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Koning Boudewijnstichting, stichting van openbaar nut 
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Giften vanaf 40 euro op onze rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404   
BIC: BPOTBEB1 geven aanleiding tot een belastingvermindering  
van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag.

De Koning Boudewijnstichting heeft 
als opdracht bij te dragen tot een 
betere samenleving in België,  
in Europa en in de wereld. 
 
De Stichting is in België en Europa 
een actor van verandering en 
innovatie in dienst van het algemeen 
belang en van de maatschappelijke 
cohesie. Ze zet zich in om een 
maximale impact te realiseren door 
de competenties van organisaties  
en personen te versterken.  
Ze stimuleert doeltreffende 
filantropie bij personen en 
ondernemingen. 
 
Integriteit en transparantie, 
bevorderen van solidariteit, respect 
voor diversiteit, pluralisme en 
onafhankelijkheid zijn haar 
belangrijkste waarden. 
 
Onze visie voor de toekomst?  
In België onze activiteiten op alle 
niveaus verankeren: zowel op lokaal, 
regionaal als federaal niveau.  

In Europa KBF verder op de kaart 
zetten en internationaal een 
belangrijke speler worden in 
grensoverschrijdende filantropie – 
mede dankzij onze KBF Family: 
KBFUS en KBF Canada, en via  
ons partnerschap met Give2Asia.

We ontplooien activiteiten rond deze 
programma’s in dienst van het 
algemeen belang:  

• sociale rechtvaardigheid  
& armoede 

• gezondheid 
• erfgoed en cultuur 
• maatschappelijk engagement 
• internationaal
• onderwijs en ontwikkeling  

van talenten 
• Europa
• klimaat, milieu en biodiversiteit
 
De Koning Boudewijnstichting werd 
opgericht in 1976, toen Koning 
Boudewijn 25 jaar koning was. 



BESTE LEZER,

Wat we u hier presenteren, is wellicht het 
uitzonderlijkste jaarverslag in decennia.  
We blikken terug op een uitdagend crisisjaar, 
voor veel mensen een zeer zwaar en vaak 
triest jaar. De zorgsector – van eerste lijn tot 
hoogtechnologische intensieve zorg - is in 
overdrive moeten gaan. Meer mensen kregen 
het moeilijk om financieel de eindjes aan 
mekaar te knopen. In alle leeftijden worstelen 
steeds meer mensen met hun geestelijke 
gezondheid. De cultuursector keek 
maandenlang tegen lege zalen aan. 

Ook bij de Stichting moesten wij ons 
aanpassen, thuiswerken en kleine 
bijeenkomsten of grote evenementen 
schrappen. Maar hoewel een deel van onze 
plannen niet kon doorgaan, ging ons werk niet 
op een laag pitje, wel integendeel. Dankzij de 
gewaardeerde solidariteit van duizenden 
individuele schenkers en organisaties, konden 
we substantiële bijkomende inspanningen 
leveren net voor die mensen en sectoren die 
het sterkst getroffen werden door de 
gezondheidscrisis. We voegden vooraan in  
dit jaarverslag een overzicht toe van de 
bijzondere initiatieven in het kader van de 
pandemie, in België en internationaal.

Voorts vindt u in dit verslag de informatie  
over alles wat daarnaast in het voorbije  
jaar gerealiseerd is. Want ook dat wil ik 
benadrukken: op de beperkingen op fysieke 
ontmoetingen na, hebben we ons werk op 
volle kracht kunnen voortzetten. Het is onze 
overtuiging dat een Stichting als de onze 
contracyclisch moet werken en net in 
moeilijke tijden extra haar rol moet spelen  
in de samenleving, een overtuiging die met 
zoveel woorden is vastgelegd in onze missie 
en strategie. Het verheugt me dat we dit echt 
kunnen waarmaken als de noden hoog zijn. 

Dus u vindt terug welke organisaties en 
individuen de Stichting steunde in het kader 
van oproepen en specifieke projecten.  
Welke publicaties we uitgaven, welke 
partnerschappen we realiseerden, welke 
opdrachten van overheden we uitvoerden. 

Dit activiteitenverslag kan worden 
geraadpleegd en gedownload op  
www.kbs-frb.be. Voor gerichte informatie uit 
uw eigen omgeving, kan u een verslag ‘op 
maat’ samenstellen: u selecteert een thema 
dat u na aan het hart ligt en/of de streek 
waarin u actief bent. Bekijk ook even onze 
publicatie ‘Snapshot 2020’ met de kerncijfers 
en de domeinen waarin we actief zijn,  
in België en in het buitenland. 

We hebben hard kunnen werken, en onze 
dank gaat naar iedereen die daarbij aan onze 
zijde staat: de 3.380 experts die zich vrijwillig 
engageren in stuurgroepen, begeleidings- en 
bestuurscomités en jury’s; de leden van de 
Raad van Bestuur en van de Adviesraad die 
de krachtlijnen bepalen; de Nationale Loterij 
en alle schenkers. 

Ook in dit jaar 2021 draait ons werk nog  
in grote mate rond het opvangen van de 
gevolgen van de pandemie. Toch hoop ik van 
harte dat dit activiteitenverslag van 2020 het 
uitzonderlijkste blijft, en dat we dit jaar samen 
verder afstand kunnen nemen van de crisis.

Luc Tayart de Borms
Afgevaardigd bestuurder 



INITIATIEVEN IN HET KADER VAN  
DE COVID-19-GEZONDHEIDSCRISIS

Urgentiesteun voor ruim  
800 organisaties
Tijdens de eerste COVID-19-golf, 
in het voorjaar, deed de Stichting 
twee oproepen aan organisaties 
op het terrein. Organisaties die 
werken met en voor mensen in 
armoede enerzijds, en 
eerstelijnsorganisaties voor 
gezondheid en welzijn anderzijds, 
konden via een flexibele 
procedure een urgentiesteun 
aanvragen van 10.000 euro. Een 
atypische actie op korte termijn 
voor de Stichting, maar de 
signalen vanuit ons netwerk 
waren duidelijk, en het grote 
aantal aanvragen bevestigde de 
nood: zeer snel verschaften we 
deze noodsteun aan meer dan 
800 organisaties, goed voor 
ongeveer 8 miljoen euro.

De 500 bereikte 
armoedeorganisaties benutten 
deze steun voornamelijk voor 
het versterken van 
voedselbedelingen, de aankoop 
van beschermingsmateriaal, de 
opvang van dak- en thuisloze 
personen en het faciliteren van 
communicatie. 

Bij de zowat 300 
eerstelijnsorganisaties  
gingen de middelen  
eveneens naar de aankoop van 
beschermingsmateriaal, en 
daarnaast in grote mate naar 
de aankoop van IT-materialen 
(hardware, beveiligde 
accounts…) om hun 
dienstverlening versneld te 
digitaliseren, en naar extra 
personeelskosten.

We houden eraan nogmaals onze 
dank uit te drukken aan een reeks 
Fondsen die we beheren en aan 
verschillende bedrijven die het 
met hun financiële bijdragen voor 
de Stichting mogelijk maakten 
om haar eigen inbreng 
substantieel aan te vullen en snel 
te reageren op urgente noden.

Ondersteuning residentiële zorg
Het Fonds Dr. Daniël De Coninck 
wendde daarnaast een extra 
snelle procedure aan om 
ondersteuning te bieden aan de 
fel getroffen woonzorgcentra.  
30 organisaties kregen in totaal 
885.000 euro van het Fonds om 
woonzorgcentra een helpende 
hand te bieden met onder meer 
psychosociale dienstverlening, 
kennisuitwisseling, 
crisismanagement en vorming. 

Al snel besloot de Stichting tot de 
oprichting van het Fonds voor 
Solidaire Zorg, om zo de vele 
vragen op te vangen van zowel 
individuele schenkers als 
bedrijven en andere organisaties, 
die giften wensten te doen die 
met name de zorgsector ten 
goede zouden komen. Het Fonds 
voor Solidaire Zorg heeft tot doel 
steun te bieden aan residentiële 
zorginstellingen, van algemene 
en psychiatrische ziekenhuizen 
tot instellingen voor jeugdhulp en 
voor mensen met een beperking 
en woonzorgcentra. 

Bijzondere uitdagingen vergen bijzondere inspanningen. In het voorbije jaar 2020 dat grotendeels 
werd beheerst door de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus heeft de Koning 
Boudewijnstichting hard gewerkt om haar bijdrage te leveren. Naast acties die nauw aansluiten bij 
wat we kennen en kunnen, hebben we daarbij ook initiatieven genomen die buiten de ons bekende 
paden lagen. In beide gevallen bewezen het ruime netwerk én het gamma aan werkmiddelen  
en -methoden die we doorheen de jaren opbouwden, voluit hun nut. 

In België



In 2020 verschafte het Fonds 
voor Solidaire Zorg via drie 
oproepen steun aan tientallen 
van deze zorginstellingen, zowel 
rechtstreeks als door middelen te 
verschaffen aan organisaties die 
deze instellingen bijstaan.  
In totaal werd zo 2,25 miljoen 
euro verdeeld. De ondersteunde 
projecten zijn onder meer gericht 
op het herstel of behoud van 
sociale contacten voor de 
patiënten en bewoners, op de 
preventie en controle van 
infecties, op psychologische 
ondersteuning en versterken van 
de veerkracht van het 
zorgpersoneel en op het 
structureel verankeren van 
samenwerkingen.

De sector kon zo blijven rekenen 
op het Fonds voor Solidaire Zorg 
doorheen de tweede golf.  

Ook schenkers bleven overigens in 
het najaar nog steeds de weg 
vinden naar dit kanaal om hun 
solidariteit met de zorgsector  
tot uiting te brengen. Het is 
hartverwarmend te mogen 
vaststellen hoeveel mensen  
zich inzetten om middelen te 
verzamelen, persoonlijk of via hun 
bedrijf of een andere organisatie 
waarbij ze betrokken zijn. Het 
Fonds blijft actief zo lang het nodig 
en opportuun is om de draagkracht 
van de residentiële zorg te 
versterken. 

Digitalisering
De Stichting faciliteerde ook 
initiatieven van organisaties  
die materiaal of middelen ter 
beschikking wilden stellen,  
met name om afstandonderwijs 
toegankelijk te maken voor 
jongeren uit kwetsbare gezinnen.  

Zo werden samenwerkingen 
opgezet met de P&V 
Foundation, de vzw 
‘DigitalForYouth’ en het Fonds 
Marinette M. De Cloedt om 
laptops ter beschikking te 
stellen, en ook steun te geven 
aan organisaties die jongeren 
begeleiden bij het digitaal 
werken. Het ING Fonds kende 
een extra steun toe aan de 
organisatie BeCode die 
werkzoekenden opleidt  
voor een job in de IT-sector.  
De ondersteuning aan 
armoede- en 
eerstelijnsorganisaties (zie 
hierboven) werd ook in veel 
gevallen ten dele gebruikt om 
bijkomend materiaal of 
software te kopen om de 
dienstverlening (deels) online 
te kunnen voortzetten.

Streekgerichte fondsen  
in het getouw
De streekfondsen mobiliseren  
de solidariteit van burgers en 
bedrijven in hun regio voor 
organisaties met een sociaal 
doel in eigen streek. Uiteraard 
deden zij dat met extra energie 
in dit moeilijke jaar, ook al 
moesten zij daarvoor nieuwe 
acties bedenken en ten dele 
hun reserves aanspreken nu zij  
geen volk op de been konden 
brengen voor hun bekende 
wervingsacties.

Het Streekfonds ‘Een hart voor 
Limburg’ verdubbelde het 
budget voor zijn jaarlijkse 
projectoproep voor organisaties 
die werken met en voor 
kwetsbare kinderen, naar 
425.000 euro.  



Zo kon het, naast 38 projecten 
via de jaarlijkse oproep, nog  
22 projecten ondersteunen  
om in het onderwijs specifieke 
noden door de coronacrisis  
op te vangen, dankzij een 
samenwerking met de 
Provincie Limburg en LRM.  
De belangrijkste acties van het 
Streekfonds West-Vlaanderen, 
in samenwerking met de 
Provincie West-Vlaanderen, 
betroffen de ondersteuning van 
80 woonzorgcentra en bijna  
40 armoedeverenigingen om  
de meest urgente kosten van 
de coronamaatregelen op te 
vangen. In totaal werd er meer 
dan 500.000 euro aan steun 
toegekend. 

In de Duitstalige Gemeenschap 
zag het nieuwe streekfonds 
Fonds Solidarisches Leben 
Ostbelgien het licht, en het 
schoot meteen uit de 
startblokken met een 
projectoproep ter ondersteuning 
van de gezondheidssector in de 
regio. 11 zorginstellingen – 
ziekenhuizen, psychiatrische 
zorg, woonzorgcentra… - 
ontvangen langs deze weg steun.

Verschillende van de Fondsen  
die reeds lange jaren in het 
Franstalige landsgedeelte actief 
zijn binnen een welbepaalde 
regio hebben niet geaarzeld om 
de handen uit de mouwen te 

steken en een antwoord te 
helpen bieden op de noden in 
hun streek. Zo heeft het Fonds 
Claire en Michel Lemay snel 
bijgedragen voor de urgente 
steun aan organisaties die 
armoede en dakloosheid 
bestrijden. Naar aanleiding van 
een oproep om de wederopleving 
van Doornik en Picardisch 
Wallonië te steunen, heeft het 
Fonds ook steun toegekend aan 
negen culturele en 
erfgoedprojecten in de regio.  

Filantropie faciliteren
Tegelijk zette de Stichting  
haar expertise en tools in om 
organisaties bij te staan  
om middelen te werven. 
Verschillende bestaande 
Fondsen op naam, Fondsen 
‘Vrienden van’ en aanverwanten 
leverden bijzondere 
inspanningen om de 
organisaties waarvoor  
ze zich inzetten extra te 
ondersteunen. De Stichting 
startte daarnaast een reeks 
nieuwe Fondsen en 
projectrekeningen op, zowel  
op vraag van particuliere 
initiatiefnemers als van 
ondernemingen en andere 
organisaties. Op die manier  
werd meer dan 40.000 giften 
gefaciliteerd in België, samen 
goed voor meer dan 20 miljoen 
euro waarvan 10 miljoen euro 
voor verschillende ziekenhuizen.

Cultuursector
Niet alle filantropische 
initiatieven waren echter 
gericht op de zorg- en 
welzijnssectoren. Een aparte 
vermelding verdienen zonder 
twijfel de vele blijken van 
solidariteit voor de 
verschillende takken van  
de culturele sector. 

Het Fonds Norma Joossen 
voor acteurs, het Fonds 
Strandschelp in West-
Vlaanderen, enkele Fondsen 
‘Vrienden van’ van culturele 
instellingen, of houders van 
mecenaatsrekeningen, staken 
een tandje bij. Zij worden mede 
geholpen door acties van 
sympathisanten of door 
theater- of concertgangers die 
ermee instemden het geld van 
onbruikbare tickets (wegens 
afgelastingen door corona)  
niet terug te vragen. 

Daarnaast werden, op initiatief 
van enkele mensen en 
organisaties uit de 
muzieksector, twee nieuwe 
steunfondsen opgericht voor 
artiesten en alle professionals 
die hun werk mogelijk maken, 
zoals geluidstechnici of 
podiumbouwers. Zowel het 
Fonds LIVE2020 als het Fund 
Belgian Music kon al  
tientallen mensen financiële 
steun bieden nu zij al 
maandenlang zo goed als 
zonder werk zitten, en gaat 
daar in 2021 nog mee door.



In het kader van de 
grensoverschrijdende en 
internationale activiteiten 
waren de acties van de 
Stichting en haar partners in 
respons op de wereldwijde 
pandemie vooral gericht  
op het helpen financieren  
van preventiemiddelen 
(communicatie, 
beschermingsmaterialen),  
van medische verzorging,  
van ondersteuning van 
getroffen gezinnen of 
psychologische bijstand aan 
jongeren, en van de opvang van 
(al dan niet minderjarige) 
vluchtelingen.

Zo kregen meer dan 50 
organisaties in Afrika samen 
200.000 euro, mede dankzij 
enkele van de Fondsen die de 
Stichting beheert en die zich 
richten op het Afrikaanse 
continent of specifieke landen.

Met het European Programme 
for Integration and Migration, 
waarvan de KBS één van de 
leden is, werd zeer snel 
gezorgd voor 150.000 euro aan 
bijkomende middelen voor 
verschillende organisaties die 
EPIMs steun krijgen voor hun 
werk met vluchtelingen.

Bestaande Fondsen met een 
internationale werking deden 
eveneens extra inspanningen. 
Daarenboven kreeg de Stichting 
van verschillende bedrijven de 
vraag om onder haar vleugels 
nieuwe solidariteitsfondsen op 
te richten, waarmee ze de 
vrijgevigheid van management, 
aandeelhouders en 
werknemers bundelen.  

Een bijzondere nieuwkomer 
was het solidariteitsfonds EU 
Staff COVID-19 Solidarity 
Response Fund, waarvoor 
medewerkers van de Europese 
instellingen een stukje loon 
afstaan. 

Samen verschaften zulke 
bestaande en nieuwe Fondsen 
in 2020 al steun aan 220 
projecten, voor in totaal ruim  
5 miljoen euro. Deze eerste 
activiteiten krijgen nog een 
vervolg in 2021.

Langs het netwerk 
Transnational Giving Europe, 
dat grensoverschrijdende 
filantropie gemakkelijker maakt 
en wordt gecoördineerd door 
de KBS, bereikte 13 miljoen 

euro van donoren uit 
verschillende landen  
projecten in heel Europa en  
het WHO COVID-19 Solidarity 
Response Fund.

KBF Canada zamelde  
1,17 miljoen Canadese dollar  
in voor 20 organisaties in 
Noord-Amerika en Europa, 
naast een contributie aan het 
COVID-19 Response Fund van 
de Wereldgezondheids-
organisatie.

En KBFUS, tot slot, kon met  
de hulp van vele grote en  
kleine donoren steun bieden 
aan 207 projecten in 29 landen 
in Europa en Afrika, ten  
belope van 19,6 miljoen dollar 
in totaal.

Internationaal

U vindt gedetailleerde informatie over alle bijzondere toekenningen van steun in het kader van de 
coronacrisis bij de vermelding van de betrokken Fondsen, projectrekeningen e.d.m. verderop in dit 
Activiteitenverslag.
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Inhoud

SOCI ALE RECHT VAARDIGHEID & ARMOEDE

KANSARMOEDE EN UITSLUITING
• COVID-19 personen in armoede
• Luisteren naar burgers
• Ackermans & van Haaren Solidarity Fund 
• Alpro Sociaal Fonds
• Fonds Ando – ondersteuning vrijwilligerswerk
• Fonds André
• Fonds van bpost voor Alfabetisering
• Fonds JMJS Breugelmans
• Fonds Paulette Capitaine
• Fonds David en Josée Cenie-Roosen
• Fonds Piet Cleemput
• Fonds Valérie-Anne, Marie-Astrid, Olivier, Géraldine en Jean-Louis Dembour
• Fonds Anna Destrebecq
• Fonds Jean-Claude Dortu
• Euroclear Community and Social Fund
• Fonds Forbidden Colours
• Fonds Fruit de deux vies
• Fonds Henri et Ghislaine
• Filantropische actie Famille Haquette
• Fonds Héloïse
• IKEA Fonds - Solidariteitsactie Covid-19
• Fonds Jansenius
• Fonds Monsieur et Madame Joaris-Goffinet
• Fonds Norma Joossens
• Filantropische actie Jovel
• Fonds Hélène Jeannie Kugener
• Fonds Le Compas
• Fonds Marc-Antoine Morelle
• Fonds New Life
• Fonds Noria
• Fonds Osterrieth-Speth
• Fonds Polfliet-Lepot
• Fonds Pro Veritate
• Fonds Celina Ramos
• Fonds SD Worx
• Fonds Soeurs de Saint-Augustin de Bavière
• Fonds Solmido
• Solvay Solidarity Fund
• Fonds André en Jacqueline Taymans
• Fonds Thieu
• Fonds Françoise Toussaint
• Fonds Robert Van Compernolle – Denise Porteman
• Fonds Irène Vandenhemel
• Fonds Rosa en Julia Vandenhende
• Fonds Arnould van der Straten Waillet
• Fonds Germaine Van Gehuchten
• Fonds Jeanne Van Quickenborne
• Schenkerskring Twenty4You
• Fonds Vrienden van Association Femmes d’Europe
• Fonds Vrienden van Bibliotheken Zonder Grenzen België
• Fonds Vrienden van Blenders
• Fonds Vrienden van CEJI
• Fonds les Amis de la Fondation Alfred Dorff & Richard Zondervan
• Fonds Vrienden van Goods to Give
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• Fonds Vrienden van ’t Hart voor iedereen 
• Fonds Vrienden van Keren Hayessod België
• Fonds Vrienden Van het Regenbooghuis
• Fonds Vrienden van Voedsel Ondersteuning Gent (VOG)
• Fonds Vrienden van Younited Belgium
• Fonds Vrienden van De Zonder Naam Niet Zonder Hart
• Beslissingen in de loop van het jaar - Armoede & Sociale rechtvaardigheid

HUISVESTING
• Platform voor de Bestrijding van Energie- en Waterarmoede
• Housing First LAB
• Betlehem Fonds voor de sociale huisvesting
• Fonds Ernest du Bois - Water voor iedereen!
• Fonds Lokumo
• Filantropische Actie Studio Hive Five
• Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel Fonds
• Fonds Vrienden Van Community Land Trust Brussels
• Fonds Vrienden van Stichting Pro Renovassistance
• Fonds Vrienden van Les Trois Pommiers

MIGRATIE, INTEGRATIE & INCLUSIE
• Auton’home, de toegang van vluchtelingen tot huisvesting
• Digi-Welcome
• Steun rond migratie en integratie
• Migratiebeleid
• Fonds MiJoRiJa
• Fonds Vrienden van Cinemaximiliaan
• Fonds Vrienden van DUO for a job
• Fonds Vrienden van La Petite Ecole
• Fonds Vrienden Van Libertas-EU.be
• Fonds Vrienden Van Team4Job

KINDEREN EN JONGEREN 
• Koningin Mathildefonds
• Kinderarmoedefonds
• Voir l'école maternelle en grand !
• Kleine kinderen, grote kansen
• Viva For Life 2020 - Capacity building programme
• Child Focus
• Fonds Au Carrefour des Jeunes, créé à l'initiative de Mr. Paul Tassin
• Fonds Yvette Barrier
• Fonds BNP Paribas Fortis Foundation
• Fonds Tinne Boes
• Fonds Carmeuse
• Prijs Fonds Lydia Chagoll - Voor een glimlach van een kind
• Fonds Chispa
• Fonds Het Coconnetje
• Fonds David-Constant - Luik opvang en begeleiding van jonge kwetsbare kinderen in het 

Luikse
• Fonds Amélie Davignon
• Fonds Marinette M. De Cloedt
• Fonds Lena en Johan Dekempe Rosseel
• Fonds Jacqueline de Strycker
• Fonds Dieter
• Fonds des Enfants de Blandain
• Fonds Jean-Pierre Figeys
• Fonds Martin Hermans
• Fonds Immobel
• Fonds Ivens-Boons
• Steun aan de activiteiten van de Stichting Koningin Paola
• Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens
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• Fonds Marc en Myriam
• Fonds Marçunvins
• Fonds Marie Paris
• Fonds Madeleine Mortelmans
• Projectoproep Nike COVID-19 Community Youth Sport Fund
• Nike Community Impact Fund België
• Nike Community Impact Fund Londen
• Nike Community Impact Fund Nederland
• Fonds One Child One Dream
• Fonds Ridder Paquot
• Fonds READO
• Fonds Les Récollets
• Fonds Rempart des Moines
• Fonds Robinet-Guillaume
• Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg
• SAP-Belux CSR Charity Account
• Fonds SOS Jeunes
• Fonds Andrée Stockart
• Fonds Hugo Van Mierlo
• Fonds Michel Vermeulen - Renée Martin
• Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes
• Fonds VSDT
• Fonds Vrienden van APEDA
• Fonds Vrienden van Belgium Play4Peace
• Fonds Vrienden van Debateville
• Fonds Vrienden Van De Sloep
• Fonds Vrienden Don Bosco Stichting
• Fonds Vrienden van Eureka
• Fonds Vrienden van Fondation Poussière d’étoiles
• Fonds Vrienden van Force Douce
• Fonds Vrienden Van Kinderfonds de Tondeldoos
• Fonds Vrienden van De Kruiskenshoeve
• Fonds Vrienden van Olympic Urban Festival 
• Fonds Vrienden van de Stichting Jean-François Peterbroeck: jeugd in ontwikkeling
• Fonds Vrienden van Petit Vélo Jaune
• Fonds Vrienden van Rise for Kids Belgium
• Fonds Vrienden van School Zonder Pesten
• Fonds Vrienden van Sport2be by MW Fund
• Fonds Vrienden van TADA
• Fonds Vrienden van Teach For Belgium
• Fonds Vrienden van Tienerwoorden.be
• Fonds Vrienden Van Verwondering
• Fonds Vrienden Van VICTORy FOR KIDS

PERSONEN ME T EEN BEPERKING
• Auditieve Handicap & Inclusie
• Een betere ondersteuning van brussen van kinderen en jongeren met een beperking
• De Genereuzen
• Handicap en wonen
• Fonds Albert & Oscar
• Fonds Andrelise
• Fonds Audrey
• Fonds Jeanne en Pierre Beeckman
• Fonds Belgian Handflight
• Fonds Blaise Chenet
• Fonds Borgerstein
• Fonds Yves Collinet
• Fonds Martha De Baere
• Fonds Jacques en Ivette Hermans de Heel
• Fonds Antoine Dopchie
• Fonds Willy Gettemans
• Fonds Hibiscus
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• Fonds ICT Community for ASD
• Fonds Helmut Kohl
• Fonds Denise Lenaerts
• Fonds Misam
• Fonds Laurentine Poncet
• Fonds Françoise en Jean-François Ponsar
• Fonds Toontjeshuizen
• Fonds Vanderborght Feron Claude Seigne
• Fonds Yvonne Vanhoecke
• Fonds Lode Verbeeck
• Fonds Victoria
• Fonds Vrienden van de gehandicapte personen van het Albatros Centrum
• Fonds Vrienden van Ateliers Indigo du Plateau96
• Fonds Vrienden van Au Fil de l’Eau
• Fonds Vrienden van Cap Event
• Fonds Vrienden van Constellations
• Fonds Vrienden van De Kade
• Fonds Vrienden van De Kleppe
• Fonds Vrienden van De Lift Education
• Fonds Vrienden van DoMiSiLaDoRé
• Fonds Vrienden van Ensemble en Chemin (E2C)
• Fonds Vrienden van GiPSo
• Fonds Vrienden van KOCA
• Fonds des Amis de L’Arche de Marie
• Fonds des Amis de My Wish
• Fonds Vrienden van Pulderbos
• Fonds des Amis de Société Royale de Philanthropie
• Fonds Vrienden Van Bijs
• Fonds Vrienden van Villa Clementina
• Fonds Vrienden van Het Zavelhuis
• Personen met een beperking - beslissingen in de loop van het jaar

DIGITALE INCLUSIE 
• Digitale inclusie van de meest kwetsbare personen
• Projectoproep ‘PC Solidarity’ van DigitalForYouth.be, beheerd door de Koning 

Boudewijnstichting
• ING Fonds voor een Digitalere Samenleving
• Projectoproep 'Linking you-th up' van P&V en Stichting P&V, beheerd door de Koning 

Boudewijnstichting
• Luisteren naar en rekening houden met de behoeften van kwetsbare groepen bij de 

digitalisering van justitie

GEZONDHEID 

MEDISCH-WE TENSCH APPELIJK ONDERZOEK
• Fonds A.B.
• Fonds Ariane
• Belgian Heart Fund
• Benedictus (Fonds Henri Benedictus)
• Fonds Benevermedex
• Fund Bonmariage de Bouyalski
• Fund Cardiac Research Aalst
• Fund for research in cardio-oncology (Samenwerking tussen Fondsen Pierre Masure Alphonse 

& Marie Walckiers, De Winter-Vermant, Julien Rongvaux, Monique Scheldewaert, Yvette 
Gembauve, Joanna Damman, Bernard Demeyer, Georgette Paulus, Christiane De Block en 
Elise Vandendorpe)

• Fonds Cremers-Opdebeeck (samenwerking met Fonds Walter Pyleman)
• Fonds Lucie Damman-Latrique
• Fonds Raadsheer Carlos Daneels
• Fonds Christiane De Block
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• Fonds Jules Delière
• Fonds François, Gabrielle en Christian De Mesmaeker
• Fonds Richard Depasse
• Fonds Véronique Detournay
• Fonds De Winter-Vermant
• Diabetes Liga Onderzoeksfonds
• Fonds Désiré et Simonne Drieghe-Miller
• Fonds Suzanne Duchesne
• Fonds Eye Hope
• Fonds Alphonse en Jean Forton
• Fonds Generet
• Fonds 101 Genomen
• Maison Mieux-Être - Fonds GHdC+
• Fonds GZA
• Fonds Brigitte Huijts-Heidug
• Fonds iris-Onderzoek
• Fonds Frans Janssen
• Fonds KickCancer
• Fonds Arlette Lemaître
• Fonds Lucie en Monique Louette
• Fonds Thierry Maricq
• Fonds Pierre Masure
• Fonds Maurange
• Fonds Prinses Máxima Centrum Belgium
• Fonds Metzger & Schwerner
• Fonds Michèle et Dominique
• Fonds Moulaert-Laloux
• Fonds John W. Mouton Pro Retina
• Fonds Dokter J.P. Naets
• Fonds Oncologie Kortrijk
• Fonds Georgette Paulus
• Fonds Poelmans-Van Meulder
• Fonds Prema Plus
• Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek
• Fonds Yvonne Smits
• Fonds Thelam
• Fonds André Vander Stricht
• Fonds Alphonse en Marie Walckiers
• Fonds Joseph Oscar Waldmann-Berteau en Fonds Walckiers Van Dessel
• Fund Catharina Weekers, Fund Raymond Wuyts, Fund Gezusters Loosveldt & Fund Patrick 

Bouillon
• Fonds Xénophilia
• Schenkerskring Arthur Forever
• Fonds Vrienden van Viviane Conraads Fonds
• Fonds Vrienden van Demoucelle Parkinson Charity
• Fonds Vrienden van Stichting Fournier-Majoie
• Fonds Vrienden Van Keeping me alive
• Fonds Vrienden Van MSA
• Fonds Vrienden Van ORSI
• Fonds des Amis Belges de l’Université Hébraïque de Jérusalem

GEESTELIJKE GEZONDHEID
• Herstelgerichte organisaties in de geestelijke gezondheidszorg versterken
• Award - Mentale gezondheid in de eerste lijn
• Fonds Vincent de Wouters d'Oplinter
• Fonds Gerald Futter
• Fonds Medisch Centrum Sint Jozef
• Rode Neuzen Fonds 
• Friends of Community Help Service Fund
• Fonds Vrienden van GaVoorGeluk
• Fonds Vrienden van Hof Zevenbergen
• Fonds Vrienden van KAOS
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• Fonds Vrienden van ReumaNet
• Fonds Vrienden Van TEJO
• Fonds Vrienden van Villa Voortman
• Beslissingen in de loop van het jaar - Gezondheid

GEZOND LEVEN
• Fonds BYX – ‘Ne tournons pas autour du pot !’ 
• Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie - FEVIA
• Fonds Hadermann-Misguich
• Fonds Rotary Belgium
• Fonds Vrienden Van Designers Against Aids
• Fonds Vrienden Van DOCTORS4DOCTORS
• Fonds Vrienden Van EUFOREA
• Schenkerskring Rotary Verslavingspreventie

OUDEREN
• Barometer ‘Levenskeuzes op latere leeftijd’
• European Foundations’ Initiative on Dementia (EFID)
• Tubbe voor woonzorgcentra
• Fonds Jean & Denise Bloch-Errera
• Fonds Elie Cantiniau
• Fonds Eudomos – Innovative Kommunikationsmittel in Ostbelgien
• Fonds Anne-Joseph Galer
• Houillogne-Hanne Fonds 
• Fonds Marianne en Jean Mechelynck
• Fonds Hélène et Georges Servais-Renier
• Fonds Anick Simeon
• Fonds Vrienden Van 1 Toit 2 Ages

KWALITEIT VAN ZORG
• EU staff COVID-19 Solidarity Response Fund
• Filantropische Actie AC
• Fonds Aerts-Lattré
• Fonds Aline
• Fonds Auximut Namur
• Fonds Back on Track
• Cancer Nursing Fund
• Fonds A Chacun son Cervin
• Filantropische Actie Cinema for All
• Fonds Un coeur qui se bat
• Fonds Madeleine Dasnoy 
• Fonds Petrus Deboet
• Fonds Dr. Daniël De Coninck 
• Fonds Dr. Daniël De Coninck - De cruciale rol van de eerste lijn in de COVID-19-crisis: steun 

aan organisaties
• Fonds Dr. Daniël De Coninck – Interdisciplinaire leerstoelen voor de Eerste Lijn
• Fonds Dr. Daniël De Coninck - Technologie voor een warme zorg thuis
• Fonds Dr. Daniël De Coninck - Versterken van gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn
• Fonds Dr. Daniël De Coninck - Zorgzame buurten
• Fonds Dr. Daniël De Coninck - Beurzen voor eerstelijnsprofessionals
• Fonds Dr. Daniël De Coninck - Toekomstgericht werken in de thuiszorg
• Fonds Dr. Daniël De Coninck - Handelingsproblemen van kwetsbare personen thuis verbeteren 
• Fonds Dr. Daniël De Coninck - TransForm - Transnational Forum on Integrated Community 

Care
• Fonds Dr. Daniël De Coninck – Interdisciplinair vormingsaabod
• Fonds Daan De Vos
• Fonds Elisami (Pédiatrie Clinique et Maternité Saint-Elisabeth)
• Fonds Dokter Jean Fagnart
• Fonds Claire Fauconnier & Fonds Guy Sallets
• Fonds Robert Genon – Mariette Dive
• Fonds des Hospitalières du Sacré Cœur



ACTIVITEITENVERSLAG 2020 : UW SELECTIE

14/473

• Fonds Marcel Hugo
• Fonds Jadot-Loiseau
• Fonds JE Foundation
• Fonds Luc
• Filantropisch actie Lufy – Covid 19 
• Fonds MiraLouise
• Fonds Gert Noël 
• Fonds Manoel and Lauder Prado
• Fonds voor prenatale homeopathie Dokter François Stern-Veyrin
• Fonds Isabelle Preud'homme
• Fonds Omer Provost
• Fonds Réadaptation Saint-Luc 71
• Fonds Emile Salamon
• Fonds voor Solidaire Zorg
• Fonds  voor Solidaire Zorg - Hoe het sociaal contact in ziekenhuizen en residentiële 

zorginstellingen behouden, faciliteren en hervatten? 
• Fonds voor Solidaire Zorg - Preventie en controle van infecties in residentiële zorginstellingen
• Fonds voor Solidaire Zorg - Oproep tweede golf: medewerkers in algemene en psychiatrische 

ziekenhuizen en woonzorgcentra ondersteunen
• Fonds Ella Stappers
• UCB Community Health Fund 
• Fonds Jean Van Lancker
• Fonds Michael Van Waeyenberge
• VOSOG - Vakantiefonds voor Mucopatiëntjes
• Fonds Zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen
• Fonds Vrienden van Abram
• Fonds Vrienden van Action Luxembourgeoise pour l’Aide aux Soins Palliatifs
• Fonds Vrienden Van Berrefonds
• Fonds Vrienden Van de Fondation CHIRAN
• Fonds Vrienden van Fondation CHR Citadelle
• Schenkerskring Foundation 45
• Fonds Vrienden van Groupe Jolimont
• Schenkerskring Jessa Fonds
• Fonds Vrienden Van de Koninklijke Villa Oostende
• Fonds Vrienden van La Vie-Là Fonds
• Fonds van de vrienden van de Lennox Stichting 
• Fonds Vrienden Van Lotus Care Foundation
• Schenkerskring Mettes Parkinson of a bitch
• Fonds Vrienden van The Oncidium Foundation
• Fonds Vrienden van Pink Ribbon
• Fonds Vrienden van Prinses Harte
• Schenkerskring Run for Hope
• Fonds Vrienden van Sauvez Mon Enfant
• Fonds Vrienden van Simon & Odil
• Fonds Vrienden van het Universitaire Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
• Fonds Vrienden van Villa Max
• Fonds Vrienden van Volimus 
• Fonds Vrienden van het Zeepreventorium

ONDERWIJS EN ONT WIKKELING VAN TALENTEN 

BELVUE
• Fonds BELvue
• Permanente tentoonstelling over de geschiedenis van België
• Tijdelijke tentoonstellingen over Belgische geschiedenis en democratie
• eduBEL, de educatieve dienst van het Fonds BELvue

ONDERWIJS
• Programma Boost voor talenten
• Coaching des directions d'écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles
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• Bevordering van de integratie van digitale technologie in scholen
• Veranderwijs.nu: Experimenten voor het leren van de toekomst
• Goed bestuur in onderwijs
• Prins Filipfonds - Lager en secundair onderwijs (uitwisseling scholen)
• Prins Filipfonds - Scholen Switch duaal
• Prins Filip Fonds - Project Business Uniting Talents 2030
• Belgodyssee
• Fonds Alcuin voor de School
• Filantropische actie Bourses d'Espoir
• Fonds David-Constant - Luik onderzoek en studies in de rechten stimuleren
• Fonds Roger De Conynck
• Fonds Marie-Paule Delvaux Godenne
• Fonds Ergon Capital
• Fonds voor Financiële Geletterdheid
• Fonds Freinet - Ecole des Trois Pommiers
• Fonds Go2Learn
• Filantropische actie Griffin-Young
• Halstead Family Education Fund
• Fonds  Alexis Liénard  - Projectoproep 2020
• Fonds Rentrée Numérique
• Fonds Ernest Solvay
• Fonds Tajo
• Fonds Amis de l'asbl Take Off
• Filantropische Actie Tejedores de Sueños
• Filantropische Actie Tripura Foundation
• Filantropische Actie Lénaïc Vaudin d'Imécourt
• Filantropische Actie Prijs Georges Verheugen
• Fonds Victor
• Fonds Vrienden Van AFS Belgium
• Fonds des Amis d’Agir pour l’enseignement
• Schenkerskring Astralis
• Fonds Vrienden van Collège Matteo Ricci
• Fonds Vrienden van Encounter Vlaanderen
• Fonds Vrienden Van het Europa College
• Fonds Vrienden Van IFF Europe België
• Fonds Vrienden Van Le Lift
• Fonds Vrienden van On the Way
• Fonds Vrienden Van Outward Bound School België
• Fonds des Amis de Panathlon Wallonie-Bruxelles
• Fonds Vrienden van Parentes
• Fonds Vrienden van de Universitaire Stichting
• Fonds Vrienden van Egied Van Broeckhovenschool
• Fonds Vrienden Van Vlerick Business School
• Fonds Vrienden van Yehudi Menuhin Foundation
• Beslissingen in de loop van het jaar - Onderwijs en ontwikkeling van talenten

TALENT VOLLE INDIVIDUEN
• Prins Albertfonds
• Platform voor Opleiding en Talent
• IDCity
• Vrijdaggroep
• Fonds Jules Bouts
• Fonds Cabeaux-Jacobs
• Caring Entrepreneurship Fund
• Fonds Kim Clijsters
• Fonds Charles de Hemptinne
• Fonds Ernest du Bois
• Fonds Jan Filliers
• Fonds Filson Steers Mariman
• Fonds Rita Ghesquiere
• Funds for Good - Philanthropy Fund
• Fonds Inside Out
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• Fonds Juul Lambrechts
• Fonds Emilie Leus
• Fonds Benjamin Lorcé
• Marilo Fund
• Filanthropische Actie Dr. Ajit Shetty
• Fonds Léon Speeckaert
• Fonds United World Colleges
• Fonds Lionel Van den Bossche
• Sébastien van der Straten Fonds voor fotografie
• YouthStart Belgium Fonds
• Fonds Vriendinnen van Amazone
• Friends of BAEF Fund
• Fonds Vrienden van BeTech
• Fonds Vrienden van 100.000 Entrepreneurs
• Fonds Vrienden Van de European Sports Academy
• Fonds Vrienden Van Hope and Spirit
• Fonds Vrienden van Hopiness
• Fonds Vrienden Van Fondation Antoine et Marie-Hélène Labbé pour la Poésie
• Fonds Vrienden Van De Landgenoten
• Fonds Vrienden van Fonds Christoffel Plantin
• Fonds Vrienden van Pulse Foundation
• Fonds Vrienden van Réseau Entreprendre Bruxelles
• Fonds Vrienden van Terre-en-Vue

ERFGOED EN CULTUUR 

ROEREND ERFGOED
• Erfgoedfonds
• Tour d'Anhaive
• Fonds Historisch Domein van Annevoie
• Fonds Belgische stichting voor auto-moto patrimonium
• Fonds Baanbrekende Informatica in België
• Fonds Jacques en Christiane Barbazon
• Fonds Pierre en Colette Bauchau
• Fonds Christian Bauwens
• Belgian Motorcycle Fund - BMF
• Mecenaatsfonds voor boek en letteren
• The Bollandist Fund
• Fonds Jacques Bollens
• Fonds René Carcan
• Fonds Collegiale Onze-Lieve-Vrouw van Dinant 
• Fonds Jean-Jacques Comhaire
• Fonds Courtens
• Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché
• Fonds Marie-Jeanne Dauchy
• Fonds David-Constant - Luik beschermen en valoriseren van het Luikse erfgoed
• Fonds Graaf Thierry de Looz - Corswarem
• Fonds Michel Demoortel
• Fonds Raphaël de Smedt
• Fonds Camille De Taeye
• Fonds Jan Dierckx
• Fonds Jacqueline Evrard en Maurice D’Haese
• Fonds Myriam Garfunkel
• Fonds Raphaël et Françoise Haeven 
• Filantropische Actie Xavier Hufkens NV
• Fonds René en Karin Jonckheere
• Fonds Jos Knaepen
• Fonds Claire et Michel Lemay
• Fonds pour la mémoire du chemin de fer vicinal
• M-Museum Fonds
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• Fonds Franz Van Montfort
• Fonds Antoine Mortier
• Fonds Thomas Neirynck
• Fonds Jacqueline Nonkels
• Private Art Support Foundation - Fonds
• Fonds Rassenfosse
• Fonds Religieus Erfgoed Mechelen
• Religieus Erfgoed Fonds
• Rubenianum Fund
• Fonds voor het Erfgoed in Schaarbeek
• Fonds Pastoor Manoël de la Serna
• Fonds Simenon Patrimonium
• Fonds van de Vrienden van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal
• Fonds Eric Speeckaert pour l'étude des oeuvres du Prince Charles-Joseph de Ligne
• Fonds Marie-Bernadette et Michel Teheux
• Fonds Jean-Pierre Thibault
• Fonds Pierre François Tilmon
• Fonds Charles Vandenhove
• Fonds Marcel Van Rooy – Elise De Smet
• Fonds Vlaamse Erfgoedbibliotheek
• Fonds Charles Vreeken
• Fonds Michel Wittock
• Fonds Vrienden van de Stichting Ars Mechanica
• Fonds Vrienden van Paul Delvaux Museum
• Fonds Vrienden van Espace Européen pour la Sculpture
• Fonds Vrienden van het Hortamuseum
• Fonds Vrienden van iMAL
• Fonds Vrienden van Keramis
• European Friends of the Metropolitan Museum of Art
• Fonds Vrienden van het Middelheimmuseum
• Fonds Vrienden Van MoMu
• Fonds Vrienden van de Musea van de Stad Brussel
• Fonds Vrienden van Musée Rops
• Fonds Vrienden van het Rubenshuis
• Fonds Vrienden van Fondation Saint-Lambert
• Fonds Vrienden van Wiels

ARCHITECTURAAL ERFGOED
• Fonds Roland Bartholomé
• Fonds Château de Fagnolles
• Fonds Cooreman-Baeckelmans
• Fonds de Coune-Paulmier
• Fonds Richard Forgeur
• Fonds Gallard-Domaines historiques et patrimoine
• Steunfonds Hoboken
• Fonds Laubespin - Lagarde
• Fonds des Amis des Monuments Historiques Français
• Fonds Organum Novum
• Fonds Vrienden van het Onroerend Cultureel Erfgoed
• Prijs Hubert Schoonbroodt
• Fonds Paul & Katelijne Stoffels - Bruurs
• Fonds Summa Villa
• Fonds Guido Wenes
• Fonds De Watermolen
• Fonds Vrienden van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk
• Fonds des Amis de l'Abbaye de La Cambre
• Fonds Vrienden van Abdij Keizersberg
• Fonds Vrienden van Brugge Foundation
• Fonds Vrienden van Cercle Royale Gaulois Artistique et Littéraire
• Fonds Vrienden van Hotel Solvay
• Fonds Vrienden van het Kasteel van Beauraing
• Fonds Vrienden van De Kathedraal
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• Fonds Vrienden van de Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden en Tuinen
• Fonds Vrienden Van Voor Kruis en Beeld
• Fonds Vrienden van de Kunstwijk
• Fonds Vrienden Van La Loge
• Fonds Vrienden van Museum en Tuinen van Buuren
• Fonds Vrienden Van De Warande
• Fonds Vrienden van YOT

CULTUURSITES
• Vijver van Boneffe
• Fonds André Ganshof van der Meersch
• Fonds Iles de la Semois
• Fonds Suzanne en Louise Matelart
• Fonds de Ramaix
• Fonds Louise Vanden Bulcke

GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE
• Fonds Robert Beaujean
• Fonds Jean Capart
• Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse
• Fonds Sillon d'Art
• Fonds Vrienden van de Boghossianstichting
• Fonds Vrienden Van Damiaanmuseum
• Fonds Vrienden van Future for Religious Heritage
• Fonds Vrienden van de Hanswijkprocessie 
• Fonds Vrienden van Kazerne Dossin
• Fonds Vrienden van La SAN - Société Archéologique de Namur
• Fonds Vrienden Van de Virga Jessefeesten

MUZIEK EN CULTUUR
• Fund Belgian Music
• Fonds Braet-Buys-Bartholemus
• Fonds Irène et Célestin Deliège
• deSingel Fonds
• Fonds Fortuna
• Fonds Fravanni
• Fonds Famille Goethuys-Deheel 
• Fonds Live 2020
• Fonds Nguyen Thien Dao
• Fonds Strandschelp
• Fonds Strings For Talent
• Filantropische actie Walking Museum
• Fonds Vrienden van AMAJ
• Fonds Vrienden van Fondation Audiovisuelle pour les Arts et le Design
• Fonds Vrienden van Chorales Equinox
• Fonds Vrienden van Le Concert Olympique
• Fonds Vrienden van de Concertvereniging van het Lemmensinstituut
• Fonds Vrienden Van Currende
• Fonds Vrienden van ’t Ey
• Fonds Vrienden van Flagey
• Fonds Vrienden van Fondation Polycarpe
• Fonds Vrienden Van IMEP
• Fonds Vrienden van Kunstenfestivaldesarts
• Fonds Vrienden van het Maas Zomer Festival
• European Friends of Mahler Foundation Account
• Fonds Vrienden van Mosa Ballet School 
• Fonds Vrienden Van Music for Children Festival Foundation
• Fonds Vrienden van de Internationale Muziekontmoetingen van Edingen
• Fonds Vrienden Van Auguste Orts
• Fonds Vrienden van Les Pastoureaux
• Fonds Vrienden Van La Petite Bande
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• Fonds Vrienden van Les Petits Chanteurs de Belgique
• Fonds Vrienden van ReMuA
• Fonds Vrienden van Festival Resonances
•  Fonds Vrienden van Young Belgian Strings

M AATSCH APPELIJK ENGAGEMENT 

DATATRUST & GOEDEDOELEN
• Goededoelen.be

LOKAAL EN REGION AAL BURGERENGAGEMENT
• Bürgerfonds Ostbelgien
• Buurten op den buiten
• Vis mon village !
• Générations Solidaires
• Specifieke initiatieven - Lokaal en regionaal burgerengagement
• Streekfonds Een Hart voor Limburg
• Streekfonds Oost-Vlaanderen
• #Streekmotor 23 
• #Een hart voor Gent
• #Regiokracht
• #Een hart voor Scheldevallei
• #Een hart voor Waas
• Streekfonds West-Vlaanderen
• Steunraad Antwerpen
• Steunraad Oost-Vlaanderen
• Steunraad West-Vlaanderen
• Fonds Familie Nicolas Dehu
• Fonds Alain De Pauw
• Fonds Luk Eelens
• Fonds Europese Wijk
• Fonds André Habay
• Fonds Pierre et Simone Ivens
• Fonds Marie-Luzia und Nikolaus Kleis
• Fonds Maredsous
• Fonds 't Muzenestje
• Fonds Alfons Pankert und Clärchen Deneffe
• Fonds Rosewick-Keutgen
• Fonds Pierre François Tilmon
• Fonds Urban Innovation Lab
• Fonds Van Wonterghem-De Brabandere
• Fonds Vincentiorix
• Fonds Willy en Marie-Jeanne
• Fonds Vrienden Van Ambiances...
• Fonds Vrienden van Co-Labs
• Fonds Vrienden Van het Herman De Croo Centrum
• Fonds Vrienden Van De Roma
• Fonds Vrienden Van MAKS
• Fonds Vrienden Van Ringland
• Fonds Vrienden van Saint-André

OBSERVATORIUM VAN M AATSCH APPELIJK ENGAGEMENT 
• Barometer van de verenigingen 
• Goed Bestuur
• De digitale maturiteit van verenigingen in België
• Het economisch gewicht van de socialprofitsector in België

FIL ANTROPIE AANMOEDIGEN 
• Centrum voor filantropie
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• Luisternetwerk notarissen
• Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen
• Culturele Mecenaatsrekening
• Culturele Mecenaatsrekening – Museum
• Projectrekeningen
• Transnational Giving Europe (TGE)
• KBF Canada
• KBFUS - Internationale filantropie
• Actie 'De warmste week'
• Fonds Aider Autrui
• Fonds Allaesi
• Fonds Amélie
• Filantropische Actie Fonds Aubrac
• Filantropische actie Avery Dennison Foundation Granting Wishes Fund
• Fonds AW
• Fonds Flore Bertrand
• Fonds de Bienfaisance de Bruxelles
• Fonds Louis Bourdon
• Brussels Airport Fonds
• Filantropische actie Carved to flow
• Fonds Chrysalide
• Fonds Claire en Jacques
• Filantropische actie Cocorico-Searching
• Common Goal Fund
• Fonds Comptoirs de Méditerranée
• Filantropische Actie Continents Insolites
• Fonds Culture et Initiative, Education et Liberté
• Fonds Dominique De Graeve
• Fonds Henriette De Laat
• Fonds Duyck - Kindekens
• Fonds D.V.
• Fonds Julia Ertryckx
• Filantropische Actie European Jewish Community Center
• Action Philanthropique The Fund that Cares
• Fonds Génération Future
• Fonds van het Hart - bedrijfsfonds opgericht door Belfius
• Filantropische Actie Hypatia
• Fund Friends of Institut de France
• Fonds Monseigneur Jean Jadot
• Fonds Jujubier
• Fonds Staf Kiekens
• Filantropische actie KITURO Academie
• Fonds Lambert-Lenoir
• Filantropische actie Leonardo 4 Children
• Lhoist Soli Fund
• Fonds Louise Liégeois
• Fonds Lucmaud
• Fonds Majany
• Compte de donateurs Le Maillon
• Fonds Multiâges
• Compte Solidaire Laure Nobels
• Fonds Margareta och Sixten von Zweigbergk
• Compte de donateurs ODM
• Fonds Paix et Prospérité
• Fonds Les Pen's
• Fonds PiANTRO voor de antroposofische werkgebieden
• Filantropische actie Protestant Church of Antwerp
• Fonds Joseph Schepers - Germaine Lijnen
• Fonds Soroptimist International België
• Fonds Steldust
• Fonds Teroo
• Fonds Jozef Van Ammel
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• Fonds Jean Van Cakenberghe en Célina Van Dyck
• Fonds Pierre van der Mersch
• Fonds Jo Vanhecke
• Fonds Vauban
• Fonds Baron Jean Charles Velge
• Fonds Marcel en Jeannine Verschaeve-Louage
• Fonds Philip Vleugels
• Fonds Rosalia Waegemans
• Fonds M. Waeyenborghs
• Wellbeing Fund
• Fonds Wibi
• Fonds Madeleine Wigand
• Fonds Vrienden van Association pour les Nations Unies
• Fonds Vrienden van Bank Degroof Petercam Foundation
• Fonds Vrienden Van Evens Foundation
• Fonds Vrienden Van Human Rights Watch
• Fonds Vrienden van IDeA Europe Foundation
• The European Friends of Account of the International Crisis Group
• Fonds Vrienden Van IPIS
• Fonds Vrienden van Justice-en-ligne et Questions-Justice
• Fonds Vrienden van Ouders van Verongelukte kinderen (OVK)
• Fonds Vrienden van Rondom Gezin
• Fonds Vrienden Van The Russian Imperial Foundation
• Fonds des Amis de Solidarcité
• Fonds Vrienden van SPES-forum
• Fonds Vrienden van ToolBox
• Fonds Vrienden van Transparency International Belgium
• Schenkerskring United Humans
• Fonds Vrienden van Wikimedia Belgium
• Fonds Lambert-Lenoir

VERSTERKEN VAN HE T VERENIGINGSLEVEN
• Digitalisering Verenigingsleven
• Venture Philanthropy Fonds
• Fonds VINCI
• Beslissingen in de loop van het jaar - Maatschappelijk engagement

KLIM AAT, MIL IEU EN BIODIVERSITEIT 

CIRCUL AIRE ECONOMIE
• Landbouw en voedselindustrie
• Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer
• Duurzame stedelijke logistiek
• Fonds Green.er
• ING Fonds voor een meer Circulaire Economie
• Fonds Lion's Footprint

BESCHERMING VAN MIL IEU EN BIODIVERSITEIT
• My PlayGreen Paris
• Fonds Beckers-Diels
• Fonds Albert Desmed
• Hoogveld Fonds
• Fonds Invicta
• Fonds Raoul en Margaretha Kok-Krahé
• Landschapsfonds Gentse Kanaalzone
• Fonds Marcel Macquet
• Fonds Netevallei
• Fonds Pure Ocean
• Fonds Professor T. Van Autenboer
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• Fonds Jean Vin
• Fonds Vrienden van Greenfacts
• Fonds Vrienden van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij
• Fonds Vrienden Van NoWayBack
• The European Friends of Account of the Rainforest Alliance

KLIM AAT
• Framingstudie rond klimaatkwesties in België
• Verbreden van het engagement voor het klimaat
• Webinars 'How to better mobilise support for climate action'
• Fonds Bikes in Brussels

DIERENWELZIJN
• Fonds Marie-Françoise Champion
• Fonds Gabrielle François
• Fonds Marguerite Grotard et Henri Masset
• Fonds Hugo International for Respect and Dignity with Animals
• Fonds Vrienden van Pairi Daiza Foundation

AFRIKA, L ATIJNS-AMERIKA, AZIË 

KBS AFRIKAPRIJS
• Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika

BURUNDI EN DR CONGO
• Koffie als motor van lokale ontwikkeling in Burundi
• Projecten in Centraal-Afrika
• Filantropische actie Beni-UNICHIR
• Fonds Marie Antoinette Carlier
• Fonds Joanna Damman
• Fonds Pour la Dignité paysanne
• Fonds Goetghebuer
• Fonds Kitumaini
• Fonds Marie-Henriette
• Fonds Mère Marguerite
• Fonds Jacques Moser
• Fonds Dr. Denis Mukwege-Panzi ziekenhuis
• Fonds Okapi Studiebeurzen
• Fonds Opéra Terre d'Orage
• Fonds Praesens
• Fonds Jacques en Marie-José Rayez-Collin
• Fonds Renaissance, voor de vrouwen van Bukavu
• Fonds Jean-Pierre Thibault
• Fonds Jo-Di VIRUNGA
• Fonds Vrienden Van Banakin
• Fonds Vrienden van Een hart voor Bumba
• Fonds Vrienden Van Idiofa Lobi
• European Friends of Kesho Congo Fund
• Fonds Vrienden van Mothers and Midwives Support

AFRIKA
• Fonds Coeur Maghrébin
• Compte Solidaire Afrique - Charity Account
• Fonds Yvette Corbier
• Fonds Brigitte Derroitte
• Fonds Grauls
• Fonds Huruma
• Filantropische Actie Guido Huysmans Young African Film Makers Award
• Fonds Michiels El Aisati
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• Fonds Simon T.
• Filantropische Actie Guytou Thierry
• Fonds Paula Van de Watering
• Fonds Boodschap van Yaguine en Fodé
• Fonds Zuid-Afrika
• Fonds Vrienden van Apopo
• Schenkerskring Bonjour Afrique
• Fonds Vrienden Van De Zwaluw
• Fonds Vrienden van Malawi Arts & Crafts Collective
• Fonds Vrienden van Materniteit Dano Burkina Faso
• Fonds Vrienden van Ondernemers Zonder Grenzen
• European Friends of SENEF - Sereolipi Nomadic Education Foundation Account
• Fonds Vrienden van Sprinkle
• Fonds Vrienden van Terres Rouges
• Fonds Vrienden Van Togo Debout
• Fonds Vrienden van Wildlife Conservation Foundation of Tanzania
• Fonds Vrienden Van Zimba-kids

INTERN ATION ALE F IL ANTROPISCHE OPLOSSINGEN
• Fonds Chantiers d’Afrique
• Aliaxis Solidarity Fund
• Fonds Baele-Rémion
• Fonds BRIGHT
• Fonds BVLA
• Filantropische actie Caraivaviva
• Fonds Charlier
• Co-Impact Fund Europe
• Fonds Crawhez voor hulpverlening aan leprapatiënten
• Fonds Alberte Delferière
• Fonds Denise Derycke
• Fonds Marie-Jeanne De Smet
• Fund Earth Funders 
• Fonds Elisabeth en Amélie - betere toegang tot waterdistributie
• SAP CSR EMEA Charity Account
• ERAN Fund for Women
• Fund Fempower Initiative
• De Vrienden van de Stichting Club Méditerranée
• Fonds Franciscus O.
• Filantropische Actie Fundacion Bensadoun-Laurent Capacidad Inclusiva
• Fonds Georges
• Fonds Guido Heylen
• Fonds Guido Heyrbaut
• Fonds Isaan
• Fonds J&Joy
• Fonds Eliane Jourdain
• Filantropische Actie Fonds Rita Kirsch
• Fonds Manickam
• Fonds Marthe en Marie
• Mothers at Risk Fund
• Fonds Maria Moulliard
• Fonds Jacqueline Préau
• Sofina Covid Solidarity Fund
• Instituto Terra Fonds
• Fonds Urgence Identité Afrique
• Fonds Leona Verschueren
• Fonds Vrienden van Banglabari 
• Fonds Vrienden van Association Internationale des Charités Fund
• Fonds Vrienden van Collibri Foundation
• Fonds Vrienden van Comundos
• European Friends of DISOP fund
• Fonds Vrienden van Actie Dorpen Roemenië - Vlaanderen
• Fonds Vrienden van Ecologische school Marcelino Champagnat - Curitiba - Brazil
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• Fonds Vrienden van Edukans
• Fonds Vrienden Van Wereld Missie Hulp
• Fonds Vrienden van Emergency Belgium
• Fonds Vrienden van Friendship Belgium
• Fonds Vrienden van Ketaketi
• Fonds Vrienden van LadyAgri Impact Investment Hub
• Fonds Vrienden van Mobile School
• Fonds Vrienden van Moeders Voor Vrede
• European Friends of PAST Fund
• Fonds Vrienden van Selavip
• Fonds Vrienden Van Santo Tomás
• Fonds Vrienden van Solid
• Fonds Vrienden van SOS Zoutmijnkinderen
• Fonds Vrienden van Vlaamse Kapucijnen
• Fonds Vrienden van WeForest
• Fonds Vrienden Van Wereld Missie Hulp
• Fonds Vrienden van Youca
• Fonds Vrienden van Ziekenhuis Zonder Grenzen
• Beslissingen in de loop van het jaar - Afrika, Latijns-Amerika, Azië

BEDRIJVEN VOOR ONT WIKKELING
• Business Partnership Facility - Enterprises for SDGs
• Collibri Foundation 
• Fonds Efico
• OVO Acceleration Fund
• UCB Societal Responsibility Fund
• Fonds Unizo
• Fonds Vrienden van het Alterfin Garantiefonds
• Fonds Vrienden van Exchange

DIGITALISERING EN OPEN DATA VOOR ONT WIKKELING
• Digitalisering en open data voor ontwikkeling
• Fonds Opal

EUROPA 

TOEKOMST VAN EUROPA 
• Strategisch partnerschap met het European Policy Centre (EPC)
• Civitates - Funds for Democracy and Solidarity in Europe
• Open European Dialogue
• eupinions
•  Alliantie voor burger participatie in de Europese Unie
• Fair Energy Transition for All
• Fonds Vrienden van Fondation Euractiv
• Fonds Vrienden van Stand Up For Europe

WESTELIJKE BALKAN
• European Fund for the Balkans

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE
• European AI Fund

EUROPESE MIGRATIE
• EPIM - Het Europese Programma voor Integratie en Migratie

OPPORTUNITEITSFONDS
• Opportunity Fund Europe
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EUROPESE F IL ANTROPISCHE INFRASTRUCTUUR 
• European infrastructure for philanthropy
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SOCI ALE RECHT VAARDIGHEID & ARMOEDE
KANSARMOEDE EN UITSLUITING

COVID-19 PERSONEN IN ARMOEDE

DOELSTELLING De Koning Boudewijnstichting, aandachtig voor de noden op het terrein, besloot van 
bij het begin van de gezondheidscrisis door COVID-19 om zo snel mogelijk middelen 
te voorzien voor organisaties die strijden tegen armoede en dakloosheid of slechte 
huisvesting, via een versnelde en lichte procedure. Daarvoor lanceerde ze een oproep 
naar gevestigde organisaties actief in Vlaanderen, Brussel en Wallonië die in contact 
staan met mensen in armoede, waaronder dak- en thuislozen. Deze organisaties kwamen 
acuut onder druk te staan door de situatie met COVID-19.
Deze dringende oproep kon tot stand komen door het Fonds Barones Monique 
van Oldeneel tot Oldenzeel en het Fonds Daniël De Coninck, die door de Koning 
Boudewijnstichting worden beheerd; door BNP Paribas Fortis en door schenkingen die elk 
jaar de oproep ‘Armoede’ van de Stichting financieren.

REALISATIE(S) Dankzij de dringende oproep van de Stichting kregen 502 organisaties steun voor een 
totaalbedrag van € 5.020.000.

STEUN
Aalst Aalsterse Vierdewereldgroep 

Mensen voor Mensen
Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Arminaa Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

MakersEUnion Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Aalst - Gijzegem Kinderfonds de Tondeldoos Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Aalter De Toevlucht Aalter Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Alken Vincentius Sint-Aldegondis 
vereniging Alken

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Anderlecht Alhambra Suite Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Bouldeneige Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Centre de Jeunes d’Anderlecht Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Cosmos-Excelsior Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Cultureghem Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Doucheflux Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Filet Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Infirmiers de rue Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Les Gastrosophes Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Les Petits Riens Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

New Samusocial Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

NOJAVEL ! Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €
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Rafaël Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Service Social de Cureghem 
asbl (CAP Brabantia)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Ans Entraide et Partage Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Antwerpen ArmenTekort Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

BuSO Sint-Jozefinstituut Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

CAW Antwerpen Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Cherut Belgium Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Cultureel Centrum Moskee 
Omar

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Daklozen Aktie Komitee vzw 
(DAK)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Filet Divers Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Free Clinic Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Onthaal Sint Antonius van 
Padua

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sociaal Winkelpunt Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Tele-Dienst Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Vereniging voor Solidariteit Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Welzijnsschakels - Wederzijds 
Kristus Koning

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Zenith Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Antwerpen - Berchem Buurtwerk Posthof Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Antwerpen - Borgerhout Al-ikram Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Antwerpen - Deurne Amana Trust Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Antwerpen - Ekeren EVA-centrum Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Antwerpen - Hoboken Non-Resident Nepall 
Association Coordination 
Council, Belgium (NRNA-NCC) 
VZW

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Welzijnsschakel Hoboken vzw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Antwerpen - Merksem Buurthuis Stroboertje Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Koninklijke Sporting Club City 
Pirates

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Voedselbank Antwerpen-
Mechelen-Turnhout vzw

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Antwerpen - Wilrijk Welzijnsschakel Wilrijk Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Arendonk VZW Mekanders Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €
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Arlon Le soleil d’Hiver Abri de nuit 
(Resto du Coeur d’Arlon)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Le Tremplin Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maison Croix-Rouge Arlon Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Ath - Maffle Société de Saint Vincent de 
Paul, Conférence Saint André

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Aywaille Maison Croix-Rouge 
d’Aywaille Hamoir Ouffet

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Bastogne Quartiers de Vie Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Beernem De Beernemse notenkraker Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Beerse - Vlimmeren De Schakel( De Watertoren) Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Bernissart Les Ailes du Phoenix Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Beveren-Waas - Vrasene Beveren asiel vzw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Bilzen Sint-Vincentius conferentie 
Sint-Mauritius Bilzen

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Boechout De Vliering Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Boom Welzijnsschakel Boom Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Boussu - Hornu Centre Saint Vincent de Paul - 
Le Moulin de Vincent

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Braine-l’Alleud L’Eglantier Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Braine-le-Comte Guidance et Entraide 
Brainoises

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Brecht - Sint-Job-in-’t-
Goor

De Schakel vzw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Bredene Welzijnsschakel De Caproen Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Brugge CAW Noord-West-Vlaanderen Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Open balie Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Vereniging ‘t Sas Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Brugge - Sint-Andries Werkgroep Welzijn & 
Gezondheid (Penitentiair 
Complex Brugge)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Brussel ADRA Belgium Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Alias Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Anneessens 25 Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Armée du Salut Poste 
Bruxelles-Central

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

BeTech VZW Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Bij Ons - Chez Nous vzw/asbl Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €
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BRUXELLART Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

CAW Brussel Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Centre Athéna Centrum Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Centre de Prévention des 
Violences Conjugales et 
Familiales

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Comité de la Samaritaine Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Diogenes Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Entr’Aide des Marolles Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Espace Social Télé-Service 
asbl

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Fondation pour l’Assistance 
Morale aux Détenus

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Het Kenniscentrum WWZ - 
Het BuurtPensioen

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Hobo Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Huis van Vrede Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Jamais Sans Toit Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Les amis de la voix des sans 
papiers

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Les Capucines Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Lucia Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maison d’Enfants Reine 
Marie-Henriette

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Nativitas Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Oeuvre de l’Hospitalité Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Oeuvre de l’Hospitalité-Home 
Baudouin

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Oeuvres Sociales de l’Armée 
du Salut en Belgique

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

PAG-ASA Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Pamperbank Brussel-Stad 
(gevestigd in Huis van het 
Kind - Ket in Brussel vzw)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Pierre d’Angle Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sant’Egidio - Europese 
federatie

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Solidarité Grands Froids Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Toestand Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Transit Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €
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UTSOPI Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Welzijnsschakels Temse Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Brussel - Laken Resto du Coeur - L’Autre-Table Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Tabita Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Brussel - Neder-over-
Heembeek

AMO de NOH Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Ardaps Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Banque Alimentaire Bruxelles-
Brabant

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Charleroi Comme Chez Nous Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Opération Faim et Froid Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Relais Social du Pays de 
Charleroi

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Restaurant du Coeur de 
Charleroi

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Solidarités Nouvelles Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Vie féminine Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Charleroi - Jumet Armée du Salut - Poste de 
Jumet

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maison Croix-Rouge du Ravel 
à Jumet

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Charleroi - Marchienne-
au-Pont

Emmaüs marchienne au pont, 
maison d accueil

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

St Vincent de Paul conférence 
la Docherie

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Charleroi - Marcinelle Banque Alimentaire du pays 
noir et du Centre (Charleroi)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Conférence de Saint Vincent 
de Paul de Marcinelle Vilette

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Formidable Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Le Figuier Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Charleroi - Monceau-sur-
Sambre

Promotion Services Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Charleroi - Mont-sur-
Marchienne

Conférence de Saint Vincent 
de Paul

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Jardin D’Airemont Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Le Triangle Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Châtelet Entraide Saint-Vincent de Paul Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Chaudfontaine - Vaux-
sous-Chèvremont

Conférence de Saint-Vincent 
de Paul Notre-Dame de 
Chaudfontaine (matricule 
213)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Court-Saint-Etienne Solidarité Groupement Social 
Féminin Libéral

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €
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Couvin Centre d’Information et 
d’Action à Couvin

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Deinze Contactcentrum vzw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Denderleeuw De (ge)buren vzw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Dendermonde Werkgroep Welzijn & 
Gezondheid (Gevangenis 
Dendermonde)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Dendermonde - 
Baasrode

Vergeet de Kinderen Niet Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Diest Sint Vincentiusconferentie St-
Jan Berchmans Diest

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Dinant Destination Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maison d’accueil Les 
Semailles

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Régie des quartiers de Dinant Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Dour Maison Croix-Rouge des 
Hauts-Pays

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Duffel Welzijnsschakel Sprang Duffel Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Edingen Maison Croix Rouge cité 
d’Arenberg

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Eeklo Wijkcentrum De Kring Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Elsene HuNeeds Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Plate-forme Citoyenne de 
Soutien aux Réfugiés

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Plate-forme Citoyenne de 
Soutien aux Réfugiés

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Protestants Sociaal Centrum Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

SOS Jeunes - Quartier Libre Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Ulysse Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Zig Zag Kitchen (Réseau 
Ades)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Erpe-Mere Welzijnsschakel Ommekeer Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Etterbeek Buurtwerk Chambéry Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Goods to Give Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Serve the City Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Serve the City Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Eupen Rotes Kreuz Sektion Eupen - 
Lontzen

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Vinzenz Verein Eupen Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Evere Episol Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €
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La maison de jeunes Regard Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Evergem - Sleidinge Onderlinge Hulp Sleidinge Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Florennes JEUNES 2000 Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Frameries - Eugies Société de Saint-Vincent de 
Paul, Conférence Sainte-
Waudru à Frameries

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Froidchapelle Echange Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Ganshoren AOP Bruxelles-Ouest-Entraide 
Sainte-Cécile Ganshoren

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Hand Hyppo Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Kids & family Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

L’Interstice Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Gaurain-Ramecroix - 
Kain

L’espérance Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Gembloux Collectif de Gembloux 
Hospitalière

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Resto du coeur de gembloux Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Unless Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Genk CAW Limburg Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Federatie Wereldvrouwen Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Islamitische culturele 
vereniging Winterslag Fatih 
moskee

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Islamitische 
Ontwikkelingsvereniging

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

RELING Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sint-Vincentiusvereniging 
Genk-Zutendaal FV

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

SVk Het Scharnier Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Vrouwenvereniging Al 
Kawthar

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Vzw Open je Hart Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Gent  Sociale Dienst De Sloep - 
Onze Thuis vzw

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Belcika-turk islam Diyanet 
Vakfi Rabot Fatih Camii

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Beweging voor mensen met 
laag inkomen en kinderen

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

CAW Oost-Vlaanderen Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

De Sloep Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

De Tinten Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €
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De Zuidpoort vzw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Dien-centrum Gent-Noord Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Federatie van Marokkaanse 
verenigingen voor “A Nour Fi 
Dalam”

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Hand-in-Hand Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Kokkerellen Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

KRAS Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Ontmoeting Buitenlandse 
Studenten Gent vzw

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Open Plaats vzw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Projecten Broeders van Liefde Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Samenlevingsopbouw Gent Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sint-Antoniuskring - Kras Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sociale Kruideniers Gent Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Voedselondersteuning Gent 
- vog

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Werkgroep Vluchtelingen Gent Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Woongift.Gent Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Gent - Drongen Een hart voor vluchtelingen - 
EHVV

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Gent - Gentbrugge Toontje Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Gent - Sint-Amandsberg De Rode Lotus vzw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Onafhankelijk Leven vzw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

SIVI Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Gent - Sint-Denijs-
Westrem

Welzijnsschakel Borluut Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Gent - Wondelgem Baby-Nest Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Gent - Zwijnaarde De Helpende Hand Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Gingelom - Borlo Sint-Vincentius Gingelom Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Gistel De Stampaert Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Grâce-Hollogne - 
Hologne-aux-Pierres

Stations de Plein Air 
Liégeoises

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Halle Open Armen Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Ham Vincentius Ham-Tessenderlo 
OLV

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €
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Hamois Groupe d’Action Locale 
Condroz-Famenne

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Hamont-Achel St. Vincentiusvereniging Frans 
Jordan, Hamont-Achel

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Hannut Collectif Logement - Maison 
de la Solidarité

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Harelbeke De Oever vzw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Hasselt Domo Hasselt Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sint Vincentius Hasselt Sint 
Quintinus

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sint Vincentius vereniging Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Hasselt - Sint-
Lambrechts-Herk

Sint Vincentius Conferentie 
Virga Jesse Runkst Hasselt

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Havelange SRG Foyer l’Aubépine Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Hemiksem Welzijnsschakel Tochtgenoten 
Hemiksem

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Herentals CAW De Kempen Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

De Dorpel vzw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Herk-de-Stad - Berbroek Sint-Vincentiusvereniging - 
Conferentie Sint-Amandina 
Herk-de-Stad

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Herstal La Cordée société de Saint 
Vincent de Paul

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Heusden-Zolder RIMO Limburg Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sint-Vincentiusconferentie 
Heusden-Zolder

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Hoeselt Sint Vincentiusvereniging 
Afdeling Sint Stefanus Hoeselt

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Hoogstraten ‘t Ver-Zet-je Welzijnsschakel 
Hoogstraten

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Houdeng-Goegnies Maison Croix-Rouge La 
Louvière

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Houthalen-Helchteren Sint Vincentius conferentie 
Houthalen Helchteren

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Houthalen-Helchteren - 
Helchteren

Warm Hart Houthalen Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Houthulst Voedselhulp De Bosbank 
Houthulst/Kortemark afd. vzw 
Vincentius WV

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Huy Dora Dorës Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Nouveau Départ-Huy Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Ieper Op ‘t Spoor Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Jette L’Ange Gardien Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Jurbise Maison Croix-Rouge de 
Jurbise -Lens

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Keerbergen Zonder Honger naar Bed 
Vlaanderen

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €
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Kelmis - Hergenrath Rotes Kreuz Sektion Kelmis Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Kermt - Kuringen Sint-Vincentiusvereniging 
Kuringen conferentie Sint-
Gerdrudis

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Voedselbank Limburg vzw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Koekelberg The Food Bridge vzw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Komen-Waasten Perspectiv’ Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Komen-Waasten - Bizet La Source Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Komen-Waasten - 
Neerwaasten

Maison d’accueil et de vie 
communautaire pour femmes 
avec et sans enfant L’Oasis

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Kortessem Sint Vincentius Kortessem Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Kortrijk CAW Zuid-West-Vlaanderen Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

De Kier Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sint-Michiel Agape Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Zusters Augustinessen Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Kortrijk - Heule Oranjehuis Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Kruibeke FONDS 9150 Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maia Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Kuurne Voedselbank West-
Vlaanderen

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

La Bruyère - Meux Banque alimentaire des 
Provinces de Namur et de 
Luxembourg

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

La Louvière Petits Paniers du Coeur Resto 
du Coeur de La Louvière

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Lanaken Sint-Vincentiusverening Sint-
Ursula Lanaken

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Langemark-Poelkapelle - 
Bikschote

Sint-Vincentiusverening - 
Langemark Poelkapelle

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Leopoldsburg - Heppen Sint Vincentius Leopoldsburg Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Lessines - Bois-de-
Lessines

Conférence de Saint Vincent 
de Paul Lessines

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Leuven Arktos - Leuven Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Buren voor Wijken vzw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Buurtwerk ‘t Lampeke Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Centrum Algemeen 
Welzijnswerk Oost-Brabant

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

De RuimteVaart Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €
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Domo Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Leuven - Kessel-Lo RISO Vlaams-Brabant Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Wigwam Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Libramont-Chevigny Centre Régional d’Intégration 
de la province de Luxembourg

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

L’Archée asbl - 
Accompagnement de 
Femmes en Difficulté (A.F.D.)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Liège Abri de jour de Liège Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Abri de nuit de Liège Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Accueil Botanique Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Accueillez-Nous Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Allons vivre ensemble 
Marengo (AVE)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Amon Nos Hôtes Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

ASBL Centre Liégeois d’Aide 
aux Jeunes AMO

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Banque alimentaire de la 
Province de Liège

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

CAP Fly Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Cap Migrants Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Centre de rencontre et 
d’hébergement

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Centre Liégeois de Service 
Social

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Centre Louise Michel Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Cisolré Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Collectif contre les violences 
familiales et l’exclusion

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Comité de gestion des 
consultations pour enfants de 
la Ville de Liège

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Habitat-Service Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Le Monde des Possibles Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Le Panier solidaire Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maison Croix-Rouge Liège-
Angleur

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maison de Fragnée Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Opération Thermos Liège Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Quai des Enfants Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €
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Sans Logis (Femmes & 
Enfants)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sans Logis Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Service d’aide aux migrants 
asbl

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Service Social Liège Laveu Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Service Social Liège Ouest Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Solidarités au Pluriel Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Surya Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Tabane Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Thaïs Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Voyages, Animations et Vie 
sociale

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Liège - Angleur Live in Color Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Liège - Bressoux Resto du Coeur-Liège Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Trivision Impact  (Projet 
Contact Citoyen des Migrants 
de Liège - CCML)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Liège - Chênée Centre communautaire de 
l’Armée du salut Liège

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Emmaus Liège Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Liège - Wandre Présence et Action culturelles 
de Wandre

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Lier Mivas Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Mondiale Werken Regio Lier Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Lommel Het Gouden Hart Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maaseik Sint-Vincentius Maaseik 
Conferentie Sint Harlindis en 
Relindis

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maasmechelen - Eisden SOMA Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Marche-en-Famenne Coeur en Marche Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Mechelen CAW Boom Mechelen Lier Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sociaal Centrum - Lokaal 
Steunpunt Vrijwilligerswerk

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Steunpunt Asiel & Migratie Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

VPW Dekenaat Mechelen - 
Vereniging van Parochiale 
Werken van het Dekenaat 
Mechelen - afdeling 1521K 
Koraalhuis

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €
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Moeskroen Croix Rouge de Mouscron Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Edelweiss Resto du Coeur 
asbl

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

La ruche Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

L’Estrella Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Mol Actie Mensen in Nood Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Momignies St Vincent de Paul Entraide 
Pause-café

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Mons Epicerie du Coeur de Mons Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Espoir  Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Picardie Laïque Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Relais social urbain de Mons-
Borinage

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Service d’Entraide Foyer Saint 
Augustin

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Mons - Cuesmes ESoP (Entraide et Solidarité 
Protestantes)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Mons - Ghlin Entraide de Ghlin Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maison Croix-Rouge Mons-
Quévy

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Morlanwelz Maison Croix-Rouge Val des 
Aulnes

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maison Croix-Rouge 
Mariemont

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Mortsel In de Buurt Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Namur Les Equipes Populaires 
- régionale du Hainaut 
occidental

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Les Trois Portes Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Namur Entraide Sida Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Relais Social Urbain Namurois Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Resto du Cœur (Maison de la 
solidarité Namur)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Une Main Tendue Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Namur - Beez Educ’Actions &  Dignité 
(ex Fédération Education 
Communication Sport et 
Culture)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Namur - Bouge VIVReS Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Namur - Saint-Servais CSE-Nouveau Saint-Servais Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maison Croix-Rouge de 
Namur

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €
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Nazareth De Kruk vzw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Nazareth - Eke Voedselbank Oost-Vlaanderen Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Neupré - Neuville-en-
Condroz

Maison Croix-Rouge Esneupré Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Ninove Teledienst-Ninove Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Nivelles Les Quatre Vents Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

L’Ouvre-Boîtes Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Oostende  In. Tacte Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Afdeling dagcentrum De 
Takel / jeugdhuis De Takel   
VZW    Jeugdhulp Don Bosco 
Vlaande

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

De Katrol Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Lichtbaken Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Samen DiVers - SDV Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sint-Vincentius Oostende 
Bredene

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve

Maison Maternelle du Brabant 
Wallon

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Oudenburg St Vincentius Oudenburg “De 
Lage Drempel Kerit”

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Oudergem Opération thermos Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Oupeye - Haccourt Racynes Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Peer SInt-Vincentiusvereniging 
Peer en Hechtel Eksel Sint 
Andires

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Pelt Sint Vincentius conferentie 
Sint Franciscus (529)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Pepinster ASBL de Saint Vincent de Pau 
‘Frederic Ozanam’

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Philippeville - Neuville Nos amis de la rue Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Pittem De Kapstok - Vincentius West-
Vlaanderen

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Poperinge De Wervel Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Quaregnon Croix Rouge de Saint-Ghislain Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Quiévrain - Audregnies Resto du coeur de Quiévrain-
Honnelles

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Raeren Anonyme Hilfe Raeren VoG Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Rotes Kreuz Sektion Raeren Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Ravels - Weelde Grensloos Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €
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Rixensart La Maison’Elle Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Saint-Vincent de Paul 
Rixensart

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Rochefort Accueil Famenne Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Rochefort - Buissonville Le petit théâtre de la grande 
Vie

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Roeselare Graancirkel Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sint-Vincentiusvereniging 
Beveren-Roeselare

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Ronse Grijkoort-Begeleid Werk Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sainte-Ode Alimen’T Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sainte-Ode - Tillet Le 210 Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Saint-Nicolas Maison Croix Rouge de Saint-
Nicolas/Grâce-Hollogne

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sambreville Groupe d’Animation de la 
Basse-Sambre (GABS)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Relais du Coeur Val de 
Sambre

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sankt Vith Rotes Kreuz Sektion St. Vith - 
Burg Reuland

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Wohnraum für Alle Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Schaarbeek Association Belge de l’Ordre 
de Malte - La fontaine

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

AtMOsphères Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Centre Hospitalier Jean Titeca Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Dar El Ward Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

DARNA Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

ESPACE P... Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Kind en Preventie Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maison médicale du Nord 
ASBL

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Nasci - Dienstencentrum voor 
het Kind

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Woningen 123 Logements Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Scherpenheuvel-Zichem Buurthuis OnderOns Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Scherpenheuvel-Zichem 
- Zichem

Sint-Vincentius O.L.V. 
Scherpenheuvel-Zichem 
voedselbank

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Schilde Het Open Poortje Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Schoten Klik Schoten Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €
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Seraing CIAJ-AMO (Centre 
d’Information et d’Aide aux 
Jeunes)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Seraing - Ougrée Un toit pour la nuit Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sint-Gillis Accueil et Familles Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Compagnons Dépanneurs - 
C.Dienst

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

DUNE asbl - Dépannages 
d’Urgence de Nuit et 
Echanges

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Epi St.Gilles Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Isala Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Itinéraires AMO Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Les amis du resto du coeur de 
Saint-Gilles

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

L’Ilot Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maison d’accueil Escale Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Oeuvres Paroissiales de Saint-
Gilles

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Pigment Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Service Social de Solidarité Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sisters of Mother Teresa - 
Missionnaries of Charity

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sint-Jans-Molenbeek Action et Dialogue Bruxelles 
ADIB

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Amphora Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Association Mamma Aicha Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Association pour la solidarité 
étudiante en Belgique

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Atouts Jeunes AMO Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Belgium Kitchen Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Buurthuis Bonnevie Maison 
de Quartier

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

D’ici et d’Ailleurs Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Éduc’excellence Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Espoir Molenbeek Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Groupe pour l’Abolition 
des Mutilations Sexuelles 
féminines (GAMS)

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

JES Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €
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La Porte Verte - Snijboontje Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Organisation pour la Réussite 
et le Développement

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Samenlevingsopbouw Brussel Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

YZ Academy Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sint-Joost-Ten-Node BASMA Sociale, culturelle Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Caritas Catholica Vlaanderen 
vzw

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Caritas International Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

FruitCollect Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

HashtagBxNord Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Lhiving Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Vluchtelingenwerk Vlaanderen Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sint-Lambrechts-Woluwe BruZelle Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sint-Niklaas Vluchtelingen Ondersteuning 
Sint-Niklaas - VLOS

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

VoedSaam Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Sint-Pieters-Leeuw BAOBAB Leeuw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Stavelot Maison Croix-Rouge de 
Stavelot

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

SVP-Stavelot Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Stekene De Olijf Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Temse Cura vzw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Tournai La Maison des Familles Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Plateforme pour 
l’Interculturalité à Tournai

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Service de santé mentale du 
Tournaisis - Projet Braséro

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Tournai - Froyennes Banque Alimentaire du 
Hainaut Occidental et de 
Mons-Borinage

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Tubize Service d’Entraide Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Turnhout Blenders Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

T’ANtWOORD vzw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Ukkel Croix Rouge de Belgique- 
Section locale de 
Chaudfontaine

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Croix-Rouge de Belgique - 
Section Locale d’Auderghem

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €
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Croix-Rouge de Belgique - 
Section locale de Saint-Gilles

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Croix-Rouge de Belgique- Les 
eaux vives

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Croix-rouge de Belgique 
Leuze-Peruwelz

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Croix-Rouge de Belgique Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Croix-Rouge de Belgique Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maison Croix-Rouge d’Hannut Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maison Croix-Rouge Jemeppe 
- Ougrée - Seraing

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maison Croix-Rouge La 
Charlemagne

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maison Croix-Rouge Marche Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maison Croix-Rouge Nord 
Ardenne

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maison de la Croix Rouge de  
Val de Sambre

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Maison des enfants Clair 
Matin

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Notre Abri pour les tout-petits Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Verviers L’Accueil Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Verviers - Stembert Relais Social Urbain de 
Verviers

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Veurne De Netzak Veurne vzw Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Vilvoorde CAW Halle Vilvoorde Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Masgid Annasr Vilvoorde Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Vilvoorde - Peutie (W)arm-kracht vzw ... armen 
aan het woord

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Virton La Maison du Pain Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Visé Saint Vincent de Paul Visé Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Vorselaar De Toevlucht Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

De Toevlucht Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Vorst @HOME18-24 Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Bras Dessus Bras Dessous Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Bulle ASBL - Wasserette 
Mobile

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Centre d’Accueil d’Urgence 
Ariane

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Entraide et Culture Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

L’Oasis de Forest Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €
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Maison Médicale Racines de 
Forest

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Waasmunster Kansarmen Vlaanderen Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Walcourt Bethleem Walcourt - aide 
alimentaire accueil écoute

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Waremme Hesbicoeur Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Waterloo Woo Solidarité Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Watermaal-Bosvoorde OCASA Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Wavre - Bierges Resto du Coeur de Wavre Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Wervik Love in action Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Wichelen Werkgroep Onthaal Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Wijnegem ‘Trapkenoep Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Willebroek Argos Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Zele Sint-Vincentius - Het 
Noodwinkeltje

Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

Zelzate Lichtpunt welzijnschakel Noodhulp voor organisaties die zich inzetten voor 
armoedebestrijding

10.000 €

LUISTEREN NAAR BURGERS

DOELSTELLING De Stichting onderzoekt en implementeert nieuwe manieren om te luisteren naar ‘de stem 
van het volk’, in het bijzonder die van kwetsbaren of mensen uit achtergestelde groepen.

REALISATIE(S) De Stichting gaf Methos de opdracht om een etnografische studie te realiseren over de 
beleving van Belgen die een gevoel van wantrouwen, declassering en verlating uiten.

ACKERMANS & VAN HAAREN SOLIDARITY FUND 

DOELSTELLING Steun aan verenigingen, organisaties en ondernemingen die projecten ontwikkelen van 
algemeen belang: betaalbare kwaliteitszorg, onderwijs en maatschappelijke integratie van 
probleemkinderen, armoedebestrijding.

REALISATIE(S) Twintig projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 394.050.

STEUN
Antwerpen ArmenTekort Starten met een campagne om zo’n 200 kwetsbare 

jongeren, die extra hard worden getroffen door de 
coronacrisis, te bereiken en te koppelen aan een buddy 
tegen het einde van 2020, om de toenemende armoede 
in Antwerpen te bestrijden.

15.000 €

ArmenTekort Begeleiden van kwetsbare leerlingen tijdens de 6 jaren 
in het secundair onderwijs, via een samenwerking van 
kinderen, ouders, school, ATK en Teach for Belgium; 
focussen op hun eigenwaarde en een positief zelfbeeld, 
op hun eigen kracht, toekomstdromen, persoonlijke en 
schoolse vaardigheden en op een stimulerend netwerk.

30.000 €

CAW Antwerpen - Family 
Justice Center

In het kader van een samenwerkingsverband tussen 
diverse hulpverleningsorganisaties, politie, justitie 
en lokale besturen, opvangen van slachtoffers van 
intrafamiliaal geweld en hun gezinnen en hen terug in 
hun kracht zetten.

14.850 €
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PSC Open Huis Aanschaffen van een elektrische Riksjafiets om toe te 
laten dat vrijwilligers mensen die minder mobiel zijn 
kunnen vervoeren naar ontmoetingsactiviteiten of, 
samen met een vriend of vriendin, naar een plek in de 
natuur of een vroegere woonplaats; en indien gewenst, 
kunnen ze ook worden  gematcht met een onbekende 
om er samen met deze fiets op uit te trekken.

12.500 €

TEJO Jeugdtherapeuten  
Zonder Grenzen

Organiseren van preventieve, vroegtijdige hulpverlening 
en begeleiding voor jongeren tussen 10 en 20 jaar, 
anoniem en gratis, in het kader van de sociale ‘Hou-
Vast’-projecten binnen TEJO: uitgeven van een TEJO-
strip, voorbereiden van een speelse, participatieve 
tentoonstelling over de rechtspositie, het persoonlijk 
welzijn en de concrete hulpverlening aan jongeren, 
en ook werken aan een ‘schuilplaats’ om jongeren in 
nood tijdelijk, rustig en veilig te begeleiden, evenals van 
praatgroepen, podcasts en kortdurende woonunits voor 
jongvolwassenen die het moeilijk hebben.

30.000 €

Vereniging voor Solidariteit Begin juli een 10-tal vakanties in eigen land organiseren 
voor 300 kinderen en jongeren uit 5 Antwerpse kansarme 
wijken, en in de weken daarna in de wijken zelf een 
‘summerschool’ openen om de schoolachterstand weg 
te werken.

37.500 €

Antwerpen - Hoboken Recht Op Organiseren van workshops, theatertechnieken en 
individuele/ therapeutische opvolging (indien nodig) om 
bij te dragen tot het psychisch welbevinden van jongeren 
in armoede, en tot aansluiting bij het onderwijs, teneinde 
het risico op ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan. 

10.000 €

Antwerpen - Merksem Voedselbank Antwerpen-
Mechelen-Turnhout vzw

Ten bate van gerechtigden van de voedselbank, 
aankopen van verse groenten en fruit, die de nodige 
vitamines leveren om de winter beter te doorstaan, 
als aanvulling bij de droge voeding, conserven en 
diepvriesvoeding die gul worden geschonken.

15.000 €

Antwerpen - Wilrijk Lucia Verstrekken van financiële noodhulp aan jonge kinderen 
in kansarme gezinnen en aan zwangere vrouwen in de 
provincie Antwerpen.

15.000 €

Elsene SOS Kinderdorpen België Creëren van gastvrije ruimtes, teneinde de kinderen 
die opgevangen worden in het SOS Kinderdorp 
Chantevent en de jongeren van het opvanghuis Hejmo, 
in staat te stellen om hun sociale banden, die verloren 
gingen door de covid-19-crisis, te herstellen; inrichten 
van de buitenruimtes met picknicktafels, banken 
en verschillende buitenspellen, om de socialisatie 
van kinderen na de crisis te bevorderen en gezinnen 
in volledige veiligheid te verwelkomen; en extra 
computerapparatuur voorzien om het voor kinderen 
gemakkelijker te maken om in contact te blijven met hun 
naasten.

55.200 €

Etterbeek Goods to Give Steunen van een crowdfundingproject van Goods to 
Give.

10.000 €

Leuven - Kessel-Lo Eureka Foundation Ontwikkelen van het programma CleverShare om 
jonge kinderen die ernstige problemen hebben in de 
schriftelijke communicatie op school, op een simpele 
manier taken en toetsen te laten delen met hun 
leerkracht en om hen tegelijk IT-vaardiger en autonomer 
te maken; aldus kunnen ze ook een beter zelfbeeld 
ontwikkelen.

21.000 €

Eureka Foundation In tijden van corona extra ondersteunen van het 
afstandsleren bij leerlingen met een beperking inzake 
schriftelijke communicatie; via het zo eenvoudig mogelijk 
inschakelen van IT in de klas, thuis en bij de logopedist.

15.000 €
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Malle Togo Debout Optrekken van een nieuw gebouw met 4 slaapzalen en 
bureauruimtes in Lomé (Togo), om toe te laten dat een 
lokale ngo er instaat voor het onthalen, opvangen en re-
integreren van straat- en weeskinderen, slachtoffers van 
geweld en jeugddelinquenten tussen 6 en 17 jaar oud.

15.000 €

Oudenburg Coaching for Heroes Voorzien in een schaalbaar netwerk van ervaren coaches 
om in crisisperiodes eerstelijnsondersteuning aan te 
bieden aan organisaties en medewerkers die onder hoge 
druk staan.

5.000 €

Oudergem Belgische vereniging voor 
strijd tegen mucoviscidose

Aankopen van herbruikbare mondmaskers teneinde ze 
gratis aan te bieden aan mensen met mucoviscidose en 
hun familie.

8.000 €

Zandhoven - Pulderbos Pulderbos - 
Revalidatiecentrum voor 
kinderen en jongeren

Aanwerven van een voltijdse medewerker (animator 
of verzorgende), ter vervanging van oudere vrijwilligers 
die wegens de coronacrisis niet meer ingezet mogen 
worden; om zich bezig te houden met de kinderen en 
jongeren van het Respijthuis, teneinde vaak uitgeputte 
ouders te ontlasten.

15.000 €

Zemst Villa Clementina Opbouwen van een ‘Villa’-webshop met prachtige 
producten, om, ondanks de afgelasting van events 
vanwege de coronamaatregelen, toch financiële input te 
genereren.

5.000 €

Zwijndrecht Animal Assisted Projects vzw Organiseren van bezoeken van opgeleide vrijwilligers 
samen met hun ‘aaibaar’ huisdier aan woonzorgcentra 
en therapeutische centra, om er samen met de bewoners 
een leuke activiteit te doen, of zich onder te dompelen 
in een hartverwarmende knuffelsessie, tot vreugde van 
iedereen.

15.000 €

VERENIGD KONINKRIJK London School of Hygiene 
and Tropical Medicine

Teneinde het publieke vertrouwen in vaccins te 
verhogen, kritisch onderzoeken en in kaart brengen 
van de gevoelens rond covid-19; versterken van 
het omgaan met big data-analyses; en opbouwen 
van lokale capaciteit en training in deze innovatieve 
expertisedomeinen.

50.000 €

ALPRO SOCIAAL FONDS

DOELSTELLING Steun voor initiatieven i.v.m. mens, milieu, gezondheid en duurzaamheid. Het Fonds 
kan ook tussenkomen voor Alpro-personeelsleden met financiële problemen door 
ziekte, ongeval of handicap.

REALISATIE(S) In 2020 heeft het Fonds tweeëntwintig projecten gesteund voor een totaalbedrag van € 
87.350. Daarvan zijn tien projecten door het Fonds gesteund in reactie op de Covid-19-
crisis.

STEUN
Antwerpen Vereniging voor Solidariteit Aan dak- en thuislozen degelijke mondmaskers geven 

die ze na gebruik kunnen inruilen voor een nieuw masker, 
en hen ook flesjes handgel verstrekken, samen met 
handcrèmes om huidirritatie te voorkomen.

1.000 €

Eeklo Jeugdhulp Don Bosco - 
Vlaanderen

Verlenen van digitale hulp in coronatijden ten bate 
van preteaching in leefgroepen, skypen met kinderen, 
jongeren en ouders; en ook om kinderen in moeilijke 
situaties de kans te geven om hun mama en papa te 
horen én te zien.

3.600 €

Gent Ontmoeting Buitenlandse 
Studenten Gent

Financieel compenseren van buitenlandse studenten uit 
het Zuiden, die hun studentenjob verloren door de covid-
19-crisis en maar over een kleine of geen studiebeurs 
beschikken; en uitbreiden van de voedselbedeling tot 
ongeveer 150 studenten.

2.500 €
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Gent - Gentbrugge KOC Sint-Gregorius - 
Provincialaat Broeders van 
Liefde

Aanleggen van een inspirerende en duurzame 
buitenruimte waar kinderen en jongeren met een 
beperking kansen krijgen en anderen (buren en 
sympathisanten) kunnen ontmoeten; om hen aan 
te zetten hun mogelijkheden te exploreren en om 
spelenderwijs hun interesse op te wekken voor natuur, 
sport, bewegen en een gezonde levensvisie.

4.000 €

Sportaround Met een 45-tal kwetsbare kinderen een week op kamp 
gaan naar zee en daar allerlei uitstappen en sportieve 
activiteiten doen.

3.000 €

Gent - Oostakker Martens-Sotteau ICT-ondersteuning aanbieden aan kinderen in een 
residentiële voorziening om de contacten met hun 
omgeving ook in coronatijden te onderhouden en ook in 
het kader van preteaching.

3.000 €

Ieper Vrijwilligers Arrondissement 
IEPER (VAI)

Vervangen van een wagen die specifiek is uitgerust voor 
het vervoer van rolstoelgebruikers.

1.000 €

Kortrijk CIG Huis Ter Leye Inrichten van een snoezelruimte in een nieuw gebouw 
voor de kinderwerking, om jonge kinderen tot rust te 
laten komen als een stressvolle situatie in hun gezin te 
zwaar weegt; daarnaast stimuleert de ruimte de kinderen 
ook om te ontdekken, te voelen en te luisteren, en biedt 
ze ouders en kinderen de kans om samen te spelen en 
hun band te versterken.

2.000 €

CKG DON BOSCO Aankopen van kwaliteitsvolle fietsen en loopfietsen voor 
de startende fietsers die verblijven in het CKG (kleuters 
en kinderen uit het 1ste en 2de leerjaar) en voor de al 
meer ervaren fietsers en hun leefgroepbegeleiders (of 
hun ouders tijdens bezoekmomenten); en de kinderen 
aldus stimuleren om hun energie op een positieve 
manier kwijt te raken, aan hun motorische ontwikkeling 
te werken en om de mooie omgeving te verkennen.

1.000 €

De Kier Aankopen en verdelen van 10 laptops aan kinderen (10 
tot 14 jaar) uit kwetsbare gezinnen om hen in staat te 
stellen afstandsonderwijs te volgen.

4.000 €

Kortrijk - Heule de branding waak Aankopen van in de hoogte verstelbare bedden om het 
werk van de verzorgers te vergemakkelijken, maar vooral 
ook voor het comfort van de opgenomen gasten met 
‘diep verstandelijke’ en ernstige motorische beperkingen, 
én voor de oudere bewoners.

1.750 €

La Hulpe United Fund for Belgium Sociale integratie bevorderen om uitsluiting te 
verminderen via diverse acties: aanbieden van gelijke 
kansen aan zoveel mogelijk burgers, bestrijden van 
armoede, helpen van mensen met een beperking en 
focussen op het welbevinden van burgers.

3.000 €

Roeselare Kloen vzw Kinderen in het ziekenhuis én langdurig thuisverblijvende 
zieke kinderen worden regelmatig bezocht door speciaal 
opgeleide clowns die hen hun pijn en angst even 
doen vergeten; de clowns helpen ook mee bij allerlei 
aangepaste activiteiten voor kinderen met reuma, 
mucoviscidose en primaire immuunstoornissen.

1.000 €

Wevelgem - Moorsele De Waterlelie Op en rond de speelplaats verschillende ‘gevoelsplekjes’ 
creëren waar de leerlingen naartoe kunnen als ze 
boos, verdrietig of alleen zijn, en als ze een ruzie willen 
uitpraten; en voort inrichten van een stopklas, waar 
leerlingen naartoe kunnen als ze er eventjes tussenuit 
moeten of als het hen teveel wordt; om op die manier het 
welbevinden van de leerlingen te verhogen.

1.500 €
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CANADA Malnutrition Matters Platformen ter beschikking stellen van vrouwen en 
jongeren om hen toe te laten aan hun buren betaalbaar 
voedsel, op basis van sojabonen van hoge kwaliteit, 
te verstrekken teneinde ondervoeding in kwetsbare 
gemeenschappen duurzaam te bestrijden; en aan 
de vrouwen en jongeren ook opleidingen aanbieden 
(voedselverwerking, regels rond voeding en hygiëne, en 
basisbeheer van kleine bedrijven), om hen financieel 
autonoom te maken.

30.000 €

DUITSLAND vision:teilen - eine 
franziskanische Initiative 
gegen Armut und Not - e.V.

Steunen van een initiatief ter bestrijding van armoede 
in Duitsland en in 10 andere landen; in Duitsland lopen 
momenteel 5 regionale projecten.

2.000 €

vision:teilen - eine 
franziskanische Initiative 
gegen Armut und Not - e.V.

Steunen van de luister- en hulptelefoon ‘Hallo Nachbar!, 
waarnaar in Düsseldorf kan worden gebeld door 
iedereen die zich alleen voelt of hulp nodig heeft.

6.000 €

FRANKRIJK AGIIR FLORIVAL Organiseren van een wekelijkse voetbaltraining, naast 
vriendschappelijke oefenwedstrijden en een tornooi, 
voor 14 jongvolwassenen met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking om deze sport te leren kennen; 
hen aanmoedigen om zich te integreren in een club en 
in de maatschappij; verbeteren van hun coördinatie en 
hun motoriek, hun zelfvertrouwen en hun gezondheid, 
en bevorderen van een sociale mix; om de houding 
tegenover een beperking te veranderen.

2.000 €

VERENIGD KONINKRIJK All Saints Community 
Catering Limited

Tijdens de coronacrisis leveren van warme maaltijden 
aan kwetsbare mensen, die geïsoleerd leven of financiële 
problemen hebben.

1.000 €

ANDYSMANCLUB Limited Steunen van 33 groepen van lotgenoten in het Verenigd 
Koninkrijk en in Schotland, om elkaar te ondersteunen bij 
de preventie van suicide.

4.000 €

East Northants Community 
Services

Inrichten van een therapeutische tuin, om in te spelen op 
de sociale en psychologische noden van bewoners van 
het opvangtehuis dat een veilige, warme omgeving biedt 
aan 16 mensen zonder onderdak of vaste thuis.

5.000 €

Re-engage Openen van een telefoonlijn in het Verenigd Koninkrijk, 
om eenzaamheid en isolement te bestrijden, in het 
bijzonder van kwetsbare alleenstaande mensen die 
ouder zijn dan 75 jaar, en thuis in afzondering leven.

5.000 €

FONDS ANDO – ONDERSTEUNING VRIJWILLIGERSWERK

DOELSTELLING Steun aan projecten van vrijwilligers of van kleine verenigingen die vrijwilligerswerk 
promoten. Focus op kansen, (re)integratie, dialoog tussen bevolkingsgroepen in België, 
ontwikkelingsprojecten,…

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 6.000.

STEUN
Gent Uilenspel Gratis leerondersteuning en hulp bij schooltaken 

aanbieden aan kinderen uit maatschappelijk kwetsbare 
gezinnen, om hun ontwikkelingskansen te vergroten; de 
begeleiding focust op kinderen uit de 3de kleuterklas en 
het 1ste en 2de leerjaar.

3.000 €

Mechelen Welcome in Mechelen Warmmenselijk verwelkomen van nieuwkomers en 
vluchtelingen via een burgernetwerk in Mechelen 
en hen racismevrij ondersteunen bij hun integratie; 
aanbieden van informele oefenkansen Nederlands, 
coachen op maat naar werk en infoavonden rond 
concrete onderwerpen (budgetmeters en spaarlampen, 
begrafenisverzekering, huurwetgeving, studieadvies); 
daarnaast organiseren van sensibiliserende acties 
rond migratie en asiel, in het bijzonder op de VN-
Wereldvluchtelingendag (21 juni).

3.000 €
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FONDS ANDRÉ

DOELSTELLING Hulp voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of met psychologische 
problemen kampen in België.

REALISATIE(S) Vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 35.000.

STEUN
Anhée - Denée Biodiversité Creëren van biodiverse plekken in de natuur met kinderen 

met een beperking, om hun ontplooiing en ontwikkeling 
te bevorderen, en hen, net als het grote publiek, 
sensibiliseren rond het behoud van de biodiversiteit in de 
eigen omgeving

5.000 €

Fleurus - Wagnelée La Ferme Paco’m les Autres Herstellen van de buitenpiste van het centrum voor 
hippotherapie, teneinde er het hele jaar door activiteiten 
te kunnen organiseren.

20.000 €

Nivelles La Maison des Enfants Renoveren van het trappenhuis en opnieuw schilderen 
van de opvanglokalen voor de allerkleinsten, om de 
leefruimtes voor de kinderen en het personeel warmer, 
speelser en gezelliger te maken.

5.000 €

Ramillies - Autre-Église L’Hacienda Renoveren van 2 badkamers die worden gebruikt door 
de jongeren.

5.000 €

FONDS VAN BPOST VOOR ALFABETISERING

Partner(s) Oprichter: bpost

DOELSTELLING Steun aan innoverende of bewustmakingsprojecten rond alfabetisering van jongeren en 
volwassenen in België.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 25.000.

STEUN
Leuven - Heverlee Digital For Youth .be Aanbieden van draagbare computers om ICT veilig 

en vlot toegankelijk te maken voor alle jongeren; en 
ondersteunen van organisaties via verschillende 
oproepen en projecten om de digitale kloof in België te 
dichten.

25.000 €

FONDS JMJS BREUGELMANS

DOELSTELLING Steun aan projecten rond verblijf, voeding of verzorging; en aan organisaties die 
geneeskundige of andere bijstand verlenen aan oudere of hulpbehoevende mensen.

REALISATIE(S) In 2020 heeft het Fonds acht financiële steunen toegekend voor een totaalbedrag van € 
50.000
> twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 30.000
> zes projecten kregen steun dankzij een samenwerking tussen verschillende Fondsen, 
waaronder het Fonds JMJS Breugelmans:
>> toekennen van € 5.000 steun voor de activiteiten van het Streekfonds Een Hart voor 
Limburg
>> toekennen van € 2.500 steun voor de activiteiten van het Fonds Candle in the Dark
>> toekennen van € 2.500 steun voor de activiteiten van het Fonds ICT Community for 
ASD
>> toekennen van € 5.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Malou Malou
>> toekennen van € 2.500 steun voor de activiteiten van de Damiaanactie
>> toekennen van € 2.500 steun voor de activiteiten van Artsen zonder Vakantie

STEUN
Anderlecht Simeon Ontwikkelen van een goede organisatiecultuur en 

-structuur én coaching in de verschillende residentiële 
huizen waar gepensioneerde, hulpbehoevende 
missionarissen van Scheut worden verzorgd.

25.000 €
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Gent Kinderkankerfonds Aanbieden van een spel- en ontspanningsaanbod aan 
huis, aan kinderen met een ongeneeslijke kanker en aan 
kinderen met kanker die een langer traject doorlopen 
wegens het opnieuw opduiken van een schijnbaar 
genezen ziekte of onverwachte complicaties.

5.000 €

FONDS PAULETTE CAPITAINE

DOELSTELLING Steun aan initiatieven voor jongeren met leerproblemen enerzijds. Steun aan projecten 
rond kankerbestrijding anderzijds. 

REALISATIE(S) > toekennen van € 23.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Rempart des Moines
> toekennen van € 7.000 steun voor de activiteiten van het Fonds André Van der Stricht

FONDS DAVID EN JOSÉE CENIE-ROOSEN

DOELSTELLING Een duurzaam antwoord bieden aan kwetsbare mensen die in armoede leven in 
Vlaanderen.

REALISATIE(S) Dezelfde organisatie kreeg tweemaal steun voor een totaalbedrag van € 15.000.

STEUN
Antwerpen Sociaal Winkelpunt Steunen van de sociale kruidenier om aan mensen 

in armoede de kans te geven een basisgamma van 
voeding, verzorgings- en huishoudproducten te kopen 
tegen een lage prijs, waarbij ze betalen wat ze zelf 
kiezen, wat belangrijk is voor hun eigenwaarde en 
zelfvertrouwen; en om de mensen ook aan te moedigen 
elkaar te ontmoeten, sociale netwerken te vormen en 
zich aan te sluiten bij het lokale verenigingsleven.

7.500 €

Sociaal Winkelpunt Bij de sociale kruidenier een basisgamma van voedings-, 
verzorgings- en huishoudproducten tegen een lage prijs 
aanbieden aan mensen in armoede; en voorzien in een 
ontmoetingsruimte naast de winkel, waar nieuwe sociale 
netwerken kunnen ontstaan en waar mensen worden 
toegeleid naar het lokale verenigingsleven.

7.500 €

FONDS PIET CLEEMPUT

DOELSTELLING Prijs voor een Vlaamse scriptie sociaal werk over efficiënte dienstverlening in de 
welzijnszorg, sociaal-cultureel werk, opbouwwerk, sociale en personeelsdiensten.

REALISATIE(S) > projectoproep: toekenning van de Prijs Fonds Piet Cleemput (waarde: € 5.000) aan 
Tessa Vanmeldert uit Kortenaken
> Tessa Vanmeldert deelt haar prijs (€ 2.500) met de Psychiatrische Kliniek Alexianen 
(Zorggroep Tienen), die een inloophuis ondersteunt waar mensen met psychische of 
verslavingsproblemen kunnen praten met deskundigen die vertrouwd zijn met hun 
problemen
> uitreiking van de Prijs Piet Cleemput 2019 aan Ruwayda Said Salem (Deinze), voor 
haar scriptie ‘Tegen mijn hart in’, een kwalitatief onderzoek naar de beleving, ervaring en 
positie van biologische ouders bij uithuisplaatsing (Gent, 7 februari)

STEUN
Kortenaken - Hoeleden Vanmeldert Tessa Bekronen van een scriptie die de ervaring van 

familieleden van patiënten in gedwongen opname 
binnen de psychiatrische kliniek Alexianen in Tienen, 
kwalitatief onderzoekt; daaruit blijkt dat familieleden 
voor en tijdens de gedwongen opname van een naaste, 
een hele lijdensweg afleggen en te weinig ondersteuning 
krijgen.

2.500 €

FONDS VALÉRIE-ANNE, MARIE-ASTRID, OLIVIER, GÉRALDINE EN JEAN-LOUIS DEMBOUR

DOELSTELLING Steun aan projecten die geselecteerd werden in het kader van de permanente 
projectoproep van het Armoedefonds van de Koning Boudewijnstichting of aan om het 
even welk ander initiatief voor kansarmen in België.
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REALISATIE(S) In het kader van de Covid-19-pandemie heeft het Fonds besloten noodhulp te verlenen 
aan twee initiatieven:
> steun van € 5.000 voor de Salaam Baalak Trust, om straatkinderen in New Delhi (India) 
te helpen
> steun van € 5.000 voor de Anak Tnk Association, om straatkinderen in Manilla 
(Filippijnen) te helpen

FONDS ANNA DESTREBECQ

DOELSTELLING Steun aan projecten die zich inzetten voor de belangen en rechten van kinderen, en van 
kwetsbare mensen in een levensbedreigende situatie.

REALISATIE(S) Toekennen van € 25.000 steun aan het Multifonds Pediatric Hematology Oncology voor 
medisch onderzoek naar kanker bij kinderen.

FONDS JEAN-CLAUDE DORTU

DOELSTELLING Het Fonds zal twee hoofddoelstellingen nastreven in de Franstalige regio van het land: 
- mensen in zeer kwetsbare situaties helpen; en - ondersteuning van ouderen en/of 
gehandicapten.

REALISATIE(S) Het Fonds heeft een steun van € 3.750 toegekend aan de projectoproep Armoede van de 
Koning Boudewijnstichting.

EUROCLEAR COMMUNITY AND SOCIAL FUND

DOELSTELLING Het Fonds financiert lokale projecten op het gebied van sociale integratie, financiële 
inclusie, onderwijs en ondersteuning.

REALISATIE(S) Vijftien projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 161.097.

STEUN
Aalst Aalsterse Vierdewereldgroep 

Mensen voor Mensen
Aankopen van gerenoveerde en betaalbare computers 
en ze schenken aan kwetsbare gezinnen in Aalst, om de 
digitale kloof te bestrijden en gelijke onderwijskansen te 
bevorderen.

10.000 €

Brussel ToekomstAtelierdelAvenir 
(TADA)

Informaticamateriaal aankopen voor 5 nieuwe 
werknemers en hen inzetten om nieuwe klassen te 
openen in weekendscholen, een netwerk van oud-
leerlingen te ontwikkelen en de indirecte TADA-impact te 
verhogen.

5.995 €

Brussel - Laken Shean Renoveren en uitrusten van transitwoningen voor 
erkende vluchtelingen in België.

9.017 €

Elsene Service d’Action sociale 
Bruxellois

Steunen van de werking van de Service d’Action Sociale 
in Brussel, om hulp te verlenen aan mensen in armoede, 
met name migranten en vluchtelingen.

10.044 €

Fexhe-le-Haut-Clocher L ‘HORIZON Installeren en inrichten van een atelier en een 
opvangruimte voor jongvolwassenen die sociaal 
afhaken.

15.000 €

Gent - Sint-Amandsberg SIVI Opknappen van het sociaal huis van SIVI vzw in Gent om 
minderbedeelde mensen in alle waardigheid en veiligheid 
te kunnen ontvangen; de dienstverlening omvat sociale 
bijstand, voedselhulp, een sociale kruidenier en een 
tweedehandswinkel, en kan rekenen op de inzet van een 
grote groep vrijwilligers.

10.000 €

Halle - Buizingen Zennedal-Ommekaar Uitbreiden van de sociale kruidenierswinkel ‘OMME-
karreke’ in Buizingen, om de lokale armoede te 
bestrijden.

12.100 €

Lennik Zonnestraal Inzetten van ‘De Tovertafel’, een kastje met een hd-
beamer, infraroodsensoren, een luidspreker en een 
processor, dat wordt opgehangen aan het plafond boven 
een tafel om interactieve spellen te projecteren, die 
aangepast zijn voor mensen met een beperking of met 
dementie; en hen ook een VR-bril aanbieden om hen toe 
te laten individueel te kijken naar bewegende beelden.

14.325 €
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Namur - Belgrade Foyer Saint-Augustin Bouwen van 4 eenkamerwoningen voor 4 minderjarigen 
uit de bijzondere jeugdbijstand om de stap naar 
autonomie voor te bereiden, met ondersteuning van het 
nabijgelegen opvangtehuis.

15.000 €

Rixensart La Maison’Elle Financieren van een anti-inbraaksysteem, 
brandbeveiliging en brandtrap, aansluitend bij de 
uitbreiding van het tehuis La Maison’Elle met meerdere 
ruimtes; teneinde bij te dragen tot de ontplooiing en 
de ontwikkeling van de persoonlijke en professionele 
vaardigheden van de gehuisveste vrouwen en van het 
welbevinden van de aanwezige kinderen.

10.000 €

Sint-Gillis Hubbie (ancien de lork) Inrichten van een gemeenschappelijke ruimte met 
snoezelruimte in een nieuwe woongelegenheid voor 18 
mensen met een beperking.

15.000 €

Sint-Jans-Molenbeek La Cité Joyeuse société 
Royale - Le Foyer des 
Orphelins

Renoveren en bemeubelen van de leefruimtes van 
een paviljoen en creëren van een geruststellende, 
aantrekkelijke omgeving voor de kinderen van het 
weeshuis.

10.000 €

Vorst Les Mousquetons Aanbieden van hippotherapiesessies aan 16 
‘buitengewone’ kinderen, gedurende het hele schooljaar, 
en ook van hippotherapie- en inclusiestages tijdens 
schoolvakanties.

10.000 €

POLEN Association of Disabled 
People in Zdzieszowice

Aanbieden van gespecialiseerde 
revalidatiemogelijkheden en -therapieën aan 
(voornamelijk) kinderen met een beperking, om in 
te spelen op de verwachtingen van hun gezin en 
zorgverstrekkers.

5.715 €

Fundacja Brat Slonce Inrichten van een studiezaal (met stoelen, bureaus, 
multimediasysteem en boeken) en kopen van laptops 
voor kwetsbare jongeren in Sanok (Polen), om hun 
leeromgeving te verbeteren.

8.901 €

FONDS FORBIDDEN COLOURS

DOELSTELLING LGTBQ+ mensen de middelen en de kansen bieden om een leven te leiden in volle 
zelfrespect, waardigheid en vrijheid.

REALISATIE(S) Zes projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 16.000.

STEUN
Brussel Rainbowambassadors Uitbouwen van een website en webinars als een nieuwe 

communicatievorm om in coronatijden een gezicht en 
een stem te geven aan ‘LGBTQI+’-senioren en om zoveel 
mogelijk mensen en organisaties te sensibiliseren rond 
hun situatie en hen de tools aan te reiken om zich open 
te stellen voor diversiteit op dit vlak.

3.000 €

Regenbooghuis / 
Rainbowhouse

Samenstellen van een groep van 5 tot 10 LGTBQI-
jongeren om hun gebrek aan vertegenwoordiging, 
zichtbaarheid en participatie te bestrijden, en om jonge 
generaties en de hele maatschappij te sensibiliseren 
rond de identiteit en de situatie van deze jongeren; 
het project laat toe dat LGTBQI-jongeren, die worden 
geconfronteerd met niet-aanvaarding en afwijzing, 
gebruik kunnen maken van de tools die ze nodig hebben 
voor hun ontplooiing en hun responsabilisering.

1.000 €

Brussel - Laken Jeunes Aidants Proches Steunen van LGTBQI-jongeren onder 26 jaar, die de zorg 
opnemen voor een naaste met een fysieke of mentale 
aandoening, beperking of verslaving; het programma 
focust op hun noden en sensibiliseert het grote publiek 
en de actoren uit de sectoren educatie, gezondheid 
en jeugd; verder helpt het de lokale actoren om hun 
inspanningen te coördineren teneinde een optimale 
begeleiding aan te bieden en aan de betrokken jongeren 
ontmoetings-, respijt- en empowermentmomenten aan 
te bieden.

3.000 €
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Liège Arc-en-Ciel Wallonie Realiseren van een fotoproject dat focust op 
‘LGBTQI+’-migranten en de kringen waarin ze 
verblijven in Wallonië, en organiseren van een reizende 
tentoonstelling van zwart-witfoto’s.

3.000 €

Sint-Gillis Action, Culture & 
Émancipation

Verbeteren van de opvang, integratie, veiligheid en 
emancipatie van asielzoekers, vluchtelingen en mensen 
zonder papieren van de LGBTQI-gemeenschap; 
organiseren van ontmoetingen, conferenties en 
opleidingen, toegespitst op het delen van ervaringen en 
het levensverhaal van de LGBTQI’s die te maken hebben 
met asiel en migratie, teneinde komaf te maken met 
stereotyperingen rond migratie en LGBTQI-burgers.

3.000 €

TOGO Association Togolaise pour 
les Femmes Abandonnées 
(ATFA)

Steun en begeleiding (gezondheid, huisvesting, 
autonomie) voor hiv-positieve holebi’s die op straat leven 
in Lomé (Togo) en het slachtoffer zijn van stigmatisering 
en discriminatie.

3.000 €

FONDS FRUIT DE DEUX VIES

DOELSTELLING Steunt onderzoeksprojecten rond kanker, cardiologie, dementie… Maar ook projecten 
die steun verlenen aan personen in een bestaansonzekere situatie in België of in het 
buitenland.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 9.000.

STEUN
Anderlecht ULB - Hôpital Erasme Ontsluieren van de rol van de bloeddrukregulatie (RAS) 

en de endotheliale microcirculatoire disfunctie bij het 
ontstaan van acuut longletsel tijdens een besmetting 
door een ernstig acuut respiratoir coronavirus 2 (SARS-
CoV-2); en identificeren van nieuwe biomarkers inzake de 
ziekteprognose.

3.000 €

Boussu - Hornu Centre Saint Vincent de Paul - 
Le Moulin de Vincent

Mensen helpen om opnieuw maximaal autonoom te 
handelen, door hen als mens integraal te erkennen, door 
hun verschillen, verlangens en plannen te respecteren, en 
door hun vaardigheden te waarderen.

3.000 €

Brussel Alzheimer Belgique Organiseren van aangepaste activiteiten voor mensen 
met dementie, zoals workshops kunst-therapie, 
psychomotoriek of herinnering, en aanbieden van 
respijtmomenten aan mantelzorgers.

3.000 €

FONDS HENRI ET GHISLAINE

DOELSTELLING Huisvesting garanderen voor mensen in armoede, wanhoop of onzekerheid, zodat ze een 
volwaardige rol kunnen spelen in hun familiale en sociale leven.

REALISATIE(S) Vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 147.000.

STEUN
Brussel Union des Artistes du 

Spectacle
In het kader van de coronacrisis, steunen van een 
solidaire actie teneinde kunstenaars uit alle sectoren 
financieel te ondersteunen.

40.000 €

Liège - Bressoux Cannara Inrichten van een derde opvangtehuis voor thuislozen, 
hen onderdak geven en ondersteunen, hen helpen om tot 
rust te komen en hun leven weer op orde te brengen, om 
opnieuw een rustig levensritme en positieve relaties te 
vinden en om een spaarpot aan te leggen in afwachting 
van hun toekomstige autonomie.

35.000 €

Namur Arche d’Alliance de Namur In het opvangtehuis voor alleenstaande vrouwen 
en kinderen elektriciteits-, vochtwerende 
en comfortwerkzaamheden uitvoeren in de 
ontmoetingsruimte; verbouwen van 8 appartementen en 
bouwen van een nieuw pand met 3 appartementen en 
kantoren.

12.000 €
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Sint-Gillis L’Ilot Lanceren van een coachingproject voor sociale 
investeerders, om aan dakloze mensen een duurzame 
woning aan te bieden.

60.000 €

FILANTROPISCHE ACTIE FAMILLE HAQUETTE

DOELSTELLING Als antwoord op dringende noden als gevolg van de lockdown, steunen van 
kinderopvanginitiatieven en verblijfsdiensten in de bijzondere jeugdzorg bij het aankopen 
van spellen en computers, om toe te laten dat de kinderen hun afstandsscholing 
voortzetten; en steunen van penitentiaire instellingen om te zorgen voor betere 
communicatiemiddelen ten bate van gedetineerden en hun familie en voor hun 
vrijetijdsbesteding.

REALISATIE(S) In het kader van de Covid-19-crisis kregen dertien projecten steun, voor een totaalbedrag 
van € 96.000.

STEUN

Anhée - Bioul Foyer l’Espérance In het kader van de covid-19-crisis, aankopen van tablets 
en laptops om het gebruiken van de interne en externe 
diensten van het communicatieplatform te bevorderen; 
invoeren van telewerken; organiseren van vergaderingen 
in openlucht en videoconferenties; en toelaten dat 
jongeren communiceren met hun naasten.

5.000 €

Brussel Fondation pour l’Assistance 
Morale aux Détenus

Kopen van een laptop om toe te laten dat een morele 
coördinator kwetsbare, geïsoleerde gedetineerden 
zonder financiële middelen, kan helpen om in contact te 
blijven met hun naasten en hun familie.

25.000 €

Ciney Maison Heureuse SASPE 
Dunes et Bruyères

Installeren van een schommel op het speelplein. 4.000 €

Hasselt Gevangenis Hasselt Ter beschikking stellen van omslagen, briefpapier, 
kaartjes, postzegels om de verbinding tussen 
gedetineerden en hun familie te behouden, ondanks de 
coronamaatregelen, en hen samen (via uitwisseling op 
afstand) laten werken aan een kunstproject; en hen ook 
extra belkrediet toekennen om het onderlinge contact te 
stimuleren.

5.000 €

Hoogstraten - Wortel Gevangenis van Wortel Inzetten van extra middelen in het kader van de 
quarantainemaatregelen om het contact van 
gedetineerden met hun familie te verbeteren, om 
hen financieel te ondersteunen en om de hulp- en 
dienstverlening voort te zetten, teneinde hun ‘dubbel’ 
isolement te doorbreken.

15.000 €

Kuurne Ster(k) Tijdens de coronacrisis een zinvolle vrijetijdsbesteding 
aanbieden aan jongeren, investeren in speelgoed 
en huren van specifieke attracties om hun beperkte 
bewegingsvrijheid zoveel mogelijk kwaliteitsvol in te 
vullen; eveneens investeren in hygiënisch materiaal, 
teneinde te voldoen aan de instructies van de Nationale 
Veiligheidsraad.

5.000 €

Leuven Hulpgevangenis Leuven Aankopen van materiaal voor gedetineerden om 
contacten met hun naasten en familie te bevorderen 
en om te sporten/creatief bezig te zijn in hun cel, 
en ook zorgen voor een levensmiddelenpakket; 
teneinde het extra isolement en de negatieve impact 
van de coronacrisis op hun mentaal welbevinden te 
verminderen.

5.000 €

Liège Sainte Adeline Financieren van uitgaven ten gevolge van de 
coronacrisis (uitrusting om ‘bubbels’ te creëren, 
beschermingsmateriaal, voldoende games).

5.000 €
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Moeskroen Rencontres Ontwikkelen van extra manieren om het welbevinden 
te bevorderen van de gezinnen thuis en de kinderen 
die geplaatst zijn in een opvangvoorziening; aankopen 
van computerspelletjes en -tools om toe te laten dat 
jongeren die wegens de lockdown niet naar school 
kunnen gaan, toch in staat te stellen schooltaken uit te 
voeren; en dragen van extra kosten voor telewerk.

5.000 €

Mons SASPE La Nacelle Steunen van La Nacelle, een opvangdienst voor kleine 
kinderen, die onderdak biedt aan 24 kinderen van 0 tot 
7 jaar die te maken hebben met een gezinscrisis, 24 uur 
per dag, 7 dagen per week.

4.000 €

Montigny-le-Tilleul La Cité de l’enfance Aankopen van materiaal voor shows en sport met 
153 kinderen en jongeren, als noodoplossing voor de 
quarantaine vanwege covid-19.

10.000 €

Oostende Centrum voor Kinderzorg 
en Gezinsondersteuning 
Kapoentje vzw

Aankopen van buitenspeelgoed en materiaal voor de 
kinderen en gezinnen van het crisiscentrum voor de 7/7-, 
dag- en nachtopvang van kinderen tot 12 jaar; 2 plaatsen 
worden permanent vrijgehouden voor kinderen van 0 tot 
3 jaar in een gevaarlijke thuissituatie.

4.000 €

Schaarbeek Cerfs-Volants, maison des 
tout petits

Herinrichten van het lokaal voor psychomotoriek om 
meer kwaliteitsvolle en meer diverse activiteiten te 
kunnen aanbieden aan de kinderen en om hen toe te 
laten even te ontsnappen aan hun loodzwaar dagelijks 
leven.

4.000 €

FONDS HÉLOÏSE

DOELSTELLING Steunen van projecten voor het dagelijks begeleiden van geïsoleerde ouderen, en voor het 
realiseren van empowerment en coaching van lastiggevallen of misbruikte vrouwen.

REALISATIE(S) Steun van € 5.000 voor de vzw Bras Dessus Bras Dessous (Vorst) voor het project 
‘Een heel speciale, maar toch feestelijke kerst 2020’: uitdelen van kerstpakketten aan 
bejaarden op 23 en 24 december, waarbij tijd wordt gemaakt voor een hartelijk gesprek.

