
20 JAAR





Beste lezer

In 1993 hebben een aantal sociaal-culturele verenigingen uit de 
Marokkaanse migratie zich verenigd en de eerste Marokkaanse 
federatie opgericht. Met de officiële erkenning door de Vlaamse 
gemeenschap in 1995 kunnen we dit jaar met trots onze 20e 
verjaardag vieren. 

De Federatie van Marokkaanse Verenigingen is een erkende 
sociaal-culturele vereniging die als koepel fungeert voor 
verenigingen waarvan de leden een migratieachtergrond hebben. 
FMV telt 140 aangesloten vereningen en is hoofdzakelijk actief in 
regio Antwerpen, Oost-Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

Deze vereningen kennen een zeer grote diversiteit. Ze richten zich 
naar vrouwen, mannen, jongvolwassenen en senioren en richten 
zich op diverse thema’s zoals onderwijs, opvoeding, werk, armoede 
en cultuur. Bij de leden van de verenigingen telt FMV burgers 
met roots in een grote verscheidenheid aan  landen waaronder 
Marokko, Turkije, Soedan, Irak, Afghanistan, Tsjetsjenië, Liberia, 
Niger, Senegal, Syrië, Bulgarije, Egypte, Libanon, Guinée, Eritrea, 
Tunesië en Palestina.

Ons 20 jarig bestaan hebben we in de eerste plaats te danken aan 
de inzet waarmee deze verenigingen en hun vrijwilligers zich elk 
jaar opnieuw engageren. En het is samen met deze verenigingen 
dat we er zin in hebben om er nog 20 jaar bij te doen. 

In deze brochure krijgt u een overzicht van waar onze federatie 
vandaan komt, waar ze voor staat en waar ze, met 20 jaar ervaring 
op zak, de komende jaren naartoe wil. 
Bedankt voor uw aanwezigheid op ons verjaardagsfeest en veel 
leesplezier

Het FMV team 



Vrijwilligersdag

Vrijwilligers worden in de bloemetjes gezet op onze vrijwilligersdag



Hoe het allemaal begon

Na de eerste zwarte zondag op 24 november 1991 was er een 
enorme verontwaardiging, teleurstelling en afschuw bij de 
migrantengemeenschap waarneembaar. Het succes van het 
Vlaams Blok kwam bij vele migranten aan als een kaakslag. 
Zij voelden zich geviseerd en politiek misbruikt. Er ontstond 
een dynamiek die zich uitte in de vorm van een nieuw soort 
verenigingen voor de Marokkaanse gemeenschap: de sociaal 
culturele verenigingen. Men wilde immers zelf het heft in handen 
nemen. Veel mensen hadden er genoeg van dat er boven hun 
hoofden van alles werd beslist en dat er van alles voor hen werd 
gedaan zonder hen te betrekken. De verenigingen ontstonden 
aldus om eerst en vooral op te komen voor gelijke rechten. 

Onder het motto ‘samen zijn we sterk’ zijn deze verenigingen 
in 1993 samengekomen en hebben ze de eerste Marokkaanse 
Federatie opgericht. Vooral bij de tweede generatie ontstond 
een sterk bewustzijn. Zij waren overtuigd dat hun basisrechten 
zoals recht op goed onderwijs, recht op volwaardig werk, recht 
op goede gezondheidzorg, recht op gelijke politieke rechten en 
recht op beleving van de eigen cultuur en godsdienst werden 
geschonden en deelden tevens de overtuiging dat hiertegen kon 
worden gestreden via het verenigingsleven. 

De Marokkaanse Federatie was de eerste drie jaar hoofdzakelijk 
actief in de provincie Antwerpen en droeg de naam Antwerpse 
Marokkaanse Federatie (AMF). Het was de eerste federatie die 
door migranten zelf werd opgericht. Bij de stichtingsvergadering 
telde de AMF 16 vereningen. Enkele jaren later was de AMF met 57 
vereningen actief in vijf provincies (Antwerpen, Oost-Vlaanderen, 
West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg). De naam 
veranderde algauw in Federatie van Marokkaanse Verenigingen 
(FMV). De vereningen van FMV hadden vaak eigen accenten 
(doelgroep en/of thema). Zo waren er culturele vereningen, 
sportvereningen, themagroepen, jongerenen en vrouwen. 



Vorming

Opreden NOOR



ErkEnning
In 1995 werd FMV erkend door het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, departement Cultuur, afdeling Volksontwikkeling 
en Bibliotheken. 

Het doel van FMV was om op lange termijn een structuur (een 
onderbouw) te realiseren voor de Marokkaanse gemeenschap 
in Antwerpen en Vlaanderen, die moest leiden naar structurele 
participatie in de samenleving. Vanuit FMV leek de beste 
optie hiertoe het sociaal cultureel volwassenenwerk, het 
verenigingsleven. Verenigingen maken het mogelijk om op 
basis van gelijkwaardigheid samen te werken met autochtone 
organisaties en het zijn ook essentiële instrumenten om de 
gemeenschap te sensibiliseren en te responsabiliseren. 

