  

Naast de projecten die in het ka-
der van de projectoproep worden 
ondersteund, heeft de Stad ook 
partnerschappen ontwikkeld met 
actoren die werken aan thema’s 
en waarden die de Stad op het 
vlak van internationale samen-
werking wil benadrukken.

De vzw Midnimo lanceerde het 
Afro-Europese netwerk voor de 
verdediging van LGBT+-rech-
ten. Midnimo wil de capaciteiten 
versterken van de partners uit het 
maatschappelijk middenveld die 
actief zijn voor de verdediging van 
de rechten van LGBT+-personen in 
Afrika, en werkt aan de oprichting 
van opvanglocaties in Marokko, de 
DRC en Ivoorkust. 

Sinds enkele jaren ontwikkelt de 
vzw CIPROC een vormingscentrum 
dat vrouwelijke ondernemers in 
Kinshasa wil helpen en begeleiden 
bij de oprichting van hun bedrijf. In 
2019 gingen ze van start met de 
oprichting van een agro-verwer-
kingscentrum voor de productie en 
verwerking van landbouwproduc-
ten in Montgafula.

Logistieke ondersteuning van 
lokale actoren

In totaal ontvingen 11 projecten 
administratieve en logistieke steun 
(hulp bij de organisatie van evene-
menten in de openbare ruimte, het 
ter beschikking stellen van zalen, 
het uitlenen van materiaal, financië-
le steun, communicatie ...).

Jongeren engageren zich 
voor internationale soli-
dariteit

Tools en instrumenten voor we-
reldburgerschapseducatie

De Stad wordt vaak benaderd door 
organisaties die een permanent 
vormingsaanbod rond wereld-
burgerschap ontwikkelen voor 
jongeren en scholen. Ze vindt het 
belangrijk om deze initiatieven te 
ondersteunen om bij te dragen 
aan de ontwikkeling van democra-
tische, rechtvaardige, solidaire en 
respectvolle samenlevingen. 

In 2019 gaf Théâtre & Réconcili-
ation een tweetalige educatieve 
rondleiding over de problematiek 
van kindsoldaten en de econo-
mische belangen van de oorlog 
in Oost-Congo. De rondleiding 
is opgebouwd rond de docu-
mentaire “Congo Paradiso”, de 
voorstelling “La guerre n’est pas 

un jeu d’enfant”, gekoppeld aan 
een bezoek aan het museum van 
Tervuren en de uitwerking van een 
educatief boekje. In totaal hebben 
136 jongeren tussen 16 en 18 jaar 
uit de Franstalige en Nederlands-
talige scholen zich ingeschreven in 
het traject, dat in 2020 zal worden 
voortgezet.

Naar aanleiding van de klimaat-
noodtoestand en de verschillende 
jongerenbetogingen in de straten 
van Brussel, wilde de Stad onder-
steuning bieden aan leerkrachten 
om de klimaatuitdagingen in de 
klas bespreekbaar te maken. Een 
lessenpakket over klimaatrecht-
vaardigheid uitgegeven door CNCD 
11.11.11. met 18 voorstellen en cijfers 
om het huidige fenomeen van de 
opwarming van de aarde (oorzaken, 
gevolgen en bestaande oplos-
singen) te helpen begrijpen, werd 
verdeeld over 16 scholen en ging 
gepaard met aangepaste informa-
tiesessies voor leerkrachten.

Stages en inleefreizen voor 
jongeren

De wijk verlaten, grenzen overstij-
gen en andere culturen en levens-
wijzen ontmoeten zijn diepgaande 
ervaringen waarmee jongeren an-
dere horizonten kunnen ontdekken 
en hun visie op de wereld kunnen 
vormen. Met haar beleid voor in-

ternationale solidariteit wil de Stad 
de jongeren stimuleren om deel te 
nemen aan stages en inleefreizen 
in het buitenland door een duwtje 
in de rug te geven bij de reis- en 
projectkosten. In totaal gingen 4 
groepen jongeren uit Brussel op 
inleefreis naar o.a. Senegal, de 
Filippijnen of Marokko.