IKEA FONDS - SOLIDARITEITSACTIE COVID-19

DOELSTELLING Een solidariteitsactie uitvoeren om een unieke financiële steun te bieden aan IKEA 
medewerkers die zwaar getroffen zijn door de Covid-19-crisis.

REALISATIE(S) Projectoproep ‘IKEA Fonds - Solidariteitsactie Covid-19’ steunde 35 werknemers van het 
bedrijf in België, voor een totaalbedrag van 23.435 euro. De namen van de begunstigden 
worden om privacyredenen niet genoemd.

FONDS JANSENIUS

DOELSTELLING Steun aan specifieke woonprojecten in Vlaanderen en aan bewoners in moeilijkheden 
door tijdelijke schulden of door onverwachte werken aan een gebouw.

FONDS MONSIEUR ET MADAME JOARIS-GOFFINET

DOELSTELLING Hoe ex-gedetineerden helpen opnieuw te functioneren in de samenleving? Het Fonds 
steunt in de Franse Gemeenschap projecten die ex-gevangenen daarbij helpen.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 16.800.

STEUN
Brussel Rizome-Bxl ASBL Begeleiden van mensen die de gevangenis verlaten in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om een woning te 
vinden, teneinde dakloosheid te voorkomen.

6.800 €

Liège Plate-Forme Sortants de 
Prison

Steunen van mensen die de gevangenis verlaten na 
een lange opsluiting, dankzij een programma dat hun 
toegang tot een woning faciliteert.

10.000 €
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FONDS NORMA JOOSSENS

DOELSTELLING Steun bieden aan Belgische acteurs/actrices van alle leeftijden, die door de coronacrisis 
kampen met financiële problemen.

REALISATIE(S) Het Fonds was zich bewust van de ernst van de gevolgen van de Covid-19-crisis voor de 
sector en besloot een deel van zijn middelen vrij te maken om alle acteurs en actrices in 
België, ongeacht hun leeftijd, gedurende een beperkte periode (4 weken) te steunen: 108 
in moeilijkheden verkerende artiesten konden zo  een beroep doen op de steun van het 
Fonds voor een totaalbedrag van € 90.681,50.

FILANTROPISCHE ACTIE JOVEL

DOELSTELLING Financiële steun aan instellingen en organisaties zodat ze mensen in schuldbemiddeling 
kunnen helpen om hun schulden af te lossen.

REALISATIE(S) Een project kreeg steun voor een totaalbedrag van €10.000.

STEUN
OCMW Antwerpen In het kader van de bestrijding van waterarmoede bij 

Antwerpse gezinnen met kinderen die regelmatig naar 
school gaan, eenmalig afbetalen van een schuld aan de 
watermaatschappij van maximaal 500 euro.

10.000 €

FONDS HÉLÈNE JEANNIE KUGENER

DOELSTELLING Steun aan initiatieven die hulp bieden aan mensen die het moeilijk hebben wegens ziekte 
of kwetsbare levensomstandigheden.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 12.000.

STEUN
Attert Maison Croix-Rouge Attert-

Martelange-Fauvillers
Inrichten van een sociale kruidenierszaak in Martelange, 
om ervoor te zorgen dat gerechtigden minder moeten 
betalen voor de producten en kunnen verpozen bij een 
koffie.

12.000 €

FONDS LE COMPAS

DOELSTELLING Steunt sociaal-culturele muziek-, theater- en dansinitiatieven, die de multiculturele 
dimensie bevorderen en zich richten tot kinderen, jongeren of kwetsbare publieksgroepen.

REALISATIE(S) Zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 48.500.

STEUN
Brussel - Neder-over-
Heembeek

Bienveillance à l’école asbl Werken aan een beter schoolklimaat om de school te 
helpen haar opdrachten zo goed mogelijk te vervullen; 
schoolklimaat, kwaliteiten van het leerproces en het 
welslagen van de leerlingen op school zijn immers erg 
sterk met elkaar verbonden.

10.000 €

Elsene asbl ReMuA Het gebruik van muziek als ontwikkelingsinstrument 
voor jonge kinderen uit kansarme gezinnen, door het 
aanbieden van gratis inleidende muziekworkshops op 
scholen.

7.000 €

Les Meutes Organiseren van participatieve ateliers om de talenten 
in de modelwijk in Laken te benutten en om het 
architecturale erfgoed van de wijk te laten ontdekken via 
socioculturele en filmische projecten, podiumkunsten en 
muziek; en voorstellen van de creaties van de bewoners 
op verschillende cultuurplekken in Brussel.

5.000 €

Etterbeek The Red Pencil (Europe) Bijdragen tot de verwerking van de rouw die gepaard 
gaat met migratie, via kunst- en muziektherapie in 
asielcentra in België; migranten aldus helpen om 
te herstellen van traumatische ervaringen, om hun 
veerkracht te versterken, hun zelfrespect terug te vinden 
en zich beter te integreren in de gemeenschap.

10.000 €
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Manage IThAC (Initiatives Théâtre 
Ados Création)

Opzetten van een toneelstuk dat gebaseerd is op de 
Odyssee van Homeros, met jongeren van 5 klassen van 
het secundair onderwijs en professionele acteurs; jonge 
mensen kennis laten maken met alle aspecten van het 
creatieproces, van het schrijven tot de voorstelling via 
het decorontwerp, het acteren en de dramaturgie; het 
komt er vooral op aan om hen het woord te geven en 
samen met hen na te denken over de thema’s in het 
werk van de Griekse schrijver, zoals het zoeken naar 
de identiteit, de relatie met de andere, gastvrijheid, 
maatschappelijke waarden.

10.000 €

Ukkel Odyssée Lanceren van een pilootproject, om proactief en 
vroegtijdig steun te verlenen aan een 40-tal kwetsbare 
Brusselse jongeren die schoolmoe zijn, en uitnodigen 
van hun leerkrachten om als co-animator te participeren 
aan de projectworkshops, teneinde die opdracht 
vervolgens zelf te kunnen opnemen.

4.500 €

Wanze Réussir à l’école Aankopen van 2 laptops om contact te houden met 
de cursisten en de leerlingen tijdens de lockdown, en 
ze ook inzetten voor de lessen Frans vreemde taal en 
inhaallessen, en in het kader van  de huistaakbegeleiding.

2.000 €

FONDS MARC-ANTOINE MORELLE

DOELSTELLING Steun aan projecten die de sociaalprofessionele inschakeling van kwetsbare mensen 
bevorderen via beroepsopleidingen. Steun aan projecten voor gezinnen in een 
bestaansonzekere situatie.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 22.800.

STEUN
Chaumont-Gistoux Le Sarment Zorgen voor een veiliger inrichting en vernieuwen van het 

terras en het bordes om het comfort van de residenten 
te verbeteren.

2.800 €

Perwez Côte-à-Côte Aanwerven van een deeltijdse opvoeder om het 
personeelsteam te versterken, teneinde 2 mensen met 
een verminderde mobiliteit te kunnen opvangen in een 
tehuis dat mikt op autonomie, en om de bewoners beter 
te kunnen ondersteunen.

20.000 €

FONDS NEW LIFE

DOELSTELLING Voorkomen en bestrijden van eergerelateerd geweld en andere vormen van geweld tegen 
vrouwen en kinderen.

REALISATIE(S) Elf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 91.618.

STEUN
Mons Violences et Mariages forcés Multidisciplinaire hulp bieden aan slachtoffers van 

eergerelateerd geweld en gedwongen huwelijken in de 
regio van Bergen: hen in veiligheid brengen, inspelen 
op hun basisbehoeften (hygiëne, kleding, voedsel, 
geneesmiddelen) en hen psychologisch, sociaal, 
juridisch en pedagogisch bijstaan, om hen autonoom te 
maken.

3.500 €

DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Solidarité des Jeunes 
Filles pour l’Education 
et l’Intégration 
Socioprofessionnelle 
(SOJFEP)

Een veilige ruimte bieden om adolescenten die het 
slachtoffer zijn van een vroegtijdig of gedwongen 
huwelijk of die ontvoerd zijn, op te vangen, te horen, 
raad te geven, noodhulp te verlenen, tijdelijk onderdak 
te verschaffen en door te verwijzen naar andere 
medische, juridische en justitiële hulp; hun reïntegratie 
in het onderwijs en op sociaal-professioneel gebied 
ondersteunen door hen een snelle opleiding in 
ondernemerschap en kleine ambachten aan te bieden, 
waardoor zij in staat zullen zijn in hun eigen onderhoud 
te voorzien.

11.570 $
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IVOORKUST Aide à la Jeunesses Africaine 
Défavorisée  (ONG AJAD)

Aanbieden van medische en psychologische 
ondersteuning en van een sociaal-professioneel 
integratieprogramma aan 10 jonge meisjes uit Songon, 
slachtoffers van seksueel geweld, een kindhuwelijk of 
-zwangerschap.

7.800 €

NEPAL Good Neighbors International 
(GNI Nepal) 

Steun voor de emancipatie van jonggehuwde vrouwen 
in Nepal, door de economische kansen en het psycho-
emotionele welzijn van deze jonge vrouwen (16 tot 25 
jaar), uit achtergestelde gezinnen met een laag inkomen 
in het district Darchula te verbeteren.

10.000 €

OEGANDA Amani Initiative Ltd “Connected Women”: verstrekken van mobiele telefoons 
aan 300 kwetsbare meisjes en jonge vrouwen die risico 
lopen (armoede, vroegtijdig huwelijk, gendergerelateerd 
geweld) en hen helpen de digitale vaardigheden te 
verwerven om ze te gebruiken; hun ook opleiding 
aanbieden inzake leiderschap, financiële educatie, 
sociale bescherming en levensvaardigheden.

9.970 €

Education & Development 
Opportunity Uganda (EDOU)

Bestrijden van kindhuwelijken en tienerzwangerschappen 
in Oeganda door aan 25 meisjes van 15 tot 19 jaar een 
studiebeurs te geven voor een opleidingsprogramma in 
wetenschap, techniek, en wiskunde, om ook het stigma 
rond meisjes in wetenschappelijk/technische vakken 
(STEM) te doorbreken.

8.000 €

Social Empowement and 
Legal Aid Foundation (SELAF)

Slachtoffers van vroege en gedwongen huwelijken 
helpen door hen medische zorg, rehabilitatie en 
inkomensgenererende vaardigheden te bieden, zodat 
zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en een vrij, 
zelfverzekerd en succesvol leven kunnen leiden. Het 
programma omvat ook de vervolging van de overtreders 
voor de rechtbank.

9.760 €

PAKISTAN Panah Trust Bescherming van kwetsbare vrouwen in Karachi die het 
slachtoffer zijn van schendingen van de mensenrechten 
en geweld, door hen en hun kinderen tijdelijk onderdak, 
psychologische steun en een kans op wederopbouw te 
bieden.

10.000 €

ZIMBABWE WAP, Women Advocacy 
Project

Empowerment van meisjes door middel van zeep 
in Zimbabwe: 60 jonge vrouwen en meisjes in de 
Eye Court-gemeenschap kregen een opleiding in de 
productie en verkoop van zeep voor alle doeleinden. Er 
is een grote markt voor zeep in arme gemeenschappen, 
vooral omdat de COVID-19-pandemie veel handen 
wassen vereist.

9.680 $

DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Mamas for Africa In partnerschap met het Panzi Ziekenhuis een 
familiebemiddelingsprogramma opzetten voor 
vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel en 
op gender-gerelateerd geweld in Oost-Congo; hun 
toegang tot medische zorg en psychologische 
begeleiding vergemakkelijken; hun sociale reïntegratie 
in de gemeenschap bevorderen; bewustmakings- en 
preventiecampagnes organiseren, waarbij mannen 
uitdrukkelijk als bemiddelaars worden betrokken.

10.000 €

Mama Kivu Lanceren van een bewustmakingscampagne over 
de gelijkheid van mannen en vrouwen, gericht op 
alleenstaande boerinnen en jonge moeders in de regio’s 
Butembo en Lubero in de provincie Noord-Kivu; hen 
informeren over hun rechten als vrouw, het belang 
van gezondheidszorg en de gevaren van onzichtbare 
moordenaars zoals Ebola en COVID-19, zodat zij op hun 
beurt de mensen om hen heen bewust kunnen maken.

4.449 €

FONDS NORIA

DOELSTELLING Steun aan initiatieven in België die verpaupering bestrijden en kwetsbare gezinnen in 
armoede helpen.  
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REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 10.000.

STEUN
Charleroi - Marcinelle Formidable Inrichten van een aanhangwagen met een douche voor 

daklozen.
5.000 €

Schaarbeek Association Belge de l’Ordre 
de Malte - La fontaine

Aanbieden van dagopvang aan daklozen, inclusief 
basishygiëne (kleren wassen en douche), medische zorg, 
haarkapper, snack en luisterend oor.

5.000 €

FONDS OSTERRIETH-SPETH

DOELSTELLING Steun aan solidariteitsprojecten voor kansarmen waarin leden van de familie van de 
stichters een actieve inbreng hebben.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 75.000.

STEUN
Brussel - Neder-over-
Heembeek

Ados Pilifs Vervangen van de verwarmingsketel van het centrum, 
om de leefomgeving van 50 leerlingen met een ernstige 
vorm van autisme comfortabeler te maken, wat kan 
bijdragen tot hun concentratievermogen.

25.000 €

Nijlen - Kessel Iona vzw voor heilpedagogie 
en sociaaltherapie

Investeren in een bus, om collectief vervoer te 
organiseren voor de bewoners in het kader van hun 
activiteiten en uitstappen; en ook investeren in een 
ruimere veranda/keuken, om het toenemende aantal 
bewoners te kunnen opvangen.

50.000 €

FONDS POLFLIET-LEPOT

DOELSTELLING Het Fonds steunt vooral projecten met een multiplicatoreffect en die sociaal, 
wetenschappelijk of cultureel vernieuwend zijn.

REALISATIE(S) Steun van € 5.000 aan de asbl A.C.I.S. (Rocourt) voor de crèche Saint-Raphaël.

FONDS PRO VERITATE

DOELSTELLING Het Fonds helpt in België en in het buitenland mensen die sociaal kwetsbaar zijn. Het 
Fonds steunt eveneens wetenschappelijk en medisch onderzoek.

REALISATIE(S) Zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 30.000.

STEUN
Ans Filles de la Charité de la 

province de Liège
Organiseren van een jaarlijks ontmoetingsweekend voor 
mensen die gekwetst in het leven staan en in armoede 
leven: in een open, spirituele sfeer praten de deelnemers 
over een zelfgekozen thema, begeleid door een monnik, 
en vervolgens vertrekken ze, bereid om hun weg en hun 
moeilijk leven voort te zetten.

2.000 €

Boussu - Hornu Centre Saint Vincent de Paul - 
Le Moulin de Vincent

Ieder individu integraal erkennen, met respect voor 
verschillen, verlangens en plannen, en ontplooien van 
allerlei activiteiten om de vaardigheden en het herstel 
van alle minderbedeelden te bevorderen.

6.000 €

Liège Centre d’Accueil pour Enfants 
‘La Maison Heureuse’

Verbouwen van het moedertehuis, om meer jonge 
moeders, in de meeste gevallen uit financieel of sociaal 
kwetsbare gezinnen, onderdak en ondersteuning te 
bieden; teneinde aldus schooluitval, werkloosheid, 
armoede, depressie, en zelfs mishandeling te 
voorkomen, en om aldus ook te vermijden dat hun kind 
wordt geconfronteerd met hetzelfde drama dat ze vaak 
ook zelf ondergingen.

2.000 €

Sint-Joost-Ten-Node Les amis de Soeur 
Emmanuelle

Steunen van projecten die focussen op het lot van 
vrouwen en kinderen in armoede, kwetsbaarheid of 
uitsluiting, in de minst ontwikkelde landen, teneinde 
hun levensomstandigheden vooral via het onderwijs 
te verbeteren en bij te dragen tot hun harmonieuze 
ontwikkeling binnen hun samenleving.

2.000 €
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FRANKRIJK Communauté Petits Frères de 
Marie

Inrichten van een medische leefeenheid in een nieuw 
gebouw van de priorij.

6.000 €

Fraternité et amis de la 
brardière

Renoveren van een opvangchalet met 3 kamers, de 
binnenkant isoleren en herstellen van de plankenvloer, en 
vervangen van een douche; teneinde opnieuw bezoekers 
te kunnen ontvangen.

4.000 €

MADAGASCAR Enfants de pierre Tussenkomen in de inschrijvingskosten voor de scholing 
van kinderen in armoede in Madagascar.

8.000 €

FONDS CELINA RAMOS

DOELSTELLING Steun aan kleine projecten die inspelen op actuele behoeften in de samenleving. 
De projecten worden gedragen door mensen die sterk verankerd zijn in de lokale 
gemeenschap.

REALISATIE(S) > projectoproep ‘Fonds Celina Ramos - eenmalige steun’: projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 76.333
> projectoproep ‘Fonds Celina Ramos - verlengde steun’: projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 29.910
> een lening van € 71.000 aan Habitat et Humanisme voor hun 400 Toits project
> een lening van € 125.000 aan CLTB voor de aankoop van twee Calico-appartementen

STEUN
Aalst Regionaal Steunpunt voor 

Welzijnsbevordering en 
Sociale Impulsen

Creëren van nieuwe flexibele werkplaatsen (‘solidaire 
thuisateliers’) in de vorm van upcycling-, repair- 
of naaiateliers (mondmaskers e.a.), teneinde 
tewerkgestelde vluchtelingen (art. 60§7) en andere 
sociaal zwakkeren, die hun job tijdelijk of definitief 
verloren door de coronacrisis, een alternatief aan te 
bieden via deze innovatieve toepassing van ‘begeleide 
thuisarbeid op maat’.

2.500 €

Zorgtrajecten Aalst Normale zwangerschapscontroles in groepsverband 
uitbreiden naar voorlichting, interactieve leermethoden 
en gesprekken met kwetsbare zwangere vrouwen, ten 
einde al vroeg te werken rond kinderarmoede.

2.470 €

Aarschot - Langdorp Bij Ons Thuis Met een ploeg gemotiveerde vrijwilligers verbouwen 
van het ‘Pomphuis’ om (tijdelijk) onderdak te bieden 
aan gezinnen van vluchtelingen; en de veranda 
ombouwen tot een polyvalente ruimte voor anderstalige 
nieuwkomers, in de eerste plaats voor Nederlandse 
lessen, workshops (naaiwerk, toneel, computerles) en 
een praatcafé Nederlands.

2.500 €

Aiseau-Presles - Pont-
de-Loup

Régie des Quartiers 
Insersambre

Oprichten van een fietsatelier, die ook fietsen en 
herstelmateriaal ter beschikking stelt, om een kwetsbaar 
publiek toegang te geven tot mobiliteit en om aldus 
professionele en sociale uitsluiting te bestrijden; 
de gerechtigden worden met de medewerking van 
vrijwilligers ingeschakeld in de werkzaamheden en 
worden daarnaast collectief en individueel begeleid, 
teneinde hun autonomie en  levensomstandigheden te 
verbeteren.

2.500 €

Anderlecht makerlabo Brusselse jongeren en OKAN-leerlingen gedurende 
een week in de zomervakantie verwelkomen in een 
‘makerlabo’ waar gemotiveerde leerkrachten en mensen 
uit het werkveld innovatieve lespraktijken uittesten m.b.v. 
digitale maak-technieken (3D printen, elektronica), ten 
einde de jongeren motiverende lessen aan te bieden, 
zowel tijdens het zomerkamp als tijdens het schooljaar.

2.500 €
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Antwerpen Free Clinic Naast de bestaande, georganiseerde vrijetijdsbesteding, 
aanbieden van één begeleid werkmoment van 2 uur 
per week, tegen een onkostenvergoeding van €8, aan 
maximum 5 cliënten/bewoners van het Trappenhuis/
Zorghostel, teneinde hen, op hun vraag, de kans 
te geven om gezamenlijk, in en rond het gebouw, 
‘betaalde’ opdrachten uit te voeren zoals klussen bij de 
groendienst, poetsen, kleine huishoudelijke taken.

2.500 €

Brussel Les Gazelles de Bruxelles Opstarten van een nieuw sportaanbod dat specifiek 
gericht is op vrouwen (en hun kinderen) in precaire 
situaties, teneinde ervoor te zorgen dat deze vrouwen 
in een veilige omgeving samen kunnen bewegen; en dit 
organiseren in samenwerking met andere initiatieven 
die vrouwen bereiken (Open-Deur/Porte Ouverte vzw, 
Link=Brussel vzw - deelwerking Camelia, opvangcentrum 
Samu Social, Huis van de Vrouw).

2.300 €

Link=Brussel, centrum 
voor interculturele 
samenlevingsopbouw

Elke verandering van de richtlijnen in de strijd tegen het 
coronavirus, direct en juist verduidelijken aan mensen 
in armoede, om hen te helpen bij het oplossen van de 
daarmee gepaard gaande moeilijkheden op verschillende 
vlakken tegelijk (emotioneel, gezondheid, financieel, 
huisvesting, sociaal netwerk, huiselijk geweld, problemen 
met kinderen); en samen met hen streven naar een 
gezondere levensstijl om de immuniteit te verhogen.

2.500 €

Pierre d’Angle Renoveren van een doucheruimte in een opvanginitiatief 
ten bate van daklozen; en tevens installeren van een 
scheidingswand om de kleren droog te houden, van een 
klapstoel voor mensen met een beperking, en van een 
ventilatiepomp ter bescherming tegen vochtschade, 
teneinde hun comfort te verhogen.

2.500 €

Brussel - Neder-over-
Heembeek

AMO de NOH Voor jongeren (jongens en meisjes) uit de bijzondere 
jeugdbijstand, in het secundair onderwijs, organiseren 
van workshops styling en maatwerk, om hen te leren 
naaien (met de hand en met een machine) en om 
eigen creaties te realiseren; ze worden begeleid door 
een sociale medewerk(st)er (AMO) en een kleermaker/
maakster.

2.000 €

Charleroi - Jumet C-prévu Initiatieworkshops organiseren voor computer en 
audiovisuele media door 3 voormalige daklozen in 
samenwerking met webradio C-prévu om kwetsbare 
mensen opnieuw vertrouwen te geven, contacten te 
leggen en hun vaardigheden te ontwikkelen, ten einde 
hen uit hun isolement te halen en het grote publiek een 
andere kijk te geven op kwetsbaarheid.

2.500 €

Elsene RANA - Refugees Are Not 
Alone

Ontwikkelen van een sociaal-professioneel netwerk om 
geïmmigreerde moeders te integreren en autonoom te 
maken via het leren van de lokale taal in een gezellige 
interactieve omgeving; en hun kinderen ondertussen 
animeren via ludieke activiteiten; ten einde de 
levenskwaliteit en het burgerschap van deze moeders te 
verbeteren.

2.228 €

TCHAÏ - Temps d’accroche 
pour adolescents

Zoeken naar een manier om on- of laaggeschoolde 
jonge nieuwkomers en zogeheten Roms in het Brussels 
Gewest te integreren in het onderwijs, met respect voor 
hun eigen cultuur.

14.910 €

Fléron - Retinne Maison communale de la 
Jeunesse et des Loisirs 
Grandeurop Retinne

Aankopen van audiomateriaal voor het creëren van 
een live-muziekspektakel met zang, beatbox en 
keyboardmelodieën door en voor de (kwetsbare) 
jongeren van het jeugdhuis en de bevolking van Fléron.

1.500 €
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Genk Gigos Verhuren van de zaal van het jeugdlokaal (Ons Keetje) 
voor activiteiten van en voor de wijk, en voor partners 
zoals straathoekwerk, teneinde de wijk en de buurt te 
versterken; en de jongeren van het jeugdlokaal betrekken 
bij de organisatie van dit initiatief, teneinde de buurt op 
een laagdrempelige manier te laten kennismaken met 
deze doelgroep.

2.500 €

Gent Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen vzw (Rap Op Stap 
Zelzate)

Samen met de gezinnen de hele zomervakantie vooraf 
plannen en organiseren om ervoor te zorgen dat 
alle kinderen kunnen deelnemen aan socio-culturele 
activiteiten en het nieuwe schooljaar zonder een 
verhoogde achterstand kunnen starten; en aldus 
bijdragen tot het elkaar versterken en het bouwen 
aan fijne herinneringen, verhalen om te delen, rust, 
blikverruiming, nieuwe contacten en vriendschappen.

2.500 €

Sociale Kruideniers Gent Opstarten van een mobiele sociale kruidenier in 3 
(bijkomende) Gentse wijken om in te spelen op de 
basisbehoefte aan betaalbare en gezonde voeding 
en een toereikende dienstverlening; en aldus ook 
bijdragen tot sociale cohesie (ontmoeting), sociale 
tewerkstelling (werkvloer LED, art. 60, AMA) en activering 
(vrijwilligerswerk).

2.500 €

Gent - Sint-Amandsberg De Rode Lotus Verwerven van nieuwe machines voor een wekelijks 
naaiatelier en degelijk kookgerief voor de gezamenlijke 
maaltijden; en organiseren van gratis workshops 
duurzaam en goedkoop runnen van een huishouden 
voor mensen in armoede; ten einde bij te dragen tot de 
recyclage van grondstoffen, de waardigheid van mensen 
in armoede én de solidariteit en samenhorigheid.

2.450 €

Heusden-Zolder Art 27 Met de hulp van jonge vrijwilligers tijdens de zomer 
een vrolijk speel- en taalbad organiseren voor jonge 
anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen om hen 
zorgeloos en zinvol  te laten spelen mét aandacht voor 
participeren in de samenleving, spontaan een taal leren 
en vriendschap.

1.285 €

Jette Antenne Tournesol In de kookworkshops van een vrijwilligersnetwerk niet 
alleen onderling kennis uitwisselen over recepten, maar 
er ook een solidair aspect aan toevoegen en extra 
maaltijden klaarmaken voor geïsoleerde en kwetsbare 
patiënten van het medisch huis.

1.200 €

Liège Cisolré Migranten en transmigranten in Luik en omgeving 
opvangen op een plek die beter aansluit bij hun behoefte 
aan rust, hygiëne en waardigheid: toegang tot douches, 
toiletten, schone kleren, wasmachine; en dit publiek 
blijven voorlichten over hun rechten en hen bijstaan met 
juridische, medische, sociale en psychologische hulp.

15.000 €

Cisolré Met vrijwilligsters een exclusieve onthaal- en 
luisterruimte creëren voor jonge migrantenvrouwen 
en transmigranten in Luik, om hen te helpen zorg 
te dragen voor zichzelf en toegang te krijgen tot 
basishygiëneproducten voor vrouwen; en om contacten 
te leggen en hen voor te lichten over gevoelige 
onderwerpen: asielaanvraag, mishandeling, specifiek 
vrouwelijke gezondheidsproblemen.

2.500 €

Sortir du Bois Fondsen werven om het hele jaar door een 
basisuitrusting aan te kopen en hulp te bieden aan 
mannen en vrouwen in een situatie van dakloosheid, met 
en zonder papieren, die in bosjes of in een tent wonen, 
teneinde hen tijdelijk te huisvesten in een mobiele en/
of lichtgewicht behuizing en hen aldus ‘vakantie’ aan 
te bieden, teneinde hun vertrouwen en waardigheid te 
herwinnen.

2.500 €
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Lokeren Vagevuur Open Jeugdwerk Oprichten van een pizzapatrouille om verse pizza’s te 
leveren op feesten en publieke aangelegenheden, maar 
ook om extra kansen te bieden aan maatschappelijk 
kwetsbare jongeren die pizza’s leren maken en verkopen 
en aldus ook iets bijverdienen; het initiatief draagt ook bij 
tot groepsbinding, een positief imago in de buitenwereld, 
het opdoen van werkervaring en het verbreden van hun 
leefwereld.

2.500 €

Maasmechelen Thebe Wekelijks met de jongeren in het jeugdhuis samen koken, 
met aandacht voor gezonde voeding, budgetvriendelijk 
winkelen en het ontwikkelen van vaardigheden zoals 
koken en samenwerken; en het gemaakte eten achteraf 
zo goedkoop mogelijk aanbieden aan de bezoekers van 
het jeugdhuis.

2.500 €

Mons - Flénu JuridiCité Ten behoeve van een kwetsbaar publiek via 
videoconferentie, telefoon en sociale media, een gratis 
juridische permanentie organiseren met redactionele 
bijstand in het kader van administratieve en juridische 
procedures (formele administratieve en juridische 
brieven), om hen te helpen hun rechten inzake beroep en 
verdediging uit te oefenen.

2.500 €

Namur Espace communautaire, 
Maison des Jeunes et de 
la Culture de Salzinnes - 
Balances

Een ruilatelier openen in het jeugdhuis om 
tweedehandskleding, voorwerpen, huishoudelijke 
apparaten, spelletjes, schoolmateriaal in te wisselen 
voor zaken uit de eigen stock; en samenwerken met een 
naaiatelier en een repair-café om herstellingen te doen.

2.500 €

Sainte-Ode Alimen’T Aanleggen van collectieve moestuinen, om via een 
collectieve productie, meer en betere verse groenten te 
kunnen verdelen onder de meest kwetsbare mensen in 
de provincie Luxemburg.

2.500 €

Sint-Jans-Molenbeek BX Jeunes Oprichten van een meertalig virtueel platform door 3 
jonge nieuwkomers binnen D’Broej, die zich met de 
steun van een mentor autonoom willen organiseren 
als BX-Jeunes, teneinde jongeren toe te laten hun 
verhaal te vertellen; en ontwikkelen van projecten rond 
inspirerende mensen, betekenisvolle vrijetijdsbesteding, 
duurzame kwaliteitsvolle opleidingen, uitwisselingen en 
interculturele dialoog, om jongeren aan te zetten te leren 
uit eigen ervaring.

2.500 €

M.J. L’Avenir Meisjes uit een volkswijk in Molenbeek uitnodigen 
voor creatieve “Do it Yourself”-kunstworkshops 
om op een milieuvriendelijke manier aan de slag 
te gaan met juwelen, interieurdecoratie, kledij en 
schoonheidsproducten; om zichzelf te ontplooien en na 
te denken over overconsumptie.

2.500 €

Sint-Joost-Ten-Node Educ’Art Aan kinderen van 5 tot 10 jaar met schrijfproblemen, 
gratis, concrete, ludieke en plezierige oefeningen 
aanbieden, om hen te leren werken met de juiste tools 
(de juiste lettertekens, een leesbaar geschrift, een goede 
woordenschat), teneinde hun schrijfvaardigheid en 
schrijfplezier te ontwikkelen.

2.500 €

Tournai Anama Maandelijks een workshop organiseren teneinde 
kwetsbare vrouwen, die werden geconfronteerd met 
geestelijke gezondheidsproblemen, te helpen om hun 
zelfvertrouwen terug te vinden en vooruit te kijken.

1.000 €

Visé AMO Reliance Aan erg kwetsbare jongeren, die kampen met 
schooluitval of sociale uitsluiting, solidaire steun 
verlenen in de vorm van een verblijfsstage van 1 
week, teneinde hun zelfvertrouwen te verbeteren, hun 
isolement te doorbreken en hen nieuwsgierig te maken 
naar cultuur; en hen ook, begeleid door professionals 
uit de sociale sector, toegang geven tot ludieke en 
pedagogische activiteiten (groepsdynamiek, spel en 
animatie, uitstappen).

2.500 €
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Wavre - Limal Yambi Developpement Om de 2 weken een uitwisselings-, ontdekkings-, 
expressie- en meditatiemoment organiseren op basis 
van wat zinvol is voor de gerechtigden en bijdraagt 
tot hun veerkracht; en de overige weken besteden aan 
praatgroepen onder begeleiding van een bemiddelaar/
ster en vertaler/vertaalster.

2.400 €

Westerlo BuSO Tongelsbos BUSO-kinderen met autisme en gedragsstoornissen 
de kans geven om huishoudtoestellen van kansarmen 
te repareren, en om andere door hen gerepareerde 
toestellen (van het recyclagepark) aan hen te schenken; 
en kansarmen ook thuis begeleiden bij het opvolgen van 
hun energieverbruik.

2.500 €

FONDS SD WORX

DOELSTELLING Ontwikkelingen en verbeteringen bevorderen op het gebied van human resources, 
tewerkstelling en de relaties tussen werkgevers en werknemers, zowel in België als in het 
buitenland.

REALISATIE(S) Vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 221.435.

STEUN
Antwerpen - Merksem City Pirates Foundation Voortzetten van de samenwerking tussen SD Worx en 

het sociaal geëngageerde voetbalproject City Pirates 
dat jongeren die vaak opgroeien in een multiculturele, 
stedelijke context, meetrekt en responsabiliseert; 
organiseren van workshops om de vaardigheden te 
versterken, en van een jobbeurs voor studenten; en 
jongeren de kans bieden om zich te ontwikkelen als 
mens, maar ook als werknemer, werkgever en leider.

20.000 €

Brussel Mission Locale pour l’Emploi 
de Bruxelles-Ville

Aanmoedigen van bepaalde doelgroepen in Brussel 
om te starten met een kwaliteitsvol en duurzaam 
professioneel inschakelingstraject; en hen stimuleren 
om hun autonomie snel te ontwikkelen en om deel te 
nemen aan activiteiten die hen kunnen helpen om werk 
te vinden.

101.435 €

YouthStart Belgium Maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 16 en 
30 jaar in heel België aanmoedigen om op zoek te 
gaan naar kansen teneinde ondernemer te worden 
van hun eigen leven; via een gratis 8-daagse training 
ontdekken ze wat hun talenten en dromen zijn, krijgen 
ze zelfvertrouwen en werken ze aan het realiseren van 
hun droom, en tijdens dat proces ontwikkelen ze tevens 
essentiële attitudes en competenties; aan het einde van 
de training presenteren de jongeren hun bedrijfsidee en 
toekomstplan aan het aanwezige publiek en ontvangen 
ze ook een YouthStart-certificaat.

50.000 €

Elsene Rising You Faciliteren van de integratie van nieuwkomers aan de 
hand van sport, opleiding en begeleiding naar werk; en 
in Antwerpen een klim- en trainingscentrum bouwen 
teneinde jonge klimmers het perspectief te bieden op 
uitdagende jobs in deze sector.

50.000 €

FONDS SOEURS DE SAINT-AUGUSTIN DE BAVIÈRE

DOELSTELLING Financiële steun aan sociaal-cultureel vernieuwende initiatieven die het materiële en 
morele comfort van de begunstigden verbeteren.

REALISATIE(S) Projectoproep: vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 43.180.

STEUN
Ans Entraide et Partage Gezien covid, dringend vervangen van de (afgekeurde) 

bestelwagen om levensmiddelen af te halen bij de 
Voedselbank en ze te leveren bij 15 nieuwe gezinnen 
in Alleur en Loncin, die te veraf wonen om ze, zoals 50 
andere gezinnen, zelf in het centrum te komen halen. 

10.000 €
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Liège Accueil-Botanique Steunen en verbeteren van 2 voedselhulpdiensten 
voor kwetsbare bewoners in het centrum van 
Luik: verstrekken van een ontbijt aan daklozen 
en zeer kansarme mensen (+/- 100 pers.) en van 
voedselpakketten aan gezinnen in nood (+/- 150 
gezinnen); en een stuk grond van de vzw veranderen 
in een participatieve moestuin (met en voor de 
gerechtigden).

13.000 €

Allons vivre ensemble (AVE) Installeren van een luchtverversingssysteem in de 
opslagruimte voor voedselproducten die bestemd zijn 
voor gerechtigden.

2.500 €

Solidarités au Pluriel Inrichten van een nieuw wasgoed- en douchelokaal, 
en schilderen van de sanitaire ruimte van een sociaal 
centrum van Sant’Egidio in de wijk Saint-Leonard in Luik, 
om de bezoekers in betere omstandigheden te kunnen 
helpen.

15.000 €

Télé-service Liège Gezien de gebrekkige bereikbaarheid en scholing van 
zo’n 20 kwetsbare kinderen in de volkswijk Amercoeur 
(Luik) ten gevolge van de gezondheidscrisis, vanuit 
een vereniging voor leerondersteuning, ontwikkelen 
van nieuwe contactmodaliteiten met deze kinderen 
en hun gezin, en van nieuwe werkmethodes die 
afstandscontacten koppelen aan individuele leerhulp.

2.680 €

FONDS SOLMIDO

DOELSTELLING Financiële steun voor verenigingen of personen die projecten van algemeen belang 
ontwikkelen rond sociale aspecten, gezondheid, opleiding of onderwijs in de regio van 
Charleroi.

REALISATIE(S) Projectoproep: 4 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 17.200.

STEUN
Charleroi - Monceau-sur-
Sambre

Le Germoir Aankopen van opleidings- en inrichtingsmateriaal 
voor het pedagogisch restaurant, dat uitbreidt met 40 
couverts (ten bate van bedrijven) en dient als praktijkplek 
voor horecastagiaires.

8.000 €

Promotion Services Inrichten van een toiletruimte met 2 wc’s en wastafels in 
het gebouw van de sociale kruidenier, de sociale vestiaire 
en de voedselbank, om te voldoen aan de hygiëneregels 
en het comfort van de gebruikers.

3.000 €

Charleroi - Mont-sur-
Marchienne

Charleroi Cécifoot Steunen van het blindenvoetbal, een paralympische 
teamsport met een ziende doelman en niet- of 
slechtziende spelers, om bij te dragen tot sociale en 
sportieve integratie.

2.500 €

Sint-Gillis L’Ilot Kopen van 2 containers voor het opslaan van gedoneerd 
meubilair ten bate van opgevangen daklozen, teneinde 
de nieuwe woning van deze mensen, er, na de 
opvangperiode, optimaal mee in te richten.

3.700 €

SOLVAY SOLIDARITY FUND

DOELSTELLING Kaderleden en aandeelhouders van de Groep bieden hulp aan werknemers overal ter 
wereld die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis of een andere humanitaire of 
natuurramp. Het Fonds steunt ook gezondheids- en sociale organisaties die zich om deze 
mensen bekommeren.

REALISATIE(S) > dankzij deze solidariteitsactie konden 74 projecten gesteund worden voor een 
totaalbedrag van € 681.980 (uit respect voor de privacy van de begunstigden worden hun 
namen niet vermeld)
> een steun van € 90.000 aan het gemeentebestuur van Devnya (Bulgarije) voor de 
inrichting en uitrusting van een Covid-afdeling (dringende werkzaamheden, medische en 
sanitaire uitrusting) in het ziekenhuis van de stad
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FONDS ANDRÉ EN JACQUELINE TAYMANS

DOELSTELLING Sociale inclusie in Molenbeek stimuleren. Steun aan acties die sport combineren met 
huistaakbegeleiding.

REALISATIE(S) Projectoproep: twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 8.000.

STEUN
Brussel Sant’Egidio - Europese 

federatie
Extra inzetten op vakantiescholen en 
huiswerkbegeleiding in Molenbeek, ten bate van 
kwetsbare jongeren tussen 6 en 12 jaar met een 
migratieachtergrond en moeilijkheden om zich aan te 
passen en sociaal te integreren, als compensatie voor de 
schooluitval ten gevolge van de covid-19-maatregelen.

4.000 €

Sint-Jans-Molenbeek M.J. L’Avenir Wekelijkse klimworkshops en een initiatie-uitstap 
naar een steile rotswand aanbieden aan een tiental 
jongeren uit Molenbeek; als mentale training, oefening 
in teamwerk en als een uitstekend middel om zich uit 
te leven; ten bate van hun fysieke, mentale en sociale 
ontplooiing.

4.000 €

FONDS THIEU

DOELSTELLING Steun aan projecten voor de zwaksten in de samenleving op het gebied van voeding, 
onderdak en gezondheidszorgen in de regio van Maaseik.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 7.500.

STEUN
Maaseik Sint-Vincentius Maaseik 

Conferentie Sint Harlindis en 
Relindis

Via eigen aankopen verrijken van de voedselpakketten 
die werden ontvangen van Europa en de Voedselbank 
om aan kansarmen meer diverse en gezondere 
producten te kunnen aanbieden; en ook aanbieden van 
luiers en kindervoeding om kinderarmoede te bestrijden.

7.500 €

FONDS FRANÇOISE TOUSSAINT

DOELSTELLING Humanitaire hulp bieden in België en in de wereld.
REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 1.000.

STEUN
Sainte-Ode - Tillet Le 210 Inrichten van een miniboerderij ten bate van de gezinnen 

die verblijven in het opvangtehuis en van de mensen in 
begeleiding na de opvangperiode; overdekken van het 
kippenhok om te beletten dat er marters binnenkomen, 
en vergroten van de ruimte voor de schapen.

1.000 €

FONDS ROBERT VAN COMPERNOLLE – DENISE PORTEMAN

DOELSTELLING Steun voor, enerzijds, projecten voor de sociale integratie van kwetsbare personen, zoals 
visueel gehandicapten, en anderzijds, projecten ter bevordering van de internationale 
solidariteit met de de zwakste bevolkingsgroepen.

REALISATIE(S) Zes projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 92.000.

STEUN
Izegem De Stamper Omvormen van de voedselbank in een kruidenierswinkel, 

om toe te laten dat de gerechtigden, op basis van 
een maximum aantal punten dat ze mogen uitgeven, 
producten kunnen kiezen naargelang hun behoeftes; 
en aankopen van een kassasysteem om de punten te 
verwerken en de stock bij te houden.

8.000 €

saMENSpel vzw Steunen van de vzw om mensen met een psychische 
kwetsbaarheid kracht- en netwerkgericht te 
ondersteunen bij hun herstel en om daarbij in 
het komende werkingsjaar verder in te zetten op 
ervaringsdeskundigheid en de herstelacademie.

8.000 €
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‘t Pandje Steunen van een woonzorgcentrum om een thuis te 
bieden aan ouderen met een zorgbehoefte, met een 
bijzondere focus op personen met dementie.

8.000 €

Jabbeke Blindenzorg Licht en Liefde Steunen van een liefdadigheidsorganisatie die hulp 
verleent aan kwetsbare mensen die na hun 65ste steeds 
slechter beginnen te zien en geen toegang hebben tot 
de reguliere ondersteuning van het Vlaams Agentschap 
voor personen met een handicap; de organisatie zet 
handicap-specifieke expertise in om mensen met 
slechtziendheid te helpen opnieuw te functioneren, actief 
te zijn en (sociaal) maatschappelijk te participeren.

30.000 €

Oudergem Missio - Pauselijke 
Missiewerken - Oeuvres 
Pontificales Missionnaires

Steunen van 3 projecten ten bate van kinderen die 
in extreme armoede leven in India (bouwen van 3 
klaslokalen en van een toiletblok, en aankopen van 
60 schoolbanken); en steunen van 4 projecten om de 
kosten te dekken van internaten en opvangcentra voor 
weeskinderen en kinderen uit zeer arme gezinnen.

30.000 €

Roeselare De Lochting In het sociale economiebedrijf organiseren van 
activiteiten gelinkt aan biologische voeding, landbouw, 
verpakking en ecologisch groenonderhoud, om 
voldoende tewerkstelling te kunnen realiseren voor 
mensen die moeilijk werk vinden in het reguliere 
arbeidscircuit, maar ook om de ecologische voetafdruk 
te verkleinen en voedselverspilling tegen te gaan.

8.000 €

FONDS IRÈNE VANDENHEMEL

DOELSTELLING Het Fonds steunt bij voorkeur projecten van het Rode Kruis.
REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 29.552.

STEUN
Mons - Nimy Croix Rouge de Belgique Organiseren van een ‘zero afval’ naai-atelier 

(retoucheren, aanpassen, creëren) in de kledingboetiek, 
in samenwerking met een cultureel centrum en een 
keukenatelier; beide ateliers richten zich tot eenzame 
mensen en willen de sociale mix en het creëren van 
sociale verbondenheid in de streek bevorderen.

3.000 €

Ukkel Croix-Rouge de Belgique Organiseren van initiatie- en vervolmakingsateliers rond 
upcyclingtechnieken inzake textiel, en aan de slag gaan 
met aan het Rode Kruis gedoneerde kledij; inzetten van 
eenvoudige naaitechnieken en creatieve ideeën en op 
elke creatie het label ‘upcycled met liefde’ naaien.

7.000 €

Croix-Rouge de Belgique Structureren en voortzetten van de steun aan migranten 
in transit, die verblijven in de buurt van rustplaatsen op 
de autosnelweg en slapen in bossen, in de hoop in het 
Verenigd Koninkrijk te geraken; en ontwikkelen van een 
innovatief project om de band met familie te herstellen, 
teneinde het contact met hun land van origine te 
behouden.

19.552 €

FONDS ROSA EN JULIA VANDENHENDE

DOELSTELLING Projecten steunen in de strijd tegen armoede in België.
REALISATIE(S) In 2020 heeft het Fonds een steun van € 25.000 toegekend aan de projectoproep 

‘Armoede’ van de Koning Boudewijnstichting.

FONDS ARNOULD VAN DER STRATEN WAILLET

DOELSTELLING Steunt projecten van kansarmen die een multiplicatoreffect hebben of die blijk geven van 
sociale vernieuwing.

REALISATIE(S) > vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 41.000
>  het Fonds steunde ook het Armoedefonds voor een bedrag van € 15.000
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STEUN
Gembloux Fondation Portray Ondersteunen van de levenskwaliteit van een jonge 

vrouw met een beperking, via massagesessies, 
kunsttherapie en hippotherapie; en opbouwen van een 
financiële reserve om deze activiteiten te kunnen blijven 
doen, als haar ouders er niet meer zijn.

6.000 €

Schaarbeek Fondacio Chrétiens pour le 
monde

Menselijker maken van de mensen en de samenleving 
(jongeren, koppels, ouderen), dankzij de Rencontres 
Fondacio.

5.000 €

Sint-Pieters-Woluwe Fédération Abbé Froidure Naar het voorbeeld van de Belgische priester ‘Abbé’ 
Froidure, in elke Gemeenschap in België, een netwerk van 
instellingen openen die zo optimaal mogelijk inspelen 
op de verschillende noden van kinderen in armoede, in 
het kader van de gelijkheid van kansen en de strijd tegen 
onverschilligheid.

15.000 €

ZWITSERLAND Association Point d’Ancrage Concreet steunen van migranten, ongeacht de 
geloofsovertuiging, leeftijd of nationaliteit, via individuele 
gesprekken, doorverwijzing naar de bevoegde 
juridische, medische en culturele diensten en morele 
ondersteuning.

15.000 €

FONDS GERMAINE VAN GEHUCHTEN

DOELSTELLING Ondersteuning van initiatieven die vrouwen in problemen helpen in regio Brussel.
REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 12.500.

STEUN
Brussel - Laken Solidarité-Logement / 

Solidariteit- Huisvesting SLSH
Inrichten van specifieke collectieve huisvesting voor 
bijzonder kwetsbare jonge vluchtelingenvrouwen en/
of migrantenvrouwen in transit, alleen of soms met 
kinderen, teneinde te voorkomen dat ze het slachtoffer 
worden van geweld en intimidatie en problemen krijgen 
in gemengde structuren; een burgerplatform staat 
in voor de logistiek van het project en ook voor de 
psychosociale, medische en juridische opvolging van de 
jonge vrouwen.

10.000 €

Sint-Lambrechts-Woluwe BruZelle Creëren van naaiateliers om hygiënetasjes te maken 
voor het gratis verdelen van menstruatie-inlegkruisjes 
voor mensen in armoede; en om informatie uit te 
wisselen en te sensibiliseren; de ateliers zijn toegankelijk 
voor de gerechtigden van de partnerverenigingen van 
BruZelle vzw.

2.500 €

FONDS JEANNE VAN QUICKENBORNE

DOELSTELLING Toekenning van een prijs voor materiële-hulpprojecten in België die rekening houden 
met de geestelijke ontwikkeling van mensen en bijzondere aandacht besteden aan 
intelligentie, moraal, esthetica en/of metafysica.

REALISATIE(S) Toekenning van de Prijs van het Fonds Jeanne Van Quickenborne (waarde: € 10.000) 
aan de vereniging RANA - Refugees Are Not Alone (Brussel), voor het project ‘Learning 
Language Mothers (LLM)’, voor het aanbieden van individueel begeleide lessen Frans 
aan vluchtelingen in België, in het bijzonder aan migrantenmoeders, die wegens 
de taalbarrière sterker geïsoleerd en sociaal uitgesloten worden, om hun sociaal-
professionele integratie te bevorderen en hen autonomer te maken.

STEUN
Elsene RANA - Refugees Are Not 

Alone
Aanbieden van individueel begeleide lessen Frans aan 
vluchtelingen in België, in het bijzonder aan gevluchte 
moeders, die wegens de taalbarrière sterker geïsoleerd 
en sociaal uitgesloten worden, teneinde hun sociaal-
professionele integratie te bevorderen en hen autonomer 
te maken.

10.000 €
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SCHENKERSKRING TWENTY4YOU

DOELSTELLING Giften inzamelen voor verenigingen die vooral focussen op sociale, maar ook op culturele 
doelstellingen.

REALISATIE(S) Tien projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 22.175.

STEUN
Assesse - Maillen Centre MENA du CPAS 

d’Assesse - Initiative Locale 
d’Accueil

Welzijnsvoorziening in Centre MENA Les Hirondelles van 
het OCMW van Assensse

2.000 €

Brussel Peluche Voor kinderen en adolescenten van 3 tot 18 jaar, die in de 
streek van Namen werden geplaatst in opvangtehuizen, 
organiseren van naschoolse en vrijetijdsactiviteiten: 
leerbegeleiding, culturele opvoeringen, natuur- en 
stadswandelingen in Wallonië, kunstateliers.

2.500 €

Ciney AMO Le Cercle Aanbieden van een ontmoetingsplek aan meisjes van 
8 tot 14 jaar, om toe te laten dat ze deelnemen aan 
activiteiten en leuke animaties, elkaar beter leren kennen, 
hun emoties controleren en zichzelf laten gelden, in een 
klimaat van vertrouwen en verdraagzaamheid, dat hen 
in staat stelt zichzelf te tonen, authentiek te zijn en de 
vragen te stellen die ze elders niet zouden durven stellen.

1.500 €

Gesves Tu étoiles mes rêves Inzetten van muziek en gezang om bruggen te slaan 
tussen mensen met een verschillende achtergrond: 
asielzoekers, vluchtelingen en migranten.

1.000 €

Gesves - Faulx-les-
Tombes

La Pommeraie Organiseren van ateliers kunsttherapie en welbevinden 
voor jongeren, om hen te leren voor zichzelf te zorgen en 
hun creativiteit te ontwikkelen via een activiteit.

2.000 €

Namur Institut d’éducation Saint-
Jean de Dieu

Met jongeren van 14 tot 18 jaar uit de bijzondere 
jeugdbijstand een bezoek brengen aan het nazi-
concentratiekamp Natzweiler Struthof, in de Franse 
Elzas, ten einde hen te responsabiliseren, hen te vertellen 
over deze sombere periode in de geschiedenis en hen 
voor te lichten over wrede mechanismen die typisch zijn 
voor extreemrechtse partijen.

2.600 €

Relais Social Urbain Namurois Aankopen van een ‘gezondheidsmobiel’ voor de 
straatverpleegkundigen (‘Infirmiers de rue’) in Namen, 
om toe te laten dat kwetsbare mensen gemakkelijker 
kunnen worden vervoerd naar de polikliniek.

7.000 €

Namur - Jambes CAP J - Service 
d’Accompagnement Psycho-
Socio-Educatif

Creëren van een bibliotheek en een spelotheek, uitlenen 
van boeken en gezelschapsspellen, en gezinnen in 
armoede aldus toegang geven tot lectuur en spelletjes, 
en bijdragen tot gedeelde momenten, wat bevorderlijk is 
voor een serene gezinsrelatie.

1.000 €

CAP J - Service 
d’Accompagnement Psycho-
Socio-Educatif

In en rond het paardenverblijf, organiseren van grote 
schattenjachten in gezinsverband, in de meeste 
gevallen voor kwetsbare gezinnen, om hen toe te 
laten onvergetelijke momenten van solidariteit en 
verstandhouding te delen en hun relaties te versterken.

1.000 €

Namur - Suarlée SRJ Clair Val- ASBL Saint-
Jean-Baptiste-de-la Salle

Herstellen van de fietsen van de gerechtigden en 
organiseren van een opleiding om fietsen te herstellen.

1.575 €

FONDS VRIENDEN VAN ASSOCIATION FEMMES D’EUROPE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die de meest kwetsbaren helpen, in de eerste plaats 
vrouwen en kinderen.

FONDS VRIENDEN VAN BIBLIOTHEKEN ZONDER GRENZEN BELGIË

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de vzw Bibliotheken Zonder Grenzen, die als doel 
hebben de zelfredzaamheid en de daadkracht te versterken van kwetsbare personen in 
België, door hen toegang te bieden tot informatie, vorming en cultuur. 



ACTIVITEITENVERSLAG 2020 : UW SELECTIE

70/473

FONDS VRIENDEN VAN BLENDERS

DOELSTELLING Filantropen steunen innovatieve impactprojecten die een meerwaarde voor de 
samenleving creëren.

FONDS VRIENDEN VAN CEJI

DOELSTELLING Filantropen steunen opleidingen rond diversiteit en projecten die de interculturele dialoog 
versterken, en die tegelijk strijden tegen antisemitisme en alle vormen van discriminatie.

FONDS LES AMIS DE LA FONDATION ALFRED DORFF & RICHARD ZONDERVAN

DOELSTELLING Filantropen steunen advocaten met een systeem van leningen bij financiële problemen en 
studiebeurzen voor advocaten die een aanvullende juridische opleiding willen volgen.

FONDS VRIENDEN VAN GOODS TO GIVE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die uitsluiting aanpakken door het verzamelen, 
stockeren en herverdelen van nieuwe, onverkochte non-foodproducten ten behoeve van 
verenigingen.

FONDS VRIENDEN VAN ’T HART VOOR IEDEREEN 

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de organisatie ’t Hart voor Iedereen, voor de integratie 
van thuislozen en jongeren in armoede in Vlaanderen.  

FONDS VRIENDEN VAN KEREN HAYESSOD BELGIË

DOELSTELLING Filantropen steunen sociale, culturele en educatieve projecten die worden ontwikkeld in 
Israël door Keren Hayessod – Oproep voor Israël.

FONDS VRIENDEN VAN HET REGENBOOGHUIS

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van het het Regenbooghuis, die bijdragen tot meer 
aanvaarding en respect voor LBGTQI+ groepen en individuen in Europa.

FONDS VRIENDEN VAN VOEDSEL ONDERSTEUNING GENT (VOG)

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de organisatie Voedsel Ondersteuning Gent (VOG), 
die bijdragen tot de strijd tegen honger en armoede in de regio Gent, vooral dankzij de 
versterking van alle actoren die voedselhulp bieden. 

FONDS VRIENDEN VAN YOUNITED BELGIUM

DOELSTELLING Filantropen steunen plaatselijke initiatieven die de situatie van daklozen of thuislozen 
veranderen door middel van voetbal.

FONDS VRIENDEN VAN DE ZONDER NAAM NIET ZONDER HART

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de vereniging Zonder Naam Niet Zonder Hart, die 
tijdelijke materiële en/of financiële hulp wil bieden aan personen of gezinnen uit de streek 
van Gent die zich in een noodsituatie bevinden. 

BESLISSINGEN IN DE LOOP VAN HET JAAR - ARMOEDE & SOCIALE RECHTVAARDIGHEID

DOELSTELLING De Stiching geeft uitzonderlijk financiële steun aan initiatieven die beantwoorden aan de 
doelstelling van het programma ‘Sociale rechtvaardigheid en armoede’.

REALISATIE(S) Twee initiatieven kreeg steun voor een totaalbedrag van € 55.000.
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STEUN
Liège Accueillez-Nous Aankopen van levensmiddelen om in te spelen op de 

toenemende vraag van kwetsbare gezinnen met een 
kind dat jonger is dan 12 jaar; aankopen van hygiënisch 
en beschermingsmateriaal voor de gerechtigden en de 
vrijwilligers van de vereniging; en ook op zich nemen 
van de distributiekosten voor de voedselpakketten en de 
hygiënische producten.

5.000 €

Sint-Gillis L’Ilot Inrichten van een net verworven gebouw, in Sint-
Gillis (Brussel), als dagopvangcentrum en als 
professionele productieruimte in het kader van het 
sociale economieproject ‘Les Pots de l’Ilot’, om in goede 
omstandigheden te kunnen werken.

50.000 €

HUISVESTING

PLATFORM VOOR DE BESTRIJDING VAN ENERGIE- EN WATERARMOEDE

Operationele partner(s) Sia Partners
Financiële partner(s) Fondation Schneider

DOELSTELLING Strijden tegen de energie- en waterarmoede in België, door het analyseren van de evolutie 
van de problematiek en het voorstellen van aanbevelingen met de betrokken partijen.

REALISATIE(S) > publicatie ‘Barometer energiearmoede’ – analyse en interpretatie van de resultaten 
2009-2017’, op vraag van de Koning Boudewijnstichting gerealiseerd door de Universiteit 
Antwerpen en de ULB
> opdracht aan de ULB voor de realisatie van de barometers energie- en waterarmoede, 
op basis van de gegevens van EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living 
conditions) van 2009 tot 2019 (publicatie van de resultaten in 2021)
> publicatie ‘ZOOM: Energiearmoede in België 2009-2018’. Eén op vijf gezinnen in België 
leeft vandaag in energiearmoede. Nieuwe cijfers, feiten en analyses
> publicatie ‘Energief(r)actuur. Getuigenissen van mensen met een betalingsachterstand’. 
Verzameling en analyse van getuigenissen van personen die moeite hebben om hun 
energiefacturen te betalen
> film ‘Energief(r)actuur. Getuigenissen van mensen met een betalingsachterstand’. 
> publicatie ‘Energief(r)actuur: Aanbevelingen voor het optimaliseren van de procedures 
in geval van niet-betaalde energiefacturen’. Concrete maatregelen en aanbevelingen, 
gebaseerd op getuigenissen, om de inningsprocedures te optimaliseren wanneer mensen 
hun energiefacturen niet betalen
> realisaties van de Werkgroep rond participatieve renovatie van sociale woningen
>> finalisering van de aanbevelingen
> opdracht aan ‘Sia Partners’, om in te staan voor de coördinatie en opvolging van 
de activiteiten van de werkgroep waterarmoede; realisatie van een inventaris van de 
waterarmoede in België (bestaande sociale bescherming, initiatieven en projecten ter 
bestrijding van deze vorm van armoede)

HOUSING FIRST LAB

Partner(s) POD Maatschappelijke Integratie

DOELSTELLING De ervaringen en competenties versterken van sociaal werkers in België die betrokken 
zijn bij de intensieve begeleiding van daklozen en hun opvang via huisvesting, volgens het 
model Housing First, vernieuwend in het sociaal werk.

REALISATIE(S) De Stichting steunt het vormingsprogramma dat wordt georganiseerd door Housing 
First LAB, opgericht binnen de POD Maatschappelijke Integratie, dat de ontwikkeling van 
Housing First ondersteunt. Het programma is bestemd voor sociale werkers uit de drie 
gewesten van het land, die Housing First (willen) gebruiken bij de directe begeleiding van 
daklozen van de straat naar huisvesting.
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BETLEHEM FONDS VOOR DE SOCIALE HUISVESTING

DOELSTELLING Kansarmen onderdak bieden, onder meer in gebouwen die eigendom zijn van of die 
worden beheerd door  christelijke organisaties.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 10.000.

STEUN
Kortrijk Zonnebloem Instapklaar maken van een huis, om mensen die uit de 

gevangenis komen, een tijdelijke woning te verschaffen; 
inschakelen van een buddy om met alle papieren in 
orde te geraken en aldus hun kans op een geslaagde 
re-integratie te verhogen; met als uiteindelijk doel hen te 
helpen om een inkomen, werk en een vaste woning te 
verwerven.

10.000 €

FONDS ERNEST DU BOIS - WATER VOOR IEDEREEN!

DOELSTELLING Ondersteuning van projecten die waterarmoede bestrijden in België.
REALISATIE(S) Projectoproep gelanceerd door het Fonds in Brussel en Vlaanderen ter ondersteuning 

van projecten van organisaties met een sociaal oogmerk die werkzaamheden uitvoeren 
ten behoeve van mensen in waterarmoede met het oog op het besparen van water 
(preventie, opsporing en herstel van waterlekken, sensibiliseren rond vermindering van 
waterverbruik...): zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 69.350.

STEUN
Brussel Gluon Samenbrengen van industrie, kunstenaars en jongeren 

uit kansarme gezinnen, om op een nieuwe manier 
te leren kijken naar waterverbruik en de rol van 
toekomstgerichte technologieën en creativiteit, teneinde 
de vaak geïsoleerde jongeren aan te zetten om actief 
en creatief te zoeken naar duurzame mogelijkheden 
om water te besparen; dit project sluit aan bij een 
S+T+ARTS-residentieprogramma en -tentoonstelling 
rond water.

9.350 €

Eupen CPAS d’EUPEN Opleiden van de medewerkers van SOS Hilfe 
om werkzoekenden preventief te adviseren rond 
waterbesparing; inschakelen van technici voor 
controles en kleine herstellingen; betalen van materiaal 
en installaties; tussenkomen in de kosten van de 
waterfactuur; en sensibiliseren van groepen via 
maandelijkse ‘energiecafés’.

10.000 €

Heist-op-den-Berg - 
Wiekevorst

CEMREST Organiseren van een doe-het-zelf workshop ‘loodgieterij 
voor migranten’, om hen vertrouwd te maken met 
begrippen zoals waterleiding of wc’s met spoelbak (die 
naar schatting onbekend zijn bij 70% van de Afrikaanse 
migranten in België); en hen leren om kleine reparaties 
uit te voeren (wasbak ontstoppen, lekkende kraan 
verhelpen) om minder water te verspillen en hoge 
waterfacturen te vermijden.

10.000 €

Kortrijk Effect Ontwikkelen van een educatief pakket om de doelgroep 
(in of op de rand van waterarmoede), in Kortrijk en 
omgeving, te sensibiliseren over hun waterverbruik en 
-factuur (sociaal tarief, domiciliëring, tariefstructuur); en 
hen ook helpen om water te besparen via het verbeteren 
van de kwaliteit van hun woning.

10.000 €

Mechelen Samenlevingsopbouw 
Provincie Antwerpen

Individueel begeleiden van sociale huurders in 
Herentals (3 woonblokken, 122 appartementen) 
om hun waterfactuur aan te pakken; en hen via 
vormingsmomenten, een praatgroep, een demo-ruimte 
of een uitstap, ook helpen om samen na te denken over 
besparingsacties en te praten over waterarmoede. 

10.000 €
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Ternat Welzijnskoepel West-Brabant Inschakelen van het Energiehuis 3W-plus om thuis 
aan te kloppen bij mensen die op basis van OCMW-
informatie worden geconfronteerd met waterarmoede 
of met een ongewoon hoog waterverbruik, teneinde een 
screening naar potentiële waterlekken uit te voeren, en 
hen daarnaast ook te sensibiliseren en begeleiden om 
waterarmoede te voorkomen.

10.000 €

Vilvoorde Mivavil Organiseren van laagdrempelige workshops voor 
kansarme gezinnen om hen te sensibiliseren en te leren 
hoe ze kunnen besparen op hun waterverbruik teneinde 
hun waterfactuur te verlagen; en ter ondersteuning een 
heldere informatiebrochure maken om ze intern en via 
de OCMW’s en winkels te verspreiden.

10.000 €

FONDS LOKUMO

DOELSTELLING Steun aan projecten voor kansarme mensen rond huisvestig, vorming, gezondheid… Met 
bijzondere aandacht voor initiatieven rond medisch wetenschappelijk onderzoek.

REALISATIE(S) Twaalf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 1.416.000.

STEUN
Anderlecht Maison d’accueil des  Petits 

Riens
Inrichten van 16 wooneenheden en gemeenschappelijke 
ruimtes, bestemd voor eenoudergezinnen; eveneens 
uitrusten van binnenkoer en tuin, kantoren van 
het personeel, de wasplaats en de plek voor de 
allerkleinsten.

200.000 €

Brussel Maison d’Enfants Reine 
Marie-Henriette

Lanceren van een bouw- en verbouwproject voor 
onroerend goed, ten bate van het welbevinden en 
het comfort van 200 kinderen van 0 tot 14 jaar, die er 
verblijven op vraag van de Jeugdrechtbank, de consulent 
van de Jeugdzorg of de families zelf.

200.000 €

Source Renoveren van een opvangtehuis voor dakloze mensen, 
om te voldoen aan de hygiëne- en veiligheidsnormen, en 
dubbele kamers omvormen tot individuele kamers.

200.000 €

Brussel - Neder-over-
Heembeek

Les Piloux Bouwen van een inclusieve crèche voor 21 kinderen 
en minstens een derde van de plaatsen voorbehouden 
voor kinderen met een verstandelijke beperking, een 
ontwikkelingsstoornis of een sensorieel probleem; zoveel 
mogelijk beperken van de milieu-impact bij het bouwen 
en de latere werking, en opnemen van milieu-initiatieven 
in het pedagogisch project.

50.000 €

Elsene L’Arche Belgique Francophone Opleiden van vrijwilligers om deel te nemen aan het leven 
in het verblijfs- en dagcentrum: hulpbehoevende mensen 
helpen om op te staan, hen verzorgen en met hen naar 
buiten gaan, en deelnemen aan/organiseren van feesten 
en vieringen.

23.000 €

Gembloux Fondation Portray Creëren van een inclusieve solidaire woning met 6 
studio’s voor mensen met een beperking; en voorzien in 
gemeenschappelijke ruimtes, voor ontmoetingen met de 
andere bewoners, buren en externe dienstverleners.

125.000 €

Namur Arche d’Alliance de Namur In het opvangtehuis voor alleenstaande vrouwen 
en kinderen elektriciteits-, vochtwerings- en 
comfortwerkzaamheden uitvoeren in de 
ontmoetingsruimte; verbouwen van 8 appartementen en 
bouwen van een nieuw pand met 3 appartementen en 
kantoren.

175.000 €

Rochefort La Maison du Festin Opstellen van een modelbudget om te zorgen voor een 
financieel evenwicht in de jaarrekening van La Maison du 
Festin, een familiale opvangstructuur voor mensen met 
geestelijke gezondheidsproblemen, én om aldus ook bij 
te dragen tot het voortbestaan van de werking.

18.000 €
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Sint-Gillis L’Ilot Wonen toegankelijker maken voor erg kwetsbare 
mensen via een hefboomfonds dat de huurwaarborg 
voorschiet.

15.000 €

Sint-Lambrechts-Woluwe Creb In Anderlecht een nieuw dagcentrum bouwen voor 30 
kinderen en jongeren met een meervoudige beperking, 
om hen te kunnen opvangen tot de leeftijd van 18 jaar 
(momenteel 16 jaar), en om de lokale opvangcapaciteit 
uit te breiden.

200.000 €

Creb Vergroten van de leefruimtes voor kinderen en jongeren 
met een meervoudige beperking en hun professionele 
begeleiders, verwijderen van asbest in een gedeelte 
van het gebouw en optrekken van een extra gebouw 
van ongeveer 1.000 m² om er een verblijfscentrum 
en een dagcentrum in onder te brengen; eveneens 
renoveren van het resterende gebouw en er medische 
behandelingslokalen in installeren.

150.000 €

Ukkel Fondation Community Land 
Trust Brussels

Bouwen van woningen voor jonge ‘zwervers’, die 
op straat leven wegens familiale problemen, een 
persoonlijke crisis of na het aflopen van een verblijf 
in een instelling; hen educatieve en psychosociale 
begeleiding aanbieden, hen helpen om een oplossing te 
vinden voor hun problemen en ondersteunen van hun 
toekomstplannen.

60.000 €

FILANTROPISCHE ACTIE STUDIO HIVE FIVE

DOELSTELLING Zelfredzaamheid van de bevolking in Haïti stimuleren met de bouw van verblijfplaatsen en 
waterputten. Accent op participatief beheer door de plaatselijke bevolking.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 4.750.

STEUN
HAÏTI Congrégation Religieuse Aankopen van zaailingen van yamswortelen ten 

bate van boerenfamilies in Beauséjour (Haïti), een 
streek die enorm wordt geteisterd door orkanen; 
en ondersteunen van de scholing van de kinderen, 
verminderen van jeugdcriminaliteit, plattelandsvlucht en 
kinderzwangerschappen om het lot van de bevolking te 
verbeteren.

4.750 €

BARONES MONIQUE VAN OLDENEEL TOT OLDENZEEL FONDS

DOELSTELLING Structurele en financiële steun aan verenigingen en ondernemingen in de sociale 
economie die werken aan de verbetering van de huisvesting en de levensomstandigheden 
van kansarme mensen in België.

REALISATIE(S) > steun van € 319.702 aan de vereniging De Overmolen voor haar strategische activiteiten 
in de strijd tegen de armoede in het Brussels Gewest
> steun van € 30.000 aan CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) in de provincie 
Limburg voor de reorganisatie van de residentiële zorg tot een flexibel aanbod van 
woonondersteuning en zorg
> het Fonds heeft steun toegekend aan de noodoproep van Covid-19 voor kwetsbare 
personen voor een totaalbedrag van € 300.000

FONDS VRIENDEN VAN COMMUNITY LAND TRUST BRUSSELS

DOELSTELLING Filantropen steunen in Brussel projecten die bouwterreinen kopen voor sociale woningen 
en voor wijken met focus op gezinnen met een laag inkomen.

FONDS VRIENDEN VAN STICHTING PRO RENOVASSISTANCE

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen initiatieven om de toegang tot degelijke huisvesting voor 
personen en gezinnen met een beperkt inkomen te vergemakkelijken
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FONDS VRIENDEN VAN LES TROIS POMMIERS

DOELSTELLING Filantropen steunen de projecten van de vzw Les Trois Pommiers, die financieel of sociaal 
kansarme personen van alle leeftijden opvangt en huisvest (oudere volwassenen met een 
mentale, psychiatrische of lichamelijke stoornis, kinderen vergezeld van hun ouder). 

MIGRATIE, INTEGRATIE & INCLUSIE

AUTON’HOME, DE TOEGANG VAN VLUCHTELINGEN TOT HUISVESTING

DOELSTELLING Steun aan initiatieven voor meer toegang tot huisvesting voor vluchtelingen en hun 
familie, en de overgang van een onthaalcentrum naar waardige en duurzame huisvesting 
vergemakkelijken.

REALISATIE(S) Twee projectoproepen:
> 8 organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië, die erkende 
vluchtelingen opvangen en begeleiden in de zoektocht naar huisvesting, kregen steun 
voor een totaalbedrag van € 325.000.
> 13 organisaties in Vlaanderen (of Brussel), gericht op het vergroten van het 
huisvestingsaanbod voor vluchtelingen, kregen steun voor een totaalbedrag van € 
273.200.
> steun van € 40.141 aan vzw Orbit in Brussel voor het project ‘Woning Gezocht, Buren 
Gevonden’.

STEUN
Anzegem - Vichte Karibu! (Federatie Anzegem) Vanuit de vrijwilligersvereniging Karibu in Anzegem 

een vzw opzetten om woningen, bij voorkeur 
gezinswoningen, te huren en door te verhuren aan 
nieuwkomers, teneinde het woningaanbod voor deze 
doelgroep te vergroten. 

25.000 €

Boechout De Woongenoten In de zuidrand van Antwerpen zoeken naar geschikte en 
betaalbare woningen en ze via een woningcoöperatie 
laten aankopen en opknappen, om ze vervolgens in 
samenwerking met vzw Mondiale Werken Regio Lier 
vzw en SVK Woonweb te verhuren aan kwetsbare 
vluchtelingen.

25.000 €

Boom Booms Welkom Opfrissen en verhuurklaar maken van leegstaande 
woningen in Boom om de eigenaars te overtuigen te 
verhuren aan vluchtelingen en subsidiair beschermden; 
en de huurders opvolgen en bijstaan teneinde het 
woningbestand voor vluchtelingen uit te breiden.

25.000 €

Brugge - Sint-Andries Huizen van Vrede Tegen een betaalbare prijs een zeer grote woning met 
een 9-tal slaapkamers, die gerenoveerd en aangepast 
is voor rolstoelgebruikers, ter beschikking stellen aan 
een zeer grote familie bij gezinshereniging en hen laten 
begeleiden door ‘omarmers’.

25.000 €

Brussel De Overmolen Elf volledig nieuw uitgeruste studio’s en 1 
gemeenschappelijke ruimte in een oud schoolgebouw 
ter beschikking stellen aan studenten en jonge 
nieuwkomers, op initiatief van Co-kot Bxl; en de 
nieuwkomers begeleiden naar zelfstandig wonen, 
gemeenschapsvorming en integratie in de samenleving.

25.000 €

ORBIT Als contactpunt, steunen van burgerinitiatieven om 
erkende vluchtelingen te helpen bij hun zoektocht naar 
betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting; aanbrengen 
van goede praktijken via vormingen en nieuwsbrieven; 
informatie verschaffen over financieringsopportuniteiten 
en veranderingen in de regelgeving rond wonen; en 
bundelen van hun signalen bestemd voor lokale of 
Vlaamse overheden, om werk te maken van een sterker 
beleid rond huisvesting voor kwetsbare huurders.

40.141 €
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Elsene Communa Creëren van 5 groepswoningen voor de tijdelijke 
opvang van vrouwelijke vluchtelingen in Evere (FERE) 
en beklemtonen van het belang van de gemeenschap 
en zelfbeheer, om de vrouwen aan te moedigen zich de 
woning toe te eigenen en zich te emanciperen, teneinde 
vaste voet te krijgen in de maatschappij.

60.000 €

Gent Wooncoop Erkende vluchtelingen krijgen hulp van buren om 
een woning te vinden; deze buren participeren ook 
financieel in een wooncoöperatie die geschikte woningen 
aankoopt, renoveert en onderhoudt; de startkosten om 
een pand te onderzoeken worden voorgeschoten door 
een rollend fonds; aldus kunnen meer woningen worden 
gerealiseerd.

25.000 €

Gent - Zwijnaarde THOPE Ontsluiten van betaalbare woningen voor vluchtelingen, 
op de huurmarkt, bij particulieren, in gerenoveerde 
leegstand; zorgen voor een financiële borgstelling, een 
glijdend huurcontract, tijdelijk wonen of andere vormen 
van samenwonen; en inschakelen van ‘omarmers’ uit de 
buurt om de nieuwkomers te helpen hun weg te vinden 
in de nieuwe omgeving.

25.000 €

Kelmis Tri Landum Het sociaal verhuurkantoor in het noorden van 
de Duitstalige Gemeenschap steunen om zijn 
dienstverlening aan nieuwkomers uit te breiden.

10.000 €

Kortrijk Sint-Michiel Agape Bouwen van 3 studio’s in Brugge voor gezinnen van 
erkende oorlogsvluchtelingen: het huurcontract wordt 
aangegaan door de vzw en kan overgaan naar de 
gezinnen; alleenstaande jonge vluchtelingen kunnen 
gedurende 3 jaar terecht in gemeenschapshuizen samen 
met andere jongeren en verhuizen vervolgens naar een 
eigen woning; zowel de gezinnen als de jongeren worden 
ondersteund door buddy’s.

25.000 €

Kuurne Living Vlaanderen Onderverhuren van een vijfde woning, die wordt 
gehuurd door de vzw Living Vlaanderen, aan erkende 
vluchtelingen voor een looptijd van minstens drie jaar.

3.200 €

Liège Le Monde des Possibles Voorschieten van de huurwaarborg via een solidaire 
lening, vanaf de ondertekening van een huurcontract, 
om erkende vluchtelingen te helpen gemakkelijker een 
woning te vinden en over te stappen van materiële hulp 
naar maatschappelijke bijstand: een eerste stap naar 
globale sociale inclusie.

20.000 €

Lier Mondiale Werken Regio Lier Realiseren van 5 nieuwe transitwoningen, 2 nieuwe 
woningen via een coöperatie en 3 plaatsen voor acute 
opvang; het woonhulpproject omvat ook een intensieve 
begeleiding van de doelgroep en hulp bij het zoeken naar 
een eigen woning (na de transitwoning).

25.000 €

Mons APL Compagnons - A toi Mon 
toit

Creëren van een intergenerationele en interculturele 
kangoeroewoning voor 2 huishoudens teneinde een 
autochtone oudere én een vluchtelingengezin aan te 
moedigen om, begeleid door de vzw, solidair te leven 
onder eenzelfde dak; dit kan ook een tijdelijke oplossing 
zijn in afwachting van gezinshereniging.

60.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

Collectif des femmes Ten bate van vrouwelijke vluchtelingen in een kwetsbare 
of discriminerende situatie, glijdende huurcontracten 
met de eigenaars afsluiten teneinde het gehuurde goed 
vervolgens onder te verhuren aan deze vrouwen om hun 
autonomie te bevorderen; na verloop van tijd worden ze 
dan automatisch (hoofd)huurster.

60.000 €

Schaarbeek SINGA Aan subsidiair beschermde vluchtelingen uit 
opvangcentra, de kans geven om tijdelijk (2 tot 9 
maanden) in te trekken bij Brusselse particulieren, 
teneinde vanuit een gezonde, veilige omgeving (‘net als 
thuis’) hun administratieve stappen te kunnen zetten en 
te zoeken naar een vaste woning.

15.000 €
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Sint-Niklaas A Rolling Stone Aanbieden van een rustige thuis met warme sfeer in 
aangepaste huizen aan jonge erkende vluchtelingen 
van 16-25 jaar en hen begeleiden bij al hun educatieve 
en administratieve problemen, taallessen en zinvolle 
vrijetijdsbesteding om hun integratie te bevorderen.

25.000 €

Vluchtelingen Ondersteuning 
Sint-Niklaas

Huren en opknappen van verouderde woningen in Sint-
Niklaas, om ze te verhuren aan erkende (of subsidiair 
beschermde) vluchtelingen; en geregeld tijdelijk 
leegstaande woningen benutten voor de doelgroep 
om hen toe te laten een eerste stap te zetten op de 
woonmarkt.

20.000 €

Vorst Maison Babel Tijdelijk huisvesten van (ex-) niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen van 17 jaar en ouder, 
die een verblijfsvergunning hebben, maar moeilijk 
zelfstandig kunnen leven; hen vervolgens helpen bij 
hun inschakelingstraject, hun dagelijkse autonomie 
en uiteindelijk ook bij het zoeken naar duurzame 
huisvesting.

15.000 €

Vosselaar House of Colours Omvormen van een voormalig vakantiecentrum dat 
beschikt over 67 kamers en appartementen, tot een 
kleurrijk, sociaal zorgdorp waar ook plaats is voor 
erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden die 
er niet in slagen een woning op de private huurmarkt te 
vinden; en deze doelgroep opvangen en toeleiden naar 
een geschikte huisvesting.

25.000 €

Yvoir CPAS d’Yvoir Renoveren (isolatie, elektriciteit, pleisterwerk, keuken) 
en beheren van een eerste fatsoenlijke transitwoning 
ten bate van de asielzoekers uit het Rode Kruiscentrum 
in Yvoir, om deze gezinnen de kans te geven zich te 
vestigen en zich duurzaam te integreren in het dorp.

60.000 €

DIGI-WELCOME

DOELSTELLING De Koning Boudewijnstichting ondersteunt projecten die de toegang tot internet en 
online-informatie vergemakkelijken voor nieuwkomers, waaronder vluchtelingen en 
asielzoekers, die ernaar streven hun digitale vaardigheden te ontwikkelen.

REALISATIE(S) Lancering van een projectoproep; selectie in 2021.

STEUN ROND MIGRATIE EN INTEGRATIE

DOELSTELLING De Stichting geeft uitzonderlijke financiële steun aan initiatieven die beantwoorden aan de 
doelstellingen van het subprogramma ‘Migratie en integratie’.

REALISATIE(S) In 2020 kregen twee initiatieven steun voor een totaalbedrag van € 33.000.

STEUN
Brussel BrusselsTogether Uitbreiden en professionaliseren van SPEAK Brussels, 

om migranten- en vluchtelingengemeenschappen in 
Brussel duurzaam te verbinden met de inwoners van de 
stad.

18.000 €

Elsene Mentor-Escale Ten gevolge van de enorme toename van de 
activiteiten van de vereniging, en de daaraan verbonden 
administratieve overbelasting, optimaliseren van de 
reportingprocedures inzake subsidies, en verlichten 
van de werklast van de maatschappelijk assistenten; 
teneinde meer jongeren te kunnen ondersteunen en het 
werkcomfort duurzaam te herstellen.

15.000 €

MIGRATIEBELEID

DOELSTELLING Informeren rond het migratiebeleid, integratie en inclusie van mensen met een allochtone 
achtergrond in België en op Europees vlak.
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REALISATIE(S) Steun van € 50.000 aan Egmont - Royal Institute for International Relations voor 
de ontwikkeling van het project ‘Promoting a dialogue on migration’: aangezien de 
ontwikkeling van een constructieve dialoog, die essentieel is voor het uitwerken van 
effectieve, politieke antwoorden op de migratieproblematiek, momenteel niet mogelijk 
is door de toenemende polarisatie, richten het Egmontinstituut en het European Policy 
Centre een denkgroep op om de belangrijkste problemen rond het beheer van de migratie 
op een geregelde, structurele manier aan te pakken.

STEUN
Brussel Egmont - Royal Institute for 

International Relations
Oprichten van een denkgroep door het Egmontinstituut 
en het European Policy Centre om de belangrijkste 
problemen rond het beheer van de migratie op een 
geregelde, structurele manier aan te pakken; aangezien 
de ontwikkeling van een constructieve dialoog, die 
essentieel is voor het uitwerken van effectieve, politieke 
antwoorden op de migratieproblematiek, momenteel niet 
mogelijk is door de toenemende polarisatie.

50.000 €

FONDS MIJORIJA

DOELSTELLING Inzet op een positieve aanpak van migratie bij jongeren. Meer bepaald projecten steunen 
die de maatschappelijke integratie van deze jongeren bevorderen, door hen te helpen om 
hun vaardigheden te ontwikkelen en een opleiding te volgen. 

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 100.000.

STEUN
Antwerpen - Borgerhout Muslinked In de kijker zetten van ondernemende vrouwen met 

diverse roots, die voor hun dromen gaan en hun ambities 
waarmaken, ze opnemen in een talentenpool en ze 
coachen in een kleine groep; en daarnaast ook focussen 
op scholen en jongeren, met een spel en boek rond 
jongeren, diversiteit en ondernemerschap.

50.000 €

Brussel - Laken La Fourna Aan (kortgeschoolde) vrouwen met een 
migratieachtergrond meer kansen geven om zichzelf te 
ontplooien, te integreren en te werken, vanuit hun eigen 
sterktes, culinaire talenten en bakvaardigheden, en met 
recepten, tradities en het culinair erfgoed uit hun land 
van herkomst; hen inschakelen in een ‘urban resto’ met 
open keuken en take-away toog, om hun platbrood en 
spreads klaar te maken en te verkopen.

50.000 €

FONDS VRIENDEN VAN CINEMAXIMILIAAN

DOELSTELLING Filantropen steunen diverse projecten van Cinemaximiliaan, die ijveren voor 
samenwerking tussen kunstenaars, onderzoekers, vluchtelingen, sociale, culturele en 
artistieke verenigingen.

FONDS VRIENDEN VAN DUO FOR A JOB

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de vzw DUO for a JOB, die jongeren met diverse 
achtergronden die op zoek zijn naar werk, in contact brengt met ervaren 50-plussers uit 
dezelfde beroepssector, zodat deze laatsten hen kunnen begeleiden op weg naar werk.

FONDS VRIENDEN VAN LA PETITE ECOLE

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten van de vzw La Petite Ecole die vluchtelingenkinderen 
helpt om naar school te blijven gaan en niet af te haken.

FONDS VRIENDEN VAN LIBERTAS-EU.BE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die de Europese waarden van democratie, vrijheid en 
solidariteit promoten en die zich inzetten voor samen leven.
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FONDS VRIENDEN VAN TEAM4JOB

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten voor gelijke kansen bij de toegang tot valoriserend 
werk, via een mentorschap tussen een ervaren persoon en een werkzoekende. 

KINDEREN EN JONGEREN 

KONINGIN MATHILDEFONDS

DOELSTELLING Het Koningin Mathildefonds steunt hoopvolle initiatieven die de toekomstpositie van 
kwetsbare jongeren in België versterken.

REALISATIE(S) > kinderen en jongeren, vooral de meest kwetsbaren, hebben geleden onder de lockdown 
in de Covid-19-crisis. In dat kader lanceerde het Fonds de projectoproep ‘Prachtig / 
Veerkrachtig’ om initiatieven te steunen die vertrekken uit de krachtbronnen die kinderen 
en jongeren hebben moeten opbouwen tijdens de Covid-19-crisis, en die hen kunnen 
helpen om hun zelfvertrouwen en hun vertrouwen in de toekomst terug te winnen; 30 
projecten die duurzame vormen van verbinding, solidariteit en toenadering tot stand 
brengen en die veerkracht stimuleren kregen steun voor een totaalbedrag van € 184.727
 > publicatie ‘Koningin Mathildefonds - Music Connects - Evaluatie van drie jaar ervaring. 
Analyse en getuigenissen’. Het initiatief Music Connects ondersteunde gedurende drie 
jaar 53 projecten waarbij 4.000 jongeren de kans kregen om zich te ontplooien en hun 
talenten te ontwikkelen dankzij muziek. Balans, analyse en getuigenissen
 > publicatie ‘Muziek … verbindt - Lessons learned uit een grenzeloze verkenningstocht, 
gerealiseerd in het kader van het Koningin Mathildefonds’. Samen musiceren brengt 
mensen dichter bij elkaar en bevordert integratie en solidariteit. Overzicht van 
onderzoeken en projecten over en met jongeren, op grote schaal uitgevoerd in België en in 
het buitenland
 > livestream-event ‘Music Connects - Muziek, een prachtig instrument voor verbinding 
van Jongeren’. Afsluitingsevent ter gelegenheid van drie jaar steun aan een vijftigtal 
muziekprojecten door en voor jongeren in het kader van het initiatief Music Connects van 
het Koningin Mathildefonds. Koningin Mathilde nam tijdens het webinar live het woord (7 
oktober)
 > bezoek van H.M. Koningin Mathilde aan MFC Meetjesland in het kader van de oproep 
Music Connects, waar kinderen hun project Nootjesdelen voorstelden (Lievegem, 15 
september)

STEUN
Antwerpen Ell Circo D’Ell Fuego In coronatijden willen jongeren uit Antwerpen, Brussel 

en Gent toch samenwerken. Samen zetten ze virtuele 
uitwisselingen op, resulterend in een gezamenlijke 
circusvoorstelling.

6.000 €

Antwerpen - Berchem Uit de Marge Steunen van een samenwerkingsverband tussen 
jeugd- en sportdienst, het Sociaal Huis, Sociale 
Huisvestingsmaatschappij en Uit De Marge vzw 
in Oudenaarde, om samen met (maatschappelijk 
kwetsbare) animatoren actief aan de slag te gaan in 
(sociale) wijken, teneinde kinderen en jongeren uit de 
buurt de tijd van hun leven te geven.

7.000 €

Antwerpen - Wilrijk Vlaams overlegplatform 
Geestelijke Gezondheid

Steunen van Discovery College om cursussen 
rond geestelijke gezondheid en welbevinden aan te 
bieden, gekoppeld aan een herstel- en krachtgerichte 
aanpak, voor en door jongeren in samenwerking met 
professionelen en organisaties; teneinde jongeren te 
helpen om het geloof in zichzelf, de regie over hun eigen 
leven en de verbondenheid te verhogen.

4.000 €

Bièvre Centre Culturel de Bièvre Maken van multi-technische middellange en kortfilms 
(animatiefilm, draw my live, stop motion) met als 
rode draad interviews met de lokale bevolking over de 
lockdown en de wereld erna.

3.000 €
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Braives Au Clair Matin In het kader van een denkoefening over de ecologische 
voetafdruk en projecten om minder afval te produceren 
en minder plastic te gebruiken, steunen van jongeren 
uit de bijzondere jeugdzorg om zelf een moestuin te 
ontwikkelen, teneinde duurzaam, gezond voedsel via de 
verbondenheid met de natuur te koppelen aan lichamelijk 
en psychisch welbevinden; om aldus uit te groeien tot 
verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire burgers.

5.450 €

Brugge - Sint-Michiels ASSjeblief Motiveren van jongeren met autisme om zichzelf te zijn 
en hun talenten te benutten, teneinde hun weerbaarheid 
te vergroten; en hen via peer support versterken door in 
dialoog te gaan met elkaar en elkaar aan te moedigen, 
teneinde de meest kwetsbaren onder hen te bereiken en 
hun welbevinden en zelfbeeld te voeden.

6.847 €

Brussel Arthis - Maison Culturelle 
Belgo-Roumaine

Professioneel geleide ateliers en activiteiten organiseren 
om kinderen van 4 tot 13 jaar te laten kennismaken met 
het poppenspel, evenals met communicatietechnieken 
die worden gebruikt om het zelfvertrouwen te 
herwinnen, en om het isolement, de stilte en de moeilijke 
coronasituaties te doorbreken; in een afsluitend 
toneelstuk kunnen ze daarover vertellen en zich opnieuw 
openstellen voor anderen.

7.000 €

Debateville Organiseren van wekelijkse debat- en 
spreekvaardigheidsateliers teneinde kinderen van 
11 tot 14 jaar te leren om op een leuke manier een 
argumentatie op te bouwen, hun mening te verdedigen 
of een bewogen speech te geven over thema’s die voor 
hen belangrijk zijn; en deze jongeren aldus helpen om 
hun stem te vinden in de samenleving van vandaag en 
morgen.

7.000 €

Palais des Beaux-Arts Ontwikkelen van een multidisciplinair 
burgerschapsprogramma in samenwerking met 
kunstenaars, om de vaardigheden en talenten van 
jongeren (16-26 jaar) uit diverse sociaal-culturele milieus 
te ontwikkelen en hen de kans te geven om via kunst 
hun mening te geven over relevante maatschappelijke 
thema’s (zoals covid-19).

7.000 €

PFCSM Bruxelles Wegnemen van het stigma dat rust op de geestelijke 
gezondheid van adolescenten, bij leerlingen van het 
4de tot 7de jaar secundair onderwijs in Brussel, via 2 
uur durende workshops in de scholen; de workshops 
omvatten een kortfilm, een interactief gesprek en 
een creatief atelier waaraan jonge gebruikers van de 
geestelijke gezondheidszorg deelnemen; de creaties van 
de leerlingen en de film worden achteraf tentoongesteld 
en gepubliceerd.

7.000 €

Brussel - Laken Bekile Jeugdwerking Organiseren van specifieke dagactiviteiten verspreid 
over het jaar voor meisjes van 8 tot 15 jaar, en van 
ontmoetingsactiviteiten voor tienermeisjes (tot 18 jaar); 
de meisjes worden zoveel mogelijk betrokken bij het 
nemen van de beslissingen, teneinde ervoor te zorgen 
dat het project voor, door en met hen wordt gerealiseerd.

4.980 €

Charleroi I.S.P.P.C. (La Cité de l’enfance) Organiseren van een fietstocht door Wallonië met 
jongeren uit de bijzondere jeugdzorg (AMO) om 
buitengewone mensen te bezoeken in instellingen voor 
personen met een beperking; de AMO-jongeren staan 
zelf in voor de voorbereiding en planning van de tegelijk 
sensibiliserende en sportieve etappes.

7.000 €
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Charleroi - Monceau-sur-
Sambre

Relogeas Organiseren van tweemaandelijkse collectieve 
workshops voor en door kwetsbare jongeren van 18 tot 
25 jaar, die voor het eerst alleen gaan wonen; teneinde 
deze jongvolwassenen die al werden geconfronteerd met 
heel wat complexe en persoonlijke problemen, te helpen 
om hun autonoom leven goed te beginnen; thema’s 
van de workshops: dagelijks goed eten, en gezond en 
niet duur koken, en zich goed voelen, bij zichzelf en bij 
anderen.

5.000 €

Couvin Infor Jeunes Entre Sambre & 
Meuse

Uitnodigen van de meest kwetsbare jongeren uit de 
regio, om via diverse artistieke kanalen duidelijk te 
maken welke ‘nieuwe wereld in opbouw’ zij verwachten 
in de nasleep van de gezondheids- en economische 
crisis; vervolgens tentoonstellen van hun creaties die 
als een Russische matroesjka in elkaar zijn geschoven, 
teneinde het grote publiek te inspireren met hun jeugdige 
visie of droom.

7.000 €

Fosses-la-Ville Ecole de Devoirs Les Zolos Steunen van jongeren die, als straatartiesten die geluk 
verspreiden, optreden voor eenzame mensen en ouderen 
in woonzorgcentra, en scènes naspelen uit hun favoriete 
films, dansen op hun lievelingsliedjes, en hen bloemen 
aanbieden, teneinde hun isolement ten gevolge van 
covid te doorbreken;  en daarvan een video maken en 
verspreiden om een golf van liefde en solidariteit op te 
wekken. 

3.100 €

Genk NEI TRED Steunen van ‘Young Complex’, een gezelschap van 
jongeren die via sociaal artistiek werk, cultuureducatie 
en jeugdwelzijnswerk, op een eigenzinnige en gedreven 
manier, vanuit hun eigen kwaliteiten en talenten, 
hun stem, hun gezicht en vooral hun gevoelens over 
maatschappelijke uitdagingen of problematieken publiek 
bekend willen maken.

7.000 €

Gent Ekoli Steunen van een Ekoli-coachingproces om 
wetenschappelijke content voor en door jongeren 
te creëren; om jongeren te enthousiasmeren voor 
wetenschap, om uitwisselingen tussen jongeren uit 
verschillende milieus te versterken, en om jongeren 
inzicht te geven in de werking van social media, 
storytelling en marketing; de resultaten van het proces 
worden vervolgens gebundeld en gedeeld als bron van 
inspiratie voor klasactiviteiten.

7.000 €

Gent - Sint-Amandsberg Begeleidingscentrum Stappen Starten met een ‘verhalenatelier’, om jonge mensen uit te 
nodigen hun levensverhaal te vertellen bij een kop koffie; 
maar ook om hen de kans te geven er een eigen creatief 
project van te maken of om het te gebruiken als aanzet 
om deel te nemen aan theaterprojecten, de redactie van 
de nieuwsbrief of workshops.

7.000 €

Brake-Out Oprichten van een inclusiehub, een fysieke uitvalsbasis 
met toegankelijke communicatiefaciliteiten, om jongeren 
met een verstandelijke beperking te stimuleren om hun 
ondernemingstalenten aan te spreken; als een detective 
onderzoeken ze zelf hoe ze als nieuwe buren iets kunnen 
betekenen voor de buurt: van dromer tot doener tot 
doorzetter.

7.000 €

Onze Nieuwe Toekomst Maken van podcasts met verhalen van jongeren met 
een (verstandelijke) beperking, om hun (ondersteunings)
netwerk en diverse lokale en Vlaamse overheden 
te informeren over de impact van de coronacrisis 
(lockdown, maatregelen) op hun leven; de groep voelt 
zich slachtoffer van regels en maatregelen die hen 
van bovenaf worden opgelegd zonder dat zij werden 
geraadpleegd. 

7.000 €
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Huy La Mézon Tijdens de coronacrisis online contact houden met 
de jongeren van het jeugdhuis en hen helpen bij het 
ontwikkelen en programmeren van hun eigen ‘Live en 
Podcast’-radio, om het te hebben over wat ze missen en 
verlangen tijdens de lockdown.

7.000 €

Kortrijk - Heule Oranjehuis Organiseren van een pop-up lab ‘Atoom80’, dat bestaat 
uit én voor jongeren die hun weg niet vinden in het 
klassieke schoolgebeuren en het gevoel hebben nergens 
welkom of van betekenis te zijn (bv. door angstaanvallen, 
suïcide, hardnekkig spijbelen, probleemgedrag); in het 
lab worden onontgonnen ideeën en eigenzinnige dromen 
gekoppeld aan de aanwezige talenten en omgezet in 
concrete plannen (kortfilm, muziekopname, kunstwerk, 
tocht, doe-box); teneinde hun plannen écht in de wereld 
te zetten.

6.600 €

Leuven De Wissel Aankopen van het nodige materiaal (tablets, software), 
om ‘digital storytelling’ en een online magazine, via 
opleidingen/workshops voor jongeren, vrijwilligers en 
begeleiders, te verankeren in de werking van OverKop-
huizen; teneinde ervoor te zorgen dat jongeren van 12 
tot 25 jaar, elkaar ontmoeten en sterker worden door 
verhalen.

6.750 €

Liège - Wandre Caméra-etc Uitnodigen van 12 tot 15 jongeren uit de bijzondere 
jeugdzorg (AMO Reliance) om, met reële camerabeelden 
en animatiefilmpjes, een webdocumentaire te realiseren 
waarin jongeren in moeilijkheden vertellen hoe ze de 
lockdown hebben ervaren en waar ze de veerkracht 
en de middelen vonden om terug recht te springen; en 
voornamelijk verspreiden van de film via het internet 
(sociale media, websites, uitzendplatformen) om een 
jong publiek te bereiken.

7.000 €

Sint-Gillis Matissa Belgique In de nasleep van de gezondheidscrisis (lockdown, 
sluiting van scholen, sociaal isolement) ondersteunen 
van kwetsbare jongeren uit volksbuurten via een 
modern, stedelijk ‘slam poetry’-project; om hen de kans 
te geven hun gevoelens te uiten, teneinde er een positief 
toekomstproject van te maken.

7.000 €

Sint-Jans-Molenbeek D’Broej vzw (Deelwerking 
Centrum West)

Aanbieden van zinvolle vrije tijdsbesteding door en 
voor jongeren uit eenzelfde buurt, in wie ze vertrouwen 
hebben; bespreekbaar maken van behoeften en zorgen 
(en indien nodig aangepaste begeleiding voorzien); 
en organiseren van projectwerk en meerdaagse 
inlevingsverblijven buiten Brussel; teneinde de volgende 
generatie te laten uitgroeien tot rolmodel.

6.500 €

Sint-Lambrechts-Woluwe Collectif Recherche Et 
Expression (Cree) asbl

In de nasleep van de sombere crisisperiode, een 
7-daags verblijf organiseren om kinderen met doof- 
en slechthorendheid de kans te geven hun verhaal te 
vertellen via een film; over alle keuzes rond scenario, 
kostuums en dergelijke, beslissen zij zelf.

4.500 €

Sint-Pieters-Woluwe Cap Famille Betrekken van jongeren bij het ontwerpen en realiseren 
van een grote muurschildering (ongeveer 25 m2) aan de 
voorkant van hun lokaal, om kleur te geven aan de ‘stad 
van de vriendschap’.

3.000 €

Viroinval - Treignes Documentation et 
Information régionales 
sur l’Environnement asbl 
(Ecomusée du Viroin)

Met jongeren van de streek en van het Rode 
Kruiscentrum van Oignies, creëren van een dorp met 
een vlechtwerk van planten; en in het dorp andere 
constructies van hergebruikte materialen plaatsen, om er 
workshops te organiseren met theater, zang en spontane 
ideeën van jongeren; er komt ook een broodoven en 
een natuurlijke scène waar de dorpsbewoners kunnen 
bijeenkomen, maar die ook een transmissieplek is, waar 
handelingen en kennis blijven voortleven.

7.000 €
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Watermaal-Bosvoorde Le petit vélo jaune de 
Watermael-Boitsfort

Organiseren van een solidaire begeleiding met jonge 
vrijwilligers, om samen met kwetsbare ouders en hun 
kinderen leuke spelletjes en uitstappen te doen; als echte 
teamgenoten zorgen de vrijwilligers voor ideeën en 
motivatie, en laten ze zien dat de activiteiten toegankelijk 
zijn voor de gezinsleden; iedereen kan meedoen en zijn 
vaardigheden inzetten, niemand wordt beoordeeld.

7.000 €

KINDERARMOEDEFONDS

Financiële partner(s) vzw Kindergeluk, Ethias, P&V

DOELSTELLING Innoverende, lokale projecten waarbij organisaties samenwerken voor en met kansarmen, 
kunnen gedurende minstens 3 jaar substantiële financiële ondersteuning krijgen.

REALISATIE(S) > de actie ‘Make Belgium great again’ die VTM in december 2020 organiseerde: 
een inzamelingsactie zodat zoveel mogelijk kinderen die in armoede opgroeien een 
kerstcadeau kunnen krijgen: meer dan 58.500 mensen doneerden, voor een totaalbedrag 
van € 2.389.940
>> het Fonds was verantwoordelijk voor de aankoop van de cadeaubonnen waarmee 
speelgoed, boeken of recreatieve uitstapjes voor kinderen konden worden betaald. Het 
verdeelde de bonnen ook onder 242 plaatselijke organisaties
> de actie 1000x1000: van september tot eind december 2020 werden 1.000 academici 
van alle Vlaamse universiteiten uitgenodigd om € 1.000 bij te dragen aan initiatieven van 
de Koning Boudewijnstichting die de ontwikkeling van kinderen en jongeren uit kansarme 
gezinnen willen versterken, waaronder het Kinderarmoedefonds, het project ‘Kleine 
kinderen, grote kansen’ en Boost for Talents.
> steun van € 2.500 voor Caravan d’Expérience (Lede), een speel- en ontmoetingsplaats in 
een caravan, waar ouders en kinderen samen worden ontvangen voor tal van activiteiten 
(lezen, spelletjes, acrobatiek, enz.)
> steun van € 7.500 aan Plus Stories (Gent) voor de ontwikkeling van de applicatie 
Storytap, die het leren van de taal stimuleert voor peuters in kansarme gezinnen; hiermee 
kunnen ouders en kinderen leren met behulp van interactieve en positieve verhalen, 
gekozen door de ouders, die peuters stimuleren met nieuwe klanken en woorden
> steun van € 20.063 aan Thomas More Kempen (Geel) voor de productie van een 
brochure ter inspiratie van lokale overheden die kinderarmoede in hun stad willen 
bestrijden
> publicatie van een vademecum ter inspiratie van schenkers, met een selectie van een 
70-tal betrouwbare organisaties die in Vlaanderen en Brussel één of meerdere aspecten 
van kinderarmoede aanpakken

VOIR L’ÉCOLE MATERNELLE EN GRAND !

Partner(s) Communauté française de Belgique

DOELSTELLING Bijdragen tot het studiesucces van alle leerlingen door de individuele en collectieve 
vaardigheden van het personeel van de kleuterschool te ontwikkelen, zodat beter rekening 
kan worden gehouden met kinderen uit kansarme milieus en met diversiteit.

REALISATIE(S) Uitvoering en toepassing van een driejarige strategie (2020-2023) via: 
> de ontwikkeling van opleidingsprogramma’s tussen netwerken
> de realisatie van video’s met kernboodschappen over de doelstelling
> een versterkte samenwerking met de Franse Gemeenschap voor een ruime verspreiding 
en uiteindelijke overdracht van de tools die hieruit zijn ontstaan

KLEINE KINDEREN, GROTE KANSEN

Partner(s) Vlaams Ministerie van Onderwijs, Departement Onderwijs & Vorming Vlaanderen, 
Operationele partner(s) Klasse, Arteveldehogeschool Gent
Financiële partner(s) Vlaams Ministerie van Onderwijs

DOELSTELLING Toekomstige leraren kleuter- en basisonderwijs beter toerusten in het creëren van gelijke 
onderwijskansen voor kinderen in armoede.
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REALISATIE(S) > 11 projecten van Hogescholen in Vlaanderen kregen elk een steun van € 10.500, voor 
een totaalbedrag van € 115.500:
>> Artesis-Plantijn – Antwerpen
>> Arteveldehogeschool - Gent
>> Erasmushogeschool Brussel
>> Hogeschool Gent
>> Karel de Grote Hogeschool - Antwerpen
>> Katholieke Hogeschool Vives Noord - Brugge
>> Katholieke Hogeschool Vives Zuid - Kortrijk
>> Odisee - Brussel
>> Hogeschool PXL - Hasselt
>> Thomas More Kempen - Geel
>> Thomas More Mechelen
> tijdens de coronacrisis organiseert het ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’-netwerk een 
‘Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen’-stage: studenten, toekomstige kleuter- en 
basisschoolleerkrachten, werken samen met basisschoolleerkrachten om te zorgen voor 
een optimale begeleiding van de leerlingen: 4.876 studenten van de lerarenopleiding 
hebben deelgenomen aan de cursus en zo 1.771 basisscholen ondersteund in de eerste 
helft van 2020
> Klasse is verantwoordelijk voor de uitvoering van het communicatieplan van het 
project “Kleine Kinderen, Grote Kansen”: verspreiding en promotie (voorstelling van 
armoede, kwaliteitsvolle interacties, sociale verantwoordelijkheid) via haar kanalen 
en ondersteuning van leernetwerken; ontwikkeling van nieuw materiaal, promotie en 
actualisering van bestaand materiaal
> de website www.grotekansen.be
> een reeks reportages op de website van Klasse (de klas van juf Femke) gericht op 
basisonderwijs
> een tiendelige tipreeks vanuit Klasse om via de e-news van juf Jelke kwetsbare kleuters 
een sterke start te geven
> een online slotevenement ‘Samen naar sociale gelijkheid’, in samenwerking met het 
Vlaams Departement Onderwijs en Vorming, met 300 deelnemers uit de onderwijswereld 
(5 oktober)

VIVA FOR LIFE 2020 - CAPACITY BUILDING PROGRAMME

Partner(s) CAP48

DOELSTELLING In het kader van ‘Viva for Life 2019’ gelanceerd door RTBF, werken de Koning 
Boudewijnstichting en CAP48 samen ter versterking van verenigingen die werken rond 
kinderen en armoedebestrijding, op vlak van beheer en projectevaluatie.

REALISATIE(S) > lancering van een kandidatenoproep voor een vijfde begeleidingsprogramma (‘Capacity 
building’) in het kader van ‘Viva for Life’ 2020, gericht naar verenigingen die actief 
zijn op het gebied van de vroege kinderjaren (0-6 jaar) en armoede, met inbegrip van 
verenigingen in de voorschoolse, peri- en buitenschoolse sector; selectie in 2021
> voortzetting van het begeleidingstraject voor de verenigingen die in 2020 werden 
geselecteerd: dit programma van ‘Capacity building’ heeft tot doel organisaties die werken 
rond kleine kinderen bewust te maken van hun sociale impact, beter de resultaten van 
hun acties te sturen en te evalueren, om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de noden 
van de families (ouders en kinderen) uit kwetsbare milieus
>> drie workshops (waarvan twee online) in het kader van de begeleiding rond sturing en 
evaluatie voor de verenigingen die in 2019 werden geselecteerd (Brussel, 6 maart, 11 juni 
en 15 september)
>> twee online workshops in het kader van de begeleiding rond sturing en evaluatie voor 
de verenigingen die in 2020 werden geselecteerd (Brussel, 11 juni en 12 oktober)
> een studie in partnerschap met ONE en Cap 48 over de evaluatie van de impact van 
projecten in verband met de strijd tegen kinderarmoede, toevertrouwd aan Myriam De 
Spiegelaere (ULB) en Willy Lahaye (UMons). Dit onderzoek heeft tot doel de impact 
te evalueren van projecten in de strijd tegen armoede bij jonge kinderen (0-6 jaar) die 
gesteund worden door ONE, Cap 48 en de Koning Boudewijnstichting
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CHILD FOCUS

DOELSTELLING Bijdragen aan de activiteiten van de Stichting Child Focus.
REALISATIE(S) Financiële steun van € 140.000 aan de Stichting.

FONDS AU CARREFOUR DES JEUNES, CRÉÉ À L’INITIATIVE DE MR. PAUL TASSIN

DOELSTELLING Steun aan projecten die hulp bieden aan personen in de streek van Charleroi die niet de 
middelen hebben om te studeren of te starten met beroepsinitiatieven.

REALISATIE(S) > het Fonds heeft steun verleend aan twee begunstigden, voor een totaalbedrag van € 
2.950:
>> een jongere (Quaregnon) kreeg € 1.500 om hem te helpen bij zijn opleiding als 
elektricien in Saint Luc in Mons
>> een studente (Mons-Ghlin) kreeg € 1.450 om haar studies geneeskunde in Brussel te 
kunnen voortzetten
> uit respect voor de privacy van de begunstigden worden hun namen niet vermeld

FONDS YVETTE BARRIER

DOELSTELLING Steunt projecten voor kinderen in België en in de wereld. De aandacht gaat vooral naar 
kinderen die zich niet harmonieus kunnen ontwikkelen omwille van hun financiële situatie.

REALISATIE(S) Elf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 61.267.

STEUN
Elsene L’Arche Belgique Francophone Steunen van de afdeling die op zoek gaat naar jonge 

vrijwilligers teneinde bijstand te bieden aan personeel 
dat actief is in opvangtehuizen voor mensen met een 
verstandelijke beperking, gedurende een periode van 3 
tot 12 maanden.

500 €

Ittre - Haut-Ittre La Maisonnée Inschakelen van een opvoedster om de gasten van het 
verblijfscentrum te helpen om rationele en kwalitatieve 
keuzes te maken bij het gezamenlijk aankopen van 
nieuwe kleren.

1.000 €

La Maisonnée Organiseren van vakantie in Normandië voor 8 
weeskinderen.

8.800 €

Marche-en-Famenne L’Amitié Marchoise Steunen van de werking van de vereniging. 1.200 €
L’Amitié Marchoise Steun aan de activiteiten van de vereniging. 1.200 €

Overijse Run for Hope Aanbieden van parels aan kinderen als aanmoediging 
na elke behandeling (chemo, radiotherapie, operatie, 
bloedtransfusie, orgaantransplantatie); deze parels 
vormen beetje bij beetje een gekleurde halsketting, 
die symbool staat voor het traject van het kind en zijn 
ziekteverloop.

5.000 €

Schaarbeek Association Belge de l’Ordre 
de Malte - La fontaine

Daklozen de kans geven om zich te laten behandelen en 
te zorgen voor hun hygiëne, teneinde hen te helpen zich 
te re-integreren in de samenleving; aldus herstellen ze 
ook hun zelfvertrouwen en hun zelfrespect.

2.000 €

Sint-Lambrechts-Woluwe La Chaîne de l’Espoir Financieren van de openhartoperatie van een Rwandees 
kind van 12 jaar, dat werd geboren met een hartafwijking, 
omdat deze ingreep niet wordt uitgevoerd in Rwanda.

12.400 €

La Chaîne de l’Espoir Financieren van de kosten van een openhartoperatie 
van 2 kinderen met een hartafwijking – een Congolese 
jongen van 4 jaar en een Marokkaans meisje van 
11  –, en van de kosten van een heupprothese bij 
een Congolese jongen van 4 jaar; deze complexe 
operaties, die niet uitgevoerd kunnen worden in het 
land van herkomst, laten toe om de levensverwachting 
te verlengen en om de levenskwaliteit aanzienlijk te 
verbeteren.

16.167 €
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La Chaîne de l’Espoir Kopen van naaimachines en stoffen, en inrichten van 
een naaiatelier om beschermende ziekenhuis- en 
operatiekledij te maken in Dakar (Senegal); het project 
speelt in op de huidige gezondheidscrisis, maar ook op 
de strijd tegen ziekenhuisinfecties.

3.000 €

La Chaîne de l’Espoir Aankopen van een beademingsmachine voor het 
pediatrisch heelkundig centrum van de kliniek Ngaliema 
in Kinshasa (DR Congo).

10.000 €

FONDS BNP PARIBAS FORTIS FOUNDATION

DOELSTELLING Het verlenen van steun op lange termijn aan projecten van algemeen belang ter 
bevordering van de integratie en het onderwijs van kinderen en jongeren in kwetsbare 
situaties.

REALISATIE(S) > projectoproep van het Fonds BNP Paribas Fortis Foundation, beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting: 10 initiatieven kregen steun voor een totaalbedrag van € 500.000
> steun voor zeven universitaire ziekenhuizen om het ziekenhuispersoneel te helpen 
tijdens de Covid-19-crisis (€ 91.000)
> steun aan de Federatie van Voedselbanken tijdens de Covid-19-crisis (€ 25.000)
> de projectoproep Help2Help, ter ondersteuning van projecten van verenigingen die 
actief zijn op het gebied van solidariteit, humanitaire hulp, gezondheid, onderwijs en 
bestrijding van sociale uitsluiting, waarbij de medewerkers van BNP Paribas Fortis 
en BNP Paribas in België op vrijwillige basis betrokken zijn: er werden 45 projecten 
geselecteerd voor een totaalbedrag van € 141.794
> voorstelling van de 10 kampioenen 2020 van de BNP Paribas Fortis Foundation en de 
prijsuitreiking, met een interactief debat over het thema kinderarmoede en het belang van 
buitenschoolse activiteiten (Brussel, 11 februari)

STEUN
Anderlecht Cultureghem Kansarme kinderen op het speelplein KETMET ook 

uitnodigen om zich te verdiepen in muzische domeinen, 
nieuwe talenten te ontdekken en zich te ontplooien.

50.000 €

ULB - Hôpital Erasme Invoeren van diverse interne covid-19-maatregelen om 
het zorgpersoneel in ziekenhuizen te ondersteunen: 
versterken van het psychosociaal begeleidingsplatform, 
organiseren van interne opvang voor de kinderen van 
het personeel, verdelen van beschermingsmateriaal voor 
privégebruik (maskers, gels).

13.000 €

Anhée - Bioul Foyer l’Espérance Aankopen van kwaliteitsfietsen en aangepast 
beveiligingsmateriaal, om fietstochtjes te organiseren 
met opvoeders die instaan voor de begeleiding van 
kinderen die nog nooit op de openbare weg hebben 
gefietst, om bij te dragen tot een zachte mobiliteit.

3.000 €

Balen De Schakel Aankopen van een pedaalfiguurzaag voor het crea-atelier 
ten bate van de volwassenen met een verstandelijke 
beperking en van de ergotherapeuten.

3.794 €

Barvaux-sur-Ourthe La Maison Source Organiseren van uitstappen met jonge gezinnen uit 
kwetsbare milieus, om in een reëel kader bij te dragen tot 
hun ouderschapsrol en de ontplooiing en integratie van 
hun kind. 

50.000 €

Bièvre Action Solidarité Père Victor 
(ASPV)

Ter beschikking stellen van een gebouw met 2 leslokalen 
om de alfabetiseringskansen voor moeders in Kimpese 
(DRC) te versterken en te verankeren; en om te starten 
technisch-professionele opleidingen voor werkzoekende 
jongeren in de streek.

3.000 €

Brasschaat De Gambiavrienden Verbeteren van de vereiste middelen en de infrastructuur 
van scholen in Gambia, om kwetsbare kinderen de kans 
te geven zichzelf, en later ook hun land, te ontwikkelen.

3.000 €
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Brussel Brussels-Africa Hub Organiseren van masterclasses rond de transitie 
naar een meer duurzame economie (bv. over de 
hoogdringendheid ervan, i.s.m. BNPPF) en van bezoeken 
op het terrein; in het kader van een opleidingsprogramma 
voor Afrikaanse financiële instellingen.

3.000 €

Formosa Inrichten van 3 nieuwe klaslokalen om de lessen 
‘Alfabetisering’ en ‘Frans vreemde taal’, na de verhuizing 
optimaal te kunnen heropstarten ten bate van de 
cursisten.

3.000 €

MICRODEV Steunen van een sociale coöperatie rond 
‘Microfinanciering’ in Kinshasa (DRC), om vrouwelijke 
ondernemers op te leiden, te begeleiden en financieel 
te helpen; teneinde hun sociaal-economische situatie te 
verbeteren.

4.000 €

Oeuvre de l’Hospitalité Aankopen van een vervoermiddel om eten en drank 
te leveren aan moeders die samen met hun kinderen 
verblijven in een kamer in de Home Du Pré; en aanbieden 
van educatieve activiteiten om de kinderen te helpen zich 
te uiten en zich gewaardeerd te voelen.

3.000 €

Brussel - Laken Solidarité-Logement / 
Solidariteit- Huisvesting SLSH

Kwetsbare jongeren met psychische problemen, helpen 
om een tijdelijke woning te vinden en hen psychosociaal 
ondersteunen, vanuit een samenwerking tussen 3 
verenigingen.

3.000 €

Courcelles Ecoline et Caracole Speciaal voor kwetsbare kinderen (uit instellingen, 
zonder papieren, NBMV) in een natuurdomein 
vakantiestages organiseren volgens de Reggio Emilia-
pedagogiek.

50.000 €

De Pinte NONA Als gevolg van de covid-19-maatregelen, inzetten van 
een voltijdse leerkracht en van individueel digitaal 
afstandsonderwijs voor een 100-tal zieke kinderen uit het 
kinderziekenhuis Marie Curie in Boekarest (Roemenië).

3.000 €

Edegem UZA Foundation Steunen van onderzoeksprojecten in het UZA om de 
prognose en behandeling van Covid-19-patiënten verder 
te optimaliseren.

13.000 €

Elsene Parcours d’Accueil Aan een 20-tal kinderen de gelegenheid geven, om een 
hele dag, los van het wettelijk kader, samen met hun 
ouders iets te doen in familieverband.

2.000 €

Etterbeek Bon Pied Mais Pas Bon Oeil In het kader van de doorstart van de vzw, steunen 
van de actieve (zichtbaarheid) en passieve veiligheid 
(EHBO-koffers); de communicatie (website en flyers); 
en de opleiding en coaching, eventueel gekoppeld aan 
activiteiten rond welbevinden.

3.000 €

Gent Federatie van Tele-
Onthaaldiensten in 
Vlaanderen

Uitbreiden van het chataanbod voor kwetsbare jongeren 
(creatie van 2 extra chatposten) en van de zorg voor 
kwetsbare hulpverleners, om in te spelen op de impact 
van covid-19.

4.000 €

Uilenspel Kwetsbare kinderen helpen met hun schooltaken om een 
vertrouwensband op te bouwen en hen te stimuleren om 
deel te nemen aan buitenschoolse sportieve en culturele 
activiteiten.

50.000 €

UZ Gent Financiële steun verlenen aan initiatieven die 
zorgverleners ondersteunen, zoals infrastructuurwerken 
(inrichting van sport- en ontspanningsruimtes, gesprek- 
en ontmoetingsruimtes), het aankopen van materiaal, 
teambuilding en teaminterventies, zowel preventief als 
curatief, sensibiliseringscampagnes rond welzijn en 
klinisch wetenschappelijk onderzoek over gezondheid op 
het werk en psychosociale risico’s.

13.000 €

Gent - Zwijnaarde Doof Vlaanderen Lanceren van een interactief mediakanaal (#DoofNu) in 
Vlaamse Gebarentaal, om dove mensen te informeren 
over thema’s die belangrijk zijn voor de Vlaamse 
Dovengemeenschap.

4.000 €
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Hasselt BuSO KIDS Hasselt Schoolverlaters met autisme en comorbiditeit helpen 
om hun vrije tijd ruimer in te vullen en hun perspectief op 
een schools aanbod en maatschappelijke integratie te 
verbeteren.

50.000 €

Seed Of Love Bouwen van 2 verloskamers en 5 verblijfskamers 
in een gebied in Kenia, met een hoge moeder- en 
kindersterfte, om voor vrouwen een veilige en betaalbare 
bevallingsplek te creëren.

3.000 €

Hechtel-Eksel Living Waters Village Borneo Renoveren van een lagere school in Borneo: vervangen 
van het dak en bouwen van 2 sanitaire gebouwen met 
telkens 20 WC’s. 

3.000 €

Herstal Autre Terre Bijdragen tot de bestaansmiddelen en de 
voedselzekerheid van 150 erg kwetsbare ontheemden 
en 30 gastgezinnen in Kaya (Burkina Faso); en promoten 
van hun kansen om een inkomen te verwerven, teneinde 
hen duurzaam en solidair te steunen.

3.000 €

Herzele - 
Woubrechtegem

Leefboerderij De Kanteling 
Herzele

Zorgen voor snel bereikbare sanitaire voorzieningen om 
kinderen voor boerderijklassen en samentuinders meer 
comfort te bieden.

3.000 €

Jette UZ Brussel Foundation Ziekenhuismedewerkers in de nasleep van de 
coronacrisis permanent blijven ondersteunen, om 
te voorkomen dat ze een zwaar posttraumatisch 
stresssyndroom zouden ontwikkelen.

13.000 €

Kasterlee GO! de 3Master Via een buitengewone speel-, leer- en beleeftuin sociale 
en ontspannende speel- en beleefprikkels aanbieden op 
maat van kinderen met meerdere beperkingen.

50.000 €

La Louvière OCIRIZ Aanleggen van een waterreservoir van 20m3 om te 
voorzien in het dagelijkse watergebruik in het centrum 
Betu Bana in Mbujimayi (DRC), en om bij te dragen tot de 
hygiëne van de 150 verwaarloosde kinderen van 0 tot 17 
jaar, die er verblijven.

3.000 €

Lede BiJeVa Fietsen geven aan 50 gezinnen met kinderen, om bij te 
dragen tot hun basismobiliteit en vrijetijdsbesteding, en 
om hen in coronatijden uit de armoede te helpen.

3.000 €

Leuven Domo Inzetten van Domo-vrijwilligers om kinderen uit 
kwetsbare gezinnen te begeleiden bij wetenschappelijke 
of sportactiviteiten en aldus hun talenten en netwerk te 
versterken.

50.000 €

KU Leuven Bevorderen en financieel ondersteunen van alle 
academische en klinische onderzoeksactiviteiten aan KU 
Leuven en aan UZ Leuven in het kader van de bestrijding 
van het covid-19-virus.

13.000 €

Link in de Kabel Kwetsbare jongeren via een online blog en podcast 
verslag laten uitbrengen over culturele activiteiten, met 
het oog op hun integratie, interculturele uitwisseling én 
digitale vaardigheden.

50.000 €

Transplantoux Sportclub 
International

Samen met mensen die een transplantatie ondergingen, 
in 7 dagen vanuit Leuven naar de Mont Ventoux fietsen, 
om hen aan te moedigen actief en sportief te zijn.

3.000 €

Liège Fondation Léon Fredericq Steunen van het ziekenhuispersoneel van het UZ Luik in 
het kader van de coronacrisis.

13.000 €

Lommel Akindo Kinderen uit maatschappelijk kwetsbare milieus laten 
herbronnen in een veilige, natuurlijke omgeving en 
hen via geleide laagdrempelige speltechnieken speels 
aan de slag laten gaan met hun eigen krachten en 
groeimogelijkheden.

3.000 €

Maaseik Koninklijk 
Ondersteuningscentrum Ter 
Engelen - Tevona / COVIDA

Aankopen van 2 elektrische tandemfietsen voor de vzw. 3.000 €
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Mechelen Afractie Uitbouwen van een sociaal tuinbouwbedrijf ‘Le 
Coquetier Social’ in Senegal, om straatkinderen (15+) 
opleidingsmogelijkheden te geven; en om een deel 
van de winst gebruiken voor het verankeren van 
opvangprojecten voor kansarme kinderen.

3.000 €

Melle Steevliet In de polyvalente ruimte van een vzw, samen met de 
jongeren met ernstige gehechtheidsproblemen, een 
nieuwe keuken bouwen om ze structureel in te zetten 
voor het ontwikkelen van hun emotionele en relationele 
vaardigheden.

3.000 €

Mons - Spiennes Le Foyer Vervangen van matrassen, donsdekens, lakens, 
kussenslopen.

4.000 €

Namur - Naninne Ligue Belge de la Sclérose 
en Plaques - Communauté 
Française

Grondig renoveren van een demonstratie- en testruimte 
voor mensen met multiple sclerose, om hen beter te 
kunnen helpen bij het aanpassen van hun woning en/of 
het vinden van hulpmiddelen die passen bij de evolutie 
van hun ziekte.

3.000 €

Oudergem Sint-Vincentius Conferentie 
Mechelen-Noord

Zorgen voor de vereiste digitale middelen (desktop, 
laptop) op maat, om toe te laten dat kwetsbare 
kinderen in het middelbaar onderwijs in coronatijden 
afstandsonderwijs kunnen volgen en hun 
leerachterstand kunnen wegwerken.

3.000 €

Ranst - Broechem Wereld-Delen De middelen geven aan 10 Zuidscholen om samen 
met de deelnemende Noordscholen educatieve 
lessen rond wereldburgerschap en de sociale 
ontwikkelingsdoelstellingen te volgen; en in de klas zelf 
korte filmpjes maken om ze te delen via een platform.

3.000 €

Schaarbeek Continuing Care Verwerven van 3 nieuwe injectiespuitpompen om de 
vereiste medicatie aan huis op een comfortabele manier 
toe te dienen aan palliatieve patiënten die niet meer in 
staat zijn om die geneesmiddelen oraal in te nemen.

4.000 €

Order of Malta Belgium 
International Aid (MBI)

Bouwen van een verbrandingsoven voor het 
gezondheidscentrum Sovu in Rwanda; aansluitend 
bij de opvolging en opleiding van lokale artsen door 
rondreizende MBI-artsen.

3.000 €

Seraing - Jemeppe-sur-
Meuse

All Services Access Creëren van een innovatieve, gespecialiseerde 
Franstalige multimediasite (met audiodescriptie en 3D) 
voor mensen met een beperking, en met reportages en 
uitwisselingen over hun dagelijks leven.

3.000 €

Sint-Agatha-Berchem ABP Ontwikkelen van een netwerk van opgeleide vrijwilligers, 
om mensen met een motorische beperking individueel 
te begeleiden bij toeristische, culturele of sportieve 
activiteiten in België.

3.000 €

Fédération belge des Banques 
Alimentaires

In het kader van de Covid-19 crisis, aankopen van 
voedingsproducten om gratis voedselhulp aan te bieden 
aan kwetsbare mensen.

25.445 €

Uit De Marge In samenspraak met kinderen en jongeren die zich 
vaak in de publieke ruimte bevinden en heel wat 
drempels moeten overwinnen om deel te nemen aan 
een georganiseerd vrijetijdsaanbod van sportclubs 
en jeugdverenigingen, geregeld organiseren van 
activiteiten op hun maat, met als motto ‘Streetsport!’, op 
verschillende pleinen in de stad.

50.000 €

Sint-Jans-Molenbeek INTERNATIONAL VROUWEN Installeren van een biovergister voor organisch, medisch 
en huishoudelijk afval en verhogen van de financiële 
middelen via het verkopen van digestaat als meststof, 
om bij te dragen tot de energie-autonomie van het 
ziekenhuis KANSELE in Mbuji-Mayi (DRC).

4.000 €

Sint-Joost-Ten-Node Axcent Ontwikkelen van een ‘Eerste Hulp Bij Dialoog’/EHBD-
toolbox, in samenwerking met nieuwkomers in 
OKAN- en lokale inburgeringstrajecten, om vragen van 
nieuwkomers rond verschillen in levensbeschouwing (en 
religie) op te vangen.

3.000 €
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Lhiving Aankopen van een cargo e-bike om materiaal te 
vervoeren naar de atelierwerking (kookateliers, 
vormingsactiviteiten) bij organisaties in Brussel; en ook 
om de fiets in te zetten voor dienstverplaatsingen en het 
rondbrengen van voedselpakketten.

