
 

I N T E G R A T I E P A R T N E R S

ADiL wil verbondenheid tussen mensen stimuleren

Wie is ADiL

	Heb je vragen of wil je meer informatie over de werking van ADiL? 
	Wil je graag met ADiL samenwerken vanuit jouw project  

of organisatie? 
	Kan je een meerwaarde bieden voor een bepaalde activiteit  

die ADiL heeft gepland?

Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met ADiL  
of met één van de onderstaande integratiepartners.

Gemeente Affligem
Bellestraat 99
053 64 00 00
integratie@affligem.be

Gemeente Denderleeuw
Alfons De Cockstraat 1
053 64 06 86
integratie@denderleeuw.be

Gemeente Liedekerke
Opperstraat 31
053 64 55 55
integratie@liedekerke.be

V.U. Luc Wynant - Opperstraat 31, 1770 Liedekerke

Affligem  Denderleeuw  Liedekerke

ADiL is een interlokale vereniging voor integratie 

in Affligem, Denderleeuw en Liedekerke.

De drie gemeenten willen nauwer samenwerken 

om de integratie van inwoners met een 

migratieachtergrond te bevorderen. 

Onder deze naam willen de buurgemeenten  

hun samenwerking rond integratieprojecten 

een herkenbaar gezicht geven.

Contacteer ons

Interlokale Vereniging ADiL
p/a Opperstraat 31
1770 Liedekerke

adil@liedekerke.be
0477 99 80 51



De gemeenten Affligem, Denderleeuw en Liedekerke staan voor dezelfde 

uitdagingen op het vlak van integratie.

Samenleven in diversiteit is een zeer actueel thema geworden en stopt 

niet aan de gemeentegrenzen.

Precies daarom is ADiL in het leven geroepen.

Vanuit dit samenwerkingsverband willen we integratieprojecten binnen 

deze regio een herkenbaar gezicht geven.

In de eerste plaats streeft ADiL ernaar om samen met lokale partners een 

duidelijk, gestructureerd en warm onthaalbeleid te ontwikkelen.

Op die manier willen we nieuwe inwoners met een migratieachtergrond 

én hun omgeving perspectief en houvast bieden.

Verder is het ook ons doel om een expertisenetwerk uit te bouwen en 

goede praktijken met elkaar te delen.

stimuleren en ondersteunen van pro-

jecten en activiteiten die zich richten 

op intercultureel samenleven

coaching en vorming 

van vrijwilligers die zich 

inzetten voor integratie-

projecten

zowel groepsgerichte  

projecten als individuele  

begeleiding en  

toeleiding

netwerken met andere 

integratiepartners om meer 

expertise en goede praktijken 

te verzamelen

Onze missie en visie We leggen de focus op

Sociale cohesie: via brugfiguren 

bouwen we mee aan respectvolle 

relaties tussen ontvangende en 

nieuwe inwoners

Taalstimulering: 

via projecten zoals Babbelonië 

en Praten in de Bib motiveren we 

nieuwkomers om de  

Nederlandse taal te leren

Onthaal en inburgering: 

we willen nieuwe inwoners 

goed informeren en zich 

welkom laten voelen in  

de gemeenten

Flankerend onderwijs:  

we proberen ouders met een  

migratieachtergrond zoveel  

mogelijk te betrekken bij het 

schoolleven van hun kind

Vrijetijdsparticipatie: verenigingen 

adviseren we graag om hun werking 

toegankelijker te maken voor 

nieuwkomers

We werken aan


