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Wie is Bindus?  
Bindus stimuleert als koepelorganisatie drempelverlagende samenwerkingen rond 

(super)diversiteit, inclusie en interculturaliteit. Wij organiseren activiteiten om individuen en 

gemeenschappen bij elkaar te brengen, zetten in op expertise en bouwen een groot actief 

netwerk uit. Dit netwerk bestaat uit individuen, vrijwilligers, leden en partners die de 

gemeenschappelijke belangen van onze superdiverse samenleving behartigen. Bindus vzw 

is erkende organisatie door VGC Vlaanderen en Stad Antwerpen.  

Onze Missie 

Bindus Verbindt! 
Bindus is gegroeid vanuit de behoefte van de Turkse gemeenschap om volwaardig deel uit 

te maken van onze samenleving. Het sociaal kapitaal en de unieke expertise die we door de 

jaren heen opbouwden gebruiken we nu om in de superdiverse maatschappij een 

verbindende rol te spelen. Vandaag wilt Bindus wil alle groepen uit de samenleving 

samenbrengen. Op die manier stellen we gelijkwaardige participatie aan een dynamische en 

gemeenschappelijke cultuur tot doel. Bindus behartigt belangen en bevordert inclusie en 

emancipatie via sociaal-culturele praktijken. We willen hiermee komen tot volwaardige en 

rechtvaardige burgerparticipatie in een solidaire en harmonieuze maatschappij in 

Vlaanderen, Brussel en Europa.  

Meer informatie?  

www.bindusvzw.be 
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Onze Visie 
Omdat we werken in een superdiverse samenleving stellen we verbinding centraal in ons 

nieuwe beleidsplan. In een samenleving die door een veranderende demografie, een 

voortschrijdende digitalisering en nieuwe gemeenschappelijke gedragen waarden een sterke 

dynamiek vertoont, werkt Bindus aan volwaardige en gelijkwaardige participatie. We zetten in 

op gemeenschapsvorming. Gemeenschappen zijn de fundamenten van een dynamische 

samenleving op basis van begrip en cohesie. Een gelijkwaardige dialoog binnen en tussen 

gemeenschappen garandeert dat individuen en groepen actief deel kunnen zijn van onze 

samenleving. Hier is verbinding een noodzakelijk gegeven om het vertrouwen in zichzelf, 

elkaar én de maatschappij te versterken. Door in te zetten op verbinding ondersteunt Bindus 

zelfredzaamheid, participatie en dus inclusie.  

Zo stellen we mensen in staat om mee te bouwen aan een democratische samenleving. Al 

sinds haar oprichting is Bindus gespecialiseerd in het bereiken van kwetsbare groepen. We 

zetten onze expertise in om individuen en groepen te ondersteunen via cultuurparticipatie. 

Door de inzet van interne en externe expertise, door actieve uitbouw van een groot netwerk 

en door het stimuleren van debat en dialoog speelde Bindus een sleutelrol in de emancipatie 

van vele kwetsbare Vlamingen, Brusselaars en Europeanen. Zo blijft Bindus een dynamische, 

innovatieve en relevante koepelorganisatie. 
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Wat is Sultan Der Maanden? 
 
Al jaren organiseren we vanuit Bindus het intercultureel familie festival Sultan Der Maanden 
tijdens de maand Ramadan. Ook dit jaar mogen jullie opnieuw een groot feest verwachten 
waar we voor meer verbinding en saamhorigheid zullen zorgen door bruggen te slaan tussen 
de diverse gemeenschappen en met de buurt.  
Tijdens het weekend van zaterdag 16 april tot en met maandag 18 april kan je een 

multicultureel podium vol cultuur, woord, muziek en dans verwachten met een grote 

maatschappelijke waarde. Daarnaast voorzien we ook nog een gratis Iftar weg voor alle 

aanwezigen op het festival. De Iftar is een gezamenlijk eetmoment waarbij we samen met 

gelovigen en niet gelovigen het vasten verbreken. We willen zo het moment aangrijpen om 

onze buren beter te leren kennen, onze banden te versterken en andere culturen te 

ontdekken.  

Tenslotte kan je op het intercultureel familie festival ook verschillende kraampjes verwachten 

waar je de hele wereld kan proeven, verschillende sociale organisaties kan leren kennen en 

allerlei snuisterijen kan aankopen. We hopen op deze manier samen voor meer verbinding 

en samenhorigheid voelbaar te maken.  
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Dit jaar zal Sultan der Maanden volledig in het teken staan 
van verbinding.  

Verbinding staat centraal in de missie en visie van Bindus, en we zullen hier dan ook actief op 

inzetten tijdens Sultan der Maanden. Om te beginnen zullen we dit doen doorheen 

verschillende solidariteitsacties. Solidariteit krijgt een belangrijke rol tijdens de ramadan en dus 

ook tijdens Sultan der Maanden. Daarnaast valt Sultan der Maanden dit jaar ook samen met 

het paasweekend, een weekend met een belangrijke culturele en religieuze waarde in 

Vlaanderen.  

We zullen dan ook actief inzetten op het verbinden van deze twee gemeenschappen. 

