Verslag Algemene Vergadering
9 maart 2003

vzw Vrienden van Mozambique
De Algemene Vergadering werd om 15u20 door de voorzitter geopend met een welkomst en dankwoord voor de aanwezigen. We zijn met 13 personen (7 R v B. leden + 6). Een
aanwezigheidslijst werd ingevuld.
Razia start met het eerste vergaderpunt – het jaar 2002 – en geeft het woord aan Patrice.
1.

Documentatie en Informatie

1.1.

Website
Patrice legt uit wat er in het verslag 2002 is opgenomen en vermeldt het nieuwe emailadres : amigos@amigos-de-mocambique.org ,daar er technische problemen
waren met het vorige adres.
Hij stelt voor te starten met een ‘mailing-list ‘. Dit is een automatische distributielijst
voor de bestemmelingen van de briefwisseling d.w.z. een abonnementsdienst aan de
nieuwkomers van de vereniging per elektronisch schrijven.
Patrice roept op tot hulp van een kleine werkgroep om de website te verbeteren. Niets is
beslist. De werking van de website, welke de dienst elektronische mail bevat alsook de
mogelijkheid van distributielijst, bedraagt 100 euro/jaar. Dit bedrag werd reeds betaald
voor het huidig jaar.
De vraag naar de verantwoordelijkheid van de elektronische mailbox wordt gesteld. Er
wordt beslist dat de mailbox de taak is van het secretariaat, namelijk Edith. De
secretaris is verantwoordelijk voor de mail: ze opent en leest de mail, doet het nodige
of delegeert aan de bevoegde persoon van de R v B. Er is dus beslist dat slechts één
enkele persoon de elektronische mailbox coördineert en het paswoord kent.

1.2.

Radio-uitzendingen
•

Africana Radio - Campus : Edith vertelt dat ze heel goede contacten met deze
radio heeft gehad en dat zij ons hebben uitgenodigd voor andere uitzendingen
voor het geven van informatie o.a. op zondagnamiddag. Onze pionierszet heeft
deuren geopend naar andere weinig gekende Afrikaanse gemeenschappen in
België .

•

Voor de dag – Radio 1 (Vlaanderen): Annemie vertelt dat dit een professionele
zender is en dus enkel geïnteresseerd in zeer markante evenementen. Het is
dankzij deze zender dat we in contact gekomen zijn met de Sint-Egidiusgemeenschap
die een sleutelrol heeft gespeeld in het vredesproces in
Moçambique. Deze gemeenschap is dus een heel positief contactpunt. Wij zijn

voorstander om met hen een mogelijke samenwerking op te bouwen in een project
ter aids-bestrijding.
•

Porque hoje é sabado - Radio Campus : een Portugees gesproken uitzending van
een uur op zaterdagmorgen. José vertelt dat we geen reacties hebben gekregen op
onze uitzending.

Er zijn enkele artikels verschenen in bepaalde kranten.
1.3.

Seminarie
Daar dit een 2004 project is, zegt Razia dit punt te hernemen in de 2003 voorstellen.

2.

Evenementen en Culturele Activiteiten

2.1.

De feesten van ‘Amigos de Moçambique’
We waren er allen, er was heel veel opkomst (ongeveer 250 personen), er heerste een
gemoedelijke sfeer, het was dus een groot succes. De lokalen waren groter maar op
Elzenhof (vorig jaar) waren de lokalen intiemer en dus geschikter om te praten en van
gedachten te wisselen.
Razia kondigt aan dat het feest dit jaar in juni zal plaatsvinden namelijk op 21 juni
(samenvallend met de nationale Mozambikaanse feestdag op 25 juni) en dat we met
spoed naar een geschikte zaal moeten zoeken, die in elk geval later zal openblijven. Ze
verzoekt de deelnemers mee te helpen naar het zoeken van een zaal.

2.2.

Tentoonstellingen
Tentoonstelling van de schilder Kheto Lualuali : zeer geslaagde activiteit met een
grote opkomst van genodigden.

2.3.

Conversatie-avonden
Er werd niets beslist betreffende een mogelijke wijziging in uitvoering tot in juni dit
jaar. Edouard vindt dat men in de ‘Horloge du Sud’ meer serieuze conversaties zou
kunnen voeren (in de bovenzaal).

3.

Sensibiliseringsacties

3.1.

