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Internationale Solidariteit 2022.- Subsidies - Totaal bedrag : 150.000,00 EUR.

De Gemeenteraad,

Gezien artikel 117 van de nieuwe Gemeentewet;

Gezien de beschikbare kredieten op het artikel 15001/33202 van de gewone begroting 2022;

Overwegende dat deze projectoproep werd gelanceerd bij Brusselse verenigingen en dat ze uit twee categorieën bestaat, namelijk
projecten om Brusselaars bewust te maken van de maatschappelijke uitdagingen rond internationale solidariteit en internationale
ontwikkelingsprojecten;

Overwegende dat de oprichting van een commissie voor de analyse en evaluatie van de dossiers werd gevalideerd door het College
van 02 juni 2022 (Farde e-Assemblies 2466123) en dat de twee respectievelijke commissies bijeenkwamen en de evaluatie werd
uitgevoerd op basis van de criteria opgenomen in de reglement van de projectoproep ;

Overwegende dat er 37 sensibilisatieprojecten werden ingediend, waarvan 5 dossiers niet ontvankelijk zijn en 15 dossiers
geselecteerd zijn voor een subsidie voor een totaalbedrag van 42.729 EUR;

Overwegende dat er 43 ontwikkelingsprojecten projecten werden ingediend, waarvan 4 dossiers niet ontvankelijk zijn en 14 dossiers
geselecteerd zijn voor een subsidie voor een totaal bedrag van 107.271,00 EUR.

Gezien het feit dat in de categorie internationale samenwerking een sleutel voor de toewijzing van de begroting is opgesteld op basis
van het aantal ontvangen dossiers van professionele verenigingen en niet-professionele verenigingen om de vrijwilligerssector in de
gemeente te ondersteunen (wat verklaart waarom de voorgestelde classementen in twee categorieën zijn verdeeld);

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Besluit :

Artikel 1 : Subsidies worden toegekend aan volgende verenigingen voor een totaalbedrag van 150.000,00 EUR op artikel
15001/33202 van de gewone begroting 2022 onder voorbehoud van de goedkeuring van het budget door de toezichthoudende
overheid.

A.Sensibilisatie van Brusselaars over uitdagingen en thema's die verband houden met internationle solidariteit

1. SOS FAIM ASBL (Sos Faim Sos Hunger) BTW 425.410.524: Festival “Alimenterre” Brussel – editie 2022. Voorgestelde
subsidie: 1000 EUR

2. ASBL Wereldwinkel Oxfam Wereldwinkel VZW, BTW 460.710.903: "(L)eerlijk/Honnêtucatif" - Bezoek, filmvoorstelling,
brunch over eerlijke handel. Voorgestelde subsidie: 4000 EUR

3. Out of focus ASBL, TVA 879.365.772: “Cobalt Crush” - Fototentoonstelling over de impact van de kobaltmijnbouw in Kolwezi -
DRC. Voorgestelde subsidie 3800 EUR
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4. UPSIDE ASBL, VAT 744.386.314: "Doorbreken van de stilte / Niet langer zwijgen" - Bewustmaking over het conflict in het
oosten van de DRC voor FR- en NL-scholen met taalimmersie en uitwisseling tussen scholen. Voorgestelde subsidie: 3775 EUR

5. La Boîte à Images ASBL, BTW 475.155.983: “SAKIFE” - Reizende fototentoonstelling over de gezondheid van vrouwen in Kivu,
DRC. Voorgestelde subsidie: 3102 EUR

6. Diogène ASBL, BTW 438.214.029: “Zelfs niet bang! - Cineclub voor jongeren met een vooropleiding. Voorgestelde subsidie:
2500 EUR

7. Foodbridge ASBL, BTW 554.921.162: “Chiefs of Diversity” - De rol van chefs als game changers in ons voedselsysteem.
Duurzaamheid en biodiversiteit in keukens. Voorgestelde subsidie: 3612 EUR

8. Toestand VZW, BTW 846.221.169: “Toestand International: BXL” - Cursussen, groepsdiscussies, debatten, infosessies en
veldbezoeken worden gebruikt om het publiek bewust te maken van thema's: Ongelijkheid (gender, sociaal, etnisch, neokoloniaal).
Voorgestelde subsidie: 3000 EUR

9. Guidef Recup ASBL, BTW 764.466.007: “Het belang van recyclage als een kans om de integratie en tewerkstelling van precaire
studenten in sub-Sahara Afrika te bevorderen”. Voorgestelde subsidie: 4000 EUR

10. Maison de l'initiative citoyenne ASBL, afgekort MIC ASBL, BTW 889.516.031: “Welke rechten voor huishoudelijk personeel in
Afrika? - conferentie over de arbeidsomstandigheden van huishoudsters ten zuiden van de Sahara. Voorgestelde subsidie: 3130 EUR

