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Hoe neem ik deel aan een 
vereniging?

Er zijn vele soorten verenigingen: beroeps-
verenigingen, sportieve, culturele, sociale, 
humanitaire, filosofische, milieuverenigin-
gen,… Sommige organiseren opleidingen 
en culturele, creatieve en burgeractivi-
teiten. Daardoor kunnen mensen van alle 
gemeenschappen die in eenzelfde buurt 
wonen elkaar leren kennen en harmonieus 
samenleven. Er zijn ook verenigingen voor 
mensen van verschillende nationaliteiten, 
vriendenkringen en verenigingen die men-
sen helpen zich te integreren en deel te ne-
men aan het culturele leven.

Door deel te nemen aan een vereniging zul 
je andere mensen ontmoeten en deelne-
men aan het leven in je buurt of aan een 
sociaal project.

Je kan lid worden of vrijwilliger. Vrijwilliger 
zijn betekent dat je enkele uren van je tijd 
schenkt aan een vereniging. Een vrijwilliger 
heeft geen loon of arbeidscontract.

Wat dacht je bijvoorbeeld van: men-
sen met een handicap begeleiden, 

een culturele activiteit helpen organiseren, 
lesgeven, brochures uitdelen, kinderen helpen 
met hun huiswerk, boodschappen doen voor 
oudere mensen, administratief werk doen,…

 Meer weten over vrijwilligerswerk: 
  www.yaqua.org   
  www.volontariat.be
  www.vrijwilligerswerk.be 

 Om te zien welke verenigingen 
bestaan:

   www.culture.be (Franstalig)
   www.educperm.cfwb.be (Fr.)
   www.cbai.be (Fr.)
   www.uitinvlaanderen.be, en  

www.beta.uitinbrussel.be  
   www.brussel.irisnet.be
   Regionale centra voor inburgering in 

Wallonië (Zie het hoofdstuk ‘Informatie 
en Advies’)

 Verenigingen voor jongeren: 
   www.servicejeunesse.cfwb.be (Fr.)
   www.sociaalcultureel.be

Hoe neem ik deel aan het 
cultureel leven?

Er worden veel artistieke en culturele acti-
viteiten georganiseerd. Zo zijn er toneel-
voorstellingen, concerten en tentoonstel-
lingen, onder andere in de 115 culturele 
centra van de Franse Gemeenschap. De 
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cultuurdienst van je gemeentebestuur 
heeft een planning van de activiteiten in 
je gemeente. 

 In de gratis kranten en in de cultuur-
sectie van de grote dagbladen vind je 
informatie. Ook de culturele centra kun-
nen je informeren over de activiteiten die 
zij aanbieden.

Er zijn ook vele musea.

De musea van de Franse 
Gemeenschap zijn één dag per 

maand gratis te bezoeken. Sommige zijn 
het hele jaar door gratis.

Als je steun krijgt van het OCMW 
of andere verenigingen, kan je 

korting krijgen op de tickets voor culture-
le evenementen (vermeld Artikel 27 als je 
reserveert).

In de bibliotheek en mediatheek kan je boe-
ken, muziek-cd’s en films lenen of huren: 

  www.bibliotheek.be
  www.lamediatheque.be (Franstalig)

 Voor culturele activiteiten of evene-
menten bij jou in de buurt:   

  www.culture.be
  www.uitinvlaanderen.be
  www.ontspanninginvlaanderen.be 

 Meer informatie? Ga naar de rubriek 
‘Espace citoyen’ op de website van de 
Franse Gemeenschap:

  www.cfwb.be (Franstalig)

Samen leven
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De sportverenigingen in je buurt kunnen je 
vertellen welke activiteiten zij aanbieden. 

 De meeste gemeenten hebben ook een 
rubriek ‘sport en vrije tijd’ of ‘toerisme’ op 
hun website. 

 (Nog) meer weten: 
  surf naar www.brussel.irisnet.be 

(rubriek cultuur, toerisme en vrije tijd) 
  of naar de Franstalige websites  

www.cfwb.be (rubriek ‘loisirs’ of 
‘tourisme et sport’) 

  en www.cocof.irisnet.be

Hoe kan ik mij amuseren, 
ontspannen en aan sport doen?

Van zodra het klimaat het toelaat, zijn er 
zowat overal in Brussel en Wallonië bra-
derijen, rommelmarkten en muziekfes-
tivals.  Bekijk de agenda in de gratis 
kranten en de evenementsectie van de 
grote dagbladen. Of surf naar 

  www.culture.be
  www.uitinvlaanderen.be
  www.ontspanninginvlaanderen.be 

Het is ook mogelijk vele sporten te 
beoefenen.  

 Meer informatie: www.adeps.be (Fr.) of 
www.bloso.be  

Zie woordenlijst pagina 67