Vervolgens zullen we dit festival ook aangrijpen als kans op het verenigingswerk in de kijker 

te stellen en nieuwe verenigingen toe te voegen aan ons netwerk. Sultan der maanden is het 

resultaat van een uitstekende samenwerking tussen Bindus, Stad Antwerpen, haar partners 

en de inzet van onze vrijwilligers. Dankzij deze goede samenwerking slaagt Bindus er elk jaar 

opnieuw in om de geïnteresseerden en de buurt samen te brengen én om de sociale cohesie 

te bevorderen. 

 

 

 

  

Praktisch  

• Datum: 16,17 en 18 april  

• Locatie: Antwerp Expo  

• Thema: Verbinding  

• Programma: TBC (workshops, lezingen, solidariteitsacties, standen + Iftar)  

 

Antwerp Expo  
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Doelgroep? 

Bindus vzw bereikt voornamelijk mensen met een etnisch culturele achtergrond maar ons 

doel is om tijdens het festival alle bevolkingsgroepen te bereiken. Vanuit de vorige edities 

kunnen we alvast meedelen dat we vooral gezinnen met kinderen uit Antwerpen, Brussel en 

Limburg aantrekken.  

 

 

 

 

 

 

 

Aantal bezoekers 
Sultan der maanden heeft in 2019 vijf dagen geduurd waar we een opkomst van 15000 

bezoekers mochten ontvangen. Daarnaast deelden ongeveer 2000 bezoekers per dag 

samen een Iftar-maaltijden. In 2021 vulden we +5000 woonkamers met een divers 

programma vol cultuur, woord, muziek en dans. Voor 2022 hopen we opnieuw een opkomst 

van 6000 bezoekers te ontvangen verspreidt over 3 dagen.  

 

Jaar   Dagen  Aantal bezoekers maaltijden  

2019   5   15000    2000/ dag 

2021  3   5000   3000 

2022   3    ± 6000    ± 5000 
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Benieuwd naar hoe het aan toe gaat op de Sultan Der Maanden festival?  

Bekijk gerust de aftermovies van de afgelopen jaren: 

Sultan Der Maanden 2019  

https://www.youtube.com/watch?v=SdBIQJ7F7bI 

Sultan Der Maanden 2021 

https://sultandermaanden.be/livestream/ 
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Partners & Sponsors 2021 

 

Word sponsor in 2022!  

Het intercultureel festival Sultan Der Maanden is een zeer uniek evenement die er elk jaar in 

slaagt om duizenden mensen met 40 verschillende etnisch culturele achtergronden bij elkaar 

te brengen. En elk jaar was de verbinding en saamhorigheid enorm voelbaar. We hopen voor 

2022 onszelf te overtreffen en uiteraard komt er op vlak van organisatie heel wat bij kijken. 

Daarvoor hopen wij op jouw hulp, door een financiële bijdrage of een bijdrage in natura 

kunnen we samenbouwen aan een inclusievere samenleving waar verbinding centraal staat.  

 

We verwachten dit jaar een opkomst van 6000 mensen, dit zijn 6000 mensen die je 

gemakkelijk en efficiënt kunt bereiken met jou product of dienst tijdens het Sultan Der 

Maanden festival. Daarom bieden wij aantrekkelijke sponsoringsformules aan die verder 

kunnen worden aangepast aan uw specifieke behoeften. We streven ernaar een duurzame 

samenwerking en/of partnerschap waarbij u een maximaal profijt kunt halen voor uw 

organisatie of bedrijf. Daarboven op biedt dit natuurlijk ook de kans om bij te dragen aan 

zowel uw succes als dat van Sultan der Maanden. 
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Jouw voordeel:  

✓  Je vergroot de naamsbekendheid van jouw organisatie op al onze 
sociale media kanalen en website.  
 
✓   Je vergroot de zichtbaarheid van jou organisatie waar de logo van 
jouw bedrijf op banners, flyers en affiches zal staan. 
 
✓   Je vergroot de zichtbaarheid en omzet van jou organisatie op het 
festival waar we een opkomst van 6000 bezoekers verwachten.  

 
✓ Wij bieden u de kans om jou netwerk te versterken waar mogelijks 
nieuwe relaties uit kunnen ontstaan.  
 
✓ Je bereikt een zeer diverse doelgroep.  
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Voorbeelden: 
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Sponsormogelijkheden:  

 

 
✓  Logo op ons drukwerk  

✓  Logo op al onze sociale media kanalen 

en website 

✓  Logo klein formaat in VIP lounge 

✓  Logo in klein formaat aan de inkom 

✓  Logo in klein formaat op het podium 

 

 
 

✓  Logo op ons drukwerk  

✓  Logo op onze sociale media kanalen 

en website 

✓  Logo in groot formaat op podium 

✓  Logo in groot formaat aan de inkom 

✓  Drie dagen lang exclusieve toegang tot 

de VIP  lounge voor 2 personen 

✓  Logo groot formaat in VIP lounge 

✓   Mogelijkheid om flyers uit te delen      

in de hal en promotie te maken voor uw 

onderneming 

  

Andere sponsormogelijkheden met verschillende prijsformules op maat zijn steeds 

bespreekbaar. Wij staan ook open voor sponsoring in natura. We hopen samen met jou deze 

editie, ons meest succesvolle editie van Sultan Der Maanden te maken!  

 

Heb je interesse of wil je meer informatie?  

Contacteer Selamet Belkiran via email: selamet.belkiran@bindusvzw.be, 

of contacteer ons telefonisch via op +32 475 60 95 04 

 
 