11. Likefa ASBL, BTW 847.534.728: "Versterking van de hygiënische kloof in post-conflictsituaties, bron van financiële
onzekerheid voor vrouwen: het geval van Kasaï in de DRC". Voorgestelde subsidie: 3890 EUR

12. Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia ASBL, afgekort als OIDHACO, BTW 809.858.542: “De
uitdagingen van vrede in de regio's van Colombia” - fototentoonstelling en debat met getuigenissen. Voorgestelde subsidie: 2520
EUR

13. De buurthuizen van de Stad Brussel, vereniging van publiek recht - Het buurthuis Millénaire, BTW 894.681.874: “Van de
Noordwijk naar de realiteit van de productie in het Zuiden” - Bewustwording van duurzame en eerlijke handel. Voorgestelde
subsidie: 900 EUR

14. Centre d'impulsion Socioprofessionnel et Culturel ASBL, afgekort CIPROC ASBL, BTW 473.268.047: "Samen tegen Noord-
Zuid ongelijkheden" Voorgestelde subsidie: 2000 EUR

15. Bakushinta, feitelijke vereniging - "Verminderen van ongelijkheden in het licht van honger en toegang tot drinkwater".
Organisatie van twee bijeenkomsten waarbij het publiek een presentatie van UFDH (Union of Women for Human Dignity) zal
volgen. Voorgestelde subsidie: 1500 EUR

B. Internationale samenwerkingsprojecten:

16. Social Ecology Education Fund VZW, BTW 735.364.522: Nsumbi Ecologische Campus - Bouw van een polyvalente ruimte voor
een school, DRC. Voorgestelde subsidie: 7804 EUR

17. Action pour le développement global ASBL, afgekort ADG-Coopération ASBL, BTW 625.915.512: Bouw van een solidaire
bakkerij in Guinee. Voorgestelde subsidie: 8000 EUR

18. Le monde selon les femmes ASBL, BTW 430.826.290: Bevordering van seksuele en reproductieve rechten en normen voor
positieve mannelijkheid in Kindia - Guinee. Voorgestelde subsidie: 8000 EUR

19. KIYO NGO voor kinderrechten ASBL, BTW 416.867.297: Empowerment van jonge Burundezen door de versterking van
schoolstructuren en solidariteitsstructuren in de gemeenschap. Voorgestelde subsidie: 8000 EUR

20. Coaliton Plus Belgium ASBL, BTW 597.743.989: "Internationale Screening Week 2022" - Medische uitrusting en sensibilisering
voor de strijd tegen HIV in Burundi, Mali en Marokko. Voorgestelde subsidie: 8000 EUR

21. Microdev ASBL, BTW 719.619.343: Landbouwmaterieel voor de ontwikkeling van de landbouw in Kinshasa, DRC.
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Voorgestelde subsidie: 8000 EUR

22. Joc EUROPE ASBL, BTW 881.247.572: Capaciteitsopbouw en empowerment van jongeren in de regio Brazzaville in Congo-
Brazzaville. Voorgestelde subsidie: 7900 EUR

23. Action pour le Développement International ASBL, afgekort als ADI, BTW 896.369.476: Creatieve ervaringen en praktijken
voor de betrokkenheid van jongeren bij de strijd tegen klimaatverandering, milieubescherming en vrede in Colombia. Voorgestelde
subsidie: 7989 EUR

24. Association des Ressortissants de Télimélé et Amis de Belgique VZW, afgekort als ARTAB VZW, BTW 887.681.840: Bouw
van een gezondheidspost in Barkere-Pouke in Guinee. Voorgestelde subsidie: 8000 EUR

25. Forum Lisanga ASBL, BTW 671.976.705: "Women's Green Impact" - Apparatuur voor de agrarische verwerking van hete peper
in Kinshasa, DRC. Voorgestelde subsidie: 8000 EUR

26. Création d'un monde ASBL, BTW 744.568.832: " Stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap naar toegevoegde waarde in de
ontwikkeling van ijs voor behoud van verse vis.” Voorgestelde subsidie: 8000 EUR

27. Maison de l'initiative Citoyenne ASBL, BTW 889.516.031: "Versterking en promotie van kwalificerende opleiding in
permacultuur voor jonge vrouwen in Agou, Togo. Voorgestelde subsidie: 6167 EUR

28. Espoir et Futur ASBL, BTW 0810.975.329: "Het Luyindu-schoolcomplex, Kinshasa, DRC, voor een waardige school".
Voorgestelde subsidie: 8000 EUR

29. Edukado ASBL, BTW 0887.410.834: "Togo 2022" - Bouw van een school in Togo. Voorgestelde subsidie: 5411 EUR

Bijlagen :
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