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Uitgave: november 2021
Vormgeving: Nena Peeters
V.U. Dirk Verbist
Cellebroersstraat 16B
1000 Brussel
+32 (0)2 244 93 39
info@defederatie.org
www.defederatie.org

De Federatie verenigt, vertegenwoordigt en
informeert (lid)organisaties in de sociaal-culturele
en amateurkunstensector. Zowel organisaties die
op ‘landelijk’ vlak actief zijn, als initiatieven op
(boven)lokaal niveau staan op onze radar.

Beste Brusselwerker
Ze zijn met veel. Hebben toegevoegde waarde en zijn verspreid over heel Brussel.
We hebben het over de honderden vrijwilligers en tientallen cultuurprofessionals
van het erkend Brussels sociaal-cultureel werk.
Kunnen we iets voor elkaar betekenen?
Met die vraag ging de sector de afgelopen maanden aan de slag. Het antwoord is
JA. Goed begonnen is half gewonnen.
Gemeenschapscentra zijn het kloppend hart van het lokale weefsel. Ook lokale
dienstencentra en bibliotheken zijn stevig geworteld in hun gemeente en creëren
surplus. Voeg daar het verenigingsleven aan toe en je hebt een interessante cocktail om leer- en ontmoetingsplekken op te zetten voor de Brusselaars.
Troeven van het sociaal-cultureel werk?
Kennis van straffe methodieken, bakken praktijkervaring op een brede waaier aan
diverse thema’s (ontdek ze op p. 31), nabijheid ten aanzien van specifieke doelgroepen (overzicht p. 33), vrijwilligers actief in meer dan 500 afdelingen in alle
Brusselse gemeenten en een onstilbare honger om over de muurtjes van sectoren
heen te kijken.
Onze wensen en dromen?
De groeimarges exploreren! Afstemming zoeken, thema’s uitdiepen, iedereen aanzetten tot participatie, maar ook: het culturele aanbod verrijken, stemmen oppikken en vertolken, kennis en kunde koppelen, inspelen op maatschappelijke urgenties. Kortom, echte co-creatie om zo samen het verschil te maken.
Samenwerking kent vele vormen van facilitator tot co-producent… Elkaar kennen
en vinden is een eerste stap. Met deze brochure, die we jaarlijks updaten, zetten
we graag een eerste belangrijke stap. Namelijk overzicht en bijgevolg inzicht bieden.
Op de volgend bladzijden mag je een oplijsting verwachten van 26 organisaties
met telkens hun contactgegevens, thema’s, doelgroepen en het werkingsgebied.
Op de infofiche geven we tussen haakjes ook telkens het aantal lokale afdelingen
weer per gemeente. We maken ook de omgekeerde oefening en geven per gemeente in 1 oogopslag mee waar sociaal-cultureel werk werkt of waar ze openstaan voor samenwerking.
Aan jullie, liefste lezer, om nu zelf linken te gaan leggen en het onbekende verder
te verkennen of het bestaande uit te puren. Wij supporteren alvast voor sterke
win-wins.
De Federatie
December 2021
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Sociaal-cultureel werk
per Brusselse gemeente
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AIF+
Arthis

Actief in Anderlecht

Avansa Citizenne
Bindus

Growfunding

BOp

Het Regenbooghuis

BRAL

Humanistisch Verbond

CCV

Internationaal Comité

Cultureghem

KWB

Curieus

Masereelfonds

Davidsfonds

OKRA

FedOS

Sankaa

Femma Wereldvrouwen

S-Plus

FMDO

Unie Actieve Verenigingen

FZO-VL

Willemsfonds
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Actief in Brussel Stad
AIF+
Arthis

FZO-VL

Avansa Citizenne

Growfunding

Bindus

Het Regenbooghuis

BOp

Humanistisch Verbond

BRAL

Internationaal Comité

CCV

KWB

Curieus

Masereelfonds

Davidsfonds

OKRA

FedOS

S-Plus

Femma Wereldvrouwen

Unie Actieve Verenigingen

FMDO

Willemsfonds
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Else

Actief in Elsene

AIF+

Growfunding

Avansa Citizenne

Het Regenbooghuis

BOp

Humanistisch Verbond

BRAL

Internationaal Comité

Curieus

Masereelfonds

Davidsfonds

OKRA

Femma Wereldvrouwen

Sankaa

FMDO

S-plus

FZO-VL

Willemsfonds
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AIF+

Actief in Etterbeek

Arthis
Avansa Citizenne

Het Regenbooghuis

BOp

Humanistisch Verbond

BRAL

Internationaal Comité

CCV

KWB

Curieus

Masereelfonds

Davidsfonds

OKRA

FMDO

Sankaa

FZO-VL

S-plus

Growfunding

Willemsfonds
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Actief in Evere

FMDO
FZO-VL

Avansa Citizenne

Growfunding

BOp

Het Regenbooghuis

BRAL

Humanistisch Verbond

CCV

Internationaal Comité

Curieus

OKRA

Davidsfonds

Sankaa

FedOS

S-plus

Femma Wereldvrouwen

Willemsfonds
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Actief in Ganshoren
Growfunding
Avansa Citizenne

Het Regenbooghuis

BOp

Humanistisch Verbond

BRAL

KWB

CCV

Masereelfonds

Davidsfonds

OKRA

Femma Wereldvrouwen

S-plus

FZO-VL

Willemsfonds
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Actief in Haren

Davidsfonds
Femma Wereldvrouwen
FZO-VL
Growfunding
KWB
OKRA
Sankaa
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Actief in Jette
Growfunding
Avansa Citizenne

Het Regenbooghuis

Bindus

Humanistisch Verbond

BOp

KWB

BRAL

Masereelfonds

CCV

OKRA

Curieus

Sankaa

Davidsfonds

S-plus

Femma Wereldvrouwen

Willemsfonds
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Arthis

Actief in Koekelberg

Avansa Citizenne
BOp

Het Regenbooghuis

BRAL

Humanistisch Verbond

CCV

Masereelfonds

Curieus

OKRA

Femma Wereldvrouwen

Sankaa

FMDO

S-plus

FZO-VL

Unie Actieve Verenigingen

Growfunding

Willemsfonds
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Actief in Laken

Arthis

Humanistisch Verbond

Bindus

Internationaal Comité

Davidsfonds

KWB

Femma Wereldvrouwen

OKRA

FMDO

Sankaa

FZO-VL

S-plus

Growfunding

Willemsfonds
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Actief in Neder-Over-Heembeek
Femma Wereldvrouwen
FMDO

OKRA

FZO-VL

Sankaa

Growfunding

S-plus

KWB

Willemsfonds
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Actief in Oudergem
Growfunding
Avansa

Het Regenbooghuis

BOp

Humanistisch Verbond

BRAL

KWB

CCV

OKRA

Curieus

Sankaa

Davidsfonds

S-Plus

FMDO

Willemsfonds
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Actief in Schaarbeek
Growfunding
AIF+

