
Anderlecht, donderdag 9 november 2017

PERSBERICHT
___________

Van 18 tot 26 november nodigt de gemeente Anderlecht u uit voor het Festival van de 

Internationale Solidariteit, op initiatief van Sofia Bennani, Schepen van Internationale 

Solidariteit. Met de steun van Éric Tomas, Burgemeester, en het schepencollege van Anderlecht.

Van migratiejustitie tot klimaatopwarming, in het festival komen heel wat belangrijke thema’s uit 

onze actualiteit aan bod. U kunt kiezen tussen boeiende films, tentoonstellingen, debatten, 

muziek, gezelschapsspelletjes, dans, gastronomie, toneel,... Alles in een solidair perspectief!

De activiteiten hebben plaats in heel Anderlecht. U kunt dus heel de gemeente aandoen, maar nog 
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veel meer.  België, Congo, Bolivia, Syrië, Palestina of Ierland: we reizen de wereld rond om mensen 

gevoelig te maken voor de ongelijkheid tussen noord en zuid. Tijdens het festival kan er worden 

nagedacht of vragen worden gesteld, maar er is ook ruimte voor ontmoetingen, engagement en 

burgerparticipatie. U bent van harte welkom! 

De gemeente is het hele jaar bezig met internationale solidariteit en helpt scholen, verenigingen 

uit Anderlecht en Ngo's die rond dit thema werken met materiaal en ook financiële en/of logistieke 

steun. Verder coördineert het ook een adviesraad die het college steunt in het beleid om actoren 

van internationale solidariteit te steunen.

Verder werkt Anderlecht ook samen met het Senegalese departement Sédhiou in het kader van 

het Programma voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking (GIS) 2017-2021, met als 

centrale thema lokale economische ontwikkeling.

De meeste activiteiten zijn gratis, maar de plaatsen zijn beperkt, dus inschrijven is de boodschap. 

Dit kan via 02 523 41 62 – 0491 865 848 of fgosset@anderlecht.brussels

18/11

8:00-12-00 Oxfam-Ontbijt ISND - Veeweydestraat, 45

18:30 Openingsavond van het Festival:" Vies 

humaines"

B'izou – Wandelingstraat, 13

19/11 9:00-12:00 Oxfam-Ontbijt Institut Marius Renard – 

Georges Moreaustraat, 105

20/11

18:00 Conferentie met Blaise Patrix Participatiehuis -

Wayezstraat 94

18:30 Vernissage van de tentoonstelling :

"Ik ben de ander/Je suis l'autre"

Curo-Hall - Ropsy Chaudronstraat, 7

21/11

*10:00

*13:30

*18:00

Voorstelling :"Les Inouïs II" Raadsplein

19:00 Vernissage tentoonstelling :"Vies en Transit" Boutique culturelle

Van Lintstraat 16

22/11

14:00-

18:00

Spelnamiddag Buurthuis Scheut - Scheutlaan, 145

19:00 Film :"Samuel in the Clouds" Boutique culturelle

Van Lintstraat 16

*10:00 Voorstelling : Verzetsplein



23/11

*13:30

*18:00

"Les Inouïs II"

18:00 Avond “Buiten de grenzen” Curo Hall - Ropsy Chaudronstraat, 7

24/11 18:00 Slotavond van de tentoonstelling : Sédhiou Bibliothèque Maurice Carême

Kapelaanstraat 1-7

25/11 14:00-

19:00

Conferentie LUCEPD 

(Lutte contre les Effets de la Pluie dans les 

Pays en Développement)

Curo Hall, Zaal Clem

Ropsy Chaudronstraat, 7

 26/11

17:00 Afrikaanse dansshow Zaal Excelsior - Eloystraat, 80

18:00 Documentaires : Palestina La Kantine du Canal - 

Fernand Demetskaai, 55

• 18u45: voorstelling programma en doel van het festival door de schepen van Internationale 
Solidariteit Sofia Bennani

• 19u: Theatervoorstelling “D'autres” brengt het verhaal van vrouwelijke migranten, 40'
• 19u40: lezing van Dhr. Reza Kazemzadeh, psycholoog en directeur van vzw "Exil", 30'
• 20u30: Syrisch buffet door l'Institut de la vie
• 20u45 - 22u: Concert "Syrians Got Talent"

Bekijk het volledige programma

Voor meer informatie kan u terecht bij Matthias Baert, 

persattaché van de gemeente Anderlecht op 02 558 09 91

http://anderlecht.be/nl/internationale-solidariteit%20

	Informatiecel 

