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Vluchtelingenwerk Vlaanderen wint Vlaamse
Cultuurprijs
voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk 2014
Vandaag heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz op de Trefdag Socius: Burgers aan zet! in
Leuven de tweejaarlijkse Vlaamse Cultuurprijs voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk 2014
uitgereikt aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Volgens de jury staat Vluchtelingenwerk Vlaanderen
met beide voeten in het veld en toont deze beweging daarbij een grote openheid naar iedereen die
zich inzet voor de vluchtelingen.
Vluchtelingenwerk Vlaanderen (opgericht onder de naam OCIV in 1987) is een expertise- en
belangenorganisatie rond het vluchtelingenthema. De beweging doet beleidswerk, geeft juridisch
advies en stimuleert de integratie van asielzoekers. Vluchtelingenwerk bedenkt ook campagnes
rond asiel en migratie, zoals Gastvrije Gemeente, en zorgt zelfs voor individuele eerstelijnsopvang
en -hulpverlening aan vluchtelingen.
Expertise en empathie gaan hierbij hand in hand. In de verhoogde asielproblematiek van de laatste
maanden toonde Vluchtelingenwerk zich niet enkel erg actief op het terrein, maar was de
organisatie ook zeer aanwezig in het debat over de ‘asielcrisis’. Vooral de toon die ze daarbij
gebruikte viel op: waardig, met kennis van zaken, to the point, zonder zich te laten meeslepen in
overtrokken discussies.
De aanpak van Vluchtelingenwerk in de huidige acute opvangcrisis waar we als maatschappij mee
geconfronteerd worden, is een goed voorbeeld van hoe een sociaal-culturele
volwassenenbeweging mee in de cockpit kan zitten om een degelijke, duurzame oplossing te
zoeken en maatschappelijk draagvlak te creëren bij zulke noodsituaties.
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz: “De nood aan een degelijke opvang van vluchtelingen was

nooit zo hoog als vandaag. Vluchtelingenwerk Vlaanderen engageert, mobiliseert en
enthousiasmeert mensen om vluchtelingen te helpen en probeert het beleid te bewegen om voor
menswaardige opvang te zorgen. Een heel terechte laureaat.”

Trefdag Socius: Burgers aan zet!
De prijsuitreiking van de Cultuurprijs vond plaats in het Iers College van Leuven tijdens de jaarlijkse
trefdag voor beroepskrachten uit de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk
georganiseerd door het steunpunt Socius. De trefdag kreeg dit jaar de titel ‘Burgers aan zet!' mee
en legde de focus op burgerinitiatieven.
Meer info: www.socius.be
Cultuurprijzen Vlaanderen 2014
Op voorzet van een jury van deskundigen lauwert de Vlaamse minister van Cultuur een persoon
of organisatie die het voorbije jaar een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan het
cultuurlandschap in Vlaanderen. De Cultuurprijzen Vlaanderen maken de laureaat bekend op een
belangrijk evenement van de sector waar zowel de sector als de winnaar aandacht en waardering
krijgen. Aan een Cultuurprijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden. Voor de Vlaamse
Cultuurprijs voor Algemene Culturele Verdienste reserveert de Vlaamse overheid 20.000 euro. Elke
laureaat ontvangt het bronzen beeldje ‘La ultima isla’ van Philip Aguirre.
Meer informatie: www.cultuurprijzen.be
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Eva Vanhengel, woordvoerster Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven
Gatz, gsm +32 476 51 21 07, eva.vanhengel@vlaanderen.be
Webserver met draaiboek van de uitreiking, brochure en hoge resolutiefoto van Reuzen
in Vlaanderen vzw (credits Mirjam Devriendt): https://cjsm.be/cultuur/downloadscultuurprijzen-vlaanderen-pers
Filmpje van de laureaat op het YouTube-kanaal van de Cultuurprijzen Vlaanderen
(beschikbaar na de uitreiking)

