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Experimentele projecten – Subsidies werkjaar 2018 
 

 

Gesubsidieerde vereniging Naam en omschrijving project 
Toegekende 

subsidie 1 
Uitgekeerde 
subsidie 2 

Doen! Denken! vzw 
Begijnhof 58 
3800 Sint-Truiden 
[e] info@doen-denken.be 

Filosoferen met kinderen 
De vzw wil filosofeersessies opzetten met kinderen en jongeren van 7 tot 14 jaar in de 
vrije tijd. Het praktische filosoferen in kleine groepjes en onder begeleiding van pro-
fessionele docenten staat centraal. 

20 000 20 000 

ROJM vzw 
Battelsesteenweg 50a 
2800 Mechelen 
[e] sahd@rojm.be 

ROJM Connect 
Met het project wil ROJM aan maatschappelijk kwetsbare jongeren kansen bieden tot 
positieve zelfontwikkeling. ROJM tracht om jongeren een positief zelfbeeld te geven, 
waardoor ze zich beter in hun vel gaan voelen en meer zelfvertrouwen krijgen. Dat 
doet ze aan de hand van activiteiten, vormingen en tewerkstellingsprojecten. 

40 000 40 000 

Tourist Info For Young People vzw 
Ravensteingallerij 28 
1000 Brussel 
[e] info@use-it.be 

Act like a local: de Use-it ambassadeurs 
De vzw wil het Brusselse concept rond vrijwilligerswerking  (infobalie bemannen en 
via social media veel up to date info delen met de bezoekende reizigers) graag verder 
uitrollen in andere Vlaamse steden. 

50 000 50 000 

Pianofabriek vzw 
Fortstraat 35 
1060 Brussel 
[e] angela.tillieu@pianofabriek.be 

Minuut-D 
Minuut-D is een nieuw stedelijk audiovisueel project dat gericht is op het empoweren 
van jonge vrouwen in superdiversiteit en kadert binnen de werking van Citylab Piano-
fabriek. 

15 000 15 000 

 
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. 



 

 

Violencia vzw 
Pottershofstraat 6b1 
2610 Antwerpen 
[e] matthijs@violencia.be 

Violencia showcase 
De Violencia showcase is een (artistieke) talentenjacht voor jongeren tussen 14 en 27 
jaar en omvat drie categorieën: zang (hiphop/pop), spoken word en rap. De doelstel-
lingen die Violencia met dit project beoogt, zijn individuele talentontwikkeling, het 
verbeteren van het algemeen welzijn van de deelnemers en interculturele ontmoe-
ting. 

25 000 25 000 

Link in de kabel vzw 
Ridderstraat 147 
3000 Leuven 
[e] info@lidk.be 
 

Digitale brug   
De vereniging wil jongeren in de integrale jeugdhulp tijdens de vrije tijd begeleiden bij 
hun online activiteiten. Er is op dit vlak weinig aanbod in de integrale jeugdhulp. De 
vereniging wil voor deze doelgroep een aanbod ontwikkelen, testen en aanbieden in 
een train-the-trainer-pakket voor andere aanbieders in de vrije tijd. 

50 000 
 

50 000 

CAD Limburg vzw 
Salvatorstraat 25 
3500 Hasselt 
[e] dimitri.das@cadlimburg.be 
 

Reboot camp  
CAD Limburg organiseerde in 2017 binnen het kader van dit project enkele kampen 
voor compulsieve gamers met als doel voor jongeren een netwerk buiten het gamen 
te faciliteren. Het project bereikte daarmee 18 jongeren die intensief werden bege-
leid. In het tweede projectjaar wil de vzw het oorspronkelijke opzet ook uitrollen over 
Vlaanderen. 

50 000 
(1ste verlenging) 

 

44 015,71 

Federatie Vlaamse Dove en Slechthorende 
Kinderen en Jongeren vzw 
Stropkaai 38 
9000 Gent 
[e] chloe.carette@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. Na het eerste projectjaar legt de vzw dit jaar helemaal de nadruk 
op de ontwikkeling van een eigen kadervormingspakket voor dove en slechthorende 
jongeren. 

50 000 

(1ste verlenging) 
 

50 000 

Growfunding vzw 
Leopold II-laan 276 
1081 Brussel 
[e] frederik@growfunding.be 
 

Growfunding voor jongeren 
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. Het vorig jaar gestarte project, waarbij een laagdrempelig crowdfundingsplat-
form werd gelanceerd om jongeren een project te laten lanceren, wordt verder gezet. 

50 000 

(1ste verlenging) 
 

50 000 



 

 

Missing You vzw 
Molenstraat 39 
3078 Kortenberg 
[e] elinevanhaverbeke@missingyou.be 
 

Rouwkamp  
Missing You organiseerde in 2017 twee rouwkampen voor kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen die een dierbare verloren. Er werd per leeftijdsgroep een program-
ma gemaakt met verlies-en herstelgerichte activiteiten. In het tweede projectjaar 
mikt de vereniging op continuïteit met de organisatie van een nieuw rouwkamp. 
Daarnaast wil de vereniging evolueren in de richting van een kennis-en expertisecen-
trum rond rouwverwerking. 

50 000 

(1ste verlenging) 
 

50 000 

Nerdlab vzw 
Sint-Ewoudsstraat 31 
8200 Brugge 
[e] marlies@nerdlab.be 

Start to steam 
Nerdlab werkt aan de ontwikkeling van een STEAM-techniek waarbij de A (arts) wordt 
toegevoegd aan de bestaande STEM-methodiek. In het tweede projectjaar wil de 
vereniging voortbouwen aan haar project voor het ontwikkelen van een STEAM tech-
niek.  

50 000 

(1ste verlenging) 
 

50 000 

Trage Wegen vzw 
Kasteellaan 349A 
9000 Gent 
[e] maxime.vancoillie@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. Na af-
ronding van de twee eerste projectjaren, die in Gent plaatsvonden, wil men het pro-
ject verder uitbreiden naar andere steden. Concreet vond men partners in drie ande-
re Vlaamse steden, waar men gefaseerd van start gaat. Bedoeling is voor elk van deze 
steden aan de slag te gaan met de opgebouwde methodiek en voor elke stad een 
‘trage wegenspel’ uit te werken, op maat van de stad in kwestie. 

46 500 
(2de verlenging) 

46 500 

TOTAAL  496 500  490 515,71 

 

 

 