3.000 €

Sint-Lambrechts-Woluwe CoderDojo Opstarten van een CliniCoder-werking voor langdurig 
zieke kinderen in een ziekenhuis in Aalst; een halve dag 
per maand worden de opgenomen kinderen er door 
CoderDojo-jongeren geïnitieerd in het programmeren en 
in het omgaan met technologie.

3.000 €

Fondation Saint-Luc Financieel ondersteunen van het personeel van het UZ 
Saint-Luc, in het kader van de covid-19-crisis, met een 
gift die werd verzameld onder het personeel van BNP 
Paribas Fortis.

13.000 €

Les Avions de Sébastien Financieren van een 2de onderzoeker rond zeldzame 
leukemie bij kinderen (in samenwerking met het Instituut 
De Duve), om binnen hetzelfde onderzoeksteam een 
tweede stelling te onderzoeken.

3.000 €

Tienen - Hakendover ‘t Prieeltje In een nieuwbouwproject voor semi-internaatskinderen 
met een ernstige meervoudige beperking, een 
polyvalente ontmoetingsruimte creëren, om toe te 
laten dat de kinderen daar iedereen kunnen ontmoeten: 
medewerkers, ouders en familie, de buurt, de wereld.

4.000 €

Tournai - Saint-Maur CLAIR (Contre Les 
Affections Inflammatoires 
Rhumatismales)

Betrekken van patiënten bij de opleiding van 
verpleegkundigen in spe, om de insteek van 
zorgverleners beter te begrijpen, maar ook om aan de 
zorgkundigen duidelijk te maken dat ze als mens en niet 
enkel als patiënt willen worden behandeld.

3.000 €

Ukkel FLD Aanbieden van lessen sociale promotie aan 
Portugeestaligen in België.

3.000 €

Verviers Centre des Jeunes “Les 
Récollets”

Renoveren van een vervallen gemeentegebouw, met 
behulp van recuperatiemateriaal, om er een sport-, 
cultuur- en artistiek centrum van te maken voor jongeren 
en hun hobby’s.

50.000 €

Watermaal-Bosvoorde SCALE DOGS Financieel steunen van de opleiding van een 
autismehond voor kinderen met ASS, om hun potentieel 
en hun zelfstandigheid zo goed mogelijk te ontwikkelen.

3.000 €

Wavre De Dendervrienden van FACE Financieren van geneesmiddelen voor 2 weeshuizen in 
Caïro, om ze toe te dienen aan borelingen en baby’s die 
in gruwelijke omstandigheden werden gevonden, met 
een beperking of een levensbedreigende aandoening.

3.000 €

Willebroek De Vlinder Fondsen werven via het verkopen en leveren van 
kerstbomen, om kerstpakketten te bezorgen aan de 
lokale helden die écht het verschil maakten in 2020.

3.000 €

Zemst Villa Clementina Plaatsen van een sanitaire cel met een gewoon 
toilet, een toilet voor mensen met een beperking en 
een doucheruimte, voor de garage en de inclusieve 
ontmoetingsruimte van een opvangtehuis voor 55 
kindjes (waarvan 1/3 met extra (ernstige) zorgnoden).

3.000 €

FONDS TINNE BOES

DOELSTELLING Vormingsondersteuning van jongeren in moeilijke leefomstandigheden, specifiek voor 
studies hoger onderwijs of universiteit in Vlaanderen of Brussel.

REALISATIE(S) Kandidatenoproep: het Fonds kende steun toe aan 14 jongeren om hun studies voort 
te zetten, voor een totaalbedrag van € 13.000. Uit respect voor de privacy van de 
begunstigden wordt hun naam niet vermeld.



ACTIVITEITENVERSLAG 2020 : UW SELECTIE

91/473

FONDS CARMEUSE

Partner(s) Oprichter: Carmeuse Coordination Centre

DOELSTELLING Voor kansarme jongeren met sociale, familiale of gezondheidsproblemen. Voorrang wordt 
gegeven aan projecten in de buurt van bedrijfsterreinen van Charleroi, Luik, Louvain-la-
Neuve en Namen.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 50.000.

STEUN
Liège Université de Liège In 150 scholen met zeer kwetsbare kinderen gratis (dure) 

lesboeken om te leren lezen aanbieden; ten einde deze 
leerlingen in staat te stellen om op leesvaardigheid even 
goed te presteren als een gemiddelde leerling.

25.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Ottignies

Ecole Initiatique Aurore Asbl In het kader van het ontwikkelen en verduurzamen van 
de school ‘Aurore’ die zelfkennis en zingeving centraal 
stelt in het onderricht voor jongeren van 8 tot 35 jaar 
inzetten op het opleiden van een nieuw begeleidersteam, 
en op het bereiken van een groter en meer specifiek 
publiek.

25.000 €

PRIJS FONDS LYDIA CHAGOLL - VOOR EEN GLIMLACH VAN EEN KIND

DOELSTELLING De ‘Lydia Chagoll Prijs – Voor een glimlach van een kind’ (€ 7.500) wordt elk jaar uitgereikt 
aan een groep of vereniging, die inspanningen levert om het respect voor kinderen, 
ongeacht hun afkomst of nationaliteit, groter te maken.

REALISATIE(S) > projectoproep ‘Prijs Fonds Lydia Chagoll - Voor een glimlach van een kind’ (€ 7.500): 
toekenning van de Prijs aan Debateville, Brussel, voor het organiseren van wekelijkse 
ateliers rond debat- en spreekvaardigheid om kwetsbare kinderen tussen 11 en 14 jaar 
op een leuke manier te leren een argumentatie op te bouwen, hun mening te verdedigen 
of een bewogen speech te geven over thema’s die voor hen belangrijk zijn; teneinde hun 
stem te vinden in de samenleving van vandaag en morgen
> steun aan een project voor een totaalbedrag van € 750

STEUN
Antwerpen Koninklijke Balletschool 

Antwerpen
Steunen van balletleerlingen om deel te nemen aan 
binnen- en buitenlandse wedstrijden en audities.

750 €

Brussel Debateville Organiseren van wekelijkse ateliers rond debat- en 
spreekvaardigheid om kwetsbare kinderen tussen 11 en 
14 jaar op een leuke manier te leren een argumentatie op 
te bouwen, hun mening te verdedigen of een bewogen 
speech te geven over thema’s die voor hen belangrijk 
zijn; teneinde hun stem te vinden in de samenleving van 
vandaag en morgen.

7.500 €

FONDS CHISPA

DOELSTELLING Armoede en uitsluiting bestrijden. Steun aan projecten die ouders van kleine kinderen 
steunen in hun educatieve rol, en aan projecten die jongeren helpen hun horizon te 
verbreden.  

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 22.500.

STEUN
Brussel Clowns sans frontières 

Belgique (CSFB)
Samenbrengen van jonge vluchtelingen en jonge Belgen 
om de integratie van jongeren van vreemde origine 
te faciliteren, en organiseren van een stageweek om 
de deelnemers via een actieve pedagogie te laten 
kennismaken met expressietechnieken zoals het 
schimmenspel, het circus en streetart; de stage sluit 
af met het opvoeren van een voorstelling voor ouders, 
familie en vrienden.

7.500 €
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Debateville Organiseren van leuke, interactieve debat- en 
woordkunstateliers teneinde Brusselaars vanaf 10 jaar 
te helpen om hun stem te vinden in de samenleving van 
vandaag en morgen; hen leren om een argumentatie 
op te bouwen, zich in te leven in het standpunt van 
de andere, of een bewogen speech te geven voor 
hun medeleerlingen; om hen toe te laten hun taal- en 
communicatievaardigheden te versterken, kritisch, 
genuanceerd en gestructureerd te denken en hun kennis 
van en betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.

7.500 €

Seraing CIAJ-AMO (Centre 
d’Information et d’Aide aux 
Jeunes)

Creëren en verspreiden van collectieve kunstwerken 
rond grondrechten, om bij te dragen tot de emancipatie 
van kinderen en jongeren en om hen te helpen actor te 
worden in hun sociale en familiale omgeving. 

7.500 €

FONDS HET COCONNETJE

DOELSTELLING Door deelname aan kunst- en cultuur, creativiteit en zelfontplooiing bevorderen bij 
kinderen (lagere school) met bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen. Steun aan 
voorbeeldinitiatieven die blijk geven van zin voor sociale of culturele innovatie.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 5.000.

STEUN
Mechelen Basisschool Sint Jozef 

Coloma
Organiseren van culturele activiteiten (muziek, beeld, 
drama) voor de leerlingen van de school, die van thuis uit 
zelden de kans krijgen om deel te nemen aan culturele 
activiteiten.

3.000 €

De Sprankel (Buitengewoon 
Basisonderwijs)

Kinderen met een verstandelijke beperking, en vaak 
met een kansarme achtergrond, op school leren ukelele 
spelen, om hun leefwereld te verruimen en te verrijken en 
om hun leven dankzij de muziek mooier te maken.

1.000 €

Emmaüs Jeugdzorg Kinderen uit de jeugdzorg uitnodigen om samen met hun 
familie/vrienden op een laagdrempelige manier kennis te 
maken met een theatervoorstelling.

1.000 €

FONDS DAVID-CONSTANT - LUIK OPVANG EN BEGELEIDING VAN JONGE KWETSBARE KINDEREN IN 
HET LUIKSE

DOELSTELLING Het Fonds steunt zeer diverse projecten in Luik, gaande van de promotie van onderzoek 
en studies in de rechten aan de ULg tot de bescherming en opwaardering van het Luikse 
erfgoed, en de opvang, de follow-up en de levenskwaliteit van kinderen in kwetsbare 
situaties in de regio Luik.
De andere luiken van het Fonds zijn opgenomen in de programma’s ‘Erfgoed en cultuur’ 
en ‘Onderwijs en ontwikkeling van talenten’.

REALISATIE(S) Het Fonds heeft steun verleend aan zeven projecten voor een totaalbedrag van € 80.000.

STEUN
Liège Halte-accueil La Bambinerie Steunen van tijdelijke kinderopvang in een kwetsbare 

multiculturele wijk, die kan zorgen voor 10 kinderen 
van 3 maand tot 3 jaar, om bij te dragen tot de 
ontplooiing van de kinderen, via een pedagogische 
benadering die afgestemd is op een meertalige en 
multiculturele realiteit; en aldus aan de ouders de kans 
bieden om lessen Frans of alfabetisering te volgen en 
om deel te nemen aan andere activiteiten: medische of 
administratieve stappen, beroepsopleidingen.

10.000 €

‘La Lumiere’, Oeuvre Royale 
pour Aveugles et Malvoyants

Kinderen met blindheid en slechtziendheid als kleuter 
al helpen om toegang te krijgen tot het gewone 
onderwijs, teneinde hun sociale integratie te bevorderen; 
en ze individueel begeleiden om hun ankerpunten, 
compenserende zintuigen en strategieën te ontwikkelen, 
teneinde zo autonoom mogelijk te kunnen leven in de 
wereld rond hen.

20.000 €
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Quai des Enfants Bijdragen tot een inclusieve, attente en aangepaste 
opvang van migranten, hoofdzakelijk moeders 
met kinderen, hen helpen bij huisvesting, voeding, 
administratieve stappen, scholing en trainingen; 
eveneens organiseren van gesprekstafels en workshops 
koken, bakken, naaien, en ook van een spelotheek, een 
bibliotheek en theater en dans.

10.000 €

S.O.S. Enfants - Aide et 
Prévention

Situaties waarbij kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar 
het slachtoffer zijn van fysieke, psychische, seksuele en 
institutionele verwaarlozing en mishandeling, voorkomen 
en oplossen.

10.000 €

Sainte Adeline Beter beveiligen van het terras op de eerste verdieping 
en aanleggen van een vluchtweg in het geval van brand, 
in een kinderdagverblijf dat 64 kinderen van 0 tot 7 jaar 
opvangt, teneinde bij te dragen tot de ontwikkeling van 
de kinderen.

10.000 €

Tabane Gezinnen met een migratieachtergrond gratis thuis 
begeleiden, om de ontwikkeling en de hechting van de 
kinderen in hun gezin en onder elkaar te ondersteunen; 
en bijdragen tot integratie met respect voor de cultuur 
van het land van herkomst en van het gastland.

10.000 €

Liège - Bressoux Resto du Coeur-Liège Steunen van de algemene werking van het Resto du 
Cœur in Luik, dat zich dagelijks inzet voor mensen in 
grote bestaansonzekerheid.

10.000 €

FONDS AMÉLIE DAVIGNON

Partner(s) ministerie van Onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel

DOELSTELLING Projecten in België steunen die kinderen en jongeren de nodige ondersteuning en 
begeleiding bieden om uit te groeien tot gelukkige volwassenen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 550.000.

STEUN
Sint-Jans-Molenbeek Solidarité Réussite Aanbieden van schoolbegeleiding door 

studentenvrijwilligers aan huis bij leerlingen met 
problemen.

550.000 €

FONDS MARINETTE M. DE CLOEDT

DOELSTELLING Steunt projecten van algemeen belang in scholen van de gemeente Elsene als inrichtende 
macht, en ook veelbelovende cultureel- en sociaal-innovatieve projecten.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 70.725.

STEUN
Elsene Commune d’Ixelles Aan de scholen in de gemeente Elsene een beperkte 

financiële steun van 1.000 euro maximum per jaar en 
per school toekennen, om hen toe te laten bepaalde 
projecten te bekostigen, zoals het aankopen van 
pedagogisch en wetenschappelijk materiaal, of het 
organiseren van tentoonstellingen en excursies.

9.975 €

Education formation Ixelles Organiseren van buitenschoolse activiteiten 
in de gemeentescholen van Elsene: sport op 
woensdagnamiddag voor de kinderen die naar 
de opvang komen, studeren onder toezicht en 
huistaakbegeleiding voor leerlingen met dyslexie of 
dyscalculie en voor nieuwkomers.

27.750 €

Education formation Ixelles Organiseren van sportactiviteiten op 
woensdagnamiddag voor kinderen van de dagopvang, 
van studiebegeleiding in alle gemeentelijke basisscholen 
in Elsene, en van huistaakbegeleiding die specifieke hulp 
biedt inzake dyslexie en dyscalculie, en die ook inspeelt 
op de noden van nieuwkomers.

33.000 €
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FONDS LENA EN JOHAN DEKEMPE ROSSEEL

DOELSTELLING Financiële ondersteuning van organisaties die kinderarmoede bestrijden door hen gelijke 
kansen te bieden via het onderwijs.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 35.000.

STEUN
Gent Kompanjon Studie- en opvoedingsondersteuning aan huis aanbieden 

aan kansarme gezinnen, teneinde bij te dragen tot een 
betere toekomst.

35.000 €

FONDS JACQUELINE DE STRYCKER

DOELSTELLING Hulp aan zeer behoeftige of kansarme personen, in België en de landen in het Zuiden, met 
bijzondere aandacht voor kinderen. 

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 28.330.

STEUN
Sint-Gillis Association Belge de Lutte 

contre la Mucoviscidose
Aankopen van voedingssupplementen voor een 20-tal 
kwetsbare kinderen met mucoviscidose.

10.000 €

Sint-Lambrechts-Woluwe Collectif Recherche Et 
Expression (Cree) asbl

Organiseren van speelpleinen voor kinderen en 
jongeren met doofheid, met in achtneming van de 
opgelegde covidmaatregelen, en aankopen van het 
noodzakelijke materiaal voor de EHBO-opleidingen ten 
bate van mensen met doofheid, die worden gegeven in 
gebarentaal.

7.845 €

Eqla (anciennement Oeuvre 
Nationale des Aveugles)

Organiseren van ergotherapiesessies om er via bepaalde 
leertechnieken voor te zorgen dat de aanbevelingen van 
de experts en de overheid (afstand houden, voorwerpen 
en handen ontsmetten enz.) worden begrepen en 
nageleefd door kwetsbare gezinnen met taalproblemen, 
bestaansonzekerheid, een laag sociaal-educatief niveau 
of met kinderen met een zwakke gezondheid.

10.485 €

FONDS DIETER

DOELSTELLING Hulp voor jongeren die het door een problematische familiesituatie moeilijk hebben, 
vooral jongeren toevertrouwd aan de jeugdhulp of pleegzorg. Zij kunnen financiële steun 
en begeleiding vragen om hun studies na de humaniora verder te zetten.

REALISATIE(S) > kandidatenoproep ‘Fonds Dieter’: 19 jongeren kregen steun en begeleiding om voort te 
studeren, voor een totaalbedrag van € 19.850
> uit respect voor de privacy van de begunstigde wordt de naam niet vermeld

FONDS DES ENFANTS DE BLANDAIN

DOELSTELLING Het Fonds steunt het tehuis Don Bosco in Blandain (Doornik) en soortgelijke organisaties 
die deze jongeren materieel, moreel en sociaal helpen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 20.000.

STEUN
Tournai - Blandain Home Louis Mertens Jongens (van 5 jaar en ouder) die worden 

geconfronteerd met grote affectieve, sociale, schoolse 
en culturele problemen, opvangen van zondag tot vrijdag, 
tot het samenwerkingsproject, met haalbare schoolse 
en sociale doelstellingen, tussen de jongere, zijn gezin, 
zijn vertrouwenspersonen en het opvangtehuis afloopt; 
het project is geslaagd als de jongere terugkeert naar 
het gezin en beide partijen kiezen voor vooruitgang, of 
als hij een diploma middelbaar onderwijs heeft behaald, 
en hij een verantwoordelijke, autonome volwassene kan 
worden.

20.000 €
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FONDS JEAN-PIERRE FIGEYS

DOELSTELLING Kansarme jongeren aanzetten om in een sportclub te gaan of een sociale activiteit te 
doen; en voor hen lidmaatschap, trainingskosten, verzekeringen,…. betalen.

REALISATIE(S) Overschrijven van  € 1.000 naar de projectrekening geopend door het UMC Sint-Pieter in 
het kader van de strijd tegen Covid-19.

FONDS MARTIN HERMANS

DOELSTELLING Mensen versterken, ijveren voor een meer humane en solidaire samenleving, en toezien 
op het respect voor de belangen en de rechten van kinderen, zowel in België als op 
internationaal vlak. Het Fonds ondersteunt in de eerste plaats de projecten van Bond 
Zonder Naam en SOS Kinderdorpen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 5.500.

STEUN
Elsene SOS Kinderdorpen België Een warme, familiale opvang aanbieden aan kinderen in 

afwachting van hun re-integratie in hun familie in Tartous 
(Syrië).

5.500 €

FONDS IMMOBEL

DOELSTELLING Steun aan projecten die zich inzetten voor de sociale inschakeling van jongeren uit 
kwetsbare milieus.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 71.500.

STEUN
Brussel YouthStart Belgium Aan minstens 30 werkloze, ongeschoolde jongeren een 

trainingstraject aanbieden om hen te helpen een job te 
vinden of een eigen onderneming op te starten; na het 
behalen van een erkend YouthStart-certificaat (AMS of 
HEC) kunnen de jongeren gebruik maken van mentoraat 
of professionele begeleiding om een job te vinden op 
de arbeidsmarkt; het is de bedoeling om minstens 20 
jongeren duurzaam in te zetten op de arbeidsmarkt.

30.000 €

Elsene Vrije Universiteit Brussel De VUB Kinderuniversiteit richt zich tot Brusselse 
leerlingen van de lagere school en wil gelijke kansen 
bevorderen; onderzoekers presenteren hun kennis en 
onderzoek aan dit jonge publiek in de vorm van lezingen 
of interactieve workshops; leerlingen kunnen in de huid 
kruipen van “echte” studenten door een praktijkstage te 
volgen op de campus of door een onderzoeker in de klas 
uit te nodigen.

41.500 €

FONDS IVENS-BOONS

DOELSTELLING Leerachterstand aanpakken die ontstond door sociaal emotionele problemen, 
kansarmoede of door langdurige ziekte. Door samenwerking het zelfvertrouwen en de 
zelfstandigheid doen toenemen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 2.500.

STEUN
Herentals Lou’k up & Be-lief huis vw Aanbieden van specifieke afscheidsdiensten voor 

kinderen; organiseren van conferenties en workshops; 
publiceren van een kinderboek om hen te leren omgaan 
met de dood; en organiseren van workshops voor 
leerkrachten, professionals en organisaties, om deze 
thematiek bespreekbaar te maken in de klas.

2.500 €

STEUN AAN DE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING KONINGIN PAOLA

DOELSTELLING De werking van de Stichting Koningin Paola steunen.
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REALISATIE(S) > steun van € 90.000 aan de Stichting Koningin Paola voor de realisatie van haar 
activiteiten:
>> steun voor concrete projecten die zich richten op de vorming en integratie van 
maatschappelijk kwetsbare jongeren

STICHTING PAUL, SUZANNE, RENÉE LIPPENS

DOELSTELLING De Stichting Lippens steunt heel het jaar door creatieve projecten van organisaties, 
groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

REALISATIE(S) Projectoproep ‘Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens’: 20 projecten kregen steun voor 
een totaalbedrag van € 85.590.

STEUN
Anderlecht AJQP Aanwezig zijn in de parken en groene ruimtes in 

Kuregem, met een ‘bibliotheek op wieltjes’ die wordt 
geanimeerd door jongeren van de AMO Rythme, om aan 
alle kinderen, inclusief de meest kwetsbaren, de kans te 
geven gratis boeken te lezen en te bekijken of te luisteren 
naar vertelboeken.

1.500 €

La Ribambelle, halte accueil 
de la Senne

Inrichten van een verschoningslokaal in een stabiele, 
educatieve en stimulerende ruimte in Brussel, voor 21 
kleine kinderen uit kansarme milieus, die occasioneel 
of kortdurend worden opgevangen, om toe te laten dat 
hun ouders een opleiding volgen of administratieve of 
medische stappen ondernemen.

5.000 €

Brussel Centre scolaire Eperonniers 
Mercelis

Starten met een sociale uitleengarderobe met 
beroepskledij voor ex-OKAN-leerlingen in het derde 
jaar Haarkapper of Hotelwezen, voor wie een aankoop 
moeilijk ligt, omdat ze nog twijfelen over de gekozen 
richting of uit een bijzonder kansarm gezin komen.

3.725 €

Maison d’Enfants Reine 
Marie-Henriette

Steunen van het personeel van een kindertehuis 
dat gemandateerd is om kinderen van 0 tot 6 op te 
vangen; behouden van het contact met de gezinnen 
via video en telefoon; en diversifiëren van de ludieke en 
leeractiviteiten.

7.000 €

Maison des enfants Clair 
Matin - Œuvres sociales de 
l’armée du salut

Inrichten van een speeltuin in de open lucht voor 
kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar.

7.000 €

Oeuvre de l’Hospitalité Het hoofd bieden aan uitzonderlijke kosten (voeding, 
pampers, onderhouds- en ontsmettingsproducten, 
materiaal om besmetting te voorkomen) die het gevolg 
zijn van de coronapandemie op een opvangtehuis 
waar moeders en hun kinderen nu permanent moeten 
verblijven. 

5.000 €

ToekomstAtelierdelAvenir 
(TADA)

Organiseren van een avonturenparcours in de Ardennen, 
om 200 maatschappelijk kwetsbare Brusselse ketjes 
die het complete 3-jarenprogramma van de 2-talige 
zaterdagschool TADA hebben doorlopen, aan te 
moedigen zich te blijven ontwikkelen via de alumnigroep, 
teneinde een rolmodel te worden voor hun gezin, wijk, 
klas.

4.305 €

Brussel - Laken L’Interstice In het kader van het inrichten van een ontmoetingsplek 
voor buurtkinderen en -gezinnen, creëren van een ruimte 
voor de allerkleinsten, een multifunctionele ruimte 
voor de groteren en de gezinnen, een bibliotheek en 
spelotheek, en een atelier voor artistieke expressie.

8.000 €
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Brussel - Neder-over-
Heembeek

Le Club des Petits 
Débrouillards de la Région 
bruxelloise

Verwerven van educatief spel- en sportmateriaal om 
bij te dragen tot de lichamelijke en psychomotorische 
ontwikkeling van kinderen; maar vooral ook om hen, 
ongeacht hun sociale achtergrond, kwetsbaarheid en 
verschillen, de kans te geven elkaar via sport en spel te 
leren kennen, aanvaarden, hun krachten te bundelen, 
elkaar te helpen en te begrijpen, teneinde een cultureel 
gemengde, sociale dynamiek te creëren.

3.000 €

Elsene Chorales Equinox Organiseren van een zomerstage bij de Muziekkapel 
Koningin Elisabeth voor een Brussels koor dat bestaat 
uit kwetsbare kinderen die tijdens het schooljaar 2x per 
week repeteren en voor wie een kwaliteitsvolle muzikale 
begeleiding niet vanzelfsprekend is.

3.235 €

Les Meutes Organiseren van creatieve workshops en culturele 
activiteiten onder appartementsgebouwen om de 
kinderen van de Modelwijk toe te laten te leren, plezier te 
hebben en te ‘reizen’, dankzij kunst en sport.

4.500 €

Etterbeek Unité des Marolles Verankeren van de succesvolle scoutsgroep voor 
kinderen van 6 tot 18 jaar in de Brusselse volksbuurt, die 
inzet op inclusie en solidariteit, via een verenigend en 
empowerend sociaal-educatief project, ten bate van deze 
kinderen en van hun gezin.

8.500 €

Evere Secours Populaire Wallonie 
Bruxelles

Gezien de jaarlijkse toename van de armoede, steunen 
van de grote campagne van de ‘Groene Kerstman’ 
om toe te laten dat kwetsbare kinderen, jongeren en 
gezinnen, Kerstmis en nieuwjaar waardig, warm en 
vrolijk kunnen vieren.

1.000 €

Schaarbeek Maison Dailly / Harmonisation 
Sociale Schaerbeekoise

Inrichten van een rolstoeltoegankelijk toilet en van 
oprijplaten om de inclusie van mensen met een 
verminderde mobiliteit te bevorderen in het nieuwe 
buurthuis van Schaarbeek.

3.725 €

Nasci - Dienstencentrum voor 
het Kind

Aankopen van speelgoed voor kansarme kwetsbare 
gezinnen die, sinds de crisis, met het hele gezin 
afgezonderd moeten leven in kleine woningen.

1.000 €

Sint-Jans-Molenbeek Association des Jeunes 
Marocains

Organiseren van educatieve ontdekkingsworkshops 
(kunst, zingen, gevechtssport, natuur, zwemmen, 
zaalvoetbal) voor 60 gerechtigde kwetsbare kinderen van 
6 tot 12 jaar uit het historische Molenbeek; geanimeerd 
door opgeleide vrijwilligers, op woensdagnamiddag en 
tijdens schoolvakanties.

3.000 €

M.J. L’Avenir Inrichten van gezellige, stimulerende DIY-ateliers in het 
nieuwe jeugdhuis, om toe te laten dat jongeren er hun 
eigen meubels en decoratieve stukken ontwerpen en 
maken.

3.100 €

Sint-Pieters-Woluwe Vacances Pour Tous Organiseren van activiteiten, weekends en zomerkampen 
voor kinderen van 4 tot 17 jaar die uit kansarme gezinnen 
komen of door de jeugdrechter werden geplaatst, 
om bij te dragen tot hun persoonlijke ontwikkeling en 
ontplooiing.

5.000 €

Ukkel Chapelle de Bourgogne Ondersteunen van een coronaproof-zomervakantie met 
activiteiten voor de kinderen en jongeren die door de vzw 
worden opgevangen en die in de meeste gevallen anders 
geen vakantie hebben. 

7.000 €

SROO Kopen van een kicker en nieuw spelmateriaal voor 
binnen en buiten om de jongeren die dag en nacht 
verblijven in het jeugdtehuis te helpen de quarantaine op 
een plezierige manier door te komen.

1.000 €

FONDS MARC EN MYRIAM

DOELSTELLING Steunen van verkeerspreventie, begeleiding van 18.000 kinderen die ziek of het slachtoffer 
zijn van een verkeersongeval, en van mensen met een visuele beperking.
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REALISATIE(S) > toekennen van € 6.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Dominique De Graeve
> toekennen van € 6.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Jeanne en Pierre 
Beeckman
> toekennen van € 6.000 steun voor de activiteiten van het Fonds des Amis de Take Off

FONDS MARÇUNVINS

DOELSTELLING Ontwikkelingen in het onderwijs stimuleren. Steun aan projecten in het Brusselse: zoals 
klassen voor nieuwkomers, coaching, huiswerkhulp, …

REALISATIE(S) Steun van € 40.000 voor de algemene activiteiten van Marçunvins vzw (Brussel).

FONDS MARIE PARIS

DOELSTELLING Ondersteuning van projecten voor de begeleiding van in de steek gelaten kinderen en 
personen in precaire situaties, en van bejaarden in nood.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 10.000.

STEUN
Liège Centre d’Accueil pour Enfants 

‘La Maison Heureuse’
Verbouwen van het moedertehuis, om meer minderjarige 
mama’s te kunnen opvangen en te vermijden dat hun 
moederschap leidt tot schooluitval, werkloosheid en 
armoede, depressie en zelfs mishandeling.

10.000 €

FONDS MADELEINE MORTELMANS

DOELSTELLING Steunt projecten, in België, die kinderen in moeilijkheden beschermen. 
REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 12.000.

STEUN
Elsene SOS Kinderdorpen België Steunen van het kinderdorp Chantevent, in de provincie  

Luxemburg, waar 36 kinderen en jongeren verblijven.
12.000 €

PROJECTOPROEP NIKE COVID-19 COMMUNITY YOUTH SPORT FUND

DOELSTELLING Sociale sportverenigingen ondersteunen in Europa, het MIdden-Oosten en Afrika (België, 
Groot-Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Istanbul, Johannesburg, Londen, Milaan, Moskou en 
Parijs), om hen te helpen de impact van de coronacrisis op te vangen. 

REALISATIE(S) Projectoproep ‘Nike COVID-19 Community Youth Sport Fund’: 44 projecten kregen steun 
voor een totaalbedrag van € 991.674.

STEUN
Antwerpen - Borgerhout Kras Jeugdwerk Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 

Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

15.000 €

Brussel Younited Belgium Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

23.000 €

Herentals To Walk Again Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

Sint-Pieters-Woluwe Special Olympics Belgium Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

12.500 €

Zoersel Sportpret vzw Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen.

15.000 €

DUITSLAND Ballers Community Berlin Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €
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buntkicktgut gGmbH Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

Five-O GmbH / Skatehalle- 
Berlin

Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

Five-O GmbH / Skatehalle- 
Berlin

Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen.

25.000 €

Seitenwechsel e.V. Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

15.000 €

Türkiyemspor Berlin 1978 e.V. Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

FRANKRIJK Association les Enfants de la 
Goutte D’Or

Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

20.000 €

Big Bang Ballers France Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

Le 99 Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

15.000 €

PLAY International Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

Sport dans la Ville Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

HONGARIJE International Judo Federation 
- Judo for Peace South Africa

Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

21.900 €

ITALIË Asd Sportinzona Melina Miele Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO DI MILANO

Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

PlayMore! Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

NEDERLAND 3X3 UNITES Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

19.750 €

Move Forward Foundation Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen.

25.000 €

Women Win Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

RUSLAND Centre for the development 
of children’s and women’s 
football

Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen

25.000 €

Charitable Fund Supporting 
People with Down syndrome « 
Syndrome of Love»

Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

24.045 €

Non-Profit Organization 
«AdVITA Charitable 
Foundation»

Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

9.000 €
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Regional Society of Disabled 
People “Perspektiva”

Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

SPANJE Barça Foundation Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

Fundacio Oncologia Infantil 
Enriqueta Villavecchia

Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

Gasol Foundation Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

24.369 €

Sport2Live Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

TURKIJE BoMoVu - Sosyal Güçlendirme 
için Spor ve Beden Hareketi 
Dernegi

Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

23.200 €

VERENIGD KONINKRIJK BADU Community CIC Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

23.000 €

Football Beyond Borders Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen.

25.000 €

Football Beyond Borders Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

Gloves Not Gunz Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

21.000 €

Kids Run Free Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

The Black Prince Trust 
Limited

Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

Youth Sport Trust Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

24.910 €

ZUID-AFRIKA Grassroot Soccer South Africa Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

South African Youth 
Education for Sustainability 
(SAYes) Trust

Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

Sportstec Foundation Trust 
IT948/10

Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

25.000 €

Sportstec Foundation Trust 
IT948/10

Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen .

20.000 €

United Through Sport Sociale sportverenigingen voor jongeren ondersteunen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika, om hen te helpen 
de impact van de coronacrisis op te vangen.

15.000 €

NIKE COMMUNITY IMPACT FUND BELGIË

Financiële partner(s) Nike

DOELSTELLING In de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant investeren in duurzame 
projecten die kwetsbare kinderen en jongeren aanmoedigen om te sporten of 
lichaamsbeweging te doen en ze te helpen ontsnappen uit hun isolement.



ACTIVITEITENVERSLAG 2020 : UW SELECTIE

101/473

REALISATIE(S) Projectoproep ‘Nike Community Impact Fund-België’: 18 projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 98.859.

STEUN
Antwerpen - Borgerhout Kras Jeugdwerk Kwetsbare jongeren in het kader van een 

competentietraject opleiden tot sportcoaches om 
begeleid door een professionele coach voetbal en andere 
sporten te organiseren op pleintjes in Antwerpen en om 
tegelijk een rolmodel te zijn voor andere jongeren in de 
wijk.

5.000 €

Antwerpen - Hoboken Recht Op Jongeren in armoede die niet aangesloten zijn bij 
een sportclub, in samenwerking met verschillende 
aanbieders in de buurt, laten proeven van 10 
sportdisciplines, om hun interesses en talenten te 
ontdekken en om hen vlotter te laten doorstromen.

3.900 €

Beersel G-SPORT Pajottenland vzw Zoeken naar externe partners en middelen om sporters 
met een verstandelijke beperking te helpen bij het 
betalen van sportkledij, verplaatsingen, lidgeld of 
deelnamegeld aan activiteiten, teneinde G-sport voor 
iedereen laagdrempelig, toegankelijk en kwaliteitsvol te 
maken.

5.000 €

Boom De Kaaimannen Organiseren van een mobiel theater/circusproject om 
met de kwetsbare jongeren die in het sociaal circus 
Kummelé allerlei technieken inoefenden (trapeze, 
trampoline, eenwieler, piramides, acrogym, capoeira), als 
acrobaten en artiesten op te treden in heel het land; en 
om tegelijk ook aandacht te vragen voor de problematiek 
van kinderkansarmoede.

6.000 €

Elsene Rising You Samen met jongeren zonder duidelijk jobdoelwit oude 
scheepscontainers omvormen tot een stedelijke, 
aantrekkelijke en laagdrempelige sportinfrastructuur, om 
ontmoetingen en netwerken tussen buurtbewoners te 
bevorderen; en als oriënteringsproject voor de jongeren 
om kennis te maken met verschillende technische 
vaardigheden.

6.000 €

Geel Esperanza Kwetsbare jongeren via een voetbalproject de nodige 
vaardigheden bijbrengen om door te groeien tot 
ploegverantwoordelijke of coach, of om door te 
stromen naar reguliere voetbalclubs, teneinde opnieuw 
aansluiting te vinden bij de samenleving.

5.000 €

Gent Habbekrats Kinderen en jongeren laten kennismaken met de 
inspanningen van jonge atleten en hen stimuleren om 
deel te nemen aan de sportmogelijkheden in de stad; om 
hun welbevinden te verhogen, hen in contact te brengen 
met andere kinderen en hen aldus via sport terug te 
verbinden met de maatschappij en omgekeerd.

6.000 €

Halle Renkoekoek Met een sport- en spelkar rondtrekken in kansarme 
wijken om te spelen en sportinitiaties aan te bieden aan 
kwetsbare kinderen/jongeren, teneinde hen op te leiden 
tot buurtsportmonitor/animator, gekoppeld aan ervaren 
moni-/animatoren en/of te laten doorstromen naar 
sportclub/jeugdvereniging/speelpleinwerking/buurthuis.

6.000 €

Heusden-Zolder - Zolder Art 27 Prikkelen van kinderen/niet-begeleide minderjarigen 
uit het Rode Kruisopvangcentrum om begeleid door 
buurtjongeren kennis te maken met sport en spel; en 
hen vervolgens toeleiden naar de reguliere werking 
van sportclubs en vrijetijdsactiviteiten, om het recht op 
goede gezondheid en welzijn (SDG 3) op een sportieve 
manier waar te maken voor hen.

4.941 €

Kortrijk Passerelle vzw Met jongeren uit een maatschappelijk kwetsbare context, 
die niet vertrouwd zijn met de codes (danstaal, ervaring, 
financiële bijdrage), een dansvoorstelling maken; en 
hen via beweging leren samenwerken, respect tonen, 
uitproberen en een sterke groep worden.

6.000 €
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Leuven Mobiel 21 Organiseren van 8 fietslessen en lessen wegcode in de 
OKAN-klas en oefenen op straat met leeftijdsgenoten 
uit het reguliere onderwijs als buddy; om de fiets- en 
verkeersvaardigheden van jonge nieuwkomers te 
versterken zodat ze zich veilig, zelfstandig en gezond 
kunnen verplaatsen naar school- en vrijetijdsactiviteiten; 
en ook om de kloof tussen twee leefwerelden te 
verkleinen.

5.945 €

Leuven - Kessel-Lo Handbalclub Leuven 2019 
vzw

Herschrijven van het clubbeleid en -reglement van 
Handbal Leuven, gaan spelen op straat in kwetsbare 
buurten en vormen van trainers, bestuurders en 
vrijwilligers, om mensen in kansarmoede aan te 
moedigen om mee te spelen in de club.

6.000 €

Lummen O.C. Sint-Ferdinand Opfrissen van de fitnesszaal in een opvangcentrum voor 
jongeren met autisme, en/of een gedrags- en emotionele 
problematiek en/of een verstandelijke beperking, en 
werken aan hun sociale vaardigheden, om gemakkelijker 
de overstap te kunnen maken naar een fitnessclub bij 
hen in de buurt.

6.000 €

Mechelen Buurtsport Mechelen Met een gepimpte mobiele sporttruck die is ingericht 
met sport-, spel- en didactisch materiaal rondtrekken 
langs buurten, pleinen, evenementen en scholen waar 
kinderen, jongeren en kansengroepen aanwezig zijn, 
om iedereen via leuke activiteiten aan te zetten om te 
bewegen.

6.000 €

Emmaüs Jeugdzorg Inrichten van een multifunctionele sportkelder voor 
jongeren in de jeugdzorg, om deze jongeren  aan te 
moedigen om op een ‘slechte dag’ naar de fitness te 
gaan en te vermijden dat ze de handdoek in de ring 
gooien.

5.000 €

Tumult Meer investeren in kwalitatieve sportmaterialen om 
meer beweging en sport te kunnen aanbieden tijdens 
zomerkampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen 
en jongeren.

6.000 €

Westerlo Het ezelsoor In het kader van een individueel en groepstraject 
voor jongeren met autisme en gedragsproblemen, 
tijdens gratis sportactiviteiten na schooltijd en op een 
zomerkamp, ook focussen op sociale groepsregels, 
leren verliezen, samenwerken, plezier delen teneinde 
deze jongeren voor te bereiden op aansluiting bij een 
sportclub.

4.500 €

WestFit fiets- en multisport 
academie VZW

Aankopen van eigen MTB-fietsen om kinderen van 6 
tot 16 jaar uit een gezin met een laag inkomen of met 
een beperking, de kans te geven ook deel te nemen aan 
mountainbiketrainingen en -kampen.

5.573 €

NIKE COMMUNITY IMPACT FUND LONDEN

Financiële partner(s) Nike

DOELSTELLING Steun aan projecten die kansarme kinderen en jongeren kansen bieden voor sport, spel 
en fysieke activiteiten in zes arrondissementen van Londen (Brent, Croydon, Hackney, 
Newham, Southwark en Tottenham).

REALISATIE(S) Projectoproep ‘Nike Community Impact Fund Londen’: negen projecten kregen steun voor 
een totaalbedrag van £100.000.

STEUN
VERENIGD KONINKRIJK Disability Sports Coach Wekelijks sportcoaching aanbieden aan 100 kwetsbare, 

geïsoleerde jongeren met een beperking in Southwark 
om hen te stimuleren geregeld te genieten van fysieke 
activiteiten, teneinde hun autonomie en sociale 
vaardigheden te ontwikkelen en zich aldus beter te 
integreren in de gemeenschap.

10.000
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Hestia Housing and Support Opdrijven van de intensiteit van het fitnessproject 
voor kwetsbare gezinnen, dat focust op een gezonde 
levensstijl voor lagere schoolkinderen die ontsnapt 
zijn aan huishoudelijk geweld en uitbuiting; en het 
programma lanceren in 3 andere Londense districten.

15.000

LREH Co-Operative Limited Stimuleren van kwetsbare jongeren van 11-25 jaar uit 2 
grote sociale woonwijken in Tottenham, om een jaar lang 
(meer) gebruik te maken van de in- en outdoorfaciliteiten 
(parkour, dans en zelfverdediging) van de Lordship Hub, 
een café en gemeenschapscentrum.

8.000

Mini Mermaid and Young 
Triton UK

In de loopclub van de kleine zeemeermin wekelijks 
kleine groepen meisjes van 7-11 jaar bijeenbrengen 
om samen bezig te zijn met games, sport, spelletjes, 
debatten en telkens een afsluitende loop van 5km; om 
bij te dragen tot hun fysieke, emotionele en geestelijke 
welbevinden via een combinatie van fysieke beweging 
en mindfulnessoefeningen teneinde uit te groeien tot 
dappere, sterke en actieve meisjes.

7.500

Newham All Star Sports 
Academy (NASSA)

Aan 50 meisjes van 12-16 jaar uit een onveilig milieu 
in het Londense district Newham de kans geven om 
een basketbalprogramma van 1 jaar te volgen in een 
veilige, leuke omgeving, teneinde te worden erkend 
als sportambtenaar; en deze training combineren met 
gesprekken over gezond eten, seksuele gezondheid, 
roken en individuele hygiëne.

14.000

QPR in the Community Trust Organiseren van een voetbalproject voor meisjes van 
8-16 jaar uit een kansarm milieu in het Londense district 
Brent, om hen de kans te geven hun talent te ontdekken, 
deel te nemen aan de reguliere competitie en elitespelers 
te worden; en hen indien nodig ook de begeleiding van 
begripvolle vrouwelijke rolmodellen en coaches of een 
beurs aanbieden om hun potentieel te ontwikkelen.

8.000

SkyWay Charity Aanbieden van training en kwalificaties in multisport 
en coaching aan kwetsbare plus 15-jarigen in Hackney, 
met een groot risico op crimineel en antisociaal gedrag, 
om hen de kans te geven onafhankelijke sociale 
sportcoaches te worden, die in de lokale gemeenschap 
sportactiviteiten organiseren voor jongeren van 8-25 
jaar, teneinde de levenskansen van alle betrokkenen te 
verbeteren.

15.000

Sports and Life Skills CIC 
(10824043)

Aanbieden van gratis, begeleide multisportactiviteiten 
gecombineerd met het ontwikkelen van 
levensvaardigheden rond persoonlijke veiligheid, 
communicatie, teamwork, fair play, pesten en andere 
thema’s die de jonge deelnemers zelf aanreiken; er 
wordt samengewerkt met andere organisaties zoals de 
Bankside Open Spaces Trust en de Marlborough Sports 
Garden.

14.000

Track Academy In Brent atletiekactiviteiten organiseren voor kwetsbare 
jongeren en via de trainingen inzetten op het 
versterken van hun overdraagbare levensvaardigheden, 
vertrouwen, zelfrespect en leertraject, teneinde 
hen te helpen om positieve burgers te worden; 
de focus ligt op competenties in 4 domeinen: 
communicatie, probleemoplossing, zelfmanagement en 
interpersoonlijke relaties.

8.500

NIKE COMMUNITY IMPACT FUND NEDERLAND

Financiële partner(s) Nike

DOELSTELLING Meer kansen voor projecten die fysieke en sportieve activiteiten aanbieden aan kwetsbare 
groepen in Amersfoort, Amsterdam, Hilversum en Utrecht (Nederland).
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REALISATIE(S) Projectoproep ‘Nike Community Impact Fund (NCIF) Nederland’: 9 projecten kregen steun 
voor een totaalbedrag van € 100.000.

STEUN
NEDERLAND Favela Street Foundation Combineren van de kracht van kickboxing en voetbal 

om belangrijke levensvaardigheden zoals teambuilding, 
communicatie en zelfreflectie te ontwikkelen bij jonge 
kwetsbare deelnemers; en achterhalen van hun verhaal 
via storytelling en dit gebruiken om hen te verbinden met 
een nieuw netwerk van mensen en organisaties teneinde 
hun integratie in de maatschappij te bevorderen.

11.000 €

Favela Street Foundation Meisjes uit een etnische minderheidsgroep (samen 
met hun ouders) uitnodigen om het sportaanbod van 
verschillende verenigingen in de buurt zonder enige 
verplichting te gaan ontdekken, om te ervaren welke 
sport hen het best ligt en dus het meest geschikt is om 
via sport een positief, sterk zelfbeeld op te bouwen.

9.000 €

Humanitas Amsterdam en 
Diemen

Kwetsbare kinderen met overgewicht uit Amsterdam 
laten deelnemen aan het holistische ‘fit buddy’s’-
programma dat deze kinderen, met de medewerking van 
enthousiaste vrijwillige ‘maatjes’, stimuleert om samen 
te sporten en te spelen, om hun lichamelijk en geestelijk 
welbevinden te verhogen, en om uiteindelijk te kiezen 
voor een levensstijl die hen vrolijker en gezonder maakt.

12.500 €

Nederland Cares Met de medewerking van vrijwilligers die inzetbaar 
zijn via een onlinekalender, 15 lokale sport- en 
bewegingsinitiatieven organiseren voor kwetsbare 
groepen zoals kinderen uit een kansarme omgeving, 
ouderen, mensen met een beperking en daklozen.

13.750 €

Stichting Boksschool 
Bijlmerbajes

Vanuit een sociale boksschool geleid door vrouwen 
specifieke sportactiviteiten ontwikkelen en organiseren 
voor kansarme jongeren met een vluchtelingen- of 
migratieachtergrond en ook voor geïsoleerde ouderen, 
om hun fysieke en geestelijke gezondheid en hun 
inclusie in de Amsterdamse samenleving te bevorderen.

10.000 €

Stichting GoldenSports Wekelijks een sporttraining organiseren voor de 
ouderen van de wijk Kanaleneiland in Utrecht o.l.v. een 
bewegingstherapeut van Medicort, die de oefeningen 
afstemt op de capaciteiten en wensen van de doelgroep, 
om contacten tussen buren te bevorderen en om buiten 
in een veilige omgeving te bewegen.

5.000 €

Stichting IMC Weekendschool Een speciale zomerschool aanbieden aan kinderen 
uit de hele wereld die in Nederland minstens een jaar 
deelnamen aan de ‘IMC Weekendschool’, om hen te laten 
spelen, sporten, genieten van de natuur en de cultuur, 
Nederlands te spreken en hun peers te ontmoeten; en 
hen tegelijk gedurende 2 weken laten proeven van allerlei 
thema’s zoals geneeskunde, rechten, natuur, sport en 
astrologie om te ontdekken wat hen het best ligt.

13.750 €

Stichting Toekomst en Talent Organiseren van voetbal-, zwem-, atletiek en 
hockeytornooien voor schoolkinderen van 4-12 jaar 
met een diverse culturele achtergrond, uit de Bijlmer in 
Amsterdam, om hen de kans te geven elkaar als sporter 
te ontmoeten, zich te integreren en te leren; op het einde 
van het schooljaar wint de school met de leerlingen die 
het best scoren op participatie, fair play en klassement.

15.000 €

Stichting Viore Organiseren van bewegingslessen in Viore, een centrum 
voor kankerpatiënten, vaak 65-plussers, om deze 
mensen tijdens en na hun behandeling in een veilige, 
vertrouwde omgeving te helpen bij het herwinnen van 
hun fitheid en energie, wat belangrijk is om opnieuw deel 
te nemen aan het dagelijkse leven.

10.000 €
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FONDS ONE CHILD ONE DREAM

Partner(s) vzw One Child One Dream

DOELSTELLING Het lerend vermogen en de competenties verbeteren van organisaties die de 
kansenontwikkeling bij kinderen willen stimuleren.

REALISATIE(S) Steun aan de vereniging One Child One Dream voor het coachen en opbouwen van de 
capaciteit van organisaties die met kinderen werken.

FONDS RIDDER PAQUOT

DOELSTELLING Het Fonds wil kinderen met een autismespectrumstoornis (PDD) te helpen.

FONDS READO

DOELSTELLING Ondersteuning van individuen of organisaties die probleemjongeren in België helpen met 
een specifieke aandacht voor preventie.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 3.000.

STEUN
Vorst Fais-le toi-même Jongeren in de bijzondere jeugdbijstand vanaf 15 

jaar helpen om een budget, dat overeenkomt met het 
leefloon van 18-jarigen, zelf te beheren ten einde hen 
autonomer te maken.

3.000 €

FONDS LES RÉCOLLETS

DOELSTELLING Het Fonds focust op de gezondheidszorg en de opvoeding van kinderen. Bovendien wil 
het ook het isolement van bejaarden helpen doorbreken.

REALISATIE(S) Vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 20.800.

STEUN
Huy - Tihange I.PA.ME.C: Initiatives PAniers 

Ménagères Cibombo
Plaatsen van hygiënische toiletten om besmetting te 
vermijden en onaangename geurtjes te bestrijden in de 
leefruimtes, organiseren van trainingen rond publieke 
hygiëne, en gezinnen opleiden om de installaties te 
onderhouden; in Acibombo (RD Congo).

3.000 €

Verviers Chaînes de Services et 
d’Amitié (C.S.A)

Vervangen van de dakgoot en herstellen van het dak van 
een gebouw in Bredene, waar kinderen van kwetsbare 
gezinnen verblijven tijdens zomerkampen.

5.000 €

Institut Sainte Claire Inrichten van een keukenhoek om kinderen te helpen hun 
beheersing van het Frans te oefenen tijdens het koken; 
en oprichten van een initiatief voor leerondersteuning ten 
bate van kinderen die thuis geen hulp krijgen.

5.000 €

Maison Croix-Rouge de 
Verviers-Dison-Pepinster

Verwerven van medisch en paramedisch materiaal 
om bij te dragen tot de opvang en het comfort van 
de gerechtigden van het Huis van het Rode Kruis van 
Verviers-Dison-Pepinster.

3.800 €

Plate-forme de soins palliatifs 
de l’Est francophone

Steunen van de omkadering, supervisie en opleiding 
van een team van een 20-tal palliatieve zorgvrijwilligers, 
die aan huis of in woonzorgcentra actief zijn, om hen 
te helpen beter te luisteren, ethisch te denken en op de 
hoogte zijn.

4.000 €

FONDS REMPART DES MOINES

DOELSTELLING Kinderen en jongeren uit de gemeenten van Brussel-centrum helpen op school, met 
speciale aandacht voor de huiswerkscholen.

REALISATIE(S) Het Fonds kende € 6.000 steun toe aan asbl Don Bosco Télé Services voor de 
ontwikkeling van zijn activiteiten: het aanbieden van leerondersteuning, buitenschoolse 
activiteiten en vakanties voor kwetsbare jongeren uit de Kanaalzone in Brussel.
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STEUN
Brussel Don Bosco Télé Services Organiseren van huistaakbegeleiding en buitenschoolse 

animatie voor kinderen en jongeren uit het lager en 
secundair onderwijs, die voornamelijk in de Brusselse 
Zennewijk wonen.

28.500 €

FONDS ROBINET-GUILLAUME

DOELSTELLING Steun aan opvoeding van kinderen in Franstalig België.
REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 36.000.

STEUN
Étalle IMP La Providence Verwerven van een minibus om mensen met een 

beperking gemakkelijker te laten deelnemen aan 
therapeutische en sociale activiteiten op verplaatsing; 
de bus ook inzetten voor een uitstap naar hun gezin, 
sommige schooltrajecten, medische afspraken, 
individuele sessies, vakantieverblijven, administratieve 
stappen en individuele beoordelingsbijeenkomsten.

36.000 €

FONDS VRIENDEN VAN SINT-VINCENTIUS LIMBURG

DOELSTELLING Het Fonds steunt initiatieven voor kwetsbare kinderen en jongeren in de provincie 
Limburg.

REALISATIE(S) Zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 59.141.

STEUN
Alken Vincentius Sint-Aldegondis 

vereniging Alken
Ondersteunen en motiveren van een vijftal leerlingen uit 
gezinnen in verborgen armoede, in Alken, om te starten 
met hogeschool- of universitaire studies.

2.500 €

Bree St. Vincentius conferentie 
Bree

Aan enkele kansarme jongeren die studeren aan de 
technische school in Bree, een laptop ter beschikking 
stellen om na de schooluren nog oefeningen te maken, 
te communiceren met de leraar en aan groepstaken te 
werken; net zoals de meerderheid van de leerlingen die 
thuis wel over een computer beschikt.

2.500 €

Genk Sint-Vincentiusvereniging 
Genk-Zutendaal FV

Gezinnen met jonge kinderen (6-12 jaar) in Genk, die naar 
de voedselbedelingen komen, outreachend toeleiden 
naar vrijetijdsbemiddeling, om hun recht op vrije tijd, 
cultuur, deelname aan een sportvereniging of vakantie, 
als opstap naar meer verbinding met de samenleving, te 
vrijwaren.

2.500 €

Kermt - Kuringen Sint-Vincentius a 
Paulovereniging provinciale 
raad van Limburg

Steunen van de algemene werking van de organisatie. 6.641 €

Sint-Vincentius a 
Paulovereniging provinciale 
raad van Limburg

Steunen van de emancipatie en integratie van 
maatschappelijk kwetsbare tieners en hun omgeving, via 
een continu leerproces in het kader van buitenschoolse 
activiteiten zoals ateliers en bedrijfsbezoeken; teneinde 
een beroep of vak te leren kennen, maar vooral ook om 
iemand te worden.

40.000 €

Sint-Vincentiusvereniging 
Kuringen conferentie Sint-
Gerdrudis

Aan kansarme kinderen (financieel) de kans geven 
om lid te worden van een jeugdbeweging, een 
muziekinstrument te bespelen, een sport/kunst of 
andere hobby te beoefenen, vertrekkende vanuit hun 
eigen interesse, ten einde hen te helpen hun talenten te 
ontplooien, zichzelf verder te ontdekken/ontwikkelen en 
sociale contacten op te bouwen.

2.500 €

Pelt Sint Vincentius conferentie 
Sint Franciscus (529)

Kansarme kinderen motiveren om te kiezen voor een 
technische studierichting ten einde hen de hoogste kans 
op werkgelegenheid te bieden; en hen daarom helpen bij 
het verwerven van het (relatief dure) werkmateriaal, via 
een eenmalige investering en een ‘huursysteem’. 

2.500 €
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SAP-BELUX CSR CHARITY ACCOUNT

DOELSTELLING Steun aan projecten van non-profitorganisaties in de Brusselse regio. Het kan gaan om 
projecten rond duurzame investeringen of om speciale evenementen en activiteiten voor 
kansarme kinderen.

REALISATIE(S)  Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 850.

STEUN
Gent - Sint-Amandsberg De Ouders Steunen van de participatie van de vzw De Ouders aan 

de Kangoeroebeurs, dé zorgbeurs in Vlaanderen voor 
gezinnen van een kind met een beperking, die ongeveer 
2.500 bezoekers trekt: professionelen uit de zorgsector 
en vooral gezinnen van een kind met een beperking.

850 €

FONDS SOS JEUNES

DOELSTELLING Het project SOS Jeunes en andere verenigingen in België die zich voor hetzelfde doel 
inzetten, helpen om hun maatschappelijke en burgerschapsdoelstellingen te realiseren.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 148.500.

STEUN
Anderlecht AMO Alhambra Ter beschikking stellen van de ‘Studie-Actie’-module 

aan partnerscholen om het welslagen in het secundair 
onderwijs te bevorderen; het instrument bestaat al 10 
jaar en wordt met succes toegepast in scholen voor 
gedifferentieerd onderwijs in Brussel.

130.000 €

Solidarcité asbl Invoeren van een nieuw communicatieplan; versterken 
van de digitale instrumenten, met name via het creëren 
van een nieuwe website gericht op jongeren en van 
een nieuw logo; versterken van de zichtbaarheid van 
Solidarcité bij het grote publiek, hulporganisaties voor 
jongeren en de pers.

6.000 €

Etterbeek Seuil Financieren van de kosten voor een administratieve 
functie, om de directie toe te laten uitsluitend bezig te 
zijn met haar educatieve en pedagogische missies.

12.500 €

FONDS ANDRÉE STOCKART

DOELSTELLING Ondersteuning voor de scholen n°6 en 8 in Schaarbeek: educatieve projecten, hulp voor 
sociaal kwetsbare kinderen, extra personeel, schoolcomité, gebouwen...

REALISATIE(S) > het Fonds heeft steun toegekend aan de scholen n°6 in Schaarbeek:
>> steun van € 1.000 voor het sociaal fonds van de kleuterschool Georges Primo (n°6)
>> steun van € 2.647 voor het project ‘ coaching van de de schooldirectie’ in de 
kleuterschool Georges Primo (n°6)

FONDS HUGO VAN MIERLO

DOELSTELLING Projecten in de Vlaamse Gemeenschap steunen die oog hebben voor een goede vader-
kindrelatie, vooral ook in kansarme gezinnen.

REALISATIE(S) Lancering van een nieuwe projectoproep; selectie in 2021.

FONDS MICHEL VERMEULEN - RENÉE MARTIN

DOELSTELLING Steun aan projecten waarbij partners samenwerken om kinderarmoede op een integrale 
en structurele manier aan te pakken; en die focussen op gezin, opvang, school, 
woonomgeving, vrije tijd,…

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 50.000.
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STEUN
Etterbeek Goods to Give Sociale sportclubs toegang geven tot sportmateriaal 

tegen een gunsttarief in het kader van de bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting; een project van Goods 
to Give, dat sociale organisaties helpt via giften uit de 
bedrijfswereld.

50.000 €

FONDS BERNARD, GONDA EN EMILY VERGNES

Partner(s) Kind & Gezin

DOELSTELLING Creëren van bijkomende opvangplaatsen om kinderen in armoede alle ontplooiingskansen 
te geven opdat ze in staat zijn om uit de armoede te geraken.

REALISATIE(S) > het Fonds voert een unieke ‘publiek-private’ samenwerking met de Vlaamse regering 
(minister Wouter Beke) voor een periode van 10 jaar. Het totale investeringsbedrag 
voor deze samenwerking bedraagt 30 miljoen euro. Dankzij het KOALA-project (Kind- 
en Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding), dat wordt beheerd door Kind & 
Gezin, kunnen innovatieve initiatieven op het gebied van basisopvang, die de capaciteiten 
van ouders versterken en kinderen kansen bieden om zich te ontwikkelen, worden 
ondersteund (513 extra kinderopvangplaatsen en 18 plaatsen voor ouders en kinderen):
>> de jaarlijkse bijdrage van het Fonds aan de KOALA-projectinitiatieven bedraagt € 
1.000.000; dit bedrag is aan Kind & Gezin toegekend zodat het project kan worden 
voortgezet
> het Fonds is een publiek-privaat partnerschap aangegaan met Actiris voor een nieuw 
Kinderdagverblijf van Actiris in Brussel, en dit voor een periode van 10 jaar
>> de jaarlijkse bijdrage van het Fonds aan het  Kinderdagverblijf van Actiris bedraagt € 
375.757 en maakt het mogelijk bij te dragen aan de exploitatiekosten van de crèche
> het Fonds heeft aan het Erfgoedfonds van de Stichting een collectie van acht zeer 
waardevolle meubelstukken geschonken, die in de 18e eeuw door verschillende 
kunstenaars zijn vervaardigd, waaronder Adam Weisweiler, een Frans-Duitse 
meubelmaker (1744 - 1820), een van de belangrijkste leveranciers van de hof tijdens 
het bewind van Lodewijk XVI, en Bernard II van Riesenburgh, een Franse meester-
meubelmaker van Nederlandse afkomst (1700-1760), die talrijke meubels voor het kasteel 
van Versailles heeft gemaakt

STEUN
Sint-Joost-Ten-Node La Maison d’Enfants d’Actiris Opvangen van kinderen jonger dan 3 jaar van 

Brusselse werkzoekenden, die een socio-professioneel 
inschakelingstraject volgen, werk zoeken of starten met 
een nieuwe job.

375.757 €

FONDS VSDT

DOELSTELLING Financiële ondersteuning voor projecten die op een sociale, wetenschappelijke of 
cultureel  innoverende manier armoede bestrijden.

REALISATIE(S) Vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 139.200.

STEUN
Gent Kompanjon Verstrekken van studie- en opvoedingsondersteuning 

aan huis om kwetsbare kinderen kansrijker maken; 
de hiervoor ingeschakelde studenten uit het hoger 
onderwijs worden gecoacht door een professionele 
medewerker die zorgt voor de opvolging en de 
omkadering van zowel het gezin als de student.

30.000 €

Uilenspel Organiseren van gratis leerondersteuning aan huis voor 
kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen in 
Gent; de vrijwilligers wonen in de buurt en werken via 
het principe ‘spelend leren’ om de leervaardigheid en de 
motivatie van de kinderen te versterken.

30.000 €
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Oostende De Katrol Aanbieden van studie- en gezinsondersteuning aan 
huis bij kwetsbare, kansarme gezinnen; de begeleiding 
wordt verstrekt door studenten uit sociaal pedagogische 
opleidingen onder nauwe opvolging en coaching van 
een professionele kracht, de vertrouwensfiguur van 
het gezin en de stagebegeleider van de student; het is 
de bedoeling om zowel de kinderen als de ouders te 
versterken.

25.000 €

Stadsbestuur Oostende Inschakelen van een coach om de mensen van de 
dagelijkse werking van het brugteam in Oostende 
te begeleiden, te ondersteunen en de wederzijdse 
uitwisseling te stimuleren, ten einde de kwaliteit van de 
dienstverlening maximaal te behouden en te verhogen.

29.200 €

Sint-Jans-Molenbeek D’Broej (deelwerking VMJ-
AJM)

Van het eerste tot het derde leerjaar in de Mini Club 
Stylo gebruik maken van diverse taalstimulerende 
en educatieve activiteiten om de leerkansen van 
maatschappelijk kwetsbare kinderen te bevorderen vanaf 
de start van hun schoolloopbaan.

25.000 €

FONDS VRIENDEN VAN APEDA

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van vzw APEDA, om hulp en ondersteuning te bieden aan 
kinderen met leermoeilijkheden (en hun naasten), teneinde schooluitval, het verlies aan 
zelfvertrouwen en uitsluiting te vermijden.

FONDS VRIENDEN VAN BELGIUM PLAY4PEACE

DOELSTELLING Filantropen steunen, in Brussel en Wallonië, projecten van vzw Play4Peace, die ijvert voor 
het wegnemen van sociaal-culturele barrières via sport voor iedereen, in het bijzonder 
voor jongeren van 8 tot 25 jaar uit kansarme buurten of in precaire leefsituaties.

FONDS VRIENDEN VAN DEBATEVILLE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de vzw Debateville, die de mobiliteit en de sociale 
cohesie aanmoedigen door jongeren de kans te bieden om hun kennis, vaardigheden en 
attitudes te ontwikkelen die essentieel zijn om hun potentieel te versterken. 

FONDS VRIENDEN VAN DE SLOEP

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die preventieve ondersteuning aanbieden over gezondheid, 
opvoeding, huisvesting, … aan gezinnen met jonge kinderen uit de regio Gent-Noord-Oost.

FONDS VRIENDEN DON BOSCO STICHTING

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten die jongeren aanmoedigen om activiteiten op te 
zetten voor vorming, ontmoeting, vrijwilligerswerk, etc.

FONDS VRIENDEN VAN EUREKA

DOELSTELLING Filantropen steunen in België projecten die normaal tot hoogbegaafde kinderen met 
leerstoornissen en structuurproblemen helpen om goed te functioneren in het ‘gewone’ 
onderwijs.

FONDS VRIENDEN VAN FONDATION POUSSIÈRE D’ÉTOILES

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de Fondation Poussière d’étoiles ten gunste van 
kansarme kinderen en jongeren, door hen toegang te bieden tot kwaliteitsonderwijs en 
activiteiten die hun zelfontplooiing en zelfvertrouwen bevorderen, om hen te helpen een 
toekomst op te bouwen. 
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FONDS VRIENDEN VAN FORCE DOUCE

DOELSTELLING Filantropen steunen jongeren (14 tot 18 jaar) met problemen, om zich te ontplooien 
dankzij het zeilen.

FONDS VRIENDEN VAN KINDERFONDS DE TONDELDOOS

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten die de rechten van het kind beschermen en 
verdedigen en die tegen kinderarmoede en sociale uitsluiting strijden in Dendermonde en 
deelgemeenten.

FONDS VRIENDEN VAN DE KRUISKENSHOEVE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg om via time-outs 
een breuk binnen de hulpverlening te vermijden. 

FONDS VRIENDEN VAN OLYMPIC URBAN FESTIVAL 

DOELSTELLING Filantropen steunen de activiteiten van de vzw Olympic Urban Festival, met het 
oog op de organisatie van een sportief, cultureel en feestelijk stadsfestival, dat 
jeugdvertegenwoordigers in stadswijken in België, Europa en de hele wereld samenbrengt 
rond sportwaarden. 

FONDS VRIENDEN VAN DE STICHTING JEAN-FRANÇOIS PETERBROECK: JEUGD IN ONTWIKKELING

DOELSTELLING Filantropen steunen geïntegreerde projecten met lokale partners, die kinderen opnieuw 
zelfvertrouwen geven en binnen hun gezin en gemeenschap bijdragen aan hun toekomst.

FONDS VRIENDEN VAN PETIT VÉLO JAUNE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die kwetsbare of geïsoleerde ouders begeleiden om hen zo 
te ondersteunen in hun ouderschap.

FONDS VRIENDEN VAN RISE FOR KIDS BELGIUM

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de vzw Rise for Kids Belgium, die hulp wil bieden aan 
kwetsbare kinderen in armoede in België.

FONDS VRIENDEN VAN SCHOOL ZONDER PESTEN

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten rond interactieve voorstellingen en educatief materiaal die 
focussen op preventie om kinderen van jongsaf weerbaar en bewust te maken van de 
problematiek.

FONDS VRIENDEN VAN SPORT2BE BY MW FUND

DOELSTELLING Steun aan projecten die sport toegankelijk maken voor kansarme kinderen. In 
samenwerking met Belgische sporters.

FONDS VRIENDEN VAN TADA

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die kinderen uit kansarme Brusselse wijken 
zaterdagonderwijs aanbieden. Plezante praktijklessen die helpen om de wereld te 
ontdekken en gemotiveerd te zijn. 

FONDS VRIENDEN VAN TEACH FOR BELGIUM

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten inzake het zoeken, selecteren, rekruteren en opleiden van 
nieuwe leerkrachten in scholen met een lage sociaaleconomische status.
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FONDS VRIENDEN VAN TIENERWOORDEN.BE

DOELSTELLING Filantropen steunen verschillende preventie-, voorlichtings- en begeleidingsprojecten voor 
adolescenten van de vzw Paroles d’Ados.be.

FONDS VRIENDEN VAN VERWONDERING

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten voor leerlingen met beperkte financiële mogelijkheden, 
socio-emotionele kwetsbaarheid, leerproblemen of een medische problematiek.

FONDS VRIENDEN VAN VICTORY FOR KIDS

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die kansarme kinderen tot 12 jaar mogelijkheden bieden 
om zich te ontplooien.  

PERSONEN MET EEN BEPERKING

AUDITIEVE HANDICAP & INCLUSIE

DOELSTELLING Steun aan initiatieven die een volwaardige participatie bevorderen van dove en 
slechthorende personen aan het maatschappelijke leven. 

REALISATIE(S) > de Stichting wil de ontwikkeling bevorderen van meerdere nieuwe initiatieven voor 
doven en slechthorenden, en aan de actoren op het terrein middelen geven om die te 
realiseren
> in deze optiek hebben het Fonds Jeanne & Pierre Beeckman, het Fonds Denise Lenaerts 
en het Fonds Martha De Baere, die alle drie actief zijn rond mensen met een auditieve 
handicap, zich verenigd om op grotere schaal initiatieven te kunnen steunen
>> in het kader van de eerste oproep ‘Auditieve Handicap & Inclusie’ kregen 12 initiatieven 
steun voor een totaalbedrag van € 112.000.

STEUN
Antwerpen Vlaams Gebarentaalcentrum Ontwikkelen van een methodologie om lexicografische 

veranderingen (verouderd, negatieve connotatie, 
jongerentaal) te documenteren, teneinde ze als actuele, 
verklarende gebruikslabels toe te voegen aan het online 
woordenboek Vlaamse Gebarentaal (VGT). Gezamenlijke 
steun van het Fonds Jeanne en Pierre Beeckman, het 
Fonds Martha De Baere en het Fonds Denise Lenaerts.

10.000 €

Arlon Province de Luxembourg Aan patiënten met gehoorproblemen digitale tablets 
ter beschikking stellen met visueel verklarende 
en pictogram-apps en aangepaste tools (video in 
gebarentaal) om hun toegang tot zorg te verbeteren in 
ziekenhuizen in de provincie Luxemburg. Gezamenlijke 
steun van het Fonds Jeanne en Pierre Beeckman, het 
Fonds Martha De Baere en het Fonds Denise Lenaerts.

10.000 €

Destelbergen Vlaams Communicatie 
Assistentie Bureau voor 
Doven

Toegankelijker maken van de applicatie om online een 
tolk Vlaamse gebarentaal of schrijftolk aan te vragen, 
teneinde tegemoet te komen aan de hoogdringende 
nood van gebruikers met een visuele én auditieve 
beperking. Gezamenlijke steun van het Fonds Jeanne 
en Pierre Beeckman, het Fonds Martha De Baere en het 
Fonds Denise Lenaerts.

10.000 €

Hoeilaart Empoway Ontwikkelen en testen, in samenwerking met doofblinde 
personen, van een gespecialiseerde opleiding op maat 
voor begeleidingsdiensten van mensen met deze 
beperking, teneinde hen professioneel te ondersteunen. 
Gezamenlijke steun van het Fonds Jeanne en Pierre 
Beeckman, het Fonds Martha De Baere en het Fonds 
Denise Lenaerts.

10.000 €
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Kortrijk Casa Blanca Voor enkele musea, in samenwerking met horend en 
doof creatief talent, een digitale speurtocht beschikbaar 
in gebarentaal (VGT) ontwikkelen en dit project in 2021 
in de kijker zetten via een schattenjacht in gebarentaal 
(VGT) in 3 Vlaamse/Brusselse cultuurhuizen. 
Gezamenlijke steun van het Fonds Jeanne en Pierre 
Beeckman, het Fonds Martha De Baere en het Fonds 
Denise Lenaerts.

10.000 €

Liège L’Epée Organiseren van tolken op afstand en trainingsvideo’s in 
gebarentaal om de inclusie van mensen met volledige 
doofheid te bevorderen en om te communiceren zonder 
grenzen. Gezamenlijke steun van het Fonds Jeanne en 
Pierre Beeckman, het Fonds Martha De Baere en het 
Fonds Denise Lenaerts.

4.000 €

Saint-Nicolas Centre Médical d’Audio-
phonologie

Inzetten van technologische tools die steunen op 
de laatste wetenschappelijke bevindingen, om de 
schrijfvaardigheid en geletterdheid bij kinderen met doof- 
en slechthorendheid te ontwikkelen, teneinde hun latere 
inclusie in de samenleving te bevorderen. Gezamenlijke 
steun van het Fonds Jeanne en Pierre Beeckman, het 
Fonds Martha De Baere en het Fonds Denise Lenaerts.

9.600 €

Sint-Jans-Molenbeek Awel Via cocreatie en expertise-inbreng een hulplijn op maat 
creëren om toe te laten dat er wordt geluisterd naar 
dove en slechthorende jongeren met vragen en zorgen 
rond mentaal welbevinden en identiteitsontwikkeling. 
Gezamenlijke steun van het Fonds Jeanne en Pierre 
Beeckman, het Fonds Martha De Baere en het Fonds 
Denise Lenaerts.

10.000 €

Sint-Lambrechts-Woluwe Collectif Recherche Et 
Expression (Cree) asbl

Organiseren van een gecertificeerde tweejarige 
opleiding die specifiek afgestemd is op doofheid, 
om toe te laten dat mensen met doof- en 
slechthorendheid docent worden in de socio-culturele 
verenigingssector. Gezamenlijke steun van het Fonds 
Jeanne en Pierre Beeckman, het Fonds Martha De Baere 
en het Fonds Denise Lenaerts.

9.600 €

Comprendre et Parler In het onderwijs voor leerlingen met doof- en 
slechthorendheid, invoeren van een ‘respeaking’-techniek 
voor simultaan schrijven op afstand, die tegelijk via 
spraakherkenning zorgt voor de ondertiteling van 
videolessen. Gezamenlijke steun van het Fonds Jeanne 
en Pierre Beeckman, het Fonds Martha De Baere en het 
Fonds Denise Lenaerts.

10.000 €

Vorst Info-Sourds de Bruxelles Ontwikkelen van simultaantypen met een ‘velotype’, een 
schrijf ma chi ne met ingebouwde microprocessor voor 
snel schrift waar bij al le let ters van een let ter greep te ge lij k 
worden aangeslagen, als extra dienst voor mensen met 
doofheid. Gezamenlijke steun van het Fonds Jeanne 
en Pierre Beeckman, het Fonds Martha De Baere en het 
Fonds Denise Lenaerts.

8.800 €

Zomergem Visual Box Opstarten van een vertaaldienst Duits-Oost-Belgische 
gebarentaal (DGS) in Oost-België, behalen van een 
kwaliteitslabel en opmaken van draaiboeken voor 
opdrachtgevers (persconferenties, musea), om de 
vertaaldienst Visual Box te professionaliseren. Gezamenl
ijke steun van het Fonds Jeanne en Pierre Beeckman, het 
Fonds Martha De Baere en het Fonds Denise Lenaerts.

10.000 €

EEN BETERE ONDERSTEUNING VAN BRUSSEN VAN KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING

DOELSTELLING Het weinig besproken thema van brussen op de agenda zetten en initiatieven steunen die 
tonen hoe het is om je kindertijd en jeugd door te brengen met een broer of zus met een 
beperking.
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REALISATIE(S) Publicatie ‘Een betere ondersteuning van brussen van kinderen en jongeren met een 
beperking’. Delen van kennis en ervaring uit 21 ondersteunde projecten en van het 
leernetwerk dat eraan werd gewijd, voor een betere ondersteuning van brussen van 
kinderen en jongeren met een beperking. 

DE GENEREUZEN

Partner(s) De Standaard, CERA

DOELSTELLING Op gang brengen van een uitgebreide sensibiliserings- en activatiecampagne in 
Vlaanderen, voor een samenleving waarin inclusie van mensen met een beperking de 
norm wordt.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 50.000.

STEUN
Brussel Hart voor Handicap Een werkelijk inclusieve samenleving bevorderen 

door projecten op te zetten die mensen met en 
zonder een beperking samenbrengen om de barrières 
tussen beide werelden weg te nemen, zowel op het 
gebied van vrijetijdsbesteding, onderwijs, werk als het 
maatschappelijk leven in het algemeen. 

50.000 €

HANDICAP EN WONEN

DOELSTELLING Mensen met een handicap en hun familieleden ondersteunen bij het ontwikkelen van 
inclusieve huisvestingsprojecten die gericht zijn op maximale autonomie.

REALISATIE(S) > steun van € 1.100 aan Habitat et Participation (Louvain-la-Neuve) voor de organisatie 
van een colloquium in het Brussels Parlement met als titel ‘Solidair en inclusief wonen, 
een uitdaging om samen aan te gaan’, over de problemen die volwassenen met een 
beperking of een grote psychische kwetsbaarheid ervaren om een thuis te vinden en deel 
te nemen aan het buurtleven
> oprichting van een werkgroep en een actieplan ‘Solidair en inclusief wonen’, dat 
beantwoordt aan de behoeften van verschillende vormen van beperking of geestelijk 
lijden, door aan elke betrokkene passende steun te bieden

FONDS ALBERT & OSCAR

DOELSTELLING Steun aan initiatieven die blinden, epileptici, diabetici en/of personen met een handicap 
helpen om zelfredzamer te worden in hun dagelijks leven. 

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 24.000.

STEUN
Watermaal-Bosvoorde SCALE DOGS Een geleidehond trainen voor een persoon met een 

visuele beperking of een hulphond voor een kind met 
ASS.

24.000 €

FONDS ANDRELISE

DOELSTELLING Projecten die, in aangepaste opvang- en huisvestingsstructuren, streven naar een betere 
zorgkwaliteit voor personen met een meervoudige handicap.

REALISATIE(S) Zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 66.725.

STEUN
Anderlecht La Braise Aanleggen van een therapeutische tuin die de 

zintuigen prikkelt en afgestemd is op mensen met een 
hersenletsel, om hun welbevinden te bevorderen en om 
nieuwe perspectieven te openen op het vlak van hun 
motoriek, cognitie en taalvaardigheid.

10.000 €
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Brussel - Laken Casa Clara Verder uitbouwen van het aanbod aan respijtzorg 
voor gezinnen van kinderen met een beperking; vlotter 
toegankelijk maken van de ruimtes voor mensen met 
een zware lichamelijke beperking en inschakelen van een 
gespecialiseerd team om hen te ondersteunen.

10.000 €

Charleroi - Montignies-
sur-Sambre

ADEPEC Installeren van een watermassagebad, met verstelbare 
hoogte, om het welbevinden van gasten met een 
meervoudige beperking te verbeteren, en tegelijk meer 
ergonomisch materiaal ter beschikking te stellen aan het 
zorgpersoneel.

9.929 €

Dinant Souffle un peu Optrekken van een bijgebouw in een respijtcentrum, om 
tijdens een weekend, een nacht of een week, 3 extra 
bedden (naast de huidige 4) te kunnen aanbieden aan 
mensen met een meervoudige beperking.

10.000 €

Evere Maison de Répit Bruxelles-
Capitale

In het kader van de ‘Snoezelaanpak’, verwerven van 
aangepaste uitrusting om het aantal gerechtigden te 
verhogen en beschadigd materiaal te vervangen, en 
voortzetten van een kunsttherapie, in samenwerking met 
vzw Pont des arts.

10.000 €

Mons Fondation SUSA - 2e Basis Vervangen van de installatie voor het opsporen van 
gaslekken, en voor 1 maand een deeltijdse opvoedster 
A1 aanwerven, om het aanbod aan respijtzorg te 
verhogen.

6.796 €

Péruwelz Centre Cerfontaine Lanceren van een project dat steunt op Bao Pao, een 
instrument voor elektronische muziek dat, dankzij 
bepaalde ritmes, rust geeft aan mensen met autisme 
of met een dubbele pathologie en aldus inspeelt op hun 
behoefte aan ontspanning en welbevinden.

10.000 €

FONDS AUDREY

DOELSTELLING Steun aan vernieuwende projecten die de levenskwaliteit van kinderen met een beperking 
of ernstige ziekte verbeteren. Steun aan wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen 
leukemie.

REALISATIE(S) Steun voor ontspanningsmomenten in een aangepast zwembad voor kinderen met een 
meervoudige handicap, voor een bedrag van € 5.562.

FONDS JEANNE EN PIERRE BEECKMAN

DOELSTELLING Financiële steun voor initiatieven van organisaties die werken aan de integratie van 
mensen met een visuele of auditieve beperking.

REALISATIE(S) > de Stichting wil de ontwikkeling bevorderen van meerdere nieuwe initiatieven voor 
doven en slechthorenden, en aan de actoren op het terrein middelen geven om die te 
realiseren. In deze optiek heeft het Fonds Jeanne & Pierre Beeckman zich verenigd met 
twee andere Fondsen die actief zijn rond mensen met een auditieve handicap, om op 
grotere schaal initiatieven de te kunnen steunen
> het Fonds Jeanne en Pierre Beeckman gaf € 50.000 steun aan de oproep
>> in het kader van de eerste oproep ‘Auditieve Handicap & Inclusie’, gesteund door deze 
drie Fondsen, kregen 12 initiatieven steun voor een totaalbedrag van € 112.000.
>> zie ‘Auditieve Handicap & Inclusie’ voor meer details over de selectie

FONDS BELGIAN HANDFLIGHT

DOELSTELLING Steun aan vliegclubs om de toegankelijkheid van hun club te verbeteren. Aanpassen van 
clubvliegtuigen met handbedieningen. Individuele beurzen voor kandidaat-piloten met een 
handicap die een vliegbrevet willen behalen. (Sportvliegen, zweefvliegen, ULM vliegen, 
autogiro, paramotor, ...)

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 589.
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STEUN
Koksijde West Aviation Club Koksijde Uitrusten van een ultra light motor-vliegtuig (ULM) met 

een handsflightsysteem, om mensen met een beperking 
aan de onderste ledematen toe te laten om te leren 
vliegen met een toestel dat  volledig met de handen kan 
worden bestuurd.

589 €

FONDS BLAISE CHENET

DOELSTELLING Steun voor initiatieven die de levenskwaliteit van blinden in de regio Luik verbeteren, met 
name de projecten van de vzw La Lumière in Luik.

REALISATIE(S) Steun voor de activiteiten van vzw La Lumière (Luik) ten behoeve van blinden en 
slechtzienden, voor een totaalbedrag van € 25.000.

FONDS BORGERSTEIN

DOELSTELLING In Vlaanderen initiatieven ondersteunen die multipliceerbaar zijn en die blijk geven van zin 
voor sociale, wetenschappelijke of culturele innovatie.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 60.000.

STEUN
Sint-Katelijne-Waver Borgerstein Stichting Steun voor het driemaandelijks tijdschrift Wat@bo en 

Studio Borgerstein, dat kunstenaars met een beperking 
een platform biedt om hun artistieke talenten te 
ontwikkelen.

60.000 €

FONDS YVES COLLINET

DOELSTELLING Steun aan projecten van erkende onthaal- en verblijfscentra voor een betere integratie en 
een zorg voor volwassenen met autisme.

REALISATIE(S) Zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 102.120.

STEUN
Anderlecht Infirmiers de rue (updated) Aanpassen van het werk en de werkwijze van de 

vereniging Straatverplegers om het hoofd te bieden 
aan het coronavirus: maskers en handschoenen, 
antibacteriële gels en desinfecterende doekjes voor 
teams, verdelen van levensmiddelen en materiaal voor 
daklozen.

10.000 €

Jette Coupole bruxelloise de 
l’Autisme

Installeren van externe isolerende en zonwerende 
rolgordijnen om het dagcentrum voor autisme tijdens 
hittegolven leefbaar te houden en om aldus te vermijden 
dat de gebruikers moeten worden geëvacueerd.

11.500 €

Coupole bruxelloise de 
l’Autisme

Steunen van dringende projecten die niet noodzakelijk 
gelinkt zijn aan covid-19: specifieke werkkledij voor 
educatief en technisch personeel en aanpaste uitrusting 
(elektrische installaties verblijfsgebouw, watermatrassen 
van het dagcentrum en logopedisch materiaal).

13.740 €

Mons Fondation SUSA Renoveren en inrichten van de nieuwe lokalen in Luik, 
ontwikkelen van de dagopvang voor mensen met een 
beperking en installeren van een gespecialiseerde dienst 
voor het behandelen van ernstige gedragsproblemen.

20.000 €

La Deuxième Base (Fondation 
SUSA)

Inrichten van een badkamer met stevig, aangepast 
materiaal voor erg afhankelijke mensen met een 
beperking en gedragsproblemen.

18.880 €

Saint-Georges-sur-
Meuse

Aide aux Autistes Adultes-
Mistral

Renoveren van 4 badkamers om de privacy van iedere 
bewoner te verhogen en om te voldoen aan de nieuwe 
infrastructuurnormen rond de toegang van mensen met 
verminderde mobiliteit.

20.000 €
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Aide aux Autistes Adultes-
Mistral

Financiële steun aanbieden om de veiligheid te 
verzekeren van de gasten en het personeel tijdens de 
coronapandemie.

8.000 €

FONDS MARTHA DE BAERE

DOELSTELLING Projecten en initiatieven ondersteunen die personen met een sensoriële (auditieve en/
of visuele) beperking begeleiden en versterken, om hun maatschappelijke integratie en 
ontplooiing te bevorderen. 

REALISATIE(S) > de Stichting wil de ontwikkeling bevorderen van meerdere nieuwe initiatieven voor 
doven en slechthorenden, en aan de actoren op het terrein middelen geven om die te 
realiseren. In deze optiek heeft het Fonds Martha De Baere zich verenigd met twee andere 
Fondsen die actief zijn rond mensen met een auditieve handicap, om op grotere schaal 
initiatieven de te kunnen steunen
> het Fonds Martha De Baere gaf € 12.000 steun aan de oproep
>> in het kader van de eerste oproep ‘Auditieve Handicap & Inclusie’, gesteund door deze 
drie Fondsen, kregen 12 initiatieven steun voor een totaalbedrag van € 112.000
>> zie ‘Auditieve Handicap & Inclusie’ voor meer details over de selectie

FONDS JACQUES EN IVETTE HERMANS DE HEEL

DOELSTELLING Steun aan projecten rond integratie, opvoeding en meer comfort voor mensen met een 
beperking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 412.200.

STEUN
Etterbeek L’Arche Bruxelles De dagactiviteiten in het centrum gedurende 3 jaar 

beter aanpassen aan de specifieke noden en de inclusie 
van zwaarbehoevende mensen; en verbeteren van de 
begeleiding als ze ouder en steeds meer afhankelijk 
worden, om ervoor zorgen dat mensen met een 
beperking zolang mogelijk in de foyers van de vzw 
kunnen blijven.

405.000 €

Sint-Lambrechts-Woluwe Creb Financieren van de extra kosten in het kader van het 
coronavirus: maskers en beschermingspakken voor 
het personeel, producten om de handen te wassen, 
hydroalcoholische gel.

7.200 €

FONDS ANTOINE DOPCHIE

DOELSTELLING Steun aan sportactiviteiten voor mentaal gehandicapten. Vzw Special Olympics Belgium 
(Brussel) krijgt hulp voor de jaarlijkse organisatie van de zwemcompetitie op de Special 
Olympics.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 6.000.

STEUN
Sint-Pieters-Woluwe Special Olympics Belgium Gezien de huidige gezondheidscrisis, virtueel organiseren 

van de jaarlijkse Special Olympics-zwemwedstrijd; de 
atleten aanmoedigen om zoveel mogelijk uitdagingen 
aan te gaan, te bewegen en in interactie te gaan met hun 
omgeving; en hen steunen op momenten dat ze geen 
begrip hebben voor het isolement: 11.969 atleten namen 
deel aan deze virtuele spelen en iedereen kreeg een 
virtuele medaille.

6.000 €

FONDS WILLY GETTEMANS

DOELSTELLING De levenskwaliteit van personen met een handicap helpen te verbeteren, via steun aan 
projecten van organisaties die hen begeleiden in hun dagelijks leven.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 24.880.
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STEUN
Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

Escalpade Financieel steunen van het dagcentrum Escalpade, dat 
instaat voor de opvang van 30 zwaar hulpbehoevende 
volwassenen met een motorische beperking, om te 
vermijden dat het centrum bij gebrek aan subsidies moet 
sluiten.

24.880 €

FONDS HIBISCUS

DOELSTELLING Steun aan projecten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Steun 
aan projecten voor West-Vlaamse kinderen met kanker. Steun bij noodsituaties in België 
of wereldwijd.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 500.000.

STEUN
Hooglede Groep Gidts Renovatie van een lagere school en een internaat voor 

peuters, kinderen en tieners, en van een multifunctioneel 
centrum (MFC) voor peuters en kinderen met een 
beperking; aangezien het project inclusief moet zijn, zal 
ook een bovenbouw van 126 wooneenheden worden 
gerealiseerd om mensen van alle leeftijden, afhankelijk of 
niet, te huisvesten.

500.000 €

FONDS ICT COMMUNITY FOR ASD

DOELSTELLING Projecten ondersteunen die een betere maatschappelijke integratie van personen 
met autisme bevorderen. Daarbij zal voorrang worden gegeven aan vernieuwende 
ondernemerschapsinitiatieven die gedragen worden door personen met autisme zelf of 
die de integratie van personen met autisme bevorderen op de arbeidsmarkt. 

REALISATIE(S) Projectoproep: negen projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 55.982.

STEUN
Eupen Zentrum für Förderpädagogik Individuele en aangepaste ondersteuning bieden bij de 

studiekeuze en de sociaal-professionele integratie van 
studenten met autisme. 

5.632 €

Hasselt Assjette Starten met een verbindend commercieel platform/
webshop om producten te vermarkten die in de 
ateliers van Assjette vzw worden gemaakt door 
(jong)volwassenen met ASS; en dit platform ook ter 
beschikking stellen van andere organisaties (o.a. KIDS) 
én van (jong)volwassenen met ASS die hun eigen zaak 
willen opstarten; eveneens een beroep doen op ‘37 
graden’, een coöperatie die designers, sociale economie 
en bedrijven met elkaar verbindt en zal helpen bij het 
zoeken naar producten en afnemers.

5.000 €

Hooglede - Gits Mariasteen Mensen met ASS aanmoedigen en ondersteunen 
om thuis te werken in de ondersteunende diensten 
(boekhouding en IT) van het maatwerkbedrijf 
Mariasteen.

7.500 €

Liège En ville et les Copains Aan mensen met autisme en het syndroom van Down 
een professionele omgeving bieden in een vegetarisch 
restaurant, om bij te dragen tot hun integratie, 
hun autonomie, hun sociale vaardigheden en hun 
communicatie binnen een groep.

7.500 €

Mons Fondation SUSA Inschakelen van mensen met ASS bij het maken 
van ‘klumets’ (ecologische aanstekers) als 
volwaardige beroepsactiviteit om bij te dragen tot 
hun ondernemerschap en de ontwikkeling van hun 
vaardigheden.

7.350 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

Projet Pour étudiants à profils 
spécifiques (Peps’In) - UCL

Een “AutiExpo” organiseren, een reizende tentoonstelling, 
om een idee te geven van de verschillende talenten en 
vaardigheden van leerlingen met autisme en bij te dragen 
tot hun erkenning en sociaal-professionele integratie.

5.000 €
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Pelt Stijn - Limburgse Stichting 
Autisme

In het kader van een volwaardige tewerkstelling van 
(jong)volwassenen met ASS in een brasserie (De 
Kapelanij), zoeken naar een kassasysteem op maat 
van deze mensen, teneinde meer te kunnen inzetten 
op maatwerk, zelfstandigheid, het vergroten van de 
eigenwaarde en het bevorderen van een inclusieve 
werking.

7.500 €

Sint-Niklaas Jill Stockmans Een persoon met autisme, die op traditionele wijze 
houten pennen maakt, helpen onafhankelijk worden en 
de opbrengst van de verkoop gebruiken om zichzelf te 
ontwikkelen.

3.000 €

Temse Autimatic C.V. Het aanbieden van innovatieve telewerkjobs voor 
mensen met ASS, met coaching en training via een 
platform.

7.500 €

FONDS HELMUT KOHL

DOELSTELLING Steun aan projecten die concrete hulp bieden aan personen met een beperking, kwetsbare 
personen en ouderen in de Duitstalige Gemeenschap.

REALISATIE(S) Projectoproep van het Fonds voor steun aan lokale initiatieven die de integratie 
bevorderen van mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden: vier organisaties 
kregen steun voor een totaalbedrag van € 28.430.

STEUN
Eupen Josephine-Koch-Service Steunen van het ontmoetingscentrum ‘Mittendrin’, 

gelegen in het centrum van Eupen, dat activiteiten 
organiseert voor oudere niet-zorgbehoevende mensen, 
teneinde hun levenskwaliteit en gezondheid te 
verbeteren.

15.000 €

Palliativpflegeverband 
der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft

Maken van een brochure voor familieleden die hun 
dierbaren vergezellen op het moment van hun overlijden, 
om hen beproefde antwoorden aan te reiken op vragen 
die vaak worden gesteld tijdens de laatste weken en 
dagen voor het stervensuur; en opmaken van een 
specifieke lijst met nuttige inlichtingen en adressen in de 
Duitstalige Gemeenschap.

3.000 €

Plombières - Moresnet INAGO- unité hospitalière de 
soins palliatifs

Openstellen van appartementen met toezicht voor 12 
jongeren met een beperking, om bij te dragen tot hun 
zelfstandigheid en autonomie.

10.000 €

Raeren - Hauset Blindenhilfswerk “Spendet uns 
Licht und Liebe” VoG Eupen 
und Umgebung

Steunen van de website www.braillepost.be, een virtueel 
postkantoor dat mensen met blindheid, slechtziendheid 
en ziende mensen toelaat om gratis correspondentie in 
blindenschrift (in het Duits, Frans en Nederlands) uit te 
wisselen.

430 €

FONDS DENISE LENAERTS

DOELSTELLING Projecten en initiatieven versterken voor de begeleiding, coaching en ondersteuning van 
personen met een auditieve handicap, om hun maatschappelijke integratie en ontplooiing 
te bevorderen. 

REALISATIE(S) > de Stichting wil de ontwikkeling bevorderen van meerdere nieuwe initiatieven voor 
doven en slechthorenden, en aan de actoren op het terrein middelen geven om die te 
realiseren. In deze optiek heeft het Fonds Denise Lenaerts zich verenigd met twee andere 
Fondsen die actief zijn rond mensen met een auditieve handicap, om op grotere schaal 
initiatieven de te kunnen steunen
> het Fonds Denise Lenaerts gaf € 50.000 steun aan de oproep
>> in het kader van de eerste oproep ‘Auditieve Handicap & Inclusie’, gesteund door deze 
drie Fondsen, kregen 12 initiatieven steun voor een totaalbedrag van € 112.000.
>> zie ‘Auditieve Handicap & Inclusie’ voor meer details over de selectie
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FONDS MISAM

DOELSTELLING Projecten rond zelfontplooiing en zelfstandig samenwonen in een familiale sfeer voor 
jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 30.000.

STEUN
Rixensart - Genval L’Arche de Marie Steun voor een inclusieve opvang van vijf jongvolwassen 

vrouwen met een verstandelijke beperking.
30.000 €

FONDS LAURENTINE PONCET

DOELSTELLING Het Fonds wil projecten voor blinden en slechtzienden ondersteunen, met name de 
initiatieven van het Federaal Werk de Vrienden der Blinden en de Brailleliga.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 12.515.

STEUN
Mons - Ghlin Oeuvre fédérale Les Amis des 

Aveugles et Malvoyants
Maken van didactische fiches om toe te laten dat 
professionals en patiënten met een visuele beperking via 
een spel kunnen ontdekken hoe een visuele beperking 
kan worden aangepakt; teneinde vooroordelen en 
stereotypes rond slechtziendheid te doorprikken.

6.000 €

Sint-Gillis Brailleliga Toegankelijker maken van inlichtingen en documenten 
via de transcriptie in braille, om de inclusie van mensen 
met een visuele beperking te versterken.

6.515 €

FONDS FRANÇOISE EN JEAN-FRANÇOIS PONSAR

DOELSTELLING Steun aan projecten die de levenskwaliteit bevorderen van kinderen en volwassenen met 
een beperking (in het Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 18.618.

STEUN
Incourt Les Aubepines Installeren van een constructie met 3 aangepaste 

schommels, en leggen van een veilige vloer voor de 
gasten (volwassenen met autisme).

11.436 €

Sint-Lambrechts-Woluwe Creb Kopen van een medisch bed, aangepast aan een kind in 
volle groei, om comfort en veiligheid te waarborgen.

7.182 €

FONDS TOONTJESHUIZEN

DOELSTELLING Een eigen woon- en leefomgeving van aangepaste en uitgebate huizen helpen creëren 
voor volwassen mensen met een beperking waarin hun kwaliteit van leven centraal staat.

FONDS VANDERBORGHT FERON CLAUDE SEIGNE

DOELSTELLING Steun aan revalidatiecentra in België die de mindervalide mensen helpen om het 
maximum te halen uit hun veranderde fysieke of psychische functies.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 15.000.

STEUN
Saint-Nicolas Centre Médical d’Audio-

phonologie
De lees- en schrijfvaardigheid van dove of hardhorende 
kinderen ontwikkelen door voorrang te geven aan 
het leren typen en kalligraferen met behulp van 
technologische hulpmiddelen

8.014 €

Ukkel C-H-S Aankopen van de vereiste middelen om een test van het 
evenwichtsorgaan te ontwikkelen bij kinderen met een 
auditieve beperking.

15.000 €
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FONDS YVONNE VANHOECKE

DOELSTELLING Steunen van projecten die kinderen met een beperking begeleiden in de streek van 
Charleroi.

REALISATIE(S) Vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 29.385.

STEUN
Anderlues Aide & Soins à Domicile 

Hainaut Oriental asbl
De respijtzorg voor kinderen met een beperking benutten 
om het kind pedagogisch te ondersteunen, in overleg 
met de ouder, mantelzorger en de omgeving van het 
kind; en in dat kader multidisciplinaire bijeenkomsten 
rond het kind organiseren, om de situatie te evalueren 
en om samen een actieplan uit te werken voor de 
pedagogische respijtmedewerkster.

6.000 €

Charleroi - Gosselies Institut Jean Herbet Verwerven van interactieve educatieve borden ter 
ondersteuning van het buitengewoon onderwijs.

5.400 €

L’Accueil Het leidinggevend personeel verder opleiden in de 
‘snoezel’-aanpak en de externe ruimtes daaraan 
aanpassen, ten einde het educatief en therapeutisch 
werk met de kinderen te kunnen voortzetten, om 
de onzekerheid, angst en stress van de kinderen én 
agressief of gewelddadig gedrag te verminderen ten 
einde een harmonieuzer sociaal gedrag te bevorderen.

8.385 €

Charleroi - Montignies-
sur-Sambre

Les Ecoles de l’ ACIS (Ecole 
Soleil Levant)

Aan leerlingen een naaiopleiding (voor retouches) 
aanbieden om hun sociaal-professionele inschakeling te 
bevorderen.

1.600 €

Charleroi - Mont-sur-
Marchienne

EFLS Saint -Paul Digitale tools ter beschikking stellen van kinderen met 
een beperking, om hen autonomer te maken in de 
klas, hen te leren communiceren over hun noden en 
verlangens en om de leerstof beter te differentiëren.

8.000 €

FONDS LODE VERBEECK

Financiële partner(s) Groene Zorg Oost-Vlaanderen

DOELSTELLING Het Fonds bekroont professioneel onderbouwde projecten uit Vlaanderen, die bijdragen 
tot de uitbouw van hippotherapie voor kinderen of volwassenen. Projecten met een 
innoverend karakter, zowel qua doelgroep als methodiek, krijgen voorrang.

REALISATIE(S) Vier projecten werden bekroond met de Prijs Lode Verbeeck en kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 26.500.

STEUN
Eeklo AZ Alma Betrekken van een paard in de relatie therapeut en 

jongere in de jeugdpsychiatrie, om via de lichamelijke 
reacties van het paard op de jongere duidelijkheid te 
krijgen in zaken die moeilijk in woorden te vatten zijn en 
belangrijk zijn voor het behandelplan.

5.000 €

Leuven De Wissel - afdeling Centrum 
Molenmoes

Inzetten van paarden en honden om jongeren en 
gezinnen in de Jeugdzorg te ondersteunen, teneinde 
relationele competenties, interactiepatronen en 
identiteitsontwikkeling op een ervaringsgerichte manier 
bespreekbaar te maken, zowel in de dagbesteding als in 
de therapie.

7.500 €

Meerhout Hippisch Zorgcentrum 
Heikenhof 

Op de binnenpiste van een hippisch zorgcentrum 
een grote spiegelwand en 4 activiteitenpanelen 
installeren, om de motorische, sensoriële en cognitieve 
belevingswaarde van de gebruikers te vergroten en de 
hippotherapie verder uit te bouwen.

7.000 €

Sint-Pieters-Leeuw - 
Vlezenbeek

Revalidatieziekenhuis 
Inkendaal

In het kader van hippotherapie bij revalidatiecliënten, met 
een paard een lang traject (‘sensory trail’) afleggen in 
een natuurlijk landschap met hellingen, geluiden, geuren 
en een uitzicht en beleving die steeds vernieuwend zijn, 
om de cliënten te blijven prikkelen en los te komen uit de 
gekende therapiesetting.

7.000 €
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FONDS VICTORIA

DOELSTELLING Algemene acties steunen en ontwikkelen op vlak van begeleiding van volwassenen 
met ontwikkelingsstoornissen die verband houden met autismespectrumstoornissen 
(epilepsie, fragiele X, syndroom van Landau en Kleffner, genetische aandoeningen 
verbonden met een kwantitatief en kwalitatief tekort aan sociale interacties) en bijdragen 
tot het medisch onderzoek op dit vlak.

REALISATIE(S) Steun voor een project tot uitbreiding van het Floresco-tehuis in Poitiers, dat onderdak 
biedt aan mensen met autisme (€ 1.750.000).

FONDS VRIENDEN VAN DE GEHANDICAPTE PERSONEN VAN HET ALBATROS CENTRUM

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die de levenskwaliteit verbeteren van mensen met een 
handicap in het Albatros Centrum, ongeacht hun leeftijd en los van de aard of graad van 
hun handicap.

FONDS VRIENDEN VAN ATELIERS INDIGO DU PLATEAU96

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die inzetten op de capaciteiten van eenieder, en die mensen 
stimuleren om zich bewust te worden van hun eigen kunnen, waarden en talenten.

FONDS VRIENDEN VAN AU FIL DE L’EAU

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen een leef- en verblijfscentrum met toegang tot een aangepast 
zwembad, een gemengde crèche en een participatieve collectieve woonruimte voor valide 
en mindervalide personen. 

FONDS VRIENDEN VAN CAP EVENT

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van vzw CAP EVENT, die ijvert voor de ontwikkeling, 
inclusie, integratie en levenskwaliteit van mensen met een beperking via evenementen die 
de kijk van het publiek op deze mensen willen veranderen.

FONDS VRIENDEN VAN CONSTELLATIONS

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten rond de leefomgeving, diensten en activiteiten voor 
mensen met een mentale handicap, ongeacht hun inkomen.

FONDS VRIENDEN VAN DE KADE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van vzw De Kade, die als doel hebben kinderen, jongeren en 
volwassenen met een beperking kansen te geven om zich optimaal te ontwikkelen en te 
ontplooien.

FONDS VRIENDEN VAN DE KLEPPE

DOELSTELLING Filantropen steunen het project vakantieverblijf De Kleppe voor mensen met een 
verstandelijke of lichamelijke beperking, of die financiële moeilijkheden ondervinden.

FONDS VRIENDEN VAN DE LIFT EDUCATION

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die een opleiding en onderwijs voor jongeren met ASS 
organiseren en initiatieven ter bevordering van de ontwikkeling van deze jongeren 
ondersteunen.

FONDS VRIENDEN VAN DOMISILADORÉ

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die opvang verlenen aan een tiental volwassenen met een 
gematigde tot ernstige geestelijke beperking gekoppeld aan een fysieke beperking.
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FONDS VRIENDEN VAN ENSEMBLE EN CHEMIN (E2C)

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die jongeren met hersenverlamming begeleiden naar zinvol 
kwaliteitsonderwijs dat afgestemd is op hun noden.

FONDS VRIENDEN VAN GIPSO

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van ouders die in eigen regie een woon/
dagbestedingsinitiatief willen starten voor personen met een beperking om hun 
levenskwaliteit te versterken.

FONDS VRIENDEN VAN KOCA

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van KOCA, een hulpcentrum voor kinderen, adolescenten 
en volwassenen die door hun kwetsbaarheid nood hebben aan aangepaste vorming en 
specifieke ondersteuning. 

FONDS DES AMIS DE L’ARCHE DE MARIE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die voor personen met een beperking een familiaal 
dagcentrum organiseren, begeleiden en besturen.

FONDS DES AMIS DE MY WISH

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die instaan voor de tijdelijke huisvesting en de 
psychosociale en educatieve begeleiding van jongvolwassenen met een lichte beperking.

FONDS VRIENDEN VAN PULDERBOS

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van Pulderbos, waar kinderen en jongeren met een ernstig 
neurologisch of ademhalingsprobleem terecht kunnen voor een intensieve revalidatie.

FONDS DES AMIS DE SOCIÉTÉ ROYALE DE PHILANTHROPIE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die hulp bieden aan mensen die slecht zien, een 
meervoudige handicap hebben of oriëntatieproblemen hebben (o.w.v. hun dementie).

FONDS VRIENDEN VAN BIJS

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten die een kleinschalige, collectieve woonvorm met 
verstrekking van de nodige zorg en dagbesteding helpen uit te bouwen voor jongeren met 
een beperking.

FONDS VRIENDEN VAN VILLA CLEMENTINA

DOELSTELLING Filantropen steunen de activiteiten van de Villa Clementina in Zemst, een geïntegreerd en 
inclusief kinderdagverblijf voor jonge kinderen met én zonder beperking.

FONDS VRIENDEN VAN HET ZAVELHUIS

DOELSTELLING Filantropen steunen de projecten van de organisatie Het Zavelhuis, dat jongvolwassenen 
opvangt met een lichte tot matige mentale handicap, al dan niet in combinatie met een 
autismespectrumstoornis en/of een lichamelijke handicap. 

PERSONEN MET EEN BEPERKING - BESLISSINGEN IN DE LOOP VAN HET JAAR

DOELSTELLING De Stichting geeft uitzonderlijk financiële steun aan initiatieven die beantwoorden aan de 
doelstellingen van het subprogramma ‘Personen met een beperking’.

REALISATIE(S) In het kader van de COVID-19-crisis kreeg één project urgentiesteun voor een 
totaalbedrag van € 5.000.
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STEUN
Brussel Espoir et Sourire In het kader van het coronavirus het hoofd bieden aan de 

bijkomende kosten van een tehuis voor vrouwen met een 
beperking: aangezien sommige gerechtigden er voortaan 
24/24 en 7/7 verblijven, moet er voorzien worden in extra 
voedsel en animatie.

5.000 €

DIGITALE INCLUSIE 

DIGITALE INCLUSIE VAN DE MEEST KWETSBARE PERSONEN

DOELSTELLING In België is 10 tot 15% van de bevolking digitaal uitgesloten. Dit verschijnsel doet zich 
vooral voor bij de meest kwetsbaren. Zonder begeleiding versterkt de toename van 
‘alles naar digitaal’ de bestaande ongelijkheden en creëert zij nieuwe ongelijkheden. De 
Stichting wil van digitale inclusie een versneller van sociale integratie maken door zoveel 
mogelijk kwetsbare mensen tot digitale autonomie te brengen.

REALISATIE(S) > steun van € 80.000 aan WeTechCare België, voor het opzetten van het platform 
123digit.be om:
>> versnelde invoering van opleidingen in digitale inclusie voor actoren in het veld 
(maatschappelijk werkers, digitale bemiddelaars, enz.) mogelijk te maken
>> nieuwe tweetalige educatieve inhoud te creëren en te zorgen voor de animatie van een 
gemeenschap en een netwerk van gebruikers van het platform
> publicatie ‘Barometer van de digitale inclusie’: cijfers en bevindingen over digitale 
ongelijkheden in België, om de oorzaken en gevolgen ervan beter te begrijpen
> publicatie ‘ZOOM: Barometer van de digitale inclusie’: cijfers over digitale ongelijkheden 
in België om de oorzaken en gevolgen ervan beter te begrijpen

PROJECTOPROEP ‘PC SOLIDARITY’ VAN DIGITALFORYOUTH.BE, BEHEERD DOOR DE KONING 
BOUDEWIJNSTICHTING

DOELSTELLING Voor educatieve projecten die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (van 6 tot 
25 jaar) ontwikkelen via de levering van computers en financiële steun. Een oproep van 
DigitalForYouth.be, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. 

REALISATIE(S) Drie projectoproepen om de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren te ontwikkelen: 
in totaal werden 80 projecten gesteund voor een totaalbedrag van € 54.148 en werden 
1.484 laptops ter beschikking gesteld.

STEUN
Anderlecht Groep INTRO Jongeren binnen de buurtwerking van Groep Intro in Sint-

Pieters-Leeuw en in Grimbergen leren experimenteren 
met ICT en hen helpen om de juiste competenties 
voor pc-gebruik te ontwikkelen; in combinatie met 
huiswerkklassen en jobateliers (20 PC).

Makerlabo Brusselse jongeren laten kennismaken met digitale 
‘Maaktechnieken’, om hun slaagkansen in het hoger 
onderwijs te verhogen (20 PC).

Media Actie Kuregem Stad Kinderen en jongeren in de Brusselse kanaalzone 
aanmoedigen om ‘Capital Digital’-opleidingen te volgen 
teneinde hun STEAM-vaardigheden te ontwikkelen (50 
PC).

2.500 €

Antwerpen Hujo Organiseren van naschoolse activiteiten in het kader 
van ‘Sesam Open IT’, teneinde alle kinderen op een 
informele manier de kans te geven om zelfstandig te 
leren programmeren en hun eigen robot te ontwikkelen 
(15 PC).

Koca Aanbieden van ICT-middelen aan jongeren van 2,5 tot 
25 jaar, die verblijven bij KOCA, om hen net zoals in 
klassieke thuissituaties mediawijs te maken (48 PC).

2.400 €
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LGU Academy Digitaal empoweren van de kwetsbare jongeren van 
6 - 30 jaar die aangesloten zijn bij de Lets Go Urban 
Academy, om zichzelf te ontplooien via muziek, sport, 
multimedia en dans; in samenwerking met scholen, 
partnerorganisaties en buurtverenigingen (20 PC).

1.000 €

Bierbeek - Lovenjoel Ave Regina Jongeren met gedrags- en emotionele problemen 
digitale geletterdheid bijbrengen, om hun creatief 
nadenken, ruimtelijk inzicht en probleemoplossend 
denken te verhogen en om hen aldus meer kansen te 
bieden op school en in hun volwassen leven (16 PC).

600 €

Blégny - Saive Compas Format Ter beschikking stellen van een modulair digitaal 
projectparcours aan jongeren die schoolmoe zijn, om 
hen toe te laten als actor te leren werken met digitale 
instrumenten en software, teneinde de ongelijkheid op 
dit vlak te verkleinen (45 PC).

2.250 €

Bredene Welzijnsschakel De Caproen Extra aandacht schenken aan de laagdrempelige 
digitale inclusie van de jongeren uit een 60-tal gezinnen 
die aangesloten zijn bij de vzw, om hun integratie te 
bevorderen (10 PC). 

500 €

Brussel BeCode Gratis aanbieden van ‘Phoenix’-opleidingen rond 
webdevelopment, artificiële intelligentie en cybersecurity 
aan werkzoekenden, met specifieke aandacht voor 
NEET-jongeren, schoolverlaters, niet-arbeidsactieven, 
migranten en personen met een autisme (ASS) (25 PC).

910 €

CoderDojo Voorzien in begeleiding, IT- en educatief materiaal voor 
groepen die te weinig aanwezig zijn in STEM-domeinen 
(meisjes, jongeren met een beperking of in armoede) 
om hen te stimuleren zich gratis aan te sluiten bij een 
inclusieve programmeerclub (25 PC).

1.250 €

Espace Cultures & 
Développement

Aanbieden van een mobiele, digitale publieke plek aan 
kwetsbare jongeren in Brussel, om hen te leren werken 
met de computer (basisinitiatie, tekstverwerking, 
internet, sociale netwerken, programmeren), teneinde bij 
te dragen tot hun digitale inclusie (25 PC).

850 €

Infor Jeunes Bruxelles Organiseren van mobiele ICT-workshops in onthaal- en 
informatiecentra en scholen in Brussel, rond meerdere 
thema’s (25 PC).

1.250 €

Open Collective Brussels Inzetten van een specifiek ludiek opleidingsprogramma 
om kinderen uit het basisonderwijs (en hun leerkrachten) 
te helpen bij het verwerven van digitale vaardigheden (30 
PC).

900 €

PROFO Realiseren van een e-room ter bevordering van de ICT- en 
sollicitatieskills van jongeren van Leren en Werken; en 
digitale vaardigheden stimuleren bij schoolgaande niet-
begeleide minderjarige vluchtelingen (24 PC).

1.200 €

PROFO Uitbreiden van de regionale jongerenwerking en via het 
‘E-room Expansion Pack’ voorzien in gepaste faciliteiten 
(24 PC).

1.200 €

Brussel - Haren Take Off Gratis ter beschikking stellen van informaticatools aan 
scholen en aan kinderen die in een ziekenhuis of thuis 
moeten blijven, om hen te verbinden met hun klas; en 
hen ondersteunen via een helpdesk (25 PC).

1.250 €

Brussel - Laken La Chôm’Hier Ter beschikking stellen van laptops aan een initiatief voor 
huiswerkbegeleiding in Laken, om computerworkshops 
te organiseren voor nieuwkomers en adolescenten (5 
PC).

250 €

Charleroi - Marchienne-
au-Pont

Accueil et Promotion au 
service des Immigrés 

Begeleiden van kwetsbare migranten bij het verwerven 
van digitale basiskennis (NICT) en mediawijsheid en 
bij het opzoeken van informatie, om schooluitval te 
overwinnen via virtuele solidariteit (18 PC).

900 €
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Charleroi - Marcinelle Centre de Jeunes de 
Marcinelle 

Blijven organiseren van educatieve digitale activiteiten 
voor de (kwetsbare) leden van het jeugdhuis in 
Marcinelle, om hun toegang tot digitale technologieën in 
al zijn vormen te bevorderen (5 PC).

250 €

Châtelet SILOE Organiseren van wekelijkse workshops rond voeding, 
spel, relaties en hygiëne, om jonge ouders (in spe) te 
ondersteunen bij hun ouderschap (3 PC).

Comblain-au-Pont Centre de Coopération 
Educative

Steunen van jonge werkzoekenden via ICT-opleidingen 
en permanenties in internetcafés, om de digitale kloof te 
verkleinen (16 PC).

Couvin Infor Jeunes Entre Sambre & 
Meuse

Jongeren aanmoedigen om een ‘ideale’ 
miniatuurmaatschappij te creëren op basis van het 
design van het spel ‘Minecraft’, dat het potentieel 
heeft om veel pertinente vragen op te roepen bij de 
deelnemers (10 PC).

300 €

Maison des Jeunes Le 404 Organiseren van ludieke, educatieve workshops om 
kwetsbare jongeren te leren werken met computers en 
het internet teneinde de digitale kloof te verkleinen; en 
om hen verstandig te leren reageren op cyberpesten (5 
PC).

250 €

Evere L’Entrela’-Centre culturel 
d’Evere 

Organiseren van basislessen computervaardigheid om 
kinderen van 8 tot 12 jaar van de huiswerkbegeleiding 
een digitale stem te geven (10 PC).

477 €

Fleurus - Wanfercée-
Baulet

Maison Maternelle Fernand 
Philippe

Organiseren van digitale leerbegeleiding en digitale 
workshops voor de kinderen in het tehuis die nog nooit 
een computer in handen kregen, om bij te dragen tot hun 
digitale inclusie (10 PC).

500 €

Florenville Maison des Jeunes de Chiny 
et de Florenville

Ter beschikking stellen van een computer aan de 
jongeren van het jeugdtehuis om hen beter te kunnen 
helpen bij hun sociaal-professionele inschakeling (3 PC).

150 €

Gent Habbekrats Versterken van de digitale infrastructuur en het digitale 
aanbod in de 10 Trefpunten voor jongeren, om hun 
mogelijkheden te verbinden met de opportuniteiten van 
de digitale revolutie (50 PC).

2.497 €

JOC Minus One Jongeren uit de (kansarme) Rabotwijk prikkelen met een 
resem aan computergestuurde en machinale technieken, 
om hen te helpen om hun creatieve en technische skills 
te ontwikkelen (2 PC).

60 €

Kompanjon Ten gevolge van de coronacrisis, in de thuiscontext 
van kwetsbare jongeren in Gent en Antwerpen sterker 
inzetten op het verhogen van de digitale autonomie, om 
bij te dragen tot gelijke onderwijskansen (20 PC).

600 €

Gent - Gentbrugge iDROPS Inspireren, trainen en coachen van kwetsbare (NEET-) 
jongeren in Wallonië, om hun digitale skills te versterken, 
analoog aan de werking in Vlaanderen (25 PC).

Gent - Sint-Amandsberg Jong Wekelijks zo’n 250 kwetsbare jongeren tussen 6 en 25 
jaar in de Brugse Poort ondersteunen bij het maken van 
digitaal huiswerk (20 PC).

Gouvy Maison des Jeunes MJ 23 In het jeugdhuis een mediaruimte inrichten met 
computers die jongeren moeten helpen om 
studentenjobs of werk te vinden, of om hun curriculum 
vitae te maken (2 PC).

100 €

Grâce-Hollogne - 
Hologne-aux-Pierres

Stations de Plein Air 
Liégeoises

Organiseren van basisworkshops ICT via stages en 
speelpleinwerking, om kwetsbare kinderen bewust en 
veilig te leren omgaan met computer, internet en sociale 
media (13 PC).

650 €

Hasselt Domo Hasselt Uitbouwen van een digitale ruimte teneinde kwetsbare 
kinderen te helpen om dagelijks digitale taken te 
maken; en aldus bijdragen tot gelijke onderwijs- en 
tewerkstellingskansen (50 PC).

2.450 €
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Kortrijk Quindo Stimuleren van de sociale en digitale vaardigheden van 
kwetsbare jongeren via mediaproductie vanuit de eigen 
leefwereld, om hun sociale inclusie te versterken (15 PC).

750 €

La Louvière IMP du Hainaut- section La 
Louvière

Kwetsbare jongeren laten werken met een laptop, om 
hen autonoom te leren omgaan met digitale tools, 
teneinde hun toegang tot de burgermaatschappij te 
verbeteren (40 PC).

Leopoldsburg Ons Centrum Laagdrempelig uitlenen van computers (Digi Bieb) om 
kinderen en jongeren in kwetsbare situaties toegang te 
geven tot een computer en internetvoorzieningen; en 
voorzien in een oefenstek om extra ondersteuning én 
gelijke ontwikkelingskansen aan te bieden (20 PC).

1.000 €

Leuven Arktos Vlaams Brabant Wegnemen van barrières en integraal begeleiden 
van moeilijk bereikbare en te begeleiden kwetsbare 
werkzoekenden vanaf 18 jaar, om hen toe te leiden naar 
werk of een dagbesteding (48 PC).

2.400 €

MFC Combo Verwerven van laptops om de ‘mediawijze’ digitale 
opvoeding van kinderen en jongeren binnen de 
bijzondere jeugdzorg te ondersteunen; in samenwerking 
met vzw Link in de kabel (30 PC).

Leuven - Heverlee Link in de Kabel Leuven Verwerven van laptops om educatieve laptop events 
te organiseren voor kinderen en jongeren in kwetsbare 
wijken, teneinde hen (via workshops programmeren, 
opmaken cv’s enz.) digitaal te versterken (30 PC).

1.500 €

Leuven - Kessel-Lo Monte Rosa Verwerven van meer pc’s en communicatiemateriaal, 
om ze ter beschikking te stellen aan kwetsbare jongeren 
tussen 3 en 16 jaar in de Bijzondere Jeugdzorg (15 PC).

Leuze-en-Hainaut L’Oasis Ondersteunen van adolescenten met een zeer moeilijke 
sociale gezinssituatie, bij het leren werken en omgaan 
met computers en sociale media, teneinde zich 
persoonlijk en maatschappelijk te kunnen ontplooien (10 
PC).

500 €

Liège AJS Tal -lafi -Belgique Eenvoudige, leuke ICT-ondersteuning aanbieden aan 
minderjarige vreemdelingen (NBMV), vooral in het kader 
van covid-19, om online lessen te kunnen volgen, of om 
op het internet te zoeken naar opleidingen, stages en 
jobs (20 PC).

1.000 €

Lier Mondiale Werken Regio Lier Aanbieden van pc’s aan duo’s van een leerling/student en 
een vrijwilliger, om kinderen en jongeren beter te kunnen 
helpen bij hun schooltaken (20 PC).

Lommel Het Gouden Hart Uitrusten van een locatie (waar al een weggeefwinkel 
en een ontmoetingscentrum is) met up-to-date ICT-
materiaal om kinderen en jongeren uit de buurt een plek 
te geven waar ze rustig hun huiswerk kunnen maken (12 
PC).

600 €

Lontzen V.o.G. Jugend & Animation & 
Jeunesse Lontzen

Verbeteren van de toegang tot digitale technologieën, om 
in te spelen op de nood aan gelijkheid en verbinding, van 
de jongeren in jeugdhuizen in Lontzen (5 PC).

250 €

Maasmechelen Thebe Digitaal ondersteunen van maatschappelijk kwetsbare 
jongeren van 6 t/m 25 jaar, om hun kansen en hun 
aansluiting bij de maatschappij te versterken (10 PC).

500 €

Mechelen Emmaüs Jeugdzorg Verwerven van laptops voor jongeren in de 
Bijzondere Jeugdzorg, die vaak te maken hebben met 
problematische gezinssituaties, om hen in staat te 
stellen digitale vaardigheden te verwerven teneinde 
deze te gebruiken als hefboom voor hun inclusie in de 
maatschappij (50 PC).

2.500 €

Moeskroen - Dottenijs Spoutnik 45 Uitrollen van het innovatieve Alan Turingproject in 12 
basisscholen met gedifferentieerd onderwijs, om de 
leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar, wiskunde en 
digitale vaardigheden bij te brengen (24 PC).
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Mons - Saint-Denis recycLLab Organiseren van opleidingen en workshops rond digitale 
basiskennis, ethiek en samenleven op het internet, en, 
programmeren/3D/prototyping/robotica en ontwerpen 
(15 PC).

750 €

Namur Interface3.Namur Verschaffen van een goede computer en een 
kwaliteitsvolle digitale opleiding aan werkzoekenden, om 
afstandsonderricht te volgen en werk te vinden (12 PC).

600 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve

Réseau Solidarcité Jongeren met een diverse achtergrond opnemen in een 
team bestaande uit 8 vrijwilligers van 16 tot 25 jaar, 
teneinde onder toezicht van een opvoeder te werken 
aan een persoonlijk en maatschappelijk project als 
springplank voor hun eigen toekomst (11 PC).

Pepingen - Bellingen O.C. Huize Terloo Verwerven van computers om kansarme en kwetsbare 
kinderen en jongeren in het opvangcentrum constructief 
te leren omgaan met computers, internet en sociale 
media zodat ze veilig en verantwoord op stap kunnen 
gaan in de digitale wereld (18 PC).

750 €

Sambreville - Auvelais I.D.E.F. Ontwikkelen van de digitale vaardigheden en 
mogelijkheden van kinderen met een beperking (en 
hun gezin), om in te spelen op hun specifieke noden en 
inclusie (10 PC).

500 €

Schaarbeek Action Josaphat MJ Starten met een globale, ludieke computerinitiatie 
voor jongeren uit kwetsbare buurten, die vaak geen 
vertrouwen meer hebben in het onderwijs, om bij te 
dragen tot gelijke kansen (20 PC).

1.000 €

Scherpenheuvel-Zichem 
- Averbode

CKG De Schommel Trainen van de digitale vaardigheden van de kwetsbare 
kinderen die verblijven in het CKG, om hen te leren 
omgaan met technologie en media, teneinde de digitale 
kloof te verkleinen (6 PC).

Seraing Centre d’Information et d’Aide 
aux Jeunes

Aanbieden van extra computers om jongeren in de 
bijzondere jeugdzorg, uit Seraing en Saint-Nicolas, 
digitaal op te leiden en te ondersteunen, en hen 
autonoom en verantwoord te leren omgaan met 
computers en sociale media (12 PC).

600 €

Form’Anim Aanbieden van ICT-opleidingen aan jonge asielzoekers 
van 18 tot 25 jaar, en vooral ook aan jonge vrouwen 
die vaak worden gediscrimineerd, om hun sociaal-
professionele inschakeling te bevorderen (10 PC).

495 €

Sint-Gillis Factum lab Inzetten van fablabs die beschikken over geavanceerde 
digitale technologieën, en ze koppelen aan 
geluidscreaties en maatschappelijk engagement, om 
nieuwe vaardigheden te verwerven (10 PC).

La Maison des Enfants de 
Saint-Gilles

Stimuleren van interculturele uitwisselingen tussen 
kinderen van 6 tot 12 jaar uit Brussel en Frankrijk, 
via digitale activiteiten rond basiskennis informatica, 
websites, blogs en educatieve spelletjes, virtuele 
interactie en kritische zin (10 PC).

500 €

SOS Kinderdorpen België Ondersteunen van een leefgroep van 10 niet-begeleide 
minderjarige vluchtelingen bij het ontwikkelen van hun 
digitale vaardigheden (10 PC).

500 €

Sint-Jans-Molenbeek Abrusco Ook inzetten op digitale geletterdheid in het kader van de 
taalopdracht van een Leerplek Nederlands voor jongeren 
in Brussel (12 PC).

300 €

D’Broej - deelwerking MIKS Kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar in het 
jeugdhuis leren werken met digitale tools zoals 
Office, om aldus hun kans op een succesvolle 
school- en werkloopbaan evenals hun emancipatie en 
zelfstandigheid te vergroten (15 PC).

679 €

M.J. L’Avenir Creëren van een digitale plek met een professionele 
multimediacoach in de Maritiemwijk in Molenbeek, om 
ludieke initiatielessen rond computer en internet, evenals 
specifieke begeleiding, te verstrekken aan kwetsbare 
jongeren en asielzoekers (10 PC).

500 €
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Study kids support (SKS) Zoveel mogelijk jongeren toegang geven tot computers 
en laptops met gevarieerde programma’s, om werk te 
vinden en gebruik te maken van openbare basisdiensten 
(16 PC).

800 €

Sint-Joost-Ten-Node Apprenti-Sage Verstrekken van pc ‘s aan een vzw in een kansarme 
buurt, die voorziet in de huiswerkbegeleiding voor 
kinderen van het basis- en secundair onderwijs, en ook 
in ludieke, pedagogische, recreatieve en sportactiviteiten, 
evenals in een jaarlijks educatief kamp (6 PC).

300 €

La Barricade Kinderen van de huiswerkbegeleiding toegang geven 
tot recente computers en hen leren werken met gratis 
software voor educatieve en populaire informatica en 
robotica (24 PC).

1.200 €

Sint-Niklaas Wereldhuis Bonangana Uitbreiden van de digitale voorzieningen in het kader 
van de huiswerkbegeleiding om ervoor te zorgen dat 
kinderen uit kwetsbare gezinnen en met een onzeker 
verblijfsstatuut, de oefeningen op de online platformen 
van de scholen kunnen maken (10 PC).

500 €

Sint-Pieters-Woluwe BeMaker Uitrollen van een innovatief naschools programma 
om jongeren van 6 tot 18 jaar uit kansarme milieus te 
helpen bij het stapsgewijs verwerven van brede digitale 
vaardigheden (50 PC).

Soignies Le Quinquet Ontwikkelen van digitale vaardigheden en bewust 
mediagebruik via opleidingen op maat voor 
laaggeschoolde mensen, om hen te helpen actief werk te 
zoeken (8 PC).