Als migrantenfederatie ontwikkelde FMV een aantal projecten om 
de maatschappelijke participatie van Belgen met Marokkaanse 
roots te ondersteunen. 

Rondetafelgesprekken



Vorming IQRA Vlaanderen

Activiteit FMV Antwerpen



Missie 

‘FMV ontwikkelt met, voor en door haar leden een emancipatorische 
sociaal-culturele werking door burgers uit de migratie te infor-
meren, te sensibiliseren, te activeren en te verenigen met het doel 
hun maatschappelijke positie te verbeteren en hun participatie 
te verhogen aan een open Vlaamse pluralistische samenleving’. 
{beleidsplan FMV 2016 -2020}

FMV ziet het sociaal-culturele verenigingsleven als de hefboom 
bij uitstek tot maatschappelijke verandering en kiest voor een 
emancipatorische visie op het ondersteunen van vereningen.  De 
inhoudelijke, administratieve en logistieke ondersteuning gebeurt 
zoveel mogelijk op maat, zodat de verenigingen steeds sterker in 
hun schoenen staan.

FMV staat voor

•	 ondersteuning op maat voor verenigingen met een 

migratieachtergrond

•	 een	stem voor haar achterban in het politieke en publieke debat

•	 versterking van mensen in kansarmoede

•	 een	stem	tegen polarisatie, Islamhaat, racisme en discriminatie

•	 inzetten	op	de	kracht van jongeren en vrouwen 

•	 gelijke	onderwijskansen en recht op waardig werk voor iedereen 



Rondetafelgesprekken

Vrijwilligersdag

Organisatiestructuur FMV 
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De Eerste Stappen

Tentoonstelling DAKIRA – 50 jaar Marokkaanse migratie



Projecten en verwezenlijkingen 

DE EErstE staPPEn 
De Eerste Stappen is een preventief project voor cultuursensitieve 
ontwikkelingsbegeleiding, opvoedingsondersteuning en gezins-
empowerment. De Eerste Stappen richt zich op het versterken 
van moeders, hun kinderen en de relatie tussen moeder en 
kind. Er wordt een activiteitenaanbod door en voor vrouwen 
georganiseerd waaruit thematische groepen ontstaan en er is 
wekelijkse begeleiding van kansarme moeders met kinderen 
van 0 tot 3 jaar. De Eerste Stappen wordt ondersteund door het 
Vlaamse ministerie van welzijn, volksgezondheid en gezin.

www.marokkaansefederatie.be 

Dakira
In februari 1964 sloot België met Marokko en Turkije een tewerk-
stellingsakkoord. Marokkaanse en Turkse families migreerden 
naar België om te werken in onder andere de steenkoolmijnen, 
textiel en metaal industrie. In 2014 wilde FMV 50 jaar Marokkaanse 
en Turkse migratie niet zomaar voorbij laten gaan en is er het 
ontwikkelingsgericht erfgoedproject DAKIRA – HERINNERING 
opgestart. Dit project resulteerde in een overzichtstentoonstelling 
van 50 jaar Marokkaanse migratie en een intensieve verzameling 
en bewustmaking van het belang van cultureel erfgoed. In 2015 
wordt er een transporteerbare koffertentoonstelling gecreëerd 
voor het onderwijs en het verenigingsleven. Dit project is mogelijk 
gemaakt met de steun van de Vlaamse Overheid: Agentschap 
Kunsten en Erfgoed, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en 
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.

www.dakira.be



IQRA Vlaanderen

IQRA school



iQra VlaanDErEn
IQRA Vlaanderen is een onderwijsproject dat de leerachterstand 
bij kinderen met een migratieachtergrond aanpakt IQRA vertrekt 
vanuit de kracht en de kansen van kinderen eerder dan vanuit 
tekorten. Gekwalificeerde vrijwillige lesgevers geven een jaar 
lang intensieve begeleiding waarbij de leermogelijkheden en de 
noden van het kind centraal staan. Het project focust op kinderen 
van 10 tot 13 jaar die moeite hebben met leren of al een keer zijn 
‘blijven zitten’. Het project versterkt niet enkel de kinderen maar 
ook de betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun 
kind. Er wordt samengewerkt met de scholen en CLB’s van de 
betrokken kinderen.

www.marokkaansefederatie.be

WOrk UP
Naast onderwijs is werk een belangrijk thema waar FMV en 
haar verenigingen al jaren op inzetten. In samenwerking met de 
VDAB investeert FMV daarom in het project ‘Work Up’ waarbij 
een activeringsconsulent begeleiding op maat biedt aan werk-
zoekenden met een migratieachtergrond. Naast individuele 
begeleidingen worden er ook infosessies en ontmoetingen tussen 
werkgevers en werkzoekenden georganiseerd. 

