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 Voorwoord 

 

In 2021 lagen de middelen voor onze internationale solidariteitsacties historisch hoog, in lijn met de 

noden die door de pandemie zijn ontstaan. We hebben ons met succes ingezet om ervoor te zorgen dat 

deze versterkte gewestelijke solidariteit niet aan onze grenzen stopt.  

  

Ons ontwikkelingssamenwerkingsbeleid moet het internationale karakter van Brussel blijven bevorderen 

en moet verder worden uitgebouwd in samenhang met de aanwezige diaspora’s.  Soliris, het platform 

voor steun aan de Brusselse betrokkenen bij de internationale solidariteit, werd ook versterkt. Bovenop 

de bestaande activiteiten werden middelen vrijgemaakt om de specifieke noden bij de gemeenten, 

belangrijke lokale schakels, te ondersteunen. Er werd een permanente coördinatie tussen gemeentes 

opgestart om informatie uit te wisselen, goede praktijken aan te moedigen en de doeltreffendheid en 

zichtbaarheid van de in het Gewest gevoerde acties te verhogen.  

  

Hoewel de internationale verplaatsingen nog sterk verstoord waren in 2021, werden onze acties 

succesvol afgerond in een context waar solidariteit meer dan ooit noodzakelijk was.  

  

Pascal Smet 

Staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, 

Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp 

 

 

 

 

 

Na 2020 werd ook 2021 nog geteisterd door de pandemie, maar het post-COVID-tijdperk tekende zich 

toch al aan de einder af. 

 

Toch is de Brusselse ontwikkelingssamenwerking erin geslaagd op koers te blijven wat haar 

voornaamste programma's betreft, zoals de projectoproep voor initiatieven in ontwikkelingslanden 

(projectoproep Zuid) en de projectoproep aan maatschappelijk bewogen Brusselse jongeren (de 

projectoproep Solidair wereldburgerschap). Daarnaast zijn er nieuwe projectoproepen opgestart, met 

name ter sensibilisering voor fair trade en op het platform soliris.brussels. In het kader van de 

pandemiebestrijding werd tot slot humanitaire hulp verleend aan Chennai, onze partner in India. Het 

leven herneemt helemaal en overal, zodat we ministeriële missies hebben voorbereid, in het bijzonder 

met onze partners Kinshasa en Rabat. 

 

In deze publicatie worden de verwezenlijkingen van onze samenwerkingsprojecten ontvouwd. Ook het 

allereerste, rijkgeïllustreerde jaarverslag van Brussels International bevat een beknopte versie van dit 

rapport.   

 

Veel leesplezier. We slaan de handen in elkaar en maken de wereld beter. 

Anne Claes 

Directeur-generaal van Brussels International 
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Meer middelen op de begroting 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) heeft als bescheiden schenker ondanks de COVID-19-crisis 

weer meer geldmiddelen uitgetrokken voor ontwikkelingssamenwerking. De symbolische kaap van 

1.500.000 euro is gerond. In 2021 werd er immers 1.543.845 euro toegekend aan initiatieven rond 

ontwikkelingssamenwerking. Dit is een aanzienlijke stijging in vergelijking met de 1.271.000 euro op de 

begroting voor 2020. Dit bedrag van 1.543.835 euro is aangerekend op opdracht 29, waarvan 1.463.335 

euro in het 006-programma 006 en de rest in het 004-programma van het door Brussels International 

beheerde budget. 

 

 

 
 

 

Capaciteitsversterking van de partnerregio's inzake stedelijke veerkracht 

 

De veerkracht van steden in het Zuiden ondersteunen is van essentieel belang om er tegen 2030 voor 

te zorgen dat de planeet leefbaar blijft en de maatschappij wereldwijd rechtvaardig. 

Om daartoe bij te dragen bundelt het BHG zijn inspanningen rond vier partnerregio's: hoofdzakelijk de 

regio Rabat-Salé-Kénitra (Marokko) en de stadsprovincie Kinshasa (Democratische Republiek Congo), 

gevolgd door de Greater Chennai Corporation (India) en het district Paramaribo (Suriname).   

In dat verband springen de volgende initiatieven en projecten in het oog: 
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Projectoproep Zuid:  

 

Brussels International en hub.brussels hebben de editie 2021 van de projectoproep Zuid georganiseerd, 

die op duurzame en inclusieve economische ontwikkeling was gericht. Er werden zeven projecten 

geselecteerd. Het BHG heeft ze gefinancierd voor alles samen 450.000 euro. 