280 €

Sprimont - Louveigné Maison des Jeunes de 
Banneux asbl, Ecole de 
Devoirs “Les Crayons”

Organiseren van buitenschoolse workshops computer, 
spreadsheet en tekstverwerking om jongeren te helpen 
bij het verwerven van de digitale competenties die ze 
nodig hebben op school of in het beroepsleven (10 PC).

500 €

Thuin CET- Retravailler Charleroi-
Thuin

Evalueren van de beroepskeuze van jonge 
laaggeschoolde werkzoekenden met of zonder 
perspectief op werk, en werken aan hun ICT-
vaardigheden om een job te vinden (20 PC).

1.000 €

Tournai SAS-HO Ter beschikking stellen van krachtige computers aan een 
dienst die jongeren die schoolmoe zijn, begeleidt naar 
een succesvolle schoolcarrière (8 PC).

400 €

Ukkel Maison pour Jeunes Filles Jongeren van 11 tot 18 jaar uit kwetsbare milieus die het 
vaak moeilijk hebben op school, laten kennismaken en 
leren werken met ICT-instrumenten en hen bewustmaken 
van de gevaren van bepaalde media (2 PC).

100 €

Verviers Centre Culturel Educatif 
Verviétois

Uitbreiden van het computerpark om adolescenten 
en kinderen te helpen bij het goed uitvoeren van 
schooltaken en om mediaopvoeding te verstrekken (28 
PC).

1.400 €

Terrain d’Aventures de 
Hodimont

Jongeren op school of in opleiding stimuleren om te 
leren werken en omgaan met computers en multimedia, 
om hen persoonlijk en professioneel te versterken 
teneinde een verbindend levensproject op te bouwen (15 
PC).

750 €

Vorst @HOME18-24 Daklozen tussen 18 en 24 jaar in een kleine, familiale 
opvangstructuur, net als in een gemeenschapstehuis, 
helpen om komaf te maken met de digitale kloof, 
teneinde hun sociaal-professionele inschakeling te 
bevorderen (6 PC).

300 €

APOMSA Ondersteunen en ter beschikking stellen van individuele 
computers aan een 15-tal jongeren die kampen met de 
digitale kloof en schoolmoe zijn (19 PC).

950 €

Wortegem-Petegem - 
Moregem

De Dauw De oude Windows 7 refurbished desktops 
in 3 leefgroepen en ateliers vervangen door 
(mobiele) Windows 10 laptops om educatieve en 
multimediatoepassingen effectief te kunnen gebruiken 
(18 PC).
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ING FONDS VOOR EEN DIGITALERE SAMENLEVING

DOELSTELLING Steun aan projecten die de digitale insluiting versterken door mensen te helpen om 
hun digitale vaardigheden te ontwikkelen en erop toe te zien dat digitale producten en 
diensten voor iedereen toegankelijk zijn.

REALISATIE(S) Steun aan zeven projecten voor een totaalbedrag van € 435.072.

STEUN
Antwerpen Digipolis Uittekenen en testen van de ideale Digitaal Inclusieve 

wijk in Antwerpen, Gent en Kortrijk om een toolkit 
met methodieken samen te stellen waarmee andere 
gemeenten en organisaties aan de slag kunnen gaan.

90.000 €

Brugelette Ecole Fondamentale 
Spécialisée Sainte-Gertrude

In het kader van de 2de fase van de transitie naar een 
digitale school, ter beschikking stellen van ICT-materiaal 
aan leerlingen met een beperking, versterken van de 
samenwerking met de gezinnen en demystificeren van 
een ‘handicap’ via communicatie gericht op het grote 
publiek.

19.000 €

Brussel BeCode Verstrekken van ICT-opleidingen (websites, 
cybersecurity) aan kwetsbare werkzoekenden, om hen 
om te scholen tot getalenteerde digitale werkkrachten 
met veel kans op een toekomstgerichte job.

150.000 €

Bibliothèques Sans Frontières Bij het ontbijt in bibliotheken digitale workshops 
organiseren voor geïsoleerde vrouwen (+55 jaar), die 
worden geconfronteerd met digitale uitsluiting.

43.072 €

Hobo Aanbieden van computertraining aan dak- en thuisloze 
mensen in Brussel, om de digitale kloof te dichten.

51.500 €

Wetechcare Belgique Duizenden sociaal werkers opleiden via het pedagogisch 
opleidingsplatform 123 Digit, teneinde hen in staat te 
stellen om kwetsbare doelgroepen in België digitaal te 
ondersteunen.

51.500 €

Namur Action et Recherche 
Culturelles - Régionale de 
Namur

Gebruik maken van digitale media om de 
maatschappelijke emancipatie te bevorderen; voor 
ondernemers die niet over de nodige vaardigheden 
beschikken om hun bedrijfs/levensproject te 
ontwikkelen, senioren die zich machteloos voelen door 
de digitalisering van diensten, nieuwkomers die vaak 
enkel beschikken over een smartphone maar niet over 
voldoende vaardigheden of die de taal niet spreken, en 
ook voor alle kwetsbare groepen zonder toegang tot 
digitale middelen.

30.000 €

PROJECTOPROEP ‘LINKING YOU-TH UP’ VAN P&V EN STICHTING P&V, BEHEERD DOOR DE KONING 
BOUDEWIJNSTICHTING

DOELSTELLING In het kader van de Covid-19-crisis krijgen bijzonder kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 
jaar nieuwe laptops om de digitale vaardigheden te verwerven die zij nodig hebben om 
op school te blijven, hun opleiding voort te zetten of een baan te vinden; de organisaties 
die hen begeleiden, worden ondersteund bij het verwerven en versterken van deze 
vaardigheden.

REALISATIE(S) 48 verenigingen die bijzonder kwetsbare jongeren van 12 tot 25 jaar ondersteunen bij 
het verwerven en versterken van hun digitale vaardigheden, ontvingen steun voor een 
totaalbedrag van € 206.000.

STEUN
Amay Centre d’Orientation et de 

Formation
Dertig NEET-jongeren helpen om te leren werken met 
digitale tools teneinde de digitale kloof te verkleinen en 
hun sociaal-professionele inschakeling te bevorderen.

8.000 €

Anderlecht Groep INTRO Binnen NAFT-trajecten die mikken op jongeren uit het 
secundair onderwijs bij wie schooluitval dreigt, onder 
de naam ‘i-booster’ extra focussen op het wegwerken 
van digitale drempels teneinde bij te dragen tot een 
succesvolle schoolloopbaan.
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Media Actie Kureghem Stad Aan jongeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 
laptop ter beschikking stellen waarmee ze bij Maks vzw 
les kunnen volgen, oefenen en werken, teneinde meer 
‘Brusselse ketjes’ online te krijgen.

Minor-Ndako Bezorgen van een persoonlijke computer aan jongeren 
van Minor-Ndako en hun digitale competenties en 
bewustzijn versterken via workshops en individuele 
begeleiding.

8.000 €

Antwerpen GATAM Extra IT-begeleiding aanbieden aan 40 kwetsbare 
jongeren in een erg bestaansonzekere situatie en met 
heel wat negatieve scores in hun ‘kansen-index’.

Antwerpen - Berchem Vormingplus Regio Antwerpen Samen met kwetsbare jongeren tussen 18 en 25 jaar die 
nu geen opleiding volgen of tewerkgesteld zijn, opzetten 
van een lerend participatief traject dat vertrekt vanuit hun 
digitale noden en wensen.

5.952 €

Antwerpen - Borgerhout Steunpunt Tewerkstelling voor 
achtergestelde jongeren

Vanuit Steunpunt Tewerkstelling vzw, in de nasleep 
van de coronacrisis, werken aan de e-inclusie van 
maatschappelijk kwetsbare jongeren, om hun scholing, 
opleiding en zoektocht naar werk te bevorderen.

8.000 €

Antwerpen - Deurne De Toekomst 20 computers geven aan jonge allochtonen die de 
vereniging bezoeken en workshops organiseren om hun 
digitale vaardigheden te versterken.

Braine-l’Alleud Centre d’Aide à la Réussite Kwetsbare jongeren van 12 tot 22 jaar in een situatie van 
digitale uitsluiting, individueel helpen om hun scholing en 
sociaalprofessioneel project te realiseren.

5.550 €

Brugge Binst ICT als taal aanreiken aan OKAN-jongeren om ervoor te 
zorgen dat ze ook in coronatijden bereikbaar zijn voor 
organisaties en scholen, en daarnaast ook de kans 
hebben om de verschillende ICT-mogelijkheden uit te 
testen of te gebruiken als uitlaatklep.

8.000 €

Brussel PROFO Aanbieden van LINK 360, een vormingspakket met 
laptop, aan kwetsbare jongeren om te vermijden dat 
een gebrek aan digitale skills hun schoolloopbaan en 
stappen naar werk bemoeilijkt.

8.000 €

Comblain-au-Pont Centre de Coopération 
Educative

Inzetten op digitale vaardigheden als ‘paspoort voor 
werk’ ten behoeve van werkzoekende en kwetsbare 
jongeren (ongezonde woning, ingesloten wijk), die 
kampen met meerdere beperkingen zoals isolement, 
economische armoede en een gebrek aan vaardigheden.

Elsene Abaka Ter beschikking stellen van computers en ontwikkelen 
van digitale vaardigheden in het kader van een 
begeleidingsprogramma voor kwetsbare adolescenten, 
om ongelijkheid die toe te schrijven is aan de digitale 
kloof te verminderen.

Gent - Gentbrugge iDROPS Gent Interactieve workshops aanbieden aan maatschappelijk 
kwetsbare jongeren om hen allerlei beroepen en de 
daarbij horende competenties en talenten te laten 
verkennen, teneinde hen de kans te geven de nodige 
digitale competenties te ontwikkelen.

Hasselt KIDS Binnen de transitieprojecten van de zorginstelling KIDS, 
werken aan de digitale kennis en vaardigheden van 
jongeren tussen 16 en 21 jaar die stilaan richting werk of 
zelfstandig leven evolueren.

5.048 €

Herentals CAW De Kempen Digitaal versterken en activeren van kwetsbare jongeren 
van 18 tot 25 jaar, met behulp van laptops, workshops op 
maat en online nazorg, teneinde hen te helpen een job te 
vinden in de regio Baldemore.

8.000 €

Herstal - Vottem AIGS-”Alternatives 
Formations”

Organiseren van diverse essentiële computerworkshops 
voor werkzoekenden van 18 tot 24 jaar om hen te helpen 
bij het opbouwen van hun persoonlijk en professioneel 
project. 
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La Louvière IMP du Hainaut- section La 
Louvière

Aanbieden van een laptop aan MPI-jongeren met een 
beperking die huistaakbegeleiding volgen of hun familie 
zelden of nooit zien, om via digitale tools te werken aan 
hun inclusie.

Leuven Arktos Focussen op preventieve groepsvorming en individuele 
begeleiding om jongeren die door de mazen van het 
digitale web vallen, te helpen om hun krachten en 
competenties te versterken in verbinding met mensen, 
plaatsen en thema’s.

Buurtwerk ‘t Lampeke De groep 12-jarigen én hun ouders van buurtwerk 
‘t Lampeke, onder het motto ‘wel middelbaar, niet 
middelmatig’, duurzaam ondersteunen tijdens de eerste 
jaren van het middelbaar onderwijs, om hen te helpen 
deze grote sprong met succes te wagen.

8.000 €

Leuven - Heverlee Link in de Kabel Leuven N.a.v. van de coronalockdown via een uitleensysteem 
van Link in de Kabel en de OKAN-klas een laptop ter 
beschikking stellen van anderstalige nieuwkomers van 
het Sint-Albertuscollege, om ook OKAN-jongeren op het 
internet te krijgen.

8.000 €

Liège AMO Service d’Actions 
Sociales

Kwetsbare jongeren van 12 tot 22 jaar in een situatie van 
digitale uitsluiting, individueel helpen om hun scholing en 
sociaalprofessioneel project te realiseren.

8.000 €

Centre de Jeunesse de l’Ouest 
La Baraka

Ter beschikking stellen van een laptop aan 25 jongeren 
en voorzien in een basisopleiding en -begeleiding 
computer (besturingssysteem, internetnavigatie, office), 
om goed te kunnen starten.

7.568 €

Le Monde des Possibles Lagergeschoolde jongeren (in de eerste plaats NEET- en 
migrantenjongeren) opleidingen aanbieden rond digitale 
vaardigheden inzake foto, video, grafische vormgeving, 
3D design, animatie en geluidsmenging, teneinde een job 
te vinden.

Sainte-Walburge Opnemen van computervaardigheden in de 
huistaakondersteuning van kwetsbare adolescenten met 
meestal een migratieachtergrond, om hen de kans te 
geven zichzelf vooruit te stuwen.

5.000 €

Lier Mondiale Werken Regio Lier Ter beschikking stellen van een laptop aan jonge 
vluchtelingen en hen leren ‘digitaal te leren’, om mee 
te kunnen in een onderwijs dat wegens corona sterk 
digitaliseert.

8.000 €

Mons AirBe Harmonie In Bergen starten met een digitaal platform en een 
individuele begeleiding ter ondersteuning van jonge 
migranten uit kwetsbare gezinnen, die niet beschikken 
over computers en er weinig of niets van afweten.

Les Gentianes Ondersteunen van 15 door de rechter geplaatste 
jongeren om hen digitaal autonoom te maken.

6.000 €

Mons - Nimy SAS de Mons Jongeren die schoolmoe zijn, opvoeden om vlot 
toegang te krijgen tot de media, ze kritisch te bekijken 
en ze autonoom te leren gebruiken om hun scholing te 
hervatten.

4.950 €

Sambreville Club Artisanal et Culturel de 
Tamines

Verwerven van computers om jongeren toe te laten 
hun persoonlijk toekomstproject (een job vinden) 
te realiseren en hen individueel en/of collectief 
ondersteunen op basis van hun noden.

Schaarbeek Interface 3 Ter beschikking stellen van een computer aan 
werkzoekenden van 18 tot 25 jaar, zonder getuigschrift 
HSO, die gestart zijn met een beroepsopleiding, en hen 
begeleiden om digitaal autonoom te worden en werk te 
vinden.

7.640 €

Sint-Agatha-Berchem Bibliothèque publique de 
Berchem-Ste-Agathe

Verstrekken van een computer aan 10 jongeren tussen 
18 en 25 uit Berchem en hen er op basis van hun noden 
en verwachtingen leren mee werken, om hun digitale 
vaardigheden te ontwikkelen en er verantwoord mee om 
te gaan.

2.700 €
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Sint-Gillis Brailleliga Organiseren van een technologiekamp voor kwetsbare 
jongeren met een visuele beperking en hen een 
computer schenken, om hen vertrouwd te maken met de 
computer en de voor hen nuttige aanpassingen.

8.000 €

Centre d’Education en Milieu 
Ouvert - CEMO

Jongeren in de bijzondere jeugdzorg via het project ‘Click 
&Go’ helpen om een antwoord te geven op de digitale 
kloof, die tijdens de coronacrisis nog sterker wordt 
gevoeld.

7.315 €

Ligue Braille Organiseren van een technologiekamp voor kwetsbare 
jongeren met een visuele beperking en hen een 
computer schenken, om hen vertrouwd te maken met de 
computer en de voor hen nuttige aanpassingen.

8.000 €

Maison de jeunes Le Bazar Verhelpen van het gebrek aan computers en het digitaal 
analfabetisme van jongeren van 12 tot 16 jaar die 
kwetsbaar zijn op het vlak van wonen, gezin en scholing, 
om de sociale ongelijkheid te verminderen.

8.000 €

Pour la Solidarité asbl Ondersteunen van jongeren van 18 tot 25 jaar om hun 
basiskennis van digitale tools te verbeteren, en om hun 
houding tegenover informatie en sociale media kritisch 
te bekijken. 

2.000 €

Sint-Jans-Molenbeek JES Aan kwetsbare jongeren een interactief programma 
(‘digitize me’) aanbieden met aandacht voor basis-ICT, 
probleemoplossend werken, mediawijsheid, digitale 
platforms en computational thinking, om hen digitaal te 
versterken.

8.000 €

MolenGeek Verstrekken van materiaal en opleidingen aan 
leerkrachten en van ondersteuning aan jongeren om de 
transitie naar online en/of digitaal leren te bevorderen.

Talented Youth Network Ter beschikking stellen van 10 pc’s aan jongeren en 
hen ondersteunen via artistieke expressie-oefeningen 
en opleidingen sociaal ondernemen om digitale 
vaardigheden in te zetten bij het zoeken naar werk.

6.032 €

Sint-Joost-Ten-Node Centre d’Aide aux Personnes 
BRABANTIA

Toegankelijk maken van digitale tools voor minderjarige 
nieuwkomers (NBMV) om hen evenveel kansen te 
geven als hun klasgenoten en om te vermijden dat de 
ongelijkheid op school zou toenemen.

245 €

Thuin CET- Retravailler Charleroi-
Thuin

Jonge werkzoekenden die veraf staan van de 
arbeidsmarkt, leren werken met ICT om hun 
professioneel inschakelingsproject te versterken.

Tournai Maison de Jeunes Masure 14 Jongeren van 16 tot 25 jaar in Doornik omringen met een 
actieve digitale structuur (E-Campus, Coder Dojo, Forma 
Service) om de digitale kloof te verkleinen.

6.000 €

Verviers AMONSOLI (Action Mondiale 
pour la Solidarité)

Aanbieden van nieuwe computers aan kwetsbare 
leerlingen (12-18 jaar) die huistaakbegeleiding volgen en 
thuis in de meeste gevallen geen computer hebben, om 
hen de kans te geven digitaal vaardig te worden.

Centre Culturel Educatif 
Verviétois

Organiseren van zomer-, herfst- en lentestages 
voor kwetsbare jongeren om hen te leren werken 
met computers, teneinde vooruit te komen in de 
maatschappij.

Vorst Une Maison en Plus Ter beschikking stellen van een computer aan 17 
adolescenten die huistaakbegeleiding volgen, en hen 
professioneel begeleiden, om hun scholing ook in het 
geval van afstandsonderwijs te verzekeren.

7.000 €

Watermaal-Bosvoorde Teach For Belgium Computers ter beschikking stellen aan 40 kwetsbare 
jongeren uit het technisch onderwijs in Brussel, om hun 
digitale vaardigheden te ontwikkelen en hen toe te laten 
deel te nemen aan een interscholen-business game.

7.000 €

Westerlo Huis van het Kind Herselt 
Hulshout Westerlo

Kwetsbare jongeren een jaar lang, met verschillende 
partnerorganisaties, op school én thuis begeleiden om 
hen digitaal sterker te maken, teneinde ervoor te zorgen 
dat ze steeds bereikbaar zijn en kunnen participeren.

8.000 €
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LUISTEREN NAAR EN REKENING HOUDEN MET DE BEHOEFTEN VAN KWETSBARE GROEPEN BIJ DE 
DIGITALISERING VAN JUSTITIE

Partner(s) College van de hoven en rechtbanken

DOELSTELLING Rekening houden met de behoeften van kwetsbare gebruikers, onder meer burgers die 
heel ver af staan van het digitale, bij het project voor digitalisering van justitie door het 
College van hoven en rechtbanken.

REALISATIE(S) Luisteren naar kwetsbare groepen via gesprekken en focusgroepen, en het opstellen van 
een verslag.

GEZONDHEID 
MEDISCH-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

FONDS A.B.

DOELSTELLING Naast medisch wetenschappelijk onderzoek steunt het Fonds ook projecten voor het 
welzijn van gehandicapte kinderen en projecten bij natuurrampen.

REALISATIE(S) > twee onderzoeksprojecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 20.000
> samenwerking met Stichting Alzheimer Onderzoek voor steun aan een 
onderzoeksproject voor een bedrag van €100.000
> toekennen van € 15.000 steun voor de projectoproep ‘COVID-19 personen in armoede’
> toekennen van € 10.000 voor de projectoproep van het Fonds solidaire zorg
> toekennen van € 10.000 voor voor de projectoproep van het Fonds DDDC – eerste lijn

STEUN
Asse - Zellik Stichting Alzheimer 

Onderzoek SAO/FRA
Steun voor het onderzoeksproject: Confronting dementia 
in the front line: the role of astrocytes realized by Araks 
Martyrosian

100.000 €

Gent UGent Een studie maken om een beter inzicht te krijgen in 
de virologische en immunologische kenmerken van 
een SARS-CoV2-infectie bij volwassen patiënten; dit 
gecombineerde fundamenteel onderzoek analyseert 
immunologische factoren die kunnen leiden tot een 
ernstige infectie en bestudeert de immunologische 
impact van een besmetting door SARS-CoV2.

10.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

Université Catholique de 
Louvain

Onderzoeken van de impact van de quarantaine op de 
geestelijke gezondheid van bevolkingsgroepen.

10.000 €

FONDS ARIANE

DOELSTELLING Het Fonds Ariane voor hematologisch kankeronderzoek steunt prioritair de activiteiten 
van de Kliniek voor hematologie van het Bordet Instituut.

BELGIAN HEART FUND

DOELSTELLING Steun aan onderzoek in de cardiologie.
REALISATIE(S) > lancering van vier projectoproepen van het Belgian Heart Fund in 2019; selectie in 2020:

>> projectoproep ‘research in sports cardiology’
>> projectoproep ‘basic research in cardiology’
>> projectoproep ‘clinical research in cardiology’
>> projectoproep ‘research in cardio-oncology’
> vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 85.000
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STEUN
Antwerpen Universiteit Antwerpen Steun aan het onderzoeksproject ‘Discovering the role of 

titin (TTN) in anthracycline-induced cardiac dysfunction 
in breast cancer’.

15.000 €

Edegem Antwerp University Hospital Steun aan het onderzoeksproject ‘Prevention of 
recurrence of hypertensive pregnancy disorders in 
women with active desire for pregnancy, a randomized 
controlled trial: a smartphone-based aerobic exercise 
training program during pregnancy versus usual care’.

15.000 €

Leuven KU Leuven Steun aan het onderzoeksproject ‘Contribution of BMP-
SMAD regulated biogenesis of microRNAs in organ-
specific functions  of lymphatic endothelium’.

15.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

Université Catholique de 
Louvain

Prijs voor het onderzoeksproject ‘Limiting platelet 
lipid synthesis: a defense mechanism against 
atherothrombosis in coronary artery disease ?’.

20.000 €

Sint-Lambrechts-Woluwe Université catholique de 
Louvain

Prijs voor het onderzoeksproject ‘Importance of protein 
O-GlcNAcylation in cardiac hypertrophy development’.

20.000 €

BENEDICTUS (FONDS HENRI BENEDICTUS)

Partner(s) Belgian American Educational Foundation

DOELSTELLING Beurzen voor ingenieurs en geneesheren waarmee een opleiding biomedische 
engineering kan worden gevolgd in de Verenigde Staten.

REALISATIE(S) Steun van USD 100.000 aan Belgian American Educational Foundation voor het 
toekennen van twee beurzen voor biomedisch technologisch onderzoek aan Belgische 
wetenschappers in de VSA:
>> Justine Bellier (ULg) voor een postdoctoraat aan de Massachusetts General Hospital 
Cancer Center – 50.000 USD
>> Mathias Peirlinck (UGent) voor een postdoctoraat aan de universiteit van Stanford, 
Dept of mechanical engineering, Living Matter Laboratory – 50.000 USD 

STEUN
Brussel Belgian American Educational 

Foundation
Toekennen van 2 onderzoeksbeurzen inzake 
biomedische engineering aan Belgische 
wetenschappers, aan prestigieuze Amerikaanse 
gastuniversiteiten.

100.000 $

FONDS BENEVERMEDEX

DOELSTELLING Steun aan wetenschappelijk onderzoek in het domein van de private verzekeringen ter 
verbetering van de preventie, de evaluatie, de schadeloosstelling en de levenskwaliteit van 
slachtoffers van ongevallen.

REALISATIE(S) Projectoproep: één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 17.500.

STEUN
Gent University Hospital Ghent Steun voor het onderzoeksproject: ‘Work participation in 

patients with rheumatic musculoskeletal diseases in an 
anti-TNF era: implications for private insurances’.   

17.500 €

FUND BONMARIAGE DE BOUYALSKI

DOELSTELLING Steun aan onderzoek naar Lewy body dementie (DLB).
REALISATIE(S) Samenwerking met Stichting Alzheimer Onderzoek.

STEUN
Asse - Zellik Stichting Alzheimer 

Onderzoek SAO/FRA 
Steun voor het onderzoeksproject: Unravelling cell-type 
specific vulnerability pathways in response to pathogenic 
tau and α-synuclein realized by Roman Praschberger.

100.000 €
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FUND CARDIAC RESEARCH AALST

DOELSTELLING Steun aan onderzoeksprojecten met een groot hefboomeffect die worden voorgedragen 
door verantwoordelijken van het Cardiologisch Centrum van het O.L.V.-Ziekenhuis Aalst.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 108.823.

STEUN
Aalst Cardiovascular research 

center Aalst
Steunen van een studie met als titel ‘Predicting left 
ventricular recovery in non-ischemic cardiomyopathy 
patients with atrial fibrillation and acute decompensated 
heart failure’.

108.823 €

FUND FOR RESEARCH IN CARDIO-ONCOLOGY (SAMENWERKING TUSSEN FONDSEN PIERRE 
MASURE ALPHONSE & MARIE WALCKIERS, DE WINTER-VERMANT, JULIEN RONGVAUX, MONIQUE 
SCHELDEWAERT, YVETTE GEMBAUVE, JOANNA DAMMAN, BERNARD DEMEYER, GEORGETTE PAULUS, 
CHRISTIANE DE BLOCK EN ELISE VANDENDORPE)

DOELSTELLING Steun aan translationeel en klinisch onderzoek in de cardio-oncologie.
REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 163.645 dankzij de samenwerking 

tussen de Fondsen Pierre Masure Alphonse & Marie Walckiers, De Winter-Vermant, Julien 
Rongvaux, Monique Scheldewaert, Yvette Gembauve, Joanna Damman, Bernard Demeyer, 
Georgette Paulus, Christiane De Block en Elise Vandendorpe.

STEUN
Jette Universitair Ziekenhuis 

Brussel
Steun voor het onderzoeksproject: Development, 
implementation and evaluation of Group Care 
consultations within a new follow-up program 
for patients with pre-existing cardiac disease or 
cardiovascular complications developed after 
oncological treatment 

163.645 €

FONDS CREMERS-OPDEBEECK (SAMENWERKING MET FONDS WALTER PYLEMAN)

DOELSTELLING Steun voor onderzoek naar zeldzame genetische neuromusculaire aandoeningen .
REALISATIE(S) Projectoproep in samenwerking met het Fonds Walter Pyleman: één project kreeg steun 

voor een totaalbedrag van € 200.000.

STEUN
Elsene Vrije Universiteit Brussel Steun voor het onderzoeksproject: ‘POMPE-CURE: 

Development of an innovative gene therapy platform for 
Pompe disease’.

200.000 €

FONDS LUCIE DAMMAN-LATRIQUE

DOELSTELLING Steun aan projecten ontwikkeld door Damiaanactie, Handicap International en het Jules 
Bordet Instituut. Steun aan projecten voor de strijd tegen armoede.

REALISATIE(S) > toekennen van € 37.500 van het Fonds Lucie Damman-Latrique aan Action Damien
> toekennen van € 37.500 van het Fonds Lucie Damman-Latrique aan de projectoproep 
Armoede van de Koning Boudewijnstichting

FONDS RAADSHEER CARLOS DANEELS

DOELSTELLING Steun aan het medisch-wetenschappelijk onderzoek naar levensbedreigende ziekten, aan 
het bevorderen van de levenskwaliteit van patiënten en initiatieven voor urgentiehulp.

REALISATIE(S) > twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 40.000
> een gezamenlijke steun voor Artsen zonder Grenzen van het Fonds Raadsheer Carlos 
Daneels en andere Fondsen
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STEUN
Mortsel Cliniclowns België Organiseren van een wekelijks bezoek van cliniclowns 

aan de kinderen in het UZ Gasthuisberg,  teneinde hen 
(en hun gezinsleden die daar ook vaak langdurig zijn) wat 
hoop en afleiding te brengen; elk bezoekje is gebaseerd 
op improvisatie, op maat van elk kind.

20.000 €

Sint-Joost-Ten-Node Kom op tegen kanker - VLK Algemene steun voor de organisatie Kom op tegen 
Kanker.

20.000 €

FONDS CHRISTIANE DE BLOCK

DOELSTELLING Steunt medisch-wetenschappelijk onderzoek rond de screening en behandeling van 
ernstige ziekten, en ook begeleidingsprojecten voor mensen met een zintuiglijke 
beperking, in en rond Brugge.

REALISATIE(S) > toekennen van € 10.000 steun voor de projectoproep MFG Visuele handicap
> toekennen van € 5.000 steun voor de actviviteiten van het Fund for Research in cardio-
oncology

FONDS JULES DELIÈRE

DOELSTELLING Steun aan initiatieven ter bestrijding van kanker en dementie en ter ondersteuning van 
mensen met een beperking in België.

REALISATIE(S) Toekennen van € 6.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Paulette Capitaine.

FONDS FRANÇOIS, GABRIELLE EN CHRISTIAN DE MESMAEKER

DOELSTELLING Steun voor innovatief onderzoek naar een betere levenskwaliteit van ouderen met 
neurodegeneratieve hersenaandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer

REALISATIE(S) Installatie van het Bestuurscomité van het Fonds.

FONDS RICHARD DEPASSE

DOELSTELLING Steun voor wetenschappelijk onderzoek naar weesziekten. Hulp aan verenigingen die 
zich inzetten voor personen in nood (luisterend oor, hulp aan alleenstaand ouders…) in 
Henegouwen.

REALISATIE(S) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 1.300
> toekennen van € 21.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Pyleman
> toekennen van € 30.000 steun voor de projectoproep ‘Armoede’ van de Koning 
Boudewijnstichting
> toekennen van € 10.500  steun aan Action Damien, een gezamenlijke steun van het 
Fonds Richard Depasse en andere Fondsen

STEUN
Charleroi - Roux Pouvoir Org; des Ecoles libres 

de Monceau-Roux - Ecole 
Saint-Michel

Vernieuwen van het meubilair in de eerste kleuterklas 
met 22 stoelen en 6 rechthoekige tafels die toelaten 
om de schikking in de klas vlot te kunnen herschikken, 
teneinde voor de kinderen een aangename omgeving te 
creëren.

1.300 €

FONDS VÉRONIQUE DETOURNAY

DOELSTELLING Steun aan kankeronderzoek aan het Bordet Instituut en hulp aan kansarme kinderen in 
België.

REALISATIE(S) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 1.200
> gezamenlijke steun van het Fonds Véronique Detournay en andere Fondsen aan ‘De 
Vrienden van het Bordet instituut’, twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van 
€ 51.846
> toekenen van € 13.846 steun van het Fonds Véronique Detournay aan 
onderzoeksprojecten van ‘De Vrienden van het Jules Bordet Instituut’
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STEUN
Anderlecht SRPA Veeweyde Steunen van de werkingskosten van het dierenasiel in 

Anderlecht.
1.200 €

Brussel Les Amis de l’Institut Bordet Steun aan het onderzoeksproject ‘Family support in the 
context of parental cancer: evaluation of the impact of 
an intervention developed in the Jules Bordet Institute’.

28.846 €

Les Amis de l’Institut Bordet Steun aan het onderzoeksproject ‘Children facing 
parental cancer: a randomized controlled study 
evaluating the efficacy of a psychological intervention to 
support parenting’.

23.000 €

FONDS DE WINTER-VERMANT

DOELSTELLING Steun aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker.
REALISATIE(S) Bijdrage aan de oproep van het Fund for research in cardio-oncology, een 

samenwerkingsverband tussen meerdere Fondsen.   

STEUN
Jette Universitair Ziekenhuis 

Brussel
Steun voor het onderzoeksproject: Development, 
implementation and evaluation of Group Care 
consultations within a new follow-up program 
for patients with pre-existing cardiac disease or 
cardiovascular complications developed after 
oncological treatment 

163.645 €

DIABETES LIGA ONDERZOEKSFONDS

DOELSTELLING Steun aan onderzoek naar diabetes en diabetes gerelateerde aandoeningen in 
Vlaanderen.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 250.000.

STEUN
Leuven UZ Leuven Steun voor het onderzoeksproject: Closed-loop insulin 

delivery in pregnant women with type 1 diabetes: a 
randomized controlled trial: the CRISTAL study

170.000 €

UZ Leuven Steun voor het onderzoeksproject: E-CLAIR: Efficiency 
and Cost-effectiveness of Artificial Intelligence based 
Diabetic Retinopathy Screening in Flanders

80.000 €

FONDS DÉSIRÉ ET SIMONNE DRIEGHE-MILLER

DOELSTELLING Onderzoek in het domein van hartchirurgie.
REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 35.000.

STEUN
Brussel CHU Saint Pierre Steunen van het onderzoek: ‘Haemodynamic 

optimisation of out-of hospital cardiac arrest patient 
through a pleth variability index based protocol coupled 
with early albumin infusion’.

35.000 €

FONDS SUZANNE DUCHESNE

Partner(s) Kom op tegen kanker

DOELSTELLING Steun aan jonge beloftevolle onderzoekers in de fundamentele oncologie onder de vorm 
van functioneringskosten, in samenwerking met de F.R.S-FNRS en FWO.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 70.000.

STEUN
Brussel Fonds Wetenschappelijk 

Onderzoek (FWO)
Toekennen van een extra werkingstoelage aan jonge 
postdoctorale onderzoekers in de fundamentele 
oncologie.

70.000 €
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FONDS EYE HOPE

DOELSTELLING Wetenschappelijk onderzoek naar het syndroom van Wolfram met het oog op 
farmacologische ontwikkeling en gentherapie.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 45.000.

STEUN
Leuven Katholieke Universiteit Leuven Steun aan het onderzoeksproject: ‘Exploring deranged 

calcium signaling in Wolfram syndrome: a role for anti-
apoptotic Bcl-2?’

45.000 €

FONDS ALPHONSE EN JEAN FORTON

Partner(s) Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose

DOELSTELLING Steun aan onderzoek naar mucoviscidose.
REALISATIE(S) Projectoproep: zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 1.417.511.

STEUN
Gent UGent - Ghent University Steun aan het onderzoeksproject: ‘Improving the phage 

selection protocol for the treatment of the cystic fibrosis 
patients with multidrug-resistant lung infections’.

224.186 €

UGent - Ghent University Steun aan het onderzoeksproject: ‘Charcot-Leyden 
crystals and Galectin-10 as potential diagnostic and 
therapeutic target in cystic fibrosis-associated allergic 
bronchopulmonary aspergillosis (ABPA)’.

223.820 €

Leuven University Hospitals Leuven - 
KU Leuven

Steun voor het onderzoeksproject: ‘Vascular & immune 
microenvironments in patients with CF-associated liver 
disease’.

268.510 €

University Hospitals Leuven - 
KU Leuven

Steun voor het onderzoeksproject: ‘Magnitude, 
mechanisms and clinical relevance of differences in the 
response to CFTR modulator in rectal organoids from 
patients with CF homozygous for the F508del mutation’.

220.995 €

University Hospitals Leuven - 
KU Leuven

Steun voor het onderzoeksproject: ‘A gene editing 
strategy for refractory CFTR mutations causing cystic 
fibrosis’.

230.000 €

University Hospitals Leuven - 
KU Leuven

Steun voor het onderzoeksproject: ‘In depth 
characterisation of the site and nature of airway 
obstruction and associated vascular remodeling in cystic 
fibrosis’.

200.000 €

Oudergem Belgische vereniging voor 
strijd tegen mucoviscidose

Steunen van de vereniging voor mucopatiënten bij het 
uitwerken van educatieve tools (strip, receptenboekje, 
leesboekje, informatieve brochures, info via sociale 
media, begrijpelijke samenvattingen van recente 
wetenschappelijke bevindingen) om kinderen, jongeren 
en volwassenen op een aangepaste manier wegwijs 
te maken in mucoviscidose, in het leven met muco en 
in allerlei sociale implicaties; administratief, financieel 
en psychosociaal ondersteunen van gezinnen met veel 
vragen en problemen die zich voordoen in hun leven met 
muco.

50.000 €

FONDS GENERET

DOELSTELLING Het Fonds Generet wil het onderzoek naar zeldzame ziekten een stevige inpuls geven 
door een jaarlijkse prijs van 1.000.000 euro toe te kennen. Het Fonds wil ook gebouwen 
een nieuw leven geven door ze om te vormen tot woningen voor mensen die hun 
autonomie verliezen of die geïsoleerd zijn.
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REALISATIE(S) > de Prijs Generet voor Zeldzame Ziekten 2020 werd toegekend aan Prof. Dr. Pierre 
Vanderhaeghen (VIB-KULeuven Centrum voor Hersenonderzoek & ULB) voor zijn 
onderzoek naar de ontwikkeling van onze hersenen
> officiële prijsuitreiking in aanwezigheid van ZKH Prinses Astrid (Brussel, 25 januari 
2021)
> steun aan 5 projecten voor huisvesting voor een totaalbedrag van € 3.565.215

STEUN
Brasschaat Symbiosis Aanbieden van een waardegedreven, solidaire woonvorm 

voor mensen in hun tweede levenshelft, die zich 
engageren om zorg te dragen voor elkaar en voor de 
buurt; teneinde de kracht van een groep van mensen te 
combineren met die van uitzonderlijke plekken ten bate 
van een groter welbevinden.

105.065 €

Écaussinnes - 
Écaussinnes-Lalaing

Fondation van der Burch Transformeren van een vervallen gebouw in woningen 
voor ouderen en deze actie integreren in een globaal 
multigenerationeel project met een school en een 
onthaalruimte, waar jongeren in moeilijkheden een 
opleiding in permacultuur volgen en deelnemen aan 
ambachtelijke activiteiten.

2200.000 
€

Gent - Drongen Kurt Defrancqstichting Aan oudere kunstenaars 30 serviceflats ter beschikking 
stellen evenals ruimtes voor intergenerationele, culturele 
ontmoetingen zoals ateliers voor plastische kunsten 
in de voormalige bibliotheek, podiumkunsten in de 
voormalige pastorie en een repetitie- en voorstellingszaal 
in de verbouwde kerk van Drongen-Baarle.

110.000 €

Sint-Jans-Molenbeek Fondation pro 
Renovassistance

Beschermen van een van de juwelen van het Brussels 
onroerend erfgoed; en het renoveren en transformeren in 
individuele woningen voor kwetsbare ouderen.

850.150 €

Wezembeek-Oppem Stichting Vosberg Steunen van een intergenerationeel en meertalig 
woonproject (Cohousing Vosberg) in een voormalig 
Passionistenklooster; het initiatief stelt mens, harmonie 
en duurzaamheid centraal en mikt op het opnieuw 
beklemtonen van de oorspronkelijke kloosterwaarden 
zoals voeding, opvang, leren, eenvoud, vreugde, en 
gedeeld gebruik, en heeft ook oog voor kwetsbare 
groepen.

300.000 €

FONDS 101 GENOMEN

DOELSTELLING Bijdragen tot de ontwikkeling en implementatie van vernieuwende therapieën voor 
kinderen en volwassenen met het syndroom van Marfan.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 13.021.

STEUN
Ukkel Fondation 101 Génomes, 

Fondation Privée
Een unieke DNA-databank via een beveiligde interface 
gratis ter beschikking stellen van wetenschappers om 
het onderzoek naar zeldzame ziekten te bevorderen; 
om een beter inzicht te krijgen in de oorzaken en de 
variabiliteit in de ernst van zeldzame ziekten en om op 
zoek te gaan naar eventuele genen die bescherming 
kunnen bieden tegen de belangrijkste symptomen van 
een zeldzame ziekte.

13.021 €

MAISON MIEUX-ÊTRE - FONDS GHDC+

DOELSTELLING In het Grand Hôpital van Charleroi wetenschappelijk onderzoek ondersteunen, net als 
projecten voor sociale en psychologische begeleiding van kansarme patiënten en hun 
familie.
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FONDS GZA

DOELSTELLING Binnen de organisatiestructuur Gasthuiszusters Antwerpen activiteiten steunen inzake 
research/ouderen en andere kwetsbare groepen/educatie/dringende noden in het 
ziekenhuis, de ouderenzorg of de samenleving.

REALISATIE(S) Installatievergadering van het Bestuurscomité (11 november 2020).

FONDS BRIGITTE HUIJTS-HEIDUG

DOELSTELLING Steun aan onderzoek naar borstkanker.
REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 25.000.

STEUN
Leuven KU Leuven Steunen van de MBC-biobank en de bijhorende klinische 

database, die unieke onderzoeksmogelijkheden bieden, 
door onderzoekers uit talrijke disciplines te verenigen 
rond borstkanker.

25.000 €

FONDS IRIS-ONDERZOEK

Partner(s) vzw iris-Onderzoek

DOELSTELLING Steun aan translationeel en klinisch onderzoek in de ziekenhuizen die deel uitmaken van 
iris, het netwerk van de Brusselse openbare ziekenhuizen.

REALISATIE(S) Vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 100.000.

STEUN
Brussel CHU Saint-Pierre - Maladies 

infectieuses
Steun voor het onderzoeksproject: ‘Maternal 
determinants of infant immunity to pertussis’. 

20.000 €

HUDERF - Hémato-Oncologie Steun voor het project: ‘Evolution and further expansion 
of the National Sickle Cell Disorder Registry’. 

20.000 €

Institut Jules Bordet Steun voor het onderzoeksproject: ‘HIV infection in 
breast cancer patients: impact on tumor’s immune 
infiltrate, genomics and prognosis’.

15.000 €

Brussel - Laken Hopital Universitaire des 
Enfants Reine Fabiola

Steun voor het onderzoeksproject: ‘Characterizing 
the brain-behaviour processes related to learning and 
cognitive impairments in children with self-limited 
epilepsies’. 

25.000 €

Elsene Université Libre de Bruxelles Steun voor het onderzoeksproject: ‘Study by molecular 
biology of the tonsillar carriage of Streptococcus 
pyogenes in children with obstructive tonsillar 
hypertrophy or recurrent tonsillitis’. 

20.000 €

FONDS FRANS JANSSEN

DOELSTELLING Steun aan onderzoek naar kanker en diabetes met prioriteit voor projecten aangebracht 
door het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding en het 
Diabetes Fonds Amersfoort.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 150.000.

STEUN
NEDERLAND Dutch Cancer Society (KWF) Steunen van een studie van prof. Frederic Amant: ‘Kanker 

en zwangerschap: opvolging van kinderen van moeders 
die tijdens de zwangerschap werden behandeld voor 
kanker.’

150.000 €

FONDS KICKCANCER

DOELSTELLING Steun aan onderzoek naar kinderkanker.
REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 480.929.
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STEUN
Sint-Lambrechts-Woluwe Belgian Society for Pediatric 

Hematology and Oncology 
(BSPHO)

Updaten van de website van de BSPHO en  steun van 
de loonkosten voor een coördinator die nodig is om de 
toenemende werklast te beheren.

47.000 €

Belgian Society for Pediatric 
Hematology and Oncology 
(BSPHO)

Inschakelen van een externe consultant om bij te dragen 
tot de uitbreiding en professionalisering van de nationale 
coördinatiecel (NCC), teneinde het hoofd te bieden 
aan het uitvoeren van het toenemende aantal klinische 
testen.

156.929 €

FRANKRIJK Innovative Therapies for 
Children with Cancer (ITCC)

Steun aan het onderzoeksproject ‘European Proof-of-
Concept Therapeutic Stratification Trial on Molecular 
Anomalies in Relapsed or Refractory Tumors in children 
(AcSé-ESMART)’.

277.000 €

FONDS ARLETTE LEMAÎTRE

DOELSTELLING Steun aan kankeronderzoek en internationale medische noodhulp.
REALISATIE(S) > toekennen van € 25.000 steun aan de projectoproep ‘Steun aan translationeel en 

klinisch onderzoek in de cardio-oncologie’
> toekennen van € 25.000 steun aan Artsen Zonder Grenzen

FONDS LUCIE EN MONIQUE LOUETTE

DOELSTELLING Medisch-wetenschappelijk onderzoek stimuleren naar kanker, met prioriteit voor het 
onderzoek naar leukemie. Steun aan kwetsbare kinderen in de hele wereld en de ziektes 
lepra, tuberculose en leishmaniose helpen overwinnen.

REALISATIE(S) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 20.000
> toekennen van € 20.000 steun voor de activiteiten van Unicef

STEUN
Sint-Lambrechts-Woluwe De Duve Institute Uitvoeren van een onderzoek naar de rollen en het 

therapeutisch potentieel van microRNA’s afgegeven door 
exosomen bij chronische myeloïde leukemie.

20.000 €

FONDS THIERRY MARICQ

DOELSTELLING Onderzoek naar kanker in samenwerking met ‘de Vrienden van het Bordet Instituut’.
REALISATIE(S) > gezamenlijke steun van het Fonds Thierry Maricq en andere Fondsen aan ‘De Vrienden 

van het Jules Bordet instituut’
> twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 51.846 
> toekenen van € 38.000 steun van het Fonds Thierry Maricq aan onderzoeksprojecten 
van ‘De Vrienden van het Jules Bordet Instituut’ 

STEUN
Brussel Les Amis de l’Institut Bordet Steun aan het onderzoeksproject ‘Family support in the 

context of parental cancer: evaluation of the impact of 
an intervention developed in the Jules Bordet Institute’.

28.846 €

Les Amis de l’Institut Bordet Steun aan het onderzoeksproject ‘Children facing 
parental cancer: a randomized controlled study 
evaluating the efficacy of a psychological intervention to 
support parenting’.

23.000 €

FONDS PIERRE MASURE

DOELSTELLING Onderzoekssteun in drie domeinen: kanker, de ziekte van Alzheimer en hartchirurgie.
REALISATIE(S) Bijdrage aan de oproep van het Fund for research in cardio-oncology, een 

samenwerkingsverband tussen meerdere Fondsen.
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STEUN
Jette Universitair Ziekenhuis 

Brussel
Steun voor het onderzoeksproject: Development, 
implementation and evaluation of Group Care 
consultations within a new follow-up program 
for patients with pre-existing cardiac disease or 
cardiovascular complications developed after 
oncological treatment 

163.645 €

FONDS MAURANGE

DOELSTELLING Springplankbeurs om de onderzoekscarrière van jonge talentvolle postdoc onderzoekers 
in toegepast onderzoek in de eerste lijn te lanceren en steun voor onderzoek aan het De 
Duve Instituut.

REALISATIE(S) Projectoproep: vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 177.073.

STEUN
Elsene Vrije Universiteit Brussel Uitvoeren van een kwalitatief onderzoek, via interviews 

met stakeholders en workshops, om na te gaan of 
een gepersonaliseerd, schaalbaar ‘Zorg-Ecosysteem’ 
aanvaardbaar is voor de eerstelijnszorg in Vlaanderen, 
en of er aanpassingen kunnen worden voorgesteld; dit 
innovatieve zorgmodel leidt mensen met dementie, die 
verblijven in gemeenschapstehuizen, én hun familie en 
mantelzorgers, door de verschillende dementiestadia.

67.073 €

Leuven Katholieke Universiteit Leuven Onderzoeken hoe een Teratologie Informatiedienst 
(TIS) praktisch kan worden ingevoerd in België, 
zowel wat betreft het informeren van patiënten en 
zorgprofessionals als wat betreft het verzamelen van de 
gegevens en het realiseren van de onderzoeken; er wordt 
vooral gefocust op wat patiënten en zorgprofessionals 
verkiezen en verwachten van een Belgisch TIS, en ook op 
de meest optimale strategie om gegevens te verzamelen 
via komende onderzoeken over de veiligheid van 
geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding.

50.000 €

Sint-Lambrechts-Woluwe De Duve Institute Verbeteren van het bestaande analytische platform dat 
onderzoek doet naar de ziekte van Parkinson, de tweede 
meest voorkomende neurodegeneratieve aandoening 
die wordt veroorzaakt door het onverklaarbare afsterven 
van neuronen in de hersenen; om een beter inzicht te 
krijgen in de erfelijke en niet-erfelijke biochemische 
veranderingen door de ziekte van Parkinson.

25.000 €

De Duve Institute Steunen van het onderzoeksproject ‘Modulation of RSK 
kinase activity and target specificity by cellular and 
pathogens’ proteins’.

35.000 €

FONDS PRINSES MÁXIMA CENTRUM BELGIUM

DOELSTELLING Ondersteuning van de specialisatie van Belgische kinderartsen in kanker bij kinderen door 
een opleiding in België en in Utrecht.

REALISATIE(S) Een fellow kreeg steun voor een totaalbedrag van € 122.000.

STEUN
Ghent University Hospital Ondersteuning van de specialisatie van een Belgische 

kinderarts in België en in Nederland om de beroepstitel 
‘pediatrisch hemato-oncoloog’ te behalen.

122.000 €

FONDS METZGER & SCHWERNER

DOELSTELLING Onderzoek naar tumor reversie in leukemie.
REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 21.500.
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STEUN
Sint-Joost-Ten-Node Metzger-Schwerner Op basis van zeldzame cases onderzoeken wat er 

precies gebeurt tijdens de reversie van een tumor; en een 
klinische studie uitvoeren rond dit thema.

21.500 €

FONDS MICHÈLE ET DOMINIQUE

DOELSTELLING Steunt organisaties die werken rond gezondheid, en meer bepaald rond kanker en 
invaliditeit. Steunt ook wetenschappelijk onderzoek.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 2.000.

STEUN
Verviers Mouvement Personne 

D’Abord
Financieel steunen en garanderen van het voortbestaan 
van de vereniging ‘Le Mouvement Personne D’abord’, 
die zich, als vertegenwoordiger van mensen met een 
verstandelijke beperking, inzet voor hun autonomie en 
rechten.

2.000 €

FONDS MOULAERT-LALOUX

DOELSTELLING Steun aan wetenschappelijke en medische vooruitgang en van maatschappelijke 
activiteiten.

REALISATIE(S) Acht projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 76.050.

STEUN
Anderlecht Infirmiers de rue Begeleiden van daklozen, vanaf de straat tot hun 

duurzame herinschakeling in een woning, om 
dakloosheid te bestrijden.

10.000 €

Infirmiers de rue Installeren van 3 modulaire woningen die snel veiligheid, 
privacy en een stabiele psychische, medische en sociale 
begeleiding kunnen bieden aan daklozen in nood; en 
tegelijk bijdragen tot innovatieve sociale inclusie en 
stadsrenovatie.

9.000 €

Brussel Oeuvre de l’Hospitalité Renoveren van de sanitaire installaties van het 
opvangtehuis voor daklozen.

10.000 €

Oeuvre de l’Hospitalité Verwerven van beschermingsmateriaal tegen het 
coronavirus en aanbieden van een aangepaste 
feestmaaltijd en een cadeau, om de gasten wat op te 
vrolijken in een veilige omgeving.

9.500 €

Sint-Gillis L’Ilot Steunen van het dagcentrum l’Ilot, dat daklozen 
opvangt en begeleidt; het centrum baat ook een sociaal 
restaurant uit, dat steeds meer maaltijden verdeelt onder 
kwetsbare mensen, om in te spelen op de stijgende 
vraag, die toe te schrijven is aan de sluiting van talrijke 
sociale restaurants ten gevolge van de coronacrisis.

10.000 €

L’Ilot Renoveren van een exclusieve doucheruimte voor 
vrouwen in het nieuwe gebouw van een dagcentrum 
voor daklozen; met de steun van de Stichting Moulaert-
Laloux.

10.000 €

Solidarité Grands Froids Plaatsen van een met de voet bediende dispenser met 
desinfecterende gel, ter beschikking stellen van maskers 
aan alle gerechtigden, en aanpassen van de receptiebalie 
van de dagopvang aan de geldende covid-19-bepalingen.

10.000 €

Solidarité Grands Froids Verwerven van een kookfornuis op gas en 5 
thermoboxen om warme maaltijden te bezorgen aan 
daklozen; en hen ook essentiële zaken geven zoals 
tenten, slaapzakken, matrassen en handwarmers.

7.550 €

FONDS JOHN W. MOUTON PRO RETINA

DOELSTELLING Financiële steun voor onderzoeksprojecten naar aandoeningen van de retina (bv. 
genetische, diabetische of hypertensieve retinopathie, …)
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REALISATIE(S) Toekennen van € 20.000 steun aan het Fonds Richard Forgeur

FONDS DOKTER J.P. NAETS

DOELSTELLING Steun aan interdisciplinair medisch onderzoek aan de ULB (Labo IRIBHM).
REALISATIE(S) Zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 361.922.

STEUN
Anderlecht IRIBHM - ULB Steunen van een studie met als titel ‘Genome-wide 

intra-tumour heterogeneity and somatic evolution of 
anaplastic thyroid cancer at the single-cell resolution’.

95.922 €

Khoruzhenko Antonina Steunen van een onderzoeksproject met als titel ‘Role 
of mTOR signaling in the regulation of thyroid function 
and realization of effect of high glucose on proliferation 
potential of thyrocytes’.

10.000 €

Elsene ULB Steunen van het onderzoeksproject ‘Molecular 
characterization of papillary thyroid carcinoma: study 
of the role of ADAR on microRNA biogenesis and 
sequence’.

60.000 €

ULB Steunen van een studie met als titel ‘Importance of 
Anoctamin 1 (Ano1) in endocrine glands with emphasis 
on thyrocyte and beta-cells: analogies and differences’.

45.000 €

ULB Steunen van het onderzoeksproject ‘Preclinical efficacy 
assessment of CDK4/6 inhibitory drugs in aggressive 
thyroid cancers and evaluation of phosphorylated CDK4 
as sensitivity biomarker’.

85.000 €

Universite Libre de Bruxelles - 
IRIBHM

Uitvoeren van een studie met als titel: ‘Thyroid function 
and inflammation in a new animal model overexpressing 
the interleukin-4 in the thyroid’.

51.000 €

Université Libre de Bruxelles 
- ULB

Steunen van een onderzoeksproject met als titel ‘Does 
mTORC1 mediates the proliferating effect of high 
glucose?’

15.000 €

FONDS ONCOLOGIE KORTRIJK

DOELSTELLING Steun aan onderzoeksprojecten die de overlevingskans en de levenskwaliteit van 
patiënten verbeteren, en voor de vervolmaking van artsen in opleiding.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 71.236.

STEUN
Kortrijk AZ Groeninge Wetenschappelijk onderzoeken van het inzetten van 

emotionele bevrijdingstechnieken om angst voor herval 
bij kankeroverlevers te verminderen.

10.000 €

AZ Groeninge Steunen van de activiteiten 2020 - 2021 van het 
AZ Groeninge ten bate van een warme zorg voor 
de patiënten, zoals het bestrijden van covid-19, 
het aanbieden van Zibi’s rugzakje en boomhut, 
schoonheidszorgen voor patiënten met kanker en 
aankoop van een echotoestel.

61.236 €

FONDS GEORGETTE PAULUS

DOELSTELLING Steun aan het wetenschappelijk en medisch onderzoek tegen ziekten die een afbraak 
van de hersencellen veroorzaken, en aan het kankeronderzoek, en hulp aan blinden en 
slechtzienden. 

REALISATIE(S) > toekennen van € 15.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Malou-Malou 
> toekennen van € 15.000 steun voor de actviviteiten van het Fund for Research in cardio-
oncology
> toekennen van € 15.000 voor de gegroepeerde oproep voor blinden
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FONDS POELMANS-VAN MEULDER

DOELSTELLING Onderzoek naar tropische ziekten en naar levensbedreigende ziekten (met prioriteit voor 
kanker).

REALISATIE(S) Installatievergadering  van het Bestuurscomité (december 2020).

FONDS PREMA PLUS

DOELSTELLING Steun voor onderzoek naar problemen gerelateerd aan prematuriteit.
REALISATIE(S) Installatievergadering van het Bestuurscomité (11 december 2020).

FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK REUMA ONDERZOEK

DOELSTELLING Onderzoek naar reumatische aandoeningen.
REALISATIE(S) Projectoproep ‘Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek’: 7 projecten kregen steun 

voor een totaalbedrag van € 130.830.

STEUN
Evergem - Ertvelde Ruth Wittoek Steun voor het onderzoeksproject: ‘Structural 

sonography in healthy children and adolescents’.
19.830 €

Gent Ghent University Hospital Steun voor het onderzoeksproject: ‘Comparing axial 
radiographic damage and mobility of the spine 
in psoriatic arthritis (PsA) with newly diagnosed 
spondyloarthritis (SpA)’.

11.000 €

Gent - Zwijnaarde VIB Steun voor het onderzoeksproject: ‘Cataloguing the 
cellular and transcriptional heterogeneity of mechanical-
damage associated tendon disorders’.

25.000 €

Hasselt Hasselt University Steun voor het onderzoeksproject: ‘Elucidating the role of 
double homeobox protein 4 (DUX4) in the pathology of 
inflammatory arthritis’.

10.000 €

Leuven Katholieke Universiteit Leuven Steun voor het onderzoeksproject: ‘Systemic sclerosis 
and occupational silica or solvent exposure: investigating 
epidemiology, gene-environment interactions and 
objective markers of exposure to improve occupational 
epidemiology, risk assessment and prevention’.

15.000 €

KU Leuven Steun voor het onderzoeksproject: ‘How can we 
optimise the treatment with rituximab for patients with 
Rheumatoid Arthritis in daily clinical practice?’.

20.000 €

Liège CHU de Liège Steun voor het onderzoeksproject: ‘Multimodal study 
of glucocorticoid-induced osteoporosis and myopathy: 
evaluation of bone and muscle toxicity by MRI, serum 
analysis and architecture measurement after different 
doses of glucocorticoid therapy initiation’.

30.000 €

FONDS YVONNE SMITS

DOELSTELLING Steun aan onderzoek naar aandoeningen van de schildklier.
REALISATIE(S) Projectoproep: één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 80.000.

STEUN
Anderlecht IRIBHM, Campus Erasme Steun voor het onderzoeksproject: ‘Role of hydrogen 

peroxide in thyroid tumorigenesis using a novel 
transgenic mouse model overexpressing the H2O2-
generating complex DUOX2/DUOXA2’. 

80.000 €

FONDS THELAM

DOELSTELLING Steunt universitair onderzoek dat gericht is op de vooruitgang van de mensheid, ongeacht 
de wetenschappelijke discipline of de nationaliteit van de onderzoekers.

REALISATIE(S) Vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € € 62.000.



ACTIVITEITENVERSLAG 2020 : UW SELECTIE

146/473

STEUN
Elsene ULB Steunen van de voortzetting van het 

onderzoeksprogramma ‘Initial data sets with black-hole 
geometry in general relativity’ aan de ULB.

11.000 €

ULB Steunen van de voortzetting van het 
onderzoeksprogramma ‘6-dimensional version of the 
Seiberg-Witten equations’ aan de ULB.

20.000 €

ULB Steunen van de voortzetting van het 
onderzoeksprogramma ‘Theta Operators, Delta 
conjectures and coinvariant’ aan de ULB.

9.000 €

ULB Steunen van de voortzetting van het 
onderzoeksprogramma ‘Mathematical study of the 
stability of suspended bridges : focus on the fluid-
structure interactions’ aan de ULB.

14.000 €

ULB Steunen van de voortzetting van het 
onderzoeksprogramma ‘Partial Symmetries of non-
commutative Spaces’ aan de ULB.

8.000 €

FONDS ANDRÉ VANDER STRICHT

DOELSTELLING Steun aan onderzoek naar kanker.
REALISATIE(S) Toekennen van € 9.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Paulette Capitaine.

FONDS ALPHONSE EN MARIE WALCKIERS

DOELSTELLING Steun aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker en naar hart- en vaatziekten.
REALISATIE(S) Bijdrage aan de oproep van het Fund for research in cardio-oncology, een 

samenwerkingsverband tussen meerdere Fondsen.

STEUN
Jette Universitair Ziekenhuis 

Brussel
Steun voor het onderzoeksproject: Development, 
implementation and evaluation of Group Care 
consultations within a new follow-up program 
for patients with pre-existing cardiac disease or 
cardiovascular complications developed after 
oncological treatment 

163.645 €

FONDS JOSEPH OSCAR WALDMANN-BERTEAU EN FONDS WALCKIERS VAN DESSEL

DOELSTELLING Steun aan projecten van onderzoek in de klinische cardiologie.
REALISATIE(S) Gezamenlijke projectoproep van het Fonds Joseph Oscar Waldmann-Berteau en Fonds 

Walckiers-Van Dessel: één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 79.587.

STEUN
Brussel Cliniques Universitaires Saint-

Luc
Steun voor het project: ‘A randomized, placebo-controlled 
trial of the use of an inhibitor of Aquaporin-1 for the 
treatment of heart failure with preserved ejection 
fraction-the BACOPEF trial’. 

79.587 €

FUND CATHARINA WEEKERS, FUND RAYMOND WUYTS, FUND GEZUSTERS LOOSVELDT & FUND 
PATRICK BOUILLON

DOELSTELLING Onderzoek naar hematologische kankers bij volwassenen.
REALISATIE(S) Gezamenlijke projectoproep van de Fondsen Catharina Weekers, Raymond Wuyts, 

Gezusters Loosveldt en Patrick Bouillon: twee projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 149.864.
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STEUN
Elsene Vrije Universiteit Brussel Steun voor het onderzoeksproject: “Nanobody-based 

individualized AXL targeting to reverse immune 
suppression and overcome therapy resistance in Acute 
Myeloid Leukemia”.

70.000 €

Gent Ghent University Steun voor het onderzoeksproject: “Expanding the 
immune army: Combatting multiple myeloma using a 
rational combination of Galsome nanovaccines and 
immune checkpoint inhibition”.

79.864 €

FONDS XÉNOPHILIA

DOELSTELLING Steun aan medisch onderzoek via projecten voorgesteld door het Fonds Erasmus.
REALISATIE(S) Vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 1.000.0000.

STEUN
Brussel Université Libre de Bruxelles Ondersteuning voor vier klinische en fundamentele 

onderzoeksprojecten in het AZ Erasmus rond SPECT/CT, 
het oprichten van een biobank, posturale controletesten 
bij COPD-patiënten, en effecten van therapie gebaseerd 
op ‘virtual therapy’ bij patiënten die werden getroffen 
door een hersenbloeding.

1000.000 
€

SCHENKERSKRING ARTHUR FOREVER

DOELSTELLING Giften inzamelen voor projecten rond kinderen met infectieziekten, medisch onderzoek en 
neonatale zorg.

FONDS VRIENDEN VAN VIVIANE CONRAADS FONDS

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van het Viviane Conraads Fonds, dat als doel heeft om 
de twee jaar een prijs toe te kennen aan een verdienstelijke jonge onderzoek(st)er voor 
een vernieuwend en multidisciplinair project dat gericht is op gezondheidszorg voor 
hartpatiënten. 

FONDS VRIENDEN VAN DEMOUCELLE PARKINSON CHARITY

Operationele partner(s) Michael J. Fox Foundation

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten en organisaties die een kritische rol spelen in de zoektocht 
naar een oplossing voor de ziekte van Parkinson. Ook steun aan projecten i.s.m. de 
Michael J. Fox Foundation.

FONDS VRIENDEN VAN STICHTING FOURNIER-MAJOIE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de Stichting Fournier-Majoie, die vernieuwende 
projecten van ondernemers inzake kankerbestrijding aanmoedigt.

FONDS VRIENDEN VAN KEEPING ME ALIVE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten voor het bestrijden van mondkanker bij jongeren, met name 
via onderzoek, de toegang tot behandelingen en tot klinische proeven en testen.

FONDS VRIENDEN VAN MSA

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor MSA 
patiënten en voor hoogstaand wetenschappelijk onderzoek naar MSA (Meervoudige 
Systeem Atrofie).
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FONDS VRIENDEN VAN ORSI

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die bijdragen tot een betere kwaliteit van de zorg door 
opleidingen over innovatieve, minder invasieve chirurgische technieken, met focus op 
robotchirurgie.

FONDS DES AMIS BELGES DE L’UNIVERSITÉ HÉBRAÏQUE DE JÉRUSALEM

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen de bouw van een onderzoekslaboratorium voor 
neurodegeneratieve ziekten alsook het toekennen van beurzen.

GEESTELIJKE GEZONDHEID

HERSTELGERICHTE ORGANISATIES IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERSTERKEN

Partner(s) Fonds Julie Renson, Koningin Fabiolafonds

DOELSTELLING Het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds en de Koning Boudewijnstichting 
bundelen hun krachten in een duurzaam partnerschap. Zij focussen op herstel en op 
basiszorg samen met de gebruiker van zorg en zijn omgeving.

REALISATIE(S) > zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 105.771:
>> Liège: Psytoyens, € 10.285 
>> Liège: Similes Wallonie, € 6.000 
>> Bierbeek: Walden, € 16.000 
>> Mechelen: De Pont, € 27.000 
>> Elsene: Den Teirling, € 5.986 
>> Leuven: Similes Vlaanderen, € 12.500
>> Tienen: Alexiaenen zorggroep, € 28.000

AWARD - MENTALE GEZONDHEID IN DE EERSTE LIJN

DOELSTELLING Award voor innovatieve praktijken in de eerste lijn rond geïntegreerde geestelijke 
gezondheidszorg.

REALISATIE(S) Lancering van een projectoproep ‘Award - Mentale gezondheid in de eerste lijn’; selectie in 
2021.

FONDS VINCENT DE WOUTERS D’OPLINTER

DOELSTELLING Steun aan projecten die het herstelproces bevorderen bij psychisch kwetsbare personen, 
in het bijzonder peer help in de geestelijke gezondheidszorg. 

REALISATIE(S) Vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 2.000.

STEUN
Brussel En Route Gedurende 3,5 maand vergoeden van de forfaitaire 

kosten van een extra vrijwilliger, bovenop de 4 die al 
actief zijn in de vereniging.

500 €

Gent Ups & Downs Organiseren van het Ups & Downs Forum, dit jaar 
wegens corona via een online Webinar, voor leden en 
professionals, met lezingen en getuigenissen over de 
bipolaire stoornis en/of depressie; eveneens uitreiken 
van een Ups & Downs-prijs aan een bekende Vlaming die 
zich ingezet heeft voor het doorbreken van het stigma 
rond de aandoening.

500 €

Jette Le Funambule Verwerven van een videoprojector en een scherm, om 
ze in te zetten in de modules psycho-educatie, teneinde 
mensen met bipolariteit en hun naasten in de dagelijkse 
praktijk te helpen om beter om te gaan met de ziekte.

500 €
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Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Ottignies

Les Débrouillards Aankoop van materiaal voor het Repair Café. 500 €

FONDS GERALD FUTTER

DOELSTELLING Steun aan projecten voor wie zich gestigmatiseerd of uitgesloten voelt. Initiatieven die 
mensen helpen hun waardigheid en hun plek in de samenleving te hervinden.

REALISATIE(S) Opdracht aan Universitair Forensisch Centrum (Universiteit Antwerpen) voor het 
ontwikkelen van een hulplijn om mensen met pedofiele gevoelens en hun sociale 
omgeving te informeren, adviseren en ondersteunen, dit in het kader van de preventie van 
seksueel kindermisbruik.

FONDS MEDISCH CENTRUM SINT JOZEF

DOELSTELLING Ondersteuning van de herstelgerichte activiteiten van het Medisch Centrum Sint-Jozef 
vzw.

RODE NEUZEN FONDS 

DOELSTELLING Steun aan organisaties die uitpakken met een stevig en vernieuwend project dat het 
mentale, fysieke en sociale welzijn van de leerlingen wil verbeteren en op korte termijn 
kan worden uitgevoerd in een aantal scholen. 

REALISATIE(S) Projectoproep ‘Rode Neuzen Fonds - Sterker op school’: 15 projecten kregen steun voor 
een totaalbedrag van € 440.340.

STEUN
Brussel Vlaamse Scholierenkoepel-

VSK
Aanbieden van training, hulp, trajectbegeleiding en 
een werkingsbudget aan scholieren die bv. via een 
‘conflixersproject’ (peer support), zelf willen werken aan 
het welbevinden van leerlingen op hun school.

9.820 €

Genk CAW Limburg Steunen van Overkop-Huis 26 dat jongeren een 
ontmoetings- en activiteitenplek aanbiedt en hun 
sociaal, geestelijk en lichamelijk welbevinden versterkt; 
de jongeren kunnen er met al hun vragen en voor 
aangepaste hulp terecht bij leeftijdsgenoten en/of 
hulpverleners; het Huis bevordert de contacten tussen 
diensten en kan jongeren ‘warm toeleiden’ naar meer 
gespecialiseerde hulp.

30.000 €

CAW Limburg Steunen van (Overkop-)Huis 26, om jongeren de kans 
te geven elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan 
activiteiten, om hun sociaal, geestelijk en lichamelijk 
welbevinden te versterken en met hun vragen rond 
gepaste hulp terecht te kunnen bij leeftijdsgenoten en/
of hulpverleners; en om bij te dragen tot betere bruggen 
tussen diverse diensten, teneinde te zorgen voor een 
warme toeleiding naar meer gespecialiseerde hulp.

50.000 €

Gent Habbekrats Aan jongeren tot 25 jaar de kans geven om deel te 
nemen aan allerlei leuke activiteiten, een luisterend 
oor te vinden en een beroep te doen op professionele 
therapeutische hulp.

30.000 €

Habbekrats Steunen van het OverKop-huis in Oostende dat werd 
opgericht voor jongeren tot 25 jaar: ze kunnen er terecht 
voor allerlei leuke activiteiten, een luisterend oor en ze 
kunnen er ook een beroep kan doen op professionele 
therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te 
krijgen, teneinde aandacht te geven aan hun emotioneel 
en mentaal welbevinden.

50.000 €

Huis voor Jongeren Steunen van het OverKop-huis in Gent, waar jongeren 
tot 25 jaar gewoon mogen binnenlopen en allerlei 
leuke activiteiten doen; ze vinden er ook een luisterend 
oor en kunnen er, indien nodig, een beroep doen op 
professionele therapeutische hulp.

30.000 €
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Huis voor Jongeren Uitnodigen van jongeren van 12 tot 25 jaar in het 
OverKop-huis in Gent, ongeacht of ze psychisch 
kwetsbaar zijn, voor een leuke babbel, een diep gesprek, 
een toffe activiteit; en indien nodig kunnen ze een 
beroep doen op gespecialiseerde zorg, zonder een label 
opgeplakt te krijgen.

50.000 €

Leuven Arktos - Leuven Aanbieden van activiteiten in het kader van een ‘Rode 
Neuzen’-schattenjacht, om de kinderen in een klas te 
verbinden en te versterken en om hen te ondersteunen 
in hun ontwikkeling en groei naar sterke personen in de 
samenleving; tevens versterken van het eigenaarschap 
waardoor kinderen zelf acties kunnen ondernemen om 
het welbevinden in de klas te versterken.

12.000 €

De Wissel Steunen van het OverKop-huis in Tienen, waar jongeren 
tot 25 jaar gewoon mogen binnenlopen en allerlei 
leuke activiteiten doen; ze vinden er ook een luisterend 
oor en kunnen er, indien nodig, een beroep doen op 
professionele therapeutische hulp.

30.000 €

De Wissel Vrijwilligers, begeleiders en inrichters van het OverKop-
Huis Tienen danken het Rode Neuzen Fonds voor de 
belangrijke steun in de afgelopen jaren; in een OverKop-
huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en 
buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen; het is een 
veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en een 
beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, 
zonder een label opgeplakt te krijgen.

50.000 €

De Wissel Organiseren van Crossing Borders, Building Bridges 
(CBBB)-groepsgesprekken aan de hand van voorgelezen 
stellingen, om jongeren toe te laten over te gaan tot 
bekentenissen, teneinde aldus kwetsbaarheid bij 
jongeren te normaliseren en taboes bespreekbaar te 
maken.

5.247 €

Mechelen CAW Boom Mechelen Lier Hulp bieden aan de jongeren van het Regionaal 
Open Jeugdcentrum Mechelen (ROJM): meestal 
van allochtone afkomst, kwetsbaar en met tal van 
psychische problemen; het is de bedoeling om de 
jongeren zelf ‘sterker’ en ‘vraagklaar’ te maken en om het 
klassieke hulpverleningsaanbod voor hen toegankelijker 
maken.

30.000 €

CAW Boom Mechelen Lier Versterken van de kwetsbare, meestal allochtone 
jongeren van het Regionaal Open Jeugdcentrum 
Mechelen (ROJM), die vaak kampen met tal van 
psychische problemen; hen aanmoedigen om een 
beroep te doen op vrijwillige hulpverlening en het 
hulpverleningsaanbod voor hen toegankelijker maken.

50.000 €

Tienen De Toverwijzer Creëren van luwteplekken in de school om de kinderen 
toe te laten zich terug te trekken en in stilte tot zichzelf 
en tot rust te komen; beklemtonen van het mentaal 
welbevinden van de kinderen om hen mentaal sterker en 
veerkrachtiger te maken.

5.000 €

Wezembeek-Oppem Vrije basisschool Heilig 
Hartcollege

Sponsoren van een loopwedstrijd ten voordele van de 
‘Rode Neuzen Dag’ 2019.

8.273 €

FRIENDS OF COMMUNITY HELP SERVICE FUND

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die in het Engels informatie, hulp en mentale begeleiding 
geven aan al wie in België daarom vraagt.

FONDS VRIENDEN VAN GAVOORGELUK

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de stichting van openbaar nut Fonds GaVoorGeluk, die 
depressie en zelfmoord in Vlaanderen wil helpen voorkomen, in het bijzonder bij jongeren, 
en zo bijdragen tot meer geluk in de samenleving.
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FONDS VRIENDEN VAN HOF ZEVENBERGEN

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten om een gastvrij huis voor verstilling en ontmoeting uit te 
bouwen en te beheren, voor mensen die om allerlei redenen nood hebben aan een time-
out.

FONDS VRIENDEN VAN KAOS

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de organisatie KAOS, die artistieke initiatieven 
(plastische kunst, theater, muziek enz.) op touw zet met patiënten met psychiatrische 
stoornissen, zodat ze kunnen participeren aan het maatschappelijke leven in de brede zin. 

FONDS VRIENDEN VAN REUMANET

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die zich inzetten voor de psychische, sociale en 
lichamelijke gezondheid van reumapatiënten in Vlaanderen.

FONDS VRIENDEN VAN TEJO

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die de kwaliteitsvolle uitbouw van de lokale en regionale 
TEJO-verenigingen ondersteunen en hun belangen behartigen.

FONDS VRIENDEN VAN VILLA VOORTMAN

DOELSTELLING Het Fonds stelt zich tot doel om in lijn met de doelstellingen van de “vzw Vrienden van 
Villa Voortman” de sociaal artistieke activiteiten van die vzw te bevorderen voor en samen 
met mensen met zware psychische problemen, gecombineerd met middelengebruik.

BESLISSINGEN IN DE LOOP VAN HET JAAR - GEZONDHEID

DOELSTELLING De Stichting geeft uitzonderlijk financiële steun aan initiatieven die kaderen binnen het 
actiedomein Gezondheid.

REALISATIE(S) Zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 60.398.

STEUN
Gent - Zwijnaarde Partners in Solidariteit Ondersteunen van coronapreventie in 

assistentiewoningen: veilige afvalophaling en 
beschermingsmateriaal.

10.000 €

Namur Centre de Référence en Santé 
Mentale, CRéSaM

Uitreiken van een prijs aan een journalist van 
de schrijvende of audiovisuele pers voor een 
reportage of een artikel in het kader van de wedstrijd 
Reintegration Award 2020, ten einde bij te dragen tot 
de destigmatisering en de integratie van mensen met 
geestelijke problemen.

2.500 €

Plateforme de Première Ligne 
Wallonne - PPLW

Gezien de druk die, wegens de coronapandemie, wordt 
uitgeoefend op verpleegkundigen van de eerste lijn in 
Wallonië, optimaliseren van de informatie-uitwisseling 
en de onderlinge ondersteuning bij verpleegkundigen, 
teneinde zo goed mogelijk in te spelen op de 
zorgbehoeften van patiënten en hun naasten.

10.000 €

Ranst Doctors4Doctors Als gevolg van de coronacrisis, steunen van de 
digitale omslag bij Doctors4doctors: ontwikkelen 
van maandelijkse webinars en van online 
mindfulnesstrainingen, reflectiegroepen van artsen en 
‘train the trainer’-activiteiten.

12.000 €

Sankt Vith Klinik St. Josef Samenstellen van een multidisciplinair team om te 
antwoorden op vragen, angsten en onzekerheden over 
het coronavirus, die worden geformuleerd door de 
inwoners van de Duitstalige gemeenten.

10.000 €
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Ukkel Action for Teens, Addiction & 
Society

De volgende editie (2021) van het Forum Verslaving 
en Samenleving, dat in 2018, 2.000 deelnemers 
samenbracht, anders aanpakken, teneinde de ‘silo’-
logica te doorbreken en het publiek bottom-up te laten 
participeren.

5.898 €

Watermaal-Bosvoorde Fondation Michel Cremer Ontwerpen en maken van maskers en andere 
beschermingsmiddelen om bij te dragen tot minder 
besmettingen bij het medisch personeel en bij andere 
categorieën van mensen die een risico lopen, in het 
bijzonder, bij het uitoefenen van hun beroep.

10.000 €

GEZOND LEVEN

FONDS BYX – ‘NE TOURNONS PAS AUTOUR DU POT !’ 

Operationele partner(s) Question Santé asbl

DOELSTELLING Steun aan de basisscholen van de Federatie Wallonië-Brussel die zich inzetten om de 
staat, toegang en het beheer van hun toiletten te verbeteren. 

REALISATIE(S) Projectoproep voor basisscholen: 109 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 
498.538.

STEUN
Andenne - Landenne Amicale Saint-Begge V de 

Petit-Warêt
In het kader van een groenere en meer duurzame school, 
ijveren voor frisse, aangename toiletten, aangezien ze 
elke schooldag opnieuw onontbeerlijk zijn.

5.000 €

Anderlecht Institut Communal Marius 
Renard

Ontplooien van 49 pedagogische acties, op basis van het 
afgesloten stuurplan en van onderzoeken door externe 
partners; en bijkomend middelen deblokkeren om 
nieuwe toiletten te installeren, ten einde het welbevinden 
op school te verbeteren.

5.000 €

Institut des Soeurs de Notre-
Dame

Vernieuwen van de toiletten met aandacht voor de 
hygiëne, ecologie, privacy en het welbevinden in de 
kleuterschool, om er een aangename plek van te maken 
waar de kinderen respectvol en met schone handen mee 
omgaan.

5.000 €

Ans Centre scolaire libre des 
Coteaux d’Ans

Inrichten van niet-gemengde waterbesparende 
toiletten, met wastafel, spiegel, zeep en handendroger, 
op basis van een plan van het onderhoudspersoneel, 
de leerkrachten en de directie, dat aansluit bij de 
verwachtingen van de leerlingen; overlaten van de 
kunstzinnige versiering van de wc’s aan de leerlingen om 
bij te dragen tot meer respect voor de plek.

5.000 €

Antoing - Bruyelle Ville d’Antoing - Ecole Antoing 
Rive Gauche à Bruyelle

Vernieuwen van de toiletten voor de kleuters, mede op 
vraag van vertegenwoordigers van de leerlingenraad, 
om voortaan in heel de school nieuwe, mooie toiletten te 
hebben.

5.000 €

Antoing - Fontenoy Ville de Antoing - École 
communale de Fontenoy

Veranderen van de sanitaire voorzieningen om er een 
veilige en aangename omgeving van te maken waar de 
leerlingen volledig op hun gemak kunnen zijn.

5.000 €

Arlon I.T. Etienne Lenoir Arlon 
(Ministère de la Communauté 
Française Dir. Générale du 
Budget et des Finances)

Herstellen van 10 sanitaire blokken om deze ruimtes 
aantrekkelijker te maken; en de leerlingen en het 
schoolpersoneel (met de ‘hulp’ van Guust Flater) 
aanmanen om de toiletten goed en hygiënisch te 
gebruiken.

5.000 €

Bassenge - Eben-Emael Comité de Gestion Ecole St-
Joseph Eben-Emael

Vernieuwen van de sanitaire voorzieningen en inrichten 
van een toilet voor mensen met een beperking; 
betegelen van de muren om het onderhoud en 
de hygiëne te bevorderen en ontwikkelen van een 
sensibiliseringscampagne rond de watercyclus voor de 
leerlingen.

3.500 €
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Bastogne Enseignement Libre 
Catholique Bastogne - Indsé 
1er degré

Volledig renoveren van de al sinds 1993 niet meer 
gebruikte toiletten, die binnenkort worden heringericht, 
om ze toegankelijk te maken voor de leerlingen.

3.650 €

Beaumont - Barbençon Ecole communale de 
Barbençon - Amicale ENS 
Barbençon

Herstellen van een onbruikbaar geworden sanitaire 
voorziening zodat de leerlingen niet langer naar een 
ander gebouw moeten gaan; en in de toiletruimte van 
de kleuters een nieuwe buitendeur en tussenschotten 
plaatsen voor meer privacy.

5.000 €

Braine-l’Alleud - Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac

Pouv. Org. Ecole Fond. Libre 
Subv. Saint-Jacques - Ecole 
Saint Jean-Baptiste

Samen met de leerlingen uitzoeken hoe de geurhinder 
in de toiletten kan worden verdreven en de basishygiëne 
en de privacy kan worden gewaarborgd; en hen 
bewustmaken van hun eigen verantwoordelijkheid 
daarin.

5.000 €

Braives - Fallais Ecole fondamentale de 
Braives

Renoveren van de toiletten, na een raadpleging van de 
kinderen, om ervoor te zorgen dat ze zonder zorgen naar 
het toilet kunnen gaan; hen leren om hun handen goed te 
wassen; hen betrekken bij het charter om de plek net te 
houden; en samen met hen zoeken naar oplossingen om 
minder water te verbruiken.

3.267 €

Brunehaut - Wez-Velvain Ecole Saint-Charles Brunehaut Koppelen van de renovatie van de toiletruimte in de 
school aan een verantwoord gebruik ervan in het kader 
van een denkoefening over duurzame ontwikkeling.

5.000 €

Brussel  GFS Secondaire Adolphe 
MAX

Opfrissen van de toiletten en plaatsen van nieuwe 
functionele uitrusting; de leerlingen sensibiliseren rond 
het onderhouden en respecteren van de infrastructuur, 
via dialoog, lessen en workshops rond hygiëne, in 
samenwerking met het PMS-centrum; en het beheer 
en de opvolging van het project overlaten aan de 
leerlingenraad.

5.000 €

Charleroi Admin. Communalde 
de Charleroi - Ecole 
fondamentale des Cités

Kinderen laten nadenken over goede toiletten en een 
aangepaste decoratie, om ervoor te zorgen dat ze zich 
goed voelen op de wc en de plek respecteren; en hen 
sensibiliseren rond het belang van hygiëne, energie- en 
waterbesparing.

5.000 €

Institut Saint-André de 
Charleroi

Renoveren van de schooltoiletten en samen met 
iedereen op school inzetten op geborgenheid, 
hygiëne, energieprestaties, de opvang van leerlingen 
met meervoudige socioculturele beperkingen, 
het responsabiliseren van de gemeenschap en 
participatie, ten bate van het welbevinden van de hele 
schoolpopulatie en duurzame verandering.

5.000 €

Charleroi - Gilly Ecole Fondamentale Libre 
Sacré-Cœur Sart-Allet

Herstellen van de toiletten in aansluiting bij het stuurplan 
voor meer welbevinden op school én sensibiliseren van 
kinderen, ouders en pedagogisch team om ze hygiënisch 
en aantrekkelijk te houden.

5.000 €

Charleroi - Jumet Athénée Royal Orsini Dewerpe Opstellen van een charter dat het gebruik van de 
meisjestoiletten regelt en invoeren van een systeem van 
toegang en toezicht door medeleerlingen, onder impuls 
van een werkgroep, om de leerlingen meer te betrekken 
bij de sanitaire werking.

5.000 €

Charleroi - Lodelinsart Ecole Fondamentale Libre 
Subventionnee de Lodelinsart

Renoveren van de collectieve toiletten en van elk toilet in 
de kleuterklassen; en organiseren van activiteiten om de 
leerlingen te responsabiliseren voor een net toiletgedrag, 
teneinde ervoor te zorgen dat iedereen er graag gebruik 
van maakt en bijgevolg beter kan leren op school.

5.000 €

Charleroi - Marchienne-
au-Pont

IMP René Thone Uitvoeren van een pedagogisch project om de staat 
van de schooltoiletten te verbeteren ‘voor, met en door’ 
de leerlingen; aansluitend bij een onderzoek waaruit 
bleek dat het toiletgedrag van veel gebruikers te wensen 
overlaat en dat de leerlingen zelf vragende partij zijn voor 
reine en duurzame toiletten.

5.000 €
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Chastre - Gentinnes Ecole les Petits Boulis de 
Gentinnes - Ministère de la 
Communauté Français dir. 
générale du budget et des 
finances

Volledig renoveren van de toiletten voor de kleuters met 
aangepaste wc’s en urinoirs, wastafels, rolhouders voor 
wc-papier, een betere schikking en ludieke decoratie.

4.500 €

Châtelet Athénée Royal René Magritte Vernieuwen van de wc’s, om te voorkomen dat de 
leerlingen liever wachten tot ze tijdens de middagpauze 
in een buurtsupermarkt naar het toilet kunnen gaan.

5.000 €

Ecole d’Enseignement 
Spécialisé Primaire 
et Secondaire  de la 
Communauté française 
Châtelet Farciennes

Zorgen voor voldoende aangename, ergonomische, 
ecologische, hygiënische toiletten die afgestemd zijn op 
leerlingen met incontinentieproblemen (ten gevolge van 
verschillende aandoeningen) ten einde ervoor te zorgen 
dat ze in alle privacy en veiligheid naar het toilet kunnen 
gaan.

5.000 €

Ecole d’Enseignement 
Spécialisé Primaire 
et Secondaire  de la 
Communauté française 
Châtelet Farciennes

Renoveren, verfraaien en aantrekkelijker maken van de 
toiletten ten bate van een betere hygiëne, functionaliteit, 
milieuvriendelijkheid, maar vooral ten bate van de 
kinderen zodat ze met een veilig gevoel, in alle privacy en 
autonomie, naar die plek kunnen gaan.

5.000 €

Châtelet - Châtelineau Ecole Saint-Barthélemy Met de leerlingen meerdere oefeningen organiseren rond 
hygiëne, netheid, het gebruiken en respecteren van de 
sanitaire voorzieningen; en inschakelen van een team 
van architecten om oplossingen te formuleren voor de 
lacunes die werden vastgesteld door het pedagogisch 
team en de andere actoren van de school; en ook een 
beroep doen op de ouders en de inrichtende macht om 
te zorgen voor aanvullende financiering.

5.000 €

Ciney Ecole Secondaire 
d’Enseignement Spécialisé 
Communal “Les Forges” - Ville 
de Ciney

Op vraag van de klasafgevaardigden van een school voor 
gespecialiseerd beroepsonderwijs, met de medewerking 
van leerlingen uit verschillende sectoren, de oude, 
verwaarloosde toiletten een 2de leven geven.

4.500 €

Courcelles Ens. Secondaire Spécialisé 
Communal - Les Murets

Plaatsen van schooltoiletten met een rozengeur, ter 
vervanging van de oude, stinkende wc-potten, om 
gebruik te kunnen maken van aangename toiletten.

5.000 €

Court-Saint-Etienne Ecole Les Papillons Vernieuwen van de toiletpotten en urinoirs op school 
teneinde te beschikken over aangename, schone en 
functionele toiletten zodat kinderen niet meer aarzelen 
om naar het toilet te gaan.

5.000 €

Pouvoir Organisateur Saint-
Etienne - Collège St-Etienne

Sensibiliseren van het schoolpersoneel en vooral van de 
leerlingen om hen allemaal als verantwoordelijke burgers 
te betrekken bij het verbouwen van de toiletten, ten bate 
van de hygiëne en de gezondheid van de gebruikers.

5.000 €

Couvin Athénée Royal Jean Rey Samenstellen van een multidisciplinair team, bestaande 
uit leerlingen, leerkrachten, technisch personeel 
en directie, om de meisjes- en de jongenstoiletten 
te renoveren, en om aldus het welbevinden en de 
gezondheid van de gebruikers te verbeteren.

5.000 €

Ecole fondamentale 
communale des Frontières à 
Petite-Chapelle

Herinrichten van de toiletten om ervoor te zorgen dat de 
leerlingen niet bang zijn om naar het toilet te gaan; en 
ook kiezen voor een meer ecologische, energiezuinige 
en effectieve verlichting, vanuit respect voor zichzelf, 
de anderen en de planeet én om het samenleven te 
verbeteren.

5.000 €

Dinant Collège Notre-Dame de 
Bellevue Dinant

Opfrissen en beter uitrusten van de toiletten, onder 
impuls van de leerlingenraad, om ze aantrekkelijker en 
comfortabeler te maken en om aldus meer respect 
af te dwingen bij de gebruikers; en de leerlingen ook 
sensibiliseren om te handelen uit respect voor het 
onderhoudspersoneel.

5.000 €
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Enseignement Catholique 
Dinantais - Collège Notre-
Dame Place Albert

Opfrissen en beter uitrusten van de toiletten, onder 
impuls van de leerlingenraad, om ze aantrekkelijker en 
comfortabeler te maken en om aldus meer respect 
af te dwingen bij de gebruikers; en de leerlingen ook 
sensibiliseren om te handelen uit respect voor het 
onderhoudspersoneel.

5.000 €

Durbuy  Enseignement Sec. 
Catholique de Barvaux / 
Durbuy - Institut du Sacré-
Coeur

Optrekken van het aantal meisjestoiletten; plaatsen 
van handendrogers, zeepverdelers, kraantjes met 
drukknoppen en LED-verlichting; en herstellen van 
het hydrofoorsysteem van de spoelbakken; om de 
toiletten te moderniseren en aangenamer te maken en 
om gezondheid en welbevinden te koppelen aan het 
toiletbezoek.

5.000 €

Durbuy - Heyd Ass. Scolaire Ecole Fond. 
Communale de Heyd/Izier

Bij het verbeteren van de sanitaire voorzieningen, 
nadenken over geschikt zuinig en hygiënisch materiaal 
en betrekken van de leerlingen bij het project om ervoor 
te zorgen dat elk kind deze veel gebruikte plekken 
respecteert.

5.000 €

Edingen Ecoles Fond. Paroissiales 
d’Enghien - Institut Albert 1er

Aanpakken van de oude, vuile toiletten van de 
kleuterschool op vraag van ouders, leerkrachten en 
kinderen.

5.000 €

Erquelinnes Les Ecoles de l’ACIS - 
Institut des Métiers de 
la Construction et de 
l’Environnement

Herinrichten van de oude lekkende wc’s en urinoirs; 
plaatsen en aansluiten van regenwatertanks; en de 
toiletruimtes verfraaien en aangenamer maken met in 
warme kleuren geschilderde deuren en wanden.

3.650 €

Étalle  Institut de la Providence - 
Enseignement secondaire 
spécial d’Etalle

De toiletten renoveren en aanpassen aan de huidige 
hygiënische normen; plaatsen van nieuwe toiletten om 
in te spelen op de toename van het aantal leerkrachten 
en leerlingen; en de werkzaamheden realiseren met 
leerlingen van de technische afdeling; ten einde de 
leefomgeving van de leerlingen te verbeteren en het 
onderhoud, waaraan wordt meegewerkt door de 
leerlingen van de afdeling personenhulp, te faciliteren.

5.000 €

Etterbeek Centre Scolaire Saint-Michel Herstellen van de hygiëne en de uitrusting binnen de 
toiletruimte; sensibiliseren en leiden van de leerlingen; en 
het project gebruiken om oplossingen uit te proberen op 
verschillende niveaus: ecologie, beheren van de toiletten 
door een leerlingencomité, muziek en schilderwerk.

5.000 €

Flémalle Etablissement 
d’Enseignement Spécialisé 
Primaire et Secondaire de la 
Communauté française de 
Flémalle

Inzetten van verschillende afdelingen in de school 
(loodgieterij, metselwerk en personenhulp) om de 
herinrichting van de toiletten, op vraag van de leerlingen 
en de klasafgevaardigden, uit te tekenen; en opstellen 
van een ‘hygiëne- en onderhoudsplan’ om alle leerlingen 
gevoelig te maken voor goed onderhouden toiletten en 
voor hun eigen hygiëne.

5.000 €

Les Ecoles Fondamentales 
Catholiques de la Haute-
Meuse Liegeoise (Ecole 
Spécialisée Sainte-Marie)

Verdrijven van geurhinder, herstellen van betegeling, 
wastafels, lekkende spoelbakken en urinoirs om aan de 
kinderen opnieuw privacy en hygiëne te garanderen en 
om water te besparen.

5.000 €

Les Ecoles Fondamentales 
Catholiques de la Haute-
Meuse Liegeoise asbl (Ecole 
Spécialisée Sainte-Marie)

Organiseren van een uitgebreid interdisciplinair overleg 
van de inrichtende macht, de directie en de leerkrachten, 
met de kinderen, ouders en het schoonmaakpersoneel 
om de toiletten volledig, kwaliteitsvol te vernieuwen; en 
opstellen van een gebruikscharter om de plek hygiënisch 
en functioneel te houden.

5.000 €

Fleurus Ville de Fleurus - Ecole 
communale du Vieux-
Campinaire

Werk maken van coole toiletten om te voldoen aan de 
regeringsdoelstellingen van de FWB, én aan de vraag van 
de kinderen naar meer welbevinden op school (vooral 
met betrekking tot de toiletten).

3.200 €
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Florennes Institut Saints-Pierre-et-Paul In het kader van een ecologisch verantwoorde renovatie 
van de toiletten, peilen naar de noden van de leerlingen 
en onderzoeken of het haalbaar is om regenwater op te 
vangen en te gebruiken; gezamenlijk uitvoeren van de 
werken door leerlingen van de technische afdelingen en 
het technisch personeel.

5.000 €

Fontaine-l’Évêque - 
Leernes

PO des Ecoles de la Ligue 
Saint Exupéry 

Herstellen van de goede staat van de toiletten die 
kampen met geurhinder, kapotte sloten, verdwenen 
toiletdeksels en dergelijke.

4.500 €

Gaurain-Ramecroix - 
Kain

 Ecole Fondamentale 
Communale de Kain

De leerlingen bewustmaken van hun rol in de vernieuwde 
inrichting en het latere gebruik van ‘hun toiletten’; 
en betrekken van ouders, onderhoudshelpers en 
specialisten, om bij te dragen tot de duurzaamheid van 
het project.

5.000 €

Geer Centre d’enseignement 
secondaire spécialisé Saint 
Joseph Geer

Inrichten van een blok met 4 toiletten en een douche, 
waarvan er 2 toegankelijk zijn van binnen en 2 andere 
van buiten op de speelplaats, om les te kunnen geven 
op het gelijkvloers in een tot klassen omgebouwde 
werkplaats.

5.000 €

Gembloux Athénée Royale de  Gembloux 
- école fondamentale

De kinderen leren om de hygiëne en de netheid bij het 
toiletbezoek te respecteren, zorgen voor toegankelijke, 
aangepaste en aantrekkelijke voorzieningen, en 
installeren van deuren en tussenschotten om hun 
welbevinden en veiligheidsgevoel te bevorderen.

5.000 €

Gerpinnes - Acoz Ecole fondamentale libre 
mixte d’Acoz

Met de medewerking van alle actoren op school: 
renoveren van de toiletten door de technische school 
en de inrichtende macht; sensibiliseren en oefenen van 
de kinderen door de leerkrachten; verfraaien, charter en 
respect voor de plek laten organiseren door de kinderen 
met de steun van de ouders.

5.000 €

Herstal Athénée Royal de Herstal Installeren van wastafels in de klassen en in de wc’s 
om de hygiëne op school duurzaam te optimaliseren; 
sensibiliseren van de leerlingen rond het waterverbruik; 
gezondheidspromotie; en versterken van de privacy in 
de toiletten ten einde pesten te verminderen en ervoor te 
zorgen dat de gebruikers zich daar goed voelen.

5.000 €

Ecole Libre des Monts Herinrichten van de toiletten vanuit de ideeën van 
de kinderen en het stuurplan van de school, om hun 
psychisch welbevinden en privacy te respecteren; 
en hen daarnaast sensibiliseren rond waterverbruik, 
handhygiëne en de goede staat van de voorzieningen.

2.900 €

Oeuvres Scolaires Pontisse- 
Ecole Notre-Dame de Bon 
Secours

Exclusief op maat van de kinderen herinrichten van de 
sanitaire voorzieningen, met meer comfort, privacy en 
een lager waterverbruik, om het met een gerust gemoed 
te kunnen delen.

4.820 €

Houdeng-Goegnies - 
Houdeng-Aimeries

 Ecole du Snark De leerlingen aansporen om, met de hulp van meerdere 
volwassen acolieten, als avonturiers op zoek te gaan 
naar oplossingen om iets te doen aan ‘giftig stinkende 
horror-toiletten’.

5.000 €

Komen-Waasten - Bizet Ecole fondamentale Institut 
Saint-Henri

Regels voor een hygiënisch toiletgebruik baseren op 
ecologische principes en verantwoordelijkheidszin; 
ze door de kinderen laten formuleren en inspreken op 
chatterpix om ze te delen op hun tablets; teneinde meer 
respect te vragen voor de privacy van de toiletgebruikers 
en de netheid van de ruimte.

5.000 €

La Louvière IMP René Thône de La 
Louvière

Installeren van zeepverdelers in de klassen en 
sensibiliseren van deze bijzondere doelgroep (lichte 
verstandelijke beperking, gedrags- en leerproblemen) om 
hen te stimuleren hun handen geregeld te wassen, in het 
bijzonder in deze covid-19-periode.

1.317 €
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Province du Hainaut -  René 
Thône de La Louvière

Naast het verfraaien en verbeteren van de toiletten, 
plaatsen van een (zwart) schoolbord als communicatie-
instrument om opvoeders, leerkrachten en leerlingen te 
sensibiliseren en te responsabiliseren rond hygiënisch 
toiletgebruik.

5.000 €

La Roche-en-Ardenne Institut Saint Joseph Sacré 
Coeur

Opknappen van de toiletten in de oude schoolgebouwen 
en zorgen voor een minimum aan comfort (zeep, 
handendroger) om ze aangenamer te maken; en de 
leerlingen bewustmaken van het belang van een goed 
onderhouden ruimte.

5.000 €

Le Roeulx  Ville du Roeulx - Ecole 
Communale “Des Tilleuls”

Vervangen van de bestaande voorzieningen door 
milieuvriendelijke oplossingen (waterbesparend sanitair, 
LED-verlichting); en scheiden van de meisjes- en 
jongenstoiletten; kleurrijk en didactisch decoreren; en 
gebruiken van de werkzaamheden, in het kader van een 
nauwe samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten, 
als hefboom om de kinderen te sensibiliseren.

5.000 €

Le Roeulx - Mignault Comité scolaire Saint Martin Op initiatief van verschillende klassen, de toiletten 
herinrichten en de hygiëne en het respect voor 
de gedeelde ruimtes en de privacy van iedereen 
beklemtonen, om iedereen ertoe te bewegen de toiletten 
verantwoord te gebruiken.

5.000 €

Leuze-en-Hainaut Centre Éducatif Saint-Pierre 2 Vernieuwen van de jongenstoiletten: sifons en leidingen, 
meer ecologische kraantjes, hangende toiletten met 
zuinige spoeling, alles overschilderen en nieuwe sloten 
op de deuren zetten om de privacy te verzekeren.

3.952 €

Liège Athénée Royal Charles Rogier Volledig renoveren van de toiletten van de leerlingen 
om de hygiëne en privacy, en de duurzaamheid en het 
respect voor het milieu te waarborgen, ten einde hun 
levenskwaliteit te verzekeren en ervoor te zorgen dat ze 
niet hoeven te aarzelen als ze naar het toilet moeten.

5.000 €

Centre Scolaire Saint Benoit 
Saint Servais

Herinrichten van de schooltoiletten om ze, op vraag 
van de leerlingenraad en het schoolpersoneel, via 
betrokkenheid en sensibilisering, aangenamer te maken 
en af te stemmen op de toegenomen leerlingenpopulatie. 

2.500 €

Ecole Fond. Saint-Christophe Herstellen van een onbruikbaar geworden sanitaire 
voorziening zodat de leerlingen niet langer naar een 
ander gebouw moeten gaan; en in de toiletruimte van 
de kleuters een nieuwe buitendeur en tussenschotten 
plaatsen voor meer privacy.

700 €

Enseignement secondaire 
Saint-Bathélemy

Doorspoelen van de toiletten met niet-drinkbaar water; 
en de toiletten aangenamer maken om meer respectvol 
gedrag te stimuleren.

5.000 €

Lycée Saint-Benoît Saint-
Servais de Liège

Herinrichten van de schooltoiletten om ze, op vraag 
van de leerlingenraad en het schoolpersoneel, via 
betrokkenheid en sensibilisering, aangenamer te maken 
en af te stemmen op de toegenomen leerlingenpopulatie.

2.500 €

Malmedy Athénée Royal Ardennes-
Hautes Fagnes

Organiseren van een grote wedstrijd voor de leerlingen 
om de toiletten kunstzinnig te schilderen, ten einde 
ervoor te zorgen dat de leerlingen zich kunnen 
identificeren met de plek; en ook om de leerlingen te 
stimuleren om deze plek en hun leefomgeving beter te 
respecteren.

1.221 €

Marche-en-Famenne Enseignement Libre à Marche 
- Ecole Sainte Julie

Vernieuwen van de urinoirs, voorzien in tussenschotten 
en aanpakken van de permanente geurhinder, onder 
impuls van de leerlingen- en participatieraad, om het 
welbevinden van de gebruikers te verhogen, én om 
plagen en pesten te verminderen.

5.000 €
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Merbes-le-Château Administration communale 
de Merbes-le-Château - Ecole 
Fontaine-Valmont

Plaatsen van zelfafsluitende kranen en spoelbakken met 
regenwater, op vraag van de leerlingen en aansluitend bij 
het plaatsen van drinkfonteintjes en het sensibiliseren 
rond waterverbruik; en, op vraag van ouders en het 
PMS, plaatsen van zeep- en papierverdelers én enkele 
aangepaste toiletten voor kleuters en voor leerlingen met 
een verminderde mobiliteit.

5.000 €

Administration communale 
de Merbes-le-Château - Ecole 
Laboussière

Plaatsen van zelfafsluitende kranen en spoelbakken met 
regenwater, op vraag van de leerlingen en aansluitend bij 
het plaatsen van drinkfonteintjes en het sensibiliseren 
rond waterverbruik; en, op vraag van ouders en het 
PMS, plaatsen van zeep- en papierverdelers én enkele 
aangepaste toiletten voor kleuters en voor leerlingen met 
een verminderde mobiliteit.

5.000 €

Messancy Commune de Messancy 
- Ecole Communale De 
Messancy-Turpange

Afbreken, heropbouwen en herinrichten van de toiletten 
met een eigen ruimte voor jongens en meisjes en 
met meer aandacht voor privacy, toegankelijkheid, 
waterbesparing, onderhoudsgemak en veiligheid.

5.000 €

Morlanwelz  Les Ecoles catholiques de 
Morlanwelz

Bouwen van een aangenaam toilet dat voldoet aan de 
hygiëneregels om aarzelende kinderen aan te trekken.

2.510 €

Ecole fondamentale 
provinciale d’application de 
Morlanwelz

Als ecoschool en aansluitend bij het introduceren van 
drinkfonteintjes, veldflessen en pedagogische vijvers, 
kiezen voor ecologische wasmiddelen, inrichten van een 
nieuw sanitair blok met wc’s met zuinige spoelbakken 
die het afvalwater van de wastafels hergebruiken, 
plaatsen van zelfgemaakte ecologische zeepverdelers en 
hygiënische elektrische handendrogers.

5.000 €

Namur Communauté Educative 
Notre-Dame

Renoveren van de meisjestoiletten in het hoofdgebouw 
van de school, die ook worden gebruikt door 
de bezoekers; en plaatsen van meer wastafels, 
handendrogers, zeepverdelers en vuilnisbakken.

5.000 €

Namur - Saint-Servais Athénée Royal de Saint 
Servais

Installeren van een toilet voor mensen met een beperkte 
mobiliteit, renoveren en herstellen van het sanitair blok 
op het gelijkvloers dichtbij de speelplaats en de klassen, 
om het dagelijks welbevinden van iedereen op school te 
verbeteren.

5.000 €

Nandrin Ecole Libre de Saint-Nandrin-
Tinlot

Herinrichten van de sanitaire ruimtes om ze 
aantrekkelijker te maken op maat van de leerlingen en 
sensibiliseren van alle actoren op school rond handen 
wassen en vereiste hygiëne. 

5.000 €

Neufchâteau Athénée Royal Neufchâteau 
- Bertrix

Buiten het toiletgebouw kleurrijke urinoirs plaatsen 
die werken zonder water en geen geur verspreiden, 
om de files aan de toiletten te verminderen tijdens de 
speeltijd en de middagpauze; en plaatsen van kleppen 
met bewegingssensoren op de spoelbakken om minder 
water te verspillen.

5.000 €

Institut Saint-Michel de 
Neufchâteau

Opfrissen en globaal verbeteren van de sanitaire 
installaties, en de leerlingen aansporen om hun 
verantwoordelijkheid op te nemen en aandacht te 
schenken aan het onderhoud en het gebruik van de 
toiletten, ten einde ervoor te zorgen dat de leerlingen zich 
nooit moeten inhouden om naar een toilet te gaan.

2.750 €

Nivelles  Institut du Sacré Coeur - 
Nivelles

Opfrissen van de toiletten en verminderen van de 
verspilling van water en elektriciteit, evenals vervangen 
van beschadigde deuren, en ervoor zorgen dat de 
sloten correct sluiten; en daarnaast de voorziening echt 
verfraaien met een aangename, esthetische decoratie.

5.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve

Admin. Comm. OLLN - École 
Communale de la Croix

Renoveren van een sanitair blok in de lagere school: 
aankleding van vloeren en muren, verluchtingssysteem 
en riooldeksel, en tevens 1 toilet toegankelijk maken 
voor kleuters; betrekken van kinderen, leerkrachten 
en stadspersoneel om de veranderingen duurzaam te 
maken.

5.000 €
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Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Ottignies

Ville d’Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Ecole Com. fond. 
d’Ottignies

Plaatsen van een tussenschot ten behoeve van 
de privacy in de urinoirs van de lagere school voor 
immersieonderwijs en daarnaast herinrichten van de 
toiletten om beter in te spelen op de specifieke noden 
van de jonge kinderen van de onthaalklas.

5.000 €

Perwez Collège da Vinci Perwez Renoveren van 2 onbruikbare urinoirs en 2 onbruikbare 
wc’s, en vervangen van beschadigde, te kleine 
vuilnisbakken en spiegels in een school in oprichting met 
weinig middelen, om het welbevinden van leerlingen en 
leerkrachten te verbeteren.

4.996 €

Quaregnon Institut Communal 
d’Enseignement Secondaire - 
Lycée Jeanne Dufrasne

Met milieuvriendelijke, afwasbare verf verfraaien 
van muren en plafonds; plaatsen van bijkomende 
waterkraantjes, wc-deksels en-borstels, zeepverdelers, 
vuilnisbakken; en herstellen van deuren en sloten; om 
het comfort, de hygiëne en de privacy in de toiletten te 
verbeteren.

5.000 €

Quiévrain Ecole fondamentale la 
Ribambelle

Herinrichten van de sanitaire ruimte van de kleuterschool 
om een warmere ruimte te creëren met meer wc’s en 
lagere tussenschotten; de ruimte om de handen te 
wassen beter aanpassen om epidemieën te voorkomen, 
en voorzien in warm water aan de verzorgingstafel 
van de kleuterleidster, om het gebruik van doekjes te 
beperken.

5.000 €

Ramillies - Huppaye Ecole Fondamentale St Jean-
Baptiste

Indelen van de toiletruimte in 3 aparte zones: de 
toiletten, hygiëne en handen wassen, en hydratatie; en ze 
renoveren met aandacht voor materialen, besparen van 
water en elektriciteit, en schoonmaken.

5.000 €

Rouvroy - Lamorteau Ecole fondamentae libre de 
Lamorteau

Inzetten van de 8 meervoudige intelligenties die het 
leerproces in de school sturen, om samen met de 
kinderen na te denken over een inrichting van de toiletten 
die aangenaam is voor iedereen.

4.000 €

Saint-Ghislain - Tertre Ville de Saint-Ghislain - 
Groupe Scolaire Grand Jardin

Samenwerken aan het herinrichten en onderhouden van 
de toiletruimte om toe te laten dat ze in dienst staat van 
het welbevinden op school, in overeenstemming met het 
stuurplan van de school.

5.000 €

Saint-Hubert Ecole secondaire libre Saint-
Hubert

Creëren en renoveren van gescheiden toiletten voor 
jongens en meisjes; doorspoelen met opgevangen 
regenwater; en sensibiliseren, responsabiliseren en actief 
betrekken van de leerlingen en personeelsleden. 

5.000 €

Sambreville - Auvelais Collège Saint André Herstellen van een oude regenwatertank van 10.000 liter 
en hem via hydrofoorsets aansluiten op de spoelbakken 
van de toiletten om het gebruik van leidingwater zoveel 
mogelijk te beperken.

5.000 €

Schaarbeek Athénée communal Fernand 
Blum

Alle toiletten aanpakken om de geborgenheid van de 
leerlingen overal op school te respecteren; sensibiliseren 
van de leerlingen en het pedagogisch team om zich in te 
zetten voor het welbevinden van iedereen en om komaf 
te maken met slecht onderhouden toiletten.

5.000 €

Athénée Royal Alfred Verwée De slechte staat van de toiletten verhelpen via een 
actieve pedagogische aanpak om van de leerlingen 
actoren van hun eigen welbevinden te maken; werken 
rond meerdere thematieken:  waterverbruik, zorg, 
hygiëne; seksuele gezondheid en besmettelijke ziekten; 
privacy; verantwoorde zelfregulatie; realiseren van een 
tentoonstelling.

5.000 €

Institut de la Vierge Fidèle Uitgaande van een reflectie met alle interne en 
externe actoren van de school over de toiletten aan 
de speelplaats, herstellen van de sanitaire blokken, 
én bewustmaken van de kleuters en van de lagere 
schoolkinderen rond het belang van een goede hygiëne 
en een spaarzaam gebruik van water en papier, teneinde 
iedereen te betrekken bij de logistiek en een duurzaam 
verantwoord gedrag.

5.000 €
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Institut Technique Supérieur 
Cardinal Mercier - Institut 
Champagnat

Verbeteren van de bestaande toiletten en vermeerderen 
van het aantal sanitaire blokken om deze plekken 
meer aantrekkelijk, aangepast, comfortabel, veilig en 
duurzaam te maken en om de privacy te garanderen; 
en elk blok inrichten op basis van de verlangens, keuzes 
en noden van de kinderen en hen voorlichten over het 
rationeel gebruik van water, papier en zeep.

5.000 €

Seraing Province de Liège (Ecole 
Polytechnique de Huy)

Aankopen van een sanitair blok en het installeren met 
de medewerking van de leerlingen van deze technische 
school in Hoei, om de hygiëne, het welbevinden en de 
veiligheid van de leerlingen te verbeteren; en creëren van 
een coördinatiecel om het beheer en het hygiënische 
gedrag van de gebruikers op te volgen en te evalueren.

5.000 €

Sint-Agatha-Berchem Groupement d’Entraide 
sociale La Famille - Ecole La 
Famille

Vernieuwen van de 4 gemeenschappelijke toiletten 
van het lager buitengewoon onderwijs type 4 om bij te 
dragen tot de autonomie van kinderen met specifieke 
noden, de ergonomie voor kinderen en helpers, een 
optimale hygiëne, en respect voor de privacy van 
de kinderen; en dit koppelen aan een sensibilisering 
rond ecologie (water en papier) en het gebruiken van 
duurzame materialen.

5.000 €

Sint-Gillis Adm. Communale de Saint-
Gilles - Lycée Intégral Roger 
Lallemand

In het kader van het vrije atelier ‘Pimp my LIRL (school)’, 
de leerlingen stimuleren om na te denken over het zich 
eigen maken en verfraaien van de schooltoiletten, met 
de hulp van de directie, het technisch personeel en de 
dienst werkzaamheden, en met de betrokkenheid van 
alle leerlingen ten einde de duurzaamheid van het project 
te verzekeren.

5.000 €

Comité Scolaire Saint-Jean-
Baptiste de la Salle Sainte-
Trinité

Van de verwaarloosde toiletten een aangename, 
gezonde, zuinige en ecologische plek maken, om ervoor 
te zorgen dat de leerlingen niet het gevoel hebben dat ze 
hun natuurlijke behoeften de hele dag moeten ophouden.

5.000 €

Sint-Jans-Molenbeek Ecole 11 Bespreken van de klachten over de toiletten met 
alle actoren op school en vervolgens plannen van 
sensibiliserings- en voorlichtingsacties, vastleggen van 
gedragsregels en middelen om ze af te dwingen, en 
verbeteren van de staat en het beheer van de toiletten; en 
tot slot een jaarlijkse ‘dag van het toilet’ organiseren om 
het project te verankeren.

2.155 €

Sint-Joost-Ten-Node Centre Scolaire des Dames de 
Marie

Plaatsen van tussenschotten aan de urinoirs, verlichting 
die automatisch aan- en uitschakelt (energiebesparing), 
sloten, spaarkranen, zeepverdelers, rookmelders 
en spiegels, op vraag van de leerlingen en hun 
afgevaardigden, om via deze herinrichting van de 
toiletten de hygiëne en het comfort te verbeteren.

5.000 €

Sprimont Ecole communale de 
Sprimont Centre

Aanpassen van de toiletten (op de overdekte 
speelplaats) om ze toegankelijker te maken voor de 
kleine kinderen, ze te moderniseren, te verfraaien en 
maximaal te beveiligen; en ingrepen doen om het water- 
en elektriciteitsverbruik te beperken.

4.000 €

Theux - La Reid Institut Provincial 
d’Enseignement Agronomique 
La Reid

Organiseren van een wedstrijd onder de leerlingen om 
8 toiletten te schilderen op basis van een specifiek 
thema; en daarnaast aan vrijwilligers vragen om de 
toegang tot de toiletten in de speeltijd te regelen via 
toegangskaarten; ten einde ervoor te zorgen dat de 
leerlingen de plek beter respecteren.

4.000 €

Tournai - Ramegnies-
Chin

 Institut Saint-André de 
Ramegnies-Chin et Tournai

In het kader van de dynamiek ‘Een school voor morgen’, 
plaatsen van elektrische handendrogers in de toiletten; 
en vrolijke muurschilderingen laten aanbrengen door 
leerlingen, om de plek aangenamer te maken, maar ook 
om te sensibiliseren rond water- en papiergebruik.

3.250 €
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Ukkel L’École Active Samenbrengen van alle leerlingen in groepjes om hen te 
vragen hoe zij de toiletten schoner en aangenamer willen 
maken; en om vervolgens ook na te denken over de 
praktische en financiële haalbaarheid van hun ideeën.

5.000 €

Verviers - Ensival Comité scolaire Notre-Dame 
de la Sagesse

Zorgen voor een aantrekkelijk toiletlokaal met functionele 
kinder-wc’s en bijhorende wastafels; de leerlingen goed 
informeren en laten deelnemen aan het beschilderen van 
de wc’s; en realiseren van een project over de voordelen 
van water, met betrokkenheid van de ouders, en over 
verspilling, ten bate van de gezondheid.

1.500 €

Verviers - Stembert Ecole Saint-Nicolas Verstrekken van burgerlijke, ecologische en 
gezondheidsopvoeding aan de leerlingen om 
hygiënische, aangename toiletten te realiseren die 
getuigen van respect voor zichzelf, de anderen en de 
ruimte; ook betrekken van de ouders en alle andere 
interne en externe actoren.

5.000 €

Virton  Institut d’arts et métiers - 
CEFA Libre Sud-Luxcembourg

Zorgen voor meer functionele toiletten en de plek beter 
organiseren en moderniseren, ten einde ze aangenamer 
te maken en gemakkelijker om te onderhouden.

4.200 €

Virton - Saint-Mard Ecole Fond. Com. St-Mard 
- Ministère de la Com. 
Française dir. générale du 
budget et des finances

Renoveren van de toiletten om ze gezelliger te maken en 
de leerlingen aan te moedigen ze geregeld te bezoeken; 
responsabiliseren van de leerlingen en hen vragen om 
de plek te respecteren; inschakelen van de leerkrachten 
voor toezicht tijdens de pauzes; en van het technisch 
personeel voor het onderhoud.

5.000 €

Wavre Collège Notre-Dame Met het schoolpersoneel en vooral met de 
leerlingen nadenken over duurzame onderhouds- en 
schoonmaakoplossingen, met inbegrip van hulpmiddelen 
om de hygiëne en de energie- en waterbesparing te 
verbeteren, om de gebruikers fatsoenlijke toiletten te 
kunnen aanbieden.

5.000 €

Pouvoir organisateur du 
Collège technique Saint-Jean 
(CEFA de Court-Saint-Etienne)

Renoveren van de schooltoiletten om te zorgen 
voor een betere hygiëne en reinheid, gemakkelijker 
onderhoud en meer respect, met de medewerking van 
alle actoren; en sensibiliseren van de leerlingen rond de 
klimaatverandering en het verband met het toiletgebruik.

5.000 €

Welkenraedt Athénée Royal de Welkenraedt 
- Ecole Fondamentale

Verbeteren van de aantrekkelijkheid en het bezoeken 
van de toiletten op basis van een opinieonderzoek bij 
de leerlingen en de personeelsleden; en werken op 4 
niveaus: materiaal (vervangen, toevoegen, veranderen en 
schilderen), onderhoud, organisatie, en pedagogie.

4.500 €

FONDS VOOR VOEDING EN WELZIJN VAN DE FEDERATIE VOEDINGSINDUSTRIE - FEVIA

DOELSTELLING Het Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie (FEVIA) verleent 
steun aan projecten in België die evenwichtige voedingsgewoonten en voldoende 
lichaamsbeweging bevorderen.

REALISATIE(S) Projectoproep: 10 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 47.500.

STEUN
Antwerpen BuSO Sint-Jozefinstituut De leerlingen op een laagdrempelige manier betrekken 

bij initiatieven om hen te leren genieten van een gezonde 
lunch en een actieve speeltijd die ze (toekomstgericht) 
zelf in handen nemen.

4.500 €

Brugge - Sint-Michiels SBSO De Passer Aan de leerlingen drinkflessen uitdelen en alternatieve 
activiteiten organiseren tijdens de lessen om hen aan te 
moedigen meer te bewegen en gezonder te leven.

5.000 €

Halen - Loksbergen Kookdroom Maken van te gekke filmpjes over gerechten met 
groenten en deze gerechten aanleren en klaarmaken 
tijdens kookkampen met kinderen; om de kinderen te 
conditioneren bij het zien van bepaalde groenten en om 
hen aan te moedigen ze na het kamp aan te leren aan 
hun broer, zus, familie.

5.000 €
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Namur Communauté Scolaire Sainte-
Marie Namur

Openen van een duurzaam schoolrestaurant om 
gevarieerd, gezond, lokaal en ethisch te eten zonder afval 
te produceren en van een winkeltje om duurzame snacks 
aan te bieden; en aankopen van sportmateriaal dat de 
leerlingen buiten de lesuren op school mogen gebruiken.

5.000 €

Namur - Lives-sur-Meuse Skatoria Verspreiden van de schokkende animatie ‘Junk Food 
Bad Trip’ onder jonge skaters om hun aandacht te 
vestigen op de slechte kwaliteit van hun voeding en 
op misleidende marketingcampagnes; en om hen aan 
te moedigen hun voedingspatroon te observeren, te 
analyseren en anders aan te pakken.

3.000 €

Sint-Jans-Molenbeek Association des Jeunes 
Marocains

Organiseren van initiatielessen Engels boksen voor 20 
tot 25 meisjes van 13 tot 18 jaar, op zaterdag en zondag, 
inclusief 4 weekends die sport, gezonde voeding en 
methodisch studeren, combineren; en ook de ouders van 
de meisjes sensibiliseren rond die thema’s.

5.000 €

Turnhout Scholengroep Fluxus - 
Freinetschool de Vlindertuin

Natuurlijke speelelementen aanbieden op de speelplaats 
ten einde de kinderen aan te zetten om meer te bewegen; 
en voorzien in een multifunctioneel moestuinhuis om 
hen de kans geven om samen met leerkrachten, ouders 
en buurtbewoners in de aangrenzende moestuinen te 
werken en om aldus meer te leren over gezonde voeding: 
zelfontdekkend, actief, in een sociale en betekenisvolle 
context.

5.000 €

Vorselaar Vrije Lagere Oefenschool 
Windekind (OZCS ZK)

Vanuit ‘Sport op School’ inzetten op beweging en 
gezonde voeding op school om de ideale balans te 
vinden tussen leren en leven, ten einde het welbevinden 
van de leerlingen en de duurzaamheid op school te 
bevorderen.

5.000 €

Welkenraedt - Henri-
Chapelle

Ecole Fondamente 
Communale d’Henri-Chapelle

De leerlingen van de school 2 jaar lang aansporen om 
meer gezond en duurzaam te eten en hen ook stimuleren 
om meer te bewegen via innovatieve lichamelijke 
activiteiten zoals yoga en meditatie in klasverband, om 
het welbevinden van de leerlingen te verbeteren.

5.000 €

Zandhoven Scholengroep Invento - 
Go! Technisch Atheneum 
Brasschaat

In samenwerking met verschillende studierichtingen 
een duurzaam gezondheidsbeleid uitbouwen: met een 
foodtruck waar gezonde voeding wordt aangeboden; een 
watertap om meer water te drinken; het inrichten van de 
buitenruimte met fitnesstoestellen en volksspelen om 
fysieke activiteiten te stimuleren; het uitbouwen van een 
picknickzone met staantafels; en met het koppelen van 
het hergebruik van materialen aan afvalpreventie.

5.000 €

FONDS HADERMANN-MISGUICH

DOELSTELLING Het Fonds steunt projecten ten bate van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin 
Fabiola, en geeft prioriteit aan de projecten van het Fonds Edouard Misguich (Fondation 
ULB) dat kunst toegankelijk wil maken voor iedereen en dat antieke sculpturen die het 
beheert, ter beschikking stelt aan musea.

FONDS ROTARY BELGIUM

DOELSTELLING Levensvoorwaarden van de bevolking op duurzame wijze verbeteren door projecten van 
algemeen belang op Belgisch of internationaal niveau te ondersteunen alsmede bij te 
dragen aan initiatieven en fondsen van The Rotary Foundation. 

REALISATIE(S) Vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 25.685.



ACTIVITEITENVERSLAG 2020 : UW SELECTIE

163/473

STEUN
ZWITSERLAND Rotary International (Europe/

Africa Office)
Leveren van materiaal en machines om jongeren van 
de Mityana Standard High School, in Oeganda, tegen 
het einde van hun schoolcarrière te leren naaien, breien, 
schoenen maken en borduren; teneinde hun zoektocht 
naar werk te vergemakkelijken en de hoge werkloosheid 
in het land te bestrijden; en teneinde aldus te vermijden 
dat veel jongeren terechtkomen in de criminaliteit, 
kindhuwelijken en risicogedrag.

8.624 €

Rotary International (Europe/
Africa Office)

Steunen van het project ‘End Polio Now’, dat polio 
wereldwijd wil uitroeien.

3.748 €

Rotary International (Europe/
Africa Office)

Steunen van het project ‘End Polio Now’, dat polio 
wereldwijd wil uitroeien.

490 €

Rotary International (Europe/
Africa Office)

Optimaliseren van de investeringen in humanitaire 
projecten en studiebeurzen, die werden geïnitieerd door 
Rotaryleden in België en andere landen.

7.521 €

Rotary International (Europe/
Africa Office)

Wereldwijd uitroeien van polio; het wilde poliovirus is nog 
enkel aanwezig in Afghanistan en Pakistan.

5.302 €

FONDS VRIENDEN VAN DESIGNERS AGAINST AIDS

DOELSTELLING Filantropen steunen HIV/AIDS-projecten en vertrekken daarbij vanuit de jongerencultuur 
en hun favoriete muziek-, mode- en sporthelden.

FONDS VRIENDEN VAN DOCTORS4DOCTORS

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten rond de zorg voor artsen: medische hulp, psychologische 
begeleiding, het leren van vaardigheden rond afbakening, organisatie en teamwerking in 
de praktijk.

FONDS VRIENDEN VAN EUFOREA

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten om allergieën, luchtwegenaandoeningen en astma in 
Europa aan te pakken, met optimale verzorgingstrajecten, en vormingen voor patiënt en 
medische gemeenschap.

SCHENKERSKRING ROTARY VERSLAVINGSPREVENTIE

DOELSTELLING Giften inzamelen voor het implementeren van evidence based preventieprogramma’s rond 
verslaving.

OUDEREN

BAROMETER ‘LEVENSKEUZES OP LATERE LEEFTIJD’

DOELSTELLING Bekendmaking van de resultaten van de Barometer ‘Levenskeuzes op latere leeftijd’ op 
basis van een enquête bij meer dan 2000 60-plussers.

REALISATIE(S) > op vraag van de Koning Boudewijnstichting voerde het onderzoeksbureau Indiville 
voor de tweede keer een onderzoek bij een representatieve groep van meer dan 2.000 
Belgen tussen 60 en 84 jaar oud, die (nog) niet-hulpbehoevend zijn, om hun visie op ouder 
worden, hun verwachtingen en bezorgdheden te capteren
> publicatie ‘Levenskeuzes van 60-plussers’. Hoe kijken niet-hulpbehoevende 
zestigplussers zelf tegen het ouder worden aan?

EUROPEAN FOUNDATIONS’ INITIATIVE ON DEMENTIA (EFID)

Partner(s) European Foundations’ Initiative on Dementia
Operationele partner(s) Network of European Foundations, Robert Bosch Stiftung, Fondation Médéric Alzheimer, Fondazione 

Compagnia di San Paolo, Porticus

DOELSTELLING Europese prijzen voor lokale projecten die mensen met dementie in hun eigen buurt of 
dorp integreren.
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REALISATIE(S) > webinar ‘Addressing dementia in migrant communities – From diagnosis to EU policy 
actions’, in samenwerking met EPC (28 september)
> publicatie ‘EFID 2010-20 - A road well-travelled’. EFID ijvert al tien jaar voor een 
inclusieve en dementievriendelijke samenleving. Met vernieuwende initiatieven, 
kernverwezenlijkingen en aanbevelingen voor de toekomst
> negen geselecteerde Award-winnaars kregen in 2020 samen in totaal 67.500 euro, een 
bedrag dat zal worden besteed aan het opdrijven van hun inspanningen om mensen met 
dementie bij te staan in Europa, nu de pandemie hen zo hard treft. Ze dragen ook verder 
in de toekomst de leidende principes uit van een inclusieve samenleving voor personen 
met dementie:
>> Foton, Samen voor een dementievriendelijke samenleving!, Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen, België
>> Het Ventiel, België
>> Aktion Demenz, Connexia, Oostenrijk
>> Demenz Support Stuttgart, Demenz Support Duitsland, Duitsland
>> Go Upstream, Scotland
>> KONFETTI im Kopf e.V., Duitsland
>> Foundation Compassion Alzheimer (FCAB), Bulgarije
>> Diaconia Valdese, Commissione Sinodale per la Diaconia – Rifugio Re Carlo Alberto, 
Italië
>> France Alzheimer Vaucluse, Frankrijk

TUBBE VOOR WOONZORGCENTRA

Financiële partner(s) AVIQ, Iriscare en Belfius 

DOELSTELLING Een ander zorgmodel (relationeel en participatief) in woonzorgcentra integreren, met 
bewoners en personeel.