De 20 km van Brussel
Oproep aan de aanwezigen om eventueel dit jaar deel te nemen, laatste WE van mei.

3.2.

"ESCOLINHA" te Magoanime (Maputo)
Edouard stelt een samenwerking voor met andere scholen hier waar men Portugees
spreekt (vertalers of andere) met een secundaire school van daar. Edith vertelt dat men
contacten zoekt met een secundaire school in Mozambique.

3.3.

Belgisch Sociaal Forum (BSF)
Niets bij te voegen aan het verslag.

4.

Projecten 2003 - 2004

4.1.

Seminarie ‘Afrikaanse PALOP / Europese Unie’
Doelstelling van dit seminarie is een grotere interesse wekken bij de Belgische media
voor de Afrikaanse PALOP landen (d.w.z. voor Afrikaanse landen waar het Portugees
officiële taal is).
Verscheidene contacten zijn al gelegd. De Vrije Universiteit Brussel is akkoord ons
een auditorium ter beschikking te stellen. Paulette Pierson-Matty van het Zuidelijk
Afrikaans Comité heeft toegezegd als moderator deel te nemen. Een lijst van een
vijftigtal te contacteren personen werd opgemaakt, waaronder Mario Soares, Louis
Michel, Eddy Boutmans, Oxfam en Europese parlementsleden. Alle reeds
gecontacteerde personen blijken interesse te tonen voor het project. De eerste stappen
zijn dus bemoedigend en het project zal werkelijk heel interessant zijn.
Volgende te overwegen contacten zijn mogelijke sponsors: luchtvaartmaatschappijen,
uitgevers, Stad Brussel, Portugese gemeenschappen.
Mevrouw Mejjati biedt aan een deel van de promotie in haar magazine ‘CDP‘
(capitales diplomatiques européennes) op te nemen teneinde het project in de media
kenbaar te maken. Wij danken haar ten zeerste voor onze projectondersteuning in de
mediawereld.

4.2.

Het Huis van Mozambique
Niets bij te voegen aan het verslag.

4.3.

Het Africalia Project
We stellen vast dat we nog steeds geen antwoord ontvingen van Africalia betreffende
ons audio-visueel project met het Kunstcentrum van Maputo. We vermoeden dat alle
financieringen eerder naar Centraal Afrika (het RDC) of naar West-Afrika gaan.
Laten we volharden in onze projecten en laat ons niet ontmoedigen door wat Africalia,
zegt Patrice.

4.4.

Project ‘Galerie Bortier’
Niets bij te voegen aan het verslag.

4.5.

Projet "Escolinha"
Volgt zijn verloop. Een inzameling van Portugese kinder- en schoolboeken werd
georganiseerd. We zijn erin geslaagd meer dan honderd boeken te verzamelen welke
naar Mozambique verzonden dienen te worden.We zoeken een oplossing voor de

praktische problemen, ervan uitgaand dat Escolinha de douanekosten niet op zich kan
nemen.
4.6.

Wereldwerkplaats vzw
Wij zijn voor hen het contact met Mozambique geworden, vertelt Annemie. Dankzij
hen vernamen we dat er Vlaamse subsidies bestaan voor projecten in Moçambique.
Het is niet in dovemansoren gevallen!

5.

Allerlei
Edouard vermeldt dat hij heel wat communicatiemateriaal aangaande gebaren heeft,
misschien een open deur naar verstaanbaarheid? In het kader van een etnografisch
onderzoek naar het mythologisch figuur van de zeemeermin in Afrika, zoekt hij
documenten relaterend naar de Mozambikaanse cultuur.
Dominique vraagt of er een permanente educatieve dienst aan Vlaamse kant bestaat.
De penningmeester trekt de aandacht op het zeer lage betalingsaantal van het
lidmaatschapsgeld midden maart van dit jaar: er zijn slechts 12 leden die betaald
hebben! Hij vraagt om rondvraag te doen naar nieuwe leden.
De presentatiebrochure van onze VZW dient op een betere manier verdeeld te worden;
kunnen we deze eventueel bij een drukker laten drukken, stelt Chantal ons voor.

Het verslag en nadien het financieel rapport worden goedgekeurd met eenstemmigheid van de
aanwezigen.
De voorzitter sluit de Algemene Vergadering rond 17u30.