Het Regenbooghuis

Arthis

Humanistisch Verbond

Avansa Citizenne

Internationaal Comité

Bindus

KWB

BOp

Masereelfonds

BRAL

OKRA

Curieus

Sankaa

Davidsfonds

S-plus

Femma Wereldvrouwen

Unie Actieve Verenigingen

FMDO

Voem

FZO-VL

Willemsfonds
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Actief in Sint-Agatha-Berchem
Arthis
Avansa Citizenne
BOp

Humanistisch Verbond

BRAL

Internationaal Comité

CCV

KWB

Curieus

Masereelfonds

FedOS

OKRA

FMDO

Sankaa

Growfunding

S-plus

Het Regenbooghuis

Willemsfonds
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Actief in Sint-Gillis

AIF+
Avansa Citizenne

Humanistisch Verbond

BOp

Internationaal Comité

BRAL

KWB

CCV

Masereelfonds

FMDO

OKRA

FZO-VL

Sankaa

Growfunding

S-plus

Het Regenbooghuis

Willemsfonds
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Actief in Sint-Jans-Molenbeek
Arthis
Avansa Citizenne

FZO-VL

Bindus

Growfunding

BOp

Het Regenbooghuis

BRAL

Humanistisch Verbond

CCV

Internationaal Comité

Curieus

Masereelfonds

Davidsfonds

OKRA

FedOS

Sankaa

Femma Wereldvrouwen

S-plus

FMDO

Willemsfonds
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Actief in Sint-Joost-Ten-Node

AIF+

Growfunding

Arthis

Het Regenbooghuis

Avansa Citizenne

Humanistisch Verbond

BOp

Internationaal Comité

BRAL

Masereelfonds

Curieus

OKRA

Davidsfonds

Sankaa

FedOS

S-plus

Femma Wereldvrouwen

Unie Actieve Verenigingen

FMDO

Willemsfonds
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Actief in Sint-Lambrechts-Woluwe
AIF+

FZO-VL

Avansa Citizenne

Growfunding

BOp

Het Regenbooghuis

BRAL

Humanistisch Verbond

CCV

Internationaal Comité

Curieus

KWB

Davidsfonds

OKRA

FedOS

Sankaa

Femma Wereldvrouwen

S-plus

FMDO

Willemsfonds
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Actief in Sint-Pieters-Woluwe

Avansa Citizenne
BOp

Het Regenbooghuis

BRAL

Humanistisch Verbond

CCV

Internationaal Comité

Curieus

KWB

Davidsfonds

OKRA

Femma Wereldvrouwen

Sankaa

FZO-VL

S-plus

Growfunding

Willemsfonds
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Actief in Ukkel
Avansa Citizenne
BOp

Het Regenbooghuis

BRAL

Humanistisch Verbond

CCV

Internationaal Comité

Davidsfonds

OKRA

FMDO

Sankaa

FZO-VL

S-plus

Growfunding

Willemsfonds
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Actief in Vorst
AIF+

Growfunding

Avansa Citizenne

Het Regenbooghuis

BOp

Humanistisch Verbond

BRAL

Masereelfonds

CCV

OKRA

Curieus

Sankaa

Davidsfonds

S-plus

FMDO

Willemsfonds
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Actief in Watermaal-Bosvoorde
AIF+

FMDO

Avansa Citizenne

Growfunding

Bindus

Het Regenbooghuis

BOp

Humanistisch Verbond

BRAL

Internationaal Comité

CCV

OKRA

Curieus

Sankaa

FedOS

S-plus

Femma Wereldvrouwen

Willemsfonds

29
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Thema’s

31

Het sociaal-cultureel werk in Brussel werkt rond
een zeer breed scala van thema’s. Hieronder vind je
een overzicht van de thema’s waarrond het vaakst
gewerkt wordt. Hoe groter het thema, hoe meer
organisaties hier op inzetten.

Diversiteit & solidariteit (22 – 100%)

economie

ONTSPANNING

werk &

onderwijs
& Plaats & ruimte
opleiding

beeldvorming
& media

milieu &
natuur

zingeving
& levensbeschouwing
GENDER

zorg & welzijn

diversiteit
& beleid & politiek
solidariteit
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Doelgroepen

33

itizenne
vluchtelingen Avansa C

ureghem
en nieuwkomers Cult
DO
Arthis AIF+ FM
FZO-VL

KWB

KWB

Internati
Comité onaal

den

kortgeschoolden

Internationaal
Comité

Regenbooghuis

BINDUS
Voem

Cu
l
t
u
r
e
g
h
e
m

(ex-)
gedetine
er

Growfunding
Cultureghem

FMDO

Davidsfonds

L
a FZO-V his
Avans nne ArtF+
Citize KWB AI

Internationaal Comité

Arthi

Avan s Cult
BIN sa C ureg
h
DU
S F itizennem
ZOVL Oe
kra

KW
mensen
in
armoede FMDBO
F+
I
A

34

nplatform

e
Brussels Ouder

Cultureghem Comité
Internationaal

eelfonds
Arthis Maser

KWB

n Willemsfonds

Okra

Culture
gh

Internationa

al Comité

Davidsfonds

FedOs

Davidsfonedms

gezinne

m

Sankaa

KWB

Bindus

CCV

AIF+

Sankaa

m

BINDUS

is

FZO-VL

FMDO CCV

ouderen

ds

e
VL Vo m
FZO- reghe
Cultumsfonds
Wille

mensen met KWB
een beperking

FMDO

Maser
eelfon
KW

AIF+

FMDO Arth

Internationaal Comité

Cu
l
t
u
r
e
g
h
e

AIF+
jongeren Arthis
B

35

ie

KW

a Citize
nne

B

Curieus FMDOVeArecntieve
Masereelfonds
mensen met
een migratieachtergrond

KWB FZO-VL

Curieus

FZO-VL

Sankaa

Regenbooghuis

Internation Masereelfonds
aal Comité

AIF+

vrouwen Avansa

Cultureghe

Cultureghem

FMDO

KWB Arthis Citizennes
BINDUS Willemsfond

LGBTQI+

Regenbooghuis

Willemsfonds m

vrouwen

Voem m

VL

FZO-

Mensen met
een psychische
kwetsbaarheid

Femma Were
ld

ankaa ureghe
-VL S ingen Cult
ig
B

Interna
Davids tionaal Com
Voem Avafonds K it
ns
W

AIF+ FZO
é BINDUS
Regenbooghuis Arthis Un

FMDO

36

4

Infoﬁches Brussels
sociaal-cultureel werk
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Wij streven naar een open, diverse en inclusieve samenleving, met gelijke kansen voor
iedereen, met aandacht voor het behoud van de culturele eigenheid van etnischculturele minderheden, zonder daarbij hun integratie in de samenleving uit het oog
te verliezen. Dit doen we door het ondersteunen van de sociaal-culturele activiteiten
en de werking van onze lidverenigingen en door het uitvoeren van relevante projecten.