REALISATIE(S) > twee projectoproepen ‘Woonzorgcentra waar het goed wonen en werken is: coaching 
voor meer participatie en autonomie’ (in Vlaanderen en in Wallonië), steun voor coaching 
in woonzorgcentra die willen overstappen naar het Tubbe-model: 58 projecten kregen 
steun voor een totaalbedrag van € 284.000. De oproep werd in Wallonië gesteund door 
AVIQ
> lancering van een nieuwe projectoproep ‘Woonzorgcentra waar het goed wonen en 
werken is: coaching voor meer participatie en autonomie in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest’ in 2020; selectie in 2021. Deze oproep wordt gesteund door Iriscare
> publicatie ‘ZOOM: Het Tubbe-model, inspiratie voor onze woonzorgcentra’. Beter leven in 
onze woonzorgcentra? In ongeveer 70 woonzorgentra in België wordt het Zweedse Tubbe 
geïntroduceerd

STEUN
Aalst OCMW Aalst Starten met een innovatief en participatief traject om 

de zorgorganisatie in de 4 woonzorgcentra in overleg 
met bewoners, mantelzorgers en medewerkers anders 
aan te pakken; om te onderzoeken hoe het welzijn en de 
levenskwaliteit van de bewoners, en het arbeidswelzijn 
van de medewerkers kan worden verhoogd.

5.000 €

Antwerpen Zorgbedrijf Brasschaat (WZC 
Vesalius)

Via een participatieve actiegerichte methode aan 
bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers 
vragen wat zij verwachten van een warm welkom; en de 
verzamelde ideeën met alle betrokkenen projectmatig 
uitwerken; om ervoor te zorgen dat (potentiële) 
bewoners weten dat hun gewoonten van thuis kunnen 
worden verdergezet; en om als woonzorgcentrum een 
warme, veilige thuishaven te zijn.

5.000 €

Balen OCMW Balen (WZC Ter Vest) Vertrekken vanuit de vragen en noden van de bewoners 
van het woonzorgcentrum en groeien naar een 
vraaggestuurd aanbod om meer bewonersgericht te 
werken en kleinschaliger te wonen.

5.000 €
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Berlaar Zorggroep Zusters van Berlaar 
vzw (WZC Kloosterhof)

Routines loslaten en kritisch kijken naar de unieke 
ervaringen, behoeften en verwachtingen van ieder mens; 
en de krachten en talenten van iedereen bundelen; om te 
bouwen aan een (t)huis waar wonen en werken ‘samen-
leven’ wordt.

5.000 €

Bertrix Maison de Repos Saint-
Charles

Kiezen voor een participatief model: inzetten op de 
zelfbeschikking van de resident en op de motivatie van 
de medewerkers; focussen op respect tussen iedereen 
(ouderen, hun familie, personeelsleden); en eigen 
zekerheden in vraag durven stellen.

5.000 €

Bièvre Résidence Saint-Hubert Gebruik maken van de verhuizing van het 
woonzorgcentrum en van het optrekken van de 
capaciteit tot 84 bedden, om een nieuw levensplan op 
te stellen; dit omvat het ontwikkelen van participatie en 
autonomie (bv. rekening houden met de wensen van de 
ouderen); en daarnaast openen van een cafetaria en een 
winkeltje.

5.000 €

Brasschaat Vulpia Vlaanderen vzw (Hoeve 
Blaret)

Samenzetten van bewoners, personeel, familieleden en 
vrienden om krachtig bij te dragen tot sociale participatie 
en lokale integratie; en om van het woonzorgcentrum 
aldus een warme, aangename en motiverende huis- en 
werkplek te maken.

5.000 €

Brussel Huize Sint-Monika Met de inzet van alle personeelsleden van het 
woonzorgcentrum, en met de medewerking van 
bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers, samen 
nadenken en nieuwe praktijken implementeren en 
evalueren, om tegen 2025 in een ideaal rusthuis te 
wonen en te werken.

5.000 €

Brussel - Neder-over-
Heembeek

De Overbron Inzetten op het zelfbeschikkingsrecht, de inspraak en 
participatie van de bewoners van het woonzorgcentrum 
om er een warme thuis van te maken, waar zij zelf 
beslissen over hun leven, tijd en ruimte; het personeel 
staat ter beschikking en krijgt ook een stem.

5.000 €

Charleroi - Couillet MRS Couillet “Au R’cwè du vî 
Clotchi” (CPAS de Charleroi)

Toelaten dat de residenten en het personeel actiever 
deelnemen aan het beheer van het woonzorgcentrum en 
zelf projecten en activiteiten uitwerken; de directie kan 
dan instaan voor een hefboomeffect; teneinde ervoor te 
zorgen dat iedereen zich gelukkig voelt in het WZC.

5.000 €

Crisnée Résidence Werson (Résidence 
Célinie)

In het kader van de Tubbecoaching, met en door 
de residenten plannen ontwikkelen, om terug zin te 
krijgen in het leven; onder meer via het maken van 
themagroepjes om projecten op te zetten, in te voeren en 
op te volgen rond keuken, tuin, buitenruimtes, activiteiten, 
collectieve ruimtes en uitstappen in de buitenwereld.

5.000 €

Dendermonde IKOO De participatie en autonomie van de bewoners in 
de assistentiewoningen versterken op basis van 
het Tubbemodel; en nog meer te betekenen voor de 
gebruikers van het centrum voor dagverzorging; om er 
nog meer hun verhaal, hun wereld, hun beleving en hun 
zingeving van te maken.

5.000 €

Dinant Résidence Churchill Beklemtonen van de autonomie, de participatie en de 
zelfbeschikking van elke resident om een levensplek 
te creëren waar elke oudere zich thuis voelt; met 
medewerkers die gedreven zijn door openheid, 
ontwikkeling en wederzijds respect; en met de 
betrokkenheid van de familieleden.

5.000 €

Écaussinnes - 
Écaussinnes-Lalaing

CPAS d’Ecaussinnes Inschakelen van een globale Tubbecoaching om 
toe te laten dat alle diensten worden ondersteund, 
maar ook, en vooral, om de residenten een beeld te 
geven van alle aspecten en activiteiten binnen het 
woonzorgcentrum, teneinde hen aan te moedigen om 
zelf hun verantwoordelijkheid op te nemen en meer 
interpersoonlijke relaties op te bouwen.

5.000 €



ACTIVITEITENVERSLAG 2020 : UW SELECTIE

166/473

Estinnes - Rouveroy Le Rouveroy In een nieuw geïntegreerd gebouw een nieuw elan 
creëren om bij te dragen tot meer respect voor 
de mensen, hun keuzes, hun persoonlijkheid en 
waardigheid, op een plek waar het welbevinden alle 
ruimte krijgt.

5.000 €

Florennes - Hemptinne-
lez-Florennes

CPAS de Florennes Verhuizen van het woonzorgcentrum en uitbreiden van 
de capaciteit tot 93 bedden; opvangen van de bewoners 
in moderne functionele ruimtes die beantwoorden aan 
de architectuurnormen van het Waals Gewest; zich 
gedeeltelijk inspireren op het tubbemodel om de transitie 
zo harmonieus mogelijk te laten verlopen.

5.000 €

Gent - Oostakker Zorg-Saam Zusters Kindsheid 
Jesu vzw (WZC Sint Eligius)

IJveren voor een zinvolle dagbesteding die door de 
bewoner in overleg met de medewerker wordt bepaald, 
en voor meer interactie tussen de lokale gemeenschap 
en het woonzorgcentrum, om bij te dragen tot goed 
wonen, leven en werken.

5.000 €

Herstal Résidence “Louis Demeuse” 
(ISoSL)

Helpen van nieuwe residenten om hun leven in het 
woonzorgcentrum voort te zetten op basis van hun 
eigen persoonlijkheid, smaak, verlangens, gewoonten; en 
daarbij rekening houden met hun relatieve autonomie en 
fysieke/cognitieve aandoeningen.

5.000 €

Ittre - Haut-Ittre Au Privilége (Anima Care 
Wallonie)

Consolideren van het Tubbeproject om de algemene 
solidariteit, ten gevolge van de covid-19-crisis, in het 
woonzorgcentrum te behouden; en aldus toelaten dat 
alle betrokkenen zich kunnen inzetten voor de kwaliteit 
van het dagelijkse leven en de zorg, de maaltijden, de 
activiteiten en het algemeen beheer, inclusief het onthaal 
en het verfraaien van de leefomgeving.

5.000 €

Jabbeke Woonzorgnetwerk Spirit Steunen op het Tubbemodel om bij de begeleiding en 
zorg met respect te luisteren naar bewoners en hun 
familie; en om hen, in verbondenheid en dialoog, inspraak 
te geven in het uitbouwen van de organisatie en werking 
van het woonzorgcentrum.

3.000 €

WZN Spirit vzw (Avondrust) Steunen op het Tubbemodel om bij de begeleiding en 
zorg met respect te luisteren naar bewoners en hun 
familie; en om hen, in verbondenheid en dialoog, inspraak 
te geven in het uitbouwen van de organisatie en werking 
van het woonzorgcentrum.

3.000 €

Jabbeke - Varsenare Woonzorgnetwerk Spirit (WZC 
Sint Godelieve)

Steunen op het Tubbemodel om bij de begeleiding en 
zorg met respect te luisteren naar bewoners en hun 
familie; en om hen, in verbondenheid en dialoog, inspraak 
te geven in het uitbouwen van de organisatie en werking 
van het woonzorgcentrum.

3.000 €

Jalhay - Sart-lez-Spa Résidence Les Cheveux 
d’Argent

De bewoners betrekken bij beslissingen in het 
woonzorgcentrum om hen centraal te stellen, hun 
keuzes te respecteren en toe te laten dat ze hun 
dagelijkse sociale rol blijven spelen (met behulp van 
familieleden en medewerkers); beklemtonen van een 
relationele zorg die steunt op autonomie, welwillendheid, 
initiatief en verantwoordelijkheid.

5.000 €

Kluisbergen - Kwaremont Zorgnetwerk Cur@-Z IJveren voor gastvrije leefgemeenschappen vanuit de 
kernwaarden spiritualiteit, zorgzaamheid, solidariteit, 
integriteit, gastvrijheid en waardigheid, om de gasten, 
en in het bijzonder zorgbehoevende en kwetsbare 
ouderen, in de woonzorgcentra van het zorgnetwerk in 
de Vlaamse Ardennen, een nieuwe of tweede thuis geven 
waar ze hun dagen vanuit hun eigen persoonlijkheid en 
identiteit betekenisvol kunnen invullen.

5.000 €

Kruishoutem Vijvens Bewoners en medewerkers maximaal betrekken en een 
stem geven om in het woonzorgcentrum goed te kunnen 
wonen, leven en werken; zingeving vanuit de waarden: 
Acceptatie, Alertheid, Nabijheid, Dromen en doen, Allen, 
C(k)ompas, Hoop en Thuis (=AANDACHT).

5.000 €
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La Louvière CPAS de La Louvière 
(Résidence Laetare)

Ouderen in het woonzorgcentrum opnemen als 
volwaardige burgers en hun eigen bagage, verlangens en 
vaardigheden integreren in een instelling die streeft naar 
meer menselijkheid; en ervoor zorgen dat alle bewoners 
het gevoel hebben actor te zijn van hun eigen leven.

5.000 €

Entraide Fraternelle Jolimont 
asbl (La Visitation)

De bewoners betrekken bij de inrichting van 2 keukentjes 
en bij het opfleuren van de saaie infrastructuur in het 
woonzorgcentrum; met aangepaste kleuren voor elke 
ruimte en een eigen toets voor elke verdieping om de 
ouderen op te vrolijken, hun eetlust op te wekken en 
stress te verminderen; maar ook om verwarde mensen 
vaste oriëntatiepunten aan te reiken.

5.000 €

Entraide Jolimontoise De collectieve leefomgeving samen duurzaam 
herscheppen, ze bekijken als een open ontmoetingsplek 
die aanzet tot uitwisselen, samen nadenken en luisteren; 
een sociale plek die door iedereen wordt gecreëerd voor 
iedereen, en waar ook mensen met cognitieve problemen 
hun potentieel kunnen ontplooien en deelnemen aan het 
samenzijn. 

5.000 €

Les Bons Villers - Villers-
Perwin

Résidence Corbisier Blijven inzetten op de relationele begeleiding in het 
woonzorgcentrum en de serviceflats; en intensiever 
focussen op het welbevinden van de bewoners en het 
personeel; teneinde de leefomgeving menselijker te 
maken en beter te luisteren naar de noden van ouderen 
en medewerkers.

5.000 €

Leuven - Heverlee Woon- en zorgcentrum 
Annuntiaten Heverlee

Het geven van een knuffel, een ondersteunend gebaar 
en inspraak in de organisatie van je woon- en werkplek 
bekijken als een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit 
van het leven van mensen, en als indicatoren van een 
relatiegerichte zorg en van zorgzaam samenleven in een 
woonzorgcontext. 

5.000 €

Libramont-Chevigny Résidence Bois de Bernihé 
(Vulpia Wallonie)

In het woonzorgcentrum inzetten op autonomie en 
actieve participatie; projecten delen met de bewoners 
en steunen van initiatieven die inspelen op hun 
verlangens en verwachtingen; teneinde een aangename 
leefomgeving te creëren waartoe medewerkers en 
bewoners samen bijdragen.

5.000 €

Liège Résidence Couvent de la 
Chartreuse (Vulpia Wallonie)

Samen ontmoetings- en uitwisselingsplekken inrichten 
om binnen het woonzorgcentrum een nieuwe 
samenlevingscultuur te installeren; met een meer 
discrete zichtbaarheid van een effectieve, professionele 
zorg; verhogen van de dialoogvaardigheid van de teams; 
teneinde een plek te creëren waar mensen graag samen 
zijn.

5.000 €

Résidence Franki (Vulpia 
Wallonie)

Ouderen erkennen als deskundigen van hun eigen 
leven om hen toe te laten het leven te leiden dat ze 
dromen; en samen met hen de krachtlijnen van het 
leven in het woonzorgcentrum vastleggen, steunend op 
verdraagzaamheid, vrije meningsuiting, communicatie en 
menselijke warmte.

5.000 €

Manage Les Jardins de Scailmont Opleiden en coachen van de medewerkers om een 
leefomgeving te ontwikkelen die focust op de relationele 
en sociale noden van ouderen met cognitieve problemen; 
de oudere staat centraal bij beslissingen, kiest zelf hoe 
hij leeft en wordt aangemoedigd om deel te nemen aan 
het dagelijkse leven.

5.000 €

Menen - Rekkem Zilvervogel Rekkem In het kader van een nieuwbouw en van een meting 
van de bewonerstevredenheid, de bewoners in 
participatiegroepen motiveren om, in samenwerking en 
dialoog met de medewerkers, hun toekomst te plannen, 
te organiseren en te realiseren.

5.000 €



ACTIVITEITENVERSLAG 2020 : UW SELECTIE

168/473

Mons - Ghlin Oeuvre Fédérale Les Amis 
des Aveugles et Malvoyants 
(Résidence Comtesse 
Madeleine D’oultremont)

Kiezen voor een innovatief, participatief management in 
het woonzorgcentrum om de hoge begeleidingskwaliteit 
te behouden; focussen op een leefomgeving op 
maat van de bewoners en hun noden; en zowel de 
medewerkers als de bewoners aanmoedigen om zich 
thuis te voelen in het centrum.

5.000 €

Namur Association Notre-Dame asbl 
(Foyer Sainte-Anne)

Inschakelen van Tubbecoaching om de waarden van 
deze filosofie en de transitie naar een model dat beter 
aansluit bij de specifieke noden van elke bewoner 
correcter te integreren in de dagelijkse praktijk in het 
woonzorgcentrum.

5.000 €

Namur - Cognelée Accueil et solidarité asbl 
(Residence de l’univers)

Inschakelen van de groep ‘Accueil et solidarité’ om voor 
en met de mensen in het woonzorgcentrum (ouderen, 
hun familie, personeelsleden en verantwoordelijken) op 
zoek te gaan naar een identiteit voor de residentie in een 
wereld in verandering.

5.000 €

Namur - Wépion Home “Le Grand Pré” (CPAS 
de Namur)

Ontwikkelen van een participatief beheer en een 
relationele begeleiding van de bewoners in het 
woonzorgcentrum, steunend op Montessori en op 
Tubbe, om alle ouderen het gevoel te geven dat ze daar 
gerespecteerd worden en thuis zijn.

5.000 €

Opglabbeek Sint-Barbara Bevorderen van de participatie van bewoners, familie, 
medewerkers en partners via themagroepen, hen de 
kans geven om ideeën samen om te zetten in acties, 
met behulp van teamleaders die optreden als motivator, 
begeleider en coach; om te komen tot een ‘(t)huis’ waar 
iedereen spreekrecht heeft en invloed kan uitoefenen op 
het leven van alledag.

5.000 €

Péruwelz - Brasmenil Manoir du Ménil (Rapsode) De organisatie in de instelling anders aanpakken 
uitgaande van de noden van de residenten en van alle 
actoren die dagelijks met hen bezig zijn.

5.000 €

Plombières - Moresnet Inago (Résidence La Kan) Aan vaak kwetsbare ouderen met een beperkte 
autonomie een eigen plek aanbieden in het 
woonzorgcentrum om bij te dragen tot hun welbevinden, 
veiligheid, respect en erkenning; en inzetten op 
medewerkers die naar hen luisteren en hun vragen, 
verlangens en wensen in het leven respecteren.

5.000 €

Quiévrain - Audregnies Foyer notre dame de la paix Versterken en formaliseren van de betrokkenheid van 
bewoners, familieleden en personeel bij het beheer 
van het woonzorgcentrum om de levenskwaliteit voor 
iedereen te verbeteren en er een levensplek van te maken 
waar iedereen zich volledig kan ontplooien naargelang 
van zijn verlangens, noden en talenten.

5.000 €

Rochefort Association Maison de Repos 
“Résidence Préhyr”

De kwaliteit van het sociale omgang verbeteren om de 
zorg humaner te maken; dit omvat: aan de residenten 
een nuttig en veilig gevoel geven om hun autonomie en 
onafhankelijkheid te versterken; en aan de medewerkers 
een meer verrijkende, voldoening schenkende 
persoonlijke en professionele situatie aanbieden.

5.000 €

Roeselare Woonzorgnetwerk 
Vincenthove 

Op zoek gaan naar efficiëntere participatiemethodes om 
bewoners, familieleden en medewerkers te bevragen en 
de inspraak van de betrokkenen te laten groeien; en de 
bewoners meer betrekken bij dagelijkse taken om hun 
mogelijkheden en competenties sterker te benutten; om 
hen een goed gevoel te geven.

5.000 €

Roosdaal - Pamel Woon en zorgcentrum Onze-
Lieve-Vrouw

Streven naar meer bewonersgericht werken in het 
woonzorgcentrum via een opleiding ‘Wonen en leven’ 
voor 2 personeelsleden, overleg op directieniveau en 
een infomoment van 3 uur voor personeel, vrijwilligers, 
bewoners en hun familieleden; uitkijken naar externe 
coaching om een echte mentaliteitsverandering te 
realiseren.

5.000 €
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Ruiselede Curando O.L.V. van 7 Weeën Organiseren van rondetafels (‘Gezellekes’) om met de 
deelnemers op zoek te gaan naar hun vragen/noden en 
om deze om te zetten in uitdagingen; en aldus een open 
dynamiek creëren die leidt tot een sociaal gebeuren 
vanuit een relatiegericht model.

2.000 €

Curando O.L.V. van 7 Weeën 
Ruiselede

De medewerkers van het woonzorgcentrum aansporen 
om besluiten te nemen op basis van het denkkader van 
Tubbe, om een persoons- en relatiegerichte zorg in de 
dagelijkse multidisciplinaire werking te integreren.

2.000 €

Curando O.L.V. van 7 Weeën 
Ruiselede vzw (Midden)

De zorgverlening zo nauw mogelijk laten aansluiten 
op de behoeften, wensen en noden van de bewoners, 
om hun mogelijkheden en capaciteiten te behouden, 
te benutten en te ondersteunen, ten einde ervoor te 
zorgen dat ze hun eigen leven blijven behouden en 
actief kunnen bijdragen aan het dagelijkse leven in het 
woonzorgcentrum.

2.000 €

Curando O.L.V. van 7 Weeën 
Ruiselede vzw (WZC De 
Karmel)

Samen met medewerkers en bewoners nadenken en 
creëren van een draagvlak om relatiegerichte zorg 
maximaal te realiseren; en blijven sensibiliseren om de 
cultuurverandering te verankeren.

2.000 €

Curando O.L.V. van 7 Weeën 
vzw (WZC Marialove)

Extra inzetten op het luisteren naar het levensverhaal 
en de keuzes van bewoners en daar zoveel mogelijk 
rekening mee houden; nog meer bottom-up werken en 
alle medewerkers een stem geven in dit proces; om 
ervoor te zorgen dat de bewoners de regie over hun 
wonen en leven maximaal behouden.

2.000 €

Seneffe  Espérance SPRL (Résidence 
d’Arquennes)

Invoeren van het participatieve werkings- en 
organisatiemodel van Tubbe om het dagelijkse leven in 
het woonzorgcentrum te verbeteren voor de ouderen, 
hun familie en het personeel teneinde iedereen 
gelukkiger te maken; en inschakelen van externe 
coaching om het personeel te helpen de zorg beter toe 
te spitsen op het relationele en om de ouderen te helpen 
intenser deel te nemen aan het dagelijkse leven.

5.000 €

Stavelot CPAS de Stavelot (Résidence 
Ferdinand Nicolay)

In het woonzorgcentrum tegemoetkomen aan de 
wensen van de nieuwe generaties ouderen om hun 
zelfbeschikking zoveel mogelijk te behouden en aan het 
streven van de nieuwe generaties werknemers om zinvol 
werk te verrichten, teneinde beperkingen om te zetten in 
opportuniteiten.

5.000 €

Theux CPAS de Theux Verbeteren van de werking en de leefomgeving in het 
woonzorgcentrum om de levenskwaliteit te verhogen 
voor de residenten en het personeel; en daarnaast, op 
het terrein van het woonzorgcentrum, ook serviceflats 
creëren die geïnspireerd zijn op het Tubbemodel.

5.000 €

Tournai Maison de retraite Home 
“Moulin à Cailloux” (CPAS de 
Tournai)

Invoeren van het Zweedse tubbebeheersmodel in het 
woonzorgcentrum om residenten en personeelsleden 
meer te betrekken bij de beslissingen; residenten worden 
opnieuw actor van hun eigen leven, teneinde zich meer 
thuis te voelen in een instelling met 153 gasten; en 
opnieuw zin geven aan het werk van de medewerkers 
om hen weer te motiveren.

5.000 €

Verviers CPAS de Verviers (Résidence 
Saint Joseph)

In het woonzorgcentrum aan alle 200 bewoners het 
gevoel geven dat ze als individu in hun eigen huis 
wonen en dat hun noden, verwachtingen, ervaringen en 
persoonlijke keuzes worden gerespecteerd; op die eigen 
plek neemt de oudere zijn eigen beslissingen en wordt 
hij relationeel ondersteund door gemotiveerd, betrokken 
personeel.

5.000 €
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Verviers - Stembert Résidence “La Barcarolle” 
(CPAS de Verviers)

Voorzien in een luisterend oor, ondersteuning en tools 
teneinde aan elke resident de kans te geven om van 
elke dag een zondag te maken, d.w.z. een dag waarop 
iedereen vrij is om zijn favoriete tijdverdrijf zonder 
tijdslimiet of beperking te beoefenen (knutselen, 
tuinieren, lezen, eender wat); om aldus van elke dag een 
leuke dag te maken.

5.000 €

Viroinval CPAS de Viroinval (Repos des 
Vallées)

Inschakelen van coaching om het streven naar een 
maximale autonomie en het stimuleren van nog intacte 
vaardigheden voort te zetten, maar ook om bepaalde 
weerstanden bij sommige medewerkers weg te werken, 
teneinde het wij-zij-denken te vervangen door een WIJ-
verbondenheid.

5.000 €

Waterloo CPAS de Waterloo (Les 
Gibloux)

Alle medewerkers in het woonzorgcentrum, dus ook niet-
zorgverleners, aanmoedigen om rekening te houden met 
de concrete noden en de autonomie van de ouderen, om 
hen kwaliteitsvol te ondersteunen op hun levenspad.

5.000 €

Wavre Résidence Bois du Manil Luisteren naar de noden van de residenten, hoe verzwakt 
en afhankelijk ze in deze laatste levensfase ook kunnen 
zijn; en sensibiliseren van elke medewerker om ze te 
betrekken bij het dagelijkse leven en ze te ondersteunen 
op de weg naar een ‘echt’ kwalitatief, zinvol leven.

5.000 €

Zedelgem Zorg en Welzijn Zedelgem De bewoners inspraak geven in het leven van elke dag 
om hun eigen kracht te benutten en hun autonomie te 
maximaliseren; en de medewerkers motiveren vanuit 
het Tubbemodel; om een uniek, verbindend woon- en 
leefhuis te creëren. 

5.000 €

FONDS JEAN & DENISE BLOCH-ERRERA

DOELSTELLING Steun aan projecten die de situatie van ouderen in moeilijkheden in België willen 
verbeteren.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 3.860.

STEUN
Evere IZH Hobby Realiseren van een muurschildering op de gevel van 

een gemeenschapslokaal voor ouderen, teneinde na te 
denken over de meervoudige identiteit van de gebruikers 
en de buurtbewoners, van alle leeftijden en met diverse 
achtergronden.

3.860 €

FONDS ELIE CANTINIAU

DOELSTELLING Verbeteren van de levenskwaliteit van de gasten van het woonzorgcentrum Le Royal in 
Anderlues, met bijzondere aandacht voor zorg, voeding en vrijetijdsbesteding.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 5.000.

STEUN
Anderlues Le Royal Steun in het kader van de covid-19-crisis. 5.000 €

FONDS EUDOMOS – INNOVATIVE KOMMUNIKATIONSMITTEL IN OSTBELGIEN

DOELSTELLING Initiatieven steunen voor ouderen in het oosten van België, om bestaande diensten te 
versterken of nieuwe diensten te creëren.

REALISATIE(S) Projectoproep: 3 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 23.000.

STEUN
Bütgenbach ÖSHZ Bütgenbach Ouderen uit de gemeente in Bütgenbach helpen om 

autonoom te leren omgaan met smartphone, tablet en 
pc, teneinde hen aan te moedigen digitaal uit te wisselen 
met hun familie en vrienden, en ouderen wereldwijd.

7.500 €
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VIVIAS Aan ouderen van het woonzorgcentrum in Bütgenbach, 
aanbieden van webradio met een keuze tussen 
verschillende kanalen die inspelen op hun specifieke 
noden (activerende muziek overdag, rustige 
avondmuziek, verjaardagsgroeten, wzc-nieuws, 
voorleesboeken).

8.000 €

Eupen Josephine-Koch-Service Inzetten van tablets om de sociale contacten te 
onderhouden tussen een school, bezoekers en het 
toekomstige woonzorgcentrum in Eupen, om bij te 
dragen tot de levenskwaliteit van eenzame ouderen.

7.500 €

FONDS ANNE-JOSEPH GALER

DOELSTELLING Morele en materiële hulp aan ouderen die in isolement of in armoede leven, in de streek 
van Ohey.

HOUILLOGNE-HANNE FONDS 

DOELSTELLING Betere gezondheid en levensomstandigheden voor ouderen, zodat mensen met dementie 
thuis kunnen blijven wonen. Bijzondere aandacht voor kunstzinnige projecten.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 3.330.

STEUN
Antwerpen laVox vzw Organiseren van online-miniconcerten, zowel 

Nederlands- als Franstalig, voor de ouderen in 
woonzorgcentra.

3.330 €

FONDS MARIANNE EN JEAN MECHELYNCK

DOELSTELLING Steun voor professionals en vrijwilligers bij de communicatie en het gesprek met 
patiënten en hun naasten rond palliatieve zorg.

REALISATIE(S) Projectoproep ‘Fonds Marianne en Jean Mechelynck’; selectie in 2021.

FONDS HÉLÈNE ET GEORGES SERVAIS-RENIER

DOELSTELLING Bij voorrang steun voor projecten rond infrastructuur (met uitzondering van 
vastgoedwerken), animatie en sociale bijstand voor bewoners van het rusthuis Maison 
Françoise Schervier in Embourg.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 12.000.

STEUN
Chaudfontaine - 
Embourg

Maison de repos Françoise 
Schervier

Beschermen van de residenten tijdens de 
gezondheidscrisis ten gevolge van covid-19.

12.000 €

FONDS ANICK SIMEON

DOELSTELLING Steun aan burgerinitiatieven voor de verbetering van de levenskwaliteit van ouderen in 
Florenville. 

REALISATIE(S) Projectoproep: 7 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van €18.665.

STEUN
Florenville Bibliothèque publique de 

Florenville
Na afloop van de lockdown realiseren van open 
workshops en van audio- en videoclips bij geïsoleerde 
ouderen thuis (levensverhalen, portretten, anekdotes), 
om ze voor te stellen via radio-uitzendingen en openbare 
projecties; in partnerschap met het lokale cultureel 
centrum, een radiozender en woonzorgcentra in 
Florenville.

3.000 €

Les Créateliers Organiseren van workshops rond intergenerationele 
gezelschapsspelletjes en uitwisselingen met ouderen 
in woonzorgcentra en schoolkinderen, om een echte 
interactie en betere menselijke relaties te creëren.

3.000 €
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Les Créateliers In het kader van een lockdownproject ophalen van oude 
stoelen en ze een nieuwe papier-maché-look geven, om 
opnieuw relaties aan te knopen tussen kleinkinderen en 
grootouders.

3.000 €

Maison des Jeunes de Chiny 
et de Florenville

Organiseren van een intergenerationele uitwisseling 
tussen adolescenten en ouderen rond een concreet 
gezelschapsspel dat evolueert naar een virtuele 
dimensie, teneinde ouderen autonomer te leren omgaan 
met communicatietechnologieën; in partnerschap met 
het lokale cultureel centrum, de jeugdhuizen van Chiny 
en Florenville en de bewoners van 2 woonzorgcentra.

665 €

Florenville - Lacuisine Comité de Village de Martué In het dorpscentrum een intergenerationele 
ontmoetings- en ontspanningsplek inrichten met een 
petanquebaan, picknicktafel, rustbanken en bakken met 
bloemen en kruiden, om bij te dragen tot een gezellig 
dorpsleven.

3.000 €

Florenville - Sainte-Cécile Syndicat d’Initiative de Sainte-
Cécile-sur-Semois section 
locale du syndicat d’initiative 
de Florenville

In het dorpscentrum een gemeentelijke ontmoetingsplek 
inrichten met tafels, banken, een vuilnisbak en vaste 
plantenbakken, om bij te dragen tot het samenleven van 
de dorpsbewoners in het algemeen en de ouderen in het 
bijzonder.

3.000 €

Sint-Agatha-Berchem SoluMob Volontaires Organiseren van een netwerk van vrijwilligers om met 
hun eigen auto mensen met mobiliteitsproblemen naar 
medische afspraken of andere activiteiten te brengen 
en tegelijk hun sociaal leven te activeren wat ook direct 
bijdraagt tot hun gezondheid.

3.000 €

FONDS VRIENDEN VAN 1 TOIT 2 AGES

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die banden smeden tussen generaties via een systeem 
waarbij een oudere een student opvangt, in ruil voor een afgesproken tegenprestatie.

KWALITEIT VAN ZORG

EU STAFF COVID-19 SOLIDARITY RESPONSE FUND

DOELSTELLING Organisaties uit de EU-lidstaten ondersteunen die initiatieven van algemeen 
belang ontwikkelen om de Covid-19-pandemie te bestrijden. Noodinitiatieven en 
herstelmaatregelen op korte en middellange termijn komen in aanmerking voor steun, 
afhankelijk van de behoeften op het terrein.

REALISATIE(S) 26 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 318.000.

STEUN
BULGARIJE BCause Foundation In het kader van de opvang van slachtoffers van 

huishoudelijk geweld in vluchthuizen in Bulgarije, en ten 
gevolge van de coronacrisis, financieel steunen van 4 
partnerverenigingen om de getroffen vrouwen een snelle 
PCR-test te laten ondergaan teneinde aan het vluchthuis 
het vereiste negatieve attest te kunnen voorleggen; en 
om de vrouwen ook te helpen met beschermende kledij, 
ontsmettingsproducten en bij onvoorziene medische 
kosten.

10.000 €

Mission Wings Foundation Helpen van een 100-tal vluchtelingenfamilies in 
Bulgarije; met voedselpakketten, geneesmiddelen 
en beschermingsmateriaal (maskers, 
ontsmettingsproducten); en financieren van de huur, 
de administratieve en vervoerskosten van de meest 
kwetsbare gezinnen.

10.000 €

Northwest Project 
Foundation/Fondatsia Proekt 
Severozapad

Verstrekken van warme maaltijden aan ouderen in 12 
dorpen in het noordwesten van Bulgarije.

10.000 €



ACTIVITEITENVERSLAG 2020 : UW SELECTIE

173/473

GRIEKENLAND Bodossaki Foundation Ten gevolge van de covid-19-gezondheidscrisis, 
verstrekken van dringende voedselhulp aan kinderen, 
ouderen en kwetsbare mensen, in het bijzonder als ze in 
quarantaine worden geplaatst, en ook als ze getroffen 
worden door de conjunctuurvertraging.

10.000 €

Faros Steunen van meer dan 5.000 dakloze en erg kwetsbare 
niet-begeleide vluchtelingenkinderen in Griekenland; 
en dekken van allerlei kosten: voor psychosociaal 
personeel dat deeltijds actief is in de opvangcentra, non-
foodproducten en huurgeld.

15.000 €

HONGARIJE Next Step Hungary 
Association

Verminderen van de impact van covid-19 op migranten, 
de kwetsbaarste slachtoffers van de pandemie; hen 
geruststellen, aanmoedigen en materieel en financieel 
steunen; en mensen die tijdens de pandemie werkloos 
werden, intensiever bijstaan om opnieuw werk te vinden.

10.000 €

ITALIË Centro Calabrese di 
Solidarieta

In het kader van de coronacrisis, aanbieden van een 
innovatieve professionele online counselingdienst, 
met psychologische hulp en info over andere sociale 
diensten, voor kinderen die het slachtoffer zijn van 
huishoudelijk geweld.

15.000 €

Cesvi In het kader van de steun aan ouderen in Milaan en 
Bergamo (Italië), versterken van sociale bijstand 
aan huis, opdrijven van de hoeveelheid persoonlijk 
beschermingsmateriaal, ondersteunen van kwetsbare, 
eenzame of in nood verkerende mensen (afleveren van 
voedsel, boodschappen, maskers, geneesmiddelen) en 
coördineren van lokale organisaties en vrijwilligers bij het 
opvolgen en helpen van de meest kwetsbaren.

10.000 €

Emergency Italy - Life support 
for civilian victims of war and 
poverty

Er in het kader van de coronacrisis in Italië voor 
zorgen dat de meest kwetsbare mensen toegang 
hebben tot basiszorg en beter worden voorgelicht 
en gewaarschuwd, teneinde de sociale en 
gezondheidsondersteuning te versterken.

25.000 €

La comunità cooperativa 
sociale onlus

Helpen van kwetsbare mensen in Genua (Italië), die hun 
huis na een lange lockdownperiode mogen verlaten, 
maar niet beschikken over de middelen om maskers, 
handschoenen en ontsmettingsgels te kopen; en hen 
voorlichten over de beschermingsmaatregelen en de 
social distancing die ze in acht moeten nemen.

10.000 €

Moltivolti Multiculturele lunch- en dinerpakketten (halalvlees, 
voedsel zonder allergenen) aanbieden aan mensen die 
het ook zonder de coronacrisis al erg moeilijk hadden; en 
ter beschikking stellen van een gratis wifiverbinding in 
een coworkingruimte.

13.000 €

KROATIE Brave Phone Aanbieden van een veilige, betrouwbare telefonische 
hulplijn, waar kinderen geweld, verkrachting en 
schending van hun rechten kunnen melden; de kinderen 
kunnen ook advies krijgen via sociale netwerken, forums, 
e-mail of chat; ouders in nood kunnen terecht op een 
andere hulplijn.

10.000 €

Udruga MoSt Steunen van 120 daklozen in Split en omgeving, tijdens 
de coronapandemie.

10.000 €

POLEN Fundacja Ocalenie (ang. 
Ocalenie Foundation)

Lanceren van een programma om in te spelen 
op het risico op dakloosheid en armoede van 
vluchtelingengezinnen in Polen en ook om een antwoord 
te geven op het racisme en de vooroordelen tegenover 
vluchtelingen, die sinds 2015 steeds sterker worden in 
Polen; het programma omvat huursubsidies, gezinshulp, 
lessen Pools, sessies psychotherapie, hulp bij het zoeken 
en behouden van een job, educatieve ondersteuning van 
kinderen en gezinnen, die internationale bescherming 
vragen in Polen, en juridische bijstand.

15.000 €
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Fundacja Pokolenia Gebruiken van een cargofiets voor het vervoeren van 
boeken voor de bibliotheek, brieven en pakketten voor 
publieke instellingen, voedsel, geneesmiddelen en 
hygiënische producten voor sociaal uitgesloten mensen 
(ouderen, mensen met een beperking of in quarantaine); 
promoten van deze fiets als een gezond en veilig 
transportmiddel tijdens de gezondheidscrisis; nakijken 
en herstellen van fietsen van burgers en hen veilig leren 
fietsen op de openbare weg.

20.000 €

PORTUGAL ADAAC Tech4Covid19 Helpen van kinderen en jongeren die geen toegang 
hebben tot een computer om afstandsonderwijs te 
volgen, en hen computers geven, in partnerschap met 
overheidsinstanties.

10.000 €

Federação Portuguesa dos 
Bancos Alimentares Contra a 
Fome

Als antwoord op de coronacrisis, in het hele land starten 
met een netwerk voor dringende voedselhulp, dat 
bestaat uit alle mensen die hulp nodig hebben, uit de 
vrijwilligers die voedselpakketten leveren of maaltijden 
klaarmaken, en uit de organisaties die voedsel aanbieden 
(voedingsindustrie, bevoorradingsketens, landbouw).

10.000 €

ROEMENIË Asociatia Pe Stop Bestrijden van de impact van de pandemie op vrouwen 
en meisjes in armoede in Boekarest (Roemenië); 
voorzien in beschermingsmateriaal tegen covid-19 
(maskers en desinfecterende handgel), producten voor 
menstruatiehygiëne, en telefonische ondersteuning, 
als ze hulp nodig hebben om hun weg te vinden in het 
sociale bijstandssysteem.

10.000 €

Asociatia United Cristian Aid - 
Bunul Samaritean

Heropenen van een dagcentrum dat minstens 55 
kinderen uit kwetsbare gezinnen opvangt en hen 
warme maaltijden, drankjes, douches, adviezen, 
medische bijstand aanbiedt, evenals activiteiten 
(educatie, sport, natuur, ambachten, lectuur, spelletjes); 
en aan 200 gezinnen met een beperking, gevorderde 
leeftijd of kwetsbaarheid, gedurende 2 maanden 
ook voedsel, toiletproducten, reinigingsartikelen en 
beschermingsmateriaal verstrekken.

10.000 €

Carusel Association Aankopen van hygiëne- en sanitaire producten en 
informaticamateriaal voor het dagcentrum.

5.000 €

SLOVAKIJE Carpathian Foundation In Slovakije, steunen van alternatieve scholing voor 
kwetsbare Romakinderen die wegens corona geen 
toegang hebben tot scholen of afstandsonderwijs; en 
bijscholen van leerkrachten om hun afstandsonderwijs 
te verbeteren.

20.000 €

Divé maky In het kader van het afstandsonderwijs als gevolg van de 
coronacrisis, verwerven van goedkope laptops of tablets 
en software, en aanbieden van internettoegang aan 
kwetsbare, getalenteerde Romakinderen.

10.000 €

Komunitné Centrum Menšín Aanbieden van gratis diensten aan kwetsbare bewoners 
en gezinnen in het district Velký Krtíš; zorgen voor betere 
hygiëne, verstrekken van geneesmiddelen en vitamines, 
30 datakaarten en 8 mobiele telefoons, evenals van 
advies inzake tewerkstelling en sociale bijstand.

10.000 €

SPANJE CREU ROJA A CATALUNYA Steunen van fysiek of sociaal kwetsbare ouderen, en 
telefonische ondersteuning aanbieden aan geïsoleerde 
ouderen.

15.000 €

Federación Española de 
Bancos de Alimentos

Selecteren van de voedingsmiddelen die het meest 
worden gevraagd door de voedselbankpartners; ze 
aankopen op basis van het beste aanbod van de 
agrovoedingsindustrie; ze verzamelen, verpakken en 
leveren aan liefdadigheidsorganismen die ze verdelen 
onder kwetsbare mensen.

10.000 €
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Fundació Galatea, Fundació 
Privada

Uitbreiden van de online psychologische ondersteuning 
van maatschappelijke en gezondheidsprofessionals 
tot heel Spanje, om hen te helpen bij het verwerken van 
groot geestelijk en emotioneel leed ten gevolge van de 
coronacrisis.

15.000 €

FILANTROPISCHE ACTIE AC

DOELSTELLING Enerzijds wil de Filantropische Actie kinderen, jongeren en jongvolwassenen – die 
geconfronteerd zijn met het verlies van een naaste – samenbrengen om te praten 
over hun gevoelens alsook om met hen creatief aan de slag te gaan. Anderzijds zal 
de Filantropische Actie bijdragen in het medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de 
opsporing en behandeling van kanker, alsook in het voorzien van een omkadering voor 
jongeren getroffen door kanker.

REALISATIE(S) 2 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 23.000

STEUN
Kortenberg - Everberg Missing You Onderzoeken of het mogelijk is om bij Missing You vzw 

een tweede rouwkamp op te starten en te coördineren 
voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

11.000 €

Leuven Katholieke Universiteit Leuven Oprichten en ondersteunen van een adviesraad 
(tumorboard) voor de multidisciplinaire behandeling van 
tumoren bij zwangere vrouwen, ten einde hen beter voor 
te lichten en de kwaliteit van de zorg te verhogen.

12.000 €

FONDS AERTS-LATTRÉ

DOELSTELLING Steun voor projecten die focussen op patiënten en hun families, met een prioriteit voor 
kankerpatiënten.

REALISATIE(S) Jaarlijkse steun van € 10.000 aan het Fonds Petrus Deboet.

FONDS ALINE

Operationele partner(s) Stichting voor Alzheimer Onderzoek

DOELSTELLING Steun aan medisch-wetenschappelijk onderzoek (fundamenteel en klinisch onderzoek), 
alsook steun aan projecten voor patiënten i.v.m. mobiliteit en zorgverlening thuis of in 
gespecialiseerde centra.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 25.000.

STEUN
Anderlecht Infirmiers de rue Herstellen van de band tussen daklozen of 

mensen in grote armoede, met hun omgeving en 
gezondheidsdiensten, en mobiliseren van verenigingen, 
burgers en publieke besturen om dakloosheid duurzaam 
op te lossen.

25.000 €

FONDS AUXIMUT NAMUR

DOELSTELLING Steunen van medisch-sociale projecten in het arrondissement Namen.
REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 15.000.

STEUN
Namur QUALIAS PROVINCE DE 

NAMUR
Inschakelen van een ergotherapeut die gerechtigden 
thuis gaat helpen om hen autonomer te maken via kleine 
aanpassingen en lichte hulpmiddelen.

15.000 €

FONDS BACK ON TRACK

DOELSTELLING Bevordering van levenskwaliteit van kankerpatiënten met een bijzondere aandacht voor 
projecten van het AZ Maria Middelares te Gent.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 20.000.
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STEUN
Gent AZ Maria Middelares Organiseren van een alomvattend project met 

professionele begeleiders om ex-kankerpatiënten en hun 
buddy’s via een fietstraject van 70km (met hellingen) 
of een looptraject van 10km lopen, uit te dagen om 
hun leven ‘back on track’ te krijgen; naast het sportieve 
aspect wordt er ook ingezet op een basistraining 
mindfulness en lezingen met diverse (gezondheids-)
onderwerpen.

20.000 €

CANCER NURSING FUND

DOELSTELLING Activiteiten van de European Oncology Nursing Society (EONS) steunen zodat 
kankerpatiënten de zorg krijgen van hoogopgeleide, goed geïnformeerde en bekwame 
kankerverpleegkundigen. 

REALISATIE(S) Installatievergadering van het Fonds.

FONDS A CHACUN SON CERVIN

DOELSTELLING Het Fonds ondersteunt onderzoek naar leukemie, bloedziekten en kinderkanker. Het 
organiseert ook bergvakanties voor jongeren die worden behandeld in het universitaire 
ziekenhuis Saint Luc (Brussel) en dit als onderdeel van het genezingsproces.

REALISATIE(S) > begeleiding van een 10-tal jongeren in remissie van leukemie en medisch opgevolgd in 
het universitaire ziekenhuis St Luc, voor een bergexpeditie in de Zwitserse Valais
> opstarten van een communicatie consultancy project 

FILANTROPISCHE ACTIE CINEMA FOR ALL

DOELSTELLING Steun aan projecten die het mogelijk maken om in ziekenhuizen, revalidatiecentra, 
jeugdhuizen,… films te bekijken en op die manier de levenskwaliteit te verbeteren. 

FONDS UN COEUR QUI SE BAT

DOELSTELLING Dit Fonds heeft tot doel de levenskwaliteit van patiënten met hartaandoeningen te 
verbeteren.

FONDS MADELEINE DASNOY 

DOELSTELLING Steunen van projecten voor kwetsbare, zwaar hulpbehoevende kinderen met kanker in 
België, wiens ouders hen tijdelijk onvoldoende kunnen verzorgen.

REALISATIE(S)  Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 9.000.

STEUN
Habay - Habay-la-Neuve Centre Saint-Aubain Inschakelen van studenten van het laatste jaar 

opvoedkunde om het opvoedersteam te versterken, 
tijdens de periodes waarin kinderen het meest nood 
hebben aan ondersteuning: namelijk tijdens weekends 
en schoolvakanties.

9.000 €

FONDS PETRUS DEBOET

DOELSTELLING Financiële steun aan patiëntenverenigingen die zich in het Leuvense inzetten voor 
hulpbehoevende kankerpatiënten.

REALISATIE(S) Acht  projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 10.000.
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STEUN
Bekkevoort Stoma-actief Aanmoedigen van stomadragers om, ondanks de 

afstandsregels wegens corona, in contact te blijven; hen 
geregeld een persoonlijke informatiebrief sturen, een 
kaartje bij hun verjaardag of het eindejaar, en het boekje 
van de vereniging; en hen een geschenkje bezorgen om 
hen te betrekken bij het 10de werkingsjaar van Stoma-
Actief.

1.500 €

Herent KanActiefPlus Organiseren van fysieke trainingen en allerhande 
collectieve activiteiten voor vrouwen na borstkanker, 
om hun fysieke conditie te verbeteren en hun vroegere 
activiteiten opnieuw te kunnen opnemen; evenals om 
hun psychisch en emotioneel welzijn, en het vertrouwen 
in hun lichaam te verhogen; en om het sociaal contact 
en de onderlinge uitwisseling van ervaringen door het 
groepseffect te bevorderen.

1.500 €

Holsbeek EnVie Organiseren van lotgenotencontact voor mensen met en 
na borstkanker, in Leuven en omgeving.

1.500 €

Hulshout Lymfklierkankervereniging 
Vlaanderen

Steunen van de activiteiten/werking van de vereniging 
voor lymfeklierkanker: webinar nazorg, infocampagne, 
vernieuwing folder en sociale mediakanalen)

1.000 €

Leuven Vereniging 
Gelaryngectomeerden-
Zelfhulpgroep UZ Leuven en 
VL.Brabant

Samenbrengen van gelaryngectomeerden en partners 
in een lotgenotengroep, om ervaringen uit te wisselen; 
bezorgen van info aan patiënten ter voorbereiding van 
de operatie en van de revalidatie; mogelijke problemen 
bij lotgenoten detecteren en melden aan het medisch 
personeel; en lotgenoten begeleiden bij het aanschaffen 
van verzorgingsproducten.

1.000 €

Machelen - Diegem Esperanza Steunen van de Esperanzawerking voor vrouwen met/
na een gynaecologische kanker, om te zorgen voor 
informatie, een luisterend oor en een informele dialoog 
met lotgenoten

1.000 €

Steenokkerzeel - Perk Lotuz Steunen van Lotuz, een patiëntenvereniging voor 
mensen die een allogene stamceltransplantatie hebben 
ondergaan, en voor hun partners, familie en vrienden.

1.500 €

Zoersel Contactgroep Myeloom & 
Waldenström Patienten

Organiseren van lotgenotencontacten onder patiënten 
met Multipel Myeloom en Waldenström, hen informeren 
en bijdragen tot hun zorg- en levenskwaliteit

1.000 €

FONDS DR. DANIËL DE CONINCK 

DOELSTELLING Het Fonds Dr. Daniël De Coninck ondersteunt en ontwikkelt initiatieven die de 
levenskwaliteit en de gezondheid van personen met een zorgbehoefte in hun thuissituatie 
verbeteren. Het Fonds wil bijdragen aan een toegankelijke, kwaliteitsvolle en humane 
eerste lijn. Zowel lokale, regionale, nationale als internationale initiatieven komen in 
aanmerking voor een tussenkomst van het Fonds.
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REALISATIE(S) Het Fonds wil een zo groot mogelijke impact. Het steunt en ontwikkelt eigen initiatieven 
en initiatieven van derden, en gebruikt daarvoor een combinatie van methodes:
> financiële steun aan individuele professionals en organisaties uit de eerste lijn
> onderzoek initiëren of steunen
> stakeholders samenbrengen
> beleidsmakers sensibiliseren
> burgers mobiliseren
In 2020 lanceerde het Fonds Dr. Daniël De Coninck twee urgentieoproepen :
> De cruciale rol van de eerste lijn in de COVID-19 crisis: steun aan organisaties
> De woonzorgcentra en de COVID-19-crisis
Volgende intiatieven werden in 2020 verder ontwikkeld en gerealiseerd:
> Interdisciplinaire leerstoelen voor de Eerste Lijn
> Technologie voor een warme zorg thuis
> Versterken van gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn
> Lokaal samenwerken in zorgzame buurten
> Beurzen voor eerstelijns professionals
> Toekomstgericht werken in de thuiszorg
> Handelingsproblemen van kwetsbare personen thuis verbeteren
> Transform – Transnational Forum on Integrated Community Care
> Interdisciplinair vormingsaanbod
Hierna vindt u meer informatie over deze initiatieven

FONDS DR. DANIËL DE CONINCK - DE CRUCIALE ROL VAN DE EERSTE LIJN IN DE COVID-19-CRISIS: 
STEUN AAN ORGANISATIES

DOELSTELLING Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis.
REALISATIE(S) In de strijd tegen corona organiseerde het Fonds Dr. Daniël De Coninck twee 

urgentieoproepen om, via een verkorte en lichte procedure, zo snel mogelijk extra 
middelen ter beschikking te stellen om in te spelen op de uitzonderlijke noden:
- projectoproep ‘De cruciale rol van de eerste lijn in de COVID-19 crisis: steun aan 
organisaties’: 339 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 3.013.552
- projectoproep ‘De woonzorgcentra en de COVID-19-crisis’: 32 projecten kregen steun 
voor een totaalbedrag van € 983.178

STEUN
Aalst Centrum voor Geestelijke 

Gezondheidszorg zuid Oost-
Vlaanderen - CGG Zuid-Oost-
Vlaanderen

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Mederi - Verpleegregio 
Vlaams Gewest

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Netwerk Palliatieve Zorg regio 
Aalst - arr. Dendermonde - 
regio Ninove vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Aarschot Eerstelijnszone Demerland Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Andenne AFRAMECO Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Anderlecht Administration Communale 

d’Anderlecht- Service 
Prévention

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

CPAS Anderlecht Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Anderlues Aide & Soins à Domicile 

Hainaut Oriental asbl
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Anhée - Denée Service Provincial d’Aide 
Familiale de Namur

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Antwerpen CAW Antwerpen Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

35.000 €

Domus Medica Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
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Eerstelijnszone Antwerpen 
Centrum vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Emmaüs - RC de Keerkring Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen

Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

10.180 €

Gezin en Handicap Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Het Huis (neutrale 
bezoekruimte)

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Huisartsenkring ‘t Vlaemsch 
Hooft

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Huisartsevereniging Minerva 
vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

TEJO Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Thuiszorg Vleminckveld Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Vereniging voor Ambulante 
Geestelijke Gezondheidszorg 
Antwerpen

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Zorgbedrijf Antwerpen Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Antwerpen - Berchem Centrum Geestelijke 

Gezondheidszorg - CGG 
Andante

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Antwerpen - Deurne Eerstelijnszone Antwerpen 
Oost vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Antwerpen - Ekeren Gezinszorg Villers Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Antwerpen - Hoboken Eerstelijnszone Antwerpen 

Zuid
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Geneeskunde voor het Volk 
Nationaal

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Huisartsenkring Antwerpen-
Zuid

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Antwerpen - Merksem De Rivier vzw Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 2.500 €
Eerstelijnszone Noord 
Antwerpen

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Huisartsenkring Noord 
Antwerpen

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Antwerpen - Wilrijk Palliatieve Hulpverlening 
Antwerpen

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Arlon Aide et Soins à Domicile de la 
Province de Luxembourg

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Asse Zorgnetwerk Zenneland Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Bastogne ACCOMPAGNER Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 

COVID-19 crisis.
37.603 €

CPAS de Bastogne Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Beauraing - Baronville CPAS de Beauraing Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Beringen Eerstelijnszone West-Limburg Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Thuisverzorging de Eerste Lijn Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Bilzen HAKAB Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Binche CPAS de Binche Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Blégny - Saive Compas Format Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Braine-l’Alleud Centre Familial de Braine-

l’Alleud
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Braine-le-Château Accompagnement et soins à 
domicile

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Braives CPAS de Braives Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
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Brasschaat Huisartsenwachtpost 
Noordrand

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Bree Hedera Helix Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Brugge Brugge op één lijn, ELZ 

Brugge
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

CKG Sint-Clara Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Familiezorg West-Vlaanderen 
vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

HABO vzw (Huisartsenkring 
Noord-West-Vlaanderen)

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Wit Gele Kruis West-
Vlaanderen

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Brugge - Sint-Michiels Heidehuis Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Brussel Brusselse Huisartsenkring Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

CGG Brussel Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Entr’Aide des Marolles Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
ESF Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
FAMGB (Fédération des 
Associations de Médecins 
Généralistes)

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Federatie van Wit-Gele 
Kruisverenigingen van 
Vlaanderen

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

HERMESplus Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Liantis - Externe Dienst voor 
Preventie en Berscherming

Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

42.104 €

Service d’Aide aux Seniors 
bruxellois

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Wheel of care Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Zorggezind vzw Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Brussel - Laken SAM Le Reseau des aidants Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Charleroi FAGC (Fédération des 

Associations de médecins 
Généralistes de la Région de 
Charleroi)

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Service de Coordination des 
Soins à Domicile de la Ville de 
Charleroi

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Chaudfontaine - 
Beaufays

Chaudfontaine-Santé Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Chaudfontaine - Vaux-
sous-Chèvremont

CPAS de Chaudfontaine Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Ciney CPAS de Ciney Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Colfontaine Service d’Aide aux Familles et 

Seniors du Borinage
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Comblain-au-Pont CPAS de Comblain-au-Pont Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Courcelles Service d’aides aux familles Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Couvin CPAS De Couvin Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Dalhem - Warsage CPAS de Dalhem Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Deinze ELZ Schelde-Leie Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Ergotherapie Vlaanderen Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Dendermonde CGG De Drie Stromen vzw Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

PARCOER vzw Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 2.500 €
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Regionaal Welzijnsoverleg 
Arrondissement 
Dendermonde

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Vehamed Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Diepenbeek UC Limburg Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 

COVID-19 crisis.
39.552 €

Diest - Kaggevinne Huisartsenkring Diest Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Dilsen-Stokkem Huisartsenkring Dilsen-

Stokkem
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

OCMW Dilsen-Stokkem Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Dison CPAS de Dison Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Duffel Emmaüs - Beschut Wonen 

Este
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Jeugdzorg Ter Elst Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Edegem Huisartsen Regio Mortsel Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Eeklo Oost-Meetjeslandse 

Huisartsenkring vzw (Omehak 
)

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Elsene Aide Familiale Région 
Bruxelloise

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Centre de Prévention du 
Suicide

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

CPAS d’Ixelles Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Fédération Bruxelloise des 
Institutions pour Toxicomanes 
- Fedito Bxl

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Free Clinic Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Lama Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 

Soutenir des organisations de première ligne d’aide et de 
soins pour faire face à la crise du coronavirus.

10.000 €

Médecins Sans Frontières Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

50.000 €

SSM-ULB Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Erquelinnes CPAS Erquelinnes Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Etterbeek Fédération Bruxelloise de 

Soins  Palliatifs et Continus
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Zorgnet-Icuro Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

25.000 €

Zorgnet-Icuro Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

38.960 €

Eupen CPAS d’EUPEN Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Familienhilfe Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
SOS-Hilfe Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Evere Union des Pharmaciens de la 
Région de Bruxelles-Capitale

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Evergem Den Dries Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Evergem - Sleidinge Zorgbedrijf Meetjesland Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Flémalle CPAS de Flémalle Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Fleurus - Wanfercée-
Baulet

Centrale de Services à 
Domicile du Bassin de 
Charleroi

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Ganshoren CPAS de Ganshoren Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Geel Centrum voor Geestelijke 

Gezondheidszorg Kempen
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Gembloux CPAS de Gembloux Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
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Genk IN-Z Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Kinekring GAOZ Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
LMN Apollo/Prometheus VZw Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Wit-Gele Kruis Limburg Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Gent  Organisatie Broeders van 
Liefde vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

CGG Eclips Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
De Sleutel, technische 
bedrijfseenheid van de vzw 
Provincialaat der Broeders 
van Liefde

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Familiezorg O-VL vzw Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Habbekrats Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis 10.000 €
Huis voor Jongeren Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Partena Gezinszorg Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Stichting Lodewijk De Raet - 
deelwerking KWADRAET

Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

12.000 €

Tabor Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Universitair Ziekenhuis Gent 
ION

Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

50.000 €

Gent - Ledeberg Wit-Gele Kruis van Oost-
Vlaanderen vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Gent - Mariakerke Regionaal Centrum voor 
Geestelijke Gezondheidszorg 
Deinze-Eeklo-Gent vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Gent - Oostakker Eersteljnszone Scheldekracht Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Martens-sotteau Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Gent - Sint-Amandsberg Huisartsenvereniging Gent Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Gent - Zwijnaarde Vzw i-mens thuisverpleging Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Geraardsbergen Huisartsenkoepel dr. 

Hemerijckx
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Glabbeek-Zuurbemde OCMW Glabbeek Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 2.500 €
Grobbendonk CT Paramedics Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Psychologenkring 
Middenkempen (PKMK) vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Habay - Habay-la-Vieille CPAS de Habay Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Halle Eesrtelijnszone Zennevallei Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Halle - Buizingen Artsenkring Zennevallei Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Ham-sur-Heure-Nalinnes CPAS de Ham-sur-Heure-

Nalinnes
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Hasselt ADO Icarus Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Dienst voor Ambulante 
Geestelijke Gezondheidszorg

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Hogeschool PXL Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

49.827 €

Huis Erika Thijs Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Open Thuis Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
PALLION Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
VP VZW Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Zorggroep Zin Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Zorggroep Zin Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 

COVID-19 crisis.
15.000 €

Heist-op-den-Berg Huisartsenwachtpost regio 
Heist  (HWH)

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
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Huisartsenwachtpost regio 
Heist  (HWH)

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Herentals  Eerstelijnszone 
Middenkempen vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Wit-Gele Kruis van Antwerpen Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Héron CPAS Heron Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Heusden-Zolder Beschut Wonen West-

Limburg vzw
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

OCMW van Heusden Zolder Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Hooglede ‘t Spoor Thuisbegeleiding - 

Dominiek Savio Instituut
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Hooglede - Gits Mariasteen - Hotel Middelpunt Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Houthalen-Helchteren Geneeskundige Kring 

Houthalen-Helchteren
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Ieper Stuurkracht - Trefpunt Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Vondels Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Izegem Huisartsenkring Izegem-
Ingelmunster-Lendelede vzw 
(HAKI vzw)

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

saMENSpel vzw Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Izegem - Emelgem Eerstelijnszone RITS Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Jemeppe-sur-Sambre Centre de Psychiatrie infantile 

asbl (Réseau Santé KIRIKOU)
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Jette OCMW Jette Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Palliatieve Thuiszorg Omega Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Kalmthout Eerstelijnszone 
Noorderkempen

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Kapellen Leeuwenwelp, Organisatie 
voor Bijzondere Jeugdzorg

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Kelmis CPAS La Calamine Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Knesselare - Ursel Zorgraad West-Meetjesland Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Koekelberg ADK Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Kortemark Gemeente Kortemark Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Kortrijk CGG Mandel en Leie Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Eerstelijnszone regio Kortrijk 
vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Groep Zorg H. Familie Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 2.500 €
Groep Zorg H. Familie Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 7.500 €
Hoofdzetel - W13 Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Hoofdzetel - W13 Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 

COVID-19 crisis.
35.569 €

HOWEST Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

15.000 €

Katholieke Hogeschool VIVES 
Zuid

Inzetten op het versterken van de morele competenties 
en de ethische veerkracht bij medewerkers en 
leidinggevenden van het WZC, om hen te helpen bij de 
ongeziene keuzes die ze sinds de covid-19-crisis moeten 
maken: verzoenen van veiligheidsrichtlijnen met warme 
en nabije zorg en het vrijwaren van warme zorg in de 
corona-decompressietijd.

49.552 €

Kompas - opvangcentrum 
voor druggebruikers

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-
West-Vlaanderen vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Kruibeke Dienst voor Gezinszorg De 
Regenboog

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 2.500 €
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Kruishoutem - 
Wannegem-Lede

Heuvelheem Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

La Louvière Centrale de Services à 
Domicile du Centre et de 
Soignies

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

reliance - l’association 
regionale des soins palliatifs 
de Mons-Borinage - La 
Louviere - Soignies

Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

13.000 €

Langemark-Poelkapelle OCMW Langemark-
Poelkapelle

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 2.500 €

Leuven BAF Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Beroepsvereniging 
voor Wetenschappelijk 
onderbouwde Psychotherapie 
(BWP)

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Vlaams-
Brabant Oost

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Eerstelijnszone Leuven Zuid Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Eerstelijnszone Leuven Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Eerstelijnszone Leuven Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 

COVID-19 crisis.
20.000 €

Khobra Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Khobra Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 

COVID-19 crisis.
20.000 €

Vlaams Apothekers Netwerk 
vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis.. 10.000 €

Woonzorgnet Dijleland Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Zorg Leuven Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Zorgcirkels Jongdementie Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Leuven - Heverlee Palliatief Netwerk 
Arrondissement Leuven vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Leuven - Kessel-Lo Begeleid Wonen Leuven Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
De Bakermat Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Libramont-Chevigny Haute Ecole Robert Schuman 
- HERS

Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

19.695 €

INITIATIVES Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Liège Aide et Soins à Domicile 

Liège-Huy-Waremme-
Coordination

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

APPL Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Association des gestionnaires 
publics de maisons de repos 
et de soins de la province de 
liège

Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

21.841 €

CPAS de Liège Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
La Récré du Coeur Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Maintien à domicile d’ISoSL Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
NarsaHome Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Liège - Chênée Equipe de soutien Delta Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Plate-forme des Soins 
Palliatifs en Province de Liège

Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

21.700 €

Lier Eerstelijnszone Pallieterland Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Huisartsenkring Pallieterland 
en Omgeving

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
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Lochristi Huisartsenvereniging Groot 
Lochristi-HVG-LO

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Lokeren Huisartsenvereniging der 
Durmestreek

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Lommel Lommelse Huisartsen Kring 
(LOHAK)

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Londerzeel Belgische Vereniging der 
Podologen

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Lovendegem Palliatieve Thuiszorg Gent-
Eeklo

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Lubbeek Wit-Gele Kruis Vlaams-
Brabant

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Maaseik Huisartsenkring Kinema Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Maldegem Huisartsenkring West-

Meetjesland vzw (Wemehak)
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Malle Huisartsenvereniging Malle-
Zoersel-Zandhoven VZW

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Mechelen Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg - CGG De 
Pont

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Eerstelijnszone Mechelen-
Katelijne

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Eerstelijnszone Mechelen-
Katelijne

Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

14.700 €

Emmaüs Jeugdzorg Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Emmaüs Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Het Vlaamse Kruis vzw Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Huisartsenwachtpost regio 
Mechelen (HWM)

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Melle Liga Autisme Vlaanderen Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Menen Eerstelijnszone regio Menen Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Eigen Woonst Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 2.500 €
Merelbeke Psycho-Sociaal 

Revalidatiecentrum Mirabello 
(vzw De Nieuwe Horizon)

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 2.500 €

Zorgband Leie en Schelde Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Mesen - Loker De Keper Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Mettet CPAS de Mettet Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Mons Aide et Soins à Domicile 

(A.S.D.) - Croix Jaune et 
Blanche (C.J.B.) de Mons-
Borinage

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

CPAS de MONS - ACASA Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Mons - Cuesmes Centre Régional Mons 

Borinage - Télé Assistance
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Montigny-le-Tilleul CPAS de Montigny-le-Tilleul Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Moorslede - Dadizele Mariënstede Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 2.500 €
Namur Le Bien Vieillir Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 

COVID-19 crisis.
30.000 €

Plateforme de Première Ligne 
Wallonne - PPLW

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Union des Villes et 
Communes de Wallonie - 
Centre de Formation de la 
Fédération des CPAS

Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

35.000 €
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Namur - Bouge Aide à Domicile en Milieu rural 
(ADMR)

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Association des Soins 
Palliatifs en Province de 
Namur

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Association des Soins 
Palliatifs en Province de 
Namur

Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

13.000 €

Namur - Erpent UNESSA Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

26.600 €

Namur - Jambes ASD Province de Namur Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Rassemblement des 
Médecins Généralistes 
Namurois

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Namur - Saint-Servais L’Espoir Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Neerpelt Noord-Limburgse 

Huisartsenkring
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Nijlen Belgische Vereniging voor 
Relatie- en Gezinstherapie en 
Systeemcounseling

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Nivelles - Baulers ASD BW – Aide et Soins à 
Domicile en Brabant Wallon

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Oostende Centrum voor Kinderzorg 
en Gezinsondersteuning 
Kapoentje vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Huisartsenkring Middenkust 
vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Opwijk Wereld van Indra Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 2.500 €
Ottignies-Louvain-la-
Neuve

Amarrage Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Oudenaarde Eerstelijnszone Vlaamse 
Ardennen

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Netwerk Levenseinde Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Oudergem GIBBIS Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 

COVID-19 crisis.
27.000 €

GIBBIS Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

48.497 €

Oud-Heverlee - Haasrode HUBOB vzw Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Overijse Gemeente Overijse Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Pelt  Multiple Sclerose Liga 

Vlaanderen
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Philippeville Centre de Services à Domicile 
de la Province de Namur - 
CSD Province de Namur

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Poperinge De Lovie Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Poperinge - Watou Belgische Federatie van 

Zorgkundigen
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Profondeville - Bois-de-
Villers

Point-virgule Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Puurs Huisartsenkring Schelde-
Rupel (Project ELZ Klein-
Brabant Vaartland) vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Retie Verslavingskoepel Kempen Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Roeselare Beschut Wonen Roeselare-

Tielt
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg Ieper-
Roeselare-Veurne vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
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Huisartsen Midden West-
Vlaanderen

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Motena (Dienstencentra & 
Thuiszorg)

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Netwerk Palliatieve Zorg De 
Mantel

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

TOV Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Roosdaal Huisartsenkring Pajottenland Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Ruiselede Curando O.L.V. van 7 Weeën 

Ruiselede
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Saint-Ghislain - Baudour Centrale de Services à 
Domicile de Mons-Wallonie 
picarde

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Saint-Hubert Au Fil des jours Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
C.S.D. Luxembourg Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Sambreville CPAS de Sambreville Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Schaarbeek A Vos Cotes 1030 Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Aksent vzw Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Centre Familial de Bruxelles Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
PsyForMed (IGNITION) Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
‘t Pasrel Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 2.500 €
Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten

Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

31.250 €

Scherpenheuvel-Zichem 
- Averbode

CKG De Schommel Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Sint-Gillis Hubbie (ancien de lork) Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Modus Vivendi Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Société Scientifique de 
Médecine Générale

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Sint-Jans-Molenbeek Awel Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 9.000 €
CPAS de Molenbeek-Saint-
Jean

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

D’Broej Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Sint-Joost-Ten-Node Dokters van de Wereld Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Familiehulp kinderopvang De 
Speelboom vzw

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Familiehulp vzw Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Sint-Laureins - Sint-Jan-
in-Eremo

Oost-Meetjeslandse 
Huisartsenkring - OMEHAK

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Sint-Martens-Latem KOVAG Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Sint-Niklaas Huisartsenkoepel Waasland Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Sint-Niklaas - Belsele Netwerk Palliatieve Zorg 

Waasland
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Sint-Pieters-Woluwe CPAS de Woluwe-Saint-Pierre Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Soignies CPAS de Soignies Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Sprimont ANONYM’S Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Stavelot CPAS de Stavelot Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Temse - Elversele Zorgconnect thuiszorg Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Ternat RADAR Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Welzijnskoepel West-Brabant Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Tervuren OCMW Tervuren Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Tielt De Luifel Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Tielt-Winge Huisartsenvereniging 

Hagewacht
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
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Tienen ELZOH Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Huisartsenkring vereniging 
zonder winstoogmerk 
Huisartsen Zuid-Oost 
Hageland

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Tinlot C.P.A.S. Tinlot Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Tintigny P.M.G. LUXEMBOURG-

DINANT
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Torhout Artsenkring Houtland Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Huize Tordale Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Tournai ASD HPic Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Association des Généralistes 
du Tournaisis

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Service d’Aide à Domicile Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Tubize CMBTR Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

La Centrale de Services á 
Domicile du Brabant wallon - 
Réseau Solidaris

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Turnhout Huisartsenvereniging Regio 
Turnhout (HVRT)

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Ispahan Palliatieve Zorgen 
Kempen

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Ukkel Croix-Rouge de Belgique - 
Berchem-Sainte-Agathe

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Croix-Rouge de Belgique - 
Service de Secours

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Croix-Rouge de Belgique Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

50.000 €

Croix-Rouge de Belgique Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

50.000 €

Soins Chez Soi Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Verlaine CPAS de Verlaine Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis 10.000 €
Verviers Aide et  Soins à Domicile de 

l’arrondissement de Verviers
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis 10.000 €

Association des Généralistes 
de l’Est Francophone de la 
Belgique (AGEF.be)

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

CPAS de Verviers Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Plate-forme de soins palliatifs 
de l’Est francophone

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Service Intégré de Soins à 
Domicile de l’Est Francophone

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Veurne Havenzate Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 2.500 €
Vilvoorde Cocon-Vilvoorde Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Harno vzw Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Stad Vilvoorde Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
VBZV vzw Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Vleteren HUISARTSEN WESTHOEK Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Vleteren - Westvleteren De Walhoeve Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €
Wanze CPAS de Wanze Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Waregem Eerstelijnszone regio 

Waregem
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Wavre Domus Wavre Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
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Pallium - Plateforme de 
concertation en soins 
palliatifs du Brabant-Wallon

Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 
COVID-19 crisis.

35.100 €

Wellen Huisartsenkring Kanton 
Borgloon

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Wervik - Geluwe Huisartsenkring Wervik-
Geluwe

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Westerlo Eerstelijnszone Zuiderkempen Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Wetteren Vesalius huisartsenkring 

Wetteren-Wichelen-Laarne
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Wezembeek-Oppem Eerstelijnszone Druivenstreek Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Wijnegem Huisartsenvereniging 

Voorkempen vzw
Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Willebroek OTV - Onafhankelijke 
Thuiszorg vereningingen

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

OTV - Onafhankelijke 
Thuiszorg vereningingen

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Palliatief netwerk Mechelen Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Wuustwezel Coda Thuiszorg Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Yvoir CHU-UCL-NAMUR Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de 

COVID-19 crisis.
50.000 €

Zaventem Zaventemse Huisartsen 
Organisatie

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 5.000 €

Zottegem Eerstelijnszone Panacea Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €
Huisartsenkring Panacea Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

Zwevegem Groep Ubuntu Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis. 10.000 €

FONDS DR. DANIËL DE CONINCK – INTERDISCIPLINAIRE LEERSTOELEN VOOR DE EERSTE LIJN

DOELSTELLING Om visieontwikkeling, onderzoek en innovatie in de eerste lijn aan te moedigen, financiert 
het Fonds Dr. Daniël De Coninck twee leerstoelen van consortia van universiteiten en 
hogescholen: de Academie voor de Eerste Lijn in Vlaanderen en Be.Hive Wallonië-Brussel.

REALISATIE(S) Deze leerstoelen stimuleren kennisopbouw en kennisdeling over de eerste lijn. Het 
Fonds Dr. De Coninck stelde een doorgedreven samenwerking van verschillende 
kennisinstellingen en andere belangrijke spelers op het terrein als een essentiële 
voorwaarde voor steun. De financiering beloopt 500.000 euro per jaar en per leerstoel, 
gedurende vijf jaar. De tweede schijf werd uitbetaald. Door de Covid-19 crisis hebben 
beide leerstoelen hun planning flexibel aangepast en ingespeeld op specifieke noden en 
opdrachten.

STEUN
Antwerpen Universiteit Antwerpen Vier universiteiten en zes hogescholen bundelen 

krachten, middelen, onderzoekscapaciteit en kennis voor 
de uitbouw van een sterke eerste lijn. Deze Academie 
voor de Eerste Lijn komt tot stand dankzij de steun van 
het Fonds Dr. Daniël De Coninck,

500.000 €

Sint-Lambrechts-Woluwe Université Catholique de 
Louvain

Lessen trekken uit de perceptie van stakeholders over 
eerstelijnszorg, verzamelen en dissemineren van goede 
praktijken, aanreiken van zorgmodellen voor complexe 
situaties en bijdragen tot de levenskwaliteit van 
zorgverleners.

500.000 €

FONDS DR. DANIËL DE CONINCK - TECHNOLOGIE VOOR EEN WARME ZORG THUIS

DOELSTELLING Het Fonds Dr. Daniël De Coninck zette een Teckno 2030 reflectietraject op met 
een groep diverse stakeholders. De uitkomst van dit traject biedt inspiratie en 
leidende principes voor het ontwikkelen en inzetten van technologie voor een betere 
gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit van personen in hun dagelijks leven. 



ACTIVITEITENVERSLAG 2020 : UW SELECTIE

190/473

REALISATIE(S) > publicatie ‘Zorgvuldige technologie. Teckno 2030 – De rol van technologie voor 
een betere gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit van personen in hun dagelijks 
leven’: eindverslag van de reflectiegroep rond de rol van technologie voor een betere 
gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit van personen in hun dagelijks leven
> publicatie ‘ZOOM: Zorgvuldige technologie’: welk kader en welke principes kunnen 
richting geven aan de technologische innovaties voor gezondheids- en welzijnszorg? 

FONDS DR. DANIËL DE CONINCK - VERSTERKEN VAN GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN IN DE EERSTE 
LIJN

DOELSTELLING Het Fonds Dr. Daniël De Coninck steunt initiatieven die gezondheidsvaardigheden 
ontwikkelen en versterken in de eerste lijn. 

REALISATIE(S) In het kader van de leergemeenschap met de laureaten van de oproep ‘Versterken van 
gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn’: 
> individuele coaching van de 25 gesteunde organisaties (mei-juni)
> een online intervisievergadering met de gesteunde organisaties (15 september)
> een online intervisievergadering met dezelfde organisaties (7 december)

FONDS DR. DANIËL DE CONINCK - ZORGZAME BUURTEN

DOELSTELLING Het Fonds dr. Daniël De Coninck erkent de kracht van buurten en wenst nieuwe en 
bestaande beloftevolle praktijken te ondersteunen die buren, buurtorganisaties, 
eerstelijnsprofessionals en lokale actoren aanzetten om gezamenlijk zorg te dragen voor 
de buurt, dag en nacht.

REALISATIE(S) > onderzoeksopdracht aan ‘VUB’ om in te staan voor de evaluatie van 11 projecten die 
werden gesteund in het kader van de oproep ‘Samenwerken in zorgzame buurten West-
Vlaanderen’; voor het organiseren van 4 focusgroepen (14 september); en voor het 
opstellen van een publicatie over lessen die werden getrokken uit de ervaringen van 33 
‘Zorgzame Buurten’ in heel Vlaanderen, die van 2018 tot 2020 werden gesteund door het 
Fonds
> één project kreeg steun voor een bedrag van € 50.000

STEUN
Brugge - Sint-Andries Samenlevingsopbouw West-

Vlaanderen
IJveren voor meer zorgzame buurten in Vlaanderen 
via de praktijkontwikkeling van een model met 8 
buurtzorg-regiefuncties in 2 pilootgemeenten in West-
Vlaanderen (Moorslede en Deerlijk); de verworven kennis 
ten dienste stellen van zoveel mogelijk West-Vlaamse 
lokale besturen; en vervolgens de inzichten, aanpak en 
resultaten bekend maken en ontsluiten via publicaties en 
artikels, én met de VVSG als partner.

50.000 €

FONDS DR. DANIËL DE CONINCK - BEURZEN VOOR EERSTELIJNSPROFESSIONALS

DOELSTELLING Het Fonds Dr. Daniël De Coninck geeft beurzen aan eerstelijnsprofessionals om nieuwe 
kennis op te doen die hun toelaat een project te ontwikkelen in hun werkomgeving of tijd 
te investeren in onderzoek dat van nut is voor hun professioneel netwerk.

REALISATIE(S) > onderzoeksopdracht aan Atanor om een intervisie te organiseren tussen de laureaten 
2018 en 2019 van de projectoproep ‘Beurzen voor eerstelijnsprofessionals’, om hen toe te 
laten hun ervaringen en kennis als collega’s te delen
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FONDS DR. DANIËL DE CONINCK - TOEKOMSTGERICHT WERKEN IN DE THUISZORG

DOELSTELLING Met veranderende zorgvragen en het tekort aan zorg- en verpleegkundigen wil het Fonds 
bijdragen aan het aantrekkelijk maken van beroepen in de thuiszorg en hiermee de 
uitstroom van professionals in de zorg- welzijnssector counteren.

REALISATIE(S) > 10 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 1.448.003
> onderzoeksopdracht aan IDEA Strategische Economische Consulting om in te staan 
voor de begeleiding, co-constructie en evaluatie van 5 pilootprojecten in Vlaanderen 
die door het Fonds Dr. Daniël De Coninck worden ondersteund in het kader van de 
projectoproep ‘Toekomstgericht werken in de thuiszorg’
> onderzoeksopdracht aan LENTIC (HEC-Liège) om in te staan voor de begeleiding, co-
constructie en evaluatie van 5 pilootprojecten in Wallonië die door het Fonds Dr. Daniël 
De Coninck worden ondersteund in het kader van de projectoproep ‘Préparer l’avenir de 
l’emploi dans les secteurs de l’aide et des soins à domicile’
> Workshop/intervisie veranderingstheorie en impact met de 10 projecten (11 september)
> vergadering van het begeleidingscomité ‘Toekomstgericht werken in de thuiszorg’ (10 
december)
> vergadering van de stuurgroep ‘Préparer l’avenir de l’emploi dans les secteurs de l’aide 
et des soins à domicile’ (17 december)

STEUN
Antwerpen - Ekeren Gezinszorg Villers Bachelors orthopedagogie via een verkort traject 

opleiden tot verzorgende/zorgkundige om hen toe 
te laten binnen de thuiszorg ook het zorgkundig 
takenpakket op zich te nemen; ten einde bij te dragen 
tot de integratie van zorg en welzijn en zowel tegemoet 
te komen aan de vermaatschappelijking van de zorg als 
aan de toenemende complexiteit van de zorgvragen.

150.000 €

Brussel VIVO Verbeteren van de stages bij externe partners van de 
leerlingen Thuis- en bejaardenhulp; en ook inzetten op 
stagemogelijkheden voor de richting Verzorging én op 
de ontwikkeling van een digitaal kennismakingspakket; 
teneinde de doorstroom naar de gezinszorg te 
bevorderen

150.000 €

Charleroi Association des Services 
d’aides aux familles et aux 
ainés (AsSAF)

Promoten van een job als huishoudhulp en aantrekken 
van nieuwe werknemers via een communicatiestrategie 
die steunt op drie acties: laten getuigen van de huidige 
huishoudhelpers over de werksituatie; identificeren van 
interessante werknemersprofielen; en opbouwen van 
tools en campagnes met communicatie-experts.

150.000 €

Leuven Zorg Leuven Via een multidisciplinaire aanpak op maat zorg- en 
dienstverlening verstrekken aan kwetsbare cliënten 
in Leuven; dat vereist kiezen voor vakmanschap 
om zich te kunnen aanpassen aan de cliënt en de 
tijdsgeest; daarnaast wordt een goede work-life-
balance en een empowerende werkcontext nagestreefd 
via een simultane innovatieve HR-trilogie (flexibele 
uurroosters en afgestemde zorg; digitalisering 
van de werknemersadministratie; doorgedreven 
competentiemanagement).

150.000 €

Libramont-Chevigny Lire et Ecrire Luxembourg Voortzetten van een innovatieve beroepsgerichte 
opleiding voor sociale huishoudhulp ten bate van 
volwassenen met een beperkte kennis van het Frans; het 
programma focust op het versterken van de basiskennis 
Frans, de praktische beroepskennis (onderhouden van 
het huis en het huishoudlinnen) en theorielessen (ethiek, 
maatschappijleer, klantenrelaties, deontologie).

150.000 €
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Lubbeek Wit-Gele Kruis Vlaams-
Brabant

Beter integreren van meer zorgverleners in de thuiszorg 
om in de komende jaren te kunnen inspelen op de 
toenemende vraag naar eerstelijnszorg; enerzijds is 
er nood aan nieuwe, meer diverse zorgprofessionals; 
anderzijds is het nodig om de ontwikkelingskansen en 
de werk-privébalans te verbeteren ten einde de huidige 
medewerkers tevreden en gemotiveerd in dienst te 
houden; dat kan worden bereikt door samenwerking en 
partnerships tussen actoren op het werkveld, VDAB en 
andere overheidsinstanties. 

150.000 €

Namur Citéa Verschillende thuiszorgberoepen zoals 
gezinsverzorgster, huishoudhulp, ziekenverzorgster en 
thuishulp integreren binnen een enkele voorziening; via 
een samenwerking tussen de werkgevers in de sector en 
de actoren die gespecialiseerd zijn in beroepsoriëntatie, 
kwalificatie, inschakeling en opleiding; om de juiste 
mensen te rekruteren uit de verschillende categorieën 
van werkzoekenden (jongeren zonder kwalificatie, 
omgeschoolde ontslagen werknemers en moeilijk 
inzetbare werkzoekenden). 

99.704 €

Schaarbeek Arémis Uitrollen van een voorlichtings- en 
sensibiliseringsprogramma om de aantrekkelijkheid en  
de loyaliteit van verpleegkundigen die gespecialiseerd 
zijn in thuishospitalisatie en palliatieve thuiszorg te 
verbeteren, door te focussen op het menselijke aspect in 
de ontwikkeling en het uitoefenen van de verpleegkunde.

150.000 €

Fédération de l’Aide et des 
Soins à Domicile

Op basis van het ‘Buurtzorgmodel’, dat toelaat om in te 
spelen op de verwachtingen van de werknemers én van 
de patiënten, onderzoeken of de huidige huishoudhulp- 
en thuiszorgdiensten in die zin kunnen worden 
aangepast, rekening houdend met de financiering van de 
thuiszorg.

150.000 €

Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten

Inschakelen van een onthaalcoach in enkele 
thuiszorgdiensten van lokale besturen om een model 
uit te testen waarbij een onthaalcoach actief luistert 
naar de gebruikers van thuiszorgdiensten om te kunnen 
bijdragen tot de competentieversterking van (nieuwe) 
medewerkers in de thuiszorg. 

148.299 €

FONDS DR. DANIËL DE CONINCK - HANDELINGSPROBLEMEN VAN KWETSBARE PERSONEN THUIS 
VERBETEREN 

DOELSTELLING Het Fonds Dr. Daniël De Coninck doet een oproep aan alle organisaties die 
ergotherapeutisch advies en begeleiding geven en aan alle thuiszorgactoren die 
samenwerking zoeken met ergotherapeuten, om handelingsproblemen van kwetsbare 
mensen thuis te verbeteren.

REALISATIE(S) > begeleidingsopdracht aan ‘Who Cares?!’ voor het coachen en faciliteren van het lerend 
netwerk van de zes pilootprojecten die worden gesteund door het Fonds Dr. Daniël De 
Coninck, in het kader van de oproep ´Handelingsproblemen van kwetsbare personen thuis 
verbeteren´
> één onderzoeksgrant voor een bedrag van € 29.351

STEUN
Gent UGent Proces- en outcome-evaluatie in een lerend netwerk 

van 6 pilootprojecten rond handelingsgericht werken 
en bevorderen van de autonomie van kwetsbare 
personen thuis;  en helpen bij het opmaken van een 
gemeenschappelijk draaiboek teneinde interdisciplinaire 
samenwerking tussen ergotherapeuten en andere 
thuiszorgactoren in de Eerste Lijn te faciliteren.

29.351 €
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FONDS DR. DANIËL DE CONINCK - TRANSFORM - TRANSNATIONAL FORUM ON INTEGRATED 
COMMUNITY CARE

Partner(s) Compagnia di San Paolo (Italië), Graham Boeckh Foundation (Canada), Robert Bosch Stiftung (Duitsland), 
Fondation de France (Frankrijk), Fund Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Operationele partner(s) Network of European Foundations (NEF)

DOELSTELLING Het Transnational Forum on Integrated Community Care (TransForm) is een partnerschap 
van Stichtingen en Fondsen in Europa en Canada. Het internationale partnerschap wil 
het jonge concept ‘Integrated Community Care (ICC)’ op de kaart te zetten en learnings 
over goede en beloftevolle praktijken delen. ICC investeert in nabije, niet-residentiële zorg 
en ondersteuning, thuis en in de buurt. Essentieel daarbij is de samenwerking tussen 
de community, buurtactoren, gezondheids- en welzijnsprofessionelen en overheden. 
De uitbouw van de eerste lijn en het bundelen van krachten die lokaal en op wijk- en 
buurtniveau inzetbaar zijn, staan centraal.

REALISATIE(S) > coördinatie van het initiatief door NEF, het Network of European Foundations
> lancering van de nieuwe website transform-integratedcommunitycare.com
> twee workshops ‘The impact of Covid-19 Pandemic on Integrated Community Care’

FONDS DR. DANIËL DE CONINCK – INTERDISCIPLINAIR VORMINGSAABOD

Operationele partner(s) International Learning Collaborative on Goal-oriented Care

DOELSTELLING Publicatie van het rapport van de zomeracademie over het jonge internationale 
zorgconcept ‘doelgerichte zorg’ dat vertrekt van de levensdoelen van de persoon.
Participatief, open proces om tot een gedragen visie te komen over de contouren van een 
leer- en kennisplatform voor het ecosysteem van de eerste lijn in Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel.

REALISATIE(S) > publicatie ‘Goal-oriented care. A shared language and co-creative practice for health 
and social care’: doelgerichte zorg die gezondheidswerkers en sociale diensten helpt om 
creatief te werken en de prioriteiten en levensdoelstellingen van patiënten met complexe 
medische en sociale noden centraal te stellen in de zorg
> twee parallelle verkennende trajecten over de mogelijke invulling van een leer- en 
kennisplatform voor het ecosysteem van de eerste lijn.

FONDS DAAN DE VOS

DOELSTELLING Projecten voor kankerpatiënten die prioritair worden ontwikkeld door de dienst oncologie 
van het AZ Sint-Jan te Brugge.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 9.500.

STEUN
Brugge Concertgebouw Brugge Motiveren en stimuleren van mensen met een lichte 

tot matige verstandelijke beperking, om concerten bij 
te wonen, via een driedelig traject op maat: inleidend 
bezoek, concert, en naverwerking in een workshop.

2.500 €

Oncologisch Centrum Aankopen van bijvoeding voor het AZ Sint-Jan. 2.000 €
Oostende - Stene Zorghuis Oostende Opvangen van alleenstaande kankerpatiënten, die 

nergens terecht kunnen tijdens de zwaarste periode van 
de behandeling met chemo, en de gast verwelkomen in 
een warme, menselijke omgeving teneinde hem moed te 
geven om de behandeling verder te doorstaan.

5.000 €

FONDS ELISAMI (PÉDIATRIE CLINIQUE ET MATERNITÉ SAINT-ELISABETH)

DOELSTELLING Hulp en ondersteuning voor kinderen die op de kinderafdeling worden behandeld en hun 
gezinnen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 7.744.
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STEUN
Yvoir CHU-UCL-NAMUR Inzetten van een virtual reality headset om kinderen 

in de pediatrie te kalmeren en een veilig gevoel te 
geven, tijdens zorg en technische handelingen en op 
stresserende momenten.

7.744 €

FONDS DOKTER JEAN FAGNART

DOELSTELLING De levenskwaliteit verbeteren van patiënten die veel pijn lijden.
REALISATIE(S) > toekennen van € 5.000 steun aan het Fonds KickCancer

> toekennen van € 10.000 steun aan het Fonds voor Solidaire Zorg 

FONDS CLAIRE FAUCONNIER & FONDS GUY SALLETS

DOELSTELLING Ondersteuning van het onderzoek om de zorg van patiënten met multiple sclerosis te 
verbeteren.

REALISATIE(S) > twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 99.622
> toekenen van € 75.000 steun van het Fonds Guy Sallets aan onderzoeksprojecten naar 
multiple sclerose

STEUN
Hasselt Universiteit Hasselt Steun aan het onderzoeksproject ‘Walking-related 

fatigability in persons with MS: Psychometric properties 
of cognitive and coordination fatigability assessment & 
proof-of-concept of a rehabilitation intervention’.

49.622 €

Liège Université de Liège Steun aan het onderzoeksproject ‘Multimodal 
quantification of brain microstructure and cortical 
synaptic density in MS patients’.

50.000 €

FONDS ROBERT GENON – MARIETTE DIVE

DOELSTELLING Steun voor medisch onderzoek en voor de omkadering van kinderen in ziekenhuizen.
REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 10.000.

STEUN
Leuven UZ Leuven: dienst 

kinderimmuundeficiënties
Aanbieden van integrale zorg aan kinderen met een 
primaire immuundeficiëntie (PID), met de focus op zorg 
op maat, (psycho-)educatie en het begeleiden van de 
kinderen en hun omgeving.

10.000 €

FONDS DES HOSPITALIÈRES DU SACRÉ CŒUR

DOELSTELLING Steunen van projecten rond gezondheid, die ten goede komen aan vrouwen en kinderen of 
gericht zijn op de opleiding van het zorgpersoneel, in België en in het buitenland.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 34.740.

STEUN
Namur Le Bien Vieillir Steunen van de participatie van bewoners en van hun 

verbinding met elkaar, hun naasten en hun familie in 
woonzorgcentra; hen aanmoedigen om zich te uiten en 
naar elkaar te luisteren, bijdragen tot onderling begrip, en, 
op langere termijn, installeren van een bewonersraad.

34.740 €

FONDS MARCEL HUGO

DOELSTELLING Steun aan projecten voor zieke, slechtziende personen in de provincie Luik: 
mobiliteit, toegang tot zorg, aangepaste materiële uitrusting in het ziekenhuis, in het 
verzorgingstehuis enz.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 21.309.
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STEUN
Liège ‘La Lumiere’, Oeuvre Royale 

pour Aveugles et Malvoyants
Gespecialiseerde ondersteuning aanbieden aan 2 
kinderen met een visuele beperking, om hen toe te laten 
de studies van hun keuze voort te zetten en zich te 
integreren in een schoolcircuit met ziende kinderen.

21.309 €

FONDS JADOT-LOISEAU

DOELSTELLING Steun aan zieken in de streek van Hoei.

FONDS JE FOUNDATION

DOELSTELLING Het Fonds wil bijdragen in projecten en initiatieven die door middel van nieuwe 
technologieën de huidige operatietechnieken in het domein van de neurochirurgie willen 
optimaliseren.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 360.225.

STEUN
Brugge AZ Sint Jan Brugge-Oostende 

AV
Aankopen van een Deep Brain Stimulation (O-arm) bij 
Medtronic voor de artsen neurochirurgie van het AZ 
Sint-Jan.

360.225 €

FONDS LUC

DOELSTELLING Steun aan projecten voor een betere zorgkwaliteit, levenskwaliteit en voor het welzijn van 
patiënten in vooral Parijse ziekenhuizen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 23.300.

STEUN
Aalst MusIC Live muziek spelen aan het bed van patiënten op 

intensieve zorg, om de negatieve impact van een IC-
opname op hun leven en dat van hun naasten te helpen 
beperken.

23.300 €

FILANTROPISCH ACTIE LUFY – COVID 19 

DOELSTELLING In het licht van de coronacrisis: het initiatief ondersteunen van YouTubers Lufy & Enzo, die 
hun ongeveer twee miljoen followers een online pot ter beschikking stellen om giften in te 
zamelen voor de Belgische ziekenhuizen en het verzorgend personeel.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 20.000.

STEUN
Liège Centre Hospitalier Chrétien 

(Province de Liège)
In het kader van de covid-19-crisis, aankopen van 
beschermingsmateriaal voor het zorgpersoneel van 
de Groupe Santé CHC in Luik, met fondsen die werden 
verzameld door de youtubeuse, Lufy.

10.000 €

Mons Centre Hospitalier 
Universitaire et Psychiatrique 
de MONS-BORINAGE

Beter ondersteunen van de patiënten en het 
zorgpersoneel, en dekken van alle buitengewone kosten 
wegens covid-19 (aankopen van essentieel materiaal) 
van een afdeling van het UZ Ambroise Paré.

10.000 €

FONDS MIRALOUISE

DOELSTELLING Focus op preventie, neonatale zorg, revalidatie, thuisbegeleiding, … Vooral steun aan 
projecten die de samenwerking met diensten of organisaties aanmoedigen in West-
Vlaanderen.

REALISATIE(S) Vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 9.850.
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STEUN
Brugge AZ Sint Jan Brugge-Oostende 

AV
Aankopen van een luchtvering voor een ziekenwagen 
om onstabiele pasgeborenen, die vaak ook een 
hartaandoening hebben, zo snel mogelijk te kunnen 
vervoeren naar UZ Gent of UZ Leuven.

5.000 €

AZ Sint Jan Brugge-Oostende 
AV

De saturatie en hartslagmeting bij precaire 
pasgeborenen aan huis controleren.

3.000 €

AZ Sint Jan Brugge-Oostende 
AV

Inzetten van NICU-NIDCAP standinbaby’s (poppen die 
even flexibel zijn en evenveel wegen als pasgeboren 
baby’s), om verpleegkundig personeel en nieuwe ouders 
te leren omgaan met een baby.

1.000 €

Knokke-Heist - Heist-
aan-Zee

Centrum van de Oostkust 
voor Revalidatie en 
Welzijnszorg afdeling Het Vlot

Aankopen van stevig en veilig speelgoed dat op de 
scheidingswanden kan worden gemonteerd, zodat de 
kinderen van de structuurgroep het speelgoed op een 
veilige manier kunnen ontdekken en auditief, visueel en 
motorisch op een speelse manier worden geprikkeld.

850 €

FONDS GERT NOËL 

DOELSTELLING Steun aan initiatieven die bijdragen tot een meer menselijke zorg, dankzij goede 
communicatie, luisterbereidheid en begeleiding van patiënten en familie.

REALISATIE(S) > vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 18.000
> steun van het Fonds Gert Noël aan het Fonds Dr Daniel De Coninck voor de financiering 
van het project van het ziekenhuis van Namen (ASPPN) ‘Begeleiding van rouwenden en 
advies in de palliatieve zorg’ in het kader van de COVID-19-oproep voor een bedrag van € 
10.000 
> uitzonderlijke steun van het Gert Noël Fonds aan het bürgerfonds Ostbelgien in het 
kader van de COVID-19-crisis  voor een totaalbedrag van € 18.371
> uitzonderlijke steun van het Fonds Gert Noël aan het ziekenhuis in St Vith voor een 
bedrag van € 15.000

STEUN
Duffel Emmaüs - St. Norbertushuis 

/ Universitair Psychiatrisch 
Centrum Duffel

Aanbieden van de knuffel ‘Duffeltje’ (met een 
handleiding voor ouders/hulpverleners), de ‘Duffeltje 
App’ en een e-learningmodule voor hulpverleners, om 
kinderen met een psychische kwetsbaarheid, en hun 
ouders, te ondersteunen in het kader van de concrete 
uitwerking van de ‘Kindreflex’; het initiatief steunt op 
een samenwerking van UPC Duffel met diverse partners 
(zorgnetwerk, CKG , CGG, Tejo, huisartsen, de gemeente 
en kleuter- en lagere scholen).

10.000 €

Malmedy Association Home Saint 
Vincent de Paul

Ter beschikking stellen van tablets aan de gasten die 
verblijven in het tehuis om hen toe te laten te praten met 
hun familie, te kijken naar een religieuze tv-zender in hun 
kamer en te kiezen welke spelletjes ze willen spelen.

1.500 €

Clinique Reine Astrid Aanbieden van tablets aan patiënten die afgezonderd zijn 
wegens covid-19, om hen de kans te geven hun naasten 
te zien en contact te houden via sociale media.

1.500 €

Plombières - Moresnet INAGO- unité hospitalière de 
soins palliatifs

Aan de leefeenheden van de instellingen tablets ter 
beschikking stellen om de communicatie en contacten 
van de residenten met hun naasten te verbeteren.

5.000 €

FONDS MANOEL AND LAUDER PRADO

DOELSTELLING Het Fonds steunt projecten om de gezondheid van kansarme kinderen te verbeteren 
en bij te dragen tot hun opvoeding. Daarnaast wil het Fonds zich ook inzetten voor de 
gezondheid en levenskwaliteit van ouderen. 

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 41.000.
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STEUN
Brussel - Laken The Belgian Kids’ Fund for 

Pediatric Research
Toekennen van een beurs voor een onderzoek met als 
titel: ‘Systems vaccinology in toddlers and children’.

41.000 €

FONDS VOOR PRENATALE HOMEOPATHIE DOKTER FRANÇOIS STERN-VEYRIN

DOELSTELLING Jaarlijks financiert het Fonds de deelname van een Belgisch expert aan conferenties rond 
prenatale homeopathie in Europa.

FONDS ISABELLE PREUD’HOMME

DOELSTELLING Steun voor het aankopen van materieel, het organiseren van opleidingen of de inrichting 
van een ontmoetingsruimte voor kinderen met kanker en hun ouders.

FONDS OMER PROVOST

DOELSTELLING Steunen van projecten met een gemeenschappelijk doel: een toegankelijke 
gezondheidszorg voor iedereen in België.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 10.000.

STEUN
Antwerpen - Hoboken Geneeskunde voor het Volk 

Nationaal
Uitvoeren van een protocol, om kwetsbare patiënten 
in de coronaperiode te ondersteunen; bv. opbellen van 
alle 65-plussers, bezorgen van medische attesten en 
boodschappen, een buddysysteem voor kinderen, en 
aanvullende contactopsporing en brononderzoek.

10.000 €

FONDS RÉADAPTATION SAINT-LUC 71

DOELSTELLING Het Fonds geeft financiële steun aan patiënten die voor revalidatie werden opgenomen in 
de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie van de ‘Cliniques Universitaires Saint-Luc’ 
van het UCL.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 8.982.

STEUN
Sint-Lambrechts-Woluwe Cliniques Universitaires Saint-

Luc
Aankopen van rolstoelen voor de revalidatiedienst 
die werkt met mensen die plots met een beperking 
werden geconfronteerd, teneinde hun levenskwaliteit te 
verbeteren.

2.939 €

Cliniques Universitaires Saint-
Luc

Kopen van rolstoelen voor mensen die opgenomen zijn 
in de revalidatiedienst van het ziekenhuis.

5.188 €

Cliniques universitaires Saint-
Luc

Aankopen van ergonomische kussens om patiënten 
toe te laten zich comfortabel en goed te installeren, met 
respect voor de hygiëneregels in het ziekenhuis.

855 €

FONDS EMILE SALAMON

DOELSTELLING Zorgen voor een betere levenskwaliteit door begeleid vervoer voor kankerpatiënten te 
organiseren tussen hun woonplaats en de afdeling oncologie van het ziekenhuis.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 50.000.

STEUN
Namur Fondation Sainte-Elisabeth / 

Fonds Onco-radiothérapie
Organiseren en financieren van de toeleiding van 
patiënten naar oncologische behandelingscentra, en 
ook van de wellnessruimte die kankerpatiënten en hun 
naasten ondersteunt.

50.000 €



ACTIVITEITENVERSLAG 2020 : UW SELECTIE

198/473

FONDS VOOR SOLIDAIRE ZORG

DOELSTELLING Het Fonds voor Solidaire Zorg werd opgericht in het voorjaar van 2020 met als 
doelstelling residentiële zorginstellingen – ziekenhuizen, woonzorgcentra, jeugdhulp, 
instellingen voor mensen met een beperking of een psychiatrische zorgnood… – te 
steunen tijdens de coronacrisis. Het werd en wordt nog steeds gevoed door vele 
honderden giften van individuele schenkers, bedrijven en andere organisaties.

REALISATIE(S) > eind maart, toen duidelijk werd met welke kracht het coronavirus zich steeds 
ingrijpender manifesteerde, richtte de Koning Boudewijnstichting op vraag van vele 
schenkers en ondernemingen het Fonds voor Solidaire Zorg op
> het Fonds lanceerde drie projectoproepen: 
>> ‘Hoe het sociaal contact in ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen behouden, 
faciliteren en hervatten?’
>> ‘Preventie en controle van infecties in residentiële zorginstellingen’
>> ondersteuning van het personeel in residentiële zorginstellingen tijdens de tweede golf 
van de coronacrisis
Hierna vindt u meer informatie over deze initiatieven.

FONDS  VOOR SOLIDAIRE ZORG - HOE HET SOCIAAL CONTACT IN ZIEKENHUIZEN EN RESIDENTIËLE 
ZORGINSTELLINGEN BEHOUDEN, FACILITEREN EN HERVATTEN? 

DOELSTELLING Hoe de sociale contacten te behouden, te faciliteren of te hervatten voor mensen die 
hetzij verplicht werden in het ziekenhuis of in de residentiële zorginstelling te blijven, hetzij 
gevraagd werden om terug thuis te gaan wonen.

REALISATIE(S) Projectoproep ‘Fonds voor solidaire Zorg - Hoe het sociaal contact in ziekenhuizen en 
residentiële zorginstellingen behouden, faciliteren en hervatten?’: 48 projecten kregen 
steun voor een totaalbedrag van € 983.797.

STEUN
Aalst Levensvreugde-Verblijven Voort zoeken naar een nieuw ruimtelijk concept om 

‘lijfelijke’ sociale contacten tussen de zorggebruiker 
en diens netwerk in coronatijden een vaste plaats te 
kunnen geven op de site, aangezien het inrichten van een 
partytent als babbelbox, naast een intensief gebruik van 
sociale media, praktisch gezien niet ideaal is.

50.000 €

Anderlecht FACERE Inrichten van een plek om de gasten van het 
verblijfscentrum toe te laten hun familie en vrienden 
in een correcte omgeving te ontmoeten; opvoeren van 
shows in de tuin; en organiseren van (paramedische) 
activiteiten voor externe gebruikers om hun familie een 
respijtmoment te geven; teneinde het psychologisch 
welbevinden van iedereen te ondersteunen.

10.000 €

Antwerpen Ziekenhuisnetwerk Antwerpen 
(ZNA)

Zoeken naar veilige manieren om, rekening houdend met 
de coronamaatregelen, toch residentiële behandeling, 
partiële dagbehandeling of (crisis)zorg aan huis te 
faciliteren (intra of extra muros), ter ondersteuning van 
mensen met een psychiatrische problematiek.

15.000 €

ZNA UKJA: Ziekenhuisnetwerk 
Antwerpen, Universitaire 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
Antwerpen

In het kader van de contacten met hun context (ouders, 
familie, vrienden), die kinderen in een psychiatrische 
instelling nodig hebben voor hun behandeling en 
hun herintegratie na de opname, uitvoeren van een 
participatorisch actieonderzoek rond het verzekeren 
en verfijnen van creatieve contactmogelijkheden (zoals 
onlinecommunicatie) tijdens de lockdown en erna.

50.000 €

Antwerpen - Merksem De Rivier Met een aangepaste bus rondrijden in Groot-
Antwerpen om voeding (aanbod, boodschappen), 
verbinding (knuffelbus, heimweebus), vrije tijd (dans- 
en concertbus, creabus, radiobus, bewegingsbus) 
en vorming (vormingsbus, onlinebus, uitleenbus) te 
brengen tot bij kinderen met een beperking, thuis of in 
een zorginstelling, teneinde te vermijden dat ze sociaal 
geïsoleerd raken of te weinig begeleiding krijgen.

47.350 €
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Balen De Schakel Inrichten van een rurale ontmoetingshut in de 
belevingstuin van de voorziening om in crisissituaties 
dienst te doen als bezoekersruimte, maar ook om de 
sociale contacten tussen bewoners in lockdown te 
bevorderen.

4.100 €

Beauraing Maison de Nos Enfants Zoeken naar middelen om 35 door de jeugdrechter 
geplaatste kinderen toe te laten om niet alleen 
via skype, maar ook fysiek contact te hebben met 
hun ouders, rekening houdend met de regels en 
desinfectiemaatregelen vanwege de coronapandemie; 
teneinde de lockdown van de kinderen te doorbreken.

3.000 €

Brasschaat De Leerexpert Dullingen Inzetten van een aangepaste therapie-, gespreks- en 
lesbus, om therapie, relaxatie-oefeningen, zinvolle 
dagbesteding en onderwijs aan huis te geven aan 
wegens covid-19 geïsoleerde, kwetsbare jongeren met 
een meervoudige beperking en een zeer grote zorgnood.

30.000 €

Brussel SOS Villages d’enfants 
Belgique

Creëren van buitenruimtes op maat van kinderen en 
jongeren van SOS Kinderdorpen België en organiseren 
van begeleide ludieke uitstappen en sportavonden om 
de kinderen te helpen de verbondenheid met hun sociale 
en familiale omgeving op een serene en veilige manier te 
hervatten en versterken. 

10.000 €

Take Off Installeren van een systeem (2 computers met dubbele 
camera en webcam) om toe te laten dat naar schatting 
1000 langdurig zieke kinderen per jaar, zelfs los van de 
gezondheidscrisis, in contact blijven met hun naasten en 
afstandsonderwijs blijven volgen.

50.000 €

Diepenbeek UC Limburg Samenstellen van een inspiratiegids rond sociaal contact 
in residentiële zorginstellingen, om een (foto)stem te 
geven aan personen met een beperking of psychische 
kwetsbaarheid en hun naasten; de gids steunt op goede 
praktijken en op een ‘photo voice’-onderzoek naar de 
specifieke noden van cliënten en hun context.

49.950 €

Écaussinnes  Le Gai Logis Foyer 
Rationaliste pour Enfants et 
Adolescent(E)S

Uitvoeren van een communicatiestrategie als antwoord 
op de stopzetting van alle contacten van geplaatste 
kinderen met hun school, gezin, zorgverleners, 
met vooral aandacht voor: het opstellen van een 
uitgebalanceerd schema voor telefoongesprekken, het 
kopen van een tablet voor videoconferenties en 2 pc’s 
voor schoolbegeleiding, het huren van een container voor 
het hervatten van fysieke ontmoetingen met respect 
voor veilige gezondheidsregels voor iedereen; teneinde 
de contacten van geplaatste kinderen ondanks alles te 
behouden.

3.000 €

Fauvillers Le Vieux Moulin, Centre 
d’Accueil à Strainchamps

Installeren van een ‘kabouterhut’ in een uithoek van 
het terrein van de residentiële voorziening, om voor de 
jongeren coronaveilige ontmoetingen met hun naasten 
te organiseren, zonder de veiligheid van de andere 
gasten in gevaar te brengen; de containermodule wordt 
voor 3 maand uitgeleend door een bedrijf.

8.000 €

Geel Thomas More Kempen Sociale contacten mogelijk maken voor iedereen met 
een communicatiebeperking, ongeacht de oorzaak van 
de beperking, woonplaats of leeftijd, via een webtool 
die tips en hulpmiddelen aanreikt en werd verankerd 
in Modem, een expertennetwerk van 17 Vlaamse 
zorgorganisaties.

30.000 €

Genk Katarsis Investeren in het creëren van buitenruimtes, 
rekening houdend met de covidvereisten en alle 
weersomstandigheden; en uitschrijven van protocollen; 
om de continuïteit van de sociale contacten van 
de bewoners van het residentieel centrum voor 
verslavingszorg op langere termijn optimaal te kunnen 
garanderen.

17.500 €
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Gent Broeders van Liefde - 
Zorggroep Multiversum

Creëren van een meetingspot om jongeren tussen 16 
en 25 jaar, die opgenomen zijn in een psychiatrische 
instelling, op een laagdrempelige manier te verbinden 
(indien nodig vanop afstand) met ouders en vrienden, 
teneinde te vermijden dat ze het contact met de 
buitenwereld verliezen.

20.000 €

Universitair Ziekenhuis Gent 
ION

Voortzetten van het modelproject ‘de comforttuin’ 
als een onmisbaar verlengstuk van de binnenruimte 
in de geestelijke gezondheidszorg op Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie UZ Gent voor psychiatrische patiënten 
die tijdens de coronaperiode niet naar huis konden; 
teneinde in gelijkaardige gezondheidscrisissen een 
beter antwoord te bieden op het vlak van rust, beweging, 
sociaal contact en psychisch welbevinden.

50.000 €

Gent - Wondelgem Kompas Vorming rond ‘beeldbellen als communicatiemiddel’ 
aanbieden aan personeel, bewoners en hun netwerk en 
voorzien in gepaste ruimtes en kwalitatief materiaal om 
bij te dragen tot contact tussen bewoners én met hun 
familie en vrienden in situaties waar men elkaar niet 
fysiek kan ontmoeten.

17.966 €

Hooglede - Gits Dominiek Savio Voor mensen met een (neuro)motorische beperking, 
die erg kwetsbaar zijn voor covid-19, organiseren van 
een mobiele babbelruimte; voort inzetten op digitale 
vaardigheden, ook bij het netwerk van de cliënt; én 
verkennen van innovatieve technologieën.

10.000 €

Ieper Vereninging Ons Tehuis Opfrissen van het huidige ‘context’-appartement en 
inrichten van een tweede appartement om  tijdens 
de coronaperiode toe te laten dat cliënten die in een 
residentiële voorziening verblijven, hun contextfiguren 
kunnen ontmoeten, en ook bij elkaar kunnen 
overnachten.

10.000 €

Kortrijk Medisch Pedagogisch 
Instituut (MPI) De 
Kindervriend

Bouwen van een bezoekhuisje in de tuin van ’t Hoveke, 
een leefgroep voor kinderen met een lichte tot matige 
mentale beperking, om de kinderen in de weekends 
en vakanties een warme thuis te geven, teneinde de 
contacten tussen hen en hun ouders te faciliteren of te 
herstellen.

10.000 €

OCMW Kortrijk Inrichten van een ‘escaperoom’ in de tuin van het WZC 
teneinde ouderen met een psychische kwetsbaarheid de 
gelegenheid te geven om in deze coronacrisis even te 
ontsnappen uit de leefgroep, er geliefden te ontmoeten 
of tot rust te komen bij agitatie of agressie.

10.000 €

La Louvière Province du Hainaut -  IMP 
René Thône de La Louvière

Zeven leefeenheden van een MPI uitrusten met een Ipad 
om toe te laten dat de gerechtigden in contact blijven 
met hun familie; organiseren van filosofieworkshops om 
na te denken over het belang van sociale verbondenheid 
en over de negatieve effecten van isolement op de mens; 
en investeren in uitrusting (meubilair, spelletjes, boeken) 
om het familiebezoek comfortabeler te maken.

10.000 €

Leuven Hejmen Voort uitbouwen van digitale communicatiemiddelen en 
veilige gespreksruimtes om de dagelijkse of wekelijkse 
1 op 1-afspraken tussen de begeleiders en de 80 
mensen met een beperking, toch te kunnen hervatten en 
verbeteren, ondanks de coronacrisis.

10.850 €

Liège Centre de Jour liégeois Verwerven van ICT-materiaal (tablets, laptops, wifi-
routers) en meubilair om een informaticaruimte in te 
richten voor gebruikers met een beperking, teneinde 
hun contacten tijdens de coronacrisis te onderhouden; 
daarnaast kan het materiaal ook worden ingezet voor 
vrijetijdsbesteding: spelletjes, cognitieve ontwikkeling, 
dagboek, drukken van foto’s en documenten.

10.000 €
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Liège - Glain Pré des Maclottes Ontwikkelen van nieuwe, creatieve sociale en 
therapeutische processen inzake het destigmatiseren 
van geestelijke problemen, het bewaren van de sociaal-
affectieve verbondenheid, en het bieden van een 
therapeutisch alternatief, teneinde in te gaan tegen de 
impact van covid-19 op verschillende domeinen.

50.000 €

Manage Oeuvres des Frères de la 
Charité - Centre Psychiatrique 
Saint-Bernard

Samen met de gasten van het psychiatrisch 
verzorgingstehuis videoclips maken, ze intern 
verspreiden op tablets en er gebruik van maken tijdens 
de aangepaste coachingsessies; de tablets ook 
ter beschikking stellen om videocontact te hebben 
met hun naasten, teneinde de verbondenheid na de 
lockdownperiode te onderhouden of te herstellen.

2.860 €

Merelbeke De Heide In het kader van de dagbesteding in coronatijden van 
mensen met een beperking: organiseren van onlineradio-
uitzendingen om de onderlinge contacten tussen de 
clienten van de vzw te onderhouden; vlot toegankelijk 
maken van digitale media en van uitwisselingen met 
kennissen en familie via smartphones en tablets; en 
aldus een positieve beweging creëren die bijdraagt tot de 
mentale gezondheid van medewerkers, cliënten én hun 
omgeving.

15.450 €

Mol Terra-Therapeutica Onderzoeken of ‘buiten-zijn en groen(beleving)’ kunnen 
bijdragen tot betere sociale interacties binnen de 
residentiële zorg bij psychose en middelenproblematiek 
en/of een meervoudige verstandelijke beperking; 
teneinde de coronacrisis draaglijker te maken voor de 
bewoners en de zorgverleners.

12.000 €

Mons - Ghlin Oeuvre fédérale Les Amis des 
Aveugles et Malvoyants 

Plaatsen en inrichten van een houten chalet in de buurt 
van het verblijfsgebouw voor mensen met blindheid en 
slechtziendheid, om toe te laten dat de gerechtigden een 
familielid of vriend zonder gezondheidsrisico’s kunnen 
ontvangen.

10.000 €

Morlanwelz - Carnières Alises Op de site van het psychiatrisch verzorgingstehuis, 
installeren van 4 kubusvormige modules voor tijdens en 
na de gezondheidscrisis: 2 modules met ‘knuffelarmen’ 
ter ondersteuning van sociale en familiale ontmoetingen, 
1 module voor therapeutische contacten en nog 1 
module voor sociaal-professionele activiteiten, d.w.z. een 
bakkerij- en kookatelier in het kader van hun individueel 
traject, dat kan produceren voor de buurt.

25.000 €

Orp-Jauche - Jauche Centre de Hemptinne Ter beschikking stellen van tablets aan de inwonende 
volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking 
om de contacten met hun familie te faciliteren en 
levendiger, gelijker en minder verontrustend te maken; 
teneinde hun sociaal netwerk binnen de instelling te 
verbeteren en hen te helpen om meer ‘actor’ van hun 
eigen sociaal leven te worden.

9.500 €

Poperinge De Lovie Organiseren van digitale contacten, een aangepaste 
coronaproof-bezoekregeling voor familie en vrienden, 
fietstochten met aangepaste fietsen, en veilige 
inloopplekken voor de jongeren met een beperking, 
teneinde het sociaal contact in tijden van corona en 
daarna te blijven faciliteren.

40.000 €

De Lovie Inzetten op digitaal contact, een aangepaste 
bezoekregeling voor familie en vrienden en fietstochten 
met aangepaste fietsen, om het sociaal contact, in tijden 
van corona en daarna, blijvend te faciliteren voor mensen 
met een beperking.

2.500 €

Roosdaal - 
Borchtlombeek

Zonnelied Organiseren van een Brusselse ontmoetings- en 
belevingsruimte op wielen ten behoeve van jongeren 
en volwassenen met psychische problemen of een 
beperking, om hen tijdens de lockdown ook fysische 
nabijheid aan te bieden, naast het nauwe contact via 
social media.

49.891 €
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Schaarbeek Cité Sérine In de tuin van een therapeutische verblijfsvoorziening 
die technisch complexe en palliatieve zorg aanbiedt, 
een participatieve moestuin met een serre aanleggen 
om er fruit en seizoensgroenten te telen met respect 
voor de biodiversiteit; teneinde de verbondenheid 
tussen patiënten en hun naasten te herstellen via een 
buitenactiviteit en met aandacht voor social distancing.

10.000 €

Sint-Niklaas Psychiatrisch Centrum Sint-
Hiëronymus

Inrichten van een covidveilige ontmoetingsruimte, een 
zogeheten ‘Parlando-Familiebox’, om de kwetsbare 
cliënten van het psychiatrisch centrum de gelegenheid 
te geven om persoonlijk contact te hebben met hun 
dierbaren, ondanks de lockdown en het bezoekverbod.

14.880 €

Sint-Pieters-Leeuw - 
Vlezenbeek

Revalidatieziekenhuis 
Inkendaal

In het park rond het revalidatieziekenhuis een aparte 
ruimte creëren, om families en patiënten toe te laten 
zich af te zonderen en om dankzij een glazen mobiele 
afscheiding op een veilige manier contact met elkaar 
te hebben; deze ‘revalidatielounge’ ook gebruiken 
als aangename wachtruimte voor patiënten, waar 
zorgprofessionals ondertussen de intake doen.

50.000 €

Sint-Truiden Sint-Trudo Ziekenhuis In het ziekenhuis een ontmoetingsruimte voor mens 
en dier creëren om palliatieve patiënten en patiënten 
die langdurig in het ziekenhuis verblijven de kans te 
geven om bij hun huisdier te zijn, teneinde hun verblijf 
zo menswaardig mogelijk te maken, tijdens en na de 
coronaperiode.

10.000 €

Temse Het Vliegend Bed Aan langdurig zieken, rusthuisbewoners of mensen die 
langdurig in een instelling verblijven, virtual reality-brillen 
bezorgen om toe te laten dat ze met aangepast camera’s 
opgenomen familiemomenten kunnen beleven alsof ze 
er zelf bij zijn.

12.000 €

Thuin - Gozée Institut Royal Familial Verwerven van laptops met geïntegreerde webcam om 
de jongeren van de instelling tijdens de covidperiode 
toe te laten te videobellen met hun naasten, teneinde de 
familiebanden te onderhouden en te versterken.

2.500 €

Ukkel Epsylon Op de site van het psychiatrisch verzorgingstehuis, 
installeren van 4 kubusvormige modules voor tijdens en 
na de gezondheidscrisis: 2 modules met ‘knuffelarmen’ 
ter ondersteuning van sociale en familiale ontmoetingen, 
1 module voor therapeutische contacten en nog 1 
module voor sociaal-professionele activiteiten, d.w.z. een 
bakkerij- en kookatelier in het kader van hun individueel 
traject, dat kan produceren voor de buurt.

40.000 €

Verviers Les Services de l’APEM-T21 Installeren van een comfortabel huisje op het terrein 
van een residentiële voorziening voor 24 oudere en 
afhankelijke volwassenen met het syndroom van Down, 
om hun familie, na de covidlockdown van 3 maand, 
opnieuw veilig en in alle privacy te kunnen ontmoeten.

10.000 €

Walcourt - Thy-le-
Château

Home Louis-Marie De gebruikers van de residentiële instelling toegang 
geven tot nieuwe technologieën (videoconferentie met 
hun familie) en tot de vrijetijds- en sportinfrastructuur 
op de site, om de nadelen van de gezondheidscrisis te 
beperken.

10.000 €

Watermaal-Bosvoorde  La Route des Défis Leveren van tablets teneinde het isolement van patiënten 
te verminderen, maar ook aanbieden van ander 
specifiek digitaal materiaal ten behoeve van diverse 
zorginstellingen; de vzw helpt bij de keuze van de juiste 
hard- en software, garandeert de werking en ondersteunt 
het gebruik ervan.

27.000 €
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Welkenraedt - Henri-
Chapelle

Clinique Psychiatrique des 
Frères Alexiens

Herstellen van de familiale en sociale contacten van 
de patiënten, ofwel fysiek als dat kan in coronaveilige 
omstandigheden, ofwel virtueel via digitale middelen; en 
organiseren van veilige activiteiten binnen het ziekenhuis 
om de verbondenheid tussen de patiënten te herstellen; 
teneinde het isolement te doorbreken en het zorgplan te 
reactiveren.

10.000 €

Wuustwezel CODA Ontwikkelen van een toolbox, in het kader van 
het bijzonder hoge aantal covid-overlijdens in de 
Noorder- en Voorkempen, 2 eerstelijnszones met ca 
300.000 inwoners, ten behoeve van de ziekenhuizen 
en residentiële zorginstellingen om het afscheid te 
ondersteunen en de (complexe) rouwzorg te faciliteren.

27.500 €

Zoersel Emmaüs - Psychiatrisch 
Ziekenhuis Bethanië

Organiseren van een tentoonstelling met creaties van 
patiënten met een psychische kwetsbaarheid; wegens 
het verlies aan fysieke contacten met hun omgeving 
en zorgverleners, hielp het maken van kunstwerken 
om hun mentaal welbevinden te behouden tijdens de 
coronacrisis. 

6.000 €

FONDS VOOR SOLIDAIRE ZORG - PREVENTIE EN CONTROLE VAN INFECTIES IN RESIDENTIËLE 
ZORGINSTELLINGEN

DOELSTELLING Hoe kennis en expertise delen in en tussen residentiële zorginstellingen inzake de 
preventie en controle van infecties.

REALISATIE(S) Projectoproep ‘Fonds voor solidaire Zorg - Preventie en controle van infecties in 
residentiële zorginstellingen’: 21 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 
807.425.

STEUN
Anderlecht Erasmushogeschool Brussel Ten behoeve van de diverse zorgmedewerkers in 

woonzorgcentra een blended learning leertraject 
opzetten met toegankelijke lesmodules rond zeer actuele 
onderwerpen zoals handen wassen, gebruiken van 
handschoenen, handgels en beschermingsmateriaal; 
teneinde de kennis inzake preventie en controle van 
zorginfecties in WZC’s te optimaliseren.

50.000 €

Bonheiden Imelda ziekenhuis bonheiden Organiseren van een project rond kennisdeling onder 
ziekenhuishygiënisten, een 24/24 uur actief laboratorium 
en 7 zorginstellingen met 1100 WZC-bewoners, om bij te 
dragen tot een gewaarborgde universele infectiecontrole 
die via een evidence-based infectiepreventiestrategie 
vanuit een algemeen ziekenhuis kan worden 
geïmplementeerd in residentiële zorginstellingen, tijdens 
en na de COVID-19-crisis.

40.000 €

Brussel Odisee In het kader van de aanpak van covid-19 in Aalst, 
een ‘Taskforce Ouderenzorg’ oprichten, een 
samenwerkingsverband van lokale woonzorgcentra, de 
huisartsenkring en de lokale ziekenhuizen, om samen 
een uitgebreid ondersteuningspakket infectiebeheersing 
uit te werken en aan te bieden aan 11 woonzorgcentra in 
Aalst, teneinde infecties in residentiële zorginstellingen 
duurzaam te controleren.

49.963 €

Châtelet Trempoline Organiseren van een 2 jaar lopend actieprogramma, 
op basis van de vaardigheden rond collectieve 
hygiënemaatregelen, die werden ontwikkeld tijdens de 
covid-19-lockdown, om bij te dragen tot een duurzame 
mentaliteits- en gedragsverandering in de sector van 
de therapeutische gemeenschappen: opleidingen, 
seminaries, conferenties, supervisies van teams en 
webinars.

50.000 €
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Dendermonde Eerstelijnszone Dender Opstarten van een breed lerend netwerk van zorg- en 
welzijnspartners van de eerstelijnszone Dender, om 
samen te werken aan infectiepreventie en om de 
residentiële instellingen optimaal te wapenen tegen een 
mogelijke volgende opstoot van covid-19.

15.000 €

Diepenbeek UC Limburg Voorzien in een vormingsaanbod rond preventie en 
controle van infecties in residentiële zorginstellingen 
in de provincie Limburg, afleggen van plaatsbezoeken 
om de instellingen op maat te begeleiden en de kennis 
te verankeren in de werking, en tot slot het beschikbaar 
stellen van een laagdrempelige, begrijpbare e-learning 
module; de Hogeschool UCLL werkt in dit verband 
samen met Ziekenhuis Oost-Limburg en Ziekenhuis 
Maas & Kempen.

46.655 €

Eeklo AZ Alma Vanuit het AZ Alma geven van opleidingen, creëren 
van een centraal aanspreekpunt, advies geven tijdens 
plaatsbezoeken en organiseren van videoconferencing 
aan de woonzorgcentra in de regio, om hen te helpen 
de strijd tegen covid-19 goed aan te pakken, wat niet 
evident is gezien de vele richtlijnen en de tijdsdruk.

15.000 €

Gent Tabor Op zoek gaan naar lessons learned uit de covid-19-
crisis en ze als verbeteracties integreren in draaiboeken; 
zorgen voor een gedeeld systeem van stockbeheer van 
PBM’s op groepsniveau; en opleiden van medewerkers 
via digitale en blended leertrajecten; teneinde de 
infectiecurve blijvend af te vlakken.

48.750 €

Hasselt Jessa Ziekenhuis In co-creatie met woonzorgcentra, ontwikkelen van een 
uniform kwaliteitsbeleid rond reiniging en ontsmetting 
in Vlaanderen, op basis van de inzichten en expertise 
die het Jessa ziekenhuis heeft opgedaan in de strijd 
tegen covid-19, maar ook tegen multiresistente micro-
organismen.