De Haute Ecole Francisco Ferrer 
bouwde een actief partnerschap 
op rond de freinet-pedagogie en 
het leren van een tweede taal met 
een school in Dagana, Senegal, 
voor de leerlingen uit de richting 
pedagogie. Voor en tijdens deze 
reizen konden 22 studenten peda-
gogische ervaringen uitwisselen 
met hun Senegalese collega’s. 
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De begrippen duurzame ont-
wikkeling en internationale 
solidariteit zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden en vragen 
onmiskenbaar om transversa-
liteit tussen de diensten die 
rond deze zaken werken. In hun 
afspraken voor 2030 hebben de 
lidstaten van de Verenigde Naties 
de doelstellingen voor duurza-
me ontwikkeling aangenomen, 
namelijk 17 doelstellingen die een 
antwoord bieden op de wereld-
wijde uitdagingen waarvoor we 
staan. De doelstellingen zijn met 
elkaar verbonden, en om niemand 
uit te sluiten, is het belangrijk om 
elk van deze doelstellingen te 
bereiken.

Ten eerste werd in het kader van 
het door de Stad Brussel aange-
nomen Klimaatplan in 2019-2020 
het project “Mijn school, mijn 
energie” gelanceerd in 10 scholen 
van de Stad in samenwerking met 
Good Planet. Het doel van het 
project is kennis over te dragen 
over klimaatverandering door het 
energievraagstuk aan te pakken en 

een energie-uitdaging op scholen 
te organiseren.

Ten tweede heeft de Stad Brussel 
de krachten gebundeld met de 
ngo ULB-Cooperation voor het 
project Babyboom. Van 2019 tot 
2021 steunt zij een project voor 
de herbebossing van bossen en 
mangroves in de Saloum-delta in 
Senegal, een gebied dat al bijzon-
der gevoelig is voor de gevolgen 
van de klimaatverandering. Voor 
elke geboorte in de Stad Brussel 
worden er 6 bomen geplant in 
Senegal, wat neerkomt op een 
totaal van meer dan 20.000 bomen 
per jaar! Elke geplante boom helpt 
de uitstoot van broeikasgassen 
te beperken en zo onze ecolo-
gische voetafdruk op de planeet 
te verkleinen. Bovendien zorgt 
herbebossing voor een duurzame 
toegang tot natuurlijke rijkdommen 
voor de lokale bevolking die ervan 
afhankelijk is.  

BRUSSEL, 
EEN STAD  
DIE ZICH INZET VOOR DUURZAME 
ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

17 • JA
A

R
V

E
R

S
L
A

G
 2

0
1916

 •
 J

A
A

R
V

E
R

S
L
A

G
 2

0
19



Theater, conferenties, evene-
menten of filmclubs: de Stad 
Brussel biedt een brede waaier 
van acties om de Brusselaars te 
informeren, bewust te maken en 
te sensibiliseren over een thema 
van internationale solidariteit, in 
het kader van de Veertiendaagse 
van de Internationale Solidariteit. 
Daarom zoekt ze de expertise van 
actoren op het terrein, burgers, 
academici en andere specialisten 
uit verenigingen of instellingen. 
De Veertiendaagse van de Inter-
nationale Solidariteit, die elk jaar 
tussen 1 en 15 oktober plaats-
vindt, is bedoeld om de vitaliteit 
van het rijke verenigingsleven in 
Brussel te laten zien.

Voor de editie van 2019 heeft de 
Stad Brussel beslist om de uitda-
gingen gelinkt aan het verminderen 
van ongelijkheid aan te pakken 
door deel te nemen aan de Duur-
zame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s 10). Er blijven ongelijkhe-
den bestaan, of het nu gaat om 
gezondheid, mobiliteit, geslacht, 
onderwijs of toegang tot hobby’s. 
De Veertiendaagse van de Solida-
riteit toont dat lokale besturen, het 
maatschappelijk middenveld, de 
burgers, kortom iedereen op zijn 
of haar eigen niveau kan ingrijpen 
om mechanismen op te zetten om 
ongelijkheid te verminderen. 