Contact

0484 29 95 79
Victor Rauterstraat 143, 1070 Anderlecht

www

www.vzwaif.be
@brusselswerkingaif

Karl Struyf
karl@vzwaif.be

Thema’s
•
•
•
•
•
•
•
•

muziek en dans
audiovisuele kunst
erfgoed
theater
noord-zuid
participatieve kunst
migratie
nationaal en internationale
politieke debatten
• vrijetijd
• tewerkstelling

Actief in ...
Anderlecht
Brussel stad
Elsene
Etterbeek
Schaarbeek

Sint-Gillis
Sint-Joost-Ten-Node
Sint-Lambrechts-Woluwe
Vorst
Watermaal-Bosvoorde

Doelgroepen
• mensen met migratie achtergrond
• kunstenaars en amateurkunstenaars
• vrouwen, senioren, jongeren

38

Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis is dé socioculturele partner in Brussel
die de rijkdom van de Roemeense en Oost-Europese cultuur valoriseert, zich inzet
voor de integratie van Roemeenstaligen, interculturele dialoog stimuleert en zo meebouwt aan een inclusieve maatschappij. Als regionale vereniging werkt ze hiervoor
samen met haar 15 lokale afdelingen.

Contact
www

Vlaamsesteenweg 33,
1000 Brussel

www.arthis.be

Carmen Draghici

02 551 34 20

info@arthis.be

Thema’s

Doelgroepen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

interculturele dialoog
ontspanning
culturele ontdekking
ontmoeting
ontspanning
talentontwikkeling
integratie
kunst
traditie en erfgoed
dialoog met de Roemeenstalige
gemeenschap in Brussel
…

•
•

•
•
•

kinderen en volwassenen met een
Oost-Europese herkomstcultuur
de Roma-gemeenschap
alle Brusselaars met interesse voor
Oost-Europese cultuur en tradities,
in het bijzonder die van Roemeenstalige
buurtbewoners van de Vlaamsesteenweg,
Dansaert- en Zennewijk,
het Brussels netwerk van socio-culturele
organisaties
het brede Brusselse publiek

Actief in ...
Anderlecht
Brussel stad
Etterbeek
Koekelberg

Laken
Schaarbeek
Sint-Agatha-Berchem
Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Joost-ten-Node
(Verder staan wij open voor
samenwerking in heel het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
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Citizenne zet samen met Brusselaars projecten en
activiteiten op waarbij het dagelijks (samen)leven
het vertrekpunt is. We versterken mensen, wakkeren hun engagement aan en stimuleren Brussels burgerschap.

Contact
www

www.avansa-citizenne.be
@AvansaCitizenne

Zo bouwt Citizenne samen met de Brusselaars aan
een duurzame en lerende stad waar iedereen welkom is en mensen zich verbinden.
Zo versterkt Citizenne de stem van Brusselaars,
doet mensen en groepen groeien en gemeenschappen bloeien.
Zo brengt Citizenne Brusselaars van diverse pluimage samen, stimuleert verbeelding en creativiteit,
prikkelt de nieuwsgierigheid en maakt leren plezant.
Concreet bestaat onze werking uit het versterken en
ondersteunen van groepen burgers die een actieve
rol opnemen in de stad. Daarnaast zetten we in op
projecten die inhaken op actuele kwesties en samenhangen met het samenleven in de stad. Die projecten vertalen zich in workshops, babbels, wandelingen, bezoeken, voorstellingen, ….Tot slot bieden
we workshops aan op maat van organisaties rond
o.a. talent, waarderend werken en communicatie.

Doelgroepen
Citizenne beoogt met haar projecten en acties
een mix van Brusselaars. Die mix zorgt voor een
leerrijke interactie en betrokkenheid. Het verbinden van Brusselaars met diverse achtergronden
en leefwerelden loopt als een rode draad doorheen onze werking.

Vlaamsesteenweg 198, 1000 Brussel
0496 18 41 26
An Macharis
an.macharis@avansa-citizenne.be

Thema’s
We vertrekken steeds van thema’s die
samenhangen met de leefwereld van Brusselaars en maken de verbinding met maatschappelijke kwesties. De thema’s waar we
mee aan de slag gaan, hangen vaak samen
met onderstaande bredere kapstokken.
•
•
•
•
•

stedelijk burgerschap
samenleven en diversiteit
cultuur (beleven, delen) en cultuurparticipatie
ontmoeting, contact, verbinding
...

Actief in ...
Volledig Brussels Hoofdstedelijk gewest

40

Bindus stimuleert als koepelorganisatie drempelverlagende samenwerkingen rond
(super)diversiteit, inclusie en interculturaliteit. Zij organiseren activiteiten om individuen en gemeenschappen bij elkaar te brengen, zetten in op expertise en bouwen een groot actief netwerk uit. Dit netwerk bestaat uit individuen, vrijwilligers,
leden en partners die de gemeenschappelijke belangen van onze superdiverse samenleving behartigen.

Contact

+32 2 211 34 47 I 0488 29 06 29
Paleizenstraat 44/44, 1030 Brussel

www

www.bindusvzw.be
@bindusvzw

Thema’s
• digitalisering
• genderdiversiteit
• gemeenschappen verbinden/
structurele netwerken

Doelgroepen

Yucel Kahraman
yucel.kahraman@bindusvzw.be

Actief in ...
Anderlecht (1)
Brussel stad (6)
Laken (2)
Jette
Schaarbeek (9)
Sint-Jans-Molenbeek
Watermaal-Bosvoorde

• mensen met migratieachtergrond
• diverse gemeenschappen
• jong en oud

41

Het BOp is een open huis waar iedereen terecht kan met vragen over ouder worden
en ouder zijn en waar Brusselse ouderen hun talent kunnen verzilveren. Het BOp stimuleert en creëert sociale en culturele participatie, in de meest diverse vormen. Het
BOp bevordert het sociaal contact tussen Brusselse ouderen door hen te verbinden
rond gemeenschappelijke interesses en noden. Het BOp draagt bij tot een positieve
beeldvorming van Brusselse ouderen en vertolkt hun stem op maatschappelijk vlak
en naar het beleid toe. Het BOp zet maximaal in op samenwerking met partners.

Contact

02 210 04 71
Zaterdagplein 6, 1000 Brussel

www

www.bop.brussels
@BOp.brussels

Anick David
anick.david@bop.brussels

Thema’s

Doelgroepen

• ouderen
• sociaal-culturele en sportactiviteiten voor
en door ouderen
• infopunt (welzijn, gezond leven, aanbod
N-netwerk, …)
• belangenbehartiging
• ...

• ouderen
• ...

Actief in ...
Volledig Brussels Hoofdstedelijk gewest
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BRAL is een stadsbeweging die ijvert voor een duurzaam Brussel. We strijden samen met onze leden en partners voor een milieuvriendelijke, betaalbare en solidaire
stad. BRAL ondersteunt bewonersinitiatieven, mobiliseert en activeert burgers, gaat
in dialoog met de overheid en andere stadsactoren en voert acties. Ons werkterrein
is de Brusselse metropolitane regio in al haar sociale en culturele diversiteit.

