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De Raad voor Internationale Samenwerking onder-
steunt een lokaal mondiaal beleid. Dit doen we best
samen met allerhande verenigingen, gemeentelijk ad-
viesraden, scholen en handelaars. Op die manier
brengt onze gemeente wereldwijd duurzame verande-
ring tot stand. Onze visie:
• Jij en alle andere Dilbeekse burgers zijn wereld -

burgers. 
• Samen steunen we projecten van lokale verenigingen

die bijdragen tot een duurzame wereld.

Internationale solidariteit
maakt de wereld mooier.
Daarom linken we lokale
werking aan lokale en inter-
nationale doelstellingen die
economische, sociale en
ecologische vooruitgang
vooropstellen. Maak kennis
met de projecten waarvan
Dilbeek trots deel uitmaakt. 

Samen in de bres 
voor duurzaamheid
Onze lokale eco-
nomie, verenigin-
gen en scholen
slaan met succes
de handen in el-
kaar. Jaarlijks
pakken ze uit met
een goed gevulde 
activiteiten -

kalender die duurzame
streekproducten en eer-
lijke handel promoot.
Dilbeek bekwam hier-
door de titel van FAIR-
TRADEGEMEENTE: meer
dan dertig verenigingen
en ondernemingen 
ondertekenden een 
‘verklaring op eer’ dat zij
fairtradeproducten aan-
en verkopen. 
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Lokale economie
• De Dilbeekse bierpraline is gemaakt
van lokaal Recordbier met hop uit Sint-
Martens-Bodegem en 100 procent 
fairtradechocolade. 
• Bakkers doen ook een duit in het
zakje: tijdens de Week van de Fairtrade
delen zij 10.000 broodzakken uit. 
Bovendien is er jaarlijks minstens één
bakker die chocoladecakes bereidt met

fairtradeproducten. 
• Duurzaam winkelen

begint met een duur -
zame tas: 18 markt-
kramers van de
boerenmarkt ver -
delen samen 10.000
herbruikbare schou-
dertassen. 

Bibliotheek
De bib bokst jaarlijks een
Verwendag in elkaar. 
Wereldwinkel zorgt dan
voor hapjes en drankjes.
Meer dan 800 bezoekers
genieten zo van een 
boekenverkoop, kinder-
hoek, livemuziek en 
andere activiteiten. 

Scholen
• Jong geleerd, is oud gedaan: tijdens de choco -

smeeractie smullen kinderen en leerkrachten van
850 gratis fairtradechocoboterhammen. 

• De lagere school
vervult haar voor-
beeldfunctie: onze
scholen organise-
ren tal van activi-
teiten in het teken
van duurzaamheid
en solidariteit. 
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• Ook leerlingen uit het middelbaar en de muziek -
academie dragen hun steentje bij: zij nemen deel aan
het scholierenparlement, spelen muziek tijdens één
van de vele activiteiten en zetten hun schouders
onder de Duurzame Ontwikkelingsdoelen want ver-
andering, die begint hier.

Dilbeek is ook  een 11-trail
gemeente. De 11-trail is een
solidariteitsloop van 11.11.11.
en telde bij de eerste editie al
700 deelnemers. 

Via mondiale werking krijgen
nieuwkomers in Dilbeek 
oefenkansen Nederlands 
tijdens evenementen én in de werking van de vereniging. 

Denk globaal, handel lokaal 
Wist je dat Dilbeek een bijzondere band had met de
Zuid-Afrikaanse stad Stellenbosch? Van 2002 tot 2015
werkte de gemeente en verschillende vrijwilligers rond
uitwisseling binnen jeugdwerking. Samen met de stad
Stellenbosch werd een programma rond naschoolse
werking, sport en preventie opgestart. Na 10 jaar nam
de stad de jeugdwerking over. 

De Regina Caeli en Don Bosco school hebben een sterke
scholenband met scholen in Stellenbosch uitgebouwd.
Er stond jaarlijks een uitwisselingbezoek op het pro-
gramma, leerlingen
ondersteunden er
de jeugdwerking
en ontmoeten leef-
tijdsgenoten uit 
andere culturen.

Nadien werd de 
samenwerking uit-
gebouwd rond 
lokale economie:
ondernemers 
werden gebundeld in een digitale  handelsgids. 
Via Via Tourism van Joker reizen, promoot dit overzicht
aan toeristen die de regio aandoen. 
Meer weten? Ga naar www.viaviastellenbosch.travel

RIS folder 2020 vijfluikA6_Opmaak 1  9/04/20  10:38  Pagina 8



Vijverfestival 
De lidorganisaties van de RIS stonden mee aan de wieg
van het VIJVERFESTIVAL in Dilbeek. 
Na vijftien edities ontvangt het Vijverfestival jaarlijks
meer dan 10.000 bezoekers. Twee dagen lang bloeit het
centrum van Dilbeek helemaal op. De organisatie 
besteedt ruime aandacht aan de samenwerking met 
lokale handelaars, de Millenniumdoelstellingen, wereld-
muziek, nieuwkomers en mensen met een beperking. 

