
Nieuwsbrief november ’17,  VAMOS vzw, Vlaamse Artsen 

van Marokkaanse Origine voor Solidariteit. 

Voorwoord:  

VAMOS is in 2017 weer  heel actief geweest. Er werd voornamelijk gewerkt rond ouderenzorg en 

palliatieve zorg voor moslimpatiënten. Hieromtrent  zijn we nu actieve gesprekspartners voor de 

beleidsmakers geworden. VAMOS staat op de kaart.  

We krijgen het werk niet gedaan dus blijft de vraag naar actieve leden groot. Ook onze 

administratieve slagkracht laat te wensen over door gebrek aan tijd en middelen. Hierdoor komt 

onze communicatie en onze organisatie soms wat warrig over. Een eerste actie  om hieraan 

tegemoet te komen is de aanmaak van een website. In de toekomst hopen we financieel krachtig 

genoeg te zijn om een deeltijdse administratieve kracht in dienst te hebben zodat projecten  

kunnen uitgeschreven worden. 

Receptie, algemene vergadering 2017: 

De receptie van dit jaar (19/11/2017), derde in zijn soort, was weer een  succes. Zowel een  leerrijk 

programma, een update van onze activiteiten  als een gezellig en een leuke mogelijkheid tot 

netwerking. Limburg (Genk) was ditmaal de “place to be”.  Met dank aan de 29 aanwezigen. 

 



 

                                     PROGRAMMA: 

Receptie, Vlaamse Artsen van Marokkaanse Origine voor Solidariteit:  

Zondag 19 november vanaf 16u.  

Locatie:  

Different Hotel Atlantis & Restaurant La Focaccia 

Fletersdel 1, 3600 GENK 

T 0032 89 32 10 10     

info@hotelatlantis.be    www.hotelatlantis.be 

 

16.00 u: Onthaal met drankje. 

16.30 u: Voorstelling VAMOS en stand van zaken. 

16.45 u: Dr. Faisal Benali (Specialist in opleiding radiologie): Casuïstiek uit de radiologie. 

17.00 u: Fatima Arfala: Vetverbranding inhibitie bij DM type 2 patiënten door inspanning (research). 

17.15 u: Hassan Amaghlaou: Marokko Relief. 

17.30 u: Said Ait Aadi: Gezondheidsproject, Niyah, Marokko. 

17.45 u: Slotwoord. 

18.00 u: Diner. 

mailto:info@hotelatlantis.be
http://www.hotelatlantis.be/


 

Oproep: 

Mogen wij de vrijheid nemen om nogmaals een warme oproep te doen om ons team te versterken. 

Je geeft daarmee niet alleen iets terug aan de gemeenschap maar het is zeker voor jezelf ook een 

verrijking en een waardevol netwerk van gelijkgezinden.  

VAMOS tracht zowel wetenschappelijk als sociaal maatschappelijk te zijn. Dat kan alleen door uw 

steun. Word actief lid en krijg inspraak. Steun en word gesteund. Je moet daarvoor niet strikt uit 

de medische en/of paramedische sector  komen. Je moet daarvoor ook niet van Marokkaanse 

origine zijn. Je moet natuurlijk wel affiniteit hebben met onze doelstellingen. Bijgevoegd nog eens 

de huidige modaliteiten om lid te worden. 

Wens je geen lid te zijn maar wel geïnformeerd te blijven van onze activiteiten bezorg onze 

secretaris  (abdellatifriffi@hotmail.com) dan jouw correct email adres. 

VAMOS vzw: BE42 7360 2017 5054 met in de mededeling jouw naam en het jaar waarvoor je lidgeld 

betaalt. 

HA/SPECIALISTEN/psychologen > 2 jaar actief :   180 euro 

HA/SPECIALISTEN/psychologen < 2 jaar actief:    150 euro 

GSO/HAIO/ paramedici                                             90 euro 

Studenten                                                                  gratis (wel een mail sturen!) 

Wij hopen op een massale toetreding! 

 

Met de meeste hoogachting en dank voor het vertrouwen,  

Dr. Mouloud Kalaai namens het bestuur. 
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