www.marokkaansefederatie.be

iQra scHOOl 
Eén van de speerpunten van FMV is het thema ‘onderwijs’. De 
IQRA-school ontstond in 2013 uit de thematische werkgroepen, 
de signalen van de achterban en de projecten over onderwijs 
van het FMV. De IQRA-school is de eerste school in Vlaanderen 
die vanuit het FMV - als vertegenwoordiger van de Marokkaanse 
gemeenschap - ontstaan en gedragen wordt. De school zet sterk 
in op ouder- en schoolbetrokkenheid en geeft de thuiscultuur 
van ieder kind een waardige plaats binnen het schoolgebeuren. 

www.iqra-school.be



Ramadanmarkt

Ramadanmarkt



PaJ PlatFOrM allOcHtOnE JEUgDWErkingEn

Het PAJ is ontstaan binnen FMV met ondersteuning van de Unie 
van Turkse Verenigingen. Het platform wil via sensibiliserings-
campagnes de jongeren warm maken voor het verenigingsleven en 
hen aanmoedigen om actief maatschappelijk te participeren. Het 
PAJ ondersteunt als verzelfstandigde organisatie momenteel 
zeventigtal jongerenverenigingen met leden van verschillende 
etnische achtergrond. Het PAJ wil het een netwerk van goed uit-
gebouwde, autonome en open jeugdwerkverenigingen realiseren. 

www.paj.be

MOUssEM nOMaDiscH kUnstEncEntrUM

Vanuit de artistieke werking ontstond in de schoot van de federatie 
het ‘Moussem festival’. Dit project is intussen uitgegroeid tot een 
autonome vzw. Sinds 1 januari 2008 opereert de organisatie onder 
de naam Moussem Nomadisch Kunstencentrum. Ze verzorgt 
artistieke evenementen rond muziek, theater, dans, poëzie en 
literatuur, en brengt zo het rijke culturele aanbod met een link 
naar of openheid voor de Arabische wereld op verschillende 
podia in Vlaanderen. 

www.moussem.be



Vorming IQRA Vlaanderen

Jeugd



toekomstperspectieven

In onze samenleving heerst veel onrecht, zijn er vele maatschap-
pelijke uitdagingen die om een gepast antwoord vragen en 
waar het beleid vaak steken laat vallen of tekort schiet in haar 
mogelijkheden. FMV als sociaal-culturele vereniging treedt hier 
bij en werkt met haar verenigingen aan deze uitdagingen en 
formuleert antwoorden die bottom-up ontstaan en hierdoor hun 
impact bewijzen. 

FMV beschikt over een belangrijke kracht die bestaat uit een sterk 
professioneel team, een visionair bestuur en vooral een grote groep 
geëngageerde vrijwilligers en afdelingen. We zijn trots op wat onze 
federatie bereikt heeft in zijn 20 jaar bestaan. En onze reden van 
bestaan blijft een sociale noodzaak. Ongelijkheid in onderwijs en 
op de werkvloer zijn nog steeds schering en inslag, discriminatie 
op basis van afkomst of geloofsovertuiging gebeurt dagelijks en 
kansarmoede belemmert mensen in hun bewegingsvrijheid en 
ontwikkeling. Het sociaal-culturele verenigingsleven is voor FMV 
de hefboom bij uitstek tot maatschappelijke verandering. Als 
koepel blijven we daarom inzetten op een degelijke ondersteuning 
van het verenigingsleven en het motiveren van engagement in 
groepsverband. 

Naar de toekomst toe willen we inzetten op versterking van 
jongeren en vrouwen binnen het verenigingsleven, ondersteuning 
bieden op maat van de diversiteit binnen onze afdelingen, een 
stem geven aan onze achterban in het politieke en publieke 
debat, de strijd aangaan tegen Islamofobie en Islamhaat, 
mensen in armoede versterken en gelijke kansen voor iedereen 
in onderwijs en werk bewerkstelligen. 

We staan voor grote uitdagingen maar ons 20 jarig bestaan leert 
ons dat we ook in staat zijn om grote uitdagingen aan te gaan. 
We zijn er daarom vandaag meer dan ooit overtuigd dat sociaal-
cultureel groepsengagement bergen kan verzetten. 



cOntact FMV

secretariaat antwerpen
Oudstrijdersstraat 9
2140 Borgerhout

secretariaat gent - Oost-Vlaanderen
Pannestraat 1
9000 Gent

secretariaat Brussels Hoofdstedelijk gewest
Hovenierstraat 82
1081 Brussel

03/204 10 10
secretariaat@fmv-vzw.be
www.marokkaansefederatie.be

Facebookpagina’s: 
•	FMV	-	Federatie	van	Marokkaanse	verenigingen	
•	Iqra-School	
•	Ouderwerking	Iqra-school