Korte keten 
Lokale economie is belangrijk. Daarom zetten we ook in
Dilbeek de KORTE KETEN in de kijker. Bij die verkoop-
wijze is er een rechtstreekse band tussen producent en
consument. Het systeem biedt drie grote voordelen: 
1. De landbouwer bepaalt zelf prijs, productiemethode

en aanbod. 
2. Als consument krijg je kwaliteitsproducten, recht van

bij de boer. 
3. Je doet het milieu een plezier met minder voedsel -

kilometers en minder verpakkingsafval. 

Blik op de wereld 
Als opvolger van het Filmfestival steunen de verenigingen 
van de RIS nu ook de BLIK OP DE WERELD. Dit festival

programmeert samen
met verenigingen en
handelaars diverse
activiteiten in en rond
Westrand.
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ADOPTIEDORPEN ROEMENIË organiseert jaarlijks een
mosselfeest en bespreekt stageplaatsen voor leerlingen
uit Dilbeek. ADR ondersteunt de sociale en culturele
ontwikkeling van het adoptiedorp Cehu Silvaniei. 

AMNESTY INTERNATIONAL streeft de naleving van alle
mensenrechten na. In elke campagne staat een thema of
land centraal. 

Het kinderdorp  AMOREIRA in Brazilië vangt maat-
schappelijk kwetsbare kinderen van tien tot achttien jaar
op. Het project biedt hen een warme thuis, opleiding,
eten en medische zorgen. 

BAGAYA-KAPELLE is een
vrijwilligersgroep die ont-
wikkelingsprojecten steunt
in Bagaya, een klein dorp in
Zuid-Senegal. Samen met
de lokale bevolking streeft
de werkgroep naar beter
onderwijs, toegankelijke 
gezondheidszorg, duurzame landbouw en drinkwater voor 

De Raad voor Internationale Samen -
werking, kortweg RIS genoemd, moedigt
de Dilbeekse burgers aan om zich te ont-
poppen tot nieuwsgierige wereldburgers. 
Enthousiaste vrijwilligers werken in 
verschillende groepen concrete initiatieven
uit. Hun doel? Een duurzame relatie met
hun partners en projecten in het zuiden 
uitbouwen. De adviesraad werkt samen
met zijn lidorganisaties en staat open voor
iedereen met een hart voor het Zuiden.

Een hart voor
het Zuiden

RIS folder 2020 vijfluikA6_Opmaak 1  9/04/20  10:38  Pagina 1



iedereen. De centen sprokkelen ze met allerlei acties bij
elkaar: van een azaleaverkoop tot aan huis geleverde 
solidariteitsmaaltijden. Via workshops in de scholen en
de nieuwsbrieven worden mensen gesensibiliseerd om
mee te doen.  

BROEDERLIJK DELEN rekent op een ruim draagvlak 
   bij de Dilbeekse bevolking: van persoonlijke giften tot 
fondsenwervende acties. Broederlijk Delen werkt samen
met zo’n 130 lokale organisaties in Afrika, Latijns-
Amerika, Israël en Palestina. Samen met hen strijden 
wij succesvol tegen armoede en ongelijkheid. Wij focussen 
daarbij op drie thema’s: recht op voedsel, duurzaam 
beheer van natuurlijke rijkdommen, en inspraak en vrede. 

GRENZELOOS MILIEU 
De werkgroep organiseert
een eetfestijn zodat de
vereniging afvalbeheer en
geboortebeperking kan
realiseren in het project
op Lombok in Indonesië. 

KURUKSHETRA  Vrijwilligers zetten zich in om een tehuis 
voor zieke daklozen en medische hulp in afgelegen berg-
dorpen van de Himalaya te ondersteunen. Ze werken
samen met melaatsengemeenschappen in Noord-India
op het vlak van gezondheidszorg, opvoeding en respect
voor het milieu. 

PASTORAL DO MENOR DALANGOINHAS BRAZILIË 
In Itterbeek organiseren vrijwilligers jaarlijks een 
eetfeest ten voordele van de werking voor 250 kansarme
Braziliaanse kinderen. Via dit project krijgen kinderen
diverse  opleidingen zoals dans, toneel, muziek, lezen,
wiskunde en lichamelijke opvoeding. 