Tijdens deze twee weken werden 
verschillende Brusselse initiatieven 
in de kijker gezet. Het toneelstuk 
“Combat de pauvres” van Compag-

nie Art & tça toonde bijvoorbeeld 
hoe de slechte verdeling van de 
rijkdom al bijna 50 jaar de onge-
lijkheid vergroot. Het toneelstuk 
bracht alledaagse figuren uit de 
armoede in beeld. Justitia et Pax 
en Caritas International toonden 
op hun beurt de menselijke kosten 
van energie en de digitale transitie, 
die de vraag naar mineralen in de 
Democratische Republiek Congo 
explosief doen stijgen. Geopolis 
bracht op zijn beurt de kwestie 
van de groeiende ongelijkheid 
op economisch en sociaal vlak, 
maar ook op territoriaal, educatief 
of gendervlak, ter sprake door 
middel van twee tentoonstellingen: 
“Unequal Scenes” van Johnny Miller 
en “Rising Water” van Michele 
Spatari. De tentoonstellingscyclus 
ging gepaard met een educatieve 
tentoonstelling voor Brusselse 
leerlingen.

De verschillende projectleiders 
hebben ervoor gezorgd dat de be-
handelde thema’s op mensenmaat 
behandeld werden, zodat iedereen 
zich de beschikbare acties kon 
toe-eigenen.

De Veertiendaagse 
in enkele cijfers:

24 activiteiten
42 partners

2050 personen
400 jongeren
Budget €54.000
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Versterking van de diensten 
Burgerlijke Stand en Bevol-
king in de gemeente Kimban-
seke 

De Stad Brussel zet haar samenwer-
king met de gemeente Kimbanseke 
in Kinshasa voort om de diensten 
Burgerlijke Stand en Bevolking te 
verbeteren in het kader van het 
programma voor gemeentelijke 
internationale samenwerking van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwer-
king.

Het jaar 2018 was een gelegenheid om 
een bevolkingsregister op te zetten, 
dat is ondergebracht in het nieuwe 
gebouw van het centrale bureau van 
de Burgerlijke Stand en de Bevol-
king en de archieven in Kimbanseke. 
Alle verzamelde gezinsfiches in de 
46 wijken zijn geïntegreerd in het 
nieuwe bevolkingsregister en er is een 
communicatiefiche aangemaakt om 
de gegevens bij te werken en de in-
formatie te laten circuleren tussen het 
hoofdkantoor en de wijken. Dit jaar was 
een gelegenheid om het ingevoerde 
systeem te evalueren, aan te passen 
en te versterken. De wijkverantwoor-
delijken voor de gegevensverzameling 
hebben nog niet de gewoonte om 
de volkstellingsinformatie naar het 
centrale bevolkingsregister te sturen. 
Daarom zijn de hoeveelheid en de 
inhoud van sommige tools gewijzigd 
om ze aan te passen aan de behoeften 
van de gebruikers. Er werden andere 
begeleidende maatregelen genomen, 
zoals de plaatsing van 30 brievenbus-
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de gemeentelijke gebouwen, de 
aanschaf van een vervoermiddel om 
de toegang tot de gemeentelijke 
diensten te vergemakkelijken en 
een herinnering aan de beginselen 
van het bijhouden van een bevol-
kingsregister tijdens de verschillen-
de opleidingssessies.

De tweede doelstelling was gericht 
op het verbeteren van de zichtbaar-
heid van het partnerschap in zowel 
Brussel als Kinshasa. In oktober ging 
een missie, bestaande uit ambtena-
ren van de burgerlijke stand en de 
cel Communicatie, naar Kinshasa 
om communicatietools te ontwikke-
len over het partnerschap en om de 
bevolking te sensibiliseren voor het 
belang van de burgerlijke registratie 
in Kimbanseke. Terug in Brussel 
richtte het team zich op de interne 
communicatie voor het personeel 
van de Stad Brussel en meer in het 
algemeen voor de Brusselaars.

