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Gesubsidieerde vereniging Naam en omschrijving project 
Toegekende 

subsidie 1 
Uitgekeerde 
subsidie 2 

Antwerps Platform Generatiearmen -
Betonne Jeugd Plus vzw 

Network first for homeless youth @ Betonne Jeugd vzw! 
Betonne Jeugd zoekt en verenigt dak- en thuisloze jongeren in een thuisbasis, waarbij 
‘jong zijn’ op de eerste plaats komt. Daarnaast wil Betonne Jeugd maatschappelijke 
verandering realiseren door op te treden als spreekbuis voor deze jongeren: ze blijft 
dak- en thuisloosheid bij jongeren aankaarten bij relevante instanties en beleidsma-
kers. 

45.760 

(1ste verlenging) 

 

Coast Capital vzw Skate & Create 2.0 (bovenlokaal) 

Het project stimuleert kwetsbare jongeren om via de skateboard subcultuur ervarin-
gen en drempels te overwinnen. Een ecosysteem van sportieve en creatieve ervarin-
gen biedt hen handvaten en richtlijnen om specifieke vaardigheden te ontwikkelen. 
De verworven vaardigheden stimuleren de sociale integratie en het zelfvertrouwen 
van de jongeren, wat essentieel is voor hun identiteitsvorming. 

50.000 

(1ste verlenging) 

 

De Walhoeve cAnnect (bovenlokaal) 

cAnnect gebruikt trektochten per kano als middel tot verbinding. Het is de bedoeling 
om jongeren, al dan niet samen met belangrijke contextfiguren, (terug) te la-
ten verbinden met zichzelf, met waarden, met dromen, met mensen... Het project 
verbindt jongeren en hun context ook met andere jongeren en met vrijwilligers.  

45.235  

Dig-IT vzw MatheMagic – the sequel 

Het project zet in op het veranderen van de perceptie over wiskunde. Ze wil wiskunde 
losweken van ‘rekenen’ bij kinderen. Ze ontwikkelt op verschillende locaties activitei-
ten over wiskundige thema’s: topologie, meetkunde en dynamische systemen. Deze 
activiteiten zijn verwerkt in ateliers. De workshops worden begeleid door vrijwilligers 
die binnen het project worden getraind. 

49.940 

(1ste verlenging) 

 

 
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. 



 

Fiola vzw Wijzijnyieha! (bovenlokaal) 

Fiola realiseert een inclusieve jeugdwerking op verschillende locaties in Oost-
Vlaanderen voor én door kinderen, jongeren en animatoren met of zonder beperking. 
Kinderen en jongeren kunnen zich uitleven tijdens speelse activiteiten, toffe week-
ends en thematische kampen.   

51.000  

Groeilap Een lap om op te dromen (bovenlokaal) 

Groeilap heeft als doel jongeren te versterken door middel van onwaarschijnlijke 
ontmoetingen. De centrale methodiek van het project is het moestuinieren, waar 
jongeren met een vluchtverhaal jongeren met een beperking coachen. De moestuinen 
zijn ingebed op een site waarvan ze ‘eigenaar’ worden. Ze bieden een gevarieerd 
activiteitenaanbod binnen- en buitenshuis om connectie te maken met de buurt 
en het reguliere jeugdwerk. 

51.000 

(1ste verlenging) 

 

Homaar (Villa Omaar) vzw Groeiplek voor jongeren (bovenlokaal) 

Homaar is een groeiplek voor psychisch kwetsbare jongeren in een huiselijke sfeer. 
Jongeren kunnen gedurende een paar weken in kleine groep een weekprogramma 
volgen met diverse creatieve ateliers, afgestemd op de vraag van de jongeren. Gezien 
de grote nood wordt de werking uitgebreid in andere provincies. 

48.000 

(2de verlening) 

 

Homie vzw Burgerinitiatief voor dak- en thuisloze jongeren (bovenlokaal) 

Door middel van een caravan biedt Homie jongeren een dak boven het hoofd, bed, 
bad, brood en begeleiding op diverse levensdomeinen via de Missing Link metho-
diek. Gezinnen bieden korte crisisopvang aan in eigen huis. Homie zet ook actief in op 
het recht op vrije tijd door activiteiten te organiseren voor dak- en thuisloze jonge-
ren zodat zij kansen krijgen om zich te ontplooien en te participeren aan de samenle-
ving. 

51.000  

KAVKA vzw Take Over versterkt de kruisbestuiving tussen jongeren, de kunsten en de lokale 
gemeenschap 

Take Over probeert door middel van de pop-ups een gezamenlijk antwoord te bieden 
op de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. Take Over richt zich op de artistie-
ke emancipatie en participatie van diverse doelgroepen, van jongeren en studenten in 
kunstopleidingen tot amateurs en publiek. Deze artistieke ondernemers, rebelse doe-
ners en provocerende denkers, zijn de drijvende kracht van innovatie in de kunsten.  

51.000 

 

 

N’Wicha vzw N'Wicha Boxing (bovenlokaal) 

N'Wicha geeft bokslessen aan kinderen en jongeren. Het project wil slechthorende 
kinderen, waaronder kinderen met autisme, de kans bieden om te boksen en zo ande-
re kinderen te ontmoeten. De vereniging heeft bijzondere aandacht voor meisjes, 
voor wie de boksclub een veilige thuishaven wil zijn. De meisjes van de meisjeswer-
king zullen de kinderen met een beperking mee begeleiden. 

30.000  



 

 

Sering vzw Huis van de Wildernis 

Huis van de Wildernis biedt natuur-gebonden trajecten aan voor kinderen waarin 
creativiteit, talentontwikkeling en liefde voor de natuur hand in hand gaan.  Theater 
spelen, bewegen, schilderen, wandelen, kruiden- en plantenkennis, zaaien en oogsten 
en het vertellen van oude verhalen worden ingezet om inzicht te krijgen in de na-
tuurwetenschappen en een creatief proces. Ieder traject eindigt met een toonmo-
ment. 

47.676 

(2de verlenging) 

 

Wilde Raven vzw Woorden ontmoeten beelden – een nieuwe manier om verhalen actief in te zetten 
in beeldateliers 

Wilde Raven ontwikkelt een nieuwe methodiek voor buitenschoolse ateliers waarin ze 
lezen en beeldend werk op een unieke manier combineert. 

29.184  

TOTAAL  549.795   

 

 

 