Contact

02 217 56 33 I 0487 31 94 20
Zaterdagplein 13, 1000 Brussel

www

www.bral.brussels
@BRALBXL

Raf Pauly
raf@bral.brussels

Thema’s

Doelgroepen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BRAL richt zich tot elke Brusselaar die
zoekt naar informatie, een netwerk of
acties rond een duurzaam Brussel.

participatie en inspraak
stad en stedelijkheid
burgerinitiatieven
mobiliteit
beter bestuur
klimaat
luchtkwaliteit
milieu
stedenbouw
stadsplanning
co-creatie
stedelijke commons

Actief in ...
Volledig Brussels Hoofdstedelijk gewest
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CCV wil mensen helpen groeien, gemeenschap vormen, zorgend en verbindend in de
samenleving staan en wordt gedreven door de christelijke traditie. CCV is een erkende gespecialiseerde vormingsinstelling voor volwassenen. Ze wordt gesubsidieerd
door de Vlaamse Overheid als landelijk gespecialiseerde instelling rond het thema
zingeving en is gekaderd in de Vlaamse katholieke kerk.

Contact

0473 41 45 58 I 02 533 29 43
Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel

www

www.ccv.be

Ria Dereymaeker

@ccvbrussel/

ria.dereymaeker@ccv.be

Thema’s
•
•
•
•
•
•

Doelgroepen

bijbel
spiritualiteit…
christelijke levensstijl…
liturgie en sacramenten
geloofsopvoeding
kerkopbouw

•
•
•

ethiek
levensbeschouwing
religies en hun
verhouding tot het
christendom…

•

•

•

Actief in ...
Anderlecht
Brussel stad
Etterbeek
Evere
Ganshoren
Jette

Koekelberg
Laken
Oudergem
Sint-Agatha-Berchem
Sint-Gillis
Sint-Jans-Molenbeek

algemene vorming
voor een breed geïnteresseerd publiek
diepgaande en voortgezette vorming voor
vrijwilligers
vorming voor
beroepskrachten

Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe
Ukkel
Vorst
Watermaal-Bosvoorde

44

Cultureghem zet sinds 2012 in op een buurtwerking op en rond Abattoir in Anderlecht met een focus op mensen, gezonde voeding en de kracht van (semi-)publieke
ruimte. De projecten van Cultureghem vertrekken vanuit een plek, niet vanuit een
specifieke doelgroep of vanuit een bepaald beleidsdomein. Wij doen wat we doen,
omdat daar op dat moment vraag naar is. Wij zijn plekwerkers.

Contact
www

02 556 11 79 I 0474 33 66 36

www.cultureghem.be

Ropsy Chaudronstraat 24/48,
1070 Brussel

@cultureghem

Barbara Luypaert

@cultureghem

info@cultureghem.be
barbara@cultureghem.be

Thema’s
• vechten tegen voedselverspilling
• toegang tot gezonde voeding voor
iedereen
• activeren van publieke ruimte
• onze mobiele keukens en playboxen
• delen in de breedste zin van het woord:
eten, ruimte en tools. op abattoir of
op vadrouille
• brede vrijwilligerswerking
• teambuilding en educatief aanbod
voor scholen

Actief in ...
Anderlecht
(Let wel, Cultureghem trekt
ook naar buiten naar publieke
plekken in de stad en verder)

Doelgroepen
Voor iedereen zonder onderscheid, als individu of als groep
(scholen, bedrijven, lokale
verenigingen...).

45

Curieus is blij om groepen of individuen te ondersteunen die een leuk idee hebben die mensen
samen brengt. Als dit met een culturele inslag
gebeurt dan zijn we heel enthousiast.

Contact
www

@groups/817794378764696

In Brussel willen we vooral de diversiteit van de
stad in de verf te zetten MAAR nog meer ze samen te laten bewegen, denken, inspireren, tonen,
converseren.

Leopold II laan 35/3, 1080 Brussel
0473 45 11 57
Alan De Bruyne

Elk jaar organiseren we met en voor de brusselaars een festival. Multi disciplinair en multi-talig.
Dit gaat altijd door het laatste weekend van april.
Heb je zin om mee je schouders hieronder te
zetten, je bent meer dan welkom. Heb je zin
om meer hierover te weten, je bent meer dan
welkom. Heb je een goed idee en wil je eens
aftoetsten of wij kunen helpen, je bent meer dan
welkom... enfin je bent gewoon welkom (in verschillende talen).

alan.debruyne@curieus.be

Thema’s
•
•
•
•
•
•

Actief in ...
Anderlecht
Brussel stad
Elsene
Etterbeek
Evere
Jette
Koekelberg
Oudergem

Schaarbeek (2)
Sint-Agatha-Berchem
Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Joost-Ten-Node
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe
Vorst
Watermaal-Bosvoorde

www.curieus.be

•
•
•
•

maatschappelijk engagement
culturele activiteiten
diversiteit en inclusie
theater, film, …
vrouwen die van vrouwen houden
en non binair
ondersteuning van mannen en
vrouwen met migratie achtergrond
artistieke projecten
natuurbehoud in Wiels
wijkwerkingen
...

Doelgroepen
•
•
•

jong en oud
mensen met verschillende achtergronden
iedereen die volwassen is en van
deze wereld een aangename plaats
wil maken.
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Davidsfonds is een Vlaamse sociaal-culturele netwerkorganisatie, met christelijke wortels die zich
vertalen in universele waarden. We zijn sterk lokaal verankerd, dankzij het actieve engagement
van onze afdelingen, vrijwilligers en leden. Zij helpen nationale projecten mee uitdragen of organiseren lokale initiatieven. Het doel van Davidsfonds is dan ook om mensen met elkaar te verbinden,
op een dynamische en inclusieve manier, door samen cultuur te beleven. Met een open blik op de
wereld en de toekomst omarmen wij de samenleving in al haar diversiteit.

Contact

0475 75 64 69
Grasmarkt 61, 1000 Brussel

www

www.davidsfonds.be

Philippe Vandendaele

@davidsfondscultuurnetwerk

philippe.vandendaele@davidsfonds.be

Thema’s

Actief in ...

•
•
•
•
•
•
•
•

Anderlecht
Brussel stad
Haren
Laken
Elsene
Etterbeek
Evere
Ganshoren

geschiedenis
kunst
erfgoed
taal (met name Nederlands)
cultuur
boeken
samenhorigheid
diversiteit

Jette
Oudergem
Schaarbeek
Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Joost-Ten-Node
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe
Ukkel
Vorst

Doelgroepen
•
•
•
•

cultuurpartners
senioren/gepensioneerden
scholen, kinderen en jongeren (bv. Boekaanbod, schoolbibbon, Junior Journalist)
volwassenen in het algemeen

•
•
•
•
•

docenten, journalisten, vakspecialisten
cultuur- en boekenliefhebbers
mensen met een andere culturele achtergrond
vrijwilligers
reisbegeleiders

47

FedOS creëert en ondersteunt netwerken voor 50-plussers. FedOS verrijkt hun sociaal
leven, laat hen participeren aan kunst en cultuur en creëert kansen om optimaal
ouder te worden. FedOS vzw is meer dan een onafhankelijke koepel voor seniorenclubs. Ken je onze projecten al: Cultuurpauze.be, Artistiek Huis, Vier het Leven, Studio Bubble2Bubble, ...