• Productie van audio-/video-
materiaal voor het schrijven van 
artikelen 

• Productie van een documen-
taire en vertoning in Brussel en 
Kimbanseke

• Organisatie van een sensibilise-
ringscampagne over de burgerlij-
ke stand door middel van muur-
schilderingen op de secundaire 
bevolkingsregistratiekantoren van 
de gemeente

Ten slotte blijven de partners de ge-
decentraliseerde entiteiten verster-
ken om de toegang tot de diensten 
te vereenvoudigen voor de burgers. 
Doordat ziekenhuizen en de 
diensten voor de Burgerlijke Stand 
samenwerken voor de registratie 
van geboorten (en overlijdens), kun-
nen ambtenaren aan de hand van 
volmachten rechtstreeks registreren 
in de ziekenhuizen. Hiervoor werden 
veertien ambtenaren van de Bur-
gerlijke Stand en nieuwe eenheden 
opgeleid. Op de kraamafdelingen 
zijn spandoeken en posters aange-
bracht om aanstaande ouders aan 
te moedigen hun kind te registreren 
en de informatie te verstrekken die 
ze bij de geboorte over het kind 
moeten hebben.
De Congolese wet plant 3 nieu-
we aanvullende kantoren voor de 
Burgerlijke Stand in Kimbanseke. Dit 
jaar is het team van de wijk Mokali in 
haar kantoren kunnen intrekken.

Als voortzetting van de steun voor 
decentralisatie werd logistieke 
apparatuur geleverd om gegevens 
in de wijkkantoren te beveiligen en 
de documenten van de burgerlijke 
stand die nodig zijn voor de goede 
werking, beschikbaar gesteld en het 
personeel opgeleid.

Ten slotte nam de lokale coördina-
tor van Kimbanseke voor de Stad 
Brussel de regionale coördinatie 
over van de 5 Belgisch-Congolese 
partnerschappen die in Kinshasa 

aanwezig zijn in het kader van het 
programma voor gemeentelijke 
internationale samenwerking van 
de Belgische Ontwikkelingssamen-
werking.

Cultuur als motor voor 
verandering in Kinshasa

Het partnerschap tussen de twee 
steden maakt het ook mogelijk om 
andere actoren aan te trekken en 
de samenwerkingsgebieden uit te 
breiden naar andere sectoren ten 
voordele van de burgers. Vanuit een 
gedeelde visie op de noodzaak van 
een multistakeholder-model voor 
lokale ontwikkeling hebben twee 
partners voorgesteld om in te zetten 
op jongereneducatie in Kimbanseke.
Via het project Elongo wil Plateforme 
Contemporaine kunstonderwijs, cul-
turele participatie en sociale cohesie 
bevorderen door te steunen op de 
bijdrage van verschillende actoren in 
het onderwijs, de kunst en het lokale 
gemeenschapsleven. In de scholen 
in Ngwanza en Bolenge namen 
94 leerlingen deel aan verschillen-
de workshops om hun artistieke 
vaardigheden in slam/dans/thea-
ter te verdiepen onder leiding van 
gerenommeerde kunstenaars, met 
als eindresultaat een voorstelling. De 
voorstelling werd tijdens de culturele 
dag in beide scholen opgevoerd voor 
ongeveer 900 mensen, met als hoog-
tepunt een opvoering op het festival 
JOUCOTEJ.

De vzw Music Fund en Espace Maso-
lo gingen ook op pad om de jongeren 

van Kimbanseke te leren kennen via 
12 workshops rond het herstellen 
van muziekinstrumenten en door 
instrumenten en gereedschap naar 
Kinshasa te sturen.

Marokko

De Stad Brussel is gevoelig voor 
de kwestie rond de opvang van 
transmigranten en wilde de missie 
van Dokters van de Wereld en hun 
Marokkaanse partner Solidarité 
Médico-Sociale (MS2) steunen om 
de toegang tot gezondheids- en 
sociale diensten voor migranten uit 
sub-Sahara-Afrika die in de bossen 
van de stad Oujda in Marokko wo-
nen, te bevorderen.