50.000 €

Kortrijk W13 W13 coördineert de kennisdeling tussen private & 
publieke WZC’a en residentiële zorginstellingen VAPH 
(RZI) i.s.m. AZ Groeninge. In deze fase ondersteunen we 
de RZI in de consolidatie van de opgedane kennis en het 
doorvoeren van kwalitatieve aanpassingen in de werking 
via plaatsbezoeken, analyses ter plaatse, screening 
draaiboeken, rechtstreekse feedback aan betrokkenen, 
ontwikkeling didactisch materiaal bv. filmpjes, webinars 
en consulting. W13 deelt de kennis en expertise met alle 
RZI in ZWVL.

20.000 €

Leuven Khobra Opleiden van 100 trainers binnen instellingen waar 
personen langdurig verblijven, om het hygiënebeleid 
en de bestaande procedures uniform aan te passen 
op maat van elke instelling; en starten met training- en 
intervisieprogramma’s voor de verantwoordelijke artsen, 
vertrekkend vanuit de bestaande structuren en expertise, 
die aanwezig zijn in de Leuvense regio’s.

50.000 €

Niel Kwaito CV Opstellen van een pandemieplan, een allesomvattend 
draaiboek (van management, over opleiding van 
personeel, tot communicatie naar doelgroep en netwerk) 
voor residentiële organisaties die opereren in een context 
van co-housing (niet-medische setting), op basis van 
de expertise en ervaringen in de VAPH-sector; teneinde 
te focussen op het welbevinden van personeel en 
bewoners binnen een veilige context voor de gezondheid.

50.000 €
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Saint-Ghislain - Baudour Centre Hospitalier EPICURA Uitgaande van het model van een ‘Escape game’, 
een tool creëren om personeel, residenten en hun 
naasten te confronteren met een ondenkbaar geachte 
gezondheidscrisis; vanuit een geïsoleerde positie 
moeten de deelnemers daarop reageren door de 
juiste hygiëneregels toe te passen en door creatieve 
oplossingen te ontwikkelen die kunnen worden ingezet 
als goede praktijken; de tool wordt ontwikkeld en gebruikt 
door de geriatrische afdelingen van 2 ziekenhuizen in 
samenwerking met enkele woonzorgcentra.

44.899 €

Sint-Lambrechts-Woluwe PAQS Steunen van residentiële zorgvoorzieningen om infecties 
in hun instelling beter te voorkomen en te controleren 
via een gefaseerde aanpak: evalueren van de praktijk 
via een checklist in elke instelling; organiseren van 
opvolgingsvergaderingen om resultaten, ingezette 
middelen en goede praktijken beter te delen onder 
instellingen; en de ondersteuning afsluiten via een 
nieuwe evaluatie van de lokale praktijken.

35.000 €

Sint-Niklaas Logo-Waasland Via netwerking met andere woonzorgcentra in de 
regio, delen van de bestaande kennis en expertise rond 
(preventieve) maatregelen die in woonzorgcentra werden 
getroffen ter bestrijding van covid-19, om deze kennis en 
nieuwe wetenschappelijke inzichten bij een tweede golf 
of een lokale uitbraak, sneller te kunnen delen, teneinde 
het virus sneller onder controle te krijgen.

33.160 €

Sint-Truiden Sint-Trudo Ziekenhuis Voorkomen en controleren van een uitbraak van infecties 
via het inzetten van de ziekenhuisexpertise teneinde de 
burgers een veilige zorg aan te bieden; het traject omvat 
onlinekennisdeling op maat, de praktische vertaling 
op locatie, en een complementaire samenwerking met 
professionals binnen de zorgorganisaties.

33.395 €

Turnhout Palliatief netwerk 
arrondissement Turnhout

Bestendigen van het digitaal regionaal zorgplatform 
Kempen dat, naar aanleiding van de covid-19-crisis, 
werd opgezet om informatie, kennis en expertise te 
delen ten behoeve van residentiële zorginstellingen 
(woonzorgcentra, voorzieningen voor mensen met 
een verstandelijke beperking, integrale jeugdhulp 
en voorzieningen voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid).

16.000 €

Ukkel Dentalmobilis Prévention Verstrekken van theoretische, praktische en klinische 
opleidingen, geïllustreerd door goede praktijken en 
ervaringen van voormalige cursisten, aan het voltallige 
zorgpersoneel van zorgvoorzieningen rond de beginselen 
van een goede mond- en tandhygiëne, de relatie met 
infecties en de manieren om ze gezond te houden, 
teneinde sanitaire risico’s te beperken.

43.200 €

Wemmel Stichting Medische Wereld Opzetten van een digitaal leertraject voor zorg- en 
verpleegkundigen rond de preventie van virale en 
bacteriële infecties in woonzorgcentra; het traject omvat 
een educatieve website met relevante informatie in tekst- 
en videoformaat voor zelfstudie, een interactief webinar 
en een test.

70.000 €

Yvoir CHU-UCL-NAMUR Voortbouwen op de werkzaamheden van de geriatrische 
diensten van het ziekenhuis en geconventioneerde 
woonzorgcentra rond het voorkomen van infecties; 
en installeren en opleiden van referentieteams in 
woonzorgcentra, die verschillende lokale actoren kunnen 
opleiden (train the trainer) en ondersteuning krijgen 
via de hygiëneteams in ziekenhuizen, de integratie van 
netwerken en het delen van tools.

46.403 €



ACTIVITEITENVERSLAG 2020 : UW SELECTIE

206/473

FONDS VOOR SOLIDAIRE ZORG - OPROEP TWEEDE GOLF: MEDEWERKERS IN ALGEMENE EN 
PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN EN WOONZORGCENTRA ONDERSTEUNEN

DOELSTELLING Ondersteuning van het personeel in residentiële zorginstellingen tijdens de tweede golf 
van de coronacrisis.

REALISATIE(S) Ook tijdens de tweede golf van de coronacrisis reikte het Fonds voor Solidaire Zorg 
de hand aan de residentiële zorginstellingen. 8 organisaties die regiobreed werken, 
kregen financiële middelen voor hun initiatieven om de medewerkers in algemene en 
psychiatrische ziekenhuizen en woonzorgcentra te ondersteunen, voor een totaalbedrag 
van € 392.722.

STEUN
Andenne AFRAMECO Ondersteuning van het personeel in residentiële 

zorginstellingen tijdens de tweede golf van de 
coronacrisis.

10.000 €

Brussel Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten

Ondersteuning van het personeel in residentiële 
zorginstellingen tijdens de tweede golf van de 
coronacrisis.

20.000 €

Elsene Médecins Sans Frontières/
Artsen zonder grenzen

Ondersteuning van het personeel in residentiële 
zorginstellingen tijdens de tweede golf van de 
coronacrisis.

80.450 €

Etterbeek Zorgnet-Icuro Ondersteuning van het personeel in residentiële 
zorginstellingen tijdens de tweede golf van de 
coronacrisis.

52.162 €

Namur - Erpent UNESSA Ondersteuning van het personeel in residentiële 
zorginstellingen tijdens de tweede golf van de 
coronacrisis.

27.000 €

Oudergem GIBBIS Ondersteuning van het personeel in residentiële 
zorginstellingen tijdens de tweede golf van de 
coronacrisis.

117.750 €

Ukkel Croix-Rouge de Belgique Ondersteuning van het personeel in residentiële 
zorginstellingen tijdens de tweede golf van de 
coronacrisis.

15.360 €

Wemmel Stichting Medische Wereld Ondersteuning van het personeel in residentiële 
zorginstellingen tijdens de tweede golf van de 
coronacrisis.

70.000 €

FONDS ELLA STAPPERS

DOELSTELLING Het Fonds Ella Stappers werd opgericht om projecten te steunen in de neonatologie.
REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 5.500.

STEUN
Liège Service néonatal CHC Clinique 

du Montlegia
Evalueren van de positieve impact van een geheel van 
muzikale technieken (aftelrijmpjes, liedjes, humming), 
dat wordt ingezet tijdens neonatale zorg, en bepalen 
welke impact dat heeft op het welbevinden en het 
tolereren van de zorg bij de pasgeboren baby en zijn 
ouders.

5.500 €

UCB COMMUNITY HEALTH FUND 

DOELSTELLING Strijden tegen ongelijkheid op het vlak van gezondheidszorg bij kwetsbare 
bevolkingsgroepen, door kansarme personen te ondersteunen in de gemeenschappen 
waar UCB actief is.
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REALISATIE(S) Het Fonds wil de impact van de COVID-19-pandemie op de gezondheid van jongeren uit 
kwetsbare gemeenschappen op de middellange en lange termijn begrijpen en beperken. 
Het ondersteunt impactgedreven projecten en initiatieven die de gezondheid verbeteren, 
naast sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van de pandemie voor de 
gezondheid van jongeren.
Lanceren van twee projectoproepen: 
> projectoproep naar organisaties die impactgedreven projecten en initiatieven uitwerken, 
uitvoeren en evalueren om de gezondheid van deze jongeren te verbeteren
> projectoproep naar academische onderzoeksteams voor baanbrekend 
sociaalwetenschappelijk onderzoek, naar de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de 
gezondheid van jongeren
50 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 2.452.691

STEUN
Antwerpen Universiteit Antwerpen Onderzoeken van de impact van de covid-19-

maatregelen op het welbevinden van (vooral kwetsbare) 
studenten: de impact meten en identificeren van 
kwetsbare groepen; identificeren van het waarom en hoe; 
en van impactbeperkende strategieën.

123.800 €

Antwerpen - Borgerhout Kras Jeugdwerk Organiseren van activiteiten binnen en buiten de school, 
om jonge anderstalige nieuwkomers (OKAN) te helpen 
de Nederlandse taal oefenen (via ervaringsgericht leren), 
hun omgeving beter te leren kennen, sociale contacten 
te leggen en hun netwerk uit te breiden; teneinde hun 
aansluiting bij hun ‘nieuwe wereld’ te verbeteren en te 
versnellen.

40.000 €

Brussel KIYO Aanbieden van opleidingen aan kwetsbare jongeren uit 
de favela’s in Rio de Janeiro (Brazilië) om hun technische 
en levensvaardigheden te versterken teneinde de 
vicieuze cirkel van armoede te doorbreken; en ook om 
hen te helpen gezondheidspromotoren te worden in hun 
gemeenschap teneinde een sleutelrol te spelen in het 
overwinnen van de huidige pandemie.

30.000 €

Take Off In zogeheten kansarme scholen, installeren van een 
communicatiesysteem (2 computers met dubbele 
camera en webcam) om 1000 langdurig zieke kinderen 
met immunosuppressie in staat te stellen in contact te 
blijven met hun naasten en de lessen op school te blijven 
volgen, teneinde hun het isolement te doorbreken.

35.000 €

Teach For Belgium Ondersteunen van veerkrachtige leerkrachten om 
de geestelijke gezondheid en de weerbaarheid van 
kwetsbare jongeren, die harder worden getroffen 
door de coronacrisis, te vergroten; de initiatieven van 
de leerkrachten omvatten het bijdragen tot gezonde 
slaap-, eet- en bewegingspatronen, het ontwikkelen van 
probleemoplossende en interpersoonlijke vaardigheden 
en het stimuleren van emotieregelende competenties.

36.000 €

ToekomstAtelierdelAvenir 
(TADA)

Steunen van een 2-talige vzw die gepassioneerde 
vrijwilligers zoals ondernemers en verplegers, én het 
alumni-netwerk van TADA, betrekt bij opleidingen, 
praktijklessen en coaching, om 587 jongeren, die 
kampen met leerachterstand, ongelijkheid, schooluitval 
en werkloosheid, te helpen hun capaciteiten en de 
samenleving te ontdekken, en hun psychosociaal 
welbevinden te vergroten; én teneinde te bouwen aan 
een inclusievere samenleving waarin zij vlotter toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt.

40.000 €
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Elsene Les Meutes Organiseren van creatieve en pedagogische workshops, 
sportieve en culturele uitstappen, met jongeren 
van de Cité Modèle (CTM), om bij te dragen tot hun 
empowerment en het valoriseren van hun competenties, 
teneinde hun levensomstandigheden te verbeteren en 
andere toekomstperspectieven te openen; concreet 
gaat het om hun participatie op de arbeidsmarkt, het 
opfleuren van het dagelijks leven van jongeren die 
hard worden getroffen door de gezondheidscrisis en 
de economische gevolgen daarvan, en dus om het 
aanzienlijk verbeteren van hun welbevinden.

45.000 €

Service de Santé Mental EXIL Aan niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) 
die psychisch lijden onder de coronacrisis, een veilige 
plek en creatieve workshops aanbieden om samen met 
de andere deelnemers hun innerlijke kracht terug te 
vinden en in te zetten, om de gevolgen van de covid-19-
crisis te verzachten.

31.000 €

SOS Villages d’enfants 
Belgique

Inzetten van een beproefde sport- en spelmethode 
(het Kubb-spel) om jongeren in kwetsbare situaties, in 
Vlaams-Brabant, op een gezonde manier met elkaar in 
contact te brengen en hun sociaal netwerk uit te bouwen; 
teneinde hun fysieke, sociale en emotionele welzijn te 
bevorderen, ook en vooral in uitdagende periodes zoals 
de coronapandemie.

32.000 €

TCHAÏ - Temps d’accroche 
pour adolescents

Aanbieden van een veilige respijt- en leerplek 
aan bijzonder kwetsbare jonge asielzoekers en 
Romajongeren die niet of nauwelijks geschoold zijn en 
die om psychische en/of pedagogische redenen niet 
naar school kunnen gaan; teneinde hen te helpen om 
tot rust te komen, hun trauma’s te verwerken en zich te 
integreren.

25.000 €

Vrije Universiteit Brussel Onderzoek doen naar de impact van covid-19 op de 
geestelijke gezondheid van niet-begeleide minderjarige 
vluchtelingen (NBMV): welke zorgaccommodatie biedt 
de beste ondersteuning; en welke instelling kan de 
negatieve impact het best matigen.

72.463 €

Etterbeek Emergency Belgium aisbl 
- Life support for civilian 
victims of war and poverty

Toegang geven tot vitale gezondheidszorg en 
psychologische en sociaal-sanitaire ondersteuning 
in de nasleep van covid-19, via de 6 mobiele en 
poliklinieken van Emergency vzw in Italië, om de meest 
kwetsbare jonge mensen in nood (migranten, daklozen 
en reizigers, inclusief burgerslachtoffers van oorlog en 
armoede) te helpen, ongeacht culturele, geografische en 
systematische belemmeringen.

50.000 €

Gent - Sint-Amandsberg Begeleidingscentrum Stappen Inschakelen van kwetsbare jongvolwassenen (17-25 
jaar) in de foyer van het cultuurhuis De Kazematten, om 
hen de kans te geven competenties te verwerven in de 
uitbating, actief te participeren in het culturele aanbod, 
elkaar te ontmoeten en verder te schrijven aan hun 
verhaal; teneinde hun levenskwaliteit, mentaal welzijn en 
hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

40.000 €

Lejo Structureel implementeren van welzijn in het 
schoolbeleid via coaching, vanuit de leefwereld van 
jongeren, teneinde hun groei te ondersteunen.

40.000 €

Grimbergen Psychiatrisch ziekenhuis 
St.Alexius ( Breders van 
Liefde)

Onderzoeken van de impact van de covid-19-
maatregelen op een erg kwetsbare subgroep van 100 
(N)BMV met psychiatrische problemen; beoordelen van 
de levenskwaliteit en geestelijke gezondheid via face-to-
face-gesprekken van ongeveer 2u30.

150.000 €

Leuven Bednet In coronatijden, organiseren van ‘synchroon 
internetonderwijs’, via de computer, rechtstreeks en in 
interactie met de eigen leerkrachten en klasgenoten, voor 
kinderen en jongeren (5-18 jaar) die door ziekte langdurig 
niet naar school kunnen; teneinde de leerachterstand de 
beperken en het contact met de klas te behouden.

16.000 €
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KU Leuven Onderzoeken van de impact van de pandemie op het 
welbevinden van jongeren, via real-time data en een 
nieuwe longitudinale cohort van sociaal-economisch 
kwetsbare jongeren, om nieuwe doelen te creëren 
teneinde angst bij jongeren te voorkomen.

148.867 €

NATURE Inschakelen van zelfstandige avontuurlijke therapeuten 
om via wandeltochten een laagdrempelig en collectief 
georganiseerd antwoord te geven op individuele vragen 
van jongeren tussen 15 en 25 jaar, die hun weg zoeken 
en nood hebben aan ademruimte; en voorzien in extra 
aandacht en middelen om drempels voor de meest 
kwetsbare jongeren weg te werken.

38.000 €

Liège Interra Ontwikkelen van diverse sportworkshops onder leiding 
van jonge nieuwkomers (NBMV) die zich door de 
coronacrisis vaak nog sterker geïsoleerd voelen, om 
verbondenheid en ontmoetingsruimtes te creëren tussen 
NBMV en lokale jongeren; teneinde het lichamelijke en 
geestelijke welbevinden van nieuwkomers te versterken 
en het samenleven te bevorderen.

30.000 €

Liège - Bressoux ASBL Scan-R Kwetsbare jongeren van 12 tot 25 jaar in de Federatie 
Wallonië-Brussel, die nauwelijks kunnen schrijven en 
sociaal of maatschappelijk geïsoleerd zijn, via een 
sociaal preventieproject de kans geven om te vertellen 
over zaken die ze als dader of getuige hebben beleefd, en 
hen via een unieke, innovatieve begeleiding helpen om dit 
verhaal op te schrijven.

50.000 €

Namur Jardin Animé Aan jonge vluchtelingen en nieuwkomers via collectieve 
workshops de kans geven om te werken in de moestuin 
en op de boerderij: bodemonderhoud, oogsten, zaaien, 
culinair verwerken, natuurverkenning, bouwen met hout, 
dierenzorg; en aldus bijdragen tot hun ontplooiing en tot 
een sterker sociaal netwerk; en ook tot hun geestelijk 
welbevinden en hun psychosociale veerkracht, wat hard 
nodig is wegens de lockdownmaatregelen en het grotere 
isolement.

40.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve

Réseau Solidarcité Uitnodigen van meestal kwetsbare vrijwilligers van 
16 tot 25 jaar uit alle lagen van de bevolking om mee 
te bouwen aan de samenleving en uit te groeien tot 
verantwoordelijke burgers; concreet engageren ze zich 
om in een team van 8, en een begeleider, gedurende 9 
maanden mee te werken aan een dynamisch project 
dat steunt op 3 pedagogische assen: deelnemen aan 
vrijwilligerswerk en ontmoetingen bij verenigingen; 
aan opleidingen rond grote maatschappelijke 
problematieken; en aan evaluaties, denkoefeningen en 
momenten van persoonlijke rijping.

32.000 €

Schaarbeek AMOS Vormen van een maatschappelijk netwerk, om samen 
met jongeren van 15 tot 24 jaar uit volksbuurten, van 
wie het zelfvertrouwen en de slagkracht zwaar op de 
proef worden gesteld door covid-19, een instrument te 
ontwikkelen dat toelaat om hun formele en informele 
competenties te identificeren en te ontwikkelen.

37.000 €

Sint-Jans-Molenbeek D’Broej VZW   - Deelwerking 
Centrum West

Aanbieden van meerdaagse natuurverblijven als 
een zinvolle vrijetijdsbesteding buiten Brussel, om 
in te spelen op de persoonlijke, complexe noden en 
hulpvragen van jongeren in crisissituaties; teneinde hen 
de kans te geven binnen een veilige groep op verhaal 
te komen en hun gevoelens en behoeften op een 
vernieuwende wijze uit te drukken.

40.000 €
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Organisation pour la Réussite 
et le Développement

Voor jongeren van 15 tot 21 jaar uit de Kanaalzone 
in Brussel, die uitvielen op school en geconfronteerd 
worden met depressie, isolement, verslavingen 
en geweld, ontwikkelen van een opvang- en 
begeleidingscentrum, met pedagogische en 
psychosociale teams van de Université des Familles, die 
permanent meer dan 650 van die jongeren ondersteunt.

40.000 €

Ras El Hanout Aan jongeren in een ‘moeilijke buurt’ een veilige, 
respectvolle en warme uitwisselingsplek aanbieden; 
en hen de kans geven om een ‘preventief’ artistiek 
ontwikkelingstraject te volgen, teneinde toe te laten dat 
ze hun beleving van de gezondheidscrisis op allerlei, 
diverse manieren kunnen uiten.

35.000 €

Sint-Joost-Ten-Node Médecins du Monde Belgique Verminderen van de gezondheids- en psychosociale 
impact van de gevaren van covid-19 op het dagelijkse 
leven van 3 verschillende doelgroepen in Griekenland: 
kwetsbare, geïsoleerde niet-begeleide adolescenten 
en jonge mensen die internationale bescherming 
zoeken; kinderen en jongeren met een beperking die 
verblijven in herstelcentra; en hun zorgverleners en 
eerstelijnspersoneel.

50.000 €

Sint-Pieters-Woluwe Envole-Toi Dragen van de meerkosten, ten gevolge van covid-19, 
voor de inrichting van de lokalen en de uitrusting 
van een tweede fatsoenlijke, tijdelijke woning voor 5 
meerderjarige jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, die 
door vrijwilligers zullen worden begeleid om schooluitval 
te vermijden en om in de praktijk autonoom te leren 
handelen.

30.000 €

Wetteren Villa Omaar Creëren van extra groeiplekken voor psychisch 
kwetsbare adolescenten in de provincies Antwerpen, 
Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen, om in te spelen op 
de grotere nood aan laagdrempelige zorg ten gevolge 
van de coronacrisis.

38.000 €

DUITSLAND International Rescue 
Committee (IRC) Deutschland 
gGmbH

Organiseren van lokale of virtuele ‘safe spaces’ om 
jonge vrouwen, die in crisissituaties zoals covid-19, 
sterker worden getroffen door ongelijkheid en geweld 
tegen vrouwen, in contact te brengen met opgeleide 
vrouwelijke mentoren, teneinde deel te nemen aan 
trainingen rond empowerment, het opkomen voor hun 
rechten en het nastreven van persoonlijke doelstellingen.

50.000 €

GRIEKENLAND ARSIS – Association for the 
Social Support of Youth

Via een methode die steunt op kunst, games en 
creativiteit, steunen van de sociale geletterdheid en de 
emotionele ontwikkeling van 100den jonge delinquenten 
uit kwetsbare sociale groepen, die verblijven in 3 
detentiecentra in Griekenland, en die vanwege de covid-
19-pandemie nog sterker worden geconfronteerd met 
emotionele nood en educatieve vervreemding.

50.000 €

IERLAND RCSI University of Medicine 
and Health Sciences

Onderzoeken van kwalitatieve data van 4 diensten die 
digitale technologie gebruikten om jongeren met een 
beperking tijdens de covidpandemie, online te helpen; en 
op basis daarvan digitale technologie beter inzetten bij 
het online leveren van diensten.

111.341 €

ITALIË CBM Italia Steunen van 3000 kwetsbare jongeren van 15 tot 
24 jaar, met en zonder beperking, die harder worden 
getroffen door de coronacrisis, om bij te dragen tot hun 
psychosociaal welbevinden; en aan studenten mét een 
beperking ter beschikking stellen van de uitrusting om 
voort afstandsonderwijs te volgen rond digitale thema’s 
en het creëren van kleine ondernemingen.

40.000 €
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JAPAN Ashinaga Foundation Toekennen van studiebeurzen aan kwetsbare 
hogeschool- en universiteitsstudenten, die het in deze 
coronacrisis extra moeilijk hebben, door het wegvallen 
van ouderlijke steun, wegens overlijden of jobverlies 
vanwege een verstandelijke of fysieke beperking, om 
hun studiekansen te behouden; het noodhulpfonds 
verstrekt daarnaast ook hulp in de vorm van rentevrije 
leningen, voorwaardelijke beurzen en een slaapplek in 
studentenhuizen.

50.000 €

SPANJE Sport2live Aanbieden van een multisport- en 
gezondheidsprogramma, gekoppeld aan een educatief 
traject, om bij te dragen tot de gezondheid en 
maatschappelijke integratie van een lokale groep tieners 
en jonge migranten zonder familiebanden in Catalonië, 
die door de coronacrisis nog meer geïsoleerd leven.

48.000 €

VERENIGD KONINKRIJK Ayrshire Cancer Support Inzetten van professionele counsellors en therapeuten 
om gratis gespecialiseerde ondersteuning rond allerlei 
problematieken aan te bieden aan kinderen en jonge 
mensen met kanker, evenals aan hun familieleden/
mantelzorgers, teneinde bij te dragen tot hun 
welbevinden.

35.000 €

Disability Sports Coach Steunen van buurtsportclubs in Hounslow en Hillingdon, 
om de lokale bewoners met een beperking autonomer 
te maken, teneinde gezonder en gelukkiger te leven; en 
vanwege de social distancing-beperkingen, aan deze 
mensen ook de uitrusting en de middelen verschaffen 
om in de veiligheid van hun eigen huis sportactiviteiten 
te blijven uitvoeren, en tegelijk verbonden te blijven met 
anderen, om hun lichamelijk en geestelijk welbevinden te 
verbeteren.

32.000 €

Harmless CIC Opzoeken van kwetsbare jonge mensen van 15 tot 25 
jaar, om zelfmoord en zelfverminking tijdens de covid-
19-pandemie te voorkomen en gebruik te maken van 
gratis praktische en therapeutische ondersteuning 
in de East-Midlands (in het VK); met behulp van een 
straathoekwerker en van een gespecialiseerde klinische 
hulpverlener.

50.000 €

Institute of Public Care - 
Oxford Brookes University

Opzetten van een longitudinaal onderzoek om de 
langetermijnnoden van kwetsbare jongeren te begrijpen 
en om er via filantropen voor te zorgen dat de meest 
kwetsbare jongeren een stem hebben en effectief 
worden gesteund.

138.220 €

The Dash Charity Aanbieden van een therapeutisch programma om 
kinderen en jonge mensen, die zich in coronatijden 
nog meer geïsoleerd voelen, te helpen traumatische 
ervaringen met huishoudelijk geweld te overwinnen; het 
project biedt hen ruimte om te praten, leert hen omgaan 
met hun emoties, helpt hen veerkracht op te bouwen 
en te focussen op het creëren van een positievere 
toekomst.

36.000 €

TR14ers Community Dance 
Charity Limited

Aan 16- tot 25-jarigen dansbeurzen en 
leiderschapstraining aanbieden in de dansschool 
(‘TR14ers’) van een liefdadigheidsorganisatie in 
een economisch bijzonder achtergestelde stad in 
Engeland; om zelf ook kwetsbare jongeren in hun 
eigen gemeenschap te leren dansen, teneinde in de 
nasleep van covid-19, bij te dragen tot hun lichamelijke 
en sociaal-emotionele gezondheid en tot betere 
schoolprestaties en arbeidsparticipatie.

11.000 €
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Venture Trust Uitbreiden van leerondersteuning en therapeutische 
dienstverlening in groene buitenruimtes, om bij te 
dragen tot de ontwikkeling en inzetbaarheid van de 
meest kwetsbare jongeren in Schotland; en ook om 
hen, hun familie en hun gemeenschap, die in de nasleep 
van covid-19 extra steun nodig hebben, te helpen bij 
het overwinnen van belemmeringen en het creëren van 
positieve veranderingen op lange termijn.

43.000 €

VERENIGDE STATEN Activate Good Aanbieden van een leiderschapsprogramma om tieners 
in staat te stellen maatschappelijke changemakers te 
worden en om in 2021 bij te dragen tot het herstellen 
van de schade na de covidpandemie; het programma 
omvat interactieve workshops over sociale kwesties 
en vrijwilligersprojecten, om de tieners op een gezonde 
manier te laten kennismaken met hun gemeenschap, 
hen te laten oefenen in het oplossen van problemen en 
het verbeteren van de wereld.

30.000 €

C5 Georgia Youth Foundation Aanbieden van een programma aan studenten/tieners 
uit de binnenstad om hen te leren wat leiderschap 
inhoudt en om hun leidinggevende vaardigheden 
vervolgens te oefenen in een uitdagende buitenomgeving 
met positieve, gezonde avontuurlijke groepsactiviteiten, 
teneinde hen ertoe te brengen de geleerde vaardigheden 
toe te passen en een toekomstplanning op te maken.

50.000 €

Catholic Relief Services – 
United States Conference of 
Catholic Bishops (“CRS”)

Versterken van de levensvaardigheden en de 
verbondenheid met lotgenoten van 576 jonge vrouwen 
van 15 tot 24 jaar uit 24 tribale gemeenschappen in het 
Raigad district in Maharashtra, om zich veerkrachtig 
aan te passen aan de covid-19-situatie; hen eveneens 
toegang geven tot psychologische eerste hulp via 
‘Barefoot Counsellors’; en een gunstig klimaat creëren 
met de hulp van zo’n 1330 familieleden, met inbegrip van 
ouders, jongens en echtgenoten, om te leren omgaan 
met hun angst rond covid-19. 

40.000 €

Covenant House Georgia, Inc. Ook tijdens de covid-19-crisis, via crisisopvang en 
residentiële programma’s, voldoen aan de basisnoden 
van meer dan 3.300 dakloze jongeren in Metro Atlanta; 
hen toegang geven tot gezondheidszorg en een vaste 
woning; en hen betrekken bij ondersteuningsdiensten om 
hun autonomie en welbevinden te versterken.

50.000 €

Durham Public Schools 
Foundation

Aanbieden van opleidingen aan kwetsbare jongeren uit 
de favela’s in Rio de Janeiro (Brazilië) om hun technische 
en levensvaardigheden te versterken teneinde de 
vicieuze cirkel van armoede te doorbreken; en ook om 
hen te helpen gezondheidspromotoren te worden in hun 
gemeenschap teneinde een sleutelrol te spelen in het 
overwinnen van de huidige pandemie.

50.000 €

Haven House Inc Ten gevolge van de globale pandemie, inzetten van extra 
straathoekwerkers in Raleigh, North Carolina (Verenigde 
Staten) om, rekening houdend met mogelijke trauma’s, 
nog meer dakloze jongeren en jongvolwassenen van 
straat te halen, in veiligheid te brengen in een vaste 
woning, en verdere uitbuiting en schade te voorkomen.

43.000 €

Refugee Hope Partners Aanbieden van intensieve academische steun, 
mentoring, post-middelbare schoolplanning, sociale 
dienstverlening en gezondheidszorg aan studenten van 
15 tot 24 jaar uit 150 vluchtelingengezinnen in Raleigh, 
North Carolina; bij de ondersteuning focussen op de hele 
persoon en zijn gezin, de waardigheid en een autonoom 
leven. 

50.000 €
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YourWords STL Inzetten van individueel onderricht en workshops creatief 
schrijven, als een methode om armoede op eigen kracht  
te overwinnen, ten bate van kwetsbare jongeren van 17 
tot 20 jaar, die, na een traumatische ervaring of zonder 
enig toevluchtsoord, verblijven in het therapeutische 
transitiehuis Marygrove Children’s Home, in North St. 
Louis (VS); en hen aldus ook steunen bij het verwerven 
van een diploma middelbaar onderwijs en bij het leren 
verwoorden van hun gedachten in hun gemeenschap.

30.000 €

FONDS JEAN VAN LANCKER

DOELSTELLING Projecten die mensen met autisme begeleiden. Steun aan initiatieven die zich inzetten 
voor ouderen. 

REALISATIE(S) > twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 15.000
> toekennen van € 7.500 steun voor de activiteiten van het Fonds Dr. Daniël De Coninck 
(ouderen)

STEUN
Saint-Georges-sur-
Meuse

A.A.A. - Mistral Inrichten van een snoezeltent, om er sessies te 
organiseren rond relaties, relaxatie en het stimuleren van 
de 5 zintuigen.

7.500 €

FONDS MICHAEL VAN WAEYENBERGE

DOELSTELLING Psychologische, sociale en financiële ondersteuning van jonge patiënten met bloedziekte 
in België door initiatieven te ondersteunen die blijk geven van creativiteit en innovatie.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 346.319.

STEUN
Leuven UZ Leuven, Schoemans 

Hélène
Steun aan het onderzoeksproject ‘SMILe - SteM Cell 
TransplantatIon faciLitated by eHealth Technology’ van 
UZ Leuven.

305.000 €

UZ Leuven, Johan Maertens Steun aan onderzoek naar een verbeterde diagnostiek en 
veiliger antischimmel-preparaten.

41.319 €

VOSOG - VAKANTIEFONDS VOOR MUCOPATIËNTJES

DOELSTELLING Financiële steun zodat jonge mucopatiënten van 7 tot 18 jaar op vakantie kunnen met een 
jeugdbeweging of met het gezin.

REALISATIE(S) Projectoproep: twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 6.250.

STEUN
Antwerpen - Borgerhout Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaarlijks organiseren van laagdrempelige, open 

zomerkampen met de jeugdbeweging, door vrijwilligers 
en leidinggevenden, voor kinderen in kansarmoede; en 
hen zelf slaap- en tochtmateriaal aanbieden, om de prijs 
tot een minimum te beperken.

5.000 €

Zandhoven - Pulderbos Pulderbos - 
Revalidatiecentrum voor 
kinderen en jongeren

Tijdens de zomermaanden een kortdurende en 
intensieve ademhalingstherapie aanbieden aan kinderen 
en jongeren met chronische ademhalingsproblemen; en 
daarnaast ook ruimte vrijmaken voor leuke activiteiten, 
sportieve uitdagingen, creatieve workshops en uitjes.

1.250 €

FONDS ZELDZAME ZIEKTEN EN WEESGENEESMIDDELEN

DOELSTELLING Het Fonds brengt diverse gezondheidspartners samen om de kennis over zeldzame 
ziekten en de ontwikkeling en de beschikbaarheid van weesgeneesmiddelen te 
stimuleren.

REALISATIE(S) Steun van € 2.500 aan RaDiOrg voor de organisatie van de rondetafel: ‘Rare Disease 
Expertise Centers, European examples of methods for designation’.
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STEUN
Watermaal-Bosvoorde RaDiOrg Organiseren van een rondetafel om expertisecentra in 

andere landen te ontdekken, om de context, sterktes 
en zwaktes van weesziekten in België te verkennen, en 
om te bepalen welke acties mogelijk zijn in Belgische 
expertisecentra.

2.500 €

FONDS VRIENDEN VAN ABRAM

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die zorginstellingen samenbrengen op verschillende 
domeinen: zorginhoudelijke ondersteuning, vertegenwoordiging naar bestuur en overheid.

FONDS VRIENDEN VAN ACTION LUXEMBOURGEOISE POUR L’AIDE AUX SOINS PALLIATIFS

DOELSTELLING Filantropen steunen, in de provincie Luxemburg maar ook in de regio Namen, initiatieven 
voor hulp bij palliatieve zorg, met bijzondere aandacht voor opleidingsprojecten voor 
verplegend personeel dat in de palliatieve zorg werkt. 

FONDS VRIENDEN VAN BERREFONDS

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten gericht op ouders die een kindje hebben verloren tijdens of 
na de zwangerschap, of tijdens de eerste levensjaren 

FONDS VRIENDEN VAN DE FONDATION CHIRAN

DOELSTELLING Filantropen bieden financiële en logistieke steun ivm bijkomende opleidingsinitiatieven 
voor verplegers en verpleegsters die zich willen bijscholen.

FONDS VRIENDEN VAN FONDATION CHR CITADELLE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de Fondation CHR Citadelle de Liège (Stichting CHR 
Citadel van Luik), die gericht zijn op een humanere zorg en een beter fysiek, psychisch, 
emotioneel en/of relationeel welzijn van de patiënt en zijn begeleiders. 

SCHENKERSKRING FOUNDATION 45

DOELSTELLING Inzamelen van giften voor projecten in dienst van het algemeen belang, die zich vooral 
toespitsen op de kindertijd, gezondheidszorg en educatie.

FONDS VRIENDEN VAN GROUPE JOLIMONT

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten ter versterking van de acties van de Jolimont Groep, een 
groot netwerk van zorg- en wooninstellingen en van sociale en gezondheidsdiensen in de 
Centrumregio (La Louvière). 

SCHENKERSKRING JESSA FONDS

DOELSTELLING Inzamelen van giften voor initiatieven in de zorgsector in België en daarbuiten, die 
bijdragen tot het comfort en/of de levenskwaliteit van patiënten, groepen van patiënten 
en hun naaste omgeving.

FONDS VRIENDEN VAN DE KONINKLIJKE VILLA OOSTENDE

DOELSTELLING Filantropen helpen projecten van vzw Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie ivm 
oncologische revalidatie in de heringerichte Koninklijke Villa in Oostende.

FONDS VRIENDEN VAN LA VIE-LÀ FONDS

DOELSTELLING Verbeteren van de levenskwaliteit van kankerpatiënten en van hun omgeving.
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FONDS VAN DE VRIENDEN VAN DE LENNOX STICHTING 

DOELSTELLING Binnen het Neurologisch Centrum William Lennox hulpprojecten ondersteunen en 
promoten voor patiënten met neurologische stoornissen en hun familie (sociale, 
psychologische of morele begeleiding, uitrusting enz.).

FONDS VRIENDEN VAN LOTUS CARE FOUNDATION

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten die kankerpatiënten de kans geven om een uiterlijke 
en innerlijke boost te krijgen in hun eigen buurt. 

SCHENKERSKRING METTES PARKINSON OF A BITCH

DOELSTELLING Giften inzamelen voor projecten die het algemeen belang dienen, en een filantropiecel 
vormen ter ondersteuning van de levenskwaliteit van mensen met ernstige ziekten, in 
eerste instantie Jong-Parkinsonpatiënten.

FONDS VRIENDEN VAN THE ONCIDIUM FOUNDATION

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van F.U.P. The Oncidium Foundation, die zich inzet voor 
Radiotheranostiek (RT) bij de behandeling van kanker.

FONDS VRIENDEN VAN PINK RIBBON

Partner(s) vzw Pink Ribbon

DOELSTELLING Het publiek in België informeren over alle aspecten van borstkanker; onderzoek naar een 
optimale behandeling en naar kwaliteitsvol leven met borstkanker.

FONDS VRIENDEN VAN PRINSES HARTE

DOELSTELLING Filantropen steunen initiatieven van de vzw Prinses Harte, die wil bijdragen tot het 
welbevinden en de vreugde van kinderen met kanker en hun ouders tijdens hun verblijf in 
het ziekenhuis.

SCHENKERSKRING RUN FOR HOPE

DOELSTELLING Giften inzamelen voor het welzijn en de levenskwaliteit van kinderen en jongeren met 
kanker. 

FONDS VRIENDEN VAN SAUVEZ MON ENFANT

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van vzw Sauvez Mon Enfant, die de spoed- en intensieve 
zorgdiensten van HUDERF steunt bij het optimaal en warm begeleiden van ernstig zieke 
kinderen en hun ouders.

FONDS VRIENDEN VAN SIMON & ODIL

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die het isolement van langdurig zieke kinderen willen 
doorbreken, zowel thuis als in het ziekenhuis.

FONDS VRIENDEN VAN HET UNIVERSITAIRE KINDERZIEKENHUIS KONINGIN FABIOLA

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die via een betere medische zorg de 
levensomstandigheden en het welzijn van zieke kinderen en hun familie verbeteren.

FONDS VRIENDEN VAN VILLA MAX

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de vzw Villa Max, die gezinnen met een ernstig 
ziek kind (dat aan een dodelijke ziekte lijdt) een verblijf van één week aanbiedt in een 
vakantiecentrum. 
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FONDS VRIENDEN VAN VOLIMUS 

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die vervoer aanbieden aan mensen die op het einde van 
hun leven nog een laatste wens willen realiseren, maar niet meer mobiel zijn of medische 
begeleiding nodig hebben.

FONDS VRIENDEN VAN HET ZEEPREVENTORIUM

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die het sociaal leven binnen het Zeepreventorium ten 
goede komen, alsook het wetenschappelijk onderzoek binnen het centrum steunen inzake  
mucoviscidose, obesitas, ,…

ONDERWIJS EN ONTWIKKELING VAN TALENTEN 

BELVUE

FONDS BELVUE

DOELSTELLING Het BELvue uitbouwen tot een animatiecentrum voor democratie en geschiedenis.
REALISATIE(S) > het Fonds BELvue groepeert onder één structuur alle activiteiten van de Koning 

Boudewijnstichting met betrekking tot democratische vorming en de werking van 
het BELvue museum. Op die manier wil het Fonds de kritische meningsvorming over 
het democratisch en politiek functioneren stimuleren en het historisch bewustzijn 
aanwakkeren.
Het Fonds BELvue ove rkoepelt volgende activiteiten:
> de permanente tentoonstelling van het BELvue museum over de geschiedenis van 
België:
>> een overzicht van de geschiedenis van België om actuele politieke problemen te 
kunnen duiden
> de tijdelijke tentoonstellingen van het BELvue museum:
>> thema’s die te summier aan bod komen in de permanente tentoonstelling verder 
uitdiepen
>> specifieke doelgroepen aantrekken
> de educatieve dienst van het Fonds:
>> leerlingen, en in het bijzonder leerlingen van het TSO en BSO, sensibiliseren voor het 
belang van democratie, politiek, justitie, media, financiële educatie en geschiedenis
>> (toekomstige) leerkrachten hulpmiddelen en vormingen geven die het mogelijk maken 
om politiek en democratie ter sprake te brengen in de klas
> de commerciële activiteiten van het BELvue museum:
>> uitbaten van een shop en restaurant
>> verhuur van de zalen
Het Fonds BELvue werkt hiervoor nauw samen met de instellingen op de Kunstberg en 
met andere culturele instellingen; met de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap; 
met alle parlementen in Brussel (Europees, Federaal, Vlaamse en Franse Gemeenschap, 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest), met het parlement van het Waals Gewest in Namen en 
van de Duitstalige Gemeenschap in Eupen.

PERMANENTE TENTOONSTELLING OVER DE GESCHIEDENIS VAN BELGIË

DOELSTELLING De permanente tentoonstelling van het BELvue museum, gelegen in het hartje van 
Brussel, brengt twee eeuwen geschiedenis van ons land in beeld en wil bezoekers, in het 
bijzonder jongeren, de hete hangijzers van de Belgische samenleving van vandaag helpen 
begrijpen.

REALISATIE(S) > ontvangst van 13567 bezoekers
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> deelname aan meerdere evenementen voor het grote publiek:
>> deelname aan Journées du Patrimoine/Openmonumentendagen (19 & 20 september) 
met geleide bezoeken (in Nederlands en Frans) ‘Zwart, geel, rood’, met aandacht voor de 
collectievoorwerpen in de kleuren van de Belgische vlag, alsook rondleidingen in Franse 
gebarentaal
>> deelname aan ‘Comeback’ op 1 en 4 oktober, een nieuw event georganiseerd door 
Brussels Museums. In dit bijzondere jaar maakten de musea graag hun comeback met 
een positieve en geruststellende programmering, met de tweetalige workshops voor 7-14 
jarigen, Help Comès om zijn stripverhaal af te maken (i.s.m. Art & Fun) en met begeleide 
bezoeken ‘België swingt als het zingt’ (i.s.m. Beguided) (in Nederlands en Frans)
>> deelname aan ‘Place aux enfants’ op 17 oktober, om kinderen van 8 tot 12 jaar via 
de ervaring van een volwassene wakker te schudden rond een concreet aspect van 
burgerschap
> de organisatie van verschillende activiteiten en evenementen:
>> geleide bezoeken ‘Twéé (t)huizen, één museum’, in samenwerking met FMDO (12 
januari & 16 februari)
>> workshops muzikaal ontwaken voor baby’s met Jeunesses Musicales (1 maart)
> opzetten van meerdere activiteiten en tools voor gezinnen, waaronder spelparcours voor 
kinderen tijdens de schoolvakanties; tijdens de krokusvakantie konden kinderen tussen 
3 en 12 jaar het museum in familieverband ontdekken dankzij een spelparcours onder 
leiding van Mimi & Momo en Zeno; het spelparcours ‘Ik ben de minister!’ stelde kinderen 
tussen 6 en 8 jaar voor om in de huid van een minister te kruipen om via opdrachten 
België en zijn geschiedenis te ontdekken
> organisatie van een tweetalige zomerstage ‘Kunstberg stage Mont des Arts’ voor 
kinderen in samenwerking met Bozar, Arkadia, Urban Brussels, Visit Brussels, Cinematek, 
het Coudenbergpaleis, en experience.brussels: zes musea van de Kunstberg toonden zich 
aan kinderen van 7 tot 12 jaar rond het thema ‘Illustratie in al zijn vormen !!’ (17 tot 21 
augustus)
> organisatie van een zomerstage voor kinderen in samenwerking met de Stad Brussel 
(24 tot 28 augustus) rond het thema ‘Changer le monde’ (in het Frans)
> realisatie van een digitaal spel in Nederlands, Frans en Engels over de 
eindejaarsfeesten. Met dit spelletje ontdekken 7 tot 12-jarigen meer over de verschillende 
gewoontes bij de eindejaarsfeesten in België
> realisatie van nieuwe routes en wijziging van bestaand parcours (door de gesloten delen 
in het museum als gevolg van de coronacrisis) in de Erfgoedapp, in samenwerking met 
Casa Blanca en FARO. Met de steun van visit.brussels en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest
> voor slechthorenden zijn er ook een aantal routes ontwikkeld en video’s voorzien met 
VGT (Vlaams Gebarentaal) en LSFB (Langue de signes de Belgique francophone). Op die 
manier kunnen de bezoekers (opnieuw) genieten van het spelparcours ‘Op weg met Zeno’ 
en de historische films over Belgische plaatsen
> als gevolg van de gezondheidscrisis moesten in 2020 een aantal dingen worden 
geannuleerd:
>> Museum Night Fever, 14 maart 
>> Museumweken, van 16 tot 27 maart 
>> Geleide bezoeken voor individuelen ‘twéé (t)huizen, één museum’, 28 maart  
>> Eierenzoektocht, 12-13 april 
>> Erfgoeddag, 25-26 april
>> Finissage van de tentoonstelling ‘Vrouwen vrij, een andere wereld’, met theater- en 
dansvoorstelling, 30 augustus
>> BELvue Family day, 22 november 
>> Scholendag dove & slechthorende kinderen, 28 april 
>> Familiedag VGT (Vlaamse gebarentaal), 24 mei

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN OVER BELGISCHE GESCHIEDENIS EN DEMOCRATIE

DOELSTELLING Tijdelijke tentoonstellingen over democratie en de Belgische geschiedenis.
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REALISATIE(S) In 2020 werden in het BELvue museum meerdere tentoonstellingen georganiseerd:
> tentoonstelling ‘Morgen was het beter. 7 aspecten van het Belgisch erfgoed’. Bezoekers 
konden het BELvue museum op een nieuwe manier ontdekken: gezien door de ogen van 
25 burger-curatoren van verschillende leeftijden en achtergronden, zonder professionele 
museumervaring. Deze expo was het resultaat van het co-creatieproject ‘Publiek aan zet’ 
en bood een nieuwe kijk op het Belgisch erfgoed van gisteren, vandaag en morgen (10 
juni tot 23 augustus); 2.564 bezoekers
> tentoonstelling ‘Vrouwen vrij, een andere wereld’, over het feminisme van de jaren ‘70 
in België, de feministische acties op straat, hun eisen en analyses die bijzonder actueel 
blijven (20 februari tot 30 augustus); 6.541 bezoekers
Realisatie van een spelparcours voor de 10-12-jarigen in Nederlands/Frans
> tentoonstelling ‘Comès. Over Schaduw en Stilte’, een eerbetoon aan een van onze 
belangrijkste stripkunstenaars, een meester in het zwart-wit en de fantasie. In deze 
tentoonstelling onder het curatorschap van Thierry Bellefroid en Eric Dubois worden 
onder meer zijn ‘stille’ platen getoond naast originelen van Corto Maltese, de beroemdste 
strip van Hugo Pratt – een grote vriend van Comès en fervent verdediger van de tekstloze 
strip (25 september 2020 tot 28 februari 2021); 1.670 bezoekers tot 31 december
Realisatie van een spelparcours voor de 8-12-jarigen in Nederlands/Frans en een 
audiogids in Nederlands, Frans, Duits en Engels
> tentoonstelling ‘Koffiestories: Een boon voor koffie-erfgoed’, welke weg legt koffie af 
voor het als zwart goud in een kopje belandt? De expo belicht de verschillende schakels 
in de koffieketen en de handen en kennis die nodig zijn om te kunnen genieten van een 
heerlijke kopje. Waar komt de plant vandaan? Hoe onthullen de bonen in de handen van 
de brander hun geheimen? (13 oktober 2020 tot 31 januari 2021); 1.253 bezoekers tot 31 
december.

EDUBEL, DE EDUCATIEVE DIENST VAN HET FONDS BELVUE

Partner(s) in samenwerking met de ministers van Onderwijs van de drie Gemeenschappen van ons land
Operationele partner(s) in samenwerking met de verschillende parlementen in Brussel en Namen, twintig Belgische justitiepaleizen, het 

AfricaMuseum, culturele instellingen in Brussel en op de Kunstberg in het bijzonder, internationale netwerken en 
organisaties die rond burgerschapseducatie werken

DOELSTELLING Gratis, interactieve en educatieve activiteiten aanbieden voor leerlingen van 10 tot 18 jaar 
– met specifieke aandacht voor leerlingen uit het TSO en BSO – om hen te sensibiliseren 
over de actuele uitdagingen van de democratie, justitie, media, financiële educatie en de 
geschiedenis van ons land; en vormingen organiseren voor (toekomstige) leerkrachten; 
tools en educatieve pakketten ontwikkelen voor in de klas.

REALISATIE(S) > ‘De Democratiefabriek’: jongeren vanaf 14 jaar bezoeken in duo’s deze interactieve 
tentoonstelling en krijgen allerhande opdrachten die hen uitdagen om hun eigen ideeën, 
hun twijfels, opinies en vooroordelen ter discussie te stellen (15 januari tot 31 mei); 184 
bezoekers
> coördinatie en organisatie van workshops die aangepast zijn aan het niveau van de 
leerlingen en die toegankelijk zijn voor elk opleidingsniveau: in 2020 organiseerde de 
educatieve dienst van het museum 199 workshops voor 4.317 leerlingen en leerkrachten 
(in opleiding)
> aanbieden van gratis downloadbare informatie voor leerkrachten die op een autonome, 
interactieve en ludieke manier met hun klas de permanente en tijdelijke tentoonstellingen 
in het BELvue museum willen bezoeken
> aanbieden van digitale tools en workshops rond burgerschapseducatie en begeleiding 
voor leerkrachten die hiermee in de klas aan de slag willen
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> downloadbare pedagogische hulpmiddelen aanbieden, aangepast aan het 
onderwijsniveau, waarmee leerkrachten in de klas aan de slag kunnen rond thema’s als 
burgerschap, democratie, de instellingen en justitie
> organisatie van vormingsdagen voor (toekomstige) leerkrachten
> in partnerschap met de Hoge Raad voor de Justitie workshops aanbieden rond het 
thema justitie, getiteld ‘RECHT-vaardig’, om leerlingen van het 5de, 6de en 7de jaar 
secundair onderwijs (algemeen, technisch en beroeps) een dag onder te dompelen in de 
werking van het Belgische rechtssysteem. Organisatie van zittingen in de justitiepaleizen 
van Brussel, Dinant, Hoei, Luik, Bergen, Namen, Neufchâteau, Marche-en-Famenne, Aarlen, 
Nijvel, Gent, Antwerpen, Brugge, Mechelen, Leuven, Oudenaarde, Tongeren, Kortrijk en 
Hasselt
> de workshop ‘RECHT-vaardig junior’ laat de jongsten kennismaken met de werking van 
justitie: ze bekijken een film over een fictief proces en spelen daarna een rollenspel met 
een magistraat in een justitiepaleis
> de workshop ‘Reporters van de democratie’ biedt leerlingen vanaf het vijfde leerjaar 
tot het einde van het secundair de mogelijkheid om op basis van pedagogische 
dossiers filmreportages te maken in het parlement over de werking van de politiek en 
het parlement. Via een interview met een parlementslid komen ze meer te weten over 
onderwerpen als het tot stand komen van een wet, het beroep van parlementslid en de 
rol van de burger. Deze workshop wordt momenteel aangeboden in het federaal en het 
Brussels parlement, en is toegankelijk voor alle gemeenten
> de workshop ‘Democracity’, een rollenspel voor leerlingen vanaf het vijfde leerjaar tot 
het 7de secundair om te experimenteren rond de beperkingen en de uitdagingen van een 
democratische samenleving (een spel dat ook is aangepast aan klassen van het bijzonder 
onderwijs)
> de workshop ‘Perspectieven op het koloniale verleden’: leerlingen dompelen zich onder 
in het leven van zeven personages die de koloniale periode beleefd hebben. Door op zoek 
te gaan naar informatie en gebruik te maken van hun creativiteit en hun kritische geest 
stellen ze biografieën samen en reflecteren ze over het Belgische koloniale verleden
> de workshop ‘België, een democratie? Hoe? Zo!’ waarbij leerlingen in kleine groepjes 
onderzoek doen naar een bepaald aspect van de democratie, vandaag (straatinterviews) 
of in het verleden (historisch onderzoek in het museum). De mogelijke thema’s zijn de 
federalisering, politieke partijen, de monarchie en stemrecht
> de workshop ‘Ik zie, ik zie… waar jij naar kijkt’: leerlingen leren beelden te analyseren 
en te interpreteren. Door zowel naar de inhoud als naar de compositie van een beeld te 
kijken, maken ze zelf foto’s en realiseren ze een krantencover
> de workshop ‘Ik, de anderen, en democratie’: via een bezoek aan De Democratiefabriek 
gekoppeld aan de workshop ‘Democracity’, denken de leerlingen na over de 
democratische waarden en de werking van de instellingen. Eerst nemen de leerlingen 
een persoonlijke stelling in over de democratische waarden door De Democratiefabriek 
te ontdekken. Ze krijgen er allerhande opdrachten die hen uitdagen om hun eigen ideeën, 
twijfels, opinies en vooroordelen ter discussie te stellen
> de workshop ‘Ons geld, waar gaat dit naartoe?’, die werd ontwikkeld in samenwerking 
met Wikifin.be, past binnen het thema financiële educatie. De workshop brengt bij de 
deelnemers de relatie tussen het budget van de burgers en de overheid in kaart; hiervoor 
werken ze in twee groepen (gezinnen en politici)
> de workshop ‘Discrimin’actie’ confronteert jongeren met een situatie van discriminatie; 
ze bekijken de bewuste en onbewuste mechanismen en de consequenties voor zichzelf 
en voor anderen
> de workshop ‘DebatBELut’ in samenwerking met AlterBrussels: jongeren debatteren op 
een gestructureerde en actieve manier rond maatschappelijke vragen
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ONDERWIJS

PROGRAMMA BOOST VOOR TALENTEN

Financiële partner(s) Colruyt (Collibri Foundation for Education) en onder andere, het Fonds Génération Future, het Fonds Baudouin 
van Bastelaer en particuliere schenkers

DOELSTELLING Het programma Boost, dat in 2011 werd opgericht door de Koning Boudewijnstichting en 
het Platform voor Opleiding en Talent, een initiatief van Sofina en de familie Boël, steunt 
getalenteerde en gemotiveerde jongeren uit kansarme sociaaleconomische milieus, zodat 
ze hun potentieel ten volle kunnen benutten, een diploma hoger onderwijs kunnen behalen 
en inspirerende succesmodellen kunnen worden voor andere jongeren.
De Stichting zorgt voor de centrale coördinatie van het programma, dat beschikbaar is in 
verschillende Belgische steden: Antwerpen, Brussel, La Louvière, Luik, Bergen en Verviers.
Boost krijgt de steun van vele financiële partners. Zij worden vermeld in de onderstaande 
realisaties. Andere partners, schenkers en organisaties die het programma steunen zijn:
> CERAN en Roeland, die taalcursussen aanbieden waarvan alle jonge Boosters kunnen 
profiteren
> UCW, die korte en lange verblijven organiseert in een United World College

REALISATIE(S) In 2020 namen meer dan 500 jongeren deel aan het programma in Antwerpen, Brussel, 
La Louvière, Luik, Bergen en Verviers. Zij verbinden zich tot het programma voor de 
lange termijn, aangezien het minimaal 6 jaar loopt. Naast de begeleiding worden er ook 
groepsactiviteiten en individuele culturele activiteiten aangeboden die bevorderlijk zijn 
voor hun ontwikkeling. Ook de ouders worden bij het project betrokken.
> In Antwerpen
>> 15 jongeren uit Antwerpen zijn geselecteerd in 2020. In totaal worden 112 jongeren in 
Antwerpen ondersteund
>> het Platform voor Opleiding en Talent ondersteunt Boost Antwerpen sinds 2012 (zie 
ook het programma Onderwijs en ontwikkeling van talenten)
>> Nike steunt het programma sinds 2012
> In Brussel
>> een kandidatenoproep: 30 Brusselse jongeren (15 uit het Nederlandstalig en 15 uit 
het Franstalig onderwijs) werden in 2020 geselecteerd. In totaal worden 201 jongeren in 
Brussel ondersteund
>> de Collibri Foundation for Education steunt Boost Brussel sinds 2014, met een jaarlijks 
bedrag van € 100.000 
>> de Nationale Bank van België steunt de nieuwe cohorten jong Nederlandstalig en 
Franstalig Brussels talent met een jaarlijks bedrag van € 90.000 
>> met de lancering van de Toekomstfondsen wil Belfius een antwoord bieden op de 
grote uitdagingen van de maatschappij, waaronder gelijke kansen. Een deel van de 
beheerskosten van de beleggers wordt uitgekeerd aan Boost
>> ook het Fonds Génération Future, het Fonds Baudouin van Bastelaer en particuliere 
schenkers steunen Boost Brussel
> In La Louvière
>> een kandidatenoproep: 4 jongeren uit La Louvière die in 2020-2021 hun hun vierde 
jaar middelbaar doen in het algemeen, technisch of kunstonderwijs, zijn geselecteerd. In 
totaal worden 11 jongeren begeleid in La Louvière
>> het Platform voor Opleiding en Talent ondersteunt Boost La Louvière sinds 2019 (zie 
ook het programma Onderwijs en ontwikkeling van talenten)
> In Luik
>> 13 Luikse jongeren werden in 2020 geselecteerd. In totaal worden 111 jongeren 
begeleid in Luik
>> het Platform voor Opleiding en Talent ondersteunt Boost Luik sinds 2019 (zie ook het 
programma Onderwijs en ontwikkeling van talenten)
> In Mons
>> 11 jongeren uit Mons die in 2020-2021 hun hun vierde jaar middelbaar doen in het 
algemeen, technisch of kunstonderwijs, zijn geselecteerd. In totaal worden 19 jongeren 
begeleid in Mons
>> het Platform voor Opleiding en Talent en het Fonds Pierre François Tilmon 
ondersteunen Boost Mons sinds 2019
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> In Verviers
>> een kandidatenoproep: 15 jongeren (7 meisjes en 8 jongens uit het vierde middelbaar, 
uit 9 verschillende scholen) werden in 2020 geselecteerd. In totaal worden 52 jongeren in 
Verviers begeleid
>> het Fonds Lokumo steunt Boost Verviers sinds 2016

COACHING DES DIRECTIONS D’ÉCOLES EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

DOELSTELLING Bijdragen tot betere prestaties van leerlingen in de Federatie Wallonië-Brussel, door 
het ontwikkelen van leiderschapscompetenties van directies van lagere en middelbare 
scholen.

REALISATIE(S) > verdere vorming rond coachingmethodologie voor begeleiders van directies binnen de 
verschillende netten in de Federatie Wallonië-Brussel
> overleg met de verschillende betrokken partijen voor het opzetten van een duurzame 
strategie rond de verworvenheden van het project na de afronding in 2021

BEVORDERING VAN DE INTEGRATIE VAN DIGITALE TECHNOLOGIE IN SCHOLEN

Partner(s) Fédération Wallonie-Bruxelles
Operationele partner(s) EducIT, Meaningful Impact

DOELSTELLING Bijdragen tot de integratie van digitale technologie in de scholen van de Federatie 
Wallonië-Brussel, door die in te bedden in de pedagogische praktijk en ter beschikking te 
stellen van alle leerlingen.

REALISATIE(S) > steun van € 92.000 aan asbl EducIT voor het project ‘Rentrée Numérique’ in secundaire 
scholen in de Federatie Wallonië-Brussel, gericht op de integratie van digitale technologie 
in scholen. In 2020 begeleidde dit project 15 scholen, voorzag het digitale uitrusting voor 
3.500 leerlingen en werden 800 leerkrachten digitaal bijgeschoold
> publicatie ‘Favoriser l’intégration du numérique à l’école’ met een eerste evaluatieverslag 
van het project ‘Rentrée numérique’ dat door de Stichting werd opgezet: over de impact 
van het project op leerlingen en leerkrachten, maar ook de succesfactoren die dergelijke 
initiatieven karakteriseren
> in het kader van de gezondheidscrisis werden twee verkennende studies gevoerd: 
enerzijds een rondvraag bij de belangrijkste onderwijsactoren over de uitrusting van 
kansarme leerlingen, en anderzijds een gedocumenteerde diagnose van de behoeften van 
de leerlingen rond digitale technologie, in het bijzonder in kwetsbare milieus
>> deze twee rapporten werden gebundeld in de publicatie ‘‘Témoignages et leçons tirées 
du recours au numérique dans l’enseignement francophone pendant la crise du Covid-19 
au printemps 2020’

VERANDERWIJS.NU: EXPERIMENTEN VOOR HET LEREN VAN DE TOEKOMST

Operationele partner(s) Ashoka,  Klasse, Mysterie van Onderwijs, Edunext, Teach for Belgium, STEM Platform, 
ToekomstATELIERdelAvenir, Vlaamse Scholierenkoepel, VLAJO

DOELSTELLING Vernieuwing stimuleren in het onderwijs in de Vlaamse gemeenschap door (1) brede 
communicatie over inspirerende en innovatieve onderwijspraktijken, (2) financiële steun 
aan projecten die via concrete acties experimenteren met nieuwe vormen van leren in het 
Vlaamse kleuter-, lager en/of secundair onderwijs, en (3) de creatie van lerende netwerken 
voor kennis- en ervaringsuitwisseling. 
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REALISATIE(S) > twee projectoproepen ‘Veranderwijs.nu’ werden in 2020 gelanceerd:
>> ‘Veranderwijs.nu - Visie op innovatief onderwijs ondersteund door ICT: oproep voor 
organisaties’, steun aan organisaties die scholen bijstaan in het ontwikkelen van een 
visie op innovatief onderwijs ondersteund door ICT: 5 organisaties kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 99.987
>> ‘Veranderwijs.nu - Innovatief onderwijs ondersteund door ICT: naar een doordachte 
visie en acties op jouw school’, steun aan initiatieven die werken aan een doordachte visie 
op innovatief onderwijs ondersteund door ICT en/of aan (digitale) acties die voortvloeien 
uit deze visie: 38 scholen kregen steun voor een totaalbedrag van € 140.423
> monitoring van de actualiteit op vlak van onderwijsvernieuwing en de inhoud modereren 
op het platform www.veranderwijs.nu en de sociale media
> de onderwijsactoren inspireren voor een vernieuwing in het onderwijs via www.
veranderwijs.nu
> steun in het kader van de Covid-19-crisis voor de ontwikkeling van een platform 
waar leerkrachten vragen in verband met afstandsonderwijs, e-learning, welzijn en 
betrokkenheid van leerlingen, enz. kunnen bespreken

STEUN
Aalst - Hofstade VBS De Vlieger Coachen van de leerkrachten in het 3de en 4de leerjaar 

om computationeel denken op een speelse manier 
te implementeren in het curriculum, teneinde ervoor 
te zorgen dat de leerlingen de digitale wereld beter 
begrijpen; en organiseren van naschoolse activiteiten 
rond programmeren voor de kinderen uit de buurt, in het 
kader van het ‘Brede School’-beleid.

4.000 €

Anderlecht GO! Atheneum Anderlecht 
(Scholengroep 8 : Brussel)

Aanpassen van de bestaande lessen aan de principes 
van computationeel denken en/of digitale maak-
technieken zoals lasercutten, 3D-printen en elektronica; 
en aldus niet alleen inzetten op een specifiek leerdoel, 
maar ook op transversale doelen en eindtermen in ICT-
vaardigheden.

4.000 €

Sint-Goedele Brussel 
vzw (Cardijnschool BuSO 
Anderlecht)

Het personeel en de kansarme jongeren in de BuSO-
school leren omgaan met de nieuwe computers en 
beamers in de klassen; en verder uitwerken van een 
doorgedreven visie op het gebruik van ICT binnen en 
buiten de lessen, teneinde de hele school ‘digitaal te 
alfabetiseren’.

3.980 €

Asse Scholengroep 9 Asse 
Wemmel Halle

Uitrusten van een ICT-mobiel met (duurdere) materialen 
zoals VR-brillen, een Active Floor, Blue-bots, om toe te 
laten dat de verschillende directies van de scholengroep 
deze materialen snel kunnen uitproberen en inzetten bij 
het realiseren van innovatief onderwijs; en opstarten van 
een ICT-netwerk met minstens 1 innovatieve leerkracht 
uit elke school, om elkaar te motiveren en inspireren, 
hun ervaringen rond de ICT-mobiel te delen, én om 
de verzamelde kennis vervolgens tijdens (in)formele 
momenten door te geven aan hun collega’s op school.

4.000 €

Bocholt Biotechnicum (KOSM) Een sterke impuls geven aan innovatief onderwijs 
ondersteund door ICT, om leerlingen centraal te 
stellen in het onderzoekend leren op school; in dat 
verband inzetten op nieuwe didactische werkvormen 
in openlucht, met de buitenklas en bij uitbreiding het 
project ‘Atalanta’; en delen van de verworven expertise op 
de website.

2.537 €

Boom GO! Basisschool Park Aan leerlingen de kans geven om digitale vaardigheden 
in verschillende creatieve media te exploreren en deze 
vaardigheden koppelen aan STE(A)M; en de leerlijn 
‘LEGO Education’ voort ontwikkelen, om kinderen te leren 
hun ideeën uit te dragen, teneinde iets te betekenen in 
deze wereld.

4.000 €
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Bree Katholiek Onderwijs Sint-
Michiel vzw (TISM)

Uitwerken van een leerlijn programmeren en 
computationeel denken in de eerste graad van het 
TSO, via intern en extern (UCLL, PXL) overleg; en 
inventariseren van de nodige hardware en softwaretools 
om die leerlijn door te trekken naar de tweede en derde 
graad.

4.000 €

Brugge Scholengroep impact (KTA 
Brugge)

Aanstellen van pedagogische ICT’ers om de ontwikkelde 
visie op de school van de toekomst, met leerkrachten 
die meer optreden als coach en met digitale didactische 
werkvormen, verder uit te werken en te implementeren 
teneinde leerlingen en leerkrachten op te leiden en te 
ondersteunen in digitaal les krijgen/geven.

4.000 €

Stamina Aankopen van een basispakket hardware met 
verschillende licenties, om extra (individuele) virtuele 
labotijd te creëren en uit te testen of deze innovatieve 
onderwijsvorm minder sterke leerlingen kan helpen bij 
het leren van wetenschappen.

4.000 €

Brugge - Assebroek GO! Atheneum Jan Fevijn Inzetten van ‘Lego Education’-sets om alle leerlingen 
van de eerste graad de kans te geven om op 
een laagdrempelige manier te leren coderen en 
programmeren; op basis van een zelf gekozen 
uitdaging, stellen ze zelf een stappenplan op teneinde 
een oplossing te ontwerpen, programmeren, testen, 
verbeteren en voor te stellen; dat sluit perfect aan bij de 
eindtermen computationeel denken en bij de focus op 
creativiteit en samenwerken. 

4.000 €

Brussel Open Collective Brussels In het kader van de uitbreiding van CodeNPlay naar 
5 Vlaamse scholen, lessen computationeel denken, 
vanaf het 3de leerjaar en vanuit een duidelijke visie 
op innovatief onderwijs, in samenwerking met de 
leerkrachten integreren in het curriculum, om leerlingen 
te helpen de digitale wereld rondom zich beter te 
begrijpen.

20.000 €

Eeklo Scholengroep 23: Meetjesland 
(GO! middenschool en 
atheneum Courtmanslaan 
Maldegem)

Onderzoeken welke innovatieve ICT-toepassingen 
secundaire scholieren motiveren om aan kwalitatieve 
taalverwerving te doen; vlot leren communiceren in 
meerdere talen is immers een vereiste om jongeren 
optimaal voor te bereiden op een geëngageerd leven in 
een geglobaliseerde wereld.

2.600 €

Geel KOGEKA Binnen de pedagogische visie op onderwijsinnovatie 
(LED-leren: levensecht, eigentijds en duurzaam leren), 
focussen op verschillende IT-initiatieven: demonstreren 
van educatieve applicaties door leerkrachten voor 
leerkrachten; ontwikkelen van een leerlijn mediawijsheid 
voor het 5de en 6de leerjaar; en inzetten op differentiëren 
via Eduten Playground, een digitaal leerplatform voor 
rekenen en wiskunde (voor leerlingen) en via de e-course 
‘Leren differentiëren’ (voor leerkrachten).

4.000 €

Gent eduCentrum Met de steun van Fyxxi werken leerkrachten en ICT-
coördinatoren uit 4 scholen co-creatief samen om 21ste-
eeuwse vaardigheden te versterken via het onderwijs 
van de toekomst; deze vernieuwende onderwijsvorm 
vergt het inzetten van digitale en educatieve technologie 
teneinde innovatieve tools en toepassingen te 
combineren met analoge en digitale leermethodes.

19.987 €

Fata Morgana Schenken van een eigen laptop met kwaliteitsvolle 
digitale taalprogramma’s en een zeer goede headset 
aan jongeren met ASS, om toe te laten dat ze samen 
in een klas luidop een taal kunnen leren, teneinde hun 
communicatiemogelijkheden te versterken; wie zwak is 
in Frans of Engels oefent deze talen in, wie sterk is op 
taalgebied kan een nieuwe taal leren spreken.

2.980 €
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IVG-School Versterken van de digitale competenties van de 
leerkrachten om ervoor te zorgen dat ze de leerlingen 
kunnen ondersteunen bij het verwerven van 
computationele vaardigheden; en de inspanningen van 
beide groepen integreren in het ICT-beleidsplan teneinde 
stelselmatig bij te dragen tot hun digitale geletterdheid 
en mediawijsheid; en zich in het kader van de gelijke 
kansen eveneens inzetten voor jongeren die opgroeien in 
moeilijkere omstandigheden, om te voorkomen dat ze de 
trein van de digitale (r)evolutie missen.

2.400 €

KTA MoBi In de nasleep van het tekort aan labopraktijk voor 
technische vakken tijdens de lockdown, investeren in 
offline en online computertoepassingen die toelaten 
ook thuis, weg van school (‘disconnected’) de nodige 
praktische vaardigheden in te oefenen alsof het op 
school is (‘connected’).

4.000 €

Middelbare Steinerschool 
Vlaanderen

Introduceren van innovatieve technologieën teneinde 
de leerlingen te helpen om verhalen digitaal in beeld 
te brengen, waardoor zij verbindingen kunnen leggen 
tussen elkaar, historische periodes en verschillende 
culturen; en aldus ook realiseren van doelstellingen 
uit het nieuwe leerplan media-educatie, zoals de 
aandacht voor vertellingen, relationele vaardigheden, 
kunstzinnigheid en cultureel bewustzijn.

4.000 €

Sint-Lievenscollege (Katholiek 
Onderwijs Gent-Agglomeratie 
vzw)

Het vakoverschrijdend werken rond de 
leerplandoelstellingen voor Nederlands en Plastische 
Opvoeding (beeld), in combinatie met ICT-doelen, 
opvatten als Digital Storytelling in Virtual Reality; 
teneinde er een eigen verhaal van te maken, met beeld 
en stem, alsof een stripverhaal tot leven komt.

4.000 €

Visitatie Klimop (Basisscholen 
Sint-Jan & Visitatie)

Gebruiken van het digitaal portfolio Seesaw, dat veel 
aandacht besteedt aan breed evalueren (formatief 
assessment) en aan gepersonaliseerd leren op eigen 
tempo, om het leerproces van elk kind, van 2,5 tot 12 
jaar, te documenteren én om de ouderbetrokkenheid te 
verhogen.

4.000 €

Gooik GSBS De Oester Met de inbreng van leerlingen, (groot)ouders en 
leerkrachten een visie uitbouwen rond de integratie 
van nieuwe media om het leerproces te ondersteunen; 
en creëren van tijd en ruimte om te experimenteren en 
goede praktijkvoorbeelden met elkaar te delen.

4.000 €

Hasselt KIDS Creëren van een digitaal platform voor de dove en 
slechthorende leerlingen en leerkrachten van de 
basisschool KIDS, om les- en leerinhouden in Vlaamse 
gebarentaal én in de Nederlandse moedertaal over 
te brengen via afstands- of digitaal onderwijs of via 
preteaching; teneinde het leren te versterken, niet alleen 
tijdens de lessen, maar ook op andere momenten (thuis, 
leefgroep).

4.000 €

Herent - Winksele Mysterie van Onderwijs 
(MyvO)

Begeleiders zonder Grenzen is een platform van 
onderwijsbegeleiders, onderzoekers en experten die 
zich engageren om onderwijsvragen zo snel mogelijk 
kwaliteitsvol te beantwoorden.

12.500 €

Schoolmakers Integraal scannen van 5 pilootscholen om te achterhalen 
hoe ver ze, met het oog op innovatief onderwijs, staan 
met de digitalisering; en de teamleden vervolgens via 
online modules (rond digitaal leiderschap, didactiek, 
visieontwikkeling) helpen om de digitalisering vanuit 
een duurzame visie/strategie te versterken; eenmaal 
geregistreerd is de scan bruikbaar voor elke secundaire 
school.

20.000 €
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Hooglede - Gits Dominiek Savio vzw Zoeken naar een eenvoudige applicatie die beschikt over 
een database om stappenplannen uit te wisselen en 
die een duurzaam en zelfstandig leertraject faciliteert 
voor leerlingen met een neuromotorische problematiek 
(die moeite hebben met het plannen van opdrachten); 
teneinde inclusief en op maat te kunnen werken in het 
regulier en buitengewoon secundair onderwijs.

4.000 €

Knokke-Heist  Gemeente Knokke-Heist (De 
Pluim)

Google for education voort verkennen en integreren 
binnen de dagelijkse werking van de basisschool om 
een krachtige leeromgeving te creëren die steunt op 
de principes van blended learning (de school van de 
toekomst); met als concrete doelstellingen: de leerlingen 
zelfstandiger maken, de leerkrachten verder opleiden en 
beklemtonen van hun rol als coach van het leerproces 
van de individuele leerling, teneinde de executieve 
functies van de kinderen te vergroten.

4.000 €

Vrije Basisschool - Sint-
Margaretaschool (Saeftinghe 
Oostkust)

Met meer anderstaligen en leerlingen met een aangepast 
curriculum op school, en in de nasleep van de lockdown, 
nog gerichter inzetten op mediatools als sterke 
hulpmiddelen om de diversiteit in leren op school aan 
te pakken en om de leerlingen op weg te zetten naar 
zelfstandig leren.

3.000 €

Kortrijk Katholieke Scholengroep 
RHIZO (VIVATO Kortrijk)

Uitvoeren van een actieonderzoek op school om 
een gedragen visie te ontwikkelen op innovatief 
onderwijs met ICT-ondersteuning; opzetten van een 
leergemeenschap van docenten om het onderzoek 
te faciliteren en ervaringen met elkaar te delen; en de 
studenten stimuleren om hun zelfregulerende skills 
bewust te activeren teneinde IT-vaardig te worden en de 
innovatieve visie te verwezenlijken.

3.525 €

Lanaken Technisch Instituut 
Sparrendal (SGL)

Introduceren van een nieuw onderwijsconcept met 
bijhorend nieuw gebouw en een brede ICT-visie, om 
onderwijs op maat te versterken, teneinde elke leerling 
toe te laten op zijn manier en op zijn niveau leerwinst te 
boeken en teneinde de grenzen van het vakjesdenken te 
overstijgen.

4.000 €

Leuven CEGO Vorming & Consult Inventariseren van wetenschappelijke inzichten en 
goede praktijken om betekenisvol en gecombineerd 
leren effectief vorm te geven in 21ste-eeuws 
afstandsonderwijs en online en offline onderricht, en 
in het bijdragen tot motivatie en betrokkenheid en het 
creëren van differentiatie; en om na te gaan hoe en met 
welke tools je de vooruitgang van lerende netwerken 
meet?

20.000 €

DE MET Gebruik maken van robots en drones om op een 
motiverende, innovatieve manier te werken aan ICT-
doelen die te maken hebben met algoritmen en de 
integratie in STEM.

4.000 €

Miniemeninstituut Samen met enkele collega’s en leerlingen een digitale 
voortgangsmonitor voor vakoverschrijdende eindtermen 
bouwen die steunt op een combinatie van scores en 
feedback, om de competentiegroei van leerlingen binnen 
én buiten de school in kaart te brengen en te evalueren.

4.000 €

Leuven - Kessel-Lo Boven-Lo Opstellen van een STE(A)M-leerplan en aankopen van 
verschillende robots om STE(A)M bij alle leerlingen 
(van instappers van 2,5 jaar tot het 6de leerjaar) te 
introduceren en verder te ontwikkelen op het niveau van 
de leerling; tevens aankweken van ondersteunende soft-
skills (leren samenwerken, leiding nemen); en ook de 
leerkrachten onderdompelen in de wereld van STE(A)M.

4.000 €
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Lokeren GO! Technisch atheneum 
Lokeren

Uitwerken van een op de praktijk gesteunde visie op 
digitaal leren/afstandsleren (‘TALent voor DigiTALeren’), 
om ze met de leerlingen en het personeel uit te rollen, 
en om het (excel)leren en remediëren van de talenten 
van de leerlingen te stimuleren; en zoeken naar een 
duurzame oplossing voor leerlingen die weinig of geen 
toegang hebben tot de nodige media, met respect voor 
de mogelijkheden van de leerlingen/ouders.

3.184 €

Londerzeel Gemeente Londerzeel 
(Gemeentelijk Technisch 
Instituut)

Uitvoeren van wetenschappelijke experimenten door 
leerlingen van het technisch onderwijs in Londerzeel, 
om hen te doen beseffen dat ze in staat moeten zijn om 
technische en ICT-oplossingen te managen; zo kunnen 
leerlingen de meetresultaten van 60 weerstations 
bestuderen, om meer te leren over de lokale 
invloedsfactoren op het weer; in een andere oefening 
gaat een leerling aan de slag met een zelfgemaakt 
toestel om de gezondheidstoestand van de eigen 
klaslokalen online in kaart brengen.

4.000 €

Mechelen KOMO vzw (Sint-janshof) Op basis van een uitgebreid ICT-beleidsplan, in een 
school voor buitengewoon secundair onderwijs, inzetten 
op de professionalisering van alle leerkrachten, om 
een doelgroep die veel begeleiding en ondersteuning 
nodig heeft, te helpen om de nodige ICT-vaardigheden 
te ontwikkelen, teneinde ICT in het onderwijs sterk en 
deskundig te integreren.

4.000 €

Thomas More Mechelen-
Antwerpen

Uitbouwen van een lerend netwerk in Vlaanderen 
om leerkrachten te helpen bij het laagdrempelig en 
structureel formuleren van een eenduidige visie op het 
implementeren van virtual en augmented reality (V&AR) 
en om actief in te zetten op professionalisering; en 
als netwerk naar developers en bedrijven stappen om 
bedrijfsapps beschikbaar te maken voor het onderwijs.

20.000 €

Mortsel Gesubsidieerd Technisch 
Instituut Mortsel

Vragen aan 3 enthousiaste leerkrachten om een 
opleiding tot mediacoach te volgen, teneinde de 
opgedane expertise op hun beurt te delen met het 
leerkrachtenteam, en teneinde als school effectief 
in te zetten op mediawijsheid, datawijsheid en 
informatiewijsheid; en daarnaast ook leerlingen opleiden 
tot mediacoach junior om hen vervolgens toe te laten 
hun verworven skills inzake co-learning en innovatie 
zoals VR/AR in de klas, te delen met jongere leerlingen 
en zelfs met hun eigen ouders.

2.000 €

Oudenaarde Freinetschool De Vier Tuinen Samen met de kinderen en met de steun van Fyxxi, 
proefondervindelijk opbouwen van een schoolvisie 
rond computationeel denken, teneinde een leerlijn 
uit te werken van peuter tot oudste graad; inzetten 
op unplugged programmeren, apps, robotica en 
hun toepassingen en steunen op peer tutoring, 
samenwerken, een onderzoekende houding en het aan 
elkaar voorstellen van projecten, teneinde van en met 
elkaar te leren.

4.000 €

Roeselare MSKA Roeselare In de nasleep van de coronacrisis, uitwerken van een 
traject om jaarlijks te onderzoeken wat er bij leerlingen, 
ouders en schoolteam ontbreekt op het vlak van digitale 
geletterdheid (bv. laptops in bepaalde gezinnen); 
teneinde de digitale geletterdheid te verhogen, en 
aldus ook bij te dragen tot ICT-gelijkheid en tot betere 
communicatie met, en actieve participatie van, alle 
betrokkenen.

3.800 €

Temse Scholengroep 17: Waasland 
(Sbso Baken)

In het ‘Mediaforces@Baken’-project, verder opbouwen 
van een mediawijze visie, met de BSO-leerlingen als 
centraal vertrekpunt en een brede implementatie door 
het schoolteam; en tegelijk organiseren van een creatief 
workshoptraject rond leren programmeren, teneinde een 
artistiek eindproduct af te leveren.

3.917 €
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Tienen PSBO De Sterrretjes Binnen het kader van ‘Tablet4Teachers’, tablets op maat 
implementeren met niet-talige apps voor leerlingen 
met ernstige meervoudige beperkingen (EMB), en 
voorzien in een handleiding voor leerkrachten, om 
in het buitengewoon onderwijs te starten met een 
leer- en ervaringstraject, teneinde het recht op digitaal 
burgerschap van deze kinderen te activeren.

2.500 €

Vilvoorde KOV vzw (De Knipoog) Identificeren van de sterktes en zwaktes van het door 
de leerkrachten opgestelde mediaplan en zoeken naar 
innovatieve workshops en materialen om de kennis rond 
het gebruik van media binnen het team te versterken en 
om de leerlijn aan te vullen.

4.000 €

Vorselaar Vrije Lagere Oefenschool 
Windekind (OZCS ZK)

Inzetten van slimme oplossingen zoals smartwatches, 
ondersteunende (adaptieve) software, een podcast van 
de eigen school en een uitbreiding van de Fit-E-meter 
om het gezondheidsbeleid in het 5de leerjaar modern en 
actief vorm te geven.

4.000 €

GOED BESTUUR IN ONDERWIJS

Partner(s) Edubron, Universiteit Antwerpen
Operationele partner(s) Mia Interactive

DOELSTELLING De inrichtende machten van het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap een instrument 
voor zelfevaluatie aanreiken om het beleidsvoerend vermogen van schoolbesturen te 
meten. 

REALISATIE(S) Het platform www.sterkschoolbestuur.be: dankzij dit platform kunnen scholen op eigen 
initiatief de managementcapaciteiten van hun directie beoordelen.

PRINS FILIPFONDS - LAGER EN SECUNDAIR ONDERWIJS (UITWISSELING SCHOLEN)

Partner(s) Departement Onderwijs en Vorming (Vlaamse Gemeenschap) en Ministère de l’Enseignement (Fédération 
Wallonie-Bruxelles)

DOELSTELLING Scholen uit het ASO, BSO en TSO organiseren uitwisselingen met scholen uit een andere 
Gemeenschap in België. Daardoor leren directeurs, leerkrachten en leerlingen elkaar 
beter kennen, maken ze kennis met hun buren uit een andere Gemeenschap, en zetten ze 
gezamenlijk een project op.

REALISATIE(S) Projectoproep ‘Prins Filipfonds - uitwisselingen scholen - lager en secundair’: 14 
uitwisselingsprojecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 23.883.

STEUN
Court-Saint-Etienne Ecole de Wisterzée Uitwisseling tussen een Franstalig 5de leerjaar en een 

Nederlandstalig 6de leerjaar, om (Olympische) sporten 
te ontdekken, elkaars taal te horen en zichzelf te 
overtreffen. 

2.000 €

Eupen Pater Damian Sekundarschule Duitstalige schoolmeisjes uit Eupen, die Frans 2de 
taal volgen, bezoeken hun Franstalige collega’s in 
Welkenraedt, om hun vaardigheden te testen in een 
authentieke context.

500 €

Genk GO! Campus Genk / TA De 
Wijzer

Digitale contacten leggen tussen leerlingen ‘Integrale 
Veiligheid’ in Genk en in Luik, en elkaars stad ontdekken, 
om elkaars taal te leren en te durven spreken zonder 
complexen.

2.000 €

Gent Freinetschool De Harp Freinetleerlingen in Gent houden via Skype en Zoom 
contact met kinderen in Ohain en schrijven brieven, 
maken filmpjes en ontwerpen spelletjes om elkaar beter 
te leren kennen.

2.178 €

Kunsthumaniora Sint-Lucas 
Gent

Samenbrengen van een kunsthumaniora in Gent en een 
Franstalige tegenhanger in Brussel, rond de kunst die 
hen verbindt en de vreemde taal die hen uitdaagt.

2.500 €
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Herzele Atheneum Herzele Atheneumleerlingen sturen themafilmpjes met teksten in 
verschillende talen naar hun anderstalige taalbuddy in de 
partnerschool, om elkaar te leren kennen en respecteren.

905 €

Leuven Leuvense Katholieke 
Scholen aan de Dijle / Sint-
Pieterscollege

Contact houden in de taal van de partnerschool, 
via sociale of andere media, tussen leerlingen van 
een 5de ASO uit Leuven en uit Elsene, en ook 2 
ontmoetingsdagen plannen.

500 €

Leuven - Heverlee Sint-Albertuscollege Haasrode Samen in de 2 landstalen leren hoe we verdraagzaam 
met elkaar kunnen omgaan (co-culture) en vervolgens 
een ‘nieuwe cultuur’ (contra-culture) creëren, met meer 
begrip voor elkaar.

1.800 €

Lummen Daltonschool De Talentuin Intensiveren van uitwisselingsdagen met nauw contact 
tussen 2 scholen uit een andere Gemeenschap, om het 
leren van de andere taal te bevorderen.

1.500 €

Moerbeke-Waas Gemeentebestuur van 
Moerbeke-Waas / GBS “De 
Vlinderdreef”

Organiseren van een uitwisseling tussen het 
Nederlandstalige Moerbeke en het Franstalige Rhisnes, 
en omgekeerd, rond de rijkdom van België, en gekoppeld 
aan een skireis.

2.500 €

Ronse De Ringelwikke / Landelijke 
Steinerschool Ronse

Tijdens de lessen Frans en Nederlands, digitaal en 
per geschreven brief, uitwisselen met een Franstalige 
steinerschool en plannen van een uitwisselingsbezoek 
rond tuinieren op school.

2.500 €

Tielt Campus de Reynaert Via het eTwinningplatform (Erasmus) uitwisselen over 
het dagelijkse leven en de cultuur van leerlingen in Tielt 
en in Comines (Komen), en plannen van 2 bezoeken.

500 €

Vorselaar OZCS ZUID-KEMPEN / 
Vrije Lagere Oefenschool 
Windekind

Uitdagen van de anderstalige partnerschool om samen 
de ecologische voetafdruk te verkleinen en aanmoedigen 
van verbondenheid en verwondering tussen de 
leerlingen.

2.500 €

Walcourt - Thy-le-
Château

Ecole Communale des 
Charmilles

Leerlingen als kleine kinderen al motiveren voor 
gesproken en schriftelijke Nederlands-Frans-
uitwisselingen tussen de 2 gemeenschappen, en aldus 
bijdragen tot tweetaligheid.

2.000 €

PRINS FILIPFONDS - SCHOLEN SWITCH DUAAL

DOELSTELLING Steun voor uitwisselingen binnen de opleidingen duaal leren.
REALISATIE(S) Projectoproep ‘Prins Filipfonds - Scholen Switch duaal’: 2 uitwisselingsprojecten kregen 

steun voor een totaalbedrag van € 2.750.

STEUN
Eupen Zentrum für Aus- und 

Weiterbildung des 
Mittelstandes (ZAWM)

Duitstalige jongeren uit een duale opleiding in het 
ZAWM (Eupen) volgen als taaluitwisseling samen met 
Franstaligen les in het Frans in het IFAPME (Luik), en vice 
versa.

2.500 €

Leuven De Wijnpers, provinciaal 
onderwijs

Met de leerlingen ‘Duaal Groenaanleg en 
Beheer’ de steengroeves, bodemrijkdommen en 
ontginningsmogelijkheden in Wallonië bezoeken, om hen 
te motiveren Frans leren. 

250 €

PRINS FILIP FONDS - PROJECT BUSINESS UNITING TALENTS 2030

DOELSTELLING Het Prins Filipfonds verleent steun aan het projet Business Uniting Talents 2030 met als 
doel ondernemingen en andere stakeholders bij te staan om een diverse pool aan talenten 
aan te trekken en een performante inclusiestrategie uit te werken. 

REALISATIE(S) Steun van € 115.000 voor CSR Europe, Business Network for Corporate Social 
Responsibility, voor de uitvoering van het project Business Uniting Talents 2030.
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BELGODYSSEE

Partner(s) La Première en VivaCité (RTBF), Nieuwsdienst van de VRT, Editions de l’Avenir, Metro
Financiële partner(s) Kanselarij van de Eerste Minister, Brussels Airlines

DOELSTELLING Kandidaat-journalisten uit de drie Gemeenschappen van het land werken in duo een 
reportage uit in het kader van een jaarlijks wisselend thema, in nauwe samenwerking met 
de nieuwsdiensten van VRT en RTBF.

REALISATIE(S) > van oktober tot december maakten 14 Nederlands- en Franstalige studenten 
Journalistiek in zeven taalgemengde duo’s onder de hoede van ervaren VRT- en RTBF-
medewerkers, een reportage over de impact van de coronacrisis op onze samenleving
> online prijsuitreiking van de zestiende editie van Belgodyssee, in aanwezigheid van 
Koning Filip (3 december)
> Eerste Prijs
>> Aida Macpherson (KUL campus Brussel) en Anne Pollard (UCLouvain) worden beloond 
met een betaalde stage van zes maanden bij de VRT en de RTBF, dankzij de steun van de 
Kanselarij van de Eerste Minister
> Prijs voor de beste samenwerking
>> Kaat Willems (KULeuven) en Philippine Wanbersie (UCLouvain) wonnen vliegtuigtickets 
van Brussels Airlines
> Prijs voor het best geschreven artikel
>> Thomas Du Bois (VUB) voor zijn bijdrage in de krant Metro, en Anne Pollard 
(UCLouvain) voor haar bijdrage in L’Avenir. Ze krijgen beiden een maand betaalde stage in 
deze media
> Prijs voor de sociale media
>> de Prijs voor de sociale media werd toegekend aan het duo Jonathan 
Metdepenninghen (Howest) en Anne Pollard (UCLouvain). Ze krijgen een tweedaagse 
mediatraining in samenwerking met Mediarte
> Andere laureaten
>> Maël Arnoldussen, IHECS
>> Maxine De Wulf, VUB
>> Victor De Thier, UCLouvain
>> Salomé Mossakowska, ULB
>> Liam Van Haverbeke, Howest
>> Clara Weerts, UCLouvain
>> Théa Jacquet, IHECS
>> Ine Verhulst, Artevelde Hogeschool

FONDS ALCUIN VOOR DE SCHOOL

DOELSTELLING Bijdragen tot aangepaste, vernieuwende en gediversifieerde pedagogische initiatieven 
voor scholen in België en in Europa.

REALISATIE(S) Tien projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 222.000.

STEUN
Antwerpen - Hoboken Nivo - Familiale School E. 

Poppe 
Bouwen van een basisschool in Hoboken die inzet 
op een familiale sfeer, karaktervorming, persoonlijke 
begeleiding voor elke leerling, kwalitatief hoogstaand 
onderwijs en een volwaardige christelijke vorming; 
als buurtschool cultiveren van deugden om een brug 
te slaan naar de diverse culturen en nationaliteiten 
in de gemeente; en als sociale school de leerlingen 
laten deelnemen aan initiatieven die de plaatselijke en 
wereldwijde solidariteit bevorderen.

10.000 €

Brussel Scuola Italiana bilingue 
Regina Paola

Starten met een permacultuurproject in het park van de 
Italiaanse school in Waterloo, teneinde leerlingen tijdens 
lesdagen de kans te geven om te tuinieren.

12.000 €

Gembloux - Beuzet Ecole démocratique de 
l’Orneau

Steun aan de democratische school van l’Orneau in 
Gembloux, een alternatieve leeromgeving waar vrijheid 
en autonomie de sleutelwoorden zijn.

10.000 €
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Sint-Pieters-Woluwe Cours Blanche de Castille Inrichten van nieuwe klaslokalen om het hoofd te bieden 
aan de toenemende belangstelling voor voor de lessen 
van de katholieke privéschool Cours Blanche de Castille, 
die werd opgericht in 2018.

4.000 €

Tenneville Collège Notre-Dame au Cœur 
d’Or

Renovatie van het internaat. 40.000 €

Vorst Zao Vergroten en democratiseren van de kleuterschool 
Kweebus, om niet alleen kinderen van de elite aan te 
trekken, maar ook andere kinderen die er evenveel nood 
aan hebben; deze Montessori-school biedt alternatief, 
kwaliteitsvol onderwijs, dat steunt op de ontwikkeling 
van de humane, sociale en uitvoerende vaardigheden 
van kinderen.

10.000 €

Waterloo Ecole Europeenne de 
Bruxelles Argenteuill-EEBA

Toekennen van studiebeurzen aan 2 studenten van de 
Europese School van Brussel-Argenteuil (EEBA), die niet 
de middelen hebben om hun inschrijvingsgeld te betalen.

6.000 €

FRANKRIJK Fondation pour l’école Financieel steunen van het voortbestaan en het 
uitbouwen van onafhankelijke scholen in Frankrijk.

120.000 €

La Classe du Phare Oprichten van een bibliotheek met literatuurklassiekers 
voor leerlingen van 12 tot 18 jaar.

2.000 €

La Cordée Leerlingen van La Cordée al vanaf hun vroegste 
levensjaren toegang geven tot de Montessori-
pedagogie, teneinde hen toe te laten hun natuurlijke 
talenten te ontwikkelen vanuit hun eigen vaardigheden; 
tevens focussen op zelfdiscipline, wederzijdse hulp, 
zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en 
concentratie.

8.000 €

FILANTROPISCHE ACTIE BOURSES D’ESPOIR

DOELSTELLING Beurzen toekennen aan kansarme jongeren die zelfstandig worden (op 16/18-jarige 
leeftijd) en hen begeleiden op hun weg naar volwassenheid.

REALISATIE(S) Een project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 5.000.

STEUN
Elsene SOS Kinderdorpen België In het kader van de bestrijding van schooluitval, werken 

rond het zelfvertrouwen van jongeren, verminderen van 
risicogedrag, hen helpen om hun netwerk te vergroten 
en bestrijden van vooroordelen en clichés; en uiteindelijk 
hen helpen om een leerplan (op school) uit te werken 
waarvoor ze zich met overtuiging willen inzetten.

5.000 €

FONDS DAVID-CONSTANT - LUIK ONDERZOEK EN STUDIES IN DE RECHTEN STIMULEREN

DOELSTELLING Het Fonds steunt zeer diverse projecten in Luik:
- de promotie van onderzoek en studies in de rechten aan de ULg
- de bescherming en het valoriseren van het Luikse erfgoed
- de verbetering van het onthaal, de opvolging en de levenskwaliteit van gehospitaliseerde 
zieke kinderen in het Luikse.
Meer informatie over het Fonds bij de programma’s ‘Erfgoed en cultuur’ en ‘Sociale 
rechtvaardigheid & armoede’.

REALISATIE(S) Het Fonds promoot onderzoek en studies in de rechten aan de ULiège: drie initiatieven 
kregen steun voor een totaalbedrag van € 45.000.

STEUN
Liège Université de Liège (Faculté 

de Droit)
Organiseren van een colloquium rond een ‘Economische 
Grondwet voor Europa’, in het kader van de Internationale 
David-Constant-dagen.

40.000 €



ACTIVITEITENVERSLAG 2020 : UW SELECTIE

231/473

Liège - Angleur Mattart Raphaëlle Uitreiken van de ereprijs Fonds David-Constant, als 
bekroning voor de publicatie van een hoofdstuk met 
als titel ‘De cultuurperceptie binnen de Europese Unie: 
van binariteit naar transversaliteit?’, in het werk ‘De 
cultuur van het digitale tijdperk: platformen, normen en 
beleidsregels’ van Vlassis A., Rioux M. & Tchehouali D. 
(2020).

2.500 €

Lierneux Joisten Céline Jaarlijks toekennen van de medaille David-Constant 
aan de laatstejaars student Rechten, Criminologie en 
Politieke Wetenschappen met de beste resultaten; in 
2017-2018 bekroonde de medaille diens verhandeling 
‘L’évaluation du DCFR au regard de la problématique 
de la perte de chance et de la causalité alternative’, die 
onlangs werd gepubliceerd in de ‘European Review of 
Private Law’ 2020/1.

2.500 €

FONDS ROGER DE CONYNCK

DOELSTELLING Studiebeurzen of de financiering van stages in het buitenland in vermaarde scholen of bij 
topfotografen.

REALISATIE(S) Vijftien fotografieprojecten van getalenteerde jonge fotografen werden gesteund voor een 
totaalbedrag van € 32.000.

STEUN
Brussel Bellanger Michèle Prijs toegekend aan een afgestudeerde, getalenteerde 

fotografe.
500 €

Houllevigue Leif Financieren van de productie van een ‘maquette’ van 
een boek met als titel ‘Capharnaüm’, het fotoproject van 
een masterstudent aan de kunstschool Luca; het project 
onderzoekt het concept ‘held in een banale en triviale 
wereld’.

500 €

Elsene Thomasson Cleo-nikita Steunen van het fotoproject ‘Over zout in de wimpers’, 
rond insulaire adolescentie.

25.000 €

Gent Deleersnyder Joris Prijs toegekend aan een jonge getalenteerde fotograaf, 
voor zijn fotoproject ‘Reeks: Fieldnotes from Atopia’, dat 
het spanningsveld onderzoekt tussen wetenschap en 
mystiek.

500 €

Liège Saâd Layla Prijs toegekend aan een jonge getalenteerde fotografe 
voor haar project NO NAME ; in overeenstemming met 
de krakers die ze fotografeert, legt ze de alternatieve 
wereld van kraakpanden vast door middel van een 
documentaire en instinctieve benadering en contrasteert 
deze met de traditionele en routinematige wereld.

500 €

Mons - Ghlin Dehut Alexia Prijs toegekend aan een jonge, getalenteerde fotografe, 
voor haar fotoproject ‘Archives’, een fotoreeks die getuigt 
over het leven van de fotografe, haar leven, wie ze is, 
haar omgeving, levenswijze en gezin, met kwaliteiten en 
tekortkomingen, zonder taboes.

500 €

Profondeville Colige Théodora Prijs toegekend aan een getalenteerde jonge fotografe 
voor haar project ‘Dans ma tête il fait noir’, waarin 
fotografie wordt vermengd met tekenen en persoonlijk 
therapeutisch werk.

500 €

Schaarbeek Driguez Marin Prijs toegekend aan een jonge, getalenteerde fotograaf, 
voor zijn project die het verhaal vertelt van de patiënten 
en zorgverleners in het Brugmannziekenhuis op een 
moment dat de coronacrisis er bijzonder sterk toesloeg.

500 €

Podrimçaku Drena Prijs toegekend aan een jonge, getalenteerde fotografe 
voor haar project ‘Zone intime’, rond intimiteit en 
portretten van vreemden.

500 €
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Sint-Gillis Jourquin Margot Prijs toegekend aan een jonge talentvolle fotografe voor 
haar fotoproject in een uitvaartcentrum waar, dankzij 
het werk van professionals, de overgang tussen de 
wereld van de levenden en de wereld van de doden kan 
plaatsvinden in een geschorste tijdelijkheid.

500 €

Weiss Ilan Toekennen van de Prijs Roger De Conynck aan een 
jonge, getalenteerde fotograaf.

500 €

Sint-Joost-Ten-Node Rouchet Maxime Toekennen van de prijs Roger De Conynck aan een jonge 
getalenteerde fotograaf voor zijn project ‘Soldier, I wish 
you well’ dat een persoonlijke kijk biedt op het leven van 
militairen; de fotograaf gaat terug naar plekken uit zijn 
kindertijd en ontwikkelt een eigen voorstelling van het 
Franse leger, verouderd en nostalgisch.

500 €

Zedelgem - Aartrijke Deceuninck Tim Theo Toekennen van een prijs aan een jonge getalenteerde 
fotograaf voor zijn project ‘Letter to Mary S.’; voor 
zijn inspanningen om niet-giftige belichtings- en 
druktechnieken te ontwikkelen, en te experimenteren met 
verschillende organische materialen en methodes om 
lichtgevoelig materiaal uit natuurlijke bronnen te halen.

500 €

FRANKRIJK Deriot Juliette Fotografieproject in het departement Seine-et-Marne 
(regio Île-de-France), dat wordt geconfronteerd met een 
massale verstedelijking, waar het beton steeds meer 
knabbelt aan de vegetatie; een project gerealiseerd door 
een jonge getalenteerde fotografe met een diploma van 
de hogere kunstschool ‘ESA Le 75’.

500 €

GROOT-HERTOGDOM 
LUXEMBURG

Oliveira Bruno Toekennen van de prijs Roger De Conynck aan een jonge 
getalenteerde fotograaf.

500 €

FONDS MARIE-PAULE DELVAUX GODENNE

DOELSTELLING Beurzen voor INSAS-studenten (Brussel) voor het voortzetten van hun studies, een 
opleiding in stemtechnieken en vervolmakingsstages in het buitenland.

REALISATIE(S) > twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 12.000
> financiële steun voor een totaalbedrag van € 21.900 voor de vereniging Les Amis de 
l’INSAS om studenten in grote moeilijkheden te helpen tijdens de Covid-19-crisis

STEUN
Elsene Lapel Laure In het kader van een eindwerk, voorstellen van het 

toneelstuk ‘La Place’, een vrije bewerking van de 
gesprekken van tooghangers die hun plaats zoeken in 
een wijk die verandert door de gentrificatie.

6.000 €

FRANKRIJK Burki Marie Creëren van een heksenvoorstelling voor een jong 
publiek, met als titel ‘De Hekseneed’.

6.000 €

FONDS ERGON CAPITAL

DOELSTELLING Jeugd- en onderwijsinitiatieven promoten in Europa, om sociale verandering te 
bewerkstelligen en de levenskwaliteit van de toekomstige generaties te verbeteren. 

REALISATIE(S) Vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 96.000.

STEUN
Brussel Think Pink Bijdragen aan ‘Race for the Cure’, het grootste 

sportevenement dat wordt ingezet in de bestrijding 
van borstkanker, teneinde de verworven middelen 
rechtstreeks ter beschikking te stellen van het 
wetenschappelijk onderzoek.

1.000 €

Schaarbeek Junior Achievement - Europe Opzetten van een digitaal platform voor alle start-ups om 
een gemeenschap van jonge ondernemers te creëren 
en hen te steunen in hun leerproces; en ook om hun 
netwerk te versterken en commerciële opportuniteiten te 
openen.

40.000 €

Vorst Wiels Organiseren van ateliers en programma’s op maat van 
kinderen.

5.000 €
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ITALIË Teach For All Versterken van de digitale en virtuele vaardigheden 
van leerkrachten in Italië, om het afstandsonderwijs te 
bevorderen.

50.000 €

FONDS VOOR FINANCIËLE GELETTERDHEID

DOELSTELLING De jongere generaties informeren en opleiden over financiële kwesties om de risico’s op 
uitsluiting te verkleinen.

REALISATIE(S) Steun van € 60.000 aan het BELvue museum voor het opzetten van de tentoonstelling 
over financiële educatie ‘Mysterie van Financiën, het ministerie dat alles over geld en 
financiën onthult’.

FONDS FREINET - ECOLE DES TROIS POMMIERS

DOELSTELLING Promoten van het onderzoek, de toepassing en de verspreiding van de pedagogie en de 
filosofie van Freinet.

REALISATIE(S) Projectoproep: 8 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 93.000.

STEUN
Boussu Institut Technique et 

Commerciale des Aumoniers 
du Travail

Organiseren van ‘burgerraden’ binnen ‘atelierklassen’ 
voor ongemotiveerde leerlingen zonder diploma 
basisonderwijs, ten einde aan de leerkrachten en de 
leerlingen de kans te geven om samen te praten over 
leerplezier en te beslissen over het organiseren van 
leerdiscipline en het verwerven van levensvaardigheden.

10.000 €

Braine-l’Alleud NESPA-BW Pedagogisch en wetenschappelijk steunen van een 
nieuwe secundaire freinetschool die in het schooljaar 
2020-2021 aan 230 leerlingen extra opties wil aanbieden 
die aansluiten bij 2 van de 4 assen van het pedagogisch 
project: wetenschappelijk en opleiding.

12.000 €

Chaumont-Gistoux - 
Corroy-le-Grand

Ecole Plurielle Aankopen van didactisch materiaal, klasmeubilair 
en opleiden van het pedagogisch team om als 
pluralistische, democratische freinetschool toegankelijk 
te zijn voor alle leerlingen secundair onderwijs.

10.500 €

Ciney Projet Eole Steunen van de communicatie- en de werkingskosten 
van vzw Eole (Aeolus) om tegen 2021 een alternatieve, 
actieve, gedifferentieerde en inclusieve secundaire 
school op te richten die haar inspiratie haalt bij grote 
pedagogen zoals Freinet, Oury en bij hedendaagse 
denkers.

5.000 €

La Louvière Province du Hainaut -  René 
Thône de La Louvière

Leerlingen met gedragsproblemen, in het kader van een 
actieve freinetpedagogie voor het lager onderwijs, de 
kans geven om de wereld te veroveren via schriftelijke 
correspondentie met leerlingen in Togo en een digitaal 
reisjournaal; en om hun kracht via kunstworkshops 
creatief te uiten op school; ten einde de leerstof beter te 
begrijpen.

20.000 €

Liège Haute Ecole de la Ville de 
Liège - catégorie pédagogique

Creëren van een trimestrieel digitaal schooljournaal door 
leerlingen van 6 klassen van lagere freinetscholen in Luik, 
met artikels over creaties, en cognitieve en affectieve 
activiteiten en ideeën van leerlingen, om bij te dragen tot 
zingeving en motivatie en tot meer lezers (leerlingen en 
leerkrachten).

7.500 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

Ferme Equestre de Louvain-
la-Neuve

In een manege activiteiten organiseren die aansluiten 
bij de filosofie en de technieken van Freinet rond 
natuureducatie en de relatie tot al wat leeft, ten bate van 
kinderen uit het gewoon en uit het bijzonder onderwijs.

20.000 €

Sint-Joost-Ten-Node La Barricade Plaatsen van een freinetdrukpers voor vrije teksten en 
organiseren van briefwisseling ter ondersteuning van het 
leerproces.

8.000 €
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FONDS GO2LEARN

DOELSTELLING Gepersonaliseerde opleidingen en maatschappelijke en culturele stages in België en in het 
buitenland organiseren om het groeipotentieel van studenten en pas afgestudeerden uit 
alle sociale lagen te versterken.

FILANTROPISCHE ACTIE GRIFFIN-YOUNG

DOELSTELLING Steunen van de toekenning van beurzen aan studenten die het financieel moeilijk hebben 
in colleges in Cambridge, maar ook van beurzen, prijzen, en subsidies van en voor 
scholen, colleges en universiteiten in de hele wereld. 

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 47.548.

STEUN
VERENIGD KONINKRIJK Sidney Sussex college, 

university of Cambridge
Steunen van getalenteerde universiteitsstudenten, los 
van hun financiële situatie, en aan minstens 3 van hen 
een studiebeurs van 3 jaar toekennen.

47.548 €

HALSTEAD FAMILY EDUCATION FUND

DOELSTELLING Opleidingsmogelijkheden voor kwetsbare studenten en voor Europese studenten aan een 
Amerikaanse universiteit.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van USD 2.000.

STEUN
VERENIGDE STATEN Trustees of Dartmouth 

College
Opleiden van de meest begaafde studenten en 
hen voorbereiden op een leven van blijven leren en 
verantwoord leiderschap, binnen een universitaire 
faculteit.

2.000 $

FONDS  ALEXIS LIÉNARD  - PROJECTOPROEP 2020

DOELSTELLING Bijdragen tot kwaliteitsonderwijs voor Latijn en Grieks, door Belgische leerkrachten de 
mogelijkheid te bieden om jaarlijks deel te nemen aan het congres ‘Euroclassica’.

REALISATIE(S) Projectoproep: 6 initiatieven kregen steun voor een totaalbedrag van € 11.200.

STEUN
Floreffe - Floriffoux Fédération Royale des 

Professeurs de Grec et de 
Latin

Organiseren van de wedstrijd ‘Latijnse versie’ voor 
leerlingen van het 6de jaar SO, opwaarderen van de 
lessen Latijn en de inspanningen van de leerlingen 
belonen met boeken en aankoopbons; en de beste 
leerlingen laten deelnemen aan de internationale finale, 
die jaarlijks wordt georganiseerd in Arpino, Italië.

1.000 €

Raeren - Hauset Longrée Dominique Steunen van de participatie van vijf Belgische leerlingen 
aan de wedstrijd Latijnse versie (Certamen Latinum), 
georganiseerd in Ortezzano (Marches, Italië) in maart 
2020.

2.200 €

Sint-Agatha-Berchem ACFLA - Association de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour les langues anciennes

Organiseren van de 34ste editie van de wedstrijd 
Juvenalia-Latijn, die toegankelijk is voor alle scholen van 
de Federatie Wallonië-Brussel en gericht is op leerlingen 
van het 3de jaar SO (oefeningen en versie) en van het 
5de en 6de SO (Latijnse versie).

1.000 €

Sint-Gillis-Waas Certaminacomité Stimuleren van jongeren om via de studie van Latijnse en 
Griekse teksten de waarden van de westerse cultuur te 
ontdekken; elk schooljaar organiseren van de Vlaamse 
Olympiade Latijn en Grieks met 4 vertaalwedstrijden; 
10 laureaten van de individuele Cicerowedstrijd worden 
uitgestuurd naar Arpino (Italië), de geboortestad van 
Cicero, en 4 laureaten van de individuele Platowedstrijd 
nemen in Turijn deel aan het Certamen Augusteum 
Taurinense.

1.000 €
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Ukkel FPGL (Fédération des 
Professeurs de Grec et de 
Latin)

Opwaarderen van de lessen Latijn en belonen van de 
inspanningen van de leerlingen van het 5de en 6de jaar 
HSO, door het organiseren van de jaarlijkse wedstrijd 
‘Latijnse versie’: de beste leerlingen krijgen boeken en 
aankoopbons, en de winnaar mag deelnemen aan de 
internationale wedstrijd Latijnse versie die jaarlijks 
plaatsvindt in Arpino, Italië.

1.000 €

FPGL (Fédération des 
Professeurs de Grec et de 
Latin)

Publiceren van een trimestrieel bulletin voor de leden, 
leerkrachten oude talen en sympathisanten van de 
FRPGL, met literaire en culturele informatie, suggesties 
voor lesonderwerpen en ludieke activiteiten, en 
redactionele artikels; de thema’s gaan over de situatie 
van oude talen in Franstalig België en over de Europese 
vereniging Euroclassica.

5.000 €

FONDS RENTRÉE NUMÉRIQUE

DOELSTELLING Kinderen uit kansarme gezinnen laten deelnemen aan het project ‘Rentrée Numérique’ in 
de Federatie Wallonië-Brussel. Doel: de leerlingen een minimale digitale bagage aanreiken 
waarmee ze volop kunnen meedraaien in onze snel veranderende wereld. 

REALISATIE(S) Drie verzoeken om steun werden goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 3.600.

STEUN
Dinant Collège Notre-Dame de 

Bellevue Dinant
Aankopen van het materiaal dat 34 leerlingen nodig 
hebben in het kader van het project EducIT – digitale 
omschakeling.

2.040 €

Verviers Athénée Royal Thil Lorrain 
Verviers I

Aankopen van ‘Chromebooks’ in het kader van het 
project ‘Digitale return’.

540 €

Athénée Royal Thil Lorrain 
Verviers I

Bij de hervatting van het schooljaar, leerlingen van het 
4de jaar uitrusten met gehuurde chromebooks, die ze, 
afhankelijk van hun digitale noden, na 3 jaar goedkoop 
kunnen verwerven.

1.020 €

FONDS ERNEST SOLVAY

DOELSTELLING Steun voor initiatieven op het gebied van wetenschap, zowel wat opleiding als onderzoek 
betreft.

REALISATIE(S) Een permanente projectoproep voor organisaties of individuen met een niet-commercieel 
project dat een bijdrage levert aan de promotie, ontwikkeling en vooruitgang van 
wetenschap en technologie: 39 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 
1.456.932.
> naast de 37 hieronder vermelde projecten, heeft het Fonds ook :
>> een steun van € 150.000 toegekend aan het Fonds des Amis d’Agir pour 
l’Enseignement ter ondersteuning van de onderwijsprojecten in Franstalig België, die 
specifiek focussen op de invoering van maatregelen uit het ‘Pacte d’Excellence’
>> het Solvay Solidariteitsfonds gesteund voor een bedrag van € 96.672, na terugbetaling 
van de lening aan Medical Equipment for Belgium

STEUN
Brussel BeWiSe Femmes et Sciences 

en Belgique – Vrouwen en 
Wetenschappen in België

Organiseren van een jaarlijkse wedstrijd met 
gemengde teams van leerlingen uit het 5de en 6de 
jaar SO, de eerste prijs omvat het schoolgeld voor 
het eerste jaar in het officieel hoger onderwijs, 
richting wetenschappen of techniek; uiteindelijk doel: 
verbeteren van de inzetbaarheid van meisjes op de 
arbeidsmarkt via het stimuleren van hun belangstelling 
voor wetenschappelijke en technische studie, het 
bevorderen van hun leidinggevende vaardigheden, en het 
inschakelen van rolmodellen.

4.500 €
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Fondation Médicale Reine 
Elisabeth- Geneeskundige 
Stichting Konigin Elisabeth

Toekennen van de Wetenschappelijke Prijs 2020 ‘Prijs 
Fonds Ernest Solvay’ aan Prof. dr. Benoit Vanhollebeke, 
PhD (ULB), voor zijn onderzoek rond “Organ-wide 
analysis of brain neurovascular communication in real-
time at single-cell resolution”.

25.000 €

Institut Royal des Sciences 
naturelles de Belgique 
(IRSNB)

In een rondreizende pedagogische vrachtwagen, 
presenteren van 9 experimenten rond 
natuurwetenschappen, ecologie, fysica, chemie 
en technologie; om leerlingen van 10 tot 14 jaar 
vertrouwd te maken met de fasen van een experiment: 
waarneming, handeling, gevolgtrekking; teneinde 
hen inzicht te verschaffen in wetenschappen en 
sleutelelementen van onze leefomgeving; en om aldus 
een mentaliteit te ontwikkelen die hen in staat stelt om 
de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

42.500 €

Olympiades de Biologie 
Chimie Physique (consortium 
des asbl Probio, ACLg et 
ABPPC)

Organiseren van een 3-voudige wetenschappelijke, 
theoretische en praktische wedstrijd in 2020, voor 
Franstalige en Duitstalige leerlingen van het hoger 
secundair professioneel, technisch en algemeen 
onderwijs, uit alle netten.

4.500 €

Scriptie Organiseren van een vierdaagse mediatraining in het 
kader van de Vlaamse PhD Cup, om pas gepromoveerde 
doctors te leren voor een breed publiek helder te 
communiceren over hun complexe doctoraat; in de live-
finale nemen ze het tegen elkaar op met een boeiende 
presentatie van max. 3 minuten.

7.500 €

Vocatio Toekennen van een beurs van het Fonds Ernest Solvay 
aan een laureaat van de promotie 2020, om zijn 
wetenschappelijk onderzoek op een optimale manier 
verder uit te diepen.

10.000 €

Brussel - Neder-over-
Heembeek

Fonds Hannon Studiebeurzen toegekend door het Fonds. 125.000 €

Fonds Hannon Toekennen van studiebeurzen. 25.000 €
Edegem Acht Wespen Ontwikkelen van een online educatief handboek voor 

de lagere school in het kader van een STEM-project 
rond ‘het weer’; het zet kinderen aan om kritisch te leren 
nadenken, te leren observeren en meten, grafieken te 
interpreteren en zelf weerinstrumenten te maken; en 
tegelijk maken de leerlingen op die manier al vroeg 
kennis met de wetenschappelijke methode en kunnen 
ze zich de structuur van dit proces gemakkelijker eigen 
maken.

6.200 €

Elsene Instituts Internationaux de 
Physique et de Chimie

Jaarlijks een internationaal befaamde wetenschapper 
uitnodigen naar Brussel om uit te wisselen met Belgische 
onderzoeksteams; en de lessen uit deze leerstoelen 
integreren in de master- en doctoraatsopleiding.

175.000 €

Instituts Internationaux de 
Physique et de Chimie

Onderzoek doen naar gravitatie en kosmologie (zwarte 
gaten, snaartheorie), om de natuur en het universum 
waarin we leven, beter te begrijpen.

75.000 €

Instituts Internationaux de 
Physique et de Chimie

Jaarlijks een internationaal befaamde wetenschapper 
uitnodigen naar België om uit te wisselen met 
onderzoeksteams van meerdere Belgische universiteiten.

2.500 €

Instituts Internationaux de 
Physique et de Chimie

Uitnodigen van briljante jonge wetenschappers (die hun 
doctoraat al maximaal 12 jaar op zak hebben) om een 
uiteenzetting te geven over hun onderzoekswerk en om 
uit te wisselen met jonge Belgische onderzoekers in 
verschillende universiteiten in het land.

25.000 €
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Société royale de Chimie Jaarlijks toekennen van een prijs voor de beste 
afstudeerscriptie van een Master Chemische 
Wetenschappen van elke Franstalige universiteit in 
België; de student die de beste uiteenzetting kan geven 
voor een jury van de SRC ontvangt een prijs van 500 
euro; de andere laureaten ontvangen de prijs Solvay (4 x 
250 euro).

1.000 €

ULB Moleculair karakteriseren van kankerstamcellen via 
single cell sequencing om de resistentiemechanismen 
tegen medische behandelingen beter te begrijpen; en 
aldus op langere termijn de aandacht vestigen op de rol 
van kankercellen bij behandelingen.

20.000 €

Université Libre de Bruxelles Aan jonge chemie-onderzoekers en -ingenieurs die 
aan de ULB een doctoraat maken over een chemie-
onderwerp, een 15-tal reisbeurzen toekennen om 
maximum 15 dagen te verblijven in het buitenland.

7.500 €

Vrije Universiteit Brussel Organiseren van een jaarlijkse wetenschapsshow, vanuit 
de faculteit Ingenieurswetenschappen van de VUB, om 
jongeren uit de 2de en 3de graad SO, mee te nemen naar 
een virtueel festival met zeer herkenbare voorbeelden 
van de impact die ingenieurs en wetenschappelijk 
onderzoek hebben op het dagelijkse leven; en achteraf 
aanbieden van workshops teneinde hen helemaal warm 
te maken voor STEM.

7.500 €

Etterbeek Pulse Foundation Bijeenbrengen en steunen van verenigingen die de 
ondernemingszin en de ondersteuning van ondernemers 
aanmoedigen, en aldus duurzaam bijdragen tot de 
welvaart van het land; en aan iedereen de kans geven 
om zijn competenties en creativiteit te ontplooien in een 
positieve en stimulerende omgeving.

172.500 €

Eupen Pater Damian Sekundarschule Voorstellen van originele, bijkomende uitdagingen zoals 
het ontwikkelen van MINT-projecten, aan leerlingen van 
het secundair onderwijs, die uitstekend presteren voor 
algemene vakken, maar zich ook onderscheiden via 
specifieke capaciteiten en interesses.

5.000 €

Gent Ekoli In het kader van Ekoli@home filmpjes maken over leuke 
DIY STEM-experimenten thuis, met correcte informatie 
op maat van verschillende leeftijden, om kinderen die 
niet naar school kunnen wegens de coronacrisis, te 
inspireren om zelf creatief te zijn met STEM.

5.000 €

Heist-op-den-Berg - 
Wiekevorst

CEMREST Met een mobiel STEM-laboratorium rondtrekken in rurale 
gebieden in Kameroen, om de theoretische lessen aan te 
vullen en te concretiseren via experimenten, het gebruik 
van een microscoop, materialen, laptops, enz.

6.722 €

Kortessem Ramaekers Daan Organiseren van een wedstrijd van Solvay (Girls Leading 
in Science) met als prijs het inschrijvingsgeld van de 
universiteit (950).

950 €

Leuven - Heverlee BEST Leuven (VTK 
Ondersteuning vzw)

Organiseren van cursussen voor zo’n 150 
Europese ingenieursstudenten, gegeven door 
universiteitsprofessoren en industriële experts, om 
hun technologische kennis op bepaalde gebieden en 
betreffende bepaalde toepassingen, evenals op het vlak 
van onderzoeksresultaten, te vergroten; aansluitend is er 
ook een uitgebreid intercultureel programma.

10.000 €

Vlaamse Jonge 
Ondernemingen - Vlajo

Inzetten van een ‘learning-by-doing’ methodiek om 
toe te laten dat jongeren de eigen competenties en 
ondernemingszin al vroegtijdig op een spontane en 
creatieve manier ontdekken en deze verder ontwikkelen 
via ondernemend onderwijs, teneinde hen goed 
voor te bereiden op een succesvol functioneren in 
het bedrijfsleven; en bijscholen van de begeleidende 
leerkrachten tot ‘teacherpreneurs’.

12.500 €
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Vlaamse Olympiades voor 
Natuurwetenschappen

Organiseren van de Vlaamse Olympiades voor 
Natuurwetenschappen in de vakgebieden aardrijkskunde, 
biologie, chemie en fysica, teneinde jongens en meisjes 
uit de 2de en 3de graad SO aan te moedigen om zich te 
verdiepen in de wereld van de exacte wetenschappen; 
daarnaast eveneens de leerkrachten ondersteunen in het 
wetenschapsonderricht.

4.500 €

Liège Compagnie Les Voisins Maken van een podcast (‘nieuwsgierige geesten’) 
met 10 avonturenverhalen van 10 minuten, om de 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid op te wekken van 
kinderen van 6 tot 12 jaar (meisjes en jongens), teneinde 
een wetenschappelijke loopbaan toegankelijk te maken 
voor iedereen.

7.500 €

Mons Université de Mons - UMons Toekennen van de ‘Prijs Fonds Ernest Solvay’ aan 
de beste afgestudeerde met het diploma Burgerlijk 
Ingenieur met Specialiteit Chemie-Materiaalkunde, van 
de Polytechnische Faculteit van de Universiteit Bergen.

1.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

UCL - Fondation Louvain Ondersteunen van de leerstoel Philippe de Woot-Solvay 
ten einde masterstudenten in staat te stellen duurzame 
waarde te creëren voor bedrijven en de samenleving, 
en om aldus bij te dragen tot een duurzame, inclusieve 
wereldeconomie; en hen opleiden tot competente, 
verantwoordelijke leidinggevenden met een transversale 
kijk op de verschillende managementdomeinen.

55.000 €

Quaregnon Ecole de devoirs Les petites 
souris

Gebruiken van de keuken, met een frigo en de producten 
in de kasten, als een gigantisch laboratorium om ludieke 
chemische experimenten uit te voeren, om te voldoen 
aan de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en om 
hen te sensibiliseren rond wetenschappen.

1.550 €

Schaarbeek Les Jeunes Entreprises - LJE Organiseren van programma’s om jongeren aan te 
moedigen hun ondernemerspotentieel te activeren, 
en om actoren te worden van economische, 
sociale en culturele ontwikkeling; er wordt vooral 
gefocust op vaardigheden zoals teamspirit, 
creativiteit, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, 
verantwoordelijkheidszin, zin voor initiatief en 
communicatie.

12.500 €

Seneffe - Feluy Young Change Maker Organiseren van gefilmde workshops en conferenties 
rond het parcours van jonge CEO’s en oprichters 
van biotechnologische startups, om ze te delen 
en te analyseren met studenten en onderzoekers 
uit meerdere faculteiten, ten einde netwerking en 
het ondernemerschap rond biowetenschappen en 
-technologieën te stimuleren.

7.000 €

Ukkel Jeunesses scientifiques de 
Belgique asbl

Steunen van Science Expo 2021 (in het Maison 
de la Métallurgie, Luik); een tentoonstelling van 
wetenschappelijke projecten die ontwikkeld zijn door 
en voor jongeren, met een presentatie en een wedstrijd 
tussen wetenschappelijke projecten; tevens steunen van 
Science Worlds 2021 (in Brussels Expo), een ervaring, 
een  onderdompeling in de wetenschap in brede zin, een 
grootschalig rollenspel rond wetenschappen.

5.000 €

Watermaal-Bosvoorde La Scientothèque Jongeren uit volkswijken, met een gemengde sociaal-
culturele achtergrond, laten proeven van wetenschappen; 
hen via pedagogische projecten laten kennismaken met 
nieuwe technologieën, robotica en coderen; en hen ruime 
professionele perspectieven bieden zoals programmeren 
(Python), artificiële intelligentie en digitale machines.

7.500 €

ITALIË Associazione Adamas 
Scienza

Organiseren van een driedaags laboratoriumevenement 
om leerlingen uit het secundair onderwijs te laten 
ervaren wat wetenschappelijk onderzoek echt inhoudt; 
de leerlingen werken er rond een technologisch thema 
en bedenken een onderzoeksproject dat ze zelf mogen 
uitvoeren.

7.500 €
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SPANJE Asociación Escuelab Als gevolg van de coronamaatregelen, en, in het kader 
van het voeden van de STEM-begaafdheid bij kinderen 
in het basisonderwijs; digitale praktijkdemonstraties 
ontwikkelen die steunen op een neuro-educatieve 
methode die sinds 2013 wordt gebruikt tijdens 
persoonlijke leeractiviteiten met kinderen en 
leerkrachten; en deze instrumenten ten behoeve van 
afstands- en hybride onderwijsvormen, verspreiden via 
het digitale platform van de non-profitorganisatie.

7.000 €

VERENIGD KONINKRIJK 1001 Inventions Ltd In het kader van een voedsel- en psychologisch 
hulpprogramma aan kinderen in vluchtelingenkampen in 
Jordanië, de kinderen op een ludieke manier motiveren 
om naar school te gaan en om hun interesse te wekken 
voor chemie en de toepassingen ervan.

10.000 €

VERENIGDE STATEN Bertozzi Carolyn De middelen van de Prijs Solvay inzetten om de 
diversiteit onder de deelnemers aan chemische 
wetenschappen te verbeteren.

300.000 €

FONDS TAJO

DOELSTELLING Kanszoekende jongeren in Gent via ateliers de mogelijkheid bieden om hun talenten te 
ontwikkelen zodat ze hun eigen toekomst in handen kunnen nemen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 100.000.