 

Lijst met de gefinancierde projecten in het kader van de projectoproep Zuid 2021 

Naam van de 
vereniging 

Benaming van het project Regio 
Bedrag van 
de subsidie 

SOS Faim - SOS 
Hunger 

Ondersteuning van de ontwikkeling van 
een groenteteeltcoöperatie en een agro-
ecologisch centrum met het oog op een 
gezonde, rendabele en milieuvriendelijke 
productie in de randstedelijke zone van 
N'djili in Kinshasa 

Kinshasa € 115.001  

Handicap 
International 

Osons l'emploi inclusif ! Publiek-private 
samenwerking ter verbetering van de 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van 
jongeren met een handicap en kwetsbare 
vrouwen in de regio Rabat-Salé-Kénitra 

RRSK € 120.592  

Koepel van de 
Vlaamse Noord-
Zuidbeweging – 
11.11.11  

Leaving no one behind - empowerment 
van LGBTI+-ondernemers en hun 
gemeenschap in Kinshasa 

Kinshasa € 120.557  

Soutenons-nous Bouw en uitrusting van een 
vleesverwerkingseenheid in de Kinbodo-
wijk in de gemeente Nsele in Kinshasa in 
de DRC   

Kinshasa € 23.480  

Bawasa  Opleiding schrijnwerkerij voor kwetsbare 
jongeren uit Kinshasa 

Kinshasa € 20.370  

CIPROC - Centre 
d'Impulsion Socio-
Professionnel et 
Culturel 

NANDILAND, ondernemingsincubator 
voor vrouwen 

Kinshasa € 25.000  

Adventist 
Development and 
Relief Agency 
Belgium (ADRA)  

Ondersteuning van 
inkomensgenererende activiteiten van de 
leden van de vereniging Mamans 
Maraîchères in de Kingabwawijk in 
Kinshasa 

Kinshasa € 25.000  

Totaal PO ZUID   € 450.000 
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Verleende subsidies zonder projectoproep 

 

Zonder daartoe projectoproepen te gebruiken, zijn er ook subsidies toegekend ter ondersteuning van 

stedelijke veerkracht.   

 

Enabel kreeg een subsidie van 225.000 euro ten behoeve van het Hôpital Saint-Joseph de Kinshasa. 

Het was een van de ziekenhuizen die werden belast met de behandeling van coronapatiënten in de 

stad. Deze subsidie werd verleend na een verzoek van de Congolese regering om geldmiddelen en om 

hulp bij de concretisering van het nationale actieplan om het COVID-19-virus te bestrijden. Dit bestond 

er vooral in geneesmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken.  

 

UNICEF België kreeg 170.000 euro om in Kinshasa het Programme Ecoles Amies des Enfants te helpen 

uitvoeren. Dit programma moet ervoor zorgen dat leerlingen en buurtbewoners in een schoolomgeving 

toegang hebben tot drinkbaar water en conforme sanitaire installaties, en moet mee sensibiliseren voor 

goede praktijken inzake hygiëne. Het programma heeft ook aandacht voor veerkracht op het vlak van 

de klimaatwijzigingen en gender. Dankzij deze financiering kunnen vijf scholen uit de randstedelijke 

zone van Kinshasa in dit programma stappen.  

Daarnaast zijn er subsidies toegekend aan de cultuursector als motor voor sociaal-economische 

ontwikkeling in Kinshasa en Rabat. 

 

Lijst met gefinancierde projecten los van de projectoproep Zuid 2021, die de partners in het 

Zuiden weerbaarder maken 

Naam van de operator Benaming van het project Regio 
Bedrag van 
de subsidie 

Enabel, Belgisch 
ontwikkelingsagentschap 

Ondersteuning van het COVID-19-
verzorgingscentrum in Kinshasa 

Kinshasa € 225.000 

Belgisch Comité voor 
UNICEF  

Het programma genaamd Ecoles 
Amies des enfants dans le milieu 
péri-urbain de Kinshasa en 
République Démocratique du 
Congo 

Kinshasa € 170.000  

Connexion Organisatie van een festival in 
Kinshasa 

Kinshasa € 75.000  

Fondation KANAL Tentoonstelling van Sammy Baloji 
in Kinshasa 

Kinshasa € 29.000 

Poppositions Rondetafelbijeenkomst en 
concerten om het twintigjarige 
bestaan te vieren van de 
betrekkingen tussen het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de regio 
Rabat-Salé-Kénitra 

