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Sensibilisatie en informatie 
 
S.O.S.Faim  
10 jaar festival Alimenterre, welke evoluties in de voedings- en landbouwsector.- Heruitzending 
van een documentaire uit de eerste editie van het festival gevolgd door een debat met de regisseur. 
 
ACTION ET RECHERCHE CULTURELLES - A.R.C. 
 Sensibilisatiemoment over de valkuilen in de textielsector, focus op het statuut van vrouwelijke 
arbeiders : tentoonstelling, workshops, conferenties, debat. 
 
LE MONDE SELON LES FEMMES ASBL 
Workshops voor een groep van 8 Brusselse mannen met verschillende profielen, mannelijke dominantie 
in kaart brengen en op basis van deze uitwisselingen een sensibilisatie-instrument ontwikkelen. 
 
CONSTELLATION POUR LA COMPÉTENCE FACE AU SIDA 
8 Documentaires die goede praktijkvoorbeelden voor verandering op lokaal niveau in beeld brengen, in 
6 verschillende gemeenschappen in Noord en Zuid. 
 
NOVA 
3 interdisciplinaire dagen over de artistieke productie in Afrika en haar diaspora vanuit een visie van een 
toekomstgerichte cultuur in Afrika. 
 
CNAPD  
Conferentie-debat over 5 vormen van dominantie in onze samenleving, op zoek naar een cultuur van 
vrede. 
 
IDAY-INTERNATIONAL  
Uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden en concrete acties tussen twee duos, telkens bestaande uit 
twee groepen jongeren: Brusselaars en Afrikaanse jongeren organiseren een uitwisseling over 
burgerschap, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. 
 
MAGASIN DU MONDE"-OXFAM-WERELDWINKEL  
Eerlijke brunch, lokale producten en keuken uit het Zuiden, met een sensibilisatie over vrouwenrechten 
in het kader van eerlijke handel. 
 
TAKRIST BRUXSEL VZW  
Sensibilisatie over de betekenis van de sluier in de Touareg cultuur, beeldhouwkunst en conferentie met 
een antropoloog van het CNRS. 
 
TRANSE-EN-DANSE  
De vraag van de grenzen van Europa vandaag in het daglicht van de geschiedenis en de Eerste 
Wereldoorlog 14-18, workshops om samen een theaterstuk op te bouwen. 
 

https://www.bruxelles.be/subsides-solidarite


ART.STERNET 
Tentoonstelling, conferentie en debatten over de geschiedenis en Kongo cultuur in faculteit Saint Louis. 
 
AMITIÉ SANS FRONTIÈRES"/VRIENDSCHAP ZONDER GRENZEN  
Ontbijt georganiseerd bij de dienst Vreemdelingenzaken één keer per week en sensibilisatie in de 
scholen over het parcours van vluchtelingen. 
 
ELLES TOURNENT"/DAMES DRAAIEN  
Film - debat met een Noord-Zuid invalshoek over eer gerelateerd geweld ten opzichte van Palestijnse en 
Iraanse vrouwen. 
 
ASS FOR CULTURAL, TECHNICAL AND EDUCATIONAL COOPERATION -ACTEC 
Solidaire studie voor een jongerenproject in Ecuador. Gedurende één maand kunnen Brusselse kinderen 
in huiswerkscholen studeren, één studie-uur komt overeen met één euro voor het project in Ecuador. 
 
LES NOUVEAUX DISPARUS 
Op het festival, twee theatervoorstelling met een Noord-Zuid invalshoek gevolgd door een debat, met 
als thema's de textielindustrie en gemengde koppels. 
 
SOLIDARITEIT MET SAHRAOUI VOLK  
Geanimeerde conferentie over de geschiedenis van het Sahraoui volk en een concert met artiesten uit 
Brussel en Sahraoui, in Brussel en in de vluchtelingenkampen in de regio. 
 
BELGIAN FAIR TRADE FEDERATION  
Projecten voorstellen die de link maken tussen coöperatieven uit het Zuiden en Belgische fair trade 
partners; telkens een halve dag tijdens de week van de Eerlijke handel en de lessen handel en 
ontwikkeling voor bachelors van HEFF. 
 
ENTRAIDE ET FRATERNITÉ//MITEINANDER TEI  
Vervolg op de campagne Mmmmh/beurk, sensibilisatie-instrument over voedselzekerheid en 
wereldwijde ongelijkheid opzetten in 5 secondaire scholen van de Stad Brussel. 
 
CHANGE ASBL  
In navolging van de herdenking van de dood op Patrice Lumumba, conferentie over zijn nalatenschap en 
wat er overblijft van de Mensenrechten in RDCongo. 
 
OMNYA ASBL-VZW 
Gedurende 8 maanden, 1 x maand, sensibilisatie over de sociale en juridische realiteit van LGTB in de 
regio Midden-Oosten / Noord-Afrika, voor hulpverleners die in contact komen met vluchtelingen uit die 
regio. 
 
PAIXACTIVE ORG 
2 lesuren voor adolescenten over het leven in de Sahel en de impact van een potentiële massale 
internationale migratie vanuit die regio. 
 
 
 
 



EDUKADO VZW  
Burkina Faso - "Ville de Léo" : Bouw van drie klaslokalen en de deelname van jonge Belgen via 
fondsenverwerving en deelname aan de werken. 
 
POLYMORFILMS  
Maroc-Azemmour : vervolg van de oprichting van een museum voor het collectieve geheugen. 
 
AEAD - "ASSOCIATION ETUDIANTE D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
Sénégal, Léona, Ndade : project voor de bouw van een gezondheidslokaal en klaslokaal. 
 
ADRA BELGIUM (ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY) 
Burundi, Commune de Buganda : installatie van een bio-gistingstank in een school om de keuken van gaz 
te voorzien en compost voor de landbouwgronden. 
 
DALIA ASSOCIATION  
Palestina-Wadi Fukin : Inrichting van een communautair fonds voor de ontwikkeling van 
landbouwprojecten. 
 
ACTIE VOOR INTERNATIONALE ONTWIKKELING - ADI  
Colombia-Bogota : met jongeren nadenken en reflecteren over de vrede en het ontwikkelen van een 
pedagogisch instrument. 
 
DIASPORA AFAR DE BELGIQUE 
Djibouti-Fanti Herou : zonnelampen schenken aan 80 gezinnen voor het verbeteren van de 
schoolprestaties van de kinderen. 
 
LES FPS DU BRABANT 
RDC-Kinshasa : Realisatie en verspreiding van een vidéo over het behoud van de natuur en properheid. 
 
LE MONDE SELON LES FEMMES 
Bolivie - Santa Cruz : workshops met een specifieke groep mannen over de deconstructie van het geloof 
en voorstellingen van traditionele mannelijkheid. 
 
LA MAISON DE LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE - LE WOLF  
Cameroun-Yaoundé : Artiest in residentie en opleiding van een Kameroense illustrator voor de jeugd in 
animatie- en beheertechnieken voor een bibliotheek in Yaoundé. 
 
ASSOCIATION BELGIQUE-MADAGASCAR 
Madagascar-commune de Bemanonga : Bouw en uitrusting van een kleuterschool. 
 
CENTRE POUR LA FORMATION ET LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL -CFDS  
Mauritanie - Regio Brakna. Perimeters afbakenen voor tuinbouw om de productie van bepaalde 
landbouwgemeenschappen te vergroten. 
 
SOLIDARITÉ LUBEFU  
RDC-Lubefu : Inrichting van een fietsatelier en vormingen aanbieden om het beroep aan te leren. 
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