Aan het Nederlandstalig werkveld actief in Brussel
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Geachte mevrouw, geachte heer,
Met de Vlaamse Gemeenschapscommissie willen we één gedeelde Brusselse samenleving. Een
samenleving die mensen vanuit verschillende achtergronden samen opbouwen. Diversiteit
en de erkenning van die diversiteit kunnen Brussel verrijken, omdat diversiteit creativiteit en
innovatie en ondernemerschap stimuleert.
Dat wil niet zeggen dat de creativiteit vanzelf komt. Dat wil niet zeggen dat de
interculturele contacten uit het niets komen. Als VGC willen we een katalysator zijn voor de
troeven van diversiteit. Maar we kunnen die niet alleen in beweging zetten. Zonder de vele
verenigingen en organisaties die hun wortels in de volkswijken en de straten van Brussel
hebben, kunnen we het niet.
Heel wat mensen zoeken momenteel een beter leven in Europa, ook in Brussel, op de vlucht
voor oorlog en geweld. Zij worden de nieuwe Brusselaars. Wie van buitenlandse herkomst is,
heeft het niet altijd makkelijk om zijn weg te vinden in de stad, sociaal en economisch. Ook
hen willen we mee laten bouwen aan onze stad, met een bijzondere aandacht voor
jongeren. Zij moeten zich thuis voelen in de stad, en kansen krijgen én grijpen.
Een sterke stad is een verbindende stad, over religie en origine heen. Door de Brusselaars
zelf aan te spreken en hen te betrekken, willen we uitsluiting tegengaan en het wij-zijdiscours in de maatschappij overstijgen. Brussel is de economische motor van het land én
de op een na meest kosmopolitische stad ter wereld. Het Brusselse themajaar rond
diversiteit (“Mixity”) kan onze diverse troeven ook internationaal op de kaart zetten. Met de
VGC willen we voortrekker zijn door aanvullende en vernieuwende experimenten rond
samenleven te stimuleren.

Deze omzendbrief wil organisaties uit het Brusselse Nederlandstalige werkveld de kans
geven om zulke innovatieve projecten in te dienen. De projecten moeten een duidelijke
bijdrage leveren aan empowerment van Brusselaars met een migratieachtergrond en/of aan
het samenleven tussen verschillende gemeenschappen in Brussel.
Verder in deze brief vindt u de inhoudelijke en de kwalitatieve voorwaarden voor erkenning
en subsidiëring.
Ik wens u veel succes bij de voorbereiding en benadruk dat de VGC-administratie ter
beschikking staat voor ondersteuning aan indieners via permanenties.
Ik kijk uit naar de komende projecten!
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