Contact
www

www.fedos.be/provincies/fedos
-brussels-hoofdstedelijk-gewest/
@vzwfedos

Thema’s
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kunst en cultuur
maatschappij
beweging
digitalisering
diversiteit
gezellig samenzijn
beeldvorming ouderen, empowerment
erfgoed
...

02 218 27 19
Zaterdagplein 6, 1000 Brussel
Kristien Vermoesen
kristienvermoesen@fedos.be

Actief in ...
Anderlecht (2)
Brussel stad (14)
Evere
Sint-Agatha-Berchem
Sint-Jans-Molenbeek (2)
Sint-Joost-Ten-Node
Sint-Lambrechts-Woluwe (2)
Watermaal-Bosvoorde

doelgroepen
Senioren
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Femma Wereldvrouwen maakt een
wereld waar iedereen zich vrij voelt,
en evenwicht vindt tussen werken,
zorgen en tijd voor zichzelf. In onze
vrouwennetwerken dagen we elkaar
uit om bewust tijd te maken voor
vrije tijd. We halen er kracht uit in
verbinding met onszelf en met anderen. Samen kijken we kritisch naar
de wereld, maken we een vuist tegen
onrecht en ontwerpen we een nieuwe
samenleving. Hier hebben we recht
op! Allemaal.
Femma Wereldvrouwen is feministe
en creatief. Femma Wereldvrouwen staat voor passie, verbinden en
daadkracht. Deze kerneigenschappen ademen vrijwilligers en medewerkers uit in alles wat ze doen.

Doelgroepen
Alle vrouwen

Contact
www

www.femma.be
@FemmaBrussel
Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel
0477 98 38 79
Fadma Bellaghmouch
Fadma.bellaghmouch@femma.be

Thema’s
•
•
•
•
•

vrije tijd
ontmoeting
workshops
solidaire acties
...

Actief in ...
Anderlecht (2)
Brussel stad (2)
Haren
Neder-Over-Heembeek (2)
Laken (4)

Elsene (2)
Evere
Ganshoren
Jette
Oudergem
Koekelberg

Schaarbeek
Sint-Jans-Molenbeek (3)
Sint-Joost-Ten-Node (2)
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe
Watermaal-Bosvoorde
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FMDO (Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties) verbindt en versterkt mensen in de superdiverse samenleving van vandaag en morgen. We doen
dit met sociaal-culturele verenigingen van mensen met
een migratieachtergrond en gedreven vrijwilligers die
het hart van FMDO vormen.
Samen creëren we ruimte voor dialoog en ontmoeting.
We zetten in op vernieuwende initiatieven die de maatschappelijke deelname en de stem van mensen met een
migratieachtergrond in het publieke debat versterken.
Vanuit de kracht van diversiteit bouwen we bruggen
tussen mensen en overstemmen we polarisering op een
positieve manier.
We gaan voluit voor een warme samenleving waaraan
iedereen gelijkwaardig deelneemt, waar iedereen zich thuis en verbonden voelt en waar mensen
hun culturele identiteit vrij kunnen beleven.

Doelgroepen
•
•
•
•

mensen met een migratieachtergrond
senioren
vrouwen
nieuwkomers

Contact
www

www.fmdo.be
@FMDOwelkom
Sainctelettesquare 19,
1000 Brussel
02 344 69 92
brussel@fmdo.be

Thema’s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samenleven in diversiteit
maatschappelijke participatie
ontwikkelingsamenwerking
integratie en inburgering
cultuur & kunst
erfgoed
zelfontplooiing
sport
ontmoeting
dialoog

Actief in ...
Anderlecht (10)
Brussel stad (2)
Jette
Haren
Neder-Over-Heembeek (2)
Laken
Elsene

Etterbeek
Evere (2)
Ganshoren
Koekelberg
Oudergem
Schaarbeek (11)
Sint-Agatha-Berchem (2)

Sint-Gillis (2)
Sint-Jans-Molenbeek (9)
Sint-Joost-Ten-Node
Sint-Lambrechts-Woluwe
Ukkel
Vorst (2)
Watermaal-Bosvoorde
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FZO-VL, Federatie voor Zelforganisaties in Vlaanderen,
is een multiculturele, pluralistische koepelorganisatie

Contact

die haar verenigingen en hun vrijwilligers verbindt,
versterkt en vertegenwoordigt in al hun diversiteit.

www

Verbinding via cultuurbeleving achtten wij erg belang-

www.fzovl.be
@FZOVLinfo/

rijk en dit op een manier waar iedereen trots is en kan
zijn op de eigen cultuur en beseffen dat er een kader is

Ninoofsesteenweg 82,
1080 Sint Jans Molenbeek

waarin hij of zij bepaalde waarden en normen belangrijk vindt. Dit mag echter niet in de weg staan van

02 245 57 31 I 0485 17 35 74

individuele of groepsontplooiing en dit is waarrond
we bewustmaking willen creëren. Hierna willen we ons

Elizabeth Rodriguez

ook blijven inzetten voor een superdiverse samenleving waarin iedereen dezelfde kansen kan krijgen. Dit

elizabeth.rodriguez@fzovl.be

onder andere ook door onze eigen achterban te emanciperen en warm te maken om actiever deel te nemen
aan de Vlaamse samenleving. We willen bruggen
bouwen en de onderlinge samenwerking versterken
want FZO-VL bestaat voor haar leden maar ook door
haar leden. Ons ledenbestand blijft groeien en we
merken een duidelijke beweging van mensen die hun
cultuur willen delen, beleven en uiten. Wij geloven dat
dit de toekomst is voor een betere maatschappij hier

Thema’s
•
•
•

in Vlaanderen en in heel de wereld.

•

Doelgroepen

•
•
•

•
•
•

senioren
mensen met een
migratieachtergrond
vrouwen

Actief in ...
Anderlecht
Brussel stad (7)
Haren
Neder-Over-Heembeek

•
•
•
•

families
jongeren/kinderen
artiesten
...

Laken (2)
Elsene (2)
Etterbeek
Evere (3)
Ganshoren
Koekelberg

•
•

cultuurbeleving en delen van cultuur
opkomen voor mensenrechten
seksuele diversiteits- en genderproblematieken aankaarten
allerhande taboes bespreekbaar
proberen maken
senioren
huiswerkbegeleiding (Onder Ons)
interculturaliteit (familieworkshops,
gemengde koppels)
bewustmakingscampagnes over noodsituaties/problemen in de wereld
artistieke optredens/culturele
optredens (dans, muziek…)

Schaarbeek (4)
Sint-Gillis (3)
Sint-Jans-Molenbeek (14)
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe (4)
Ukkel
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growfunding / be
Growfunding is een Belgisch platform voor
civic crowdfunding. We brengen mensen en
middelen samen en ondersteunen projecten
die onze samenleving sterker en duurzamer maken. Wij geloven dat samenwerking
en solidariteit het verschil kunnen maken
voor wie hulp nodig heeft. Onze projecten
bewijzen dat civic crowdfunding de motor
kan zijn voor sociale en maatschappelijke
verandering.
We zetten daarvoor in op een bottom-up
aanpak om duurzame partnerschappen
op te bouwen, tussen burgers, organisaties, bedrijven, overheden en academici.
Die samenwerking versterkt niet alleen de
projecten maar ook de verschillende lokale
gemeenschappen.
Alle projecten die inspelen op lokale en/
of maatschappelijke uitdagingen en sociale
impact boven winstbejag verkiezen kunnen
rekenen op ondersteuning op maat van
onze sympathieke coaches.

