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Projecten ‘Connecteren van kwetsbare kinderen en jongeren met de buurt en de samenleving’ - 2020
Organisatie

Project

Stad of Gemeente

Wilde Raven

Wilde Raven in openlucht
Een mobiel atelier lezen en luisteren, beeld en spel in openlucht.

Antwerpen

8.900

Tutti Fratelli

Zoom Against Gloom en Woorden om mee te wandelen (twee projecten) Uitbouw
van de huidige zoomgesprekken in virtuele break-outrooms en inhoudelijke
wandelingen op maat, met één begeleider en twee jongeren, over wat telt.

Antwerpen

10.500

Adviescentrum Migratie

#Coronaconnect
Jonge nieuwkomers verbinden door vrije tijd.

Antwerpen

27.500

Centrum Kauwenberg

Veilige speelplekken

Antwerpen

29.000

Recht-op

Op ons gemak in ons barak
Het was precorona een droom van de jongeren om uitbreiding te maken voor het
krappe jeugdlokaal. Een tuinhuis vormt een aansluiting met de droom uit
precoronatijd en zal een veilige plek voor de jongeren bieden.

Antwerpen

30.000

Safe Space

Safe connect

Antwerpen

30.500

Sering

De Reizende-Rijzende Verbeelding
Mobiel theater-, muziek- en decoratelier met vakantie aanbod.

Antwerpen

30.600

Koninklijke Sporting Club City Pirates

City Pirates 2.0!

Antwerpen

40.000

Re-Connect
Online en fysiek contact blijven houden met de maatschappelijk kwetsbare jeugd.
Hen laagdrempelig connecteren en motiveren door middel van onze workshops
alsook daar waar nodig emotioneel ondersteunen.

Antwerpen

62.300

Scum Studios

Subsidie

Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Plek voor A (jou)

Antwerpen

85.100

Nour

HefBoom
Verwijzend naar hefbomen die we willen aanreiken om onze jongeren beter te
bereiken, van dienst te zijn, met hen actief te zijn en te empoweren. Verwijzend
naar de gemeente Boom, met zeer hoge kinderarmoedecijfers en MKKJ.

Boom

70.000

Pas-sage

Out of the box
Kwetsbare jongeren in verbinding houden met zichzelf en hun omgeving tijdens de
coronamaatregelen (en verder).

Geel

53.400

Jeugdprogrammatie

Double trouble
Coronaproof eigen vakantieaanbod maximaal toegankelijk maken voor kwetsbare
kinderen en tieners Jeugdcentrum in de zomer, herfst en winter maximaal inzetten
als ontspanningsruimte voor kwetsbare kinderen, tieners en jongeren.

Turnhout

54.000

De Batterie

Radio Binnenstad!

Brugge

41.000

Racing White Daring Molenbeek
Gurls

Van je kot naar het veld!

Brussel

5.000

Bekile Jeugdwerking

InGamingWeTrust
Jongeren genieten tijdens de lockdown van online spelaanbod van consoles als
Playstation, Xbox, Switch, Steam, ... De meest kwetsbare doelgroep heeft geen
middelen om deze hardware aan te schaffen, laat staan een online-abonnement.

Brussel

12.200

Gemeenschapscentrum De Kroon

Van boven gezien is de regenboog een reuze glimlach
Een creatief vakantieaanbod en traject met kwetsbare kinderen in Sint-AgathaBerchem. Een zinvol vrijetijdsaanbod met toonmoment op locatie in de buurt.

Brussel

19.000

Media Actie Kuregem Stad

Honderd jongeren uit kansengroepen vertellen digitaal hun lockdownverhaal We
zetten jongeren aan om deel te nemen aan workshops digitale storytelling. Ze
brengen hun digitaal verhaal over hun gevoelens, angsten en successen tijdens de
lockdown.

Brussel

25.000

Cultureghem

Ketmet On Tour
Gezonde plekken voor ketten: toegang tot spel en eten, voor iedereen.

Brussel

41.200

Minor Ndako & Juna

# Beter Buiten
UIT-dagingen in een natuurrijke omgeving - Sportief, sociaal, speels,
spannend, survival. Een groep (bubbel) gaat de UIT-daging aan en daagt zo
een andere bubbel UIT. Elke bubbel ontdekt natuur in de eigen buurt en
daarbuiten.