RRSK € 22.000 

Totaal 

 

 
€ 521.000 
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Bevordering van solidair wereldburgerschap op het grondgebied van het BHG 

 

Het bevorderen van solidair wereldburgerschap valt niet weg te denken in de Brusselse 

ontwikkelingssamenwerking. Alle burgers moeten immers zowel lokaal als elders hun rol opnemen 

opdat de maatschappij overal ter wereld vreedzamer, verdraagzamer, inclusiever en veiliger wordt. Een 

aantal bestaande acties zijn verlengd of versterkt.   

 

Projectoproep Noord: 

 

Voor de projectoproep Noord 2021 werden er 11 projecten geselecteerd. Deze oproep wil de 

Brusselaars sensibiliseren voor de wereldomvattende uitdagingen en ze kritisch leren omgaan met het 

wereldnieuws dat ze dagelijks ontvangen. 

 

Lijst met de gefinancierde projecten in het kader van de projectoproep Noord 2021 

Naam van de vereniging Benaming van het project 
Bedrag van de 

subsidie 

Laïcité et Humanisme en 
Afrique centrale (LHAC)  

Dekolonisering in zwartwit € 13.875  

Mediel Voor meer gelijkheid in de wereld na 
corona, ACT REACT IMPACT! 

€ 15.000  

Globelink  Ronde van Brussel € 8.311 

Arts et Publics Van patatas tot frieten: een reis € 10.000 

CIPROC - Centre d'Impulsion 
Socio-Professionnel et Culturel 

Noord-Zuid € 22.650 

De Brusselse Organisatie voor 
de Emancipatie van Jongeren 
(D'Broej) 

Youth Love: when life means a struggle  € 24.800 

ICHEC Coopération 
Internationale 

Project solidair en inclusief wonen  € 17.054  

Diogène All Together – Millenium Youth € 22.000 

Commission Justice et Paix Jongeren en migratie: van vaststelling tot 
actie  

€ 20.411 

Universitair Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(UCOS) 

CHanGE – Campaign for sexual Health & 
Gender Equality 2022  

€ 22.400 

Oxfam Solidariteit Klimaatrechtvaardigheid in een ongelijke 
wereld  

€ 22.700 

TOTAAL  € 199.201 

 

 

Het platform soliris.brussels 

 

Soliris.brussels is het ondersteunings- en synergieplatform voor de Brusselse actoren inzake 

internationale solidariteit. Het wordt momenteel gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

maar staat open voor elke andere sponsor. Het platform biedt zijn gebruikers praktische tools zoals 

opleidingen, netwerking, databank, website, enz.  

Soliris.brussels staat ten dienste van de verenigingen die de diaspora’s vertegenwoordigen, en 

tegenwoordig ook van de 19 Brusselse gemeenten. 
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Dankzij de eind 2020 toegekende subsidie van 95.000 euro (per definitie niet in de tabel hieronder 

opgenomen) kon het CNCD-11.11.11 in 2021 de uitzwerming van gemeenschappen naar Brussel 

verder in kaart brengen, een nieuwe opleidingscyclus uitwerken en de website van het platform 

www.soliris.brussels aanmaken en inhoud geven.  

 

Op basis van een bevraging bij de gemeenten vanaf februari 2021 zijn de behoeften en de mogelijke 

concrete actiepunten inzake internationale solidariteit opgelijst, in het bijzonder m.b.t. het platform 

soliris.brussels. Na deze denkoefening kreeg Echos Communication eind 2021 een subsidie van 40.998 

euro om op het platform soliris.brussels het deel over de gemeenten te coördineren. Begin 2022 zullen 

de eerste acties aanvangen.  

 

De campagne Maak van Brussel een Fair Trade Gewest: 

 

De campagne Maak van Brussel een Fair Trade Gewest stak in mei van wal. De campagne omvatte 

een verklaring van de regering en actieplan om specifiek als gewest het fairtradelabel te verkrijgen.  

 

Het beleggen in november van een fairtrade-ontbijt bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel was de 

eerste actie, om het personeel te sensibiliseren voor eerlijke handel.  

 

Eind 2021 is een subsidie van 29.990 euro toegekend aan de vzw Belgian Fair Trade Federation, opdat 

ze een videoreportage maakt over de Brusselse actoren van de eerlijke handel. De GOB zal deze 

reportage gebruiken bij haar toekomstige interne en externe bewustmakingsinitiatieven.  