Contact
www

www.growfunding.be
@growfunding
Havenlaan 53, 1000 Brussel
0486 06 28 71
Charlotte Brandsma
charlotte@growfunding.be

Thema’s
Alle projecten die inspelen op maatschappelijke uitdagingen en sociale
impact boven winstbejag verkiezen
zijn welkom.

Doelgroepen
Growfunding begeleidt projecten
van projecthouders vanaf 16 jaar.

Actief in ...
Volledig Brussels Hoofdstedelijk gewest
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Het Regenbooghuis Brussel is de koepelorganisatie van LGBTQI+-organisaties

Contact

(Lesbian, Gay, Bisexual, Trans*, Queer,

www

Intersex) in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Het vormt, met çavaria en Arc-

www.rainbowhouse.be/nl
@rainbowhousebrussels

en-Ciel Wallonie, één van de drie LGBT(Kolenmarkt 42, 1000 Brussel

QI+)-koepels van België. Gemeten naar
het aantal inwoners per gewest, is het

02 503 59 90 I 0484 70 05 07

Brusselse Regenbooghuis, met 48 lidverenigingen, in relatieve zin de grootste

Jean-François Cannoot

koepel van België, en de enige van de

jean-francois@rainbowhouse.be

drie met een huis in eigen beheer. De
organisatie zet zich in voor een positieoriëntatie en genderidentiteit, en van

Thema’s

diversiteit in zijn algemeenheid. Het

•

ve houding ten opzichte van seksuele

huis in de Kolenmarkt is een plek waar
iedereen, LGBTQI+ of niet, terecht kan
voor informatie, onthaal en het ont-

•

moeten van anderen. De lidverenigingen
en hun vrijwilligers komen er samen om
de bar te bemensen of hun activiteiten
te organiseren. Er wordt ook individuele
begeleiding aangeboden. De medewerkers in het team van het Regenbooghuis staan in voor het functioneren
van het huis en de koepel. Daarnaast
organiseren zij projecten, samen met

tal van vraagstukken in verband met
seksuele minderheden, seksuele geaardheid, diversiteit en genderexpressie.
sport, jeugd, armoedebestrijding, discriminatie, ouderschap/gezin, senioren,
seksuele en geestelijke gezondheid,
vrouwen en samenleving, gelijke kansen, ...

Doelgroepen
•
•
•

LGBTQI+
migranten
vrouwen

•
•
•

jongeren
senioren
families

de lidverenigingen en externe partners,
gericht op de LGBTQI+-gemeenschap en
bij bedrijven en instellingen in het hele
gewest.

Actief in ...
Volledig Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Het Humanistisch Verbond is de
sociaal-culturele organisatie die
mensen verenigt vanuit een vrijzinnig-humanistisch wereldbeeld.
We doen dat door het ontwikkelen van lokale en bovenlokale
activiteiten, acties en initiatieven
die vrij onderzoek, kritisch denken, vrije meningsuiting en zelfbeschikking benadrukken.
Vanuit de verlichtingswaarden
vrijheid, gelijkheid en solidariteit
willen we een tolerante, democratische, duurzame en verbindende samenleving versterken en
helpen realiseren. Daarbij streven
we naar een goed en zinvol leven
waarin iedereen zich vrij kan ontplooien.

Thema’s
•
•
•
•
•
•

mensenrechten en herinnering
diversiteit en integratie
armoede en ongelijkheid
gezondheidszorg
onderwijs
overbevolking

Contact
www

www.humanistischverbond.be
@HumanVerbondBE
Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel
02 742 03 23
Gert De Nutte
gert.de.nutte@humanistischverbond.be

Doelgroepen
• volwassenen
• senioren

Actief in ...
Anderlecht (2)
Brussel stad (3)
Laken
Elsene
Etterbeek (2)
Evere
Ganshoren
Jette (4)
Koekelberg (3)
Oudergem

Schaarbeek
Sint-Agatha-Berchem
Sint-Gillis
Sint-Jans-Molenbeek (2)
Sint-Joost-Ten-Node
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe
Ukkel (2)
Vorst
Watermaal-Bosvoorde
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Het Internationaal Comité is een multiculturele federatie van een 350-tal aangesloten verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Ieder van deze-verenigingen heeft een zelfstandige werking, en een unieke samenstelling
qua nationaliteit, taal, leeftijd, religie, doelen en interesses. Het IC heeft als ambitie de samenleving te
veranderen, vanuit de sterktes en het perspectief van mensen en gemeenschappen met een migratiegeschiedenis. Daarom werkt het IC als federatie aan maatschappelijke participatie en sociale integratie en focust
hierbij op enkele “sleutelthema’s”, zoals onderwijs en ouderondersteuning, tewerkstelling, actief burgerschap en cultuur. Rond ieder van deze thema’s wil de federatie partnerschappen groot en klein aangaan om
tot een inclusieve en sociaal rechtvaardige samenleving te komen.Om dit te bereiken ondersteunt het I.C.
actief de leidersfiguren in ieder van onze lidverenigingen en deelt ze de expertise in een ruimer partnernetwerk. We versterken hen in hun rol naar hun gemeenschap toe én in de brede samenleving.

Contact

Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel

www.icvzw.be

Lies Moors

@icbrussel

lies@icvzw.be

Doelgroepen
•
•
•

verenigingen van mensen met een migratieachtergrond
mensen met een migratieachtergrond
professionals

Thema’s
•
•
•
•
•
•
•

onderwijs, opvoeding,
ouderbetrokkenheid
actief burgerschap
werk
leiderschap
erfgoed
zorg en welzijn
vluchtelingen

•
•
•
•
•
•
•
•

wereldburgerschap
gezondheid
superdiversiteit
belangenbehartiging
duurzaamheid
culturele participatie
solidariteitsactie
wonen

Anderlecht (10)
Brussel stad (17)
Laken
Elsene (6)
Etterbeek (5)
Evere
Jette
Koekelberg (3)
Schaarbeek (2)
Sint-Agatha-Berchem
Sint-Gillis (5)
Sint-Jans-Molenbeek (11)
Sint-Joost-ten-Node (4)
Sint-Lambrechts-Woluwe (2)
Sint-Pieters-Woluwe
Ukkel (3)
Watermaal-Bosvoorde

Actief in

www

0468 17 86 97 I 02 557 87 75
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Kwb in Brussel werkt rond ontmoeting, vorming
en actie. Met vele vrijwilligers werken we samen
aan een bruisende buurt. Kwb in Brussel werkt
rond een aantal maatschappelijke thema’s: bestrijden van armoede, bevorderen van het fietsen
in de stad, een betere mobiliteit, verbinding met
vluchtelingen, bestrijden van racisme, activiteiten
met andere levensbeschouwingen, ...