Brussel

57.500

De Brusselse Organisatie voor de
Emancipatie van Jongeren

When Débroejards take back the city and their public live

Brussel

90.000

Beweging van Mensen met Laag
Inkomen en Kinderen

Gentse Jongeren in Actie!
De veerkracht van jongeren zichtbaar maken via actie, participatief
en netwerkgericht werken.

Gent

44.500

KT-Scholengroep (LEONhuis)

Plug and play
Connecteren met spelenderwijs leren, vrijetijd wordt kwali’tijd’ De Plug and
Play Challenge zet in op talentontwikkeling van kwetsbare jongeren uit
Hasselt in de vrijetijd via een tweesporenaanpak: online en fysiek zodra het
kan.

Hasselt

57.800

Liga ter Activering van Creativiteit en
Humor

Sociaal educatief wijkwerk
Bewegen tussen ‘samenscholen’ en het verbod op samenscholingen. Het
zomeraanbod voor kwetsbare kinderen en jongeren, met inloopperiode in
juni en een vervolgtraject in de herfst.

HouthalenHelchteren

42.900

De Regenboog

Versterken door te vervlechten
Het project richt zich op die doelgroep die nu meer dan ooit onder de radar
van het vrijetijdsaanbod blijft en vlecht een stevig netwerk rondom hen om
een antwoord te bieden op de nieuwe problemen die zijn ontstaan.

Limburg

25.000

Autisme Leeft

In vertrouwen opnieuw samen ontdekken, groeien en genieten!
Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met ASS via aanklampende zorg
perspectief bieden in een zinvolle tijdsinvulling, herstel van het welbevinden
en heropbouw van het sociaal contact.

Limburg

80.000

Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen

We strijden samen om jongeren te versterken en te verbinden
Een TAKELactie samen met jongeren in kwetsbare situaties om de coronacrisis
het hoofd te bieden, de draad terug op te nemen en zo de zeilen bij te zetten.

Oostende

50.000

Broeiklas

Broeiklas voor Talent en Zomerbroeiklassen
Project voor het aanbieden van online studiebegeleiding.
Project voor spelenderwijs Nederlands leren en educatieve workshops.

Aalst

23.300

Samenlevingsopbouw OostVlaanderen vzw

Plein Air
We creëren pleinen in dens Denderleeuw, geven lucht aan verstikkende
muren en situaties, brengen al onze activiteiten naar de buitenruimte
(pleinair-FR), komen terug samen (plenair-Nl), zijn op afstand (1,5m) nabij (in
de wijken).

Denderleeuw

36.000

Speel-o-theek Pipo vzw

Speel-o-theek Pipo ‘Op Verplaatsing’
De speel-o-theek werkt aan het vertrouwen van de doelgroep naar een
vrijetijdsaanbod Ze doet dit door de doelgroep te ontmoeten en door het
aanbieden van voedsel, buitenspeelmateriaal en digitale middelen.

Gent

8.000

Jeugd- en muziekcentrum Kinky Star

Livestream Kit

Gent

12.800

Jongeren Ontmoetings Centrum
Minus One

De zomer van Minus One

Gent

18.500

Victoria Deluxe

Een Veilige Ronde door Vlaanderen (VRV)

Gent

24.000

Brake-Out

#Brake-outjekot!

Gent

30.000

Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Aanvullend mobiel vrijetijdsaanbod in de wijk
Outreachend werk en instuif.

Gent

34.300

Samenlevingsopbouw Gent

Circus aan de Watersportbaan
Digitaal netwerk platform (uitbouwen en ondersteunen).

Gent

35.700

Auti-voetbalclub U-Nited

Lockdowntraining met specifiek voetbalmateriaal en digitale ondersteuning

Lokeren

2.250

Welzijnsschakel Horizon

Horizonline
Gelijke ontplooiingskansen in tijden van digitalisering.

Lokeren

6.000

Heuvelheem

Vakantieopvang Stippel
Een intersectoraal samenwerkingsverband dat naast vakantieopvang ook
ondersteuning en begeleiding biedt aan kinderen en jongeren in de regio
Vlaamse Ardennen.

Nokere

50.000

Villa Omaar

Homaar, groeiplek voor jongeren
Extra zomeraanbod in tijden van corona.

Wetteren

15.100

Villa Basta

De InFLOWencers
We coachen jongeren bij het worden van een influencer die andere kinderen
en jongeren meeneemt in zijn of haar creatieve flow.

