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INFORMATIE NOTA
Het versterken van vrouwelijke diaspora
verenigingen

Het ondersteunen van vrouwelijke diaspora verenigingen
om hun rol te versterken in de ontwikkeling van hun land
van oorsprong
PROJECT SAMENVATTING:
Het project “Het ondersteunen van vrouwelijke
diaspora verenigingen om hun rol te versterken in
de ontwikkeling van hun land van oorsprong” is een
kort durend project dat wordt uitgevoerd door de
International Organisatie voor Migratie (IOM) in
opdracht de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
De doelstelling van het project is om de
verenigingen -die voornamelijk door diaspora
vrouwen worden samengesteld- te ondersteunen
en te versterken zodat deze vrouwen duurzaam
kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van hun land
van oorsprong.
De doelgroep van het project zijn de Afrikaanse
diaspora verenigingen in België, met een klemtoon
op diegene die door Afrikaanse vrouwen worden
beheerd. De doelstelling is om hun rol te versterken
zodat ze doelgerichte actoren kunnen zijn in de
ontwikkeling van hun land(en) van oorsprong.
Bij de selectie van de begunstigde verenigingen zal
rekening
gehouden
worden
met
de
prioriteitslanden die bepaald werden binnen de
Belgische ontwikkelingssamenwerking (Marokko,
Senegal, Mali, Guinea, Burkina Faso, Benin, Niger,
Uganda,
Tanzania,
Rwanda,
Burundi,
Democratische Republiek Congo, Mozambique en
de Palestijnse gebieden).

Het project heeft volgende doelstellingen:
Doelstelling 1. Het versterken van de kunde en
bekwaamheid van de Afrikaanse diaspora
verenigingen (van vrouwen) in België, zodat deze
kunnen deelnemen aan projecten of activiteiten die
bijdragen tot de ontwikkeling van hun land of regio
van oorsprong.
Doelstelling 2. Bijdragen tot de zichtbaarheid en
naamsbekendheid van de Afrikaanse diaspora
verenigingen (van vrouwen), zodat deze beter
(h)erkend worden als sleutelactoren en partners in
de ontwikkelingssamenwerking.
Dit project draagt bij aan de uitvoering van de
volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Om deze twee overkoepelende doelstellingen te
halen stelt IOM voor om in samenwerking met de

Met financiële steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking:

Belgische stakeholders en de begunstigden de
volgende activiteiten verder te ontwikkelen.
DOELSTELLING 1. HET VERSTERKEN VAN
VERENIGINGEN:
IOM België plant om in Brussel een opleiding te
organiseren rond het versterken van de
bekwaamheden van de verenigingen. De opleiding
zal bestaan uit de volgende drie modules. De
doelstelling is om minimum 10 verenigingen te
betrekken bij deze opleiding. Voor elke vereniging
kunnen twee personen deelnemen aan de
opleiding. Deze personen kunnen dan -indien
gewenst- de andere leden van hun vereniging
opleiden in de materie (train-the-trainer).
Module 1: institutionele capaciteit en project
management (PCM)
Tijdens de eerste module krijgen de deelnemers les
over hoe hun verenigingen verder te versterken
(hoe de vereniging structureren en organiseren)
gedurende een opleiding van 4 dagen. Tijdens het
tweede deel van de opleiding wordt er dieper
ingegaan op de project management technieken
(project cycle management), inclusief een sessie
over fondsenwerving. Dit zou de verenigingen
moeten toelaten om nieuwe projecten op te zetten
en
bijvoorbeeld
deel
te
nemen
aan
projectoproepen.
Module 2: De rol van vrouwen in migratie en
ontwikkeling
De tweede module gaat in op de rol van vrouwen in
migratie en ontwikkeling:
- Tijdens dag 1 & 2 wordt er ingegaan op hoe
diaspora kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van
hun land van oorsprong door middel van sociale,
culturele, menselijke en economische middelen.
- Tijdens dag 3 worden de verenigingen in contact
gebracht met gelijkaardige verenigingen in België en
Europa. De bedoeling is om een uitwisseling op te
zetten met verenigingen die al heel wat ervaring
hebben met migratie en ontwikkeling. Goede
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praktijken zullen uitgewisseld worden en
aanbevelingen
rond het
engageren van
(vrouwelijke) diaspora zullen opgesteld worden.

Module 3: vrouwen
maatschappelijke cohesie

en

vredesopbouw/

De derde module van 2 dagen gaat over
vredesopbouw:
- Tijdens dag 1 wordt er ingegaan op de
internationale en nationale beleidskaders die van
belang zijn voor de inclusie van een gender
perspectief in vredesopbouw en conflictpreventie;
- Tijdens dag 2 worden de verenigingen in contact
gebracht met verenigingen die actief zijn rond
vredesopbouw / conflictpreventie tijdens een
workshop. De bedoeling is om een uitwisseling op te
zetten rond de rol van vrouwen in conflict
management en vredesopbouw.
DOELSTELLING
2.
BIJDRAGEN
AAN
DE
NAAMSBEKENDHEID:
Deze component rond zichtbaarheid zal bijdragen
aan de (h)erkenning van het werk en de
toegevoegde waarde van vrouwelijke diaspora
verveningen in België. Volgende activiteiten zijn
voorzien:
- Het opzetten van een netwerk van vrouwelijke
diaspora verenigingen in België met als doelstelling
de uitwisseling van informatie te bevorderen.
- Het opstellen fiches met succesverhalen van
diaspora vrouwen die individuele of collectieve
acties opgezet die hebben bijgedragen aan de
ontwikkeling van hun land van oorsprong.
- Het opstellen van een kalender voor 2019 waarop
de begeleide verenigingen voorgesteld worden.
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