Contact
www

@Kwb-in-Brussel-359961067928687/
Britsierstraat 5, 1030 Brussel
0479 33 97 77 I 02 246 52 52

Kwb in Brussel heeft een rijk aanbod aan gezinsactiviteiten: verhalentochten, sport voor gans het
gezin, fietstochten, stadsbezoeken, gezelschapsspellen, staycation,….
Kwb in Brussel heeft een rijke vrijwilligerscultuur:
mensen die zich engageren voor elkaar, voor een
bruisende buurt, voor een solidaire samenleving.
Kwb in Brussel is een inspirerende vereniging.
Thema’s zijn: kwb na corona, Tochten van Hoop =
gegidste wandelingen in de stad, …
Kwb heeft een tijdschrift – ‘Raak’ - met duiding
bij de actualiteit.

Actief in ...
Anderlecht
Brussel stad (4)
Haren
Neder-Over-Heembeek
Laken (2)
Etterbeek
Ganshoren

www.kwb.be

Pol Arnauts
pol.arnauts@kwb.be

Thema’s
•
•
•
•
•

ontmoeting, verbinding
sport: wandelen, joggen, fietsen
mobiliteit
interculturele werking
vorming: gespreksavonden, koken

Doelgroepen
Jette
Oudergem
Schaarbeek
Sint-Agatha-Berchem
Sint-Gillis
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe

•
•
•
•

volwassenen
vluchtelingen
nieuwkomers
jongeren
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Het Masereelfonds is een cultuurfonds, genoemd naar de vermaarde graficus en houtsnijder Frans Masereel (1889-1972) die zich opstelde als pacifist en links, sociaal bewogen activist. Wij zijn een progressieve
vereniging die met een kritisch oog naar de samenleving kijkt. Wij doen dat vrij en vrank, zonder dogma’s, met oor en respect voor alle inzichten die bijdragen tot een solidaire, veelkleurige, rechtvaardige
en radicaal democratische samenleving.
Wij horen thuis in het linkse middenveld van de vakbonden, de milieubeweging, de vredesbeweging, de
vele organisaties en actiegroepen voor sociale en economische gelijkheid. Maar we blijven wel altijd onafhankelijk, daar staan we op. We maken tijd voor kunst, voor maatschappelijk debat, voor actuele vraagstukken. Maar ook voor ontspanning. Kritisch, progressief en onafhankelijk, daar dingen wij nooit op af.

Contact

02 502 38 80 I 0477 230 498
Stalingradlaan 21, 1000 Brussel

www

www.masereelfonds.be

Koen de Visscher

@masereelfonds

koen@masereelfonds.be

Doelgroepen

Actief in

•

Maatschappijkritische Brusselaars van alle leeftijden die zich in
hun vrije tijd willen laten informeren, verdiepen in maatschappelijk relevante thema’s en zo maatschappelijke verandering beogen

•

We zetten in op het bereiken van specifieke meertalige doelgroepen via sectoroverschreidende samenwerkingen en hanteren
hiervoor een specifieke methodologie: jongeren, vrouwen, mensen
met een migratieachtergrond

Thema’s
•

•

vier basisthema’s nationaal
en regionaal:
• klimaatrechtvaardigheid
• onderwijs
• democratie
• digitalisering
klimaat en milieu

•
•
•
•
•

globalisering en geketende
overheid
ongelijkheid
geopolitieke instabiliteit,
militarisering en migratie
commons
erfgoed

Anderlecht
Brussel stad
Elsene
Etterbeek
Ganshoren
Jette
Koekelberg
Schaarbeek
Sint-Agatha-Berchem
Sint-Gillis
Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Joost-ten-Node
Vorst
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OKRA, een vereniging van, voor en door 55-plussers, zorgt voor ontmoetingskansen
en gemeenschapsvorming waarbij de 55-plussers hun persoonlijke talenten kunnen
ontplooien, kunnen participeren in een steeds evoluerende wereld en zich kunnen
engageren voor een meer solidaire en duurzame samenleving.
OKRA wil in Brussel dicht bij de mensen de wijken intrekken om de meest kwetsbare
senioren ontmoetingskansen te bieden en tegelijk jongere, actieve senioren kansen
bieden tot verrijking en ontmoeting.

Contact

02 244 28 93 I 0484 119 081
Haachtsesteenweg 1805, 1130 Brussel

www

www.okra.be/regio/brussel
@okraregiobrussel

Thema’s
•
•
•
•
•
•
•
•

ontmoeting
ontspanning
sport en beweging
doorbreken van de eenzaamheid
belangbehartiging
digitale wereld
beleidsparticipatie
...

Doelgroepen
• senioren (= 55+)
• ...

Gillian Demaegd
brussel@okra.be, gilian.demaegd@okra.be

Actief in ...
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (4)
Anderlecht (3)
Haren
Neder-Over-Heembeek
Laken (2)
Evere (3)
Ganshoren
Jette
Koekelberg
Oudergem
Sint-Agatha-Berchem
Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Joost-Ten-Node
Sint-Pieters-Woluwe
Ukkel (2)
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SANKAA is een democratische en pluralistische sociaal-culturele vereniging.
We overkoepelen zowel verenigingen verbonden met de Afrikaanse gemeenschappen
als verenigingen met een thematische werking. Al onze verenigingen hebben Afrika
als grootste gemeenschappelijke deler en zijn actief in het Brussels gewest. Ze werken rond het versterken van kansengroepen, samenleven in diversiteit, wereldburgerschap & solidariteit.

Contact

02 218 84 46 I 0473 35 59 07
Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel

www

www.sankaa.be

Griet Bonne

@sankaavzw

griet@sankaa.be

Thema’s

Doelgroepen

Geen specifieke themawerking. Een aantal
thema’s die aan bod komen: onderwijs,
opvoeding, voeding, vrouwen, racisme,
tewerkstelling, digitalisering, senioren,
solidariteit, wereldburgerschap, ...

Hoofdzakelijk mensen met
Afrikaanse roots: senioren,
vrouwen, gemengde groepen,
jongeren, ...

