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Experimentele projecten – Subsidies werkjaar 2023 
 

 

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 wil dat geen enkele jongere in België verplicht is om 
in dak- of thuisloosheid te leven. De vereniging betrekt en verenigt  
dak- en thuisloze jongeren op Vlaams niveau. Ze brengt organisa-
ties die in contact komen met de doelgroep op Vlaams niveau sa-
men. Betonne Jeugd is een Vlaamse expertisepartner bij relevante 
netwerken en structuren opgezet door externen. Met haar activi-
teiten wil ze voor zowel jongeren, partners, experten en beleids-
makers de toonaangevende organisatie rond dak- en thuisloosheid 
bij jongeren zijn. 

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

€ 50.204,18 

(3e verlenging) 

 

BOS+ Vlaanderen vzw Brusselse jongeren in hun B(r)oejende habitat – jongeren verbin-
den in en door een groene omgeving. (bovenlokaal) 
BOS+ gaat met jongeren, begeleiders en werkkrachten van de 
jeugdhuizen van D’Broej een traject aan waar groenbeleving, socia-
le cohesie en mentaal welzijn centraal staan. Dit doen ze door na-
tuurbeleving te organiseren in ateliers, groene plekken in de buurt 
in kaart te brengen en de terreinen van de jeugdhuizen zelf groe-
ner te maken. De vereniging gelooft dat toegang tot en werken met 
de natuur de missie van D’Broej zal versterken; het project zal 
kwetsbare jongeren en kinderen in Brussel via een zinvolle vrije-
tijdsbesteding emanciperen. Dit project komt tot stand via een 
intensieve samenwerking tussen BOS+ en D'Broej.  
 
 

Brussel – maatschappelijk kwets-
bare jongeren 

€ 41.300  

 
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) 
Een inclusieve jeugdbeweging voor én door kinderen, jongeren en 
animatoren met of zonder beperking! Onder het motto: “Wij-
zijnYieha!” kunnen kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar zich 
uitleven tijdens speelse activiteiten, toffe weekends en themati-
sche kampen. 

Sint-Amandsberg - kinderen en 
jongeren met een beperking uit 
Oost-Vlaanderen 

€ 51.000 

(2e verlenging) 

 

Groeilap Doorgroeien naar vrije tijd (bovenlokaal) 
Groeilap vzw is een jonge organisatie met als doel jongeren te 
versterken door ontmoeting te organiseren. Groeilap richt zich 
specifiek op jongeren die omwille van achtergrond, sociaalecono-
mische positie of beperking waarschijnlijk niet met elkaar in inter-
actie zouden treden of nog te weinig toegang vinden tot regulier 
jeugdwerk. De centrale methodiek van het project is het moes-
tuinieren. Op die lap grond krijgen jongeren kansen om te ontmoe-
ten, te verbinden en zich te ontplooien. In 2023 kijkt het project 
naar verduurzaming, ontmoeting en toeleiding. 

Sint-Niklaas - vluchtelingen en 
jongeren met een beperking uit 
Sint-Niklaas en omgeving 

€ 51.000 

(3e verlenging) 

 

Homaar (Villa Omaar) vzw Groeiplek voor jongeren (bovenlokaal) 
Homaar is een groeiplek voor jongeren die emotioneel vastlopen 
(15-23j). De vereniging voorziet trajecten van 2 weken in kleine 
groep, met diverse creatieve ateliers in een huiselijke sfeer. Daar-
naast is er een laagdrempelig open aanbod tijdens de schoolvakan-
ties, dat inzet op het versterken van veerkracht. De expertise en 
methodiek die werd opgebouwd in de voorbije jaren, draagt de 
vereniging de komende periode verder uit over Vlaanderen door 
de werking uit te breiden naar 4 regio's. 