STEUN
Gent - Ledeberg Talentatelier voor jongeren 

(Tajo)
Financieren van de uitbreiding en werking van het 
‘Talent-atelier voor Jongeren’ (TAJO) in Gent, om 
kwetsbare jongeren inzicht te geven in hun talenten 
via een grondige kennismaking met allerlei beroepen, 
sectoren en kennisvelden.

100.000 €

FONDS AMIS DE L’ASBL TAKE OFF

DOELSTELLING De sociale en academische band tussen het zieke kind of het kind dat een ongeval had en 
zijn/haar klasgenoten in stand houden en de solidariteit tussen de leerlingen bevorderen.

REALISATIE(S) Steun van € 45.000 voor de vzw Take Off voor de ontwikkeling van haar activiteiten.

FILANTROPISCHE ACTIE TEJEDORES DE SUEÑOS

DOELSTELLING Bevordering van het onderwijs en het welzijn van jongeren in Costa Rica door middel 
van een beurzenprogramma voor veelbelovende jongeren uit gezinnen die in moeilijke 
financiële en sociale omstandigheden leven.

REALISATIE(S) Steun van € 30.000 aan de Fundación Tejedores de Sueños voor het aanbieden van 
studiebeurzen en buitenschoolse activiteiten aan jongeren in Costa Rica, om de factoren 
die regelmatig schoolgaan beletten tegen te gaan en om armoede te bestrijden.

FILANTROPISCHE ACTIE TRIPURA FOUNDATION

DOELSTELLING Steunen van mondiale transformatieprogramma’s voor de opvoeding en vorming van 
jongeren en ouderen dankzij innovatie.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 13.203.

STEUN
VERENIGDE STATEN Tripura Foundation Inc Sponsoren van Pachapalayam Hope, een 

studiebegeleidingscentrum in Tamil Nadu (India), dat 
steun verleent aan kinderen en hun ouders, des te meer 
noodzakelijk vanwege de coronapandemie; de rurale 
dorpskinderen krijgen dagelijks oefeningen ‘fonemische 
intelligentie’, schoolondersteuning, persoonlijke 
ontwikkelingsactiviteiten en voedzame snacks.

4.000 €
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Tripura Foundation, Inc. Steunen van buitenschoolse centra in India om zeer 
arme kinderen uit rurale gemeenschappen te helpen 
via een opleiding fonemische intelligentie, een kleine 
voedzame maaltijd, yogasessies, cursussen persoonlijke 
ontwikkeling, liefde en ondersteuning, ten einde hen in 
staat te stellen hun kennis te gebruiken om het dorp en 
de gemeenschap te transformeren.

6.728 €

Tripura Foundation, Inc. Opvangen van zeer arme kinderen uit Indische rurale 
gemeenschappen in parascolaire centra, waar ze 
een fonologische intelligentieopleiding krijgen en een 
voedzame snack, deelnemen aan yogasessies en een 
cursus persoonlijke ontwikkeling volgen.

2.475 €

FILANTROPISCHE ACTIE LÉNAÏC VAUDIN D’IMÉCOURT

DOELSTELLING Beurzen voor jonge vrouwelijke journalisten die interesse hebben voor de werking en de 
instellingen van de Europese Unie. Stages in Brussel bij media die gespecialiseerd zijn in 
EU-kwesties.

REALISATIE(S) Een beurs van € 5.000 werd toegekend aan Sarah Anne Aarup uit Brussel, een jonge 
journaliste die gespecialiseerd is in Europese vraagstukken, om haar in staat te stellen 
haar carrière in de Europese journalistiek te ontwikkelen. 

FILANTROPISCHE ACTIE PRIJS GEORGES VERHEUGEN

DOELSTELLING Een kapitaal opbouwen voor de ‘Prijs Georges Verheugen’, die jaarlijks zal worden 
toegekend aan een student die een 2de master behaalt in werktuigkunde. 

REALISATIE(S) Toekenning van de Prijs Georges Verheugen (waarde: € 4.779) aan een student met het 
diploma werktuigkunde, ter bekroning van de economische, ecologische en humane 
waarden die blijken uit zijn industriële stage, project en eindverhandeling.

FONDS VICTOR

DOELSTELLING Het Fonds Victor wil via een actieve, ludieke en stralende aanpak het lezen promoten.
REALISATIE(S) Vijftien projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 65.551.

STEUN
Anderlecht Collège Matteo Ricci Organiseren van een literair salon in de 

collegebibliotheek om het ontdekken van nieuwe boeken 
een hele week in de kijker te zetten; elke klas van de 2de 
graad organiseert een ochtendbijeenkomst met een klas 
van de 1ste graad om een nieuw boek creatief voor te 
stellen en kritisch te bespreken; externe partners zorgen 
tussendoor voor animatie.

2.000 €

Institut Marie Immaculée - 
Montjoie

Organiseren van verschillende transversale acties om het 
leesplezier te vergroten: invoeren van leeskwartiertjes 
op school; organiseren van ontmoetingen met auteurs, 
vertellers en illustratoren; bundelen van geïllustreerde 
teksten; citaten uit de lectuur van leerlingen op een muur 
kleven; en afsluiten met een tentoonstelling-event om 
de producties van de leerlingen tot hun recht te laten 
komen.

2.000 €

Braine-l’Alleud NESPA-BW Uitnodigen van leerlingen om de inhoud van een 
gelezen roman creatief te illustreren via een maquette, 
fotomontages, tekeningen, strips, reclameaffiches; alle 
artistieke producties worden vervolgens tentoongesteld 
in de gemeentebibliotheek en op school.

1.500 €
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Brugelette ESAB asbl (La maison des 
phénix)

Opzetten van een interdisciplinair project voor 5 
leerlingen uit een differentiatiegroep van het 1ste jaar 
SO; onder het motto ‘iedereen doet wat hij kan’ (legende 
van de kolibrie) zoeken de leerlingen inspiratie bij lectuur 
en volgen ze workshops schrijfvaardigheid en plastische 
kunsten, teneinde via deze kleine oefeningen te proberen 
om de wereld te veranderen; Carl Norac, de Franstalige 
Belgische ‘Dichter des Vaderlands’, is peter van het 
project.

1.500 €

Brussel GFS Secondaire Institut De 
Mot-Couvreur

Organiseren van leeskwartiertjes, leeskringen, het 
maken van booktubes (digitale boekbesprekingen) en 
boekobjecten, om het leesplezier wakker te maken bij 
de leerlingen van de 1ste graad secundair onderwijs, 
met boeken uit de bibliotheek van de Rijke klaren en 
met de roman “Dix” van Marine Carteron; om de deur te 
openen voor andere klassiekers, mythen of verhalen rond 
thematieken zoals pesten; en aldus, beetje bij beetje, 
volgens de eigen interesse, samenstellen van een eigen 
bibliotheek.

2.000 €

Charleroi - Montignies-
sur-Sambre

Les Ecoles de l’ ACIS (Ecole 
Soleil Levant)

Creëren van een mobiele bibliotheek die geregeld halt 
houdt bij elke klas op school, om het leesplezier zo 
toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen.

1.800 €

Chiny - Izel Athénée Royal Germain et 
Gilbert Gilson 

Uitnodigen van de leerlingen om via een briefkaart met 
een creatieve tekening of tekstje, te motiveren welk 
boek ze zelf graag in de schoolbibliotheek willen zetten; 
teneinde de andere leerlingen zin te geven om dat boek 
te lezen.

1.500 €

Etterbeek Le Fonds Victor Jongeren aan het lezen krijgen via het uitreiken van 
de Prix Victor voor jeugdboeken, die werd opgericht in 
samenwerking met de RTBF (La Première); aanbieden 
van pakketten van 5 boeken aan groepen die deelnemen 
aan de actie.

15.000 €

Le Fonds Victor Kopen van boeken voor leerlingen die deelnemen aan 
de jeugdboekenprijs Prix Première Victor, teneinde het 
leesplezier bij jongeren te stimuleren; en vergoeden van 
acteurs die, tijdens workshops hardop lezen, 1 van de 
5 geselecteerde boeken gaan voorlezen in scholen in 
kwetsbare buurten.

20.000 €

Le Fonds Victor Aankopen van boeken voor de jongeren die deelnemen 
aan de prijs voor jeugdliteratuur van het Fonds Victor, 
teneinde jongeren te stimuleren om te lezen.

10.000 €

Evere Institut Saint-Dominique Evere 
asbl (Collège Fra Angelico)

Met de leerlingen workshops schrijfvaardigheid, 
plastische kunsten en slam organiseren, en ook culturele 
bezoeken, om een collectief boek te maken en aldus aan 
te tonen dat een boek geen ‘heilig monster’ is, maar wel 
een veelzijdig kunstobject dat kan bijdragen tot (lees)
plezier en ontmoetingen. 

2.000 €

Ouffet Athénée Royal d’Ouffet 
(Communauté française)

Leerlingen uitnodigen om een aantrekkelijke leesruimte 
te bedenken en in te richten en ze te vullen met boeken, 
strips en manga’s die jongeren aanspreken, om het lezen 
op school te bevorderen; en daarnaast ook organiseren 
van klasbezoeken aan bibliotheken en van een leesweek.

815 €

Schaarbeek Institut de la Vierge Fidèle Leerlingen van het eerste jaar stimuleren om hun 
favoriete passage uit een gelezen roman om te zetten 
in een illustratie of beeldverhaal; en deze illustratieve 
citaten of fragmenten vervolgens tentoonstellen in de 
nieuwe bibliotheek van de eerste graad; teneinde hen 
aan te moedigen om te lezen én om de bibliotheek te 
bezoeken.

2.000 €
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Sint-Jans-Molenbeek Campus Saint-Jean Organiseren van lectuurworkshops met een animatrice, 
om kwetsbare leerlingen van de 1ste graad te bezielen 
met leesplezier; en realiseren van ‘Booktubes’ met 
boekbesprekingen van geïnteresseerde leerlingen, die 
vervolgens op de website van de school kunnen worden 
bekeken.

2.000 €

Virton Athénée Royal Nestor Outer 
de Virton

In het kader van de lessen creatieve expressie, inspreken 
van schoollectuur, om de wereld van de verbeelding 
digitaal toegankelijk te maken voor kinderen met 
dyslexie, die het moeilijk hebben om geschreven taal 
goed te lezen.

1.436 €

FONDS VRIENDEN VAN AFS BELGIUM

DOELSTELLING Filantropen steunen uitwisselings- en vormingsprojecten die bijdragen tot meer 
verdraagzaamheid, vrede en respect voor diversiteit.

FONDS DES AMIS D’AGIR POUR L’ENSEIGNEMENT

DOELSTELLING Filantropen steunen onderwijsprojecten in Franstalig België, die specifiek focussen op de 
invoering van maatregelen uit het ‘Pacte d’Excellence’.

SCHENKERSKRING ASTRALIS

DOELSTELLING Giften inzamelen voor projecten die de kwaliteit en gelijkheid van onderwijs in België 
verbeteren.

FONDS VRIENDEN VAN COLLÈGE MATTEO RICCI

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten voor de ontwikkeling van de infrastructuur van het Matteo 
Ricci College in Brussel.

FONDS VRIENDEN VAN ENCOUNTER VLAANDEREN

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de organisatie Encounter Flanders, die als doel heeft 
de relationele vaardigheden van jongeren, singles en koppels te versterken, dankzij 
opleidingen die gebaseerd zijn op bewezen communicatiemethoden. 

FONDS VRIENDEN VAN HET EUROPA COLLEGE

DOELSTELLING Filantropen (oud-studenten) zorgen jaarlijks voor een gehele of gedeeltelijke studiebeurs 
voor een student die aan het Europacollega een opleiding volgt rond diplomatie, 
economie, politiek of recht.

FONDS VRIENDEN VAN IFF EUROPE BELGIË

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die jongeren van 18 tot 29 jaar begeleiden, om hen te laten 
nadenken over hun leven en ervoor te zorgen dat ze hun toekomst in handen kunnen 
nemen. 

FONDS VRIENDEN VAN LE LIFT

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die bijdragen tot het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van 
jongeren die hun weg zoeken en van volwassenen die ontmoedigd zijn na het starten van 
hogere studies of een heroriëntering.

FONDS VRIENDEN VAN ON THE WAY

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten voor jonge studenten die een muziektheateropleiding 
volgen (studiebeurzen, begeleiding, veiligstelling van hun statuut, toegang tot 
professionele producties).
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FONDS VRIENDEN VAN OUTWARD BOUND SCHOOL BELGIË

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die kwetsbare mensen aanmoedigen om hun potentieel 
duurzaam te ontwikkelen, om te kunnen zorgen voor zichzelf en de wereld rond hen.

FONDS DES AMIS DE PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES

DOELSTELLING Filantropen steunen in Franstalig België projecten die ethiek in de sport promoten via 
sensibiliserings- en voorlichtingsinstrumenten.

FONDS VRIENDEN VAN PARENTES

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de vzw Parentes voor de ontwikkeling van de 
infrastructuur van de Monteso Basisschool in Antwerpen.

FONDS VRIENDEN VAN DE UNIVERSITAIRE STICHTING

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die wetenschappelijk onderzoek bevorderen en de toegang 
tot universitair onderwijs vergemakkelijken voor jongeren uit kwetsbare milieus.

FONDS VRIENDEN VAN EGIED VAN BROECKHOVENSCHOOL

DOELSTELLING Filantropen steunen infrastructuurprojecten en projecten voor de aankoop van educatief 
materiaal voor de nieuwe school Egied Van Broeckhoven, die kinderen opvangt uit 
kansarme wijken in het centrum van Brussel en omgeving. 

FONDS VRIENDEN VAN VLERICK BUSINESS SCHOOL

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen onderzoeks- en opleidingsprojecten van de Vlerick Business 
School om een nieuwe generatie Belgische en buitenlandse managers op te leiden en de 
ontwikkeling en internationalisering van Belgische bedrijven te ondersteunen.

FONDS VRIENDEN VAN YEHUDI MENUHIN FOUNDATION

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de International Yehudi Menuhin Foundation voor 
kwetsbare kinderen, om de rol van kunst in onze samenlevingen te benadrukken en 
Europese waarden van sociale inclusie te promoten.

BESLISSINGEN IN DE LOOP VAN HET JAAR - ONDERWIJS EN ONTWIKKELING VAN TALENTEN

DOELSTELLING De Stichting geeft uitzonderlijk financiële steun aan initiatieven die kaderen binnen het 
programma ‘Onderwijs en ontwikkeling van talenten’.

REALISATIE(S) Twee initiatieven kregen steun voor een totaalbedrag van € 16.700.

STEUN
Herent - Winksele Mysterie van Onderwijs 

(MyvO)
Steunen van het lerend netwerk WIN (Weerbaar 
in Nood) om partnerschappen te ontwikkelen 
tussen pedagogische begeleidingsdiensten, 
ondersteuningsnetwerken, CLB’s en scholen ten 
einde scholen voor gewoon basisonderwijs te helpen 
bij de begeleiding van leerlingen met emotionele en 
gedragsproblemen.

10.000 €

Schaarbeek Changements pour l’Egalité 
- mouvement socio-
pédagogique

Samenstellen van een pedagogische koffer, met 
videoclips en pasklare documenten, over de politieke, 
pedagogische en sociale factoren die verklaren hoe 
en waarom scholen bijdragen tot de mislukking, 
discriminatie en achterstelling van voornamelijk jongeren 
met een migratieachtergrond, teneinde ongelijkheid op 
school te verminderen.

6.700 €
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TALENTVOLLE INDIVIDUEN

PRINS ALBERTFONDS

Partner(s) Verbond van Belgische Ondernemingen
Financiële partner(s) McKinsey, Nationale Bank van België, Russel Reynolds Associates

DOELSTELLING Het Prins Albertfonds helpt getalenteerde Belgische professionals om ervaring op te 
doen in het leiden van internationale projecten in ‘business development’. Het Fonds biedt 
financiële steun voor een project van 12 maanden in het buitenland (buiten de Europese 
Unie), dat uitgevoerd wordt voor een onderneming die gevestigd is in België of haar 
hoofdzetel in België heeft.

REALISATIE(S) > kandidatenoproep: 27 jongeren kregen een beurs (waarde: € 25.000) om gedurende 
één jaar een businessproject te realiseren voor een Belgisch bedrijf buiten Europa. Hun 
jaar in het buitenland zal starten in de loop van 2021. De covid-19-crisis heeft het vertrek 
uitgesteld; voor enkelen konden het bedrijf en de stageplek nog niet worden vastgelegd 
(info eind maart 2021).
>> Chiara Adriaenssens, Elsene, stage voor DEME, Oman
>> Suzanne Bauwens, Kortrijk
>> Tim Cogghe, Gent, stage voor Unilin, Brazilië
>> Nil Sancho Comasolivas, Etterbeek, stage voor Savics, Costa Rica
>> Amélie David, Brussel, stage voor IBA, Taiwan
>> Ysaline De Cocq, Sint-Lambrechts-Woluwe 
>> Henriette de Robiano, Sint-Gillis, stage voor Renson, New-York, Verenigde Staten
>> Nicolas Delwaide, Brussel, stage voor UCB, Canada
>> Sybren Devoghel, Gent, stage voor Trevi, Verenigde Staten
>> Dorian Feron, Sint-Gillis, stage voor Umicore, Japan
>> Julien Haumont, Elsene, stage voor ICF, Senegal
>> Kathlynn Hinnekens, Berchem, stage voor Close the Gap, Zuid-Afrika
>> Pierre Lahy, Kraainem, stage voor UCB, Brazilië
>> Alizée Lanckriet, Brussel, stage voor Ester, New York, Verenigde Staten
>> Sam Michem, Antwerpen, stage voor Cubigo, Canada
>> Thibaut Randaxhe, Wenen (Oostenrijk)
>> Pauline Riga, Brussel, stage voor Renson, Japan
>> Aurélie Rousseau, Espira (Frankrijk)
>> Julia Sprott, Brussel, stage voor FIT, San Francisco, Verenigde Staten
>> Jan Van de Vyver, Lokeren, stage voor Ester, New York, Verenigde Staten
>> Yves Van Loy, Leuven, stage voor Hashting, Mexico
>> Tom Vande Moortel, Lovendegem, stage voor Eyesee, Singapore
>> Katrien Vanden Meersche, Brussel, stage voor Gimber, Canada
>> Audrey Vandenborne, Leuven, stage voor Cubigo, Canada
>> Christophe Vanhoutte, Dilbeek, stage voor Unified Post, Singapore
> Laureaten 2018-2020
De officiële diploma-uitreiking aan de laureaten, in aanwezigheid van HKH Prinses Astrid, 
werd omwille van de gezondheidscrisis uitgesteld naar de herfst van 2021. 
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>> Ben Arnouts, Turnhout, stage voor Theo Technologies, Singapore
>> Victoria Clément de Clety, Schaarbeek, stage voor Connection, internationaal
>> Antoinette de Hennin, Elsene, stage voor Cubigo, Verenigde Staten
>> Sidney De Keersmaeker, Sint-Gillis, stage voor Decospan, Verenigde Staten
>> Jan De Niel, Antwerpen, stage voor IMDC, Ghana
>> Sidonie Descheemaeker, Meise, stage voor La Lorraine, Zuid-Afrika
>> Joke Dewaele, Ninove, Denderwindeke, stage voor LVD, India
>> Laura Hoste, Tielt, stage voor Amoobi, Verenigde Staten
>> Anaïs Leuridan, Antwerpen-Hekeren, stage voor Iristick, Verenigde Staten
>> Florence Morelle, Elsene, stage voor Polytra, Tanzania
>> Liliya Pautova, Geraardsbergen, stage voor Proceedix, Verenigde Staten
>> Charlotte Renson, Wortegem-Petegem, stage voor Ardo, Verenigde Staten
>> Romain Rolland, Brussel, stage voor ABInbev, Dubaï
>> Justine Thiry, Gedinne, stage voor DEME, Taïwan
>> Emily van Wassenhove, Brussel, stage voor Puratos, Chili
>> Anne-Claire Verbeeren, Schaarbeek, stage voor Microbel, Hong Kong

PLATFORM VOOR OPLEIDING EN TALENT

Operationele partner(s) Belgian American Educational Foundation, Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, Fonds de la Recherche 
Scientifique, Fondation Fernand Lazard, WorldSkills Belgium, Wallonie Design, Les Compagnons du Devoir 

Financiële partner(s) Union Financière Boël, Sofina, Société de Participations Industrielles

DOELSTELLING Platform dat op initiatief van Sofina en de afstammelingen van Gustave Boël werd 
opgezet om de verspreiding en versterking van talent te ondersteunen via het 
toekennen van beurzen of door projecten te steunen van organisaties met gelijkaardige 
doelstellingen. Drie types talent worden vooropgesteld: beloftevolle Belgische studenten 
en onderzoekers die hun kennis willen vervolmaken op een gerenommeerde buitenlandse 
universiteit, ambachtslui in erfgoedberoepen die zich willen vormen bij experts, en 
leerlingen van 15 en 16 jaar uit een kwetsbaar socio-economisch milieu die een 
aangepast steunprogramma willen volgen ter voorbereiding van hogere of universitaire 
studies.

REALISATIE(S) > krachtlijn 1: beurzen toekennen voor een totaalbedrag van € 323.030 aan 
universiteitsstudenten voor hun masterstudies of voor een (post)doctoraat aan een 
buitenlandse universiteit, in het kader van een kandidaatsoproep gelanceerd door de 
Belgian American Educational Foundation, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek 
Vlaanderen, het Fonds National de la Recherche scientifique en de Fondation Fernand 
Lazard
> krachtlijn 2: toekennen van vervolmakingsbeurzen aan jonge ambachtslieden: 8 jonge 
vakmensen krijgen een beurs om België te vertegenwoordigen op de internationale 
wedstrijden EuroSkills en WorldSkills voor een totaalbedrag van € 80.000, en 10 
ambachtslieden (erfgoedberoepen) krijgen samen een steun van € 92.990 om zich verder 
te vormen bij een expert in hun vak. Tien jonge ‘Compagnons du Devoir’ zullen hun ‘Tour 
de France’ beginnen of voortzetten (€ 61.800) en 5 duo’s van ambachtslui en ontwerpers 
zullen elk een beurs van € 7.260 ontvangen om een gezamenlijk werk te creëren dat de 
ambachtslui in staat zal stellen hun knowhow te promoten
> krachtlijn 3: steun aan scholieren. Het project ‘BOOST voor Talenten’ heeft als doel de 
competenties van jongeren te versterken zodat ze een kwalitatieve sprong voorwaarts 
kunnen maken in hun schoolcarrière en persoonlijke ontwikkeling. In 2020 werd een 
kandidatenoproep gelanceerd:
>> in Antwerpen: begeleiding van een groep van 68 jongeren, meisjes en jongens, 15 
werden geselecteerd in 2020. Ze krijgen samen een totaal beursbedrag van € 36.000
>> in Luik: begeleiding van een groep van 71 jongeren, meisjes en jongens, 15 werden 
geselecteerd in 2020. Ze krijgen samen een totaal beursbedrag van € 31.200
>> in La Louvière: begeleiding van een groep van 11 jongeren, meisjes en jongens, 5 
werden geselecteerd in 2020. Ze krijgen samen een totaal beursbedrag van € 9.600
(uit respect voor de privacy van de begunstigden worden hun namen niet vermeld)
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STEUN
Anderlecht Bodenhorst Nina Sharon Steunen van een lederbewerker met 10 jaar ervaring, om 

de finesses en affiniteiten van een befaamde Japanse 
meestervakman te ontdekken en te delen tijdens een 
verblijfsstage, om zijn eigen knowhow te verdiepen en 
de verworven, exclusieve kennis in België door te geven 
via workshops, teneinde het voortbestaan van deze 
vakkennis te verzekeren.

10.000 €

Wieme Jonathan Steunen van een ambachtelijk lederbewerker en 
kofferbouwer, teneinde voorouderlijke handelingen en 
technieken om objecten met leer te bekleden (‘gainage’), 
meer in detail te leren beheersen en te kunnen omzetten 
naar hedendaagse creaties.

9.800 €

Bornem - Weert Matthijs Sam Steunen van een internationale topopleiding, in het 
VK, rond architecturaal werk, interieurproducten en 
kunstwerken, gemaakt in smeedijzer; naast de rijke 
traditie van het ambachtelijk smeden, leren de studenten 
ook innovatie en design te omarmen en kritisch te 
denken, teneinde toe te treden tot een nieuwe generatie 
van Smeedwerk Designers

10.000 €

Brussel Belgian American Educational 
Foundation

Toekennen van een beurs aan een Belgisch student die 
een MBA wil volgen in een Amerikaanse prestigieuze 
Business School.

50.000 €

Belgian American Educational 
Foundation

Toekennen van een beurs aan verdienstelijke Belgische 
studenten en wetenschappers, aan een vermaarde 
Amerikaanse gastuniversiteit.

200.000 $

Fonds de la Recherche 
Scientifique-FNRS

Toekennen van grants van 6 maanden tot 1 jaar voor 
het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het 
buitenland.

73.708 €

Fonds Wetenschappelijk 
Onderzoek (FWO)

Aanbieden van studiebeurzen aan jonge, talentvolle 
onderzoekers om in het buitenland waardevolle expertise 
en kennis op te doen waarmee ze hun onderzoek in 
België kunnen verbeteren; en ook om internationale 
contacten op te bouwen ten bate van hun eigen werk en 
dat van Belgische onderzoeksgroepen.

5.123 €

Dinant - Lisogne Van Ormelingen Bernard Steunen van een horlogemaker om handmatig te 
leren graveren (diepdruk), teneinde kostbare metalen 
(goud, zilver) te kunnen inleggen in zelf met de hand 
geguillocheerde horloges.

10.000 €

Evergem Vanzieleghem Matteo Steunen van iemand die een opleiding wil volgen aan het 
instituut Van Der Kelen-Logelain (decoratieschilderen).

10.000 €

Gent Beys Sofie Steunen van een vervolmakingsopleiding van 10 weken 
als lederbewerker, gefocust op patronen, prototypes 
en materiaalonderzoek, teneinde specifieke technieken 
en ontwerpen naar een hoger niveau te tillen en te 
perfectioneren; en het ambacht in stand te houden en te 
promoten.

8.000 €

Rodenburg Aravinda Steunen van een kleermaker die al 15 jaar succesvol 
actief is in Gent, om bij Antonio Liverano, de beroemdste 
kleermaker van Florence, een jaar lang een uitgebreide 
en uitputtende vervolmaking op maat te volgen, om 
de specifieke Italiaanse kleermakerstechnieken van de 
‘Master Artisan Tailor’ in de vingers te krijgen.

10.000 €

Van Schuylenbergh Esther Steunen van een textielontwerper-wever om zich te 
verdiepen in de traditionele tapijtweeftechnieken van La 
Manufacture Cogolin in Zuid-Frankrijk, teneinde de eigen 
vaardigheden te perfectioneren en te innoveren; en in 
staat te zijn om een vertaalslag te maken naar huidige 
industriële weeftechnieken en om aldus vernieuwende 
ontwerpen te creëren op authentieke handweefgetouwen 
uit de 19de eeuw.

9.190 €
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Liège Wallonie Design ASBL Toekennen van een beurs aan duo’s van ambachtelijke 
kunstenaars en designers, om tussen beiden een dialoog 
te creëren over het inzetten van knowhow en de toe-
eigening daarvan door consumenten van de 21ste eeuw; 
teneinde aldus de vaardigheden van ambachtelijke 
kunstenaars uit te breiden, hun knowhow en productie te 
laten evolueren en nieuwe markten en toepassingen te 
vinden op dit domein.

7.260 €

Namur Rosman Alexandre Steunen van een gespecialiseerde gecertificeerde 
bijscholing van 3 jaar rond het restaureren en bewaren 
van geschreven erfgoedbronnen en grafische 
documenten, voor een ambachtelijk boekbinder en 
vergulder, om de technieken beter te begrijpen en in te 
spelen op de toenemende vraag naar het bewaren van 
boeken en papieren, ongeacht hun staat.

10.000 €

WorldSkills Belgium Ter ondersteuning van acht jonge Belgische talenten, 
ambassadeurs van hun beroep, geselecteerd voor de 
internationale EuroSkills wedstrijden die in het najaar 
2021 in Graz zullen plaatsvinden, door hen een opleiding 
aan te bieden (schrijnwerkerij, timmerwerk, metselwerk, 
enz.) met experts in het vak.

80.000 €

Ukkel Gottlob Emmanuel In het kader van een doctoraat in de fysica aan de 
Universiteit Cambridge, werken rond een ervaring 
die kwantumsystemen wil simuleren met behulp 
van gekoelde atomen, met temperaturen rond het 
absolute nulpunt; de atomen worden gemanipuleerd via 
laserstralen, teneinde kwantumsystemen te construeren 
op een atoom nauwkeurig.

5.500 €

Vorst Balle Hélène Steunen van een ambachtsman om in het atelier van 
de laatste artisanale bontwerker in België, die actief 
was tot in 2017, te leren werken volgens de ancestrale 
bontwerkpraktijk, teneinde de technieken toe te passen 
en te bewijzen dat dit op een ethische manier kan 
gebeuren (d.w.z. met gecertificeerde pelsen en een 
bewijs van herkomst).

6.000 €

Waterloo Paszko Dawid Een bijkomende master fysica volgen aan de Universiteit 
Cambridge.

5.500 €

FRANKRIJK L’Association ouvrière des 
Compagnons du Devoir et du 
Tour de France (AOCDTF)

Toekennen van beurzen aan 10 jongeren die een 
meesteropleiding volgen bij de ‘Compagnons du Devoir 
et du Tour de France’.

61.800 €

IDCITY

DOELSTELLING Jongeren ondersteunen om hun ideeën voor een maatschappelijk project in hun stad in 
de praktijk te brengen.

REALISATIE(S) Omwille van de gezondheidscrisis door het coronavirus konden in 2020 in het kader van 
het project IDCity geen activiteiten worden georganiseerd.

VRIJDAGGROEP

DOELSTELLING De Koning Boudewijnstichting biedt een pluralistisch en onafhankelijk platform aan een 
twintigtal jongeren die geëngageerd zijn in het sociale, economische of politieke leven 
van ons land. Ze verenigen zich buiten de traditionele netwerken om na te denken over 
inventieve oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen.

REALISATIE(S) > door middel van strategienota’s, analyses en deelname aan debatten wil de groep het 
publieke en politieke debat verrijken met realistische en vernieuwende ideeën
> publicatie ‘De stem van onze generatie tijdens de coronacrisis’ met de resultaten van 
een een enquête van de Vrijdaggroep bij ‘millennials’ (24-35 jaar) over hun visie op de 
samenleving na de coronacrisis
> publicatie ‘En wat als de democratie niet alleen uit de stembus komt? Het potentieel van 
de burgerdialoog in België’
> opiniebijdragen van de Vrijdaggroep worden geregeld gepubliceerd in meerdere grote 
media
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FONDS JULES BOUTS

DOELSTELLING Het Fonds Dr. Jules Bouts wil lokale jeugdbewegingen stimuleren tot het ontwikkelen van 
concrete initiatieven die een duidelijke maatschappelijke meerwaarde creëren die groter is 
dan het resultaat van de ‘gewone werking’ van de lokale groep.

REALISATIE(S) Projectoproep: 27 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 37.418.

STEUN
Aalst Akabe Aalst Als scoutsgroep aan huis afleiding bezorgen bij mensen 

met een beperking, die vanwege covid dagenlang 
binnenzitten of worden geconfronteerd met het verlies 
van een dierbare.

2.000 €

Open Scouts Pajotten 
Hekelgem

Creëren van een groener scoutsterrein, om als groep 
samen plezier te beleven in de natuur, maar ook 
om wandelaars, kinderen uit de buurt en dieren te 
verwelkomen.

2.000 €

Aalter Sjelterimmo De jeugdbeweging financieel toegankelijker maken 
voor kwetsbare kinderen en met hen (coronaproof) 
spelletjesboekjes maken om hen concreter beeld te 
geven van het aanbod.

1.560 €

Aarschot Chiro Ourodenberg Wegwerken van financiële drempels en aldus bijdragen 
tot de integratie en het welbevinden van kwetsbare 
kinderen in de Chiro.

1.800 €

Antwerpen Chiro Lore Tweedehandse Chiro-uniformen verkopen of gratis 
uitlenen aan leden in armoede, om de diversiteit binnen 
de groep te versterken en duurzaam om te gaan met 
kledij.

550 €

Open Kamp Antwerpen Met vrijwilligers jaarlijks een open scoutskamp op maat 
van kwetsbare kinderen organiseren zonder sociale of 
financiële drempels, om bij te dragen tot diversiteit en 
inclusie.

2.000 €

Antwerpen - Borgerhout Open Kamp - Sint-Niklaas In coronatijden binnen het jeugdwerk acties rond 
diversiteit organiseren voor kwetsbare kinderen, zoals 
een open zomervakantie, bezoek OKAN-klassen, online 
entertainment, flyer.

2.000 €

Beveren-Waas - 
Haasdonk

KLJ Haasdonk Oprichten van een KLJ-fonds om aan gezinnen in 
armoede korting te geven op betalende activiteiten, én 
om aan hen tweedehands kampgerief te lenen.

1.750 €

Bonheiden SGV Sint-Paulus Bonheiden Installeren van enkele zonnepanelen om de ecologische 
voetafdruk te verkleinen en stroom te leveren aan de 
koelkasten, teneinde de kwaliteit van het voedsel te 
garanderen.

2.000 €

Essen KLJ Essen - Hoek Planten van een appelboom om bij te dragen tot een 
groenere omgeving; en appels gebruiken als gezonde 
snacks en tegelijk de afvalberg wat verkleinen.

80 €

Geel Akabe de Pioen Samenstellen van een snoezelkoffer voor scouts met 
een beperking, om hen, op allerlei gezellige plekjes 
zonder al te veel prikkels, te helpen om hun gevoelens te 
uiten.

500 €

Gent 218e FOS De Kariboes Maken van een veilige snoezelhoek om ervoor te zorgen 
dat elk lid daar op gelijk welk moment  tot rust kan 
komen en zich altijd goed voelt bij de scouts.

1.000 €

Akabeast Iedere week opnieuw aan scoutskinderen met een 
beperking de kans geven om zich samen uit te leven en 
zichzelf te zijn.

1.678 €

Open Kamp Gent Jaarlijks een open scoutskamp organiseren voor 
kwetsbare kinderen, om hen een fijne week te bezorgen, 
maar ook om hen te laten doorstromen naar een 
jeugdvereniging.

2.000 €
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Koksijde Scouts CASA Oostduinkerke Vormen van de scoutsleiding om het LGBTQ-thema 
en de PAARS-campagne op te nemen in de dagelijkse 
jeugdwerking; en maken van een ‘Proud Scout’-
draaiboek.

2.000 €

Kortessem - Guigoven Chiro Spratike Inrichten van een rouw- en troostplek voor families die 
een dierbare verloren wegens het coronavirus, en ook als 
herinnering aan een overleden medeleidster.

2.000 €

Lanaken - Neerharen Scouts Sint-Lambertus 
Neerharen

Het scoutsterrein ecologisch herinrichten met een 
bloemenweide, insectenhotels, hagen en bomen en 
aan kansarme leden gratis duurzame tweedehands 
uniformen geven.

1.200 €

Leuven Open Kamp Brabant Organiseren van een open scoutskamp op maat van 
maatschappelijk kwetsbare kinderen, met gemotiveerde 
leiders en activiteiten die de leden zorgeloos laten 
genieten.

2.000 €

Leuven - Wilsele Sint-Maarten Wilsele Samen met de scoutsleden vergroenen van de omgeving 
ten bate van mensen en dieren, maar van biodiverse 
ecosysteemdiensten en het klimaat. 

2.000 €

Lommel KSA de Lommelse 
Blauwvoeters

Oude, teruggekochte KSA-kleren aanbieden met een 
stevige prijsreductie, om de voorgeschreven kledij meer 
betaalbaar te maken voor elk gezin.

550 €

Mechelen - Muizen Chiro Muizen Bouwen van een mobiele zonnepanelenmodule om 
op het Chirokamp energie op te wekken voor een paar 
koelkasten, teneinde alles lekker fris en milieuvriendelijk 
te bewaren.

2.000 €

Menen - Lauwe Scouts De Vlaschaard Lauwe Starten met een jeugdbeweging voor jongeren met een 
mentale beperking, om hen te stimuleren zich uit te leven 
en al hun zorgen te vergeten.

1.000 €

Mol Scoutsgroep Sint Pieter vzw 
(Scouts Mol Centrum)

Aan het scoutslokaal een duurzaam afvalparkje (incl. 
composthoop) aanleggen, om leden en wandelaars te 
sensibiliseren rond zwerfvuil en het sorteren van afval.

500 €

Neerpelt KSA-Chiro Nieuwe uniformen goedkoop verhuren aan kansarme 
kinderen, om hun welbevinden binnen de groep te 
verhogen; en ze na gebruik doorgeven en een 2de leven 
geven.

550 €

Oostende Jeugd Rode Kruis (BRK PA 
Oostende)

Een bordspelontwerp rond eerste hulp bij ongevallen 
uittesten met jongeren met een mentale beperking, om 
het nadien in te zetten voor EHBO-opleidingen op maat 
van deze doelgroep.

1.000 €

Oostkamp KSA Oostkapjes Ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen in armoede, 
met een andere taal of een andere cultuur, zich welkom 
voelen bij de KSA-afdeling en er spelen en ravotten. 

500 €

Wervik KSA Grensvuur Wervik Meer tweedehands uniformen aanbieden en flyers 
maken om KSA-deelname bij kansarme kinderen te 
promoten, teneinde als jeugdbeweging een meerwaarde 
te bieden.

1.200 €

FONDS CABEAUX-JACOBS

Partner(s) Belgian American Educational Foundation

DOELSTELLING Steun voor de activiteiten van de Belgian American Educational Foundation (BAEF), die 
uitwisselingsbeurzen geeft aan studenten en onderzoekers van universiteiten in België en 
de VS.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van USD 400.000.

STEUN
VERENIGDE STATEN Belgian American Educational 

Foundation, Inc
Steunen van de uitwisseling van universiteitsstudenten 
en wetenschappers tussen België en de Verenigde 
Staten.

400.000 $
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CARING ENTREPRENEURSHIP FUND

Partner(s) Voka Health Care, Life Tech Brussels, Réseau Entreprendre/Netwerk Ondernemen, Microsoft Innovation Center, 
Startit

Financiële partner(s) Financière de Tubize

DOELSTELLING Ondernemersgeest stimuleren voor de start van een bedrijf rond gezondheidszorg, 
welzijn, en levensomstandigheden van patiënten en hun familie.

REALISATIE(S) Steun van € 40.000 aan het bedrijf EPCON (Antwerpen) voor een project om epidemie-
uitbraken te identificeren, te monitoren en te evalueren met behulp van kunstmatige 
intelligentie, context en real-world data.

FONDS KIM CLIJSTERS

DOELSTELLING Ondersteuning van beloftevolle tennistalenten, waarvoor de financiële middelen voor 
opleiding en begeleiding niet voldoende beschikbaar zijn. 

REALISATIE(S) Steun voor de begeleiding van een veelbelovend jong tennistalent voor een totaalbedrag 
van € 5.107. Uit respect voor de privacy van de begunstigde wordt de naam niet vermeld.

STEUN
Bree Ten4kim Jonge tennistalenten financieel de kans geven om een 

dure opleiding te volgen.
5.107 €

FONDS CHARLES DE HEMPTINNE

DOELSTELLING Bijdragen tot de participatie van buitenlandse studenten en onderzoekers, uit de armste 
landen, in het hoger onderwijs in Gent.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 5.000.

STEUN
Gent Ontmoeting Buitenlandse 

Studenten Gent
Financiële hulp en voedselpakketten aanbieden 
aan buitenlandse studenten van de UGent, die hun 
studentenjob verloren wegens de coronacrisis.

5.000 €

FONDS ERNEST DU BOIS

DOELSTELLING Steun aan jonge beloftevolle doctoraatsstudenten wier onderzoeksonderwerp 
toepassingen heeft in de water- en voedingsmiddelenindustrie.

REALISATIE(S) > projectoproep: twee doctoraatsstudenten kregen steun voor een totaalbedrag van € 
40.000
> steun (€ 50.000) aan de Belgian American Educational Foundation voor de toekenning 
van een beurs aan een Belgische landbouwingenieur die postdoctoraal onderzoek wil 
verrichten in de Verenigde Staten

STEUN
Brussel Belgian American Educational 

Foundation
Toekennen van een beurs aan een Belgische 
landbouwingenieur (Simon Snoeck) om hem toe te 
laten zijn postdoctoraal onderzoek voor te zetten (The 
evolution of immune receptors in crops).

50.000 €

Gent - Drongen Favere Jorien Ontwikkelen van een nieuwe technologie die gebruik 
maakt van een reactor met unieke waterstofoxiderende 
bacteriën, om de groei van ongewenste bacteriën te 
limiteren en micropolluenten te verwijderen, teneinde 
duurzaam, microbieel veilig en kwaliteitsvol drinkwater te 
produceren.

20.000 €

Sint-Gillis Vanderkelen Inne Onderzoeken van verschillende aspecten (zoals hitte-
opslag) in de wisselwerking tussen het aanleggen van 
dammen en waterreservoirs versus het veranderende 
klimaat op een lokale, regionale en wereldwijde schaal, 
teneinde een globaal beeld te krijgen van de toekomstige 
waterbeschikbaarheid in veel regio’s. 

20.000 €
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FONDS JAN FILLIERS

DOELSTELLING Personen in Vlaanderen, met een blijvend fysiek letsel of een lichamelijke beperking ten 
gevolge van een ongeval, steunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

REALISATIE(S) Projectoproep van het Fonds: twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 
10.000.

STEUN
Beersel - Dworp David Delespesse Steunen van ‘Belgium Bladerunner’ David Delespesse, die 

geldt als groot voorbeeld voor vele geamputeerden, om 
hem de kans te geven zich ondanks zijn beperking op te 
werken en mogelijk deel te nemen aan de Paralympische 
spelen in Tokio in 2020.

5.000 €

Brasschaat Desmet Michiel ankopen van een FES-machine en bijhorend bikesysteem 
om de verzwakte spieren van een verkeersslachtoffer 
elektronisch te stimuleren en te trainen, ten einde de 
functionele spierkracht in zijn benen te vergroten en te 
versterken.

5.000 €

FONDS FILSON STEERS MARIMAN

DOELSTELLING Tweejaarlijkse prijs voor een persoon die zich al jaren intensief inzet voor de opvoeding 
van kinderen en jongeren.

REALISATIE(S) Lancering van een projectoproep; selectie in 2021.

FONDS RITA GHESQUIERE

DOELSTELLING Het Fonds wil zowel wetenschappelijke als educatieve projecten ondersteunen die het 
creatief lezen en schrijven van kinderen en jongeren bevorderen en hun intellectuele, 
sociale en spirituele ontwikkeling stimuleren.

REALISATIE(S) Een oproep tot het steunen van projecten ter bevordering van lezen en schrijven bij 
kinderen en jongeren: vier initiatieven werden gesteund voor een totaalbedrag van € 8 
500.

STEUN
Antwerpen DE DAGEN Opleiden van ‘Kinderboekendokters’ om kinderen toe te 

leiden naar boeken die bij hen passen, teneinde hen aan 
te zetten om meer te lezen.

2.000 €

Brasschaat Wilde Raven In de kijker plaatsen van jeugdliteratuur in innovatieve 
beeldateliers voor kinderen, om hun leesplezier te 
verhogen en om eruit te leren met het oog op hun eigen 
beeldend werk

2.000 €

Leuven - Heverlee SPES-Forum Updaten van de website voor jeugdliteratuur in het kader 
van het Fonds Rita Ghesquiere.

2.500 €

Sint-Jans-Molenbeek D’Broej Steunen van een samenwerking tussen jongeren in 
Brussel, Cotonou en Comé (Benin); hen helpen om 
opnieuw perspectieven te zien en voorkomen dat ze 
in criminaliteit of isolement belanden; een stem geven 
aan hun ingrijpend levensverhaal, realiseren van een 
publicatie die steunt op hun getuigenissen en hen 
toegang geven tot jeugdliteratuur.

2.000 €

FUNDS FOR GOOD - PHILANTHROPY FUND

DOELSTELLING Financiering in de vorm van leningen voor projecten van ondernemers die een eigen 
commerciële activiteit of een non-profit activiteit willen ontwikkelen.

REALISATIE(S) > steun voor een totaalbedrag van € 360.000 aan Funds for Good (Elsene) om nieuwe 
ondernemers renteloze leningen te verstrekken, in aanvulling op microkredieten, en om 
hen een op maat gemaakt ondersteuningsprogramma aan te bieden
> steun voor een totaalbedrag van € 30.000, in de vorm van giften, aan tien ondernemers 
die tijdens de Covid-19-crisis in ernstige moeilijkheden zijn geraakt
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FONDS INSIDE OUT

DOELSTELLING Maak gebruik van de unieke kwaliteiten van mensen ongeacht hun leeftijd.
REALISATIE(S) Projectoproep: twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 5.000.

STEUN
Brugge Koninklijke Turnkring Rust-

Roest Brugge 
Actief verspreiden van verbindende ‘Talententaal’ in de 
sportwereld via lezingen, opleidingen en workshops 
om bij te dragen tot een beter zelfbewustzijn, mildheid, 
veerkracht en meer verbinding bij en tussen mensen in 
de sport community; en om aldus vanuit de sportwereld 
een positieve impact te creëren op de maatschappij.

2.500 €

Kruibeke Maia Vrouwen (autochtonen en allochtonen/vluchtelingen) 
samenbrengen in het participatieproject Crea-fun, om 
dingen te creëren die dagdagelijks bruikbaar zijn en 
die de ecologische voetafdruk verkleinen, bv. door te 
werken met hergebruikte grondstoffen  (stofrestanten, 
afgetrokken wol); en aldus inspelen op zinvol bezig zijn 
en spontane ontmoetingen.

2.500 €

FONDS JUUL LAMBRECHTS

DOELSTELLING Ertoe bijdragen dat amateurs kwaliteitsvolle toneeluitvoeringen kunnen organiseren.
REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 6.000.

STEUN
Bornem Bloeiende Rozen-Concordia Voordragen van gedichten en korte verhalen, met 

muzikale begeleiding.
3.000 €

Toneelkring Taal en Kunst Organiseren van een voordracht- en muziekavond, 
met de voorstelling van een selectie van de mooiste 
gedichten en proza uit het werk van Juul Lambrechts en 
twee lievelingsgedichten van Willem Elsschot en J.W.F. 
Weremeus Buning, begeleid door het ensemble BoSalon 
(piano, viool en cello).

3.000 €

FONDS EMILIE LEUS

DOELSTELLING Financiële steun voor projecten door of ten voordele van verkeersslachtoffers met een 
blijvende handicap. Sensibiliseringsacties rond alcohol en verkeer.

REALISATIE(S) Projectoproep: drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 22.663.

STEUN
Brasschaat Michiel Desmet Aankopen van een FES-machine en bijhorend 

bikesysteem om de verzwakte spieren van een 
verkeersslachtoffer elektronisch te stimuleren en te 
trainen, ten einde de functionele spierkracht in zijn benen 
te vergroten en te versterken.

5.000 €

Gent Universitair Ziekenhuis Gent 
(Kinderrevalidatiecentrum)

Aankopen van 2 specifieke modulaire stoelen om 
toe te laten dat kleuters met een hersenletsel na een 
verkeersongeval, goed ondersteund aan een werktafeltje 
kunnen zitten, en aldus gemakkelijker leren eten 
(slikrevalidatie) en fijner motorisch kunnen werken met 
de handen (teneinde hun visueel gestuurde motorische 
bewegingen, coördinatie en schoolse vaardigheden te 
stimuleren).

8.663 €

Liège CHR Citadelle Aankopen van communicatiesoftware en een tablet 
voor verkeersslachtoffers op intensieve zorg, die 
wegens een tracheotomie tijdelijk niet kunnen praten, 
om gemakkelijker te kunnen communiceren met 
het zorgpersoneel en met hun familie; en hun stress 
verminderen door het ter beschikking stellen van een 
‘virtual reality’-headset.

9.000 €
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FONDS BENJAMIN LORCÉ

DOELSTELLING Prijs voor een actief en ondernemend persoon uit de streek van de Lienne of de Salm 
(Glain) of andere buurgemeenten, die actief is de tuinbouw, bosbouw of park- en 
tuinsector.

REALISATIE(S) De Prijs Benjamin Lorcé 2019 werd toegekend aan Guillaume Collas, voor Les Vergers du 
Wihot in Trois-Ponts (Lierneux, 7 maart).

MARILO FUND

Partner(s) BJA-Belgian-Japan Association & Chamber of Commerce

DOELSTELLING Het bevorderen van commerciële, culturele en sociale relaties tussen Japan en België.
REALISATIE(S) > een projectoproep van het  Fonds Marilo voor het toekennen van beurzen aan Belgische 

journalisten, die met hun artikelen of publicaties bijdragen tot een beter begrip van de 
Japanse samenleving en het ondernemerschap:
>> beurs van € 5.000 aan Elke Lahousse voor het project ‘Talking with your future self’
>> beurs van € 5.000 aan Veerle De Vos voor het project ‘Lessons from Japan’
> een oproep voor projecten van het 150 Years Fund, om de 150 jaar Belgisch-Japanse 
vriendschap te promoten aan de hand van artikelen en reportages over de Olympische 
Spelen van Tokio, die gepland waren voor 2020 en uitgesteld werden tot 2021 wegens de 
Covid-19-pandemie

FILANTHROPISCHE ACTIE DR. AJIT SHETTY

DOELSTELLING Steun aan projecten in dienst van het algemeen belang, voorgesteld door universiteiten 
met interdisciplinaire topprogramma’s rond kunst, handel, engineering, politiek en 
wetenschap.  

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van USD 45.000.

STEUN
VERENIGDE STATEN Carnegie Mellon University Algemene ondersteuning van multidisciplinaire 

programma’s van de universiteit Carnegie Mellon: kunst, 
ondernemen, informatica, engineering, humane, beleids- 
en exacte wetenschappen.

45.000 $

FONDS LÉON SPEECKAERT

DOELSTELLING Beurzen aan universitaire studenten die hun studies en hun onderzoek willen verderzetten 
in het kader van een doctoraat of post-doctoraat op het vlak van natuurwetenschappen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van USD 40.000.

STEUN
Brussel Belgian American Educational 

Foundation
Toekennen van een onderzoeksbeurs aan een 
Belgische postdoctorale wetenschapper inzake 
natuurwetenschappen, aan een prestigieuze 
Amerikaanse gastuniversiteit. In dit geval, Mr. David 
Bauman voor een postdoctoraat in ‘Research field 
of Plant Community Ecology’ aan het Smithsonian 
Environmental Research Center, Maryland.

40.000 $

FONDS UNITED WORLD COLLEGES

DOELSTELLING Belgische studenten worden geselecteerd voor een deelname aan een internationaal 
studieprogramma en kunnen daarvoor eventueel een beurs krijgen. Het programma duurt 
twee jaar en is ter voorbereiding van het internationaal baccalaureaatsexamen, dat hen 
wereldwijd toegang verleent tot het hoger onderwijs.
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REALISATIE(S) Kandidatenoproep: in 2020 werden 10 jongeren geselecteerd voor een verblijf in een van 
de UWC-colleges wereldwijd:
>> Abobakar Sediq Miakhel, UWC Atlantic College, Verenigd Koninkrijk
>> Anne-Sophie Janssen, UWC SEA, Singapore
>> Aurélie Michel, UWC Dilijan, Armenië
>> Eloise Katalina Paz Robledo, UWC East Africa, Tanzania
>> Fé Verheyen, UWC Costa Rica
>> Gabriel Wigny, UWC Atlantic College, Verenigd Koninkrijk
>> Ilana Legrand, UWC Maastricht, Nederland
>> Maxim Meller, UWC Waterford, Zuid-Afrika
>> Maxine De Beco, UWC Adriatic, Italië
>> Syméon Verstraete, UWC Pearson, Canada

FONDS LIONEL VAN DEN BOSSCHE

DOELSTELLING Het Fonds Lionel Van den Bossche ondersteunt innovatieve projecten van veelbelovende, 
startende ondernemers in België.

SÉBASTIEN VAN DER STRATEN FONDS VOOR FOTOGRAFIE

DOELSTELLING Oproep om jonge fotografen van 21 tot 30 jaar te ondersteunen en aan te moedigen in 
België.

REALISATIE(S) Twee laureaten kregen een beurs (waarde: € 3.500) voor hun fotografieproject.

STEUN
Gent Lambrecht Simen Toekennen van een beurs aan een jonge fotograaf voor 

het project ‘Meetjes’ dat de identiteit van een regio 
probeert te begrijpen via de verhalen van de oudste 
vrouwelijke inwoners, een oorlogsgeneratie die langzaam 
verdwijnt; het project gaat over feminisme, regionale 
identiteit, looprekjes, seks, rouwen, schoonheid, dood en 
koffie met koekjes.

3.500 €

NEDERLAND Lenskens Simon Toekennen van een beurs aan een jonge fotograaf die 
naar het Paraguayaanse Chaco wil reizen, waar een van 
de laatste oerbossen momenteel tegen een gemiddelde 
snelheid van 334 hectaren per dag wordt gerooid om 
plaats te maken voor de agro-industrie; via zijn project 
wil de fotograaf een gezicht en een stem geven aan de 
verschillende lokale actoren, waaronder de inheemse 
bevolkingsgroepen, die bang zijn dat deze groene long, 
en waardevol ecosysteem, verdwijnt.

3.500 €

YOUTHSTART BELGIUM FONDS

DOELSTELLING Kanszoekende jongeren stimuleren om initiatieven op te zetten in dienst van het 
algemeen belang.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 586.270.

STEUN
Brussel YouthStart Belgium Steunen van de werking van de vereniging YouthStart. 136.270 €

YouthStart Belgium Aanbieden van ondernemerseducatie aan kanszoekende 
jongeren om hun sociale en professionele inschakeling 
te bevorderen.

130.000 €
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YouthStart Belgium Organiseren van korte trainingen om kanszoekende 
jongeren (NEET) in groep te helpen bij het opstellen 
van een businessplan voor het project van hun dromen, 
onder begeleiding van 2 gecertificeerde trainers-
ondernemers; teneinde zelfvertrouwen en zelfkennis te 
verwerven en een beeld te krijgen van hun talenten en 
ambities; tegelijk verwerven ze cruciale vaardigheden 
en attitudes die van pas komen in alle aspecten van 
het leven, bijdragen tot levenslang leren en helpen om 
aan de slag te gaan als gemotiveerde werknemer of als 
zelfstandige.

320.000 €

FONDS VRIENDINNEN VAN AMAZONE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van Amazone voor meer gendergelijkheid en ten voordele 
van de vrouwenbeweging in België.

FRIENDS OF BAEF FUND

DOELSTELLING Beurzen aan jonge Belgische wetenschappers voor wetenschappelijk onderzoek, 
internationale uitwisseling en postgraduaatopleidingen aan Amerikaanse universiteiten.

REALISATIE(S) Financiering van beurzen voor jonge Belgische academici, om hen de mogelijkheid te 
geven hun opleiding voort te zetten of om een onderzoek in de Verenigde Staten uit te 
voeren, voor een totaalbedrag van € 142.332.

STEUN
Brussel Belgian American Educational 

Foundation
Steunen van de uitwisseling van universiteitsstudenten 
en wetenschappers tussen België en de Verenigde 
Staten.

142.332 €

FONDS VRIENDEN VAN BETECH

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de organisatie BeTech, die een sterke en duurzame 
mentaliteit en een klimaat van ondernemerschap wil stimuleren in België. 

FONDS VRIENDEN VAN 100.000 ENTREPRENEURS

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten van de organisatie 100.000 Entrepreneurs, die bij 
jongeren tussen 13 en 25 jaar de zin voor initiatief stimuleren en hun ondernemerszin 
aanwakkeren.

FONDS VRIENDEN VAN DE EUROPEAN SPORTS ACADEMY

DOELSTELLING Filantropen steunen fysieke, psychologische, medische... begeleidingsprojecten voor 
getalenteerde Belgische en Europese sporters.

FONDS VRIENDEN VAN HOPE AND SPIRIT

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die jonge tennissers helpen om hun sportpassie te 
combineren met een geslaagd schooltraject (humaniora, centrale examencommissie, 
baccalaureaatsexamen).

FONDS VRIENDEN VAN HOPINESS

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die professionele begeleiding bieden aan jonge 
getalenteerde sporters die zelf te weinig financiële middelen hebben.

FONDS VRIENDEN VAN FONDATION ANTOINE ET MARIE-HÉLÈNE LABBÉ POUR LA POÉSIE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die hedendaagse en klassieke poëzie (schrijven, lezen, 
voordragen) onder de aandacht brengen van jongeren en van een breed publiek.
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FONDS VRIENDEN VAN DE LANDGENOTEN

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die landbouwers met agro-ecologische initiatieven toegang 
geven tot kwaliteitsvolle landbouwgronden.

FONDS VRIENDEN VAN FONDS CHRISTOFFEL PLANTIN

DOELSTELLING Filantropen steunen de projecten van het Fonds Christoffel Plantin, dat elk jaar een prijs 
toekent aan een persoon met de Belgische nationaliteit die in het buitenland verblijft, 
actief is in de culturele, wetenschappelijke en filantropische sector, en bijdraagt tot het 
prestige van België in het buitenland. 

FONDS VRIENDEN VAN PULSE FOUNDATION

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de Pulse Foundation voor het oprichten van 
ondernemingen, het aanmoedigen van start-ups, en de professionele herinschakeling van 
kwetsbare groepen via eigen jobcreatie.

FONDS VRIENDEN VAN RÉSEAU ENTREPRENDRE BRUXELLES

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van het Netwerk Ondernemen Brussel, een onderling 
hulpnetwerk voor ondernemers die duurzame werkgelegenheid willen creëren, door de 
begunstigden de kans te geven hun potentieel maximaal te benutten en hun project een 
extra boost te geven. 

FONDS VRIENDEN VAN TERRE-EN-VUE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de vzw Terre-en-Vue die landbouwers met agro-
ecologische initiatieven toegang geven tot kwaliteitsvolle landbouwgronden.

ERFGOED EN CULTUUR 
ROEREND ERFGOED

ERFGOEDFONDS

DOELSTELLING Sinds 1988 zet het Fonds zich in om kunstwerken in België te houden, te conserveren 
en onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Aangekochte werken en 
documenten worden in permanente bruikleen gegeven aan Belgische musea.
Het Erfgoedfonds speelt ook een coördinerende rol voor alle Fondsen die zich 
bezighouden met het erfgoed (of het nu gaat om het architectonisch en roerend cultureel 
erfgoed of om natuurlijke landschappen en culturele sites).

REALISATIE(S) Activiteiten van het Erfgoedfonds in 2020
> BRAFA – Kunst- en Antiekbeurs – Brussel
Tour & Taxis, Brussel, van 26 januari t.e.m. 2 februari 2020
Het Erfgoedfonds presenteerde zijn meest recente aanwinsten op de BRAFA Kunst- en 
Antiekbeurs.
Er was een modeltrein van Raymond Legrand, een liefhebber van modelspoorwegen, 
te zien. Hij begon op 14-jarige leeftijd aan wat zijn levenswerk zou worden: een 
miniatuurspoorwegcircuit met reproducties van authentieke Belgische NMBS-wagons 
uit het begin van de 20ste eeuw. De miniatuurbaan is honderden meters lang en bevat 
adembenemend realistische reproducties, allemaal met de hand gemaakt. 
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Daarnaast toonde de stand van de Koning Boudewijnstichting ook indrukwekkende 
moderne en hedendaagse kunstwerken, waaronder schilderijen van Serge Vandercam 
en Roger Somville en foto’s van Jan Yoors. Ze traden er in dialoog met Waalse abstracte 
kunstenaars zoals Joseph Lacasse, Raoul Ubac en Pol Bury, alsook enkele realisaties van 
prominente Belgische ontwerpers zoals Jules Wabbes en Jacques Dupuis. Liefhebbers 
van oude en decoratieve kunsten werden getrakteerd op Franse meubelen, portretten 
en porselein uit het servies van Sèvres, dat toebehoorde aan de Princesse de Lamballe, 
naast enkele bijzondere 18de eeuwse borstbeelden en een unieke kokosnootbeker.
Aanwinsten en schenkingen
> Schenking van de kantcollectie van Godelieve Vroom
Godelieve Vroom, kantwerkster gespecialiseerd in oude kant, schonk haar kantcollectie 
uit de 16de tot de 20ste eeuw aan de Koning Boudewijnstichting. De collectie wordt in 
bewaring gegeven aan het MoMu in Antwerpen. 
Godelieve Vroom verzamelde doorheen de jaren een grote collectie kant uit de streek 
van Antwerpen (Antwerpen, Mechelen, Turnhout) van de 16de tot de 20ste eeuw. 
Haar expertise en specialisatie in oude kant heeft haar in staat gesteld om stukken – 
sommigen zeer zeldzaam – van verschillende stijlen en technieken te verzamelen. Deze 
belangrijke collectie maakt verder onderzoek mogelijk naar de ontwikkeling van het 
kantwerk in Antwerpen.
De collectie omvat stroken, stalen, mutsen, lopers, zakdoeken en kanten kraagjes. Tot de 
topstukken uit deze collectie behoort een vrouwenmuts uit het einde van de 16de eeuw 
en een kussensloop in kloskant uit het midden van de 17de eeuw.
> Schenking van gravures van Ensor
Mireille Dujacquier schonk een reeks van 25 gravures en lithografieën van James Ensor, 
waarvan 16 werken worden bewaard in het Musée des Beaux-Arts in Doornik.
> Schenking fossiel skelet van een wolharige neushoorn
Dit skelet van een wolharige neushoorn, die leefde tijdens de ijstijd en een tijdgenoot was 
van de mammoet, werd geschonken aan de Koning Boudewijnstichting. Het fossiel uit de 
prehistorie is van grote kwaliteit en wordt in bruikleen gegeven aan het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel.
> Schenking van 8 meubelen uit de 18de eeuw uit de collectie Vergnes
Het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes schonk aan het Erfgoedfonds van de 
Stichting een collectie van 8 waardevolle meubelstukken die in de 18de eeuw door 
verschillende kunstenaars werden vervaardigd. Dat waren onder meer Adam Weisweiler, 
een Frans-Duitse meubelmaker (1744-1820) die een van de belangrijkste leveranciers van 
de Kroon was tijdens het bewind van Lodewijk XVI, en Bernard II van Riesenburgh, een 
Franse meester-kabinier van Nederlandse afkomst (1700-1760), die veel meubelstukken 
voor het kasteel van Versailles vervaardigde. 
> Schenking van de collectie Philippe de Dorlodot: 600 werken gedrukt door Christophe 
Plantin
Philippe de Dorlodot verzamelde in de loop der jaren de collectie die nu zijn naam draagt 
en schonk ze aan het Erfgoedfonds van de Stichting ter nagedachtenis van zijn vader, 
Baron Charles de Dorlodot. Het geheel bestaat uit meer dan 600 werken die in de 16de 
eeuw werden gedrukt door de beroemde Renaissance-typograaf Christophe Plantin. Met 
het oog op een optimale conservatie en wetenschappelijke en culturele valorisatie, wilde 
Philippe de Dorlodot zijn collectie onderbrengen in de universiteitsbibliotheek Moretus 
Plantin van Unamur (BUMP), die zeer kundig is in deze materie.
> Schenking van een collectie menuhouders
Michel en Geneviève Isralson schonken een collectie van meer dan tweehonderd 
menustandaarden die door hun moeder werden verzameld, evenals enkele tafelstukken. 
De collectie werd toevertrouwd aan het Musée de la Ville in Verviers.
> Aankoop van 4 ontwerptekeningen van Marcel-Louis Baugniet
De Belgische kunstenaar Marcel-Louis Baugniet (1896-1995) is een van onze belangrijkste 
avant-gardekunstenaars. De vier ontwerpen voor meubelen en interieurobjecten, 
aangekocht door het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting, getuigen van zijn 
veelzijdig oeuvre. Ze worden ondergebracht bij CIVA, een museum en archiefcentrum 
gewijd aan architectuur van de 19de tot het begin van de 21ste eeuw. Daar vormen ze een 
mooie aanvulling op het Fonds Baugniet.
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> Aankoop van 8 logogrammen van Christian Dotremont en van het documentatiefonds 
van Guy Dotremont
Christian Dotremont (1922-1979) was de uitvinder van de logogrammen; gedichten die 
op zulke spontane manier neergeschreven werden dat ze ook een grafisch kunstwerk 
werden. Deze gedichten kunnen zowel gelezen als ‘bekeken’ worden en zijn ongetwijfeld 
één van de belangrijkste poëtische uitvindingen van de 2de helft van de 20ste eeuw. De 
8 aangekochte exemplaren en de documenten die door zijn broer Guy werden verzameld 
worden ondergebracht in de Archieven en Museum van de Literatuur (AML), waar het 
archieffonds van Dotremont eerder al in depot werd gegeven.
> Aankoop van een hanger met bijbehorende koffer van Octave Landuyt
Octave Landuyt (°1922) is een veelzijdig Belgisch kunstenaar, voornamelijk gekend 
voor zijn schilderijen, beeldhouwwerken en juwelen. Daarnaast ontwerpt hij meubelen, 
kostuums, decors, wijnetiketten e.a. Sinds 1957 creëert hij juwelen, waaruit een voorkeur 
voor nauwgezet werk en edele metalen blijkt. 
Het impressionante juweel is gemaakt van ivoren ringen met een gouden hoofd of masker 
waarin we Landuyts stijl herkennen. De hanger is bezet met cabochons van amethist, 
granaat en kornalijn. De rode en oranje kleur van deze laatste twee stenen verwijzen 
naar bloed en vuur en zijn typisch voor zijn kleurenpalet. Net zoals bij verschillende van 
zijn andere kunstwerken spelen de ogen, die de toeschouwer viseren, een belangrijke 
rol en is de mond open en wat verstomd afgebeeld. Zowel wat materiaalgebruik betreft, 
als techniek en thematiek (masker, kruisvorm), is dit een representatief werk van Octave 
Landuyt dat zeer typisch is voor de jaren 1960-1970. Bijzonder aan dit juweel is dat het 
een uniek exemplaar betreft met een bijhorende gesigneerde doos uit brons waarop hij 
een gezicht met vogel schilderde in groene en blauwe bronsverf. De stukken werden in 
depot gegeven aan DIVA, Antwerpen.
> Aankoop TBA stoel van Christophe Gevers 
Christophe Gevers (1928-2007) ontwierp de TBA stoel in 1959 voor de herinrichting van 
de Taverne des Beaux-Arts, de taverne van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. 
De stoel viel meteen in de smaak en werd bekroond met het Belgische kwaliteitslabel Le 
Signe d’Or in 1959. Aan het begin van de Golden Sixties markeerde deze stoel meteen 
ook Gevers intrede in de wereld van design en interieurontwerp. De TBA stoel is een 
eenvoudig buismeubel uit gechromeerd staal met een zitting en rugleuning in leder en 
witte nylondraad. De stoel wordt ondergebracht in ADAM, het Brussels Design museum, 
waar hij in dialoog treedt met de andere meubels van de Belgische designers die het 
Erfgoedfonds aankocht in 2019 en met de meubelen uit de jaren 50 uit ADAMs vaste 
collectie.
> Aankoop SL58 stoel van Léon Stynen
De iconische stoel SL58 van architect Léon Stynen (1899-1990), die hij samen met zijn 
assistent Paul de Meyer realiseerde, werd naar aanleiding van Expo 58 op de markt 
gebracht door het Antwerpse bedrijf Straatman, Loral en Cie. Het is een tijdloze klassieker 
van ons Belgische design: een elegante stoel met stalen buispoten en een zitkuip uit 
geplooide multiplex. De stoel wordt ondergebracht in het Brussels Design Museum. 
Een bijzondere locatie voor deze SL58, die hierdoor terugkeert naar zijn oorspronkelijke 
historische omgeving. Hier zal de stoel in dialoog treden met de andere meubels van de 
Belgische designers die het Erfgoedfonds aankocht in 2019 en met de meubelen uit de 
jaren 50 uit de permanente collectie van het museum.
> Aankoop van ‘Manuscrit autographe préparatoire pour Maigret et le tueur (1969)’ van 
George Simenon
In depot gegeven aan de Université de Liège, Fonds George Simenon
> Aankoop ‘Testament autographe signé. St-Yorre, 25 janvier 1942’ en een vijftigtal 
documenten van Blanche Delacroix, baronne de Vaughan
In depot gegeven aan het Archief van het Koninklijk Paleis, Brussel
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Evenementen en tentoonstellingen
> Tentoonstelling Camiel Van Breedam
Brussel, Bibliotheca Wittockiana, van 9 september 2020 tot 21 maart 2021
Drogenbos, FeliXart Museum, van 10 september tot 21 maart 2021
De Belgische kunstenaar Camiel Van Breedam (1936, Boom) werd, met de steun van de 
Koning Boudewijnstichting, van 9 september 2020 tot 21 maart 2021 voor het voetlicht 
gebracht in twee tentoonstellingen in de Bibliotheca Wittockiana en het FeliXart Museum.
Camiel Van Breedam houdt van boeken, van boekkunst en van kunst met boeken. Zij 
vormen een rode draad in zijn oeuvre. De Bibliotheca Wittockiana, het Museum van de 
Boekkunsten en de Boekband, ligt hem dan ook nauw aan het hart. Een vijftigtal werken, 
uitgekozen door de kunstenaar zelf, waren er te zien. Zijn collages refereren naar de 
boekenwereld en gingen er in dialoog met uitzonderlijke boekbanden uit de collectie van 
de Bibliotheca Wittockiana. Camiel Van Breedam kreeg er de vrije hand om vorm te geven 
aan deze boeiende dialoog.
Er werd ook een virtueel bezoek aan de tentoonstelling voorzien.
Parallel liep een tweede tentoonstelling in het FeliXart Museum. Daar werden integraal de 
eerste abstracte ‘witte’ werken van de kunstenaar getoond (1956-1962).
Bij de twee tentoonstellingen werden de gezondheidsvoorschriften in het kader van de 
Covid-19-crisis strikt opgevolgd.
> Comès. Over Schaduw en Stilte
Brussel, BELvue museum, van 25 september 2020 tot 11 april 2021
Op deze tentoonstelling konden bezoekers de artistieke loopbaan en het poëtische 
universum van schaduwen en stilte van Didier Comès (her)ontdekken, een van de 
belangrijkste Belgische stripauteurs, meester van zwart-wit en fantasie.
In zijn verhalen geeft hij een stem aan de marginalen en de uitgestotenen. Zo geeft hij hen 
hun waardigheid en normaliteit terug. Deze tentoonstelling plaatst Comès en zij die in de 
schaduw van de maatschappij leven, in het licht.
De tentoonstelling is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting ter valorisatie van het 
artistieke patrimonium van Didier Comès, onder het curatorschap van Thierry Bellefroid 
en Eric Dubois.
Zijn broer en zussen schonken het patrimonium dat zij als wettige erfgenamen in 
ontvangst namen, in 2013 aan de Koning Boudewijnstichting. Comès had in zijn 
testament geen maatregelen genomen om zijn patrimonium na zijn overlijden te beheren. 
Met de hulp van de Stichting werd een oplossing gezocht zodat dit erfgoed gevrijwaard 
kan worden voor de toekomst.
Zijn originele, ‘stille’ platen worden er getoond naast originelen van Corto Maltese, de 
beroemdste strip van Hugo Pratt – een grote vriend van Comès en fervent verdediger 
van de tekstloze strip. Dit naast originele platen van Christophe Chabouté, die als 
geesteszoon van Didier Comès wordt beschouwd.
Bij de tentoonstelling werden de gezondheidsvoorschriften in het kader van de Covid-19-
crisis strikt opgevolgd.
> Comès achter gesloten deuren
Brussel, Autriquehuis, van 15 oktober 2020 tot 2 mei 2021
Naast de tentoonstelling ‘Comès. Over Schaduw en Stilte’ dompelt de tentoonstelling 
‘Comès achter gesloten deuren’ in het Autriquehuis u onder in de wereld van Eva, een sexy 
femme fatale in een rolstoel.
Voor de tentoonstelling in het Autriquehuis leende de Stichting 27 originele 
striptekeningen uit van het album Eva. Ze stond eveneens in voor de vervoer- en 
verzekeringskosten.
Bij de tentoonstelling werden de gezondheidsvoorschriften in het kader van de Covid-19-
crisis strikt opgevolgd.
Publicaties
> Verzonnen waarheid. Twaalf verhalen
In dit boek nodigt Dominique Allard, directeur van de Koning Boudewijnstichting, ons uit 
om de collectie van de Stichting te ontdekken aan de hand van een reeks vermakelijke en 
elegant geschreven fictieve verhalen.
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Tijdelijke bruiklenen
> Namur – Vert Désir
TreM.a – Musée des Arts anciens du Namurois, 24 oktober 2020 tot 30 maart 2021
Bezoekers worden uitgenodigd om het gebruik van groene stenen in de kunst en de 
archeologie sinds de prehistorie te ontdekken. Voor elke periode tonen de werken de 
evolutie van de snijtechniek, de symboliek, de kunde van de kunstenaars, de handelsroute, 
de gebruiken (pigment) enz. Voor de tentoonstelling gaf de Stichting een kruisrelikwie met 
dubbele dwarsbalk in bruikleen, een stuk uit de Schat van Oignies.
> Brussel - Fake (f)or Real. Une histoire du faux et de la contrefaçon
Maison de l’histoire européenne, van 21 oktober 2020 tot 10 januari 2021
Een tentoonstelling gewijd aan vervalsingen in de Europese geschiedenis. Hoewel 
bepaalde soorten vervalsingen altijd hebben bestaan (vals geld, vervalsing van kunst 
en documenten), waren er elke eeuw bepaalde soorten vervalsingen die bloeiden. De 
tentoonstelling wil kritisch denken aanmoedigen, de noodzaak benadrukken om feiten 
te verifiëren en sensibiliseren rond deskundigheid hierover. Bij deze gelegenheid leende 
de Stichting het reliekschrijn van de Melk van De Maagd uit, gemaakt van zilver, goud en 
koper met een amethist (Schat van Oignies, rond 1250).
> Parijs, Frankrijk – ‘Lumière et solitude’ - Retrospective Léon Spilliaert
Musée d’Orsay, van 12 oktober 2020 tot 10 januari 2021
De tentoonstelling is opgebouwd rond vier belangrijke schilderijen uit de collectie van het 
Musée d’Orsay en 90 werken uit Belgische en Amerikaanse musea. De tentoongestelde 
werken vertegenwoordigen slechts een deel van de carrière van de schilder, waarbij de 
nadruk ligt op zijn favoriete thema’s. Léon Spilliaert speelt met schaduwen en zwart om 
figuren, silhouetten van zijn stad Oostende, en verloren en eenzame gezichten naar voor 
te brengen. De Stichting leende hiervoor het werk ‘De Absintdrinkster’ uit, geschilderd 
door Léon Spilliaert in 1907.
> Brussel – Design Belge. Pop Up 1
ADAM, van 30 september tot 3 oktober 2020
De tentoonstelling, opgevat als een laboratorium in de vorm van opeenvolgende pop-
ups, belicht de rijke geschiedenis en de actoren van het Belgisch hedendaags design. 
Ze combineert stukken uit de permanente collecie van het museum met selecties uit 
Belgische collecties. De Stichting gaf enkele stukken in bruikleen: de ‘Bach-kroonluchter’ 
van de Belgische architect en ontwerper Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910), drie vazen 
uit de Catteau-collectie en de stoel ‘Le Parador’ in kunstleer en brons, die in 1947 door 
Jacques Dupuis werd ontworpen.
> Berlijn, Duitsland - Decadence and Dark Dreams. Belgian Symbolism
Alte Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin, van 18 september 2020 tot 17 januari 
2021
Het ‘Portret van Marguerite’ van Fernand Khnopff en ‘De Sfinx’ van Félicien Rops, die door 
de Stichting werden aangekocht, werden voor deze tentoonstelling uitgeleend aan de Alte 
Nationalgalerie in Berlijn. Deze twee werken getuigen van de belangrijke rol die België 
heeft gespeeld in de ontwikkeling van het symbolisme in Europa.
> Paderborn, Duitsland - Peter Paul Rubens et le Barock dans le Nord
Musée Diocesain de Paderborn, van 24 juli tot 25 oktober 2020
Het bisschoppelijk museum stelde de barokkunst met Vlaamse invloeden tentoon, en 
de invloed daarvan in Noord- en Midden-Europa. De tentoonstelling was gebaseerd op 
de herinrichting van de kathedraal van Paderborn na de Dertigjarige oorlog, en ging ook 
in op de vernieuwingen die een omwenteling brachten in de visie en de opvatting van 
architectuur in de 17de eeuw. Enkele werken uit de collectie Charles Van Herck werden 
hier getoond.
> Parijs, Frankrijk – Picasso Comics
Musée national Picasso, van 21 juli 2020 tot 3 januari 2021
‘Picasso Comics’ is de eerste tentoonstelling die gewijd is aan de banden tussen het 
werk van Pablo Picasso en de wereld van het stripverhaal. Aan de hand van een selectie 
tekeningen, prenten en originele platen doet de tentoonstelling Picasso’s passie voor het 
genre herleven. Voor deze gelegenheid leende de Stichting een geïnkte voorbereidende 
plaat uit van pagina 31 van het album The Devil’s Trap van Edgar P. Jacobs.
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> Talinn, Estland - Obscure Cities - Urbatect in the Obscure World. Architectural comics by 
François Schuiten & Benoît Peeters
Estonian Museum of Architecture, van 18 juni tot 8 november 2020
De tentoonstelling is gebaseerd op ‘De duistere steden’, een striproman van François 
Schuiten en Benoît Peeters. Ze richt zich op de architectonische concepten en presenteert 
nieuwe zeefdrukken en originele tekeningen van Brüsel en The Invisible Border. Hiervoor 
leende de Stichting 29 documenten uit het archieffonds van François Schuiten.
> Louvain-la-Neuve – Parcours d’archéologues : entre archives et objets
Musée L, van 18 februari tot 26 augustus 2020
De tentoonstelling belicht de archeologie achter de schermen, als discipline die zich niet 
beperkt tot opgravingen in het veld maar die elementen uit meerdere disciplines (filologie, 
godsdienstgeschiedenis, sociologie enz.) aanwendt om een nieuwe manier te vinden om 
het verleden te interpreteren. Hiervoor leende de Stichting verschillende stukken uit de 
Koptische textielcollectie van Maria Luise Fill en Robert Trevisiol.
> Londen, Verenigd Koninkrijk - Léon Spilliaert Retrospective
Sackler Wing of Galleries, Royal Academy of Arts, van 18 februari tot 20 september 2020
Een tentoonstelling over het visionaire werk van Léon Spilliaert – van zijn beroemde 
zelfportretten tot dromerige taferelen aan de Noordzeekust. De Stichting leende hiervoor 
het werk ‘De Absintdrinkster’ uit, geschilderd door Léon Spilliaert in 1907.
> Morlanwelz – Bye Bye Future! L’art de voyager dans le temps
Musée royal de Mariemont, van 23 januari tot 25 oktober 2020
In de loop der eeuwen zijn er vele visies op alternatieve toekomsten ontstaan: zij 
weerspiegelen nostalgie naar een ‘geïdealiseerd’ verleden, huidige bezorgdheden of 
vrees voor de maatschappij van morgen. De tentoonstelling verkent onze fascinatie voor 
bewegingen in ruimte en tijd en hoe dit de verbeelding van kunstenaars en schrijvers heeft 
geprikkeld. Voor deze gelegenheid heeft de Stichting een selectie van 31 documenten uit 
het archief van François Schuiten in bruikleen gegeven.
Beheer van de collectie
Restauraties
> Restauratie van een kroonluchter van Serrurier-Bovy
Deze kroonluchter van de Belgische architect en ontwerper Gustave Serrurier-Bovy maakt 
deel uit van de meubelcollectie ‘Bach’ en moest worden gerestaureeerd met het oog op 
de persentatie ervan op de tentoonstelling ‘Design, made in Belgium’ gewijd aan Belgisch 
design vanaf 2 oktober 2020 in het Brussels Design Museum.
> Restauratie van het tapijt van Victor Horta
Verdere reiniging en restauratie van het door Victor Horta ontworpen tapijt voor het salon 
van de Villa Carpentier na het instorten van een deel van het plafond in het Hortamuseum.
Dit tapijt is een van de mooiste art-nouveauwerken van de kunstenaar.
Projectsteun
> Brussel, Voce et Organo: steun voor de organisatie van vier concerten met oude muziek 
uit de 16de eeuw, waarin polyfonie en contrapunt de beginselen ontwikkelden die tot op 
de dag van vandaag zijn blijven bestaan. De concerten vonden plaats in drie kerken van 2 
september tot 9 oktober 2020 (€ 8.000)
> Rochefort, Festival d’Orgues de Namur: steun aan een orgelfestival dat wordt 
georganiseerd om het orgelerfgoed te ontsluiten en het publiek kennis te laten maken met 
het orgel via grote internationale organisten (€ 10.000)
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TOUR D’ANHAIVE

DOELSTELLING De Stichting beschikt over de historische site van Anhaive in Jambes (Namen) 
om te vergaderen of om actoren uit het Waalse sociale, economische, politieke en 
verenigingsleven te ontmoeten, maar ook om de projecten voor te stellen die ze in de 
regio ontwikkelt of steunt. De gebouwen dateren uit de 12de tot 16de eeuw en maken 
deel uit van een restauratieproject van de Stichting met financiële steun van het Waals 
Gewest. Zoals overeengekomen met de Stad Namen heeft het ‘Syndicat d’initiative 
de Jambes et environs’ er ook een toerismekantoor geïnstalleerd en het ‘Centre 
d’archéologie, d’art et d’histoire’. Elk jaar organiseert het centrum tentoonstellingen rond 
thema’s die te maken hebben met erfgoed en Naamse tradities, die toegankelijk zijn voor 
het grote publiek.

REALISATIE(S) > Anhaive, dat door de regering van de Federatie Wallonië-Brussel erkend is als 
museale instelling, biedt een permanente tentoonstelling aan gericht op historisch en 
archeologisch erfgoed uit Jambes, in samenwerking met de Société Archéologique de 
Namur
> tentoonstelling ‘Remontée du temps au pied de l’enjambée’ met de resultaten van het 
archeologisch onderzoek door de Service des Fouilles de Wallonie op de werf van de 
loopbrug (van 29 oktober tot 20 januari 2020)
> tentoonstelling ‘Résonances, entre le collectief Arts Emulsions et la Tour d’Anhaive’, 
een dialoog tussen objecten uit verschillende eeuwen en hedendaagse werken van 11 
kunstenaars, leden van kunstenaarscollectief asbl Arts Emulsions, dat hedendaagse 
kunst wil promoten en sociale en culturele uitwisselingen wil bevorderen in België en in 
het buitenland (van 25 februari tot 12 april 2020)

FONDS HISTORISCH DOMEIN VAN ANNEVOIE

DOELSTELLING Projecten voor de restauratie en het onderhoud van het historisch domein Annevoie, en 
voor een vlottere publieke toegankelijkheid van het domein.

REALISATIE(S) > een steun voor een totaalbedrag van € 1.529.960, om het behoud van het landgoed en 
de tuinen te waarborgen
> het verkrijgen van verschillende erfgoedcertificaten voor de restauratie van het gebouw 
en de tuinen
> voortzetting van de restauratiewerkzaamheden aan het kasteel en de tuinen
> het verkrijgen van een nieuw label ‘Opmerkelijke Tuin’

FONDS BELGISCHE STICHTING VOOR AUTO-MOTO PATRIMONIUM

DOELSTELLING De Automobielstichting kan als enige in België giften rond autopatrimonium ontvangen. 
Ze wil vermijden dat waardevolle Belgische collecties versnipperd geraken en promoot dit 
patrimonium bij het publiek.

REALISATIE(S) > steun voor de uitgave van het tijdschrift Historicar (juni 2020)
> tentoonstellen van stukken uit de collectie van het Fonds in het museum Autoworld, 
Jubelpark, Brussel

FONDS BAANBREKENDE INFORMATICA IN BELGIË

DOELSTELLING Kennis over de beginjaren van de  informatica in België in stand houden. Dit door 
collecties met kenmerkende elementen uit de pionierstijd van de informatica te behoeden 
voor vernietiging  en in de kijker te zetten.

REALISATIE(S) > permanente bruikleen van de collectie van het Fonds aan het NAM-IP computermuseum 
in Salzinnes (Namur)
> uitleen van zeven stukken uit de collectie Fonds aan het NAM-IP computermuseum voor 
het Salon SETT, Namur Expo (Namur, 6 februari tot 7 februari)
> deelname aan de studie ‘Herstructurering van het NAM-IP computermuseum en het ICT-
thema in Namen’ in samenwerking met het Economisch Bureau van de Provincie Namen 
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FONDS JACQUES EN CHRISTIANE BARBAZON

DOELSTELLING Het lokaal cultureel erfgoed in de provincie Namen bewaren, valoriseren en promoten; in 
het bijzonder in de gemeenten Beauraing, Bièvre, Gedinne en Vresse-sur-Semois.

REALISATIE(S) > met de steun van het Fonds waren er verdere restauratiewerken in de kerk Notre-Dame 
de la Nativité in Gedinne
>> drie beeldenreeksen uit de 16de eeuw zijn gerestaureerd of worden gerestaureerd:
>>> Sint Rochus en Sint Sebastiaan en hun respectievelijke nissen (gerestaureerd, aan 
weerszijden van het koor, op de zijmuren)
>>> een calvarieberg, met Christus aan het kruis, de Maagd en Sint Pieter (restauratie 
bezig)
>>> vier heiligenbeelden (Sint-Jan, Maagd op de Calvarieberg, Sint-Pieter, Sint-Jan de 
Evangelist) in relatie tot elkaar (gerestaureerd of in restauratie)
>> de standbeelden van Sint-Nicolaas uit de 16de eeuw (gerestaureerd), en een ‘Ecce 
Homo’, 16de of 19de eeuw (restauratie bezig)
> een aanbesteding voor de scenografie van de gerestaureerde werken en de werken in 
restauratie in de kerk
> steun bij de realisatie van een publicatie en vier didactische panelen over ‘De waterroute 
- wasplaatsen en drinkbakken’ in Vresse-sur-Semois

FONDS PIERRE EN COLETTE BAUCHAU

DOELSTELLING Het sierstel van Rubens gerealiseerd door Théodore I de Rasier (1635-1636) bewaren en 
promoten in België en in het buitenland.

REALISATIE(S) > permanente tentoonstelling van het zilveren sierstel in het Rubenshuis in Antwerpen 
> uitleen van het zilveren sierstel van Rubens, bestaande uit een 17e-eeuwse kan en 
schaal, voor de prestigieuze tentoonstelling ‘Van Titiaan tot Rubens. Meesterwerken 
uit Vlaamse collecties’, die een beeld schetste van de rijkdom van de kunstproductie in 
Antwerpen tussen 1550 en 1650, Dogepaleis in Venetië (Italië), van 19 september 2019 
tot 1 maart 2020

FONDS CHRISTIAN BAUWENS

DOELSTELLING Op vraag van musea verwerft het Fonds kleine objecten uit alle beschavingen en 
stijlperiodes. Die werken zullen in publieke verzamelingen in bewaring worden gegeven.

REALISATIE(S) Aankoop van een diamanten rozetring met medaillon, (1670-1680) gemaakt van goud, 
email en diamant door een anonieme West-Europese meester. In depot gegeven bij het 
DIVA, Museum voor diamant, juwelen en zilver in Antwerpen.

BELGIAN MOTORCYCLE FUND - BMF

DOELSTELLING Aanmoedigen van een beredeneerde beoefening van motorsport voor iedereen en zorgen 
voor de promotie en instandhouding van dit erfgoed.

REALISATIE(S) Installatie van het bestuurscomité van het Fonds.

MECENAATSFONDS VOOR BOEK EN LETTEREN

DOELSTELLING Steun aan initiatieven die het Vlaams geschreven erfgoed bewaren en die het publiek 
sensibiliseren waarbij het accent ligt op Antwerpse organisaties.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 10.000.

STEUN
Antwerpen AG Gemeentebedrijf Culturele 

Instellingen Antwerpen / 
Erfgoed

Verwerven van een unieke collectie met allerlei 
manuscripten van Vlaamse schrijvers, om ervoor te 
zorgen dat alles toegankelijk blijft voor onderzoekers en 
het brede publiek.

10.000 €
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THE BOLLANDIST FUND

DOELSTELLING Steun aan de sociëteit van de Bollandisten voor hagiografische studies, en voor het 
behoud en de publicatie van waardevolle manuscripten over de hele wereld.

REALISATIE(S) Steun voor het voortzetten van de activiteiten van de sociëteit, die uniek is in de wereld 
door het onderwerp van onderzoek en de rijkdom van haar patrimonium.

FONDS JACQUES BOLLENS

DOELSTELLING Voor projecten rond tekeningen, pastellen, aquarellen, miniaturen.. uit Belgische openbare 
verzamelingen. Focus op dossiers die een link hebben met de actualiteit (expositie,  
onderzoek…).

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 12.000.

STEUN
Antwerpen Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten Antwerpen
Restaureren van ‘De Hunnenslag’, een tekening van 
Wilhelm von Kaulbach én een topstuk van het KMSKA, 
dat behoort tot de papiercollectie en in een erbarmelijke 
staat verkeerde.

12.000 €

FONDS RENÉ CARCAN

DOELSTELLING Het Fonds kent de Internationale Prijs voor Grafische Kunst René Carcan toe en 
ondersteunt initiatieven zoals publicaties, tentoonstellingen, uitzendingen... die met 
gravures te maken hebben.

REALISATIE(S) > vierde editie van de uitreiking van de Internationale Prijs voor Grafische Kunst René 
Carcan in de Bibliotheca Wittockiana (Brussel, 1 februari):
>> de Grote Internationale Prijs, ter waarde van € 5.000, bekroonde de Poolse kunstenares 
Malgorzata Chomicz voor haar werk ‘Silence XI’
>> de Eerste Internationale Prijs (waarde: € 3.000) werd toegekend aan de Japanse 
kunstenaar Fumio Yamaguchi voor zijn werk ‘Larch trees in the field’
>> de Tweede Internationale Prijs (waarde: € 2.000) werd gewonnen door de Belg Henri 
Dupont voor zijn werk ‘Chausson Rose’
>> de Publieksprijs ging naar Malgorzata Chomicz
> de werken van de laureaten en enkele werken die de jury selecteerde werden 
tentoongesteld in de Bibliotheca Wittockiana (van 1 tot 23 februari)

FONDS COLLEGIALE ONZE-LIEVE-VROUW VAN DINANT 

DOELSTELLING Voor de uitstraling en het behoud van de Collegiale Onze-Lieve-Vrouw van Dinant en haar 
erfgoed.

REALISATIE(S) > realisatie en plaatsing van meubilair voor de opstelling van beelden in de kooromgang 
van de Collegiale kerk 
> opstarten van de restauratie van de drie wijzerplaten van de Collegiale kerk

FONDS JEAN-JACQUES COMHAIRE

DOELSTELLING Analyseprojecten van belangrijke elementen uit het Belgisch architecturaal en roerend 
erfgoed, waarbij de archeometrie wordt gebruikt met het oog op een restauratie.

REALISATIE(S) > projectoproep: vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 115.238
> daarnaast gaf het Fonds € 15.594 steun aan het project ‘Studie van het Brusselse 
retabel ‘Aanbidding der wijzen’ in de basiliek van de Santi Apostoli en San Nazaro 
Maggiore (Milaan) in het kader van de restauratie’, opgezet door de Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano (Italië)

STEUN
Brussel Koninklijk Instituut voor het 

Kunstpatrimonium
Verfijnen van een methode om marmer en albast in 
beeldhouwwerk van elkaar te onderscheiden, met 
x-stralenfluorescentie, fotografie, (kunst)historisch 
onderzoek en isotopenanalyses

27.000 €
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Elsene Fondation Périer-D’Ieteren In het kader van de restauratie van de Aanbidding der 
Wijzen, bestuderen van dit Brusselse retabel, gemaakt 
omstreeks 1490 (in het atelier Borman), dat zich bevindt 
in de basiliek Santi Apostoli en San Nazaro Maggiore in 
Milaan.

15.594 €

Gent UGent - Vakgroep Archeologie Interdisciplinaire analyse van een laat-Romeins grafveld 
om vragen rond identiteit, gezondheid, sociale klasse, 
afkomst van de betrokkenen en datering te onderzoeken

7.338 €

Ugent Studie van graven van de eerste landbouwers uit 
het neolithicum in onze regio, met skelet-, DNA- en 
isotopenanalyse, om inzichten te krijgen over hun 
levenswijze en herkomst

47.900 €

Liège Université de Liège Analyse van 14 schilderijen van Paul Delvaux, met 
het oog op een betere kennis van zijn werkwijze, van 
onderliggende composities en van de oorzaken van de 
broosheid van de werken.

33.000 €

FONDS COURTENS

DOELSTELLING Het werk van de impressionistische landschapsschilders Franz (1854-1943) Courtens, 
en zijn zoon en beeldhouwer Alfred (1889-1967) een blijvende rol laten spelen in de 
Belgische kunstgeschiedenis.

FONDS LÉON COURTIN-MARCELLE BOUCHÉ

DOELSTELLING Het Fonds helpt bij de aankoop, conservatie, restauratie en valorisatie van kunstwerken 
van Belgische kunstenaars van alle tijden, met uitzondering van hedendaagse 
kunstenaars. 

REALISATIE(S) > aankoop van een baritonsaxofoon in Es van Adolphe Sax. Het instrument dateert uit 
1846 en draagt het serienummer 2686. Het gaat hier om de oudste geïnventariseerde 
en bewaarde saxofoon, alle formaten samen; de saxofoon zal tentoongesteld 
worden in het Muziekinstrumentenmuseum (Brussel), dat één van de belangrijkste 
instrumentencollecties van Adolphe Sax bezit
> uitleen van drie vazen van Charles Catteau, een luster van Serrurier-Bovy en de stoel 
‘Parador’ van Jacques Dupuis, voor de tentoonstelling ‘Belgisch Design Pop Up 1’ 
(Brussel, Brussels Design Museum, van 9 september 2020 tot 3 oktober 2021)
> drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 98.221
> steun van € 30.000 aan de activiteiten van het Fonds Rubenianum

STEUN
Antwerpen Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten Antwerpen
Restaureren van ‘Het oordeel van Salomo’ en ‘Banket 
van de goden’ van kunstenaar Frans Floris I, 2 toptukken 
uit de collectie van het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen (KMSKA), dat als gerenoveerd 
museum binnen afzienbare tijd heropent.

64.048 €

Mechelen Kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw-over-de-Dijle

In het kader van een ingrijpende conservatiebehandeling, 
herstellen van de geblokkeerde parkettage en van de 
daardoor ontstane opstuwingen in de picturale laag van 
het paneel “De wonderbare visvangst” van Pieter-Paul 
Rubens, dat wordt bewaard in de kerk van Onze-Lieve-
Vrouw-over-de-Dijle in Mechelen.

28.183 €

Namur - Loyers Fabrique d’église Saint-
Sébastien Loyers

Aansluitend bij een al uitgevoerde bewarende fixering 
van de polychromie, en van een anoxische behandeling 
van ‘Saint-Hubert à cheval’ (16de eeuw) en ‘Saint-Roch’ 
(18de eeuw), overgaan tot het restaureren van deze 2 
waardevolle gepolychromeerde houten beelden van de 
kerk Saint-Sébastien de Loyers (bisdom Namen).

5.990 €

FONDS MARIE-JEANNE DAUCHY

DOELSTELLING Bewaring, conservatie, bescherming, restauratie en valorisatie van het Brussels cultureel 
patrimonium.
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REALISATIE(S) > aankoop van een staande lamp (ca. 1950) van Marcel-Louis Baugniet, een Luikse avant-
garde kunstenaar (1896-1995). In depot gegeven aan het Design Museum Brussels
> aankoop van twee krukjes (ca. 1930) van Huub Hoste (1881-1957), een Belgisch 
architect en stedenbouwkundige en een van de meesters van de avant-garde. In depot 
gegeven aan het Design Museum Brussels
> aankoop van een stoel (1952) van Renaat Braem (1910-2001), een van de belangrijkste 
vertegenwoordigers van de naoorlogse architectuur in België. In depot gegeven aan het 
Design Museum Brussels
> aankoop van een lounge chair en ottoman, Glasgow model (1968). In depot gegeven 
aan het Design Museum Brussels
> aankoop van een collectie sanza’s, typisch Afrikaanse muziekinstrumenten. In depot 
gegeven aan het Muziekinstrumentenmuseum, Brussel

FONDS DAVID-CONSTANT - LUIK BESCHERMEN EN VALORISEREN VAN HET LUIKSE ERFGOED

DOELSTELLING Het Fonds steunt zeer diverse projecten in Luik:
- de promotie van onderzoek en studies in de rechten aan de ULg
- de bescherming en het valoriseren van het Luikse erfgoed
- de verbetering van het onthaal, de opvolging en de levenskwaliteit van gehospitaliseerde 
zieke kinderen in het Luikse.
Meer informatie over het Fonds bij de actiedomeinen ‘Ontwikkeling van talenten’ en 
‘Armoede & Sociale rechtvaardigheid’.

REALISATIE(S) Projectoproep ‘Fonds David-Constant’ voor het beschermen en valoriseren van het Luikse 
erfgoed: 11 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 124.037.

STEUN
Dalhem Fabrique d´Eglise Saint Jean 

Baptiste de Bombaye
Behandeling en restauratie van een polychroom stenen 
beeld van St.-Elooi van Noyon uit 1340, dat een  grote 
erfgoedwaarde heeft, en de installatie in een museum.

7.500 €

Liège BAL-Musée des Beaux-Arts 
Liège

Restaureren en verpakken in inlays van 103 originele 
platen van een uitzonderlijke collectie van stripalbums in 
het Museum van Schone Kunsten (BAL) in Luik, om ze 
in de beste omstandigheden te kunnen tentoonstellen 
en bewaren én om een referentiecentrum voor strips te 
creëren.

27.225 €

BAL-Musée des Beaux-Arts 
Liège

Restaureren van werken van de Luikse school (17de 
eeuw), die een belangrijke plaats bekleden in het Musée 
des Beaux-Arts de Liège (BAL); naast regelmatig 
tentoongestelde werken gaat het ook om interessante 
schilderijen uit de reserve die nog stilistisch bestudeerd 
moeten worden.

16.873 €

CELIDA - Centre liégeois de 
documentation archivistique

Restaureren en beschermen van perkamenten van 
de middeleeuwen en de moderne tijden die worden 
bewaard in het Rijksarchief in Luik, om ze in de best 
mogelijke omstandigheden op lange termijn te kunnen 
bewaren, teneinde ervoor te zorgen dat specialisten de 
originelen kunnen raadplegen en dat ze in digitale vorm 
toegankelijk zijn voor het grote publiek.

25.000 €

Musée de la Vie wallonne Restaureren van een zijden crêpe jurk geborduurd 
met gitzwarte parels, uit de jaren 1920, een stuk uit 
de textielcollectie, dat verwijst naar het thema van 
de vrouwenemancipatie in de mode, teneinde het te 
bewaren en tentoon te stellen langs het vaste parcours 
in het Museum van het Waalse leven.

3.852 €

Musée du Grand Curtius Restaureren van architectuurelementen met decoratieve 
motieven van het gedeeltelijk intacte priesterkoor, 
teneinde het vollediger te kunnen voorstellen op 
de permanente rondleiding door het Grand Curtius 
Museum.

1.515 €

Musée du Grand Curtius Restaureren van drie stukken archeologische keramiek: 
een Kretenzische amfora, een dubbelwandige terracotta 
mok en een schaal met handgreep.

7.297 €
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Musée du Grand Curtius Behoud en restauratie van twee consoles en een bureau 
uit de 18e eeuw die deel uitmaken van de permanente 
rondgang van het Museum van Ansembourg.

16.698 €

Musée du Grand Curtius Restauratie van een reeks persoonlijke voorwerpen 
van de componist Eugène Ysaye, in 1892 ontworpen 
voor zijn Brusselse atelier. Na het overlijden van de 
beroemde violist werd zijn atelier op identieke wijze 
gereconstrueerd in het Grand Curtius museum in Luik, 
om dit uitzonderlijke erfgoed veilig te stellen.

5.582 €

Université de Liège Via een elektronische interface, ontwikkeld door de 
Bibliotheek ULiège, niet alleen toegang verschaffen tot 
het geschonken repertorium en de manuscripten van 
het Casanova-archief, maar ook tot de gedigitaliseerde 
originelen die in het Archief van Praag worden bewaard. 
Het creëren van een samenwerkingsplatform voor een 
team van specialisten dat verder zal werken aan de 
uitbreiding van het Fonds.

6.495 €

Visé Confrérie Notre-Dame de 
Lorette et Saint-Hadelin

Restaureren van een rococo-baldakijn uit de 18de eeuw 
van de voormalige kapittelkerk van Sint-Martinus en 
Sint-Hadelinus in Visé, dat tijdens Mariaprocessies werd 
uitgedragen, teneinde het in het priesterkoor van de kerk 
te plaatsen.

6.000 €

FONDS GRAAF THIERRY DE LOOZ - CORSWAREM

DOELSTELLING Bescherming van het roerend cultureel erfgoed dat bestemd is voor openbare collecties. 
Aankoop van meesterwerken en betekenisvolle documenten uit ons verleden. 

REALISATIE(S) Voortzetten van het beheer van de collecties 18e-eeuwse decoratieve kunst en Aziatische 
kunst van het Fonds.

FONDS MICHEL DEMOORTEL

DOELSTELLING Historisch en artistiek erfgoed van Edingen promoten en beschermen. Met bijzondere 
aandacht voor wandtapijten.

REALISATIE(S) > permanente tentoonstelling van twee wandtapijten uit de collectie in Maison Jonathas, 
Edingen. Om conservatieredenen zullen de wandtapijten elke twee jaar worden gewisseld
> schenking door de heer Michel Demoortel van een collectie zilveren en gouden 
penningen uit 1962, alsook bas-reliëfs in gips en terracotta, om ze te conserveren, te 
bestendigen en ze in de beste omstandigheden toegankelijk te maken in het Cabinet 
numismatique van de Société archéologique de Namur

FONDS RAPHAËL DE SMEDT

DOELSTELLING Valorisatie van het œuvre van schilder en beeldhouwer Jan de Smedt in zijn artistieke 
generatie.

REALISATIE(S) Steun van € 12.228 aan AGB MAC - Museum Hof van Busleyden (Mechelen) voor de 
Engelse en Nederlandse publicatie van de catalogus van de tentoonstelling ‘Kinderen van 
de Renaissance’ in het Museum Hof van Busleyden in Mechelen.

FONDS CAMILLE DE TAEYE

DOELSTELLING Het oeuvre van kunstenaar Camille de Taeye (1938-2013) bewaren, promoten en publiek 
toegankelijk maken in België en in het buitenland.

REALISATIE(S) > inventarisatie van de werken van de kunstenaar in samenwerking met de Artothèque 
van Mons
> presentatie van zeven schilderijen in het kader van het tentoonstellingsproject 
‘Surrealisme in de collecties van Mons’, georganiseerd door het BAM in Mons van 23 
maart 2019 tot 5 januari 2020
> schenking van verscheidene archiefdocumenten met betrekking tot het werk van 
Camille De Taeye en zijn echtgenote Gerda Vancluysen
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FONDS JAN DIERCKX

DOELSTELLING Bijdragen tot de verzameling, het behoud, het onderzoek en de verspreiding bij het publiek 
van de geschiedenis van de boekdrukkunst en van het bestaande erfgoed. Het Fonds 
zal in de eerste plaats de activiteiten ondersteunen van het Plantin-Moretusmuseum in 
Antwerpen. 

REALISATIE(S) Installatie van het bestuurscomité van het Fonds.

FONDS JACQUELINE EVRARD EN MAURICE D’HAESE

DOELSTELLING Steunt projecten in de streek van Mariembourg, die zich inzetten voor de bescherming 
van het spoorwegerfgoed. 

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 47.000.

STEUN
Couvin - Mariembourg Chemin de fer à vapeur des 

trois vallées.
Reconstrueren van een reizigerswagon van het 
Pruisische type, uit 1908, en beveiligen van de 
infrastructuur voor stroomtreinen in de ‘Trois Vallées’.

47.000 €

FONDS MYRIAM GARFUNKEL

DOELSTELLING Het Fonds financiert restauraties van oude en historisch belangrijke films die bewaard 
worden in het Koninklijk Belgisch Filmarchief.

REALISATIE(S) Filmvoorstelling ter nagedachtenis van Myriam Garfunkel, met de voorstelling van de 
digitaal gerestaureerde film: ‘Dorothy Vernon of Haddon Hall’ van Marshall Neilan en Mary 
Pickford, USA, 1924 (Brussel, 7 oktober).

STEUN
Brussel Cinematek/ Cinémathèque 

royale de Belgique
Cinematek (restauratie van de film ‘Dorothy Vernon’ van 
Marshall Neilan (1924).

21.300 €

FONDS RAPHAËL ET FRANÇOISE HAEVEN 

DOELSTELLING Zorgen voor de restauratie en ontsluiting van het Belgisch historisch erfgoed via 
schilderijen, muziekinstrumenten, roerend erfgoed en kunstwerken in het algemeen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 1.000.

STEUN
Visé Compagnie Royale des 

Anciens Arbalétriers de Visé
Steunen van de publicatie van historische, culturele 
en wetenschappelijke artikels over, enerzijds, de 
geschiedenis en de praktijken van de koninklijke 
Compagnie van voormalige Kruisboogschutters van 
Visé, en, anderzijds, over de historische, culturele en 
geologische kenmerken van de stad Visé.

1.000 €

FILANTROPISCHE ACTIE XAVIER HUFKENS NV

DOELSTELLING Steun aan musea die moderne en hedendaagse kunst bevorderen en bewaren.
REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 3.000.

STEUN
FRANKRIJK Centre national d’art et de 

culture Georges Pompidou
Steun verlenen aan het publiceren van de catalogus van 
een tentoonstelling over de kunstenares Alice Neel, die 
plaatsvindt in het Centre Pompidou, in Parijs, van 10 juni 
tot 24 augustus 2020.

3.000 €

FONDS RENÉ EN KARIN JONCKHEERE

DOELSTELLING Het Fonds besteedt aandacht aan roerend cultureel erfgoed in de breedste betekenis; 
het richt zich tot Brusselse openbare instellingen die Brusselse kunstwerken met een 
Europese dimensie bezitten.
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REALISATIE(S) Het Fonds steunde drie projecten rond bewaring van roerend cultureel erfgoed voor een 
totaalbedrag van € 129.744.

STEUN
Brussel Academia Belgica Bewaren en fotografisch en digitaal inventariseren van 

120 grote plannen van het gebouw en 37 mappen met 
aanwijzingen over het vervaardigen van het meubilair 
van de Academia Belgica (1937-1939) in Rome, een 
modernistisch juweeltje, gebouwd van 1937 tot 1939 
door de Italiaan Gino Cipriani en de Brusselaar Jean 
Hendrickx-Van den Bosch die ook de interieurdecoratie 
en de meubels ontwierp.

9.744 €

Elsene Fondation Périer-D’Ieteren Restaureren en conserveren van het Brusselse retabel 
‘Aanbidding der Wijzen’, dat zich bevindt in Milaan 
(basiliek van de Santi Apostoli en San Nazaro Maggiore).

60.000 €

OOSTENRIJK KHM Kunsthistorisches 
Museum Wien

Bewaren en digitaliseren van de 10 grote, unieke 
renaissance-tapijtkartons voor een serie monumentale 
tapijten over de Verovering van Tunis door Keizer Karel 
V (1535); het gaat om zo’n 1000 aparte aan elkaar 
geplakte bladen papier, die rond 1546-1552 in aquarel 
en gouache werden beschilderd door Jan Cornelisz. 
Vermeyen; vandaag behoren ze tot de collectie van het 
Kunsthistorisches Museum (KHM) in Wenen.

60.000 €

FONDS JOS KNAEPEN

DOELSTELLING Een collectie abstracte kunst van een 50-tal werken bewaren en publiek toegankelijk 
maken.

FONDS CLAIRE ET MICHEL LEMAY

DOELSTELLING Doornik en Picardisch Wallonië nog aantrekkelijker maken door aandacht te besteden 
aan artistieke, culturele en erfgoedprojecten en hun repercussies op de economische en 
sociale ontwikkeling.

REALISATIE(S) > projectoproep van het Fonds Claire et Michel Lemay: 16 projecten kregen steun voor 
een totaalbedrag van € 282.850
> aankoop van het historisch archief van het Kasteel van Attre in Henegouwen, het telt 
zo’n 400 tot 600 documenten uit de 14e tot de 18e eeuw en vormt een belangrijke bron 
aan informatie over de voornaamste adellijke families uit de provincie Henegouwen

STEUN
Beloeil - Aubechies Archéosite  et Musée 

d’Aubechies-Beloeil
Maken van een nieuwe meeslepende audiovisuele 
4D-voorstelling van een archeologische reis die zo’n 
7000 jaar teruggaat in de tijd; en verwerven van het 
benodigde projectiemateriaal (3D en 4D voor de speciale 
effecten).

45.000 €

Komen-Waasten - 
Komen

Open Music Een oude nachtclub in Komen aankopen en verbouwen 
tot een jazzclub die ruimte biedt voor alternatieve 
culturele concerten, debatten en verenigingen.

20.000 €

Moeskroen Groupes Relais Steunen van een school bij het bestrijden van 
schooluitval en ze helpen om kinderen en jongeren te 
blijven onderrichten.

35.000 €

Moeskroen - Dottenijs Spoutnik 45 Steunen van het ‘Alan Turing’-project dat focust op 
wiskundige en digitale innovatie, om kinderen in 
heel Picardisch Wallonië gevoelig te maken voor 
de wiskundige aspecten die verbonden zijn aan het 
dagelijkse gebruik van hun gsm, computer of voetbal; 
als tegenwicht voor de slechte wiskunderesultaten, het 
tekort aan informatici en het lage aantal afgestudeerden 
van het hoger onderwijs in deze streek.

5.300 €
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Sint-Lambrechts-Woluwe Tour des Sites Elke avond van 13 tot 29 augustus 2021 aan de O.L.V.-
kathedraal van Doornik via een groot totaalspektakel met 
videobeelden, het historische verhaal van dit prestigieuze 
gebouw oproepen, om de kathedraal met de vijf 
klokkentorens architecturaal in de kijker te zetten.

30.000 €

Tournai Capriccio Rekening houdend met de verschillende 
coronamaatregelen, zoveel mogelijk blijven organiseren 
van events rond klassieke muziek in Doornik: concerten 
(online), pedagogische activiteiten (LAB, workshops), 
stages, open repetities.

5.000 €

Conservatoire de la Ville de 
Tournai

Restaureren van 2 contrabassen die zullen worden 
gebruikt in de contrabasklas, die onlangs werd opgericht 
in Doornik.

7.500 €

Entreprendre Wapi Ontwikkelen van een universitaire leerstoel die focust 
op wetenschappelijk onderzoek, bijscholing van 
bedrijfsmanagers en sensibilisering van studenten uit de 
streek, om bij te dragen tot de sector van de agrovoeding 
en de algemene economische ontwikkeling in Picardisch 
Wallonië.

50.000 €

Fabrique d’église cathédrale 
Notre-Dame

Laten ontwerpen van een originele artistieke creatie in 
het kader van een nieuwe liturgische inrichting van de 
romaans-gotische O.L.V.-kathedraal van Doornik, die 
sinds 2001 op de werelderfgoedlijst van de Unesco 
staat.

25.000 €

La Piste aux Espoirs Organiseren van een internationaal circusfestival in het 
hart van Doornik, met een innovatieve programmatie 
en nieuwe emblematische circusacts uit België en het 
buitenland.

20.000 €

Les Jeunesses Musicales de 
Wallonie picarde

Organiseren van filosofie-, muziek- en kunstworkshops 
voor leerlingen van het 5de en 6de jaar SO van de 
Ursulines et de La Madeleine (ULM), als voorbereiding 
op een publieke presentatie rond identiteiten (Wie zijn 
wij?) door de jongeren op het festival Les Inattendues de 
Tournai 2021.

2.050 €

Les rencontres inattendues, 
musiques et philosophies

Organiseren van een speciaal event rond het thema 
(Waar gaan we heen?) in het kader van het festival 
‘Rencontres Inattendues’; in de zomermaanden plannen 
van workshops en een groot debat met 3 filosofen en op 
29 augustus afsluiten met 2 avondvoorstellingen; alles 
wordt verspreid via televisie, de website van het festival 
en sociale media.

10.000 €

Pasquier Grenier Restaureren van een kanunnikskruis van het 
kathedraalkapittel van Doornik.

Ramdam Festival Organiseren van het tiende ‘Doornik Ramdam Festival’, 
met fictiefilms, documentaires en kortfilms, gekoppeld 
aan debatten, workshops, conferenties, tentoonstellingen 
en concerten die de bezoekers aanzetten om de wereld 
anders te bekijken.

17.500 €

Tournai Jazz Evenements Als antwoord op het wegens de pandemie in 2020 
afgelaste Jazz Festival in Doornik, met de 10de editie 
in 2021 een dubbelslag slaan: spreiden van het festival 
over 10 (i.p.v. 5) dagen en optredens organiseren op 
dubbel zoveel podia, teneinde het verloren plezier goed 
te maken.

10.000 €

FRANKRIJK Jacquart Chloé Inzetten van fotografie, shows en teksten om bij te 
dragen tot het heropbouwen van het evenwicht en 
respect dat menselijke wezens zouden moeten hebben 
tegenover de natuur en dus tegenover zichzelf; met 
een boom als symbool van de natuur, en teksten als 
symbool van de mens, creëert de kunstenaar een 
verband, beschadigd door de tijd, tussen 2 werelden, die 
in werkelijkheid 1 wereld zijn.

500 €
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FONDS POUR LA MÉMOIRE DU CHEMIN DE FER VICINAL

DOELSTELLING Het materieel wordt gerestaureerd en rijklaar gemaakt met respect voor de historische 
context. Het Fonds focust vooral op aanvragen uit de streek van Thuin.

REALISATIE(S) Restauratie van de stoomlocomotief HL 303 om die opnieuw op de rails te zetten op het 
ASVI-netwerk, Thuin.

M-MUSEUM FONDS

DOELSTELLING Steunt culturele, wetenschappelijke, museale en/of publieksgerichte projecten van het 
M-Museum Leuven, dat zowel oude meesters als hedendaagse kunstenaars aan bod laat 
komen.

REALISATIE(S) > steun voor het tentoonstellen van de collectie en aan de educatieve projecten van het 
museum
> lancering van een nieuwe fondsenwervingscampagne om opkomende kunstenaars te 
steunen

FONDS FRANZ VAN MONTFORT

DOELSTELLING Conservatie en ontsluiting van de werken die de oprichtster geschonken heeft aan het 
Fonds. Het Fonds zal een selectie van de werken in bewaring geven of aanbieden voor 
tentoonstellingen.

REALISATIE(S) Verdere inventarisatie van de werken van de kunstenaar.

FONDS ANTOINE MORTIER

DOELSTELLING Steunen van het bewaren, beschermen, promoten en beheren van het werk van de 
beroemde Belgische kunstenaar Antoine Mortier (1908-1999).

REALISATIE(S) Steun voor de tentoonstelling ‘Antoine Mortier. Ink made real’, in het Tsinghua University 
Art Museum in Beijing. Een fascinerende dialoog tussen de werken in Chinese inkt van 
de Brusselse schilder, en traditionele en hedendaagse Chinese schilderijen in dezelfde 
techniek (China, Beijing, 6 december 2019 tot 22 maart 2020).

FONDS THOMAS NEIRYNCK

DOELSTELLING Promotie van de abstracte kunst uit de tweede helft van de 20ste eeuw in België door de 
conservatie en het tentoonstellen van de waardevolle collectie ‘Thomas Neirynck’.

REALISATIE(S) > uitleen van twee werken uit de collectie van het Fonds voor de tentoonstelling ‘Hoe? 
Boer! – ‘Dada voor nu, en voor straks, Dada voor altijd’ (Mu.ZEE, Oostende, 28 september 
2019 tot 5 januari 2020)
> uitleen van drie werken van Antoine Mortier van het Fonds Neirynck voor de 
tentoonstelling ‘Antoine Mortier. Ink made real’, in het Tsinghua University Art Museum in 
Beijing, georganiseerd door het Fonds Antoine Mortier (China, Beijing, 6 december 2019 
tot 22 maart 2020)

FONDS JACQUELINE NONKELS

DOELSTELLING De jaarlijkse prijs Jacqueline Nonkels (€ 5.000) steunt het behoud en de ontsluiting van 
het Belgisch surrealisme.
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REALISATIE(S) De Prijs Jacqueline Nonkels (waarde: € 5.000) wordt jaarlijks uitgereikt aan elke 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die, zelfs gedeeltelijk, een succesrijke bijdrage 
levert tot de kennis, de bescherming, de restauratie, de bewaring en de ontsluiting van het 
surrealistische erfgoed in België. In 2020 werd hij toegekend aan twee laureaten:
>> Caterina Caputo voor haar verhandeling over de veelzijdige activiteiten van E.L.T. 
Mesens (Brussel, 1903-71) als surrealistisch kunstenaar, maar ook als kunstverzamelaar 
en -handelaar in België en in het buitenland, na WOII
>> Stéphane Massonet voor ‘Dépassons l’anti-art’ (Voorbij de anti-kunst), een publicatie 
met meer dan 200 teksten van de Belgische dichter Christian Dotremont over kunst, 
literatuur en film, die belangrijk zijn voor het Belgische surrealisme en Cobra
> steun van € 13.000 aan de onafhankelijk kunstuitgever Ludion (Brussel) voor de 
publicatie in 3 talen – Frans, Nederlands en Engels – van 100 nummers van ‘Vendredi’, 
het handgeschreven Belgisch surrealistisch tijdschrift dat verscheen van 1949 tot 1951.

PRIVATE ART SUPPORT FOUNDATION - FONDS

DOELSTELLING Projecten voor het bij elkaar houden en valoriseren van oeuvrecollecties van 
toonaangevende kunstenaars, om zo een consistent beeld te geven van een 
betekenisvolle periode uit hun oeuvre.

REALISATIE(S) Steun van € 50.000 aan het PASF Fonds voor de ontwikkeling van zijn activiteiten.

FONDS RASSENFOSSE

DOELSTELLING Het werk van de schilder Armand Rassenfosse en zijn atelierwoning onder de aandacht 
brengen.

REALISATIE(S) > uitleen van het werk ‘De gele kamerjas’ voor de tentoonstelling ‘De taal van het lichaam’ 
(Leuven, M-Museum, 23 mei 2019 tot 19 april 2020)
> reflectie rond de nieuwe bestemming van de atelierwoning

FONDS RELIGIEUS ERFGOED MECHELEN

DOELSTELLING Het religieus erfgoed in Mechelen bewaren, restaureren en ontsluiten.
REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 3.075.

STEUN
Mechelen Kerkfabriek Onze-Lieve-

Vrouw-over-de-Dijle
Restaureren van de mantels van het beeld O.-L.-Vrouw 
van Zeven Weëen van Antoon Faydherbe (ca. 1580-
1653), in de O.-L.-Vrouw-over-de-Dijlekerk in Mechelen.

2.635 €

Kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw-over-de-Dijle

Steunen van de tentoonstelling ‘Van duisternis naar 
Licht’ over het bombardement op de O.-L.-Vrouw-over-de-
Dijlekerk in 1944, de weg tot restauratie tussen 1945 en 
1968 en het uiteindelijke resultaat.

440 €

RELIGIEUS ERFGOED FONDS

DOELSTELLING In eerste instantie focust het Fonds op de restauratie van de erfgoedsite Abdij van Park 
in Heverlee en op de conservatie van het waardevol artistiek en cultureel erfgoed van de 
Abdij.

REALISATIE(S) Het Fonds heeft beslist om de ontsluiting en ontwikkeling van het Museum Parcum (op 
de site van Abdij van Park) verder te ondersteunen. 

RUBENIANUM FUND

DOELSTELLING Fundraising via een systeem van patronage,  om met de nodige financiële middelen het 
prestigieuze Corpus Rubenianum te  kunnen afwerken.
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REALISATIE(S) > het Fonds werd opgericht in 2010 om het ‘Corpus Rubenianum’ te voltooien. Het 
‘Corpus Rubenianum’ is de oeuvrecatalogus van het volledige werk van Peter Paul 
Rubens, die gestart werd in 1960
> twee volumes zijn in voorbereiding:
>> Portraits of Unidentified and Newly Identified Sitters Painted in Antwerp: Corpus 
Rubenianum Ludwig Burchard XIX. 3, Katlijne Van der Stighelen, Hans Vlieghe 
>> Study Heads: Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, Part XX, 2, Nico Van Hout
> steun van € 190.000 aan Centrum Rubenianum om de realisatie van de oeuvrecatalogus 
van Peter Paul Rubens te kunnen voortzetten
> fundraising via een systeem van patronage om het prestigieuze ‘Corpus Rubenianum’ te 
kunnen afwerken
> bijdrage aan de uitgave van het driemaandelijks tijdschrift ‘The Rubenianum Quarterly’ 
> het Fonds kreeg € 30.000 steun van het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché voor zijn 
activiteiten

FONDS VOOR HET ERFGOED IN SCHAARBEEK

DOELSTELLING Focus op openbare kunst (standbeelden, fonteinen,...) om de publieke ruimten in 
Schaarbeek te verfraaien.

REALISATIE(S) > haalbaarheidsstudie voor de creatie van een lichtwerk, een lantaarn aangesloten op de 
openbare verlichting, een hedendaags antwoord op de Elektriciteitsmast van Jacques de 
Lalaing
> steun voor de plaatsing van de Totem van Jean-Henri Compère, gerealiseerd in het 
kader van het Kunstparcours in de openbare ruimte op de Chazalrotonde in Schaarbeek
> steun aan de fondsenwervingscampagne van het Komeetnetwerk en aan de 
projectoproep voor kunstenaars voor de oprichting van een herinneringsmonument voor 
het Komeetnetwerk van het verzet

FONDS PASTOOR MANOËL DE LA SERNA

DOELSTELLING Het Fonds werd opgericht ter nagedachtenis van Charles-Antoine de la Serna, de eerste 
verantwoordelijke van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 53.858.

STEUN
Brussel Koninklijke Bibliotheek van 

België / Bibliothèque royale de 
Belgique

Een grote bijdrage leveren aan het op microfilm zette, 
digitaliseren en ontsluiten van het Fonds Gaston 
Mertens, dat een prachtig overzicht biedt van de pers in 
onze gewesten, van het midden van de 18de eeuw tot na 
de Tweede Wereldoorlog.

50.000 €

Jodoigne Comité Scolaire Notre-Dame Inrichten van de speelplaats en ze beschermen met een 
omheining.

3.858 €

FONDS SIMENON PATRIMONIUM

DOELSTELLING Bewaren en vervolledigen van de collectie rond het oeuvre en leven van de schrijver: 
manuscripten, typoscripten, briefwisseling, boeken, meubels en objecten die hij 
koesterde.

REALISATIE(S) Aankoop, door het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting, van voorbereidend 
handgeschreven manuscript van de roman ‘Maigret et le tueur’ (1969). In depot gegeven 
bij de ULiège, Fonds Georges Simenon.

FONDS VAN DE VRIENDEN VAN DE SINT-MICHIELS- EN SINT-GOEDELEKATHEDRAAL

DOELSTELLING Projecten steunen voor conservatie, restauratie en bescherming van het artistiek erfgoed 
van de kathedraal.

REALISATIE(S) > steun van € 16.000 aan Culture et Tourisme - Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule 
voor de organisatie van musicale animatie en concerten in de kathedraal
> steun van € 6.017  voor de restauratie (herstel van de rietpijpkernen) van het Collonorgel 
van de kathedraal
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STEUN
Brussel Culture et Tourisme 

Cathédrale des SS. Michel et 
Gudule

Organiseren van orgelconcerten en optredens met 
muziekensembles; en ook van tentoonstellingen in de 
kathedraal.

16.000 €

Fabrique d’église cathédrale 
des St-Michel et Gudule

Herstellen van de rietpijpkernen van het Collonorgel van 
de kathedraal.

6.017 €

FONDS ERIC SPEECKAERT POUR L’ÉTUDE DES OEUVRES DU PRINCE CHARLES-JOSEPH DE LIGNE

DOELSTELLING Een bibliofiele verzameling over de tuinarchitectuur en -kunst die werd geschonken aan 
de Stichting en in depot werd  gegeven aan de universitaire bibliotheek Moretus Plantin in 
Namen.

REALISATIE(S) > toegankelijk maken van een bibliofiele verzameling met betrekking tot Charles-Joseph 
de Ligne
> aankoop van een collectie van 190 boekbanden, in depot gegeven aan de Koninklijke 
Bibliotheek van België

FONDS MARIE-BERNADETTE ET MICHEL TEHEUX

DOELSTELLING Bestuderen en ondersteunen van programma’s die hedendaagse kunstuitingen integreren 
in religieuze gebouwen.

REALISATIE(S) Steun voor het nieuwe portaal van de kathedraal van Luik.

FONDS JEAN-PIERRE THIBAULT

DOELSTELLING Het Fonds Thibault is actief op twee actiedomeinen:
- steun aan de conservatie van de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal en de Onze-
Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk in Brussel;
- steun aan projecten voor de sociale en economische ontwikkeling van de bevolking in de 
ex-provincie Katanga (DRCongo).

REALISATIE(S) Steun van € 150.000 aan de Kerkfabriek van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal 
voor de aankoop van een gouden tabernakel van Brusselse origine uit de 17de eeuw, en 
de plaatsing ervan in de kapel Notre-Dame.

FONDS PIERRE FRANÇOIS TILMON

DOELSTELLING Het Fonds Tilmon heeft een dubbele doelstelling: enerzijds musea in Namen steunen 
via aankoop, conservatie, restauratie en valorisatie van hun erfgoed, en anderzijds 
economische herstructurering stimuleren en tewerkstelling creëren in de streek Bergen-
Borinage (zie Maatschappelijk engagement).

REALISATIE(S) > activiteiten in de streek van Namen:
>> aankoop van ‘Troughout’, een werk van Luc Etienne, een Henegouwse houtgraveur. Het 
werk werd in depot gegeven aan La Tour d’Anhaive, Namen
>> aankoop van het werk ‘Le Verre d’eau’ van Jane Graverol (1905-1984), een Belgische 
surrealistische schilder. Het werk werd in depot gegeven aan Delta, Namen
>> uitleen van een zilveren kaarsensnuiter van Adrianus I voor de tentoonstelling ‘175 ans 
d’existence de la Société archéologique de Namur’ (Namen, van 28 oktober 2020 tot 12 
februari 2021)
>> begeleiding bij de ontwikkeling van het renovatie- en uitbreidingsproject van de Musée 
des arts anciens du Namurois – TreM.a door een opdrachthouder ter beschikking te 
stellen. Het dienstencontract voor de aanstelling van een projectmanager voor studie en 
opvolging van de uitvoering van de renovatie en de uitbreiding van het Hôtel de Gaiffier 
d’Hestroy, waarin het museum is ondergebracht, is in 2020 van start gegaan en is 
momenteel bezig
>> vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 64.500

STEUN
Namur Les Amis de l’Hôtel de 

Groesbeeck-de Croix
Restaureren van een bidstoel in Louis XIV-stijl, met 
inlegwerk van walnoten en ivoor, gemaakt op het einde 
van de 17de eeuw.

