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Experimentele projecten – Subsidies werkjaar 2022 
 

 

Gesubsidieerde vereniging Naam en omschrijving project 
Locatie en  

doelgroep 

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 
beleidsmakers. 

Antwerpen - Maatschappelijk 
kwetsbare jongeren in Antwerpen. 
De expertise wordt gedeeld met 
verenigingen in heel Vlaanderen. 

€ 45.759,98 

(2e verlenging) 

 

Briek vzw 

 

Briek aan zee - Een Gewoon Bijzondere vakantie aan zee –  
(bovenlokaal) 
Briek wil jongeren met een beperking uit heel Vlaanderen de kans 
bieden om hun vakantie door te brengen aan de kust, of deel te 
nemen aan dagactiviteiten en dit op een laagdrempelige, betaalba-
re en inclusieve manier.  

Oostende - Kinderen en jongeren 
met een beperking uit heel Vlaande-
ren die hun vakantie aan zee door-
brengen. 

€ 30.000  

City Pirates Foundation H.O.P.E. - Helping Other People Elevate (bovenlokaal) 
Het project ‘Helping Other People Elevate’ wil jongeren die reeds 
met het gerecht in aanraking zijn gekomen of dit risico lopen, be-
reiken door middel van hiphop en rapmuziek. Voor de toeleiding 
van de jongeren zal City Pirates Foundation samenwerken met 
(gerechtelijke) partnerorganisaties.  
Naast het werk in de eigen dans- en muziekstudio wil City Pirates 
Foundation in verschillende (open en gesloten) instellingen in 
Vlaanderen een traject organiseren en een deelbare methodiek 

Antwerpen - Maatschappelijk 
kwetsbare jongeren uit Antwerpen 
en omgeving 

€ 44.800  

 
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. 



 

 

ontwikkelen over het potentiële positieve karakter van het muziek-
genre. 

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 laten verbinden met zichzelf, met waar-
den, met dromen, met mensen... Het project verbindt jongeren en 
hun context ook met andere jongeren en met vrijwilligers.  

West-Vleteren - Maatschappelijk 
kwetsbare jongeren uit de Westhoek 

€ 51.000 

(1e verlenging) 

 

Dig-IT vzw MatheMagic – 3.0 
Het project zet in op het veranderen van de perceptie over wiskun-
de. Ze wil wiskunde losweken van ‘rekenen’ bij kinderen. Ze ont-
wikkelt op verschillende locaties activiteiten over wiskundige the-
ma’s: topologie, meetkunde en dynamische systemen. Deze activi-
teiten zijn verwerkt in ateliers. De workshops worden begeleid 
door vrijwilligers die binnen het project worden getraind. Mathe-
magic zet de komende jaren in op een duurzame verankering door 
netwerking, opleiding en effectmeting. 

Brussel - Kinderen en jongeren uit 
Brussel, Antwerpen, West-
Vlaanderen en Limburg 

€ 50.750 

(2e verlenging) 

 

Fiola vzw Wijzijnyieha! (bovenlokaal) 
Fiola realiseert een inclusieve jeugdwerking op verschillende loca-
ties in Oost-Vlaanderen voor én door kinderen, jongeren en anima-
toren met of zonder beperking. Kinderen en jongeren kunnen zich 
uitleven tijdens speelse activiteiten, toffe weekends en themati-
sche kampen. 

Sint-Amandsberg - Kinderen en jon-
geren met een beperking uit Oost-
Vlaanderen 

€ 51.000 

(1e verlenging) 

 

Groeilap We groeien allemaal samen (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 gevari-
eerd activiteitenaanbod binnen- en buitenshuis om connectie te 
maken met de buurt en het regulier jeugdwerk. In 2022 staat vol-
waardig participeren, ‘allemaal samen’, centraal in het project. 

Sint-Niklaas - Vluchtelingen en jon-
geren met een beperking uit Sint-
Niklaas en omgeving 

€ 51.000 

(2e 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 en wordt er 
extra aandacht besteed aan het open aanbod om nog meer jonge-
ren te kunnen bereiken. 

Wetteren - Maatschappelijk kwets-
bare jongeren uit Wetteren en om-
geving 

€ 48.000 

(3e verlenging) 

 



 

 

 
 
 

Homie vzw Burgerinitiatief voor dak- en thuisloze jongeren tussen 18 en 25 
jaar (bovenlokaal) 
Door middel van caravans biedt Homie jongeren een dak boven het 
hoofd, bed, bad, brood en begeleiding op diverse levensdomeinen 
via de Missing Link methodiek. 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 participe-
ren aan de samenleving. 

Hasselt - Maatschappelijk kwetsbare 
jongeren uit Limburg 

€ 51.000 

(1e verlenging) 

 

KAVKA vzw Take Over versterkt de kruisbestuiving tussen jongeren, de kun-
sten en de lokale gemeenschap 
Take Over probeert door middel van de pop-ups een gezamenlijk 
antwoord te bieden op de hedendaagse maatschappelijke uitda-
gingen. Take Over richt zich op de artistieke emancipatie 
en participatie van diverse doelgroepen, van jongeren en studen-
ten in kunstopleidingen tot amateurs en publiek. Deze artistieke 
ondernemers, rebelse doeners en provocerende denkers, zijn de 
drijvende kracht van innovatie in de kunsten.  

Antwerpen – Het project wordt 
uitgebreid van Antwerpen naar an-
dere Vlaamse steden en gemeenten 
met diverse gemeenschappen. 

€ 50.000 
(1e verlenging) 

 

 

OVERLEG CULTUUR (ZUIDWEST) De Zuidwestkaravaan, naar een  (bovenlokaal) 
Dit project wil samen met drie lokale besturen een vrijetijdsaanbod 
ontwikkelen voor kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie 
en dit in samenwerking met alle relevante actoren binnen het loka-
le en regionale landschap.  
Het project biedt maatwerk in functie van de noden van de beoog-
de doelgroep en werkt versterkend en aanvullend op reeds be-
staande lokale initiatieven. Anderzijds worden de krachten gebun-
deld om een methodiek op maat uit te werken zodat deze verder 
regionaal kan uitgerold worden. 

Waregem, Deerlijk en Kuurne - 
Maatschappelijk kwetsbare jongeren 
in Waregem, Deerlijk en Kuurne. De 
expertise wordt gedeeld met de 
andere lokale besturen in de pro-
jectvereniging: Anzegem, Avelgem, 
Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, 
Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, 
Waregem, Wervik, Wevelgem en 
Zwevegem. 

€ 42.875,4  

TOTAAL   516.185,38  

 
Tabel: overzicht experimentele projecten – subsidies werkjaar 2022 

 


