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PRACHTIG | VEERKRACHTIG 
 

Projecten Door Jongeren |Voor Jongeren 

Een initiatief van het Koningin Mathildefonds beheerd door Koning Boudewijnstichting 
 

“Het is niet de berg die we overwinnen, maar onszelf” 
(Sir Edmund Hillary) 

 

 

De lockdown tijdens de COVID-19-crisis heeft het dagelijkse leven van de hele bevolking grondig verstoord. 
Met name de echo’s uit de jeugdsector zijn overduidelijk: zeker kinderen en jongeren hadden het erg moeilijk, 
en dan vooral de meest kwetsbare onder hen. Het isolement, het gevoel van nutteloosheid, de angst om zelf 
het virus te krijgen, de stress en onzekerheid over wat er op school stond te gebeuren… Dat alles heeft hun 
vertrouwen in de toekomst aangetast. Hun behoefte aan nabijheid, verbinding en erkenning bleef 
onbeantwoord. Het leek alsof iemand op de pauzeknop had geduwd. Hun leven stond stil. 
 
De jongste maanden kwamen daardoor nieuwe vormen van ongelijkheid aan het licht. De ongelijkheid die er 
voor de gezondheidscrisis al was, werd nog aangescherpt. De stem van kinderen en jongeren werd hierbij 
nauwelijks gehoord. Net op een moment waarop zij het meest nood hadden aan begeleiding, aan verbinding 
en aan kansen om zich te uiten, om zo uit hun isolement te ontsnappen en de draad van hun leven weer op te 
pakken. 
 
Geleidelijk aan hervatten we momenteel ons normale leven. Het Koningin Mathildefonds wil in deze context 
de veerkracht van kinderen en jongeren versterken, in de eerste plaats van de meest kwetsbare onder hen. 
Doel is dat ze opnieuw zelfvertrouwen krijgen en geloven in hun vaardigheden om hun leven weer op te 
pakken en om wat ze in zich hebben waar te maken. Ondanks de omstandigheden. 
 
 

 



 - 2 - 

Welk type projecten? 

 

Het Fonds is op zoek naar projecten waarin de veerkracht van kinderen en jongeren centraal staat. Het gaat 

om initiatieven die gebruik maken van het grote aanpassingsvermogen wat zij tijdens de crisis hebben moeten 

aanspreken, en die hen kunnen helpen om hun zelfvertrouwen en hun vertrouwen in de toekomst terug te 

vinden. Projecten ook die duurzame vormen van verbinding, solidariteit en toenadering tot stand brengen en 

die de eigen en andermans veerkracht stimuleren. 

 

Bij deze projecten moet er bijzondere aandacht gaan naar het proces en naar de actieve participatie van 

jongeren aan het project. De begeleidende volwassenen openen deuren, creëren kansen en zorgen voor een 

professionele omkadering. 

 

 

Wie kan een project indienen? 

 

• De oproep richt zich tot alle Belgische niet-commerciële organisaties, die zich in België richten tot 

kinderen en jongeren, met een bijzonder accent op meisjes en jongens in een kwetsbare situatie 

(ongeacht de aard van de kwetsbaarheid). 

• Samenwerkingsverbanden tussen actoren uit diverse sectoren worden sterk aangemoedigd en bieden 

een meerwaarde bij beoordeling. Scholen kunnen als partner optreden. 

• Wij mikken vooral op bestaande organisaties en initiatieven of op nieuwe combinaties van bestaande 

projecten die apart al hun sporen hebben verdiend. 

 

 

Welke zijn de selectiecriteria? 

 

Een onafhankelijke jury zal rekening houden met de volgende selectiecriteria: 

1. Veerkracht. “Door Jongeren | Voor Jongeren”, motiverend en participatief: Het gaat om een concreet 

en resultaatsgericht project wat uitgerold wordt in België en waarin duurzame verbinding van kinderen 

en jongeren centraal staat. Het project moet binnen een professioneel en participatief kader mee 

gedragen worden door kinderen en jongeren. Hun stem staat centraal. Zij worden hierbij aangemoedigd 

door volwassenen die deuren openen, coördineren of een nuttige vorm van ondersteuning bieden. 

2. Impact en duurzaamheid: Het project moet een positieve en duurzame impact nastreven op de 

verbinding en veerkracht van de deelnemers. Het traject leidt tot een concreet en zichtbaar 

eindresultaat. 

3. Doelgroep: Het project richt zich tot kinderen en/of jongeren van 3 tot 25 jaar. Kinderen en jongeren 

die hard zijn getroffen door de crisis en de lockdown vormen het doelpubliek of een deel ervan. 

4. Lokale verankering: Het project heeft een lokale verankering. 

5. Partnerschappen: We kijken uit naar originele partnerschappen, die nieuwe vormen van verbinding 

creëren, de wereld van de kinderen en jongeren verbreden en grenzen doorbreken tussen werelden. 

6. Voorbeeldfunctie.  Het project vormt een bron van inspiratie voor anderen. 

7. Communicatie: De communicatie over het project zal de nadruk leggen op de impact. De kinderen en 

jongeren zullen in de communicatie een hoofdrol spelen. 

 

 

Welke steun kan u verwachten? 

• Het Koningin Mathildefonds voorziet voor deze oproep in een totaalbudget van €140.000. 

• De geselecteerde projecten ontvangen een ondersteuning tussen minimaal €3.000 en maximaal 

€7.000. 

• De projecten kunnen lopen tot en met juni 2021. 
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• Een van de geselecteerde projecten zal bovendien de Koningin Mathildeprijs 2021 ontvangen, ter 

waarde van €10.000, die wordt toegekend door een jongerenjury. 

 

 

Kalender 

• Uiterste datum indiening van het kandidaatsdossier: 9 september 2020 

• Bekendmaking van de selectie: eind oktober 2020 

 

 

Bijkomende inlichtingen 

• U vindt meer informatie en het digitale kandidaatsdossier op de website www.kbs-frb.be. U kunt ook 

bellen op het nummer 02 500 45 55 met vermelding van de referentie D91000 of een e-mail sturen 

aan proj@frb-frb.be 

• Met specifieke vragen kunt u ook terecht bij Griet De Ceuster, grietdc@yahoo.com, of op het 

telefoonnummer 0476 28 66 45.  

http://www.kbs-frb.be/
mailto:proj@kbs-frb.be
mailto:grietdc@yahoo.com

