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Organisatie

Project

Subsidie

Volkshogeschool Midden en
Zuid West-Vlaanderen

United Perfection. Leidt een bloedtest ons geruisloos naar de perfecte mens?
Deze organisatie wil burgers bewust maken over de verregaande en geruisloze verschuiving van normen op
vlak van geboorteselectie. Ze experimenteert hiervoor met de oprichting van de Politieke Beweging United
Perfection, die o.m. via artistieke ingrepen en een participatieve beweging, ijvert voor een deliberatief, inclusief
democratisch systeem (m.i.v. de geviseerde bevolkingsgroep).

Toestand

FIND LEARN SUPPORT
Toestand wil sociaal-culturele praktijken die tijdelijk ruimtes inpalmen inhoudelijk, praktisch en materieel
ondersteunen door via timebanking een uitwisselingsnetwerk uit te bouwen. Ze recupereren materiaal en
delen het vervolgens onderling. Expertise en ondersteuning delen ze onderling, alsook extern. Met dit
duurzaam netwerk versterken ze de beweging rond tijdelijk ruimtegebruik.

188.527

VeCo (Rikolto België)

Ik ben meer dan mijn kassaticket 2.0.
Met dit project streeft de organisatie er naar om de toekomstige bevolking te laten consumeren op een manier
die goed is voor ons, de boer en het milieu. Supermarkten doen inspanningen om te verduurzamen, maar niet
genoeg. Consumenten willen wel, maar doen het niet. Om van duurzame consumptie 'het nieuwe normaal' te
maken, zet dit project in op dialoog en samenwerking tussen consument en retail als gangmaker voor
verandering.

107.600

Volkshogeschool Oost
Vlaams-Brabant

MAAKBAAR
Vormingplus wil aan het Repairplatform MAAKBAAR professionele agogische ondersteuning bieden.
MAAKBAAR is een burgerbeweging die kapotte spullen herstelt en zo bijdraagt tot een slimme, circulaire regio.
Door procesbegeleiding, participatieve en co-creatieve methodieken, door burgers en partners bijeen te
brengen, wil Vormingplus de beweging, de innovatie stimuleren én de inzichten vertalen naar iedereen.

102.200

74.309

Enchanté

Naar een Vlaams Enchanté netwerk
Enchanté is een Gents netwerk van hartelijke handelaars die kleine diensten aanbieden aan mensen in
kwetsbare situaties. Van kapper tot café, van stopcontact tot koffie. De diensten zijn het middel, een netwerk
vol warme plekken en positieve ontmoetingen het doel. Naast Enchanté Gent willen ze naar één
overkoepelend Vlaams netwerk dat opstartende steden coacht, kennis deelt en impact meet.

180.250

Kenniscentrum Welzijn,
Wonen, Zorg

Het BuurtPensioen - Burenhulpnetwerken in Brussel en Vlaanderen
Het BuurtPensioen verbindt mensen met weinig of geen sociaal netwerk via burenhulp. Samen ontwikkelen ze
netwerken waar talenten van mensen worden ingezet om elkaar te helpen in kleine dingen die een groot
verschil maken. Mensen, ongeacht hun leeftijd, achtergrond of herkomst, leren elkaar kennen en worden
empowered om dingen samen te doen, er zijn voor anderen en zelf vorm te geven aan hun netwerk.

75.000

Konekt

The Changemakers
The Changemakers zijn jongvolwassenen met talent die weigeren gereduceerd te worden tot hun beperking.
Op weg naar een volwassen leven verlangen ze naar experimenteren en uitzoeken wat ze willen. Ze stellen het
huidige systeem in vraag, tonen de wereld dat het anders kan. Dat ze een uitdagend volwassen leven kunnen
uitbouwen vanuit hun talent. Want werken vanuit kracht en mogelijkheden geeft vleugels.

93.988

TOTAAL

821.874