Actief in ...
Anderlecht (10)
Neder-Over-Heembeek
Laken (10 )
Haren
Elsene (10)

Etterbeek (3)
Evere (3)
Jette (5 )
Koekelberg (10)
Oudergem
Schaarbeek (10)
Sint-Agatha-Berchem (2)

Sint-Gillis (8)
Sint-Jans-Molenbeek (10)
Sint-Joost-Ten-Node (10)
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe
Ukkel
Vorst (3)
Watermaal-Bosvoorde (2)
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S-plus Brussel vzw is een seniorenvereniging, partner
van de Socialistische mutualiteit Brabant. De vzw telt
16 lokale en 2 “Brussels Gewest” afdelingen. Er zijn
ong 12OO leden. Vrijwilligers en professionelen werken
er voortdurend samen. De verschillende lokale afdelingen pogen een warme en aangename plek te creëren
in de grootstad. En dat is ook wel nodig. Meer dan de
helft van de Brusselse senioren is alleenstaand, velen
voelen zich thuis dan ook eenzaam. Mensen worden
samengebracht rond interessante activiteiten, maar
steeds wordt er aandacht besteed aan het gezellig
samenzijn. Zo worden er momenten voorzien waarbij
iedereen haar/zijn verhaal kwijt kan.
Er worden eveneens lezingen, gegidste wandelingen,
cursussen, uitstappen met de bus en trein groepsreizen in binnen en buitenland georganiseerd. Of er
wordt gezamelijk naar muziekvoorstellingen, theatervoorstellingen, tentoonstelllingen... gegaan. S-plus
Brussel probeert ook een brug te slaan tussen burger
en overheid: ze zijn spreekbuis, klankbord, actiegroep.

www

senioren

Actief in ...
Ganshoren (2)
Jette (2)
Koekelberg (3)
Oudergem (2)
Schaarbeek (4)
Sint-Agatha-Berchem (3)
Sint-Gillis (2)

www.s-plusvzw.be
@katalinasplusvzwv
Sint-Jansstraat 32-38,
1000 Brussel
02 546 15 03
0476 54 58 69
Rohnny Buyens
rohnny.buyens@fsmb.be

Thema’s
•
•
•
•
•
•

Doelgroepen

Anderlecht (6)
Brussel stad (4)
Neder-Over-Heembeek
Laken
Elsene (2)
Etterbeek (2)
Evere (2)

Contact

inkomen
wonen
gezondheid/zorg
mobiliteit
veiligheid
sociaal-cultureel leven

Sint-Jans-Molenbeek (4)
Sint-Joost-Ten-Node (4)
Sint-Lambrechts-Woluwe (2)
Sint-Pieters-Woluwe (2)
Ukkel (2)
Vorst (2)
Watermaal-Bosvoorde (3)
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De Unie van Actieve Verenigingen (voorheen Turkse Unie van België) is een koepelorganisatie met als missie om mensen in een kwetsbare positie in de samenleving te
helpen om volwaardig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. We doen
dit door onze lidverenigingen te ondersteunen, door onze doelgroep van mensen met
veelal een migratieachtergrond te vertegenwoordigen en verbinden en door in samenwerking met partnerorganisaties mooie sociaal-culturele projecten aan te gaan.

Contact

02 241 42 41
Haachtsesteenweg 173, 1030 Brussel

www

www.uavbelgie.be

Ali Çağlar

@uavbelgie

brussel@uavbelgie.be
info@uavbelgie.be

Thema’s

Actief in ...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anderlecht
Brussel stad
Koekelberg
Schaarbeek (21)
Sint-Joost-Ten-Node

ontmoeting
verbinding
dans en muziek
cultuurbeleving
solidariteit
taalondersteuning
talentontwikkeling
gezondheid en welzijn
digitalisering
maatschappelijk debat
creativiteit

Doelgroepen
•
•
•
•

mensen met een migratieachtergrond
mensen in armoede
mensen in een kwetsbare positie
vrijwilligers van lidverenigingen
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Voem gelooft in de positieve kracht van
sociaal-culturele ontmoeting in superdiversiteit. Als bruggenbouwer willen we maximaal
inzetten op eenheid in verscheidenheid én
verscheidenheid in eenheid. Dit doen we door
de superdiversiteit aan talenten in de bredere samenleving te verbinden, te verdiepen en
te versterken.
Samen met onze leden en partners creëren
we vanuit culturele, educatieve, verbindende
en maatschappelijke invalshoeken, momenten van zinvol en verrijkend samen zijn. Van
Dabke dansen tot een literair salon, van een
kookworkshop tot Kalligraffiti, van internationale iftars tot Zoom talks over ecologie.
Samen gaan we duurzaam, solidair, vredevol,
inclusief en pluralistisch vooruit.

Contact
www

www.voem.be
@vzwVOEM
Lakensestraat 68,
1000 Brussel
02 503 13 25
0484 90 93 96 (Smahane)
0484 90 94 37 (Dorien)
Smahane Ikram
Dorien De Vidts
smahane@voem.be
dorien@voem.be

Thema’s
Actief in ...
Anderlecht
Brussel stad (15)
Neder-Over-Heembeek
Laken
Elsene
Etterbeek
Evere
Ganshoren
Jette
Koekelberg
Oudergem
Schaarbeek (3)

•

samenleven in een
superdiverse samenleving

Sint-Agatha-Berchem
Sint-Gillis
Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Joost-Ten-Node
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe
Ukkel
Vorst
Watermaal-Bosvoorde

•

cultuur & kunst

•

interlevensbeschouwelijke
dialoog

•

welzijn

Doelgroepen
•

mensen met een migratieachtergrond

•

de brede samenleving
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Het Willemsfonds is de oudste sociaal-culturele vereniging (1851) en is al actief
in Brussel sinds 1873. Hoe zijn we zo oud
kunnen worden? Door ons steeds opnieuw
uit te vinden en door, vanuit een grootstedelijke dynamiek vertrekkende, blijvend te
experimenteren met nieuwe activiteiten
waarbij mensen kunnen samenkomen en
op aangename wijze kennis kunnen maken
met de vele aspecten die de stad te bieden
heeft.
Daar blijven we ook vandaag en morgen op
inzetten: leuke activiteiten, waar iedereen
zich welkom voelt en zijn/haar netwerk
kan versterken. Ons aanbod is zeer gevarieerd, voor elk wat wils. Zeker ook omdat
we de prijzen van onze activiteiten steeds
bijzonder laag proberen te houden.
De invalshoek voor onze activiteiten is
liberaal-vrijzinnig. Dit komt er voornamelijk op neer dat we vrij van dogma’s, steeds
openstaand voor nieuwe ideeën en altijd
met aandacht voor individuele ontplooiing,
het culturele leven in Brussel mee willen
vorm geven. Daarnaast leggen we ook
steeds de klemtoon op de promotie van de
Nederlandse taal: niet vanuit een gesloten gemeenschap, maar verwelkomend en
uitnodigend naar iedereen die Brussel lief
heeft.

Contact
www

@willemsfondsbrussel
Andrée de Jonghstraat 12 bus 17,
1020 Laken (communicatieadres,
geen bezoekadres)
0497 58 54 96
Suzanne ter Haar
suzanne.terhaar@willemsfonds.be

Thema’s
•
•
•
•
•
•
•

Anderlecht
Brussel stad
Neder-Over-Heembeek
Laken

Elsene
Etterbeek
Evere
Ganshoren
Jette
Koekelberg

Grootstedelijke thema’s (wij volgen hierin
mee de actualiteit)
Brussel achter de schermen
Cultuur in de breedste zin van het woord
Nederlandse taal & meertaligheid
Liberalisme
Humanisme
Vrijzinnigheid

Doelgroepen
•
•

Actief in ...

www.willemsfondsbrussel.be

Nederlandstaligen in
Brussel
alleenwoners

Oudergem
Schaarbeek
Sint-Agatha-Berchem
Sint-Gillis
Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Joost-Ten-Node

•
•

families
jonge professionals

Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe
Ukkel
Vorst
Watermaal-Bosvoorde
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