 

De bevordering van duurzame en ethische economische modellen bij de Brusselse bevolking, 

rechtstreeks tijdens bepaalde evenementen en onrechtstreeks via de verspreiding van films, draagt zo 

bij tot een sterker solidair wereldburgerschap. 

Andere subsidies:  

 

Bovendien werden nog twee andere subsidies toegekend ter bevordering van het solidaire 

wereldburgerschap, respectievelijk aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) en de Daughters for 

Life Foundation.  

 

Lijst met gefinancierde projecten voor een solidair wereldburgerschap, los van de projectoproep 

Noord 2021 

Operatoren Benaming van het project Regio 
Bedrag van 
de subsidie 

Echos Communication  Coördinatie van het deel voor de 
gemeenten op het platform 
soliris.brussels 

BHG € 40.998 

Belgian Fair Trade 
Federation 

Videoreportage over de Brusselse 
fairtradeactoren 

BHG € 22.000 

KVS - Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg 

Nord/Sud - KVS 
BHG/Kinshasa € 75.000 

Daughters for Life 
Foundation 

Uitbouw van de Europese tak van 
Daughters for Life 

BHG € 29.500 

Totaal  

 
€ 167.498 

http://www.soliris.brussels/
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Humanitaire hulp 

In het kader van haar acties ter bestrijding van de COVID-19-crisis in Chennai (India) kreeg We Social 

Movement een financiering van 205.000 euro. 

De vereniging heeft met haar lokale partners samengewerkt om migrantenarbeiders en arbeiders in de 

informele economie (met name huispersoneel) rechtstreeks te ondersteunen en te voldoen aan hun 

basisbehoeften, en een internettoegang voor schooluitvallende kinderen te verzekeren.  

Het Gewestelijk Comité voor samenhang tussen de beleidsmaatregelen ten 

behoeve van duurzame ontwikkeling 

 

Overeenkomstig de kaderordonnantie vergewist het comité zich er zo van dat de door de Diensten van 

de Regering en de autonome bestuursinstellingen genomen initiatieven in andere 

bevoegdheidsdomeinen dan ontwikkelingssamenwerking de ten gunste van 

ontwikkelingssamenwerking geleverde inspanningen aanvullen.  

 

In 2021 heeft het comité tweemaal videovergaderd.  

 

De volgende tabel stelt de Brusselse instellingen en organisaties voor die in 2021 in het comité actief 

waren, en geeft ook voorbeelden van acties die zijn uitgevoerd door de leden van dit comité.  

 

       

         

➢ Begeleiding van de regio Rabat-Salé-Kénitra bij het opzetten 
van een nieuw regionaal observatorium voor territoriale 
dynamiek, via expertiseopdrachten en technische bijstand, met 
een expert die ter beschikking werd gesteld (in samenwerking 
met het CIBG). 

 

 

 
 

➢ Begeleiding van de regio Rabat-Salé-Kénitra bij het opzetten 
van een nieuw regionaal observatorium voor territoriale 
dynamiek (in samenwerking met perspective.brussels). 

 

 
 

 
 
➢ Benchmarking in Ecuador over communicatie van openbare 

arbeidsbemiddelingsdiensten met ondernemingen, in het kader 
van het partnerschap rond SOCIEUX+ (EU Expertise on social 
protection, labour and employment) 

➢ Technische bijstand en capaciteitsversterking van de 
arbeidsbemiddelaars in Togo bij het identificeren en valoriseren 
van transversale competenties, in het kader van het 
partnerschap rond SOCIEUX+. 

➢ Ervaringsuitwisseling over de tenuitvoerlegging van de 
Jongerengarantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een 
door de Europese Commissie georganiseerde MEDA-workshop 
(mediterraanse landen ten zuiden van de EU – Marokko, 
Jordanië, Egypte, Israël, Tunesië en Algerije). 
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➢ Schenking van 2.250.000 euro aan het Adaptation Fund : de 

financieringen die worden toegekend door dit 
Aanpassingsfonds beogen exclusief de aanpassingsactiviteiten 
in de meest kwetsbare ontwikkelingslanden. 

➢ Financiering van 404.309 euro via een overeenkomst met 
Enabel, voor het aanpassen aan of milderen van de 
klimaatsverandering, ten gunste van Mozambique en Rwanda. 