Wetteren met uitbreiding naar 
andere regio’s - maatschappelijk 
kwetsbare jongeren 

€ 101.450 

(extra verlenging 
voor projectjaren 

2023 en 2024) 

 

Homie vzw Burgerinitiatief voor dak- en thuisloze jongeren (bovenlokaal) 
Vzw Homie creëert opvang en ondersteuning voor jongvolwassen 
dak- en thuislozen tussen de 18 en 25 jaar. Via caravans, een op-
vanghuis en burgergezinnen biedt de vereniging jongeren tijdelijk 
een dak boven het hoofd en individuele ondersteuning op diverse 
levensdomeinen met als focus het vinden van een veilige woonsi-
tuatie. Naast opvang zet vzw Homie zeer actief in op het recht op 
vrije tijd van deze doelgroep door samen met de jongeren activitei-
ten te organiseren zodat zij alle kansen krijgen om zich te ontplooi-
en en maximaal mee participeren aan onze samenleving. 

Limburg  - maatschappelijk kwets-
bare jongeren uit Limburg 

€ 51.000 

(2e verlenging) 

 

Idrops vzw Inclusively Wired in Residence (bovenlokaal) 
Met dit project zet iDrops design in om jongeren met een vorm van 
neurodiversiteit samen te brengen tijdens residenties (co-creatieve 
ontwerpsessies) om de sociale kloof te overbruggen en hun men-
taal welzijn te verhogen. Het doel is in een participatief traject 
dialogen te generen, talenten te ontwikkelen en oplossingen te 
bedenken rond de “uitdagingen” die jongeren dagelijks meemaken 

Gent, Kortrijk – kinderen en jonge-
ren met een beperking 

€ 51.000  



 
en waardoor ze zich onbegrepen en buitengesloten voelen. Hierbij 
aansluitend wenst de vereniging via dit project een community te 
vormen waarmee ze kennis vergaart en borgt alsook meer be-
wustwording omtrent het onderwerp creëert. 

Missing You vzw ‘EN TOEN WERD ALLES ANDERS’ – d.m.v. storytelling creëren 
jonge rouwenden hun eigen peer support 
Minder eenzaamheid, meer begrip, ondersteuning door leeftijds-
genoten: Dat is waar jonge rouwenden nood aan hebben! Klinkt 
eenvoudig, maar door het grote taboe rond rouw en verlies is het 
dat allerminst... “EN TOEN WERD ALLES ANDERS” versterkt jonge 
rouwenden doordat zij hun verliesverhaal onder woorden leren 
brengen. Ze delen hun verhaal in hun eigen peer group en worden 
hierbij ondersteund door een facilitator. Zo wordt de vrienden-
groep geïnformeerd over rouw, en vormen ze een gepast steun-
netwerk voor de jonge rouwende, die op die manier terug grip 
krijgt op zijn/haar eigen leven. 

Vlaanderen – kinderen en jongeren 
met een verliesverhaal en hun 
leeftijdsgenoten 

€ 51.001  

Nour vzw Youth Co-Creative Space (bovenlokaal) 
Youth Co-Creative Space is een project dat zich richt op jongeren in 
kwetsbare situaties tussen 15-21 jaar met als doel om in een veilig 
jeugdig klimaat met hun talenten, interesses en vaardigheden te 
experimenteren. Nour wil hun ondernemingszin en digitaal creatie-
ve skills op een laagdrempelige manier prikkelen. Naast het aan-
bieden van workshops geeft Youth Co-Creative Space jongeren de 
fysieke en mentale ruimte om te ontdekken, te groeien en te falen 
zonder (financiële)gevolgen. De vereniging voorziet een ruimte met 
de nodige tools, waar jongeren elkaar onderling inspireren, empo-
weren en coachen. 