Halle

65.400

Monte Rosa, Jeugdzorg van de
Zusters der Christelijke Scholen

Red de zomer en de school!
Voor en door kinderen en jongeren en hun context, samen met het ‘Team
Veerkracht!’

Leuven

45.000

De Wissel

OverKop Peers for Peers
In contact met sociale & psychische veerkracht.

Leuven

54.500

YouthStart Begium

Campagne 'Dromers gezocht'
In post-coronatijd als jongere je dromen blijven najagen en je professionele
toekomst in handen nemen? Dat vergt veerkracht. Samen met
kwetsbare jongeren gaat YouthStart de uitdaging aan.

Vilvoorde

31.500

1001 Schakels

Samen uit het sociale isolement

Vilvoorde

53.000

Den Dolaard, Beweging voor Natuur,
Dier en Welzijn

Uit liefde voor de wereld
E-ducatieve natuurbelevingskampen voor jongeren in maatschappelijk
kwetsbare situaties.

Zoutleeuw

10.000

Scholing, Tewerkstelling en
Ontwikkeling van de Regio
Zoutleeuw en Omstreken

Breek uit!
HVHK Storzo (afdeling van vzw Storzo), een samenwerkingsverband tussen
Zoutleeuw, Linter, Geetbets en Kortenaken. Voor kwetsbare min-12 jarigen
van deze gemeenten willen we een vrijetijdsaanbod, spelkoffers en een
buddyproject uitwerken.

Zoutleeuw

63.600

[ew32]

Cocreatie MindFits Lockdown Episodes
‘Cocreatie’ benadrukt het participatieproces met jongeren, ‘MindFits’ verwijst
naar de Serious Urban Game en ‘Lockdown Episodes’ naar de aangepaste
online single player versie waarvan Episode 1 al gemaakt is.

Vlaanderen

45.400

Habbekrats, vormingsdienst voor
randgroepjongeren

Expedietie Veerkracht
Verbindt kinderen en jongeren met elkaar en de samenleving en haalt helden
uit hun kot.

Vlaanderen

97.400

Centrum voor Kinderzorg en
Gezinsondersteuning Sint-Clara

Z.Art Zomert (Zeebrugge Art)
Initiatief door Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Sint-Clara
(regio Brugge-Westhoek).

Brugge

27.000

Groep Zorg H. Familie

Forumtheater Helpt!
Jongeren met een achtergrond in de jeugdzorg of geestelijke gezondheidszorg
spelen forumtheater voor en met andere jongeren in regio Kortrijk.

Kortrijk

8.150

Actieve Jeugd van Kortrijk - Kortrijks
Jeugdwelszijnswerk

Boothuis vaart er op uit!

Kortrijk

13.700

Begeleidingscentrum Bethanie vzw

Onder de boane
‘Onder de boane’ is West-Vlaams en betekent: op weg zijn, onderweg zijn.
We willen met ons projectvoorstel jongeren uit hun isolement halen en hun
triggeren naar wat hun omgeving hen potentieel te bieden heeft.

Kortrijk

20.000

Jeugdhuis De Korre

StreamLab

Oostende

9.400

T'Hope

Jakedoe 2.0
Netwerk bieden en veerkracht vergroten van kinderen en jongeren in
kwetsbare context in tijden van COVID-19.

Roeselare

31.000

Kristelijke Arbeidersjongeren

KAJorona

West-Vlaanderen

6.500

Groep INTRO West-Vlaanderen

Hangsters *(zelfst. naamw. mv. (m/v/x)
West-Vlaanderen
Toegankelijke, outreachende hangspot/belevenis waar jongeren op een
veilige manier hun vrije tijd kunnen beleven; spel van het woord, knipoog naar
de West-Vlaamse onkunde om de 'g' uit te spreken.

21.600

Oranje-Jeugdwerk

Stoep-date
Via doorverwijzers krijgen we tal van vragen om gezinsondersteunend te
werken. Dit project gaat gericht op play-date tot op de stoep/buurt van
kinderen en jongeren met een beperking. Om het recht op spelen te
garanderen, maar ook om te luisteren en om bruggen te slaan.

West-Vlaanderen

63.000

Sint-Jan Zedelgem Lions

Samen terug opstaan na Corona

Zedelgem

40.000

TOTAAL

2.125.000