Noodhulp

In 2019 heeft de Stad positief gere-
ageerd op een verzoek van Artsen 
zonder Grenzen om de slachtoffers 
van de cycloon Idai in Mozambique 
te helpen.

Contact
STAD BRUSSEL,

Cel Internationale Solidariteit

Tel: 02 279 21 12

Mail : 
internationalesolidariteit@brucity.be
FB/BXLSolidariteInternationaleSo-
lidariteit
www.brussel.be/internationale-so-
lidariteit
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FINANCIEEL 
VERSLAG
Elk jaar wordt het financiële 
beheer van het budget dat aan 
Internationale Solidariteit wordt 
toegekend, deels uitgevoerd door 
de Stad Brussel en deels door de 
vzw Brissi, waaraan de Stad de 
uitvoering van bepaalde projecten 
uitbesteedt. In 2019 bedroeg het 
totaalbudget €534.968.

De verschillende grafieken tonen 
de verdeling van de financiële 
middelen aan. Iets meer dan 50% 
van het budget ging naar partners 
in het Zuiden. Het andere deel was 
bestemd voor vorming en bewust-
making rond wereldburgerschap 
met speciale aandacht voor de 
Brusselse jongeren.

De steun aan het maatschappelijke 
middenveld staat centraal in de 
samenwerking van de Stad Brussel, 
aangezien bijna 50% van het bud-
get via subsidies aan verenigingen 
wordt toegekend. Ten tweede wer-
den verschillende partnerschaps-
formules ontwikkeld om tegemoet 
te komen aan de gemeenschap-
pelijke doelstellingen van de lokale 
actoren en de Stad Brussel, met 
name het project Mijn School Mijn 
Energie dat samen met Good 
Planet of het project Babyboom in 
samenwerking met ULB-Coopéra-
tion werd uitgevoerd.

Elk jaar rapporteert de vzw Brissi 
over de financiering van interna-
tionale projecten in Kinshasa en 
Marokko. Dit zijn projecten die nog 
in uitvoering zijn, maar waarvan de 
doelstellingen deel uitmaken van 
een meerjarenaanpak, met name 

Stad Brussel
vzw Brissi

Internationaal 
lokaal

Ontvangsten
Externe financieringen

Eigen middelen
Verdeling per interventiedomein

om een antwoord te bieden op 
de moeilijkheden bij de uitvoering 
ervan op het terrein.

Op het vlak van inkomsten is de 
Stad al jaren betrokken bij twee 
meerjarige financieringspro-
gramma’s. Er zal geleidelijk een 
strategie voor de diversificatie van 
de inkomsten moeten worden 
ontwikkeld. De uitvoering van deze 
programma’s wordt uitbesteed aan 
de vzw Brissi.

De Stad Brussel neemt deel aan 
het meerjarige programma voor 
gemeentelijke internationale 
samenwerking van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking 2017 
– 2021 om te blijven investeren 
in de diensten Burgerlijke Stand 
en Bevolking van de gemeen-
te Kimbanseke in Kinshasa. Dit 
programma, onder de coördinatie 

van Brulocalis en UVCW, brengt 
alle Belgische gemeenten die 
actief zijn in de DRC, samen in een 
dynamiek waarbij goede praktijken 
worden uitgewisseld en op elkaars 
ervaringen wordt voortgebouwd. 
Voor het deel 2017-2021 heeft de 
Stad Brussel een financiering van € 
176.723 verkregen, met een gemid-
delde van € 35.000 per jaar.

Voor 2014 - 2019 maakte de Stad 
ook deel uit van een program-
ma “Impulsbeleid Gemeentelijke 
Ontwikkelingssamenwerking” van 
de Vlaamse Gemeenschap, dat € 
45.000 per jaar toekent aan steden 
en gemeenten om hun internatio-
naal solidariteitsbeleid te ontwik-
kelen.
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