Boom – maatschappelijk kwetsba-
re jongeren 

€ 46.000  

N’Wicha Fun & Sportkicks 
Het project omvat 10 kampen met/zonder overnachting met the-
ma’s als mentaal welbevinden, weerbaarheid, mentale en fysieke 
ontplooiing op een laagdrempelige en speelse manier. Het aanbod 
wordt opgesplitst in drie leeftijdsgroepen: 3-6j./ 7-11j./ 12-16j. De 
vereniging wil een inclusieve doelgroep bereiken van maatschappe-
lijk kwetsbare kinderen met diverse beperkingen, culturele achter-
gronden, financiële achtergronden. Er gaat specifieke aandacht 
naar financiële drempels, bereikbaarheid, taaldrempels (als thuis-
taal niet Nederlands is) 

Hoboken, Deurne, Borgerhout, 
Berchem – maatschappelijk  
kwetsbare kinderen en jongeren 

€ 51.000  

OCUP vzw De KladStad, een grenzeloze zone 
OCUP vzw verbindt jonge vluchtelingen vanuit verschillende OC’s, 
SOI’s, LOI’s en vluchtelingennetwerken met jongeren uit het West-
veld en ondersteunt hen bij de opbouw van eigen plekken in de 
stad. De vereniging vertrekt hierbij vanuit noden, talenten en 

Gent – maatschappelijk kwetsbare 
jongeren met een vluchtverhaal 

€ 50.063,81  



 
know-how van de doelgroep en implementeren dit in onze be-
staande methodieken rond het invullen van vrije ruimte. Ruimte en 
het eigenaarschap over die ruimte wordt een springplank tot zelf-
ontwikkeling en snelle aansluiting tot de maatschappij, zowel voor 
jongeren met een vluchtverhaal als voor jongeren uit de wijk. 

OVERLEG CULTUUR (ZUIDWEST) De Zuidwestkaravaan (bovenlokaal) 
Dit project wil in 13 lokale besturen waar de nood zich voordoet 
een vrijetijdsaanbod ontwikkelen voor kinderen en jongeren in een 
kwetsbare situatie en dit in samenwerking met alle relevante acto-
ren binnen het lokale en regionale landschap. Het experiment in 
deze lokale besturen biedt: 1) enerzijds maatwerk in functie van de 
noden van de beoogde doelgroep en werkt versterkend en aanvul-
lend op reeds bestaande lokale initiatieven; 2) anderzijds worden 
de krachten gebundeld om een methodiek op maat uit te werken 
zodat deze regionaal kan uitgerold worden. 

Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Ha-
relbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendele-
de, Menen, Spiere-Helkijn, Ware-
gem, Wervik, Wevelgem en Zwe-
vegem - maatschappelijk kwetsba-
re kinderen en jongeren. 

€ 49.993,35 

(1e verlenging) 

 

VONK Time in plek voor Jongeren Verduurzamen, verder ontwikkelen én uitbreiden van VONK 
als 1ste groeiplek in provincie Antwerpen. (bovenlokaal) 
Na de succesvolle opstart van VONK, de 1ste groeiplek in provincie 
Antwerpen, willen we dit noodzakelijk groepsaanbod voor jonge-
ren tussen 15 en 23 jaar met een psychische kwetsbaarheid ver-
duurzamen en uitbreiden. Aangezien de vraag groot is, wordt het 
aantal trajecten uitgebreid, zodat we in 2023 meer jongeren berei-
ken. Verder wordt er voluit ingezet op de verdere ontwikkeling van 
het bestaande experimentele aanbod, de versterking van de vrijwil-
ligerswerking en op meer participatie van jongeren door hen op 
verschillende manieren te betrekken bij de verdere ontwikkeling 
van VONK. 

Boechout – maatschappelijk 
kwetsbare jongeren 

€ 47.000  

Woodkid Buiten speel- en leeromgeving voor kinderen met en zonder be-
perking (bovenlokaal) 
Woodkid bouwt een buitenomgeving die stimuleert tot experimen-
teel leren (learning by doing). De natuur en openlucht zal hierbij 
een centrale rol spelen. De zones waarin de vereniging werkt, zal zo 
opgebouwd worden dat de 10 categorieën van risky play uitgelokt 
worden. Aan deze categorieën en zones worden leermomenten en 
leermogelijkheden gekoppeld. 

Holsbeek – kinderen en jongeren 
met en zonder beperking 

€ 45.000  

TOTAAL   737.012,34  

 
Tabel: overzicht experimentele projecten – subsidies werkjaar 2023 

 