PROJECTEN FRANSCHHOEK verzamelt fondsen tijdens
de kerstmarkt ten voordele van projecten in Zuid-Afrika
en is een contact voor studenten die buitenlandse stages 
doen. De vereniging werd opgestart aan het begin van
de stedenband (2000-2015) met focus op soepkeukens
en projecten voor jongeren in armoede. Nu werken we
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aan een cultureel project met de scholen en met lokale
kunstenaars. Met dit project wil de vereniging artistieke
talenten ontdekken en ontplooiingskansen geven aan
de leerlingen van de scholen.

Al meer dan 30 jaar helpt  SEM TERRA BODEGEM de
landloze Braziliaanse boeren in hun strijd tegen de 
onderdrukking en uitbuiting door grootgrondbezitters.
De organisatie ondersteunt de lokale gemeenschap met
kleine projecten zoals geiten- en kippenteelt, handwerk-
cursussen en eco logische houtkachels. 
Onze vrijwilligers dragen de werking een warm hart toe
en organiseren een ontbijt actie.

SIDDARTHA DILBEEK werkt zoals vele RIS-lidorganisa-
ties mee aan het Vijverfestival. Dan geven ze ook info over 
de werking voor daklozen, straatjongeren, alleenstaande
moeders en aidswezen in Ethiopië. Een korte, krachtige
opleiding geeft hen een menswaardige toekomst. 

11.11.11.  streeft naar ontwikkeling voor iedereen. 
Ongelijke machts verhoudingen en economische uitbuiting 
houden meer dan een miljard mensen gevangen in 
extreme armoede. 
Dilbeek draagt zijn
steentje bij aan de
11.11.11.-werking
met een grote
kaarten verkoop, 
een wereldmaaltijd,
workshops, een quiz, 
de 11-trail en andere
succesvolle acties. 

De vereniging  SOLIDARITEIT SAVIO-BANGUI en Kaga 
Bandoro startte in 1994. Op vraag van enkele bisschoppen 
vertrok Bert Vanbuel met 2 medebroeders naar Bangui.
Ze stelden er enorme noden vast, vooral op het vlak van
de sociale en humanitaire situatie van dit doodarme
land, en zeker de vraag om iets te doen voor de jongeren 
(60% van de bevolking is jonger dan 25 jaar). De opdracht 
blijft nog steeds: jongeren schoolkansen en vorming 
bieden om te overleven en tegelijk de vele vluchtelingen
ondersteunen en overlevingskansen geven. 

RIS folder 2020 vijfluikA6_Opmaak 1  9/04/20  10:38  Pagina 3



Eén van de krachtpijlers van de RIS is om te verbinden
en oog te hebben voor internationale problematieken en
voor de noden bij ons, door verenigingen maximaal te
laten samenwerken, en door de lokale gemeenschap
hierin zo sterk mogelijk te betrekken. Een mooi voor-
beeld hiervan is  OXFAM WERELDWINKEL DILBEEK. 

• De Wereldwinkel
doet niet enkel aan
promotie van Fair-
trade-producten uit
het Zuiden om het lot
van miljoenen boeren
te ver beteren, maar
is ook meer en meer
betrokken bij het 
promoten van streek -
producten en Korte
Keten, met oog voor de noden van onze producenten
hier. 

• De Wereldwinkel fungeert ook als ontmoetingsplek,
zowel als actieve winkel in de handelskern als op tal
van activiteiten buiten de Wereldwinkel. 

• Het hele jaar door zetten vele Dilbeekse vrijwilligers
niet enkel de Wereldwinkeldeur open, maar zetten zij
ook diverse acties op in de hele gemeente om zo de
Dilbekenaar bewuster te maken.

• Oxfam Wereldwinkel wil een verbindend element zijn
tussen alle RIS verenigingen door diverse samen -
werkingen op te zetten. 

• De Wereldwinkel is ook de bezieler van de Fair Trade
werkgroep in de gemeente. 

• En is tot slot zeer actief in de scholenwerking, waar
zowel met hogeschool Odisee, de twee secundaire
scholen als met alle lagere scholen in de gemeente
samenwerkingen werden opgezet.

Met een dergelijk geïntegreerd beleid kan 
de RIS een verschil maken en Dilbeek mee 
op de kaart zetten als promotor van mondiale 
samenwerking en als verbindend element.
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De Raad voor 
Internationale 
Samen werking (RIS)
gaat samen 
met Dilbeek 
voor een 
betere wereld
Samen met jou zet RIS in op … 
• het lokale verenigingsleven
• de integratiekansen van nieuw -

komers 
• de Korte Keten en Fairtrade

Met die drie pijlers als stevige wind
in de zeilen, zetten we samen koers
naar een meer duurzame wereld. 

W W W . R I S D I L B E E K . B E
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