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Experimentele projecten – Subsidies werkjaar 2017 
 

 

Gesubsidieerde vereniging Naam en omschrijving project 
Toegekende 

subsidie 1 
Uitgekeerde 
subsidie 2 

A school called tribe vzw 
Sint-Lievenspoortstraat 
9000 Gent 
[t] 0476 95 30 88 
[e] steven.debbaut@asct.be 
[w] www.asct.be 

A school called tribe   
In dit project worden muzikale en narratieve activiteiten opgezet die gerelateerd zijn 
aan het jazz/hiphopidioom. De activiteiten hebben tot doel jongeren te ondersteunen 
in het constructief ontwikkelen van creatieve, sociale en kritische vaardigheden. 

50 000 
(3de verlenging) 

48 675,88 

CAD Limburg vzw 
Salvatorstraat 25 
3500 Hasselt 
[t] 011 27 42 98 
[e] contact@cadlimburg.be 
[w] www.cadlimburg.be 

Reboot camp  
Met de subsidie wil CAD Limburg een kamp organiseren voor compulsieve gamers, 
met als doel voor jongeren een netwerk buiten de games te faciliteren. 

40 000 
 

40 000 

Federatie Vlaamse Dove en Slechthorende 
Kinderen en Jongeren vzw 
Stropkaai 38 
9000 Gent 
[t] 09 224 46 76 
[e] info@jongfevlado.be 
[w] www.jongfevlado.be 

Jeugdwerk in de Vlaamse Gebarentaal 
Jong-Fevlado wil het jeugdwerk in de Vlaamse dovengemeenschap versterken en 
uitbreiden. De vzw wil ook verder professionaliseren, onder meer via het aanbieden 
van kadervorming. 

50 000 
 

49 034,51 

 
1 Het bedrag dat in het subsidiebesluit van de minister is opgenomen en dat initieel wordt toegekend. 
2 Het bedrag dat aan de vereniging wordt uitbetaald na controle van het inhoudelijk en financieel verslag. Dat bedrag is pas bekend in het jaar dat volgt op het jaar waarin het project wordt uitgevoerd. 



 

Growfunding vzw 
Leopold II-laan 276 
1081 Brussel 
[t] 0472 44 72 48 
[e] info@growfunding.be 
[w] www.growfunding.be 

Growfunding  
Growfunding is een Brussels instrument dat reward based crowdfunding inzet als een 
hefboom voor ontkiemende stadsprojecten. In dit project wordt de nadruk gelegd op 
het werken met jongeren. Growfunding is naast een financiële hefboom ook een 
participatiemethodiek, een communicatiekanaal, een netwerktool en een educatief 
traject. 

41 621 
 

40 839,89 

iDROPS vzw 
Klokstraat 29 
9050 Gentbrugge 
[t] 0487 90 53 52 
[e] hello@idrops.be 
[w] www.idrops.org 

Virtual power 
De vzw wil aan de slag met kinderen met het Autisme Spectrum Syndroom (ASS), om 
hun verhalen, ervaringen en leefwereld vorm te geven via digital storytelling tools. 

30 000 
 

28 279,29 

Missing You vzw 
Molenstraat 39 
3078 Kortenberg 
[t] 0488 24 92 90 
[e] els@missingyou.be 
[w] www.missingyou.be 

Rouwkamp  
Missing You organiseert in 2017 twee rouwkampen voor kinderen, jongeren en jong-
volwassenen die een dierbare verloren. Er wordt per leeftijdsgroep een programma 
gemaakt met verlies-en herstelgerichte activiteiten. 

29 000 
 

29 000 

Nerdlab vzw 
Sint-Ewoudsstraat 31 
8200 Brugge 
[t] 0495 12 83 23 
[e] hannes@nerdlab.be 

Start to steam 
Nerdlab werkt aan de ontwikkeling van een STEAM-techniek waarbij de A (arts) wordt 
toegevoegd aan de STEM-methodiek. 

50 000 
 

50 000 

Rythm Naturals vzw 
Chrysantenstraat 92 
2610 Wilrijk 
[t] 0495 87 90 53 
[e] info@rythmnaturals.be 
[w] www.rythmnaturals.com 

Creation up  
Rhythm Naturals werkt aan een participatief en inclusief creatieproject waarbij geta-
lenteerde diverse jonge dansers volwaardige dansproducties maken. 

31 100 
 

30 010,94 

Toestand vzw 
Havenlaan 53 
1000 Brussel 
[t] 0476 23 72 74 
[e] info@toestand.be 
[w] www.toestand.be 

Spontane Actie Zones  
Toestand ontwikkelt een methodiek om in leegstaande en ongebruikte plekken Spon-
tane Actie Zones op te richten. Het vierde projectjaar wordt besteed aan de verdere 
verspreiding van de ervaring uit dit project. 

25 000 
(3de verlenging) 

25 000 



 

 

Trage Wegen vzw 
Kasteellaan 349A 
9000 Gent 
[t] 09 331 59 20 
[e] info@tragewegen.be 
[w] www.tragewegen.be 

Gangmakers en koplopers 
Gangmakers en Koplopers is een experimentele ontdekkingstocht van trage wegen 
door kinderen aan de hand van contextueel en participatief actieonderzoek.  

46 500 
(1ste verlenging) 

46 500 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw 
Kruidtuinstraat 75 
1210 Brussel 
[t] 0498 56 33 05 
[e] info@vluchtelingenwerk.be 
[w] www.vluchtelingenwerk.be 

Al-tochtonen van de toekomst. 
Vluchtelingenwerk wil met dit project jonge vluchtelingen in staat stellen om hun 
stem te laten horen op de plekken die er toe doen. Daarnaast wil de vzw inspelen op 
de nood aan een zinvolle vrijetijdsbesteding voor deze kwetsbare doelgroep. 

50 000 
(3de verlenging) 

50 000 

  443 221 437 340,51 

 

 

 