➢ Subsidie van 30.000 euro voor de laatste financieringsschijf van 
het Oxfamproject ter bevordering van duurzame 
landbouwtechnieken en bodembescherming in de regio 
Plateau-Central van Burkina Faso (PTADSF-BF), in het kader 
van de projectoproep Zuid van LB-BI. 

➢ Subsidie van 32.123 euro voor de laatste financieringsschijf van 
het Solsocproject ter vermindering van het aantal oorzaken dat 
aan de basis ligt van de klimaatsverandering in Bukavu, in de 
Democratische Republiek Congo, in het kader van de 
projectoproep Zuid van LB-BI. 

➢ Subsidie van 14.590 euro voor de laatste financieringsschijf van 
het project van Autre Terre, ter bestrijding van de 
klimaatsverandering in zes dorpen rond Réo en Koudougou in 
Burkina Faso, in het kader van de projectoproep Zuid 2019 van 
LB-BI. 

➢ Op basis van de "waterordonnantie" van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest wordt een deel van de ontvangsten van 
de facturen van Vivaqua toegewezen aan een internationaal 
solidariteitsfonds in de watersector. Op basis van deze 
financiële enveloppe organiseert Vivaqua een jaarlijkse 
projectoproep in samenwerking met Leefmilieu Brussel. In 2021 
werden vijf projecten geselecteerd en gefinancierd, voor een 
totaalbedrag van 329.593 euro. Deze projecten liggen verspreid 
over Niger, de Democratische Republiek Congo, Palestina en 
Guinee. 

 

 
 

 
 

➢ Deelname aan het Gewestelijk Comité. 
 

 

 
 

 
 

➢ Deelname aan de gezamenlijke projectoproep Zuid met 
Brussels International, door een technische expertise in te 
brengen voor de selectie van de projecten. 

 
 

 

 

 
 
➢ Deelname aan het Gewestelijk Comité. 
 

 
  

https://www.adaptation-fund.org/
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➢ Deelname aan het Gewestelijk Comité. 
 

 

 
 

 
 

➢ Deelname aan het Gewestelijk Comité. 
 

 

 
 

 
 

➢ Deelname aan het Gewestelijk Comité. 
 
 

 

 
 

 
 

➢ Deelname aan het Gewestelijk Comité. 
 

 

 

 
 

➢ Deelname aan het Gewestelijk Comité. 
 

 

 
 
 

➢ Deelname aan het Gewestelijk Comité. 
 

 

 

 
 

➢ Deelname aan het Gewestelijk Comité. 
 
 

 

 

 
➢ Beheer van het secretariaat van het Gewestelijk Comité 

(verzamelen en verspreiden van informatie en goede praktijken, 
ontmoetingen in goede banen leiden, opstellen van de notulen, 
enz.). 

➢ Uitwerking van het Brusselse beleid inzake 
ontwikkelingssamenwerking, voorgesteld in dit verslag. 
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Conclusie 

 

Dankzij met name de aanzienlijke toename van de begrotingsmiddelen zijn er in 2021 tal van projecten 

ten uitvoer gelegd. Ondanks de getroffen voorbereidingen heeft de pandemie alle missies en 

delegatieontvangsten in het kader van ontwikkelingssamenwerking verhinderd. De werkingskosten zijn 

dus sterk teruggelopen (1.137 euro). Nagenoeg het volledige budget is toegekend aan projecten; iets 

meer dan de helft ervan betrof projecten in Kinshasa.   
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2021 was ook het jaar waarin het deel voor de gemeenten op het platform soliris.brussels concrete 

invulling kreeg en waarin de campagne Maak van Brussel een Fair Trade Gewest op gang werd 

getrokken.  

 

In 2022 zouden er weer buitenlandse missies moeten kunnen plaatsvinden, met name een ambtelijke 

ministeriële reis naar de Democratische Republiek Congo en Marokko, en wellicht ook naar Palestina. 

In dit jaar zal het Brusselse beleid rond ontwikkelingssamenwerking voor het eerst door externen worden 

geëvalueerd.   

 

We sluiten dit jaar met goede hoop af: dat de COVID-19-epidemie zo weinig mogelijk op de begroting 

voor 2022 mag wegen, en dat de Brusselse ontwikkelingssamenwerking nog meer aan glans mag 

winnen in Brussel en bij haar partners in het Zuiden.   

 

 

 

 

 