4.500 €
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NAM-IP (Numerical Artefacts 
Museum - Informatique 
Pionnière)

Het Computer Museum NAM-IP aanpassen aan de 
eisen van een nieuw decreet dat van toepassing is op de 
museumsector; om de museum- en de publiekswerking 
te laten erkennen door de Federatie Wallonië-Brussel; 
en om subsidies te krijgen voor de werking en de 
wetenschappelijke opdrachten van het museum.

20.000 €

NAM-IP (Numerical Artefacts 
Museum - Informatique 
Pionnière)

Bewaren van de collecties van het Fonds baanbrekende 
informatica (FIP) in België.

5.000 €

Société Archéologique de 
Namur

Organiseren van een tentoonstelling over het 
Antifonarium van Salzinnes, een gezangenboek uit het 
midden van de 16de eeuw van het klooster Val Saint-
Georges in Salzinnes (nabij Namen), dat wordt bewaard 
in de universiteitsbibliotheek van Halifax, in Canada.

15.000 €

Société Archéologique de 
Namur

Betalen van de transportkosten gekoppeld aan de 
tentoonstelling ‘Eeuwen van stilte: ontdekking van het 
Antifonarium van Salzinnes’, een gezangenboek dat 
in de 16de eeuw werd gemaakt voor het klooster Val 
Saint-Georges de Salzinnes en dat wordt bewaard in de 
universiteitsbibliotheek van Halifax, in Canada.

20.000 €

FONDS CHARLES VANDENHOVE

DOELSTELLING Beheer en valorisatie van de collectie hedendaagse kunst van Charles Vandenhove (1927-
2019), één van de belangrijkste Belgische architecten van de 20ste eeuw. 

REALISATIE(S) > schenking collectie Nadine Tasseel: exemplaar van het volledig oeuvre fotowerken met 
documentatie van de fotograaf Nadine Tasseel, zilverprints archivaal behandeld met 
selenium, in depot gegeven aan het Centrum voor Architectuur en Kunst / UGent
> één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 350.000.

STEUN
Gent UGent Steunen van een interfacultair studiecentrum, ontworpen 

door architect Charles Vandenhove, waarin de vakgroep 
Architectuur en Stedenbouw (FEA) en de vakgroep 
Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (FLW) 
samenwerken voor onderwijs en onderzoek met de focus 
op kunstverzamelingen, tentoonstellingsgeschiedenis en 
tentoonstellingsarchitectuur.

350.000 €

FONDS MARCEL VAN ROOY – ELISE DE SMET

DOELSTELLING Aankoop, conservatie en valorisatie van kunstwerken in faience en porselein, in Belgische 
musea die befaamd zijn voor hun keramiekcollecties. 

REALISATIE(S) Aankoop van een buste van Willem I, prins van Oranje-Nassau en koning der Nederlanden, 
gemaakt door de Manufactuur van Doornik. De buste in porselein dateert uit begin 19de 
eeuw en werd in 1820 voorgesteld op de Nationale Nijverheidstentoonstelling in Gent. 

FONDS VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK

DOELSTELLING Steun voor erfgoedbibliotheken bij hun fondsenwervende activiteiten voor projecten die 
bijdragen tot de instandhouding van hun culturele erfgoedcollecties.

REALISATIE(S) Filantropen steunen projecten die het erfgoed van erfgoedbibliotheken in Antwerpen 
aanvullen en versterken.

FONDS CHARLES VREEKEN

DOELSTELLING Aankoop, conservatie en valorisatie van werken van Belgische kunstenaars uit alle 
periodes en disciplines. Steun aan Belgische musea, door hun collecties te verrijken via 
de aankoop van werken of via steun aan projecten die hun naambekendheid verhogen. 
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REALISATIE(S) Aankoop van de sculptuur ‘49 boules de même couleur sur un plan incliné mais surélevé’ 
van Pol Bury: geïnspireerd door het surrealisme, gaat het beeldhouwwerk in tegen 
het gezond verstand, aangezien de ballen waaruit het is opgebouwd het hellende vlak 
opklimmen.

FONDS MICHEL WITTOCK

DOELSTELLING Bescherming en ontsluiting van boeken en collectieobjecten,  als waardevolle getuigen 
van boekkunst en boekbinderij.  Toekomst garanderen van de verzameling en de 
wetenschappelijke activiteiten van de Bibliotheca Wittockiana .

REALISATIE(S) Met de steun van de Koning Boudewijnstichting werd de Belgische kunstenaar Camiel 
Van Breedam geëerd met een tentoonstelling in de Bibliotheca Wittockiana, van 9 
september 2020 tot 31 januari 2021. Met deze tentoonstelling brachten de Stichting 
en de Bibliotheca Wittockiana hulde aan Michel Wittock, die in 2020 overleed. Deze 
gepassioneerde boekenliefhebber, stichter van de Bibliotheca Wittockiana, had 10 jaar 
geleden al een groot deel van zijn wereldberoemde collectie boeken en boekbanden aan 
de Koning Boudewijnstichting geschonken.

FONDS VRIENDEN VAN DE STICHTING ARS MECHANICA

DOELSTELLING Getuigenissen verzamelen van het rijke industriële verleden in het Luikse (en daarbuiten) 
waaraan de voormalige Fabrique Nationale en de bedrijven van de groep Herstal hebben 
bijgedragen.

FONDS VRIENDEN VAN PAUL DELVAUX MUSEUM

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van het Paul Delvaux Museum die het werk van de 
kunstenaar in België en de rest van de wereld promoten.

FONDS VRIENDEN VAN ESPACE EUROPÉEN POUR LA SCULPTURE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van Espace Européen pour la Sculpture die beeldende 
kunstenaars uit de verschillende lidstaten van de Europese Unie promoten.

FONDS VRIENDEN VAN HET HORTAMUSEUM

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van het Hortamuseum voor de verspreiding van het 
gedachtegoed en het werk van architect baron Victor Horta, boegbeeld van de art 
nouveau.

FONDS VRIENDEN VAN IMAL

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van iMAL, een Brussels kunst- en cultuurcentrum dat 
technologiebonden artistieke en creatieve praktijken ondersteunt, en kunstenaars bij hun 
onderzoek, experimenten en producties. 

FONDS VRIENDEN VAN KERAMIS

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van Keramis (La Louvière), het centrum voor keramiek van 
de Franse Gemeenschap, die activiteiten promoten en aanmoedigen rond de creatie van 
artistieke keramiek in de Federatie Wallonië-Brussel. 

EUROPEAN FRIENDS OF THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die worden ontwikkeld door het Metropolitan Museum of 
Art, New York City, en focussen op kunsteducatie en -sensibilisering van het grote publiek.

FONDS VRIENDEN VAN HET MIDDELHEIMMUSEUM

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van het Antwerpse Middelheimmuseum, dat een 
recreatieve parkfunctie combineert met een museale werking om een zo breed mogelijk 
publiek aan te spreken.
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FONDS VRIENDEN VAN MOMU

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die bij modeliefhebbers uit binnen-en buitenland de unieke 
rol van ‘Antwerpen modestad’ onderstrepen.

FONDS VRIENDEN VAN DE MUSEA VAN DE STAD BRUSSEL

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten van de Musea van de Stad Brussel die het artistiek en 
historisch erfgoed van de stad Brussel valoriseren. 

FONDS VRIENDEN VAN MUSÉE ROPS

DOELSTELLING Steun aan projecten van het Félicien Ropsmuseum in Namen: aankopen, bewaring en 
digitalisering van werken, educatieve activiteiten en culturele bemiddeling.

FONDS VRIENDEN VAN HET RUBENSHUIS

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van het Rubenshuis, die bijdragen tot de studie en de 
bekendmaking van het leven en werk van Peter Paul Rubens en zijn tijdperk

FONDS VRIENDEN VAN FONDATION SAINT-LAMBERT

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de Fondation Saint-Lambert rond het behoud en de 
promotie van het Luiks religieus en cultureel, materieel en immaterieel erfgoed.

FONDS VRIENDEN VAN WIELS

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten die tijdelijke tentoonstellingen presenteren en 
opzetten voor nationale en internationale artiesten, zowel opkomende talenten als vaste 
waarden.

ARCHITECTURAAL ERFGOED

FONDS ROLAND BARTHOLOMÉ

DOELSTELLING Zorgen voor de bescherming, instandhouding, restauratie en opwaardering van het 
Europese mijnbouw- en industriële erfgoed, met prioriteit voor het Ruhrgebied in 
Duitsland.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun van het Fonds voor een totaalbedrag van € 70.000.

STEUN
DUITSLAND Duisburg Kontor 

Hallenmanagement GmbH 
- Landschaftspark Duisburg-
Nord

Verzekeren van de verkeersveiligheid, creëren van een 
vluchtroute en repareren van de gevel van het gebouw 
waar in de vorige eeuw hoogovengas werd gezuiverd, 
om het toegankelijk te maken voor toeristische 
rondleidingen; het gebouw is onderdeel van het 
voormalige hoogovencomplex dat nu als industrieel 
erfgoed en toeristische trekpleister is geïntegreerd in het 
openbaar park in Duisburg-Nord.

35.000 €

LWL-Industriemuseum 
Henrichshütte Hattingen

In het huidige industriemuseum en voormalig industrieel 
bedrijf Henrichshütte in Hattingen, als link tussen 
verleden en toekomst een iconische reservekopie 
tentoonstellen van de observatiekoepel ‘Cupola’, die daar 
allebei werden geproduceerd voor het ruimtestation ISS.

15.000 €

Stiftung Zollverein Ontwikkelen van een modulaire bezoekers-app, 
met virtual realty-mogelijkheden en navigatieopties 
voor individuele bezoekers, voor het tot UNESCO 
Werelderfgoed uitgeroepen industriële complex 
Zollverein in Essen, ooit de grootste steenkolenmijn ter 
wereld en nu een plek voor kunst, cultuur en creativiteit.

20.000 €
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FONDS CHÂTEAU DE FAGNOLLES

DOELSTELLING Steunen van projecten voor het beveiligen en in stand houden van de ruïnes van dit 
zeldzame waterkasteel, vlakbij de Franse grens (gemeente Philippeville).

REALISATIE(S) > na het verkrijgen van het Erfgoedcertificaat worden stappen ondernomen voor de 
restauratie van een baai als voorbereiding van de volgende fases in de restauratie van de 
site
> verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor het herstel van een baai
> aanstellen van een architect voor stabiliseringswerken en de opvolging van het 
kasteeldossier
> fotogrammetrische studie van de dringende stabiliseringen

FONDS COOREMAN-BAECKELMANS

DOELSTELLING Bescherming van het architecturaal erfgoed van de stichter in Tisselt.

FONDS DE COUNE-PAULMIER

DOELSTELLING Conservatie van het geklasseerde monument Maison de la Tour Villa Paulmier te Lixhe 
(Visé), dat voor bewoning wordt omgebouwd.

REALISATIE(S) Onderhoud van het park.

FONDS RICHARD FORGEUR

DOELSTELLING Restaureren van beschermde huizen, kastelen en kerken op het grondgebied van de 
provincie Luik.

REALISATIE(S) Vier restauratieprojecten kregen steun van het Fonds voor een totaalbedrag van € 
125.014.

STEUN
Clavier Administration communale de 

Clavier
Restaureren van het Romaanse O.L.V.-kerkje van Saint-
Fontaine in Clavier, een van de mooiste uithoeken van 
de provincie Luik: gebinte, dakbedekking, metselwerk, 
houtwerk, bescherming van de vensters; om het 
kerkje te behouden ten einde er liturgische en, vooral 
ook, culturele activiteiten te organiseren (concerten, 
tentoonstellingen, erfgoeddagen).

60.000 €

Liège Deffense Christian Voltooien van de restauratie van de unieke art-
nouveaugevels van het huis in de rue de la Liberté in Luik 
(Outremeuse); naast het herstellen van het smeedijzer 
en van de ramen, en het plaatsen van paaltjes op het 
trottoir, gaat het vooral om het ondersteunen van 
didactische acties: het drukken van een verhandeling 
over de geschiedenis en de restauratie van het gebouw, 
eenmalige tentoonstellingen in het gebouw en de 
verlichting van de al gerestaureerde sgraffittopanelen 
(frescotechniek).

9.014 €

Ville de Liège - Collège des 
Bourgmestre et Echevins

Restaureren van het middenpaneel van de esthetisch 
en historisch waardevolle Samaritaanse Fontein 
die zich bevindt op de binnenplaats van het hotel 
Wodon-Mercken in de Feronstrée 129 in Luik; de 
werken omvatten het stabiliseren van de ruwbouw, 
het reconstrueren van het verdwenen leien dak en van 
het beeld van de maagd dat figureert op dit onroerend 
erfgoed dat wordt toegeschreven aan beeldhouwer Jean 
Delcour (1631-1707).

40.000 €

Visé La Porte ouverte visétoise Restaureren van de gevel (zandstralen en voegen) van 
een gebouw in Visé (Wezet, provincie Luik), dat sinds 
1969 wordt gebruikt door de vzw La Porte Ouverte 
Visétoise, die het gebouw (ook bekend als de voormalige 
cinemazaal Excelsior) beheert als een ‘goede huisvader’.

16.000 €
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FONDS GALLARD-DOMAINES HISTORIQUES ET PATRIMOINE

DOELSTELLING Steunt de bescherming van het historisch erfgoed via het bewaren en restaureren 
van historische privédomeinen die publiek toegankelijk zijn, en van openbare 
architectuurelementen in Europa.

REALISATIE(S) Het Fonds heeft steun verleend aan vier projecten voor een totaalbedrag van € 440.000.

STEUN
FRANKRIJK EURL de la FOULERIE In een gebouw een professionele keuken inrichten en 

ontwikkelen van een restaurant, traiteursdienst en winkel 
met lokale groenten.

90.000 €

EURL La Foulerie Renoveren van een gebouw om er een professionele 
keuken en restaurant van te maken, met biologische 
en lokale producten; teneinde aldus in te spelen op de 
toeristische activiteit op het domein.

70.000 €

Parc naturel régional du 
Gâtinais français

Verzamelen van fondsen voor het restaureren van de 
duiventoren in Milly-la-Forêt, gelegen in het regionaal 
natuurpark de Gâtinais Français, Île-de-France (Frankrijk).

20.000 €

SCI des maisons de 
courances

In een gebouw een professionele keuken inrichten en 
ontwikkelen van een restaurant, traiteursdienst en winkel 
met lokale groenten.

260.000 €

STEUNFONDS HOBOKEN

DOELSTELLING Het Fonds beschermt vooral kerkelijk erfgoed in Antwerpen, met speciale aandacht voor 
Hoboken. Het komt ook tussen voor het conserveren en restaureren van kunstwerken en 
kerkmeubilair.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 20.216.

STEUN
Antwerpen - Hoboken Kerkraad O.L.Vrouw Geboorte Financieren van onverwachte meerkosten aan de 

historische vieringtoren, dakkapellen en het dakgebinte 
van de O.L.V.-Geboortekerk in Hoboken.

20.216 €

FONDS LAUBESPIN - LAGARDE

DOELSTELLING Steun voor de conservatie, de restauratie, het onderhoud en de ontsluiting van het 
Domein van Freyr te Hastière.

REALISATIE(S) > organisatie van de studiedag ‘Een Idee van het Sublieme, een initiatief van het Fonds 
Laubespin-Lagarde’. Studiedag in de uitzonderlijke setting van de historische tuinen van 
Freÿr, met experts die toelichting geven over de sublieme tuinen van de 18de en 19de 
eeuw
>> was voorzien op 23 oktober, maar werd uitgesteld door de gezondheidscrisis
> voorbereidende procedure voor de restauratie van de bekkens van het kasteel en van de 
Zwaanfontein
> voorbereidende procedure voor de restauratie van de benedenverdieping van de 
oranjerieën en van de John-steeg, en voorbereiding van de bewegwijzering (circuit en 
didactische panelen) die in het kader van de werken voorzien is
> lancering van een voorbereidende studie rond de inrichting van de Zuidtuin, met name 
de integratie van een parkeerterrein in het kader van een uitzonderlijk beschermde Waalse 
erfgoedsite
> verderzetten van de acties in het kader van het globale renovatieproject ‘Kasteel Zero 
Emissie’ om de ecologische voetafdruk van deze uitzonderlijk beschermde Waalse 
erfgoedsite te verkleinen

FONDS DES AMIS DES MONUMENTS HISTORIQUES FRANÇAIS

DOELSTELLING De bescherming promoten van geklasseerde historische publieke en privémonumenten in 
Frankrijk, en van opmerkelijke en niet-beschermde panden, parken en tuinen. 

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 3.250.
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STEUN
FRANKRIJK La Demeure Historique Bevorderen van de bescherming van historische 

monumenten in Frankrijk, en ook van merkwaardige, 
niet-beschermde woningen, parken en tuinen.

3.250 €

FONDS ORGANUM NOVUM

DOELSTELLING Het vergemakkelijken en aanmoedigen van het mecenaat voor het behoud en de 
opwaardering van het orgelerfgoed in België en Europa.

REALISATIE(S) > lancering van een projectoproep; selectie in 2021
> steun voor twee restauratieprojecten:
>> Blocry: restauratie van het orgel van meester-vakman Etienne Debaisieux in de kerk 
van Saints-Marie et Joseph
>> Ophain-Bois-Seigneur-Isaac: restauratie van het historische 18e-eeuwse orgel van het 
klooster

FONDS VRIENDEN VAN HET ONROEREND CULTUREEL ERFGOED

DOELSTELLING Mecenaat vergemakkelijken en aanmoedigen voor de bescherming en valorisatie van 
publiek toegankelijk, architecturaal erfgoed.

REALISATIE(S) > vier projecten rond restauratie, bewaring of herstel werden in 2020 door het Fonds 
geselecteerd:
>> Fontaine-l’Évêque, Gazomètre, voor de restauratie van deze gasmeter uit de 19de eeuw 
waardoor Fontaine-l’Evêque een van de eerste steden was met gasverlichting
>> Ottignies-Louvain-la-Neuve, l’Arbre qui Pousse asbl, voor de restauratie van de ‘ferme 
de la Balbrière’ in functie van de heropering, om er een nieuwe plaats voor ontmoetingen 
en uitwisselingen van te maken
>> Philippeville, André Martin, voor de renovatie van graven die belangrijk zijn voor de 
lokale geschiedenis van Philippeville
>> Oudenaarde, Huis Beaucarne, voor de conservatie en de restauratie van deze 18de-
eeuwse woning en haar collecties, tuin en serre

PRIJS HUBERT SCHOONBROODT

DOELSTELLING Een tweejaarlijkse prijs voor een jonge organist, om zijn internationale carrière verder uit 
te bouwen.

REALISATIE(S) Projectoproep ‘Prijs Hubert Schoonbroodt’: toekenning van twee prijzen (waarde: € 4.500).

STEUN
Bastogne Hubert Arnaud Opnemen van een cd-dvd met Toccata’s en transcripties 

van werken uit de 19de en 20ste eeuw voor groot 
orgel; het gaat om bekende composities van Camille 
Saint-Saëns, Eugène Gigout, Modeste Moessorgsky, 
Charles-Marie Widor, Gabriel Fauré, Louis Vierne, Claude 
Debussy, Maurice Duruflé, Nikolaï Rimsky-Korsakov, 
Joseph Jongen, Aram Khatchatourian en Denis Bédart.

4.500 €

Kelmis Moulaert Fabien Opnemen van een cd ‘Musica Leodiensis’ met de 
mooiste orgelwerken (Jan Pieterszoon Sweelinck, Peter 
Philips) uit het Luikse Boek van de gebroeders Croisiers 
(1617), in combinatie met enkele opmerkelijke religieuze 
polyfonische composities (Gilles Hayne, Lambert Pietkin, 
Lambert Coolen) uit het Grote Koorboek (1645) van 
de voormalige Sint-Lambertuskathedraal, om de Oude 
Muziek uit Luik in de kijker te plaatsen; Fabien Moulaert, 
de jonge beloftevolle organist die werd geboren in 
Luik en de initiatiefnemer is van dit project, bespeelde 
daarvoor o.m. het grote renaissanceorgel (1600) van 
de Sint-Jacobskerk; het internationaal gelauwerde 
vocale ensemble Vox Luminus begeleidde de organist 
op het anonieme prachtige orgel van de Sinte-Adela en 
Sint-Martinuskerk in Orp-le-Grand (12de eeuw); gezien 
de coronacrisis wordt alles online gezet, teneinde het 
publiek te doen verlangen naar een echt concert.

4.500 €
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FONDS PAUL & KATELIJNE STOFFELS - BRUURS

DOELSTELLING Orgelkunst in Vlaanderen promoten door de bouw en restauratie van klassieke pijporgels, 
en door het steunen van opleiding voor jonge organisten.

REALISATIE(S) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 10.000
> het Fonds kreeg € 10.000 steun van het Fonds Guido Wenes

STEUN
Brugge Edele Confrérie van het Heilig 

Bloed
Grondig restaureren van het orgel (van 1912) van de 
Basiliek Heilig Bloed in Brugge, en enkele essentiële 
klankkleuren toevoegen, om dit orgel te vervolledigen tot 
een klein maar compleet orgel.

10.000 €

FONDS SUMMA VILLA

Operationele partner(s) Agence wallonne du Patrimoine (AWaP), Gemeentebestuur van Verviers
Financiële partner(s) Waals Gewest, Federatie Wallonië-Brussel

DOELSTELLING Het Fonds wil bijdragen tot de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed in 
Verviers.

FONDS GUIDO WENES

DOELSTELLING Steunen van muzikaal erfgoed, in het bijzonder van kerkorgels. Steun aan mensen met 
een visuele beperking, in de eerste plaats blinden.

REALISATIE(S) Toekennen van € 10.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Paul & Katelijne Stoffels 
- Bruurs (restauratie van een orgel).

FONDS DE WATERMOLEN

DOELSTELLING De geklasseerde en beschermde dorpssite De Watermolen in Kortrijk bewaren, 
beschermen en renoveren, en daarbij tegelijk zijn historische waarde respecteren. 

FONDS VRIENDEN VAN ONZE-LIEVE-VROUW-TER-ZAVELKERK

DOELSTELLING Het Fonds ondersteunt projecten rond de luister, ontsluiting en bescherming van de Onze-
Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk en haar patrimonium in Brussel.

REALISATIE(S) > financiering van de restauratie van de beeldengroep ‘De boot van de Maagd van Zavel’ 
(17de eeuw)
> verdere financiering van het verlichtingsplan van de kerk, om de architectuur en de 
kunstwerken die ze herbergt tot hun recht te laten komen
> online zetten van een virtueel bezoek aan de kerk op de website van de Stichting

FONDS DES AMIS DE L’ABBAYE DE LA CAMBRE

DOELSTELLING Het Fonds steunen projecten voor het behoud en de ontsluiting van het religieus, 
historisch en cultureel erfgoed van de Abdij Ter Kameren.

REALISATIE(S) > verdere studies en restauratiewerken:
>> verlichting van de kerk, het klooster en de kapel (studie)
>> restauratie (in uitvoering) van de gebrandschilderde ramen in het oksaal en het koor
>> restauratie van het schilderij ‘Ecce homo’ van Albert Bouts, in samenwerking met het 
Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché
> organisatie van conferenties met het Collège des Bernardins
> publicatie van een historische informatiebrochure met een routebeschrijving voor het 
publiek

FONDS VRIENDEN VAN ABDIJ KEIZERSBERG

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de vereniging Abdij Keizersberg, die de restauratie en 
het behoud van de abdij bevorderen.
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FONDS VRIENDEN VAN BRUGGE FOUNDATION

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die vrijkomend onroerend erfgoed in de Brugse binnenstad 
een herbestemming geven op een maatschappelijk verantwoorde manier.

FONDS VRIENDEN VAN CERCLE ROYALE GAULOIS ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE

DOELSTELLING Filantropen steunen de Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire bij de renovatie van 
de lokalen van Vauxhall in Brussel, een onafhankelijk centrum voor vriendschappelijke, 
intellectuele en kunstzinnige ontmoetingen.

FONDS VRIENDEN VAN HOTEL SOLVAY

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de vzw Solvay House, voor het onderhoud en de 
uitstraling van Hotel Solvay in Brussel. Dat wordt erkend als het topwerk van architect 
Victor Horta, grootmeester van de art nouveau. 

FONDS VRIENDEN VAN HET KASTEEL VAN BEAURAING

DOELSTELLING Via projecten steunen filantropen de restauratie, de conservatie, het onderhoud, de 
renovatie en de inrichting van het Kasteel van Beauraing. Het Kasteel is een beschermd 
monument.

FONDS VRIENDEN VAN DE KATHEDRAAL

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die informatie verstrekken over en de activiteiten 
ondersteunen van de O.-L.-V. Kathedraal te Antwerpen.

FONDS VRIENDEN VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING DER HISTORISCHE WOONSTEDEN EN TUINEN

DOELSTELLING Filantropen steunen beschermings- en restauratieprojecten van de Koninklijke 
Vereniging der Historische Woonsteden en Tuinen rond historisch erfgoed, alsook 
sensibiliseringsacties.

FONDS VRIENDEN VAN VOOR KRUIS EN BEELD

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten voor het behoud en de valorisatie van het openbare 
religieuze beeldenpatrimonium in Antwerpen.

FONDS VRIENDEN VAN DE KUNSTWIJK

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten van de vzw Kunstwijk voor restauratie, kwaliteitsvolle 
inrichting en animatie in het centrum van Brussel.

FONDS VRIENDEN VAN LA LOGE

DOELSTELLING Filantropen steunen ontmoetingen, conferenties en tentoonstellingen van de vzw La Loge, 
een centrum voor kunst en hedendaagse cultuur dat zijn deuren openzet voor een breed 
publiek.

FONDS VRIENDEN VAN MUSEUM EN TUINEN VAN BUUREN

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten voor het behoud van het roerend erfgoed in het 
huis Van Buuren (schilderijen, meubels, instrumenten enz), dat samen met de tuinen is 
omgevormd tot museum.

FONDS VRIENDEN VAN DE WARANDE

DOELSTELLING Filantropen steunen het onderhoud van het historisch waardevol gebouw en projecten die 
bijdragen tot de doelstellingen van de Club.
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FONDS VRIENDEN VAN YOT

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de vzw YOT die de toegankelijkheid van religieus 
erfgoed bevorderen, zoals restauraties of projecten die onderzoeken hoe spirituele traditie 
en sociaal gebruik elkaar kunnen versterken.

CULTUURSITES

VIJVER VAN BONEFFE

Operationele partner(s) SPW-DNF, SPW-DEMNA, Commune d’Eghezée, Natagora, Natagriwal, Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents 
asbl, Dryades sprl

DOELSTELLING De vijver van Boneffe – geklasseerd als zone ‘Natura 2000’ – en de aangrenzende bossen 
bewaren. Deze site van 15 hectare is een toevluchtsoord voor de biodiversiteit. Vooral 
de rietvelden maken het gebied zo waardevol: er huizen enkele zeldzame en bedreigde 
diersoorten, en ze zijn zeer geliefd bij migrerende vogels die daar kunnen rusten vooraleer 
ze hun reis verderzetten.

REALISATIE(S) > plaatsing van een kastanjehek om de rietvelden te beschermen
> aanplanten van een haag (meidoorn en inheemse soorten) aan de ingang van de site, 
langs de rue du Vivier des Renard en de rue de l’Abbaye

FONDS ANDRÉ GANSHOF VAN DER MEERSCH

Operationele partner(s) Dryades sprl, Frédéric Petit sprl

DOELSTELLING Het Fonds beschermt het voormalige familiedomein van 180 hectare in het Waals-
Brabantse Maransart, zodat de landschappelijke waarde met zijn natuurlijke ruimten, 
landbouw- en bosgebieden bewaard blijft voor de volgende generaties.

REALISATIE(S) > kap van een essenbos dat aangetast is door essentaksterfte (heraanplanting voorzien in 
2021)
> exploitatie van volgroeide populieren (heraanplanting voorzien in 2021)
> aankoop van het bos ‘Carakehian’ met een capaciteit van 2 ha

FONDS ILES DE LA SEMOIS

Operationele partner(s) SPW-DNF, SPW-Voies Hydrauliques, Natagriwal, Contrat de Rivière Semois-Chiers, Vincent Dehon Paysagiste

DOELSTELLING Het onderhoud en behoud garanderen van drie eilanden van de Semois die geklasseerd 
zijn als zone ‘Natura 2000’ en eigendom zijn van de Koning Boudewijnstichting (Bohan, 
Vanne-Cunin en Poupehan), hun landschappelijke en natuurlijke waarde vrijwaren en ze 
beheren rekening houdend met hun bredere omgeving: de rivier, het landschap en de 
omwonenden.

REALISATIE(S) > voor het vierde opeenvolgende jaar graasden zes rode Ardense schapen op het eiland 
Bohan (gemeente Vresse-sur-Semois). Dit initiatief geeft het eiland zijn vroeger uitzicht 
als weidelandschap terug. Tegelijk bestrijden de schapen invasieve planten zoals de 
reuzenbalsemien. Er werden borden geplaatst om bewoners en toeristen te informeren en 
te sensibiliseren
> laat maaien van de eilanden Vanne-Cunin en Poupehan

FONDS SUZANNE EN LOUISE MATELART

DOELSTELLING Steun aan 19 gemeentebesturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de 
renovatie of aanleg van kleinschalige publieke ruimtes die kwaliteit, gezelligheid en 
kunstwerken combineren.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 7.000.
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STEUN
Jette Musée René Magritte 

Museum
Verfraaien van de straat en projecteren van een kleurrijke 
geometrische compositie op de stoep voor het eerste 
museum voor abstracte kunst in België (Jette), om 
bezoekers uit te nodigen te gaan kijken naar 220 werken 
(zowat een derde van de volledige museumcollectie) van 
meer dan 120 Belgische kunstenaars; teneinde het grote 
publiek warm te maken voor abstracte kunst. 

4.500 €

Sint-Pieters-Woluwe Maison de Jeunes le Bunker Alle zitbanken in de Vriendschapswijk (Sint-Stevens-
Woluwe) opleuken via verschillende artistieke 
technieken, om de wijkbewoners het gevoel te geven 
thuis te zijn in hun onmiddellijke omgeving en om bij 
te dragen tot intergenerationele relaties tussen de 
verschillende inwoners van de gemeente.

2.500 €

FONDS DE RAMAIX

DOELSTELLING De duurzame bewaring waarborgen van het al dan niet beschermde natuurlijke en 
architecturale erfgoed van het Domein van Ramaix in Grune, om de historische en 
landschapswaarde ervan veilig te stellen voor de toekomstige generaties. 

REALISATIE(S) > het verkrijgen van een bouwvergunning voor de restauratie van de kasteelruïnes en de 
bouw van woningen in samenwerking met het Fonds Suzanne Generet
> het kappen en herplanten van bomen in Grune en Bande

FONDS LOUISE VANDEN BULCKE

DOELSTELLING De Hans Vredeman de Vriesprijs (6.000 €) bekroont jaarlijks een persoon, groep of 
vereniging die verdienstelijk werk heeft geleverd voor een al dan niet geklasseerde 
historische tuin of park.

REALISATIE(S) Projectoproep: toekenning van de Hans Vredeman de Vriesprijs (waarde: € 6.000) aan het 
Huis Beaucarne (Oudenaarde) voor de restauratie van de rotstuin met waterpartijtje, die in 
het interbellum werd gecreëerd in de romantische parktuin van het Huis Beaucarne, een 
authentiek bewaarde familiewoning uit 1748.

STEUN
Oudenaarde Huis Beaucarne In het kader van de Hans Vredeman de Vriesprijs, 

steunen van de restauratie van de rotstuin met 
waterpartijtje, die in het interbellum werd gecreëerd 
in de romantische parktuin van het Huis Beaucarne, 
een authentiek bewaarde familiewoning uit 1748; 
familieverhalen en historische archief-documenten en 
-foto’s brengen de geschiedenis van de tuin tastbaar tot 
leven bij een bezoek aan het domein.

6.000 €

GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE

FONDS ROBERT BEAUJEAN

DOELSTELLING Het Fonds kent de Prijs Robert Beaujean toe aan een waardevolle publicatie op vlak van 
geschiedenis of archeologie.

REALISATIE(S) Projectoproep en toekenning van de ‘Prijs Robert Beaujean’ : twee projecten kregen steun 
voor een totaalbedrag van € 5.000.

STEUN
Huy Riguelle William Bekronen van een verhandeling over het discours van de 

mens en zijn praktijk tegenover het dier in een stedelijk 
milieu in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsdom Luik, 
in de 17de-18de eeuw; het dier biedt kostbare informatie 
over de mens en zijn houding tegenover de natuur, en 
het is tegelijk een uitstekende indicator om informatie te 
verschaffen over het openbare beheer van de stedelijke 
ruimte.

2.500 €
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Rochefort Association de promotion du 
site de Malagne

Bekronen van een brochure voor het grote publiek 
over archeologische experimenten rond het Gallo-
Romeinse bier dat al een 20-tal jaar wordt gemaakt op 
de site in Malagne; het onderzoek over de brouw- en 
fermentatiestadia steunt op geschreven, iconografische 
en archeologische antieke  bronnen; al het 
gereconstrueerde materiaal zal worden tentoongesteld 
in de nieuwe brouwerij die in 2020 wordt gebouwd.

2.500 €

FONDS JEAN CAPART

DOELSTELLING Het historisch erfgoed ontsluiten van de Belgische egyptoloog Jean Capart, om de 
egyptologie in België in al haar historische en wetenschappelijke aspecten te stimuleren.

REALISATIE(S) > de studie Belgische egyptologie krijgt steun van het project EOS 2017-2021, The 
Excellence of Science, voor het project ‘Pyramids and Progress’: Belgian expansionism 
and the making of Egyptology, 1830-1852
>> het verderzetten van de samenwerking met Musée Art & Histoire, l’Association 
Egyptologique Reine Elisabeth en EOS
> organisatie van een diner-debat ‘De koningin, de egyptoloog en de farao’: Jean-
Michel Bruffaerts, historicus en biograaf van de Belgische egyptoloog Jean Capart 
en wetenschappelijk coördinator van het Fonds Capart vertelde over de interesse van 
Koningin Elisabeth voor egyptologie en haar belangrijke invloed in België in de periode 
tussen de twee wereldoorlogen. De Koningin was samen met Jean Capart bijna een eeuw 
geleden voorzitter van de officiële inauguratieceremonie van de grafkamer van farao 
Toetanchamon (Hulencourt, 12 maart)
> de website www.jeancapart.org
> verspreiding van Bulletin n°3 van het Fonds Jean Capart

FONDS IRÈNE HEIDEBROEK-ELIANE VAN DUYSE

DOELSTELLING Jaarlijkse wedstrijd om jongeren tussen 12 en 18 jaar voor kunst en geschiedenis te 
sensibiliseren.

REALISATIE(S) > projectoproep: twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 19.800 
> lancering van een nieuwe projectoproep; selectie in 2021

STEUN
Brussel MUS-E Belgium Onder begeleiding van professionele kunstenaars zetten 

leerlingen uit Nederlandstalige en Franstalige scholen 
in Brussel een artistiek bezoekerstraject op voor het 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, aangevuld met 
videoclips; vervolgens leiden ze andere klassen rond in 
het museum om hun specifieke vragen en visie te delen.

10.000 €

Villers-la-Ville - Tilly Patrimoine à roulettes Vertrekkende van de kunst- en architectuurcollectie 
van het Van Buuren Museum in Brussel ontwikkelen 
de leerlingen van het Instituut René Cartigny 
cryptische videoclips voor de sociale media, om zo een 
schrijfwedstrijd korte verhalen te lanceren die andere 
jongeren op hun beurt uitnodigt om het museum te 
komen ontdekken,

9.800 €

FONDS SILLON D’ART

DOELSTELLING Ondersteuning van de culturele, artistieke en muzikale activiteiten in Maboge (La Roche) 
en omgeving om de samenwerking, de uitwisseling en het cultureel welzijn te bevorderen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 3.000.
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STEUN
Manhay - Grandmenil Aisnagué Organiseren van een antropologische, poëtische 

voorstelling over de watermolen van Lafosse, met 
acteurs, vertellers en muzikanten die op een zintuiglijke, 
kunstzinnige manier terugblikken op diverse materiële en 
immateriele facetten van dit sleutelelement in het lokale 
erfgoed, om het collectieve geheugen rond het gebruik 
van molens op te frissen en levend te houden.

3.000 €

FONDS VRIENDEN VAN DE BOGHOSSIANSTICHTING

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de Boghossianstichting, die als doel heeft 
humanistische waarden te verspreiden via uitstraling, toenadering en een beter 
wederzijds begrip tussen Oost en West. 

FONDS VRIENDEN VAN DAMIAANMUSEUM

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die het geboortehuis van pater Damiaan toegankelijk 
houden voor toekomstige generaties als plaats voor informatie, ontmoeting en 
engagement.

FONDS VRIENDEN VAN FUTURE FOR RELIGIOUS HERITAGE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de vzw Future for Religious Heritage die bijdragen tot 
het behoud, onderhoud en benutten van religieuze monumenten en erfgoed; en projecten 
die de geschiedenis van erediensten ontsluiten.

FONDS VRIENDEN VAN DE HANSWIJKPROCESSIE 

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die de volkse, religieuze, artistieke en historische aspecten 
van de Hanswijkprocessie in Mechelen onderstrepen.

FONDS VRIENDEN VAN KAZERNE DOSSIN

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten om de historische Kazerne Dossin in Mechelen uit te 
bouwen tot een museum en documentatiecentrum over de schending van mensenrechten 
tijdens de tweede wereldoorlog.

FONDS VRIENDEN VAN LA SAN - SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE NAMUR

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten rond de verwerving, studie, bescherming en de publieke 
ontsluiting van (kunst)werken en documenten die belangrijk zijn voor geschiedenis, kunst 
en archeologie in de provincie Namen.

FONDS VRIENDEN VAN DE VIRGA JESSEFEESTEN

DOELSTELLING Filantropen zamelen middelen in om de traditie van de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten 
en de ommegang in Hasselt verder te zetten.

MUZIEK EN CULTUUR

FUND BELGIAN MUSIC

DOELSTELLING Steun voor relance-initiatieven van Belgische muzikanten (solo, band of ensemble) die 
aantonen dat ze een verloren momentum nieuw leven inblazen.

REALISATIE(S) 48 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 117.601.
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STEUN
Aalst Oproer Filmen en uploaden van een live set in Closed Session 

Studios te Roeselare, inclusief 4 singles uitgebracht in 
2020 door de band Oproer; release van deze sessie ook 
op vinyl, aangevuld met demo’s en akoestische versies 
van eerdere releases.

1.230 €

Anderlecht Mazima Extra promoten van de cd van Mazima via een 
stripverhaal voor een jong publiek.

3.450 €

Antwerpen Lenski Simon In de Peeping Tom studio, verfilmen van de muzikale 
dans-performance “Goldberg Variations” (J.S. Bach), met 
Simon Lenski (danser/performer) en George van Dam 
(klavecimbel); en vervolgens monteren van een film en 
trailer van de voorstelling.

3.911 €

Noémie Wolfs Uitbrengen van een mini-kortfilm, opgenomen in de 
Bourla, op de 1ste verjaardag van de release van het 
album van Noémie Wolfs, om het een 2de leven te 
geven in 2021 en het live te kunnen brengen met een 
compacter team.

2.000 €

Stoomboot Afwerken van het multidisciplinaire project ‘Omdat we 
naar de zee stromen’ via het maken van een podcast 
waarin de muziek de basis vormt voor gesprekken met 
inspirerende mensen.

1.800 €

Antwerpen - Berchem OSUNA In de hoop dat de cd/dvd ‘The Silk Route in Image and 
Sounds’ van OSUNA begin 2021 eindelijk kan worden 
uitgebracht, werken aan promotiemateriaal zoals 
audio- en video-opnames, fotosessies en een integrale 
videocaptatie van 2 concerten.

3.000 €

TheColorGrey In 2021 opnemen en lanceren van nieuwe singles van 
TheColorGrey, en ze begin 2022 bundelen op een album.

5.000 €

Brussel Malick Pathé SOW Realiseren van communicatiemiddelen om het album en 
de single van de Senegalese zanger Malick Pathé Sow te 
promoten en organiseren van optredens om een tournee 
te promoten.

1.000 €

Met-X De 1ste LP van BRUiTAL, als gevolg van de lockdown, 
niet meer bekijken als een liveregistratie en orgelpunt, 
maar als een muzikaal diepteonderzoek naar alle 
mogelijkheden van het BRUiTAL-klankuniversum, om het 
niveau te verhogen.

1.000 €

Dendermonde - Sint-
Gillis-bij-Dendermonde

Mirek Coutigny Opnemen van een full album met enerzijds herwerkingen 
van oude nummers in samenwerking met diverse 
artiesten (OUTER, Uma Chine, Elias Devoldere) en 
anderzijds alsnog starten met de preproductie voor het 
nieuwe album.

3.000 €

Genappe - Vieux-
Genappe

Piwi Leman Exposant 4 In afwachting van nieuwe optredens na de lockdown, 
lanceren van het nieuwe album van Piwi Leman via 
sociale netwerken, pers en tv; en het ondersteunen met 3 
videoclips en de aanwerving van een persattaché en een 
community manager.

1.945 €

Gent K@ & the Sexy MF’s Om de geplande tournee via live streaming aan te 
kunnen bieden en de geplande studio-opnames voor de 
release van de tweede EP voort te zetten.

2.000 €

Madame Blavatsky Een nieuwe boost geven aan de lancering van het 
debuutalbum, via een video van 3 live uitgevoerde 
nummers, en via een geanimeerde videoclip.

2.300 €

Kosmo Sound Produceren en promoten van 3 remixes, 3 videoclips en 
1 uur aan visuals voor de liveshow in het kader van een 
relanceplan rond het debuutalbum “Antenna”. 

3.800 €

John Ghost De albumrelease (2020) Airships are Organisms van 
John Ghost, herlanceren via een digitale release, met 
1 nieuwe track in samenwerking met de Nederlandse 
artiest Binkbeats, en ook met een aantal remixes.

1.842 €
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Gent - Ledeberg Momoyo Van het debuutalbum van Momoyo een online 
3D-concertfilm maken als compensatie voor de 
weggevallen releasetours; bij het online ticket krijgt de 
kijker korting op de vinylplaat.

3.000 €

Gent - Wondelgem OPERAWERF113 Maken van een kortfilm (30 min) van De Koffiecantate 
(J. S. Bach), een deel van een muziektheatervoorstelling, 
dat werd gefilmd in een hip pand in Gent en online wordt 
verkocht en opgestuurd met een tas koffie.

2.000 €

Grez-Doiceau - 
Archennes

Green Moon Tribe Maken van een live-opname van 3 nummers en een clip 
van de cd van Green Moon Tribe, om het materiaal in te 
zetten voor de promotie van het album, in afwachting 
van nieuwe live-optredens.

3.390 €

Heusden-Zolder SLOPER Releasen van een single in oktober 2020 en schrijven 
van nieuwe nummers, om in het 2de kwartaal van 2021, 
met een jaar vertraging, te starten met de albumopname, 
promo en optredens.

2.500 €

vzw The Guru Guru Via de release van een EP, hopen om het 2de 
album van The Guru Guru, toch nog veel te kunnen 
spelen op concerten, teneinde het als gevolg de 
coronamaatregelen gemaakte verlies (werk, geld, energie 
en tijd) nog wat goed te maken.

2.000 €

Houthalen-Helchteren Whispering Sons In het voorjaar van 2021, inzetten van een vooraf 
opgenomen livesessie, om de groep met een ijzersterke 
livereputatie te tonen aan een nieuw publiek of promotie 
te maken rond een nieuwe release.

2.100 €

Jette Front 242 Focussen op mei 2021 voor het heropstarten van ‘Black 
to Square One’, hoewel de markt op dat moment meteen 
verzadigd kan zijn.

1.500 €

La Louvière Ntoumos Opnieuw uitbrengen van het album ‘Back to the roots’, en 
het promoten met de hulp van een persattaché in België, 
Frankrijk en Engeland (waar de groep Ntoumos bekend 
is), om het publiek alsnog te bereiken.

2.835 €

Landen Delv!s Creëren van een video en geanimeerde voorstelling, 
met een pop als stand-in voor de zanger ‘Delv!s’, om zijn 
songs en persoonlijkheid online op een originele manier 
te promoten.

3.090 €

Leuven - Kessel-Lo MANdolinMAN Uitvoeren van de voorstelling ‘Houtekiet’ op 9 plekken 
(grotere culturele centra) in Vlaanderen, en opnemen 
van de gelijknamige cd; en het project promoten via 
verschillende media, om in 2021-2022 minstens nog 15 
voorstellingen te kunnen spelen.

1.770 €

Liège Gaëtan Streel Opnieuw persen en promoten van de cd ‘Demain’ van 
Gaëtan Streel, met behulp van een persattaché, 2 extra 
videoclips en een live-opname in de studio.

2.400 €

Manu Louis In het kader van de Cream Parade Mutations, remixen 
van nummers van de laatste cd, en ze als installatie/
performance en workshops aanbieden tijdens een 
Europese tournee voor een micropubliek.

1.860 €

Liège - Grivegnée Rêve d’éléphant Orchestra Maken van een teaser en 3 live-opnames van cd-
nummers om de aandacht van het jazzpubliek te 
behouden, in afwachting van nieuwe liveconcerten.

2.238 €

Schaarbeek Sigrid Vandenbogaerde Maximaal promoten van Fluid Suites for Cello als fysieke 
cd in België (en later in Frankrijk): maken en verspreiden 
van 2 teasers en van een liveconcert-opname; nadien 
overschakelen op digitale promotie.

2.452 €

Sint-Gillis Joseph Meersseman Voltooien van demo’s die David Numwami maakte 
tijdens de lockdown, de opnames bundelen op de cd 
The Blue Mixtape, en het project blijven promoten via 
homemade videoclips.

1.500 €

Ozya Maken van een lange videoclip rond de groep Ozya, met 
inbegrip van de clip van de nieuwe single van de cd die 
opnieuw gereleaset wordt in het voorjaar van 2021.

2.250 €
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Zap Mama Herlanceren van ‘Mon Odysee’ om de band met het 
publiek te behouden: via foto-, video- en tekstanimaties, 
online ‘Sing along’-events, living Concerts Fashion en 
tutorial video’s.

5.000 €

Shama Bongo Herlanceren van de EP via een afgeslankte formule 
(optreden als trio), videoclips, nieuwe audionummers, 
streaming en een originele scenografie.

2.175 €

Stéphanie Blanchoud Het uitbrengen van een nieuw album van Stéphanie 
Blanchoud én de releaseparty in de Botanique uitstellen 
tot september 2021 en starten met een tournee; 
ondertussen intensief digitaal communiceren en actueel 
blijven met 2 clips en een nummer over ‘2020’.

1.100 €

Sint-Jans-Molenbeek Don Kapot Professioneel promoten van de herlancering van de cd 
‘Hooligan’ van Don Kapot, onder meer via een videoclip 
met dansers van het gezelschap Ultima Vez, teneinde de 
visuele identiteit te versterken.

2.130 €

Sint-Niklaas - Sinaai-
Waas

G A U S S  Zelf een online concert van HEARTBEAT produceren en 
er een nieuw nummer aan toevoegen om extra aandacht 
te genereren bij de pers, sociale media en de radio, 
teneinde een nieuw momentum te creëren.

3.000 €

Soumagne Duo Emaho Afwerken en online toegankelijk maken van de cd van 
Opéra Emoi, en de cd promoten via videoclips van 
elk nummer en via de streaming van een opgenomen 
lanceringsconcert.

1.140 €

Sprimont - Dolembreux Nicolas Michaux Focussen op het produceren van content (opnemen, 
livestreams, clips, video-opnames, composities), om als 
Amour Colère (en zijn 7 begeleiders) ondanks alles toch 
in de actualiteit te blijven.

3.300 €

Ukkel TRESOR Maken van een interactieve 360°-clip waarin de kijker 
danst met 15 gemaskerde personen, én inzetten op een 
mix van de Duitstalige groep TRESOR en van de groep 
Fabiola uit de Franstalige Gemeenschap, om de cd te 
herlanceren via een ‘split single’. 

869 €

Lay This Drum Vier voorstellingen van ‘Lay this drum/de 100% 
vrouwelijke percussieshow’ organiseren ten behoeve van 
programmatoren, Nederlandse en Franse omroepen en 
het publiek, met het oog op deelname aan het Festival 
Avignon OFF 2022.

1.000 €

CÉLÉNASOPHIA Herlanceren van het project CÉLÉNASOPHIA via 3 
singles en clips, een reflectieverblijf om de live-formule 
aan te passen aan nieuwe maatstaven, en intensieve 
digitale communicatie.

3.500 €

Villers-le-Bouillet Dario Mars In het kader van het herlanceren van de cd van Dario 
Mars, opnemen van een nieuw nummer met videoclip 
en projecteren van filmfragmenten tijdens komende 
optredens van de groep.

4.000 €

Vorst Under the Reefs Orchestra Herlanceren van de groep Under the Reefs Orchestra, via 
het produceren van nieuw mediamateriaal (livevideo’s, 
clips, nieuwe nummers, minidocumentaire), dat zal 
worden gepromoot door een persattaché en via digitale 
marketing.

2.400 €

Fapy Lafertin New Quartet Opnieuw promoten van de cd ‘Atlantico’, via het 
aanwerven van een persattaché in Engeland en het 
opsturen van de cd naar bepaalde journalisten in Europa.

324 €

Great Mountain Fire Releasen van de cd ‘Movements’ van Great Mountain 
Fire, met nummers over een wereld in de greep van 
twijfels en de opkomst van extremen, en over de plicht 
om vooruit te gaan.

3.300 €

Julien Tassin Trio Promoten van de cd Moondancer van Julien Tassin, via 
een livevideo-opname van de muziek afgewisseld met 
filmfragmenten, en met behulp van een persattaché.

3.000 €



ACTIVITEITENVERSLAG 2020 : UW SELECTIE

290/473

Zoersel Yung Mavu Wegens de afgelasting van de Europese concerttour 
van Yung Mavu, in 2020 focussen op singles en een EP 
(By Any Means) en de muziek promoten via een sterke 
online aanwezigheid (visual identity, videoclips, PR).

3.000 €

Zwalm - Roborst Poor Isa In maart 2021 door Japan touren om nieuwe opnames 
van Poor Isa (gitaristenduo Machtelinckx en Leroux) te 
promoten en om internationaal te blijven groeien.

4.200 €

FONDS BRAET-BUYS-BARTHOLEMUS

DOELSTELLING Financiële steun voor projecten rond muziek, erfgoed, geschiedenis, maar ook voor 
projecten in de strijd tegen kanker, hulp voor blinden…

REALISATIE(S) > het Fonds kende 60.000 euro steun toe aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth om 
getalenteerde jonge musici te steunen via een opleiding op hoog niveau bij internationaal 
gerenommeerde meesters, en door podiumtoegang te bieden via een zeer dicht netwerk, 
in recitals, kamermuziek, met een orkest of in operaproducties
> de aankoop van een marmeren sculptuur Herfst of Oogst van Philippe Wolfers, in 
depot in het Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel en tentoongesteld in de 
Wolferswinkel
> de aankoop van zilveren bestek van Philippe Wolfers in opdracht van Victor Horta en 
voorzien van zijn monogram VH. Dankzij deze aankoop kan de originele doos nu worden 
aangevuld en teruggebracht in de staat waarin Horta ze aan het begin van de 20ste eeuw 
kocht. Het bestek is te zien in de Wolferswinkel, Museum voor Kunst en Geschiedenis, 
Brussel.

FONDS IRÈNE ET CÉLESTIN DELIÈGE

DOELSTELLING Steun aan projecten voor de promotie van hedendaagse muziekactiviteiten in België.
REALISATIE(S) Uitgave door Routledge (Londen) van het boek van André Schaeffner, ‘Origins of Musical 

Instruments’.

DESINGEL FONDS

DOELSTELLING Projecten ondersteunen van deSingel, een internationaal kunstcentrum voor theater, dans, 
muziek en architectuur in Antwerpen.

REALISATIE(S) Artiesten werden via schenkingen tijdens de Covid-19-crisis gesteund voor een 
totaalbedrag van € 180.000.

FONDS FORTUNA

DOELSTELLING Jonge musici met weinig middelen en bij het begin van hun carrière ondersteunen, 
aanmoedigen en adviseren als het gaat om hun communicatie-, imago- en 
promotiebehoeften

REALISATIE(S) > steun voor de coproductie van een korte film in de vorm van een muzikaal kerstverhaal: 
‘Zullen ze me horen?’
> deelname aan de productie van de documentaire ‘Le Piano Retrouvé’

FONDS FRAVANNI

DOELSTELLING Originele projecten van jonge muzikanten ondersteunen bij het opnemen en promoten 
van een cd, het organiseren van een eerste concert, enz…

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 15.000.

STEUN
FRANKRIJK Association “Les amis du 

Quatuor Akos”
Opnemen, promoten en mondiaal verspreiden van een 
dubbel-cd van het Akos Kwartet, met de integrale opus 
76 van Joseph Haydn.

15.000 €
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FONDS FAMILLE GOETHUYS-DEHEEL 

DOELSTELLING Steunen van sociale en culturele projecten in Oudergem, zoals het organiseren van een 
voorstelling of concert in het Cultureel Centrum.

REALISATIE(S) Installatie van het Bestuurscomité van het Fonds.

FONDS LIVE 2020

DOELSTELLING Verschillende actoren uit de Belgische livemuzieksector lanceren een solidariteitsfonds 
om collega’s te helpen die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisis en om relance-
initiatieven te ondersteunen.

REALISATIE(S)
> projectoproep Fonds Live 2020: steun voor relance-initiatieven van kleine en 
middelgrote professionele muziekorganisaties: 44 projecten werden gesteund voor een 
totaalbedrag van € 64.272
> oproep van het Fonds Live 2020 om muzikanten of andere professionals uit de 
muzieksector die financiële moeilijkheden ondervinden, te steunen: 147 personen hebben 
elk € 750 steun ontvangen, voor een totaalbedrag van € 110.250. Uit respect voor de 
privacy van de begunstigden worden hun namen niet vermeld

STEUN
Antoing - Péronnes-lez-
Antoing

Beats ‘n’ Roots Op zondag 15 november in Luik, organiseren van een 
‘Canapé Électronique’, een elektronisch geluids- en 
lichtevent (VJing & Mapping) dat ter plaatse kan worden 
beleefd vanuit een ligstoel, maar tegelijk ook vanuit 
de zetel thuis, dankzij streaming; het gaat om een 
samenwerking tussen Beats ‘n’ Roots, Puzzling Records 
et KulturA, drie culture spelers uit de Federatie Wallonië-
Brussel.

1.500 €

Antwerpen - Berchem Pinky Swear Vanuit Full Circle ook in tijden van corona bijdragen 
tot een positieve beeldvorming rond de elektronische 
muzieksector, cultuur en nightlife; via een muziek- 
en cultuurfestival en via muziekconferenties en 
liveconcerten op verschillende locaties in Antwerpen.

1.500 €

Arlon Losange asbl In L’Entrepôt in Aarlen, organiseren van liveconcerten 
met een wegens de coronamaatregelen beperkt 
publiek; en vervolgens alles mixen, masteren in de 
studio en uitzenden op YouTube, om iets te doen aan 
het ontbreken van liveoptredens; in het kader van een 
samenwerking tussen verschillende actoren uit de sector 
van de podiumkunsten (concertorganisatoren, artiesten, 
geluidsingenieurs, videokunstenaars). 

1.500 €

Asse ‘t Smiske Naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van het 
kunstencentrum in Asse, wegens de coronacrisis 
geen groot feest organiseren, maar wel een 3-daags 
minifestival met 8 optredens op de Hopmarkt; het 
aanbod omvat 4 delen (comedy, pop/rock/lokaal, 
familie/kinderen en folk/kleinkunst), waarvoor telkens 
maximum 200 mensen zijn toegelaten.

1.500 €

Brussel C12 art & music Zolang het cultureel centrum en de club gesloten zijn, 
starten met een covidproof bar, in een decor van bubbels 
en video- en lichtinstallaties; ‘s avonds zijn er optredens 
van Brusselse artiesten en groepen, voor zover de 
covidmaatregelen dat toelaten.

1.500 €

FrancoFaune asbl Ten gevolge van de coronamaatregelen, de 
publieksbeperking en de weggevallen kaartjesverkoop, 
steunen van FrancoFaune asbl, een grote operator voor 
artiesten van het ‘hedendaagse Franse lied’ om ook dit 
jaar concerten, netwerking en ontmoetingen voor de 
professionals van deze sector te organiseren, teneinde 
de soms cruciale return die doorslaggevend kan zijn voor 
de ontwikkeling van de carrière van deze artiesten, via 
deze evenementen veilig te stellen.

1.500 €
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Paradise City Het Paradise City Festival dit jaar, met 14 ‘fair’ betaalde 
lokale acts die ontspannende elektronische muziek 
spelen, organiseren op het meer van het kasteeldomein 
Calmeyn in Drogenbos, voor een publiek dat geniet van 
de optredens vanop privéboten, om de social distancing 
te garanderen.

1.500 €

Burdinne C’est pas d’la carotte 
(représente officiellement le 
R.E.C.I.F)

Wegens organisatorische en gezondheidsredenen, dit 
jaar meerdere muziekevents voor een beperkt publiek 
organiseren, als alternatief voor een festival dat al 
10 jaar drijft op een mix van muzikale ontdekkingen, 
sensibilisering rond ecologisch burgerschap en 
publieksparticipatie (vrij podium, graffiti).

1.445 €

Durbuy - Grandhan DRF Organiseren van het 12de ‘Hard Rock’-festival ‘De 
Gallische Oorlogen’ in het cultureel centrum van Chênée, 
met dit jaar wegens de coronacrisis uitsluitend Belgische 
groepen (afgezien van 1 Franse groep), voor een beperkt 
publiek van 150 personen en met inachtneming van de 
afstandsregels.

750 €

Elsene Arena Voorbereiden en opvoeren van ‘De kreet van de 
Antigone’s’, een inclusieve, participatieve polyfone zang- 
en dansperformance, die steunt op een partnerschap 
tussen het vrouwenkoor Patshiva Cie, het cultureel 
centrum Senghor in Etterbeek en de bewoners (cursisten 
alfabetisering, kinderen); om iedereen uit te nodigen 
samen te zijn en een ritueel op te voeren.

1.500 €

Promimpro Tussen november 2020 en februari 2021, uitbrengen 
van een nieuw album en organiseren van een, wegens 
de coronacrisis, uitgestelde concerttournee met de 
sterk opkomende groep Beautiful Badness; teneinde het 
album te promoten, het project nieuw leven in te blazen, 
de band met het publiek opnieuw aan te halen en het 
team van 6 muzikanten en technici toe te laten hun werk 
minstens gedeeltelijk te hervatten.

1.500 €

Ganshoren AperoHIT Organiseren van concerten, exposities, 
projectpresentaties, jam sessies en dj-sets op atypische 
plekken in Brussel (musea, coworking spaces, concept 
stores) via AperoHIT vzw, een evenementenconcept dat 
instaat voor de netwerking tussen opkomende artiesten, 
professionals uit de muzieksector, de media en creatieve 
ondernemers, teneinde professionele opportuniteiten te 
creëren voor de artiesten.

1.500 €

Gent Jeugd- en muziekcentrum 
Kinky Star

Vanuit het Gentse Jeugd- en Muziekcentrum, dat bekend 
staat voor zijn diverse en alternatieve programmatie, 
deze winter 2 concertavonden organiseren in de 
coronaveilige zaal van Minus One en daarbij focussen op 
nieuwe projecten, experimentele acts en hardere genres, 
teneinde in te spelen op de vraag naar een iets meer 
buitensporige programmatie.

1.500 €

OORT Aanbieden van betaalbare repetitieruimtes; en in het 
voorjaar 2021 organiseren van 2 intieme experimentele 
muziekconcerten van Gentse solomuzikanten op een 
bootje op de Gentse binnenwateren, die spelen voor een 
publiek van telkens 4 personen; andere Gentenaars en 
toeristen kunnen dan meegenieten van dit tafereel vanop 
de kade.

1.500 €

Gent - Ledeberg Spelersgroep Ernst/ Serieus: 
Les Quatre au Quai

Als alternatief voor een afgelaste tournee in maart, 
organiseren van meerdere coronaproof voorstellingen 
met de vzw ‘Spelersgroep Ernst/ Serieus: Les Quatre 
au Quai’ in Feestzaal Cocteau in Gent, waarvoor tijdens 
de zomer i.s.m. de stad ook een eigen draaiboek werd 
opgesteld, om nog meer gezelschappen aan het werk 
krijgen.

1.500 €
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Gent - Oostakker Toursuopport BV Verder uitbouwen van de non-profitwerking van 
een muziekcentrum met 20 repetitielokalen (waar 
maandelijks 250 bands repeteren) en een educatieve 
muziek- en danswerking met 700 leden, teneinde 
de social profit in de recent verbouwde concertzaal 
podiumkansen aan te bieden, vanuit een eigen 
programmatie; een eerste relanceconcert is gepland op 
10/10/20 met ‘The Mudgang’.

1.500 €

Gent - Sint-Amandsberg Anamma Het jaarlijkse gratis openluchtfestival Copacobana dit 
jaar in september laten doorgaan op een coronaveilige 
site, waar deze zomer al een ‘Drive-In//Walk-In’-cinema 
werd georganiseerd.

1.500 €

Ichtegem - Eernegem B52 Laten optreden van 20 nationale en/of internationale, 
bekende en minder bekende artiesten van de ‘LP, CD 
Locked in the dressing room’ op meerdere coronaproof 
concertavonden; het verzamelalbum is gepland voor 
eind 2020.

1.500 €

Incourt Travers Emotion Organiseren van 5 liveconcerten met veelbelovende, 
erkende Belgische beroepsmuzikanten, van oktober 
2020 tot mei 2021 in Sart-Risbart, een Haspengouws 
dorp in Waals-Brabant, om de culturele economie te 
steunen, verlaten ontmoetingsplekken nieuw leven in te 
blazen en iedereen toe te laten om zich te ontplooien, 
open te staan voor het onbekende en creatieve inspiratie 
op te doen.

1.500 €

Ittre Heptone Organiseren van 28 niet-gesubsidieerde jazzconcerten, 
met uitsluitend beroepsmuzikanten; hoofdzakelijk op 
zondag.

1.500 €

Kruibeke - Bazel BARABAZ Als coronaproof alternatief voor het Bazelse sfeerfestival 
BARàBAZ, met de Antwerpse elektroclashband Borokov 
Borokov privé-optredens organiseren in de achtertuin 
van gezinnen in Groot-Kruibeke, waarbij het publiek 
wordt gekozen door de eigenaars en op veilige afstand 
zit, inclusief mondmasker; teneinde de sfeer van het 
festival toch een beetje bij de lokale gemeenschap te 
brengen en de artiesten, technici en andere partners te 
steunen.

1.500 €

Leuven - Kessel-Lo Wesp Vanaf 3/10 tot en met eind mei 2021 op ongewone 
plekken zoals erfgoedsites en kerken in de Meroderegio 
en in Holsbeek, plannen van 20 concertavonden met 
binnen- en buitenlandse muzikanten, telkens voor een 
publiek van zo’n 100 personen.

1.500 €

Leuven - Wilsele Onkruid Starten met een Horst Listening Bar om binnen het 
Horst Arts&Music-project dienst te doen als het 
fysieke centrum, met een studio voor de verschillende 
sessies en een ontmoetingsplek; en aansluitend bij het 
Horst Lab, een intensieve week van (wegens covid) 
online workshops, op vier extra avonden een muzikaal 
programma maken.

1.500 €

Liège 13 Rue Roture (KulturA) In november en december 2020, organiseren van 
een reeks concerten op het podium van KulturA, in 
samenwerking met verschillende programmatoren, om 
in te spelen op de vraag bij publiek en artiesten naar 
liveoptredens.

1.500 €

Luik Music Op initiatief van 2 ULB-studenten cultuurmanagement, 
een avondevent organiseren teneinde het label Luik 
Music voor te stellen; als aanzet, voorlichten van het 
publiek en de (opkomende) artiesten over de reële 
situatie in de sector, door actoren uit de muziekindustrie, 
met aandacht voor thema’s zoals het structureren van 
een jong project, het technische aspect en het kiezen van 
de juiste samenwerkingsvormen; vervolgens genieten 
van 2 concerten (‘Purrses’, ‘The Brums’) en van een dj-set 
(‘Non à l’école’) als afsluiter.

1.500 €
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Liège - Bressoux Comité Culturel Droixhe-
Bressoux

Organiseren van een reeks van 4 events in de wijk 
Droixhe-Bressoux (Luik), teneinde de bewoners én de 
mensen van de lokale buitenschoolse activiteiten uit 
te nodigen om een muzikale, culturele of creatieve 
namiddag met elkaar te delen; met als ultieme doelen 
het ontwikkelen van het creatieve potentieel van de 
bewoners en het (opnieuw) aanknopen van sociale 
relaties.

1.500 €

Liège - Rocourt ART-I Organiseren van een avondfestival om nieuwe 
producties en artiesten van het Luikse agentschap ART-I 
voor te stellen aan professionals uit de muzieksector; en 
ook aan nieuwsgierige Luikenaars

1.500 €

Lierde - Sint-Martens-
Lierde

Piet Decalf Met een oude coronaproof woonwagen door Vlaanderen 
trekken om in 20 scholen (per klas) interactieve 
schoolvoorstellingen te geven van een stuk (‘Ritmelodie’) 
dat door het muzikale collectief Fijnbesnaard & 
Compagnie werd gemaakt in opdracht van Jeugd & 
Muziek Brussel.

1.500 €

Maasmechelen - Leut Carbone by Cellini Bijeenbrengen van een veelzijdig kunstenaarscollectief 
uit de hele Belgische scene, op initiatief van de 
veelbelovende Belgische producer Cellini, om dit najaar 
de Italiaans-Belgische migratiegeschiedenis tot leven te 
brengen in een zinderende theatervoorstelling met beeld 
en intense elektronische muziek. 

1.500 €

Namur Théâtre Jardin Passion Organiseren van een 5-daags jongerenfestival met 
‘s avonds in het Théâtre Jardin Passion telkens een 
theater-, circus- of dansvoorstelling, gevolgd door een 
liveoptreden van diverse muzikanten.

1.500 €

Namur - Champion Ether Agency Organiseren van 3 openluchtconcerten, met 
Hooverphonic, Daan, Milow/Lemon Straw, aan het 
Théâtre de Verdure in Namen; de groepen traden op de 3 
data telkens tweemaal op voor 200 personen, om winst 
te kunnen maken; de concerten waren uitverkocht, maar 
vanwege de coronarestricties was er toch een verlies.

1.500 €

Namur - Jambes Le rêve dure ... In juni 2021 organiseren van de 35ste editie van 
het gratis festival VERDUR in Namen, dat met een 
15-tal concerten op een dag doorgaans meer dan 
6000 festivalgangers aantrekt; meer dan 85% van de 
geprogrammeerde artiesten zijn opkomende talenten uit 
de Federatie Wallonië-Brussel.

1.500 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve

Eristic Fuel In deze coronatijden, proberen hervatten van de 
werking (die werd opgestart in 2014) van Eristic 
Fuel vzw als promotor van lokale, alternatieve en/of 
undergroundmuziek, en programmeren van nieuwe 
concertdata, om artiesten en hun technisch team de 
kans te geven om op te treden in veilige, gezonde en 
goede financiële omstandigheden.

1.500 €

Rixensart - Genval Dark side Ondanks de enorme impact van de covidmaatregelen, 
toch proberen om 6 data vast te leggen om toe te laten 
dat 10 tot 12 beloftevolle artiesten in alle veiligheid 
kunnen optreden; zonder dat dit uitdraait op financiële 
problemen of nutteloze inspanningen, als er te weinig 
publiek zou zijn.

1.500 €

Sint-Jans-Molenbeek Tommigun Nog verbeteren van de hygiënische situatie voor 
artiesten, technici en publiek van de prikkelende 
Peepshow Parnassus, waar het publiek in van elkaar 
afgescheiden cabines en de artiesten op het traag 
ronddraaiende platform nu al volledig afgescheiden zijn 
van elkaar.

1.232 €
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Sint-Niklaas - Belsele Muziekclub ‘t Ey In de muziekclub ‘t Ey in Belsele, die een kwalitatief, 
maar klein podium heeft, 4 folk/akoestische 
concerten programmeren om na te gaan of de 
door de coronamaatregelen nog verder ingeperkte 
publiekscapaciteit en de extra druk op de vrijwilligers 
haalbaar zijn voor de rest van het seizoen 2020-2021.

1.500 €

Sint-Niklaas - 
Nieuwkerken-Waas

Roodvonk Maken van een mobiel podium (een podiumcaravan) 
om met een muziekgroep coronaproof op te treden op 
speelplaatsen in scholen; de caravan ook ter beschikking 
stellen van andere organisatoren in de cultuursector.

1.500 €

Stavelot Ecoutez-Voir Organiseren van een festival dat focust op Franse 
chansons ongeacht de muzikale vorm, met 
manifestaties voor het grote publiek, maar ook specifiek 
voor de schoolgaande jeugd; los van het festival, 
eveneens organiseren van “Salons-chansons”, avonden 
in kleine kring in privéwoningen.

1.500 €

Tournai Les Jeunesses Musicales de 
Wallonie picarde

In het seizoen 2020-2021, organiseren van het ‘Wapi 
Kids Festival’, 10 verschillende namiddagevents in 
10 culturele centra in Picardisch Wallonië (WaPi), 
met animaties voor kinderen en culturele activiteiten 
voor ouders, en als afsluiting een concert voor beide 
doelgroepen; teneinde de gezinnen te laten kennismaken 
met de streek, de lokale culturele centra en het erfgoed.

1.500 €

Turnhout Jeugdhuis Wollewei In Turnhout, volgend voorjaar maandelijks een intiem 
kapelconcert organiseren met professionele Belgische 
muzikanten, en lokaal talent als support, voor een zittend 
publiek van 60 personen (in overeenstemming met de 
geldende coronamaatregelen).

1.500 €

Ukkel L’Harmonium SPRL Op elke eerste donderdag van de maand om 20h30 
nieuwe, veelbelovende lokale artiesten of groepen 
voorstellen in L’Harmonium, in het kader van elektro-, 
jazz-, pop- en rocksessies, om hen vaak voor de eerste 
keer een kans te geven op een concertpodium.

1.500 €

Verviers Les Temps Mêlés Eind 2020, ondanks de covidbeperkingen, in Verviers 
starten met minstens 4 concerten in de als concertzaal 
ingerichte oude gerenoveerde paardenstalling van de 
vroegere manège.

1.500 €

Vorst Feral ART Met het poëzieprogramma ‘Paroles en l’Air’ in de Cellule 
133 een warme ontmoetings- en uitwisselingsplek 
creëren voor Franstalige artiesten en het Brusselse 
publiek.

1.500 €

Wavre EXAG Unlimited Steunen van een vereniging die inzet op de artistieke 
ontwikkeling van Belgische en internationale artiesten 
(rock, psychedelische muziek, post-punk), en ook instaat 
voor de productie, verspreiding, promotie en tournees; en 
bijdragen tot de vertegenwoordiging van vrouwen in de 
culturele sector met een event in mei rond de Israëlische 
zangers Tamar Aphek.

845 €

FONDS NGUYEN THIEN DAO

DOELSTELLING Ter nagedachtenis van de componist Nguyen Thien Dao wil het Fonds de Franse en 
Aziatische muziekcultuur promoten, en vooral dan de internationale uitwisselingen en 
de dialoog tussen beide culturen, via de toekenning van beurzen of steun aan diverse 
projecten die samenhangen met zijn doelstelling. 

REALISATIE(S) Twee internationale artistieke projecten die Franse en Aziatische muziekcultuur 
combineren, kregen in 2020 steun van het Fonds, voor een totaalbedrag van € 2.485:
>> Nguyen Hong Nhung, voor het project Hêi Sóng / ‘(r)tu(r)n’ tentoonstelling, € 900
>> Hsu Chen Wei Dance Company & Taipei Contemporary Art Center, Furnadzhieva 
Bilyana, € 1.585
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FONDS STRANDSCHELP

DOELSTELLING Het Fonds Strandschelp biedt financiële steun aan talentvolle jongeren in West-
Vlaanderen die door sociale, familiale of financiële omstandigheden minder kansen 
krijgen. Het Fonds biedt hen de mogelijkheid om hun talenten volop te ontwikkelen.

REALISATIE(S) > een projectoproep om jonge kunstenaars in West-Vlaanderen die door de COVID19-
crisis getroffen werden, te ondersteunen: 34 jonge kunstenaars kregen een financiële 
steun voor een totaalbedrag van € 112.000
> één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 250.000
> het Fonds draagt bij aan de financiering van het Boost-programma in Oostende en Gent

STEUN
Bredene Koninklijk Werk IBIS Financieren van de renovatie en uitbreiding met 8 

kamers van het IBIS-vakantiehuis; en een financiële 
bijdrage leveren aan de zorg binnen IBIS.

250.000 €

FONDS STRINGS FOR TALENT

DOELSTELLING Steun aan getalenteerde jonge muzikanten die een band hebben met België, door hen 
kwaliteitsinstrumenten te lenen (viool, altviool en cello) voor een periode van 5 tot 10 jaar.

REALISATIE(S) Om zijn opdracht te vervullen heeft het Fonds twee violen en een altviool gekocht, 
gemaakt door meester-vioolbouwers in Europa.

FILANTROPISCHE ACTIE WALKING MUSEUM

DOELSTELLING Steun voor het project ‘The Walking Museum’ in Damme, een initiatief van One Art 
Foundation.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 9.500.

STEUN
Elsene One Art Foundation Creëren van een kunstwandeling met interactieve 

infopanelen waarbij de afgebeelde kunstwerken tot 
leven komen met digitale technologie en informatie 
verschaffen over de 16de-eeuwse kunst, geschiedenis en 
de literatuurheld Tijl Uilenspiegel.

9.500 €

FONDS VRIENDEN VAN AMAJ

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten van de vzw AMAJ die kinderen en jongeren muziek 
helpen ontdekken en stimuleren in hun muzikale initiatieven.

FONDS VRIENDEN VAN FONDATION AUDIOVISUELLE POUR LES ARTS ET LE DESIGN

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de Audiovisuele Stichting voor kunsten en design, 
met als doelstellingen de promotie, de verspreiding bij het publiek en het behoud voor 
de toekomstige generaties van de visuele kunsten, toegepaste kunsten en sierkunsten, 
design en architectuur. 

FONDS VRIENDEN VAN CHORALES EQUINOX

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die zangkoren oprichten en promoten om ontmoetingen, 
respect en verdraagzaamheid tussen culturen te stimuleren.

FONDS VRIENDEN VAN LE CONCERT OLYMPIQUE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van Le Concert Olympique, een orkest dat de muziek van 
Beethoven op het hoogste niveau brengt en een unieke en eigentijdse muzikale ervaring 
biedt.
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FONDS VRIENDEN VAN DE CONCERTVERENIGING VAN HET LEMMENSINSTITUUT

DOELSTELLING Filantropen steunen de renovatie- en restauratieprojecten die de Concertvereniging van 
het Lemmensinstituut uitvoert.

FONDS VRIENDEN VAN CURRENDE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten om de polyfone koormuziek van grote Vlaamse 
componisten bekend te maken bij een breed publiek.

FONDS VRIENDEN VAN ’T EY

DOELSTELLING Filantropen steunen de culturele activiteiten van ‘t Ey in het Waasland, met een focus op 
folk - en akoestische muziek uit verschillende culturen en op wereldmuziek.

FONDS VRIENDEN VAN FLAGEY

DOELSTELLING Filantropen steunen ontmoetings- en interactieprojecten waarbij verschillende 
kunstrichtingen elkaar kruisen, in een geest van dialoog, ontdekking en creativiteit.

FONDS VRIENDEN VAN FONDATION POLYCARPE

DOELSTELLING Filantropen steunen de projecten van de Polycarpe Foundation die overal ter wereld 
kunst en cultuur promoten, om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van menselijke en 
maatschappelijke waarden.

FONDS VRIENDEN VAN IMEP

DOELSTELLING Filantropen steunen de projecten van het IMEP die verband houden met de bevordering 
van de muziek, de beroepsopleiding, de kennis en de praktijk van de muziek.

FONDS VRIENDEN VAN KUNSTENFESTIVALDESARTS

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten rond het Brusselse Kunstenfestivaldesarts: een 
internationaal, stedelijk en kosmopolitisch festival dat dialoog tussen gemeenschappen 
aanmoedigt.

FONDS VRIENDEN VAN HET MAAS ZOMER FESTIVAL

DOELSTELLING Filantropen steunen de jaarlijkse projecten van het Maas Zomer Festival, dat 
muziekconcerten biedt in de mooiste hoekjes van de Maasvallei.

EUROPEAN FRIENDS OF MAHLER FOUNDATION ACCOUNT

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten rond hedendaagse kunst, milieu en muzikale opvoeding in 
Europa.

FONDS VRIENDEN VAN MOSA BALLET SCHOOL 

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen meerdere projecten van de Mosa Balletschool in Luik 
(uitmuntende opleiding voor jongeren, sociale projecten voor een kwetsbaar publiek, enz.) 

FONDS VRIENDEN VAN MUSIC FOR CHILDREN FESTIVAL FOUNDATION

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die via muziek jongeren een toekomst geven en die 
bijdragen tot hun integratie in de samenleving.

FONDS VRIENDEN VAN DE INTERNATIONALE MUZIEKONTMOETINGEN VAN EDINGEN

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de Internationale Muziekontmoetingen van Edingen 
die leerlingen in contact brengen met beroemde musici, en die een ontmoetingsplaats 
creëren voor beroemde artiesten en gerenommeerde muzikanten.
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FONDS VRIENDEN VAN AUGUSTE ORTS

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten voor verdere ontplooiing van het Auguste Orts 
kunstenaarsinitiatief, een platform voor het maken en verspreiden van kunstenaarsfilms.

FONDS VRIENDEN VAN LES PASTOUREAUX

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van vzw Les Pastoureaux, Petits Chanteurs de Waterloo et 
de Louvain-la-Neuve, die kinderen en jongeren helpen zich te ontplooien.

FONDS VRIENDEN VAN LA PETITE BANDE

DOELSTELLING Filantropen steunen onderzoek dat ‘La Petite Bande’ helpt om muziek van 1600 tot 1800 
op een historisch getrouwe manier uit te voeren, met technieken en instrumenten uit die 
periode.

FONDS VRIENDEN VAN LES PETITS CHANTEURS DE BELGIQUE

DOELSTELLING Filantropen steunen het koorproject van Les Petits Chanteurs de Belgique dat via een 
muzikale aanpak gevoel voor schoonheid bijbrengt, aandachtig luisteren, concentratie, en 
persoonlijke en collectieve discipline.

FONDS VRIENDEN VAN REMUA

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten van de vzw ReMuA voor maatschappelijke integratie 
en gelijke kansen via het samen beoefenen van muziek en promoten het recht op cultuur 
voor jongeren.

FONDS VRIENDEN VAN FESTIVAL RESONANCES

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van het Festival Resonances om kamermuziek in Wallonië 
te promoten.

 FONDS VRIENDEN VAN YOUNG BELGIAN STRINGS

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten van de vzw Young Belgian Strings, een 
strijkorkest met jonge talenten die afgestudeerd zijn of nog studeren aan Belgische 
Muziekconservatoria en -hogescholen, en die het vak van orkestmusicus willen leren en 
daartoe de nodige technische kennis willen verwerven. 

M AATSCH APPELIJK ENGAGEMENT 
DATATRUST & GOEDEDOELEN

GOEDEDOELEN.BE

DOELSTELLING Betrouwbare data over verenigingen en stichtingen in België.
REALISATIE(S) De Koning Boudewijnstichting hecht veel belang aan de zichtbaarheid en de transparantie 

van het verenigingsleven als steunpilaar van de samenleving. De website www.
goededoelen.be is de toegangspoort naar het verenigingsleven. Via de website is een 
uitgebreide gegevensbank ter beschikking van iedereen die zich engageert of zich wil 
engageren: organisaties en schenkers. Daarnaast vindt men er ook informatie over 
de actualiteit in het verenigingsleven. Meer dan 6.857 organisaties hebben zich reeds 
ingeschreven op Goededoelen.be.
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LOKAAL EN REGIONAAL BURGERENGAGEMENT

BÜRGERFONDS OSTBELGIEN

DOELSTELLING Het Bürgerfonds Ostbelgien is een fonds van Oost-Belgen voor Oost-Belgen. Het 
ondersteunt initiatieven en organisaties die zich inzetten voor hun medeburgers, trouw 
aan het motto ‘meer samen bewegen’.

REALISATIE(S) > oproep voor giften ‘Solidariteit met de gezondheidssector in de Duitstalige 
Gemeenschap’, als reactie op de Covid-19-crisis: 11 projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 291.559
> projectoproep ‘Bürgerfonds Ostbelgien, meer samen bewegen’: 20 projecten kregen 
steun voor een totaalbedrag van € 133.360

STEUN
Amel Dorfgemeinschaft Montingen In het kader van het zogeheten ‘kaboutertjes’-project 

in Montingen (Amel, Montenau-Iveldingen), plannen 
van een maandelijks marktbezoek voor de oudere 
dorpsbevolking die zich niet meer zelfstandig met de 
auto kan verplaatsen.

840 €

Amel - Meyerode Verkehrs- und 
Verschönerungsverein 
Ommerscheid 

Creëren van een ontmoetings- en rustplek met een 
tafel, meerdere banken en een windscherm, aan een 
wandelknooppunt in het buurt van een bos; en de plek 
ook toegankelijk maken voor mensen met een beperking 
(of een rolstoel).

2.600 €

Bütgenbach VIVIAS Interkommunale Eifel In antwoord op de Covid-19 crisis, steun aan de 
gezondheidssector in de Duitstalige Gemeenschap.

58.104 €

Eupen Animationszentrum Ephata Een bestelwagen samen met de buurtbewoners 
multifunctioneel ombouwen, om hem te kunnen 
gebruiken als mobiele keuken, infomobiel, praatcafé of 
mobiele disco, teneinde de sociale cohesie in de buurt te 
verbeteren.

7.600 €

Behindertenstätten Eupen In antwoord op de Covid-19 crisis, steun aan de 
gezondheidssector in de Duitstalige Gemeenschap.

9.670 €

Die Unterstadt - ein starkes 
Viertel

Samenwerken met lokale sociale bedrijven om de 
Weserkiosk (Temsepark) in Eupen het hele jaar 
door open te houden en de verkoop van regionale 
fairtradeproducten uit te breiden; en ook gratis 
activiteiten aanbieden voor ouderen en kinderen.

10.000 €

Eastbelgica Aanbieden van buitenschoolse workshops rond muziek, 
dans, theater, kunst en media om kinderen uit alle lagen 
van de bevolking toegang te geven tot cultuur, en hen 
aldus te helpen nieuwe hobby’s en talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen.

10.000 €

Info-Integration Belgisches 
Rotes Kreuz Ostbelgien 

Organiseren van computerlessen voor beginners in 
een eenvoudige taal en scheppen van flexibele IT-
werkplekken voor de kwetsbare doelgroep die wordt 
opgevangen door het Rode Kruis en niet beschikt over 
digitale basisvaardigheden.

10.000 €

Intego Ostbelgien Plaatsen van een grote tunnelserre in de biotuin van de 
sociale vereniging in Eupen, om het hele jaar door verse 
groenten te kunnen produceren voor de deelnemers en 
de lokale bevolking.

10.000 €

Josephine-Koch-Service Verwerven van een nieuw busje om zieke en oudere 
mensen uit Eupen en omgeving, ook tijdens een 
lockdown of andere beperkende maatregelen 
naar hun therapie te brengen; en aankopen van 
beschermingsmiddelen om de veiligheid van de mensen 
te garanderen.

10.000 €
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Lichtblicke Mensen met kanker emotioneel en praktisch 
leren omgaan met de ziekte en activeren van hun 
zelfgenezende krachten om hun levenskwaliteit te 
verbeteren; en hen uitnodigen om te praten met 
lotgenoten.

10.000 €

ÖSHZ Eupen -– Seniorenheim 
St. Josef 

In antwoord op de Covid-19 crisis, steun aan de 
gezondheidssector in de Duitstalige Gemeenschap.

35.301 €

Pater Damian Sekundarschule Leerlingen in een secundaire school aanmoedigen om 
hun sociale verantwoordelijkheid te leren opnemen 
en vluchtelingen te helpen bij hun sociale integratie, 
teneinde aldus te leren omgaan met andere culturen en 
nieuwe vrienden te maken.

800 €

Seniorenzentrum St. 
Franziskus

In antwoord op de Covid-19 crisis, steun aan de 
gezondheidssector in de Duitstalige Gemeenschap.

17.792 €

St. Nikolaus-Hospital In antwoord op de Covid-19 crisis, steun aan de 
gezondheidssector in de Duitstalige Gemeenschap.

43.511 €

Verbraucherschutzzentrale Opzetten van een pilootproject in Oost-België, 
om mensen met een laag inkomen of met een 
migratieachtergrond te motiveren om gezonder te eten; 
het project rekent voor de bewustmaking vooral op 
rolmodellen.

4.000 €

Viertelhaus Cardijn Eupen Aanbieden van een solidaire, feestelijke afhaalmaaltijd, 
onder het motto ‘Studenten koken voor mensen in nood’, 
om toe te laten dat gezinnen met een laag inkomen 
het nieuwe jaar feestelijk en in sociale en culturele 
verbondenheid kunnen beginnen.

8.600 €

Eupen - Kettenis Dorfgruppe Kettenis Vergoeden van 1 jaar huurkosten voor een elektrische 
auto om deze telkens op vrijdag, met vrijwilligers als 
chauffeur, te gebruiken voor het vervoeren van ouderen 
(65+) uit Kettenis.

2.820 €

Kelmis Rotes Kreuz Sektion Kelmis Investeren in levensreddende reanimatieapparatuur, om 
het leven van patiënten in noodgevallen zo goed mogelijk 
te bewaren.

9.200 €

Lontzen - Walhorn Golden Morgen In antwoord op de Covid-19 crisis, steun aan de 
gezondheidssector in de Duitstalige Gemeenschap.

17.119 €

Kathleaos In antwoord op de Covid-19 crisis, steun aan de 
gezondheidssector in de Duitstalige Gemeenschap.

21.476 €

Raeren Freunde des Marienheim Aanschaffen van een OMI-VISTA Mobil, een interactief 
mobiel projectiesysteem, om mensen met dementie te 
stimuleren en ook om de levenskwaliteit en de cognitieve 
en emotionele ontwikkeling van andere bewoners van 
woonzorgcentra te versterken.

9.900 €

Haus Katharina In antwoord op de Covid-19 crisis, steun aan de 
gezondheidssector in de Duitstalige Gemeenschap.

10.935 €

Marienheim Raeren In antwoord op de Covid-19 crisis, steun aan de 
gezondheidssector in de Duitstalige Gemeenschap.

27.941 €

Raeren - Eynatten Jugendtreff Inside In het kader van de coronacrisis, aanbieden van ritten 
met elektrische mountainbikes aan jongeren die 
daarvoor niet de middelen hebben; om hen te motiveren 
buiten te bewegen, en hun nabije omgeving beter te leren 
kennen.

5.000 €

Kapellenkomitee Berlott Onderhouden van het culturele erfgoed van St.-Martinus 
en de bedelaar, als teken voor solidariteit en delen met 
mensen in nood, via de jaarlijkse Sint-Maartensviering, 
tot plezier voor ouders, kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen.

500 €

Sankt Vith Fahrmit Uitbreiden van een solidair carpoolnetwerk dat in het 
zuiden van de Duitse Gemeenschap al beschikt over 
28 ‘carpoolbanken’, die ook toegankelijk zijn voor 
medeburgers zonder eigen voertuig of rijbewijs.

7.500 €

Klinik St. Josef In antwoord op de Covid-19 crisis, steun aan de 
gezondheidssector in de Duitstalige Gemeenschap.

40.040 €
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Rotes Kreuz Sektion St. Vith - 
Burg Reuland

Organiseren van voedselhulp in St.-Vith en Burg-Reuland 
voor mensen in een kwetsbare situatie (werkzoekenden, 
mensen met een laag inkomen of pensioen), die er door 
de sanitaire crisis nog erger aan toe zijn.

10.000 €

Vegder Denkfabrik Organiseren van een ‘Fair-Transitie-Markt’, waar lokale 
producenten, en vertegenwoordigers van de sociale en 
ecologische transitie en de nieuwe economie elkaar 
ontmoeten, producten verkopen, hun ideeën voorstellen 
aan een groot publiek.

4.000 €

Sankt Vith - 
Lommersweiler

Wohngemeinschaft für 
Menschen mit Behinderung

In antwoord op de Covid-19 crisis, steun aan de 
gezondheidssector in de Duitstalige Gemeenschap.

9.670 €

BUURTEN OP DEN BUITEN

Partner(s) Vlaamse Landmaatschappij
Operationele partner(s) Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland
Financiële partner(s) Minister van Omgeving via de Vlaamse Landmaatschappij

DOELSTELLING Financiële steun aan bewoners in Vlaanderen die de levenskwaliteit en sociale cohesie in 
hun dorp of buurt met landelijk karakter willen bevorderen.

REALISATIE(S) > projectoproep ‘Buurten op den buiten’: 46 projecten kregen steun voor een totaalbedrag 
van € 199.771 
> bezoek van de Koning Boudewijnstichting en minister van Omgeving Zuhal Demir aan 
het park van het Heerskasteel (laureaat van Buurten op den Buiten 2020), voor de officiële 
heropening voor het publiek na herinrichtingswerken (Heers, 23 juli)
> > digitaal intervisiemoment met de laureaten van de oproep Buurten op den Buiten 2020 
onder begeleiding van het Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland (10 oktober) 
> samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij en diverse (boven)lokale 
organisaties voor de communicatie van de oproep

STEUN
Arendonk De Reuzetuin Een groene oase van circa 3000m² in het centrum van de 

gemeente op geregelde tijdstippen openstellen voor de 
bewoners en ze inrichten als plek voor sociale, culturele 
en ecologisch bewustmakende activiteiten.

5.000 €

Assenede - Bassevelde Bewonersplatform 
Bassevelde

Samen met de bewoners achter het dorpshuis een 
inclusieve natuurspeeltuin creëren: een verbindingsplek 
waar iedereen zich welkom voelt; met klim- en 
klauterelementen, zitgelegenheid, bomen, bloeiende 
planten, ontmoetingen met dieren, andere kinderen en 
volwassenen.

5.000 €

Beernem Trefhof Aanleggen van een vlonderpad op een groen domein met 
een zelfplukboerderij, een voedselbos en zomerbarak, 
om het domein ook bij regenweer toegankelijk te 
maken voor rolstoelgebruikers uit het aangrenzende 
woonzorgcentrum.

5.000 €

Borgloon Centrum Basiseducatie 
Limburg-Zuid 

In het hart van de volkstuin een gezellige 
ontmoetingsplaats maken om mensen van verschillende 
nationaliteiten en achtergronden samen te brengen en 
hen te stimuleren om van elkaar te leren, hun sociaal 
netwerk uit te breiden en zichzelf ook sterker, minder 
eenzaam en beter te voelen; om ecologisch te tuinieren 
en op een natuurlijke manier gezonder te leven.

5.000 €

Brussel VIVA-SVV Organiseren van een voorleesproject in een 
plattelandsgemeente met verdoken armoede, minder 
uitgebouwde diensten en beperkte mobiliteit; voorstellen 
van het aanbod van de bibliotheek aan huis bij kwetsbare 
gezinnen met kinderen van 4 tot 9 jaar door vrijwilligers 
met een bakfiets; en de gezinnen stimuleren om er 
samen op uit te trekken.

5.000 €
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Damme - Sijsele Oranje Naast het organiseren van een zomerbar in 
samenwerking met de stad en het plaatselijke jeugdhuis, 
ook structurele koekenbak-momenten organiseren 
waar spel en gezelligheid centraal staan, om onderlinge 
ontmoetingen tussen buren te bevorderen.

4.879 €

Dessel Weggeefwinkel @Dele Dessel Zoeken naar een nieuwe lokatie voor een weggeefwinkel 
in een sociale woonwijk in Dessel, waar (kwetsbare) 
mensen gratis spullen (speelgoed, kledij, huisgerief) 
kunnen komen halen en/of hun nog bruikbare spullen 
komen brengen.

5.000 €

Dilsen-Stokkem OCMW Dilsen-Stokkem Organiseren van laagdrempelige initiatieven waar 
buren (jong en oud) elkaar in een gezellige sfeer 
ontmoeten en kunnen bijpraten, om de op het jaarlijkse 
buurtfeest gelegde contacten tussen bewoners van 
woonzorgvoorzieningen van het OCMW en de lokale 
bewoners te bestendigen.

3.500 €

Galmaarden - Vollezele Wonen en Werken voor 
personen met Autisme “De 
Okkernoot”

Toegankelijk maken van de wachtuimte van een 
geklasseerd station dat op termijn wordt omgebouwd 
tot een inclusieve ontmoetingsplek waar de gasten met 
autisme onder meer een bistro zullen uitbaten.

4.000 €

Geetbets Gemeente Geetbets Omvormen van de buitenlocatie aan het 
opgewaardeerde buurthuis en de jeugdlokalen tot een 
aangename, groene speel-, rust- en ontmoetingsplaats, 
met aandacht voor duurzame elementen.

5.000 €

Halen - Zelem Welzijnsschakel Halen ‘t 
Opstapje 

In een lokale sociale tweedehandswinkel starten met 
een systeem van jetons en waardebonnen (in ruil voor 
binnengebrachte spullen of gratis verstrekt door ocmw, 
voedselbank, armoedeverenigingen en hulpverleners 
in de buurt) om iets te kopen in de winkel en/of iets te 
drinken in de ontmoetingsruimte.

750 €

Herentals Natuurpunt AFD. NETE & AA Bijdragen tot het aanleggen van waterleiding, het 
vervangen van het toilet, het plaatsen van een 
verwarmingselement en een koelkast, in het kader van 
de herinrichting en opwaardering van een historische 
schapenstal die intensief wordt gebruikt door individuele 
bezoekers en wandelaars, buurtgroepen, scholen en 
lokale verenigingen, om het voortbestaan van deze 
aangename ontmoetingsruimte te verzekeren.

5.000 €

Hoegaarden - 
Outgaarden

Samentuin DenHof Investeren in de veiligheid, een beter afvalbeheer en een 
grotere beschuttingsplaats in Samentuin Den Hof, om 
het gezellig samenzijn in de natuur en het opzetten van 
evenementen bij alle weersomstandigheden te kunnen 
garanderen.

4.454 €

Kaprijke Gemeente Kaprijke Herinrichten, vergroenen en aantrekkelijker maken 
van een nog amper gebruikt speelpleintje, om 
buurtcontacten te intensiveren en de omgevingskwaliteit 
te verhogen.

5.000 €

Kasterlee Buurtcomité Isschot Uitbreiden van het bestaande buurtinformatienetwerk 
tot een lokaal EHBO-netwerk dat beschikt over 
een defibrillator (AED) en dat de kennis van de 
buurtbewoners over eerste hulp verhoogt, om bij te 
dragen tot de sociale cohesie en een zorgzame buurt.

5.000 €

Kinrooi - Molenbeersel Velt Kinrooi Ontwikkelen van een ecologisch voedselbos als een 
gezellige, landelijke ontmoetingsplaats om mensen 
uit de buurt, ongeacht achtergrond, leeftijd of afkomst 
samen te brengen; met aandacht voor lokale diversiteit 
en duurzame ontwikkeling.

5.000 €

Kortemark Gemeente Kortemark Op een voormalig recyclagepark ook een kleine 
waterspeelplek installeren, met een waterpomp en 
allerhande andere landschaps- en waterspeelelementen, 
afgewerkt met steen of duurzaam robiniahout, om 
kinderen en jongeren meer speelkansen te bieden.

5.000 €
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Gemeente Kortemark Aanleggen van een kruidentuin in de samentuin ‘De 
Oude Pastorie’, waar mensen kruiden kunnen plukken 
voor medicinaal en keukengebruik; en deze tuin ook 
toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers zodat ze 
de verschillende kruiden kunnen voelen en ruiken; en 
plaatsen van infoborden met informatie over het gebruik 
en de groei van de aanwezige kruiden en eetbare 
bloemen.

4.000 €

Kortenaken Gemeentebestuur Kortenaken Creëren van een groene open ontmoetingsruimte voor 
alle bevolkingsgroepen van de gemeente, met, ten 
behoeve van de (groot)ouders, een aangename en veilige 
speelruimte voor de allerkleinsten.

5.000 €

Kortenaken - Waanrode Kerkfabriek Kana Herinrichten van een pastorietuin tot een vrij 
toegankelijke ‘Tuin van verstilling’ met rustbanken 
en allerlei stilteteksten, om de bezoekers te helpen 
lichamelijk en innerlijk rust te vinden.

5.000 €

Leuven - Wijgmaal Ferm Organiseren van een korte-keten-markt voor heel 
Haspengouw om consument en producent samen 
te brengen, ten einde bij te dragen tot ontmoeting en 
kennismaking, een positief imago voor de landbouw en 
waardering voor creativiteit.

1.200 €

Lubbeek Start-up Sint-Bernard Samen met buurtbewoners zwaaihandjes en tot 
de verbeelding sprekende gedichten maken en ze 
verspreiden langs een parcours van zitbanken om 
mensen aan te sporen om meer met elkaar te praten; en 
ook zorgen voor een picknicktafel en ludieke elementen 
voor kinderen om een trekpleister te zijn voor alle 
generaties.

5.000 €

Malle - Oostmalle De Dennen Inrichten van een dwaaltuin, om ouderen, buren en 
kinderen van (buurt) bewoners, en ook mantelzorgers en 
begeleiders, te verbinden op een gezonde en gezellige 
plek; om bij te dragen tot beweging, munt te plukken voor 
de thee en een kind te tonen hoe je bloembollen plant.

5.000 €

Moerbeke-Waas FIT Organiseren van een reizend veggiecafé met een 
gemengde groep vrijwilligers die een vijftal keer per jaar 
ergens in de gemeente neerstrijkt om een gezonde, 
budgetvriendelijke vegetarische maaltijd te koken 
voor de dorpsbewoners en om hen uit te nodigen voor 
onderlinge gesprekken, een spel, een streepje muziek en 
laagdrempelige animatie van eigen bodem.

5.000 €

Mol Biënnale Mol-Rauw Interactieve en participatiekunstenaars uit de stad 
trekken een week lang in bij dorpelingen om samen 
kunst te maken en talenten uit te wisselen; en achteraf 
stellen ze de creaties, met de nodige festiviteiten, voor 
aan het publiek.

4.500 €

Nazareth - Eke OCMW Nazareth De tuin van de sociale kruidenier omvormen tot een 
laagdrempelige buurttuin om de bewoners de kans te 
geven samen groenten te verbouwen; en daar op termijn 
ook lowbudgetkookworkshops aanbieden, met aandacht 
voor de interculturele factor.

5.000 €

Tschoolkevanlanduyt Het voormalige kleuterschooltje omvormen tot een 
levendig buurthuis met laagdrempelige socio-culturele 
activiteiten zoals een filmavond, yoga, repetities, 
recepties en barbecue; en in de tuin een petanquebaan 
aanleggen om de vereenzaming in Landuit tegen te gaan 
en het gemeenschapsgevoel te versterken.

5.000 €

Oosterzele - Gijzenzele Beleefde Plekjes Gijzenzele Organiseren van leuke activiteiten in het dorp om in te 
spelen op de vraag van de nieuwe en oorspronkelijke 
bewoners naar onderlinge contacten en een sterke 
buurtcohesie.

3.500 €
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Oosterzele - Moortsele Straatcomité Rollebaan Met een groep enthousiaste buurtbewoners van 
alle leeftijden jaarlijks een straatfeest organiseren 
om samen de grote vakantie in te zetten; en allerlei 
andere laagdrempelige activiteiten opzetten zoals een 
fakkeltocht en speelnamiddag; om samen dingen te 
doen en elkaar aldus meer aandacht en zorg te geven en 
om de straat leefbaarder te maken.

1.400 €

Oostkamp Gemeente Oostkamp Creëren van een ontmoetingsplaats van en voor 
de wijkbewoners en daar met de medewerking van 
verenigingen ook activiteiten en vormingen organiseren, 
om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen en 
vereenzaming tegen te gaan.

5.000 €

Pittem Zorgboerderij Ter Wielewalle Aan een zorgboerderij langs een landelijke weg 
met veel fietsers en voetgangers, een stop-, rust- 
en ontmoetingsplaats organiseren voor buurt- en 
dorpbewoners en passanten, om op die manier de zorg 
voor de gasten met een beperking en de omgeving 
dichter bij mekaar te brengen.

5.000 €

Poperinge Bewonersplatform Abele Samen met vrijwilligers uit het dorp een verloederd 
stuk grond opruimen en ombouwen tot een groene 
ontmoetingsplaats, speelruimte voor de jeugd 
(jeugdbeweging, speelpleinwerking, dorpsschool) en een 
plukpark.

5.000 €

Stad Poperinge Organiseren van een buurtsalon, een multifunctionele 
en centrale plaats in het dorp, om in te spelen 
op de nood aan dienstverlening, ontmoeting én 
mobiliteitsvoorzieningen op de schaal van het dorp; 
en daarbij samenwerken met een organisatie die 
ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke 
beperking.

5.000 €

Ravels - Weelde Gemeentebestuur Ravels Aanleggen van een natuurlijk speelterrein aan 
de lokalen van de buitenschoolse opvang, KSA 
en speelpleinwerking, in samenwerking met een 
tuinontwerper en met participatie en input van alle 
gebruikers.

4.000 €

Retie Buurtcomité Pontfort Omvormen van een stukje gemeentegrond naast het 
bosgebied ‘Looiendse bossen’ tot een natuurlijke, groene 
speel- en ontmoetingsplek, om kinderen, jonge gezinnen 
en oudere buurtbewoners aan te moedigen om daar 
samen te babbelen, te spelen en te genieten.

5.000 €

Kermiscomité Hodonk Een uitnodigende, groene ontmoetingsplek maken van 
een vroegere stortplaats te midden van een open en 
landelijke landbouwomgeving, om buurtbewoners van 
alle leeftijden aan te trekken.

5.000 €

Sint-Truiden Heerlijk(heid) Heers Openstellen van het kasteelpark van Heers voor 
laagdrempelige initiatieven van buurtbewoners, 
verenigingen en bezoekers, met een speakers’ corner, 
wandelpaden, duiding van de geschiedenis, banken, 
strandstoelen en een uitkijkpunt.

5.000 €

Staden Open Kijk op de Vijfwegen Koppelen van een lokaal vluchtverhaal uit WOI aan het 
verhaal van de vluchtelingen van het opvangcentrum, 
om buurtbewoners en nieuwkomers dichter bij elkaar te 
brengen.

5.000 €

Tielt Lokaal bestuur Tielt - OCMW 
Tielt

In een (kwetsbare) wijk in Tielt samen met de bewoners 
gezonde, warme maaltijden maken en opeten, om 
de mensen uit hun sociaal isolement te halen, een 
waardevolle vrijetijdsbesteding aan te bieden, en 
goedkoop of gratis te eten.

5.000 €

Tielt - Schuiferskapelle Bewonersplatform 
schuiferskapelle

Inrichten van een plukroute langs de verschillende stille 
wegen van een dorp met 1100 inwoners, om de nieuwe 
wijkjes te verbinden met het platteland rond de kerk, 
ten einde de sociale cohesie te vergroten en het rustige 
groene karakter nog meer in de verf zetten.

5.000 €
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Tienen CNUZ Materieel steunen van buurtbewoners om samen 
meer activiteiten zoals zomerpleintjes en buurtbabbels 
te organiseren, ten einde de kinderen een gezellige 
namiddag te bezorgen en de buurtbewoners in contact 
te brengen met elkaar.

2.746 €

CNUZ Samen met de buurtbewoners van een sociale 
woonwijk een kippen- en kruidentuin aanleggen en 
een compostbak installeren op een grasveldje langs 
de woonwijk, om de buren de kans te geven elkaar 
te ontmoeten tijdens het onderhouden, verzorgen 
en voederen van de kippen en om het tafelafval 
milieuvriendelijk te verwerken (door de kippen en via de 
compostbak).

787 €

Tongeren Velt Zuid-Oost Haspengouw Aanleggen van een perceel voor druiventeelt en een 
perceel voor doorlevende en vergeten groenten, naast 
de ecologische samentuin en de ontmoetingsplaats in 
de oude pastorietuin van Genoelselderen; om tuiniers, 
buurtbewoners en schoolkinderen warm te maken voor 
historische tuinen, druiventeelt, beplantingen, workshops 
zomer- en wintersnoei en koken met vergeten groenten.

1.555 €

Wachtebeke Ouderraad Langeledeschool Op basis van een reflectie met de ouders, leerlingen, 
buurtbewoners en de gemeente,  langs het 
Langeledekanaal een duurzame en aangename 
ontmoetingsplek creëren om de schoolomgeving veiliger 
en aangenamer te maken en om iedereen de kans te 
geven er even te verpozen, spelen, keuvelen, picknicken 
of gewoon te laten genieten van de rust en de natuur.

5.000 €

Wingene - Zwevezele Bewonersplatform Sint-Jan Aanleggen van een petanqueterrein in het groene 
hart van het dorp, tussen een boomgaard en een 
kinderspeeltuin, om sociale contacten tussen 
de ongeveer 400 gezinnen te stimuleren met dit 
spelelement.

5.000 €

Wortegem-Petegem - 
Moregem

Feestcomité Moregem Schrijven van een volkstoneel - in het lokale dialect -  met 
verschillende links naar de naoorlogse leefsituatie in 
Moregem en het stuk opvoeren met de geïnteresseerde 
buurtbewoners: “voor, door, met en in Moregem”.

3.500 €

VIS MON VILLAGE !

DOELSTELLING Projecten met een lokale, participatieve dynamiek die de levenskwaliteit in 
plattelandsdorpen in Wallonië en Ostbelgien verbeteren en de contacten tussen diverse 
bevolkingsgroepen bevorderen.

REALISATIE(S) > projectoproep in het kader van de 9de editie van de actie  ‘Vis mon village !’: 39 
burgerprojecten die het samenleven in dorpen, wijken en gehuchten in Wallonië en in 
Ostbelgien bevorderen en die tijdens de Covid-19-periode zijn opgezet, hebben steun 
gekregen voor een totaalbedrag van 160.236 € 
> organisatie van een halve dag intervisie met de projectpromotoren die werden 
geselecteerd voor de oproep ‘Vis mon village! 2019’ (Namen, 18 januari)

STEUN
Amel Alte Schule Herresbach VoG Overnemen van het beheer van het oude bakovenhuis 

in het dorpscentrum, om uitwisselingen tussen de 
bewoners te bevorderen, samen brood te bakken of te 
kaarten.

5.000 €

Dorfgemeinschaft Montingen Op basis van een burgerraadpleging, 5 projecten 
uitvoeren: dorpskrant, klusjes uitvoeren bij ouderen, 
namiddagen met ouderen, zangkoor, tuinieren.

3.000 €

Andenne - Coutisse La Fournilière Omvormen van een oude schuur tot een polyvalente 
zaal om er diverse lokale en educatieve activiteiten te 
organiseren, zoals workshops (zuurdesembroodjes, 
pizza’s), filmvertoningen, concerten, debatten; en 
om de bewoners de kans te geven om knowhow en 
passies door te geven; teneinde de intergenerationele 
verbondenheid tussen de dorpsbewoners te versterken. 

5.000 €
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Anhée - Bioul Maison de la Ruralité Ter beschikking stellen van een IT-ontmoetingsruimte, 
beheerd door vrijwilligers voor hun medeburgers in de 
gemeente, zonder discriminatie inzake leeftijd, kennis 
of inschrijvingsvoorwaarde; en bij georganiseerde IT-
ontmoetingen, inschakelen van professionals die werken 
met een participatieve, evolutieve methode die focust op 
het delen van inzichten, kennis en vaardigheden.

4.900 €

Burdinne Pot’Coll Met de steun van een architect die gespecialiseerd 
is in ecologisch bouwen, zelf een onmoetings- en 
gereedschapsschuur optrekken om de werking van de 
collectieve moestuin Pot’coll te versterken; en planten 
van een haag voor klein plukfruit (frambozen, bessen), 
om de plek nog aantrekkelijker te maken voor de 
inwoners van Burdinne.

5.000 €

Burdinne - Marneffe Burdinne-Braives en transition Concreet bijdragen tot de lokale transitie naar duurzame 
voeding en zero-afval via diverse acties gericht op de 
bewoners van de 2 gemeenten: ter beschikking stellen 
van de broodoven van de vereniging, organiseren van 
workshops rond het bewaren van groenten en fruit, 
persen van appels en peren, en instaan voor voorlichting 
en sensibilisering.

4.250 €

Burg-Reuland Dorfgemeinschaft Maldingen Realiseren van een ontmoetings-, info- en uitkijkpunt 
aan het oude station in Maldingen: met banken 
en picknicktafels, een insectenhotel gemaakt in 
samenwerking met de leerlingen van de dorpsschool, 
een bloemrijke weide met houtstapel en wilde 
kruidenhoek, lokale fruitbomen en een heg van haagbeuk 
als bescherming tegen verkeer en wind; en tot slot 
de site ommuren met op elkaar gestapelde stenen, 
ter bescherming van bezoekers en kleine dieren, 
en ontwerpen van een informatiebord met enkele 
historische data.

5.000 €

Chastre Le Comité de Quartier 
Boischamps

Met de medewerking van de buren, op verwaarloosde 
publieke percelen achter privétuinen, inrichten van 
een ‘eetbare’ publieke plek, met tuinkruiden, kippen, 
een paviljoen en banken, en een opslagschuur; bij een 
eerder aangelegd domein kozen de buren voor een 
petanquebaan en speeltuigen.

4.000 €

Le Marché de Chastre Inzetten van de ‘markt van Chastre’, een initiatief van een 
groep van burgers, om de toegang tot gezonde voeding 
(en korte ketens tussen producenten en consumenten) 
te bevorderen en bij te dragen tot sociale contacten; en 
tevens aanmoedigen van hun medeburgers om minder 
grondstoffen te verspillen, minder afval te produceren, en 
te kiezen voor zachte mobiliteit.

3.000 €

Ciney AMO Le Cercle In het kader van ‘Diver’cités’, in vroegere arbeiderswijken 
zorgen voor een frequente aanwezigheid van 
medewerkers uit de jeugdzorg (AMO), om kinderen 
op straat warm te maken voor culturele activiteiten en 
georganiseerde vrijetijdsbesteding; maar ook om de 
sociale uitwisseling en verbinding tussen hun gezinnen 
en alle andere wijkbewoners te versterken, teneinde 
bij te dragen tot meer welbevinden en een hechtere 
samenleving.

5.000 €

Doische - Matagne-la-
Petite

Ca manque pas d’air Inrichten van een digitale ruimte (3 pc’s + printer, 
met internet) en installeren van een wasmachine en 
droogkast en ze ter beschikking stellen van iedereen 
die langskomt in ‘le Petit Rustique’ in Matagne-la-
Petite, een muziekcafé dat drijft op de inzet van 42 
vrijwilligers en allerlei activiteiten organiseert (concerten, 
tentoonstellingen, fairtradeweek, kaartnamiddag), 
teneinde bij te dragen tot het sociale, culturele, 
economische en toeristische leven in de gemeente.

3.000 €
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Éghezée G.E.F In een schuur waar een sociale kruidenier komt, 
renoveren, uitbreiden en toegankelijk maken van de 1ste 
verdieping om er een polyvalente zaal van te maken voor 
de sociale activiteiten van de groep ‘GEF in transitie’.

5.000 €

Érezée Cercle d’Histoire et de Loisirs 
Terre d’Erezée et sa région

Herinneringen ophalen bij ouderen thuis en hun 
levenstraject vervolgens delen met zoveel mogelijk 
mensen; en historische duiding geven bij de vernoemde 
plekken in de gemeente, met de hulp van vrijwillige 
informanten en een internetplatform; teneinde deze 
lokale herinneringen te ontdekken en te bewaren.

2.500 €

Fleurus - Lambusart CCLP FLEURUS Uitbreiden van het project om fruitbomen te planten in de 
‘Noisetiers’-cité tot andere cités in Lambusart, om deze 
plekken op te vrolijken en te vergroenen, teneinde ervoor 
te zorgen dat de huurders elkaar kunnen ontmoeten en 
zich kunnen ontspannen in een aangename omgeving.

2.850 €

Fontaine-l’Évêque Centre culturel de Fontaine Met de medewerking van lokale kunstenaars en 
tuiniers, creatief herstellen van mettertijd onbruikbaar 
geworden paadjes tussen huizen, om er fijne wandel- en 
droompaden van te maken voor de bewoners.

5.000 €

Frasnes-lez-Anvaing - 
Montroeul-au-Bois

Le collectif montroeulois Verzamelen van ansichtkaarten en souvenirs over 
het dorpsverleden, en op symbolische plekken 
informatieborden plaatsen met ‘voor en na’-foto’s en 
herinneringen van oude mensen, om niet te vergeten 
waar de bewoners vandaan komen; en inschakelen 
van alle generaties, inclusief de schoolkinderen, om te 
bepalen wat er op de borden moet staan.

1.800 €

Hamois Centre d’Animation et 
de Diffusion Culturel et 
Touristique La Spirale

Organiseren van wekelijkse ontmoetingen (workshops, 
koken, uitstappen) tussen gasten van een centrum voor 
asielzoekers en dorpsbewoners van Natoye, om de 
contacten en interacties tussen deze publieksgroepen 
te bevorderen; en om iedereen de kans te geven zijn 
manuele en creatieve vaardigheden in te zetten voor het 
ontwikkelen van solidariteit tussen de deelnemers.

5.000 €

Hannut - Avin Comité de Village d’Avin Inrichten van een speel- en ontmoetingsruimte 
voor adolescenten, met een basketring en/of een 
multisportveld, op het dorpsplein van Avin, naast de 
al eerder aangelegde petanquepistes, barbecueplek 
en kiosk, om de leefomgeving van zoveel mogelijk 
dorpsbewoners te verbeteren.

5.000 €

Houffalize - Tailles Foyer Culturel de Tailles Renoveren van een bijgebouw op de speelplaats van 
een vroegere school om er een kiosk van te maken met 
tafel en banken, evenals een ontmoetingsplek en een 
startplaats voor alle activiteiten; en creëren van een 
speelplein voor kinderen (schommel, basketbalveld) 
en van een petanquebaan voor minder jonge 
dorpsbewoners.

5.000 €

Leuze-en-Hainaut La Bonneterie Op vraag van een bewonersvereniging die verbindende 
events organiseert in Forest (7910, in Henegouwen), 
in het centrum van het dorp een ontmoetingsplek met 
meubilair aanleggen en ze beheren voor iedereen.

5.000 €

Malmedy - Bellevaux-
Ligneuville

DE BELVA Ter hoogte van de dorpszaal van Bellevaux, aanpassen 
van de oever van de ondiepe Amblève en het 
aangrenzende bosje met enkele opmerkelijke eiken, 
aan de wensen van de bewoners, om er een idyllische, 
gezellige plek van te maken voor groot en klein.

5.000 €

Modave - Strée-lez-Huy Gal Pays des Condruses Aanbieden van wekelijkse fietsreisjes met een elektrische 
driewieler, bestuurd door een vrijwilliger, om bij te dragen 
tot de mobiliteit en de levenskwaliteit van ouderen in 
de Condroz (zowel mensen in woonzorgcentra, als 
eenzame mensen die nog thuis wonen).

5.000 €



ACTIVITEITENVERSLAG 2020 : UW SELECTIE

308/473

Momignies Centre Culturel Local en 
Thiérache

Inzetten van nieuwe technologieën (radio, podcast, 
video) om bij te dragen tot de band tussen en met de 
bewoners van Momignies, om een gevoel van trots en 
verbondenheid met deze rijke streek te stimuleren; en 
specifiek tijdens de lockdown, focussen op originele, 
solidaire initiatieven en ‘helden’.

5.000 €

Philippeville Comité des fêtes de la Gueule 
de Loup (le renouveau)

Binnen de ‘Gueule de Loup’, een verblijfplaats voor 130 
kwetsbare, sociaal geïsoleerde mensen, creëren van een 
veilige ‘schelp’, teneinde er te vertoeven, deel te nemen 
aan workshops en mensen te ontmoeten.

5.000 €

Quévy - Aulnois LES DIXPONIBLES In de nasleep van de lockdown, met de jongeren van het 
jeugdhuis een intergenerationeel toekomstproject voor 
het dorp bedenken en realiseren (vergroenen, voorzien 
in een gemeenschapswinkel, plaatsen van banken en 
vuilnisbakken, culturele activiteiten), om tegemoet te 
komen aan de lokale maatschappelijke noden.

5.000 €

Quévy - Blaregnies Notre jardin Bouwen, installeren en inrichten van een chalet om er 
laagdrempelige activiteiten te organiseren (creatieve 
en culinaire workshops, ervaringsuitwisseling, events, 
bezoeken van scholen of instellingen voor mensen 
met een beperking), teneinde intergenerationele 
ontmoetingen onder dorpsbewoners te bevorderen en 
bij te dragen tot verbinding, solidariteit, welbevinden en 
samenleven.

5.000 €

Raeren Dorfhaus Eynatten Verwerven van een elektrische riksja om, vanuit het 
ontmoetingscentrum en geholpen door vrijwilligers, 
wekelijks uitstappen te doen met ouderen en mensen die 
zelf niet meer kunnen fietsen; en de riksja ook verhuren 
aan burgers en partnerorganisaties die zelf tochtjes 
willen organiseren.

3.326 €

Rochefort - Ave-et-Auffe La pétanque d’Auffe In de nasleep van de lockdown, aanleggen van een 
petanquebaan/ontmoetingsplek, om de bewoners van 
het ruraal dorpje, zonder enige infrastructuur, de kans te 
geven hun relaties uit te breiden en vlotter om te gaan 
met tegenspoed.

5.000 €

Saint-Ghislain - Baudour Ecole de la Rue Baudour Organiseren van interculturele kookontmoetingen 
rond een specifiek land of gebied, met basisproducten 
(tomaten, pompoenen, salade, komkommers, andijvie 
en kruiden) van de collectieve moestuin ‘Solidarcités’, 
om niet alleen de traditionele kookgewoonten van 
verschillende landen te ontdekken, maar ook de daarmee 
verbonden historische en socio-culturele aspecten.

3.500 €

Sint-Jans-Molenbeek Sur le Fil Een jaar lang minstens wekelijks samenkomen met 
dorpsbewoners, om een interactief toneelstuk (politie-
intriges in Blicquy) dat geïnspireerd is op Cluedo, te 
schrijven, creëren en spelen; betrekken van het publiek bij 
het oplossen van de intrige, teneinde bij te dragen tot een 
intense gemeenschappelijke ervaring (als alternatief voor 
een politieserie op tv, thuis, alleen).

5.000 €

Sombreffe La fournée de Warisy In Warisy, restaureren van een traditionele broodoven, 
die getuigt van aloude praktijken zoals het delen van 
grondstoffen en de bedrijvigheid in dorpen, teneinde dit 
ruraal erfgoed te bewaren en bij te dragen tot het delen 
van knowhow en van een gemeenschappelijk leven.

800 €

Sombreffe - Boignée Les Archives de Boignée Wegens covid-19, organiseren van een alternatieve 
foto-promenade-expo op verschillende plekken in 
Boignée, waarbij de foto’s van de, sinds 1994, om de 5 
jaar, voor hun huis gefotografeerde bewoners, te zien 
zijn op aluminiumpanelen (die om de 2 weken van plaats 
wisselen).

1.700 €
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Thimister-Clermont Epi CURE In de, tijdens de covidcrisis, door de dorpsbewoners tot 
een multifunctioneel burgerhuis verbouwde voormalige 
pastorie van Clermont, installeren van een oven 
om brood en taarten te bakken, én zorgen voor het 
instrumentarium om moes en confituur te maken van 
de vruchten van de belendende boomgaard; om bij te 
dragen tot de verbondenheid in het dorp en tot de lokale 
korte ketenproductie.

5.000 €

Tournai Anama Organiseren van pottenbakkersworkshops in Hérinnes, 
om kwetsbare dorpelingen die zich door covid-19 nog 
eenzamer voelden, te helpen om hun emoties te uiten, 
opnieuw contacten te leggen, en hun vertrouwen in de 
toekomst te herstellen.

1.110 €

Collectif Silex Openstellen van collectieve broodovens op het terrein 
van de voormalige kalkovens Saint-André in Chercq 
(Doornik), om de aandacht te vestigen op het industriële 
erfgoed van de site; om gebruik te maken van een 
authentieke rurale ontmoetingsplek in het dorp; om een 
rit van 5km naar de dichtstbijzijnde bakkerij te vermijden; 
en om via deze ovenactiviteiten bij te dragen tot sociale 
verbinding.

5.000 €

Viroinval - Nismes Maison des Jeunes de 
Viroinval

Op vraag van de jongeren van het jeugdhuis, maandelijks 
een kookworkshop realiseren rond een bepaald thema, 
met recepten uit andere culturen, die de jongeren willen 
realiseren voor een intercultureel en intergenerationeel 
publiek; teneinde een receptenboek te maken voor de 
jongeren en geïnteresseerden, en teneinde in Oignies een 
gastronomische markt te organiseren.

2.000 €

Visé - Lanaye Oeuvres Paroissiales de 
Lanaye

Creëren van synergieën tussen de verenigingen in 
Lanaye, teneinde een nieuwe impuls te geven aan 
dorpszaal ‘le cercle’ en er een ontmoetingsplaats voor 
iedereen van te maken.

3.500 €

Wanze Maisons des Jeunes de 
Wanze

Starten met een infoblad (‘Balance l’Info’) over te 
weinig gekende lokale persoonlijkheden, plekken en 
actuele thema’s, die worden uitgediept door beginnende 
journalisten uit het jeugdhuis, om de sociale contacten 
tussen de bewoners van Wanze te stimuleren en om bij 
te dragen tot een positieve beeldvorming over de jeugd.

5.000 €

Wellin - Chanly La Caravane Vanuit een facebookgroep die ijvert voor een duurzame, 
sociale transitie, organiseren van flexibele en diverse 
activiteiten (themaworkshops rond zero-afval en 
ecologie, burgerbijeenkomsten, culturele events), om 
burgers van alle leeftijden en sociale achtergronden met 
elkaar in contact te brengen.

5.000 €

GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES

Partner(s) Les Editions de l’Avenir
Operationele partner(s) Générations Solidaires asbl

DOELSTELLING Steun aan de oproep ‘Générations solidaires’, die door het Franstalige medium L’Avenir 
werd opgezet ter ondersteuning van solidaire, innovatieve burgerinitiatieven die het 
sociale weefsel tussen de generaties versterken, jongeren betrekken, en het dagelijks 
leven aangenamer maken.

REALISATIE(S) Algemene steun van € 35.000 aan de vierde editie van de oproep en coaching van de drie 
laureaten.

STEUN
Anderlecht Infirmiers de rue Inschakelen van een consulente, om een afdeling van de 

‘Infirmiers de rue’ in Luik, te ondersteunen.
4.998 €
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Manhay - Harre Or’Normes Opleiden en tewerkstellen van mensen met een 
beperking in de sectoren groenzones en groenteteelt, 
voor het aanplanten van zaailingen, en het onderhouden 
en verkopen van producten in de omgeving.

4.950 €

Marche-en-Famenne MIC-ADOS Bijdragen tot de autonomie van jongeren van 16 tot 22 
jaar; hen om te beginnen een woning aanbieden teneinde 
hen in staat te stellen hun eigen weg te vinden en de 
etappes en belemmeringen op hun eigen tempo te 
overwinnen.

4.961 €

SPECIFIEKE INITIATIEVEN - LOKAAL EN REGIONAAL BURGERENGAGEMENT

DOELSTELLING In het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 heeft de Stichting in 2020 uitzonderlijke 
financiële steun verleend aan initiatieven die voldeden aan de doelstelling van het 
programma Maatschappelijk engagement.

REALISATIE(S) Twee initiatieven kregen steun voor een totaalbedrag van € 30.000.

STEUN
Genk Stebo Ontwikkelen van een ‘social response’-plan en een 

digitaal solidariteitsnetwerk om de zware impact van 
de lockdown op kwetsbare mensen te verminderen en 
om ondersteuning in het postcoronatijdperk voor te 
bereiden.

10.000 €

Ranst Give a Day Gemeenten een digitaal platform aanbieden om 
de lokale reactie op de coronacrisis te coördineren: 
matchen van vragen om bijstand met het aanbod van 
vrijwilligers; en voorlichten over het respecteren van de 
hygiënische en veiligheidsregels.

20.000 €

STREEKFONDS EEN HART VOOR LIMBURG

Partner(s) Acerta, Aspiravi, Carglass, Coca-Cola, Democo, KBC, Kumpen, Mathieu Gijbels, Jessa Ziekenhuis, Steenfabriek 
Vandersanden, Punch Powertrain, CM Limburg, Konings nv, TRIXXO, RCA, Groep Jam, Gustus, , Jansen Drukkerij, 
LaBaronale, Limburghal, Circuit Zolder, Foederer, Hemera, KRC Genk, TVL, Made in Limburg, HBvL, Crelem 
Bakeries, Willemen Groep

DOELSTELLING Het Streekfonds ‘Een Hart voor Limburg’ heeft tot doel initiatieven te steunen of te 
ontwikkelen die bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit in Limburg, in het 
bijzonder voor de meest kwetsbaren. Om deze doelstelling waar te maken, werft het 
Streekfonds op een actieve wijze fondsen in de lokale gemeenschap. Deze middelen 
worden gebruikt om een verscheidenheid van sociaal-maatschappelijke projecten in 
Limburg te steunen. Bijkomend tracht het Streekfonds het samenleven in de regio te 
versterken en fungeert het als een koepel waaronder heel uiteenlopende initiatieven voor 
het goede doel in Limburg kunnen thuishoren.

REALISATIE(S) > projectoproep ‘Een Hart voor Limburg’: 26 kansenbevorderende projecten voor 
maatschappelijk kwetsbare kinderen werden geselecteerd voor een totaalbedrag van € 
197.185
> projectoproep ‘Streekfonds Een Hart voor Limburg COVID-19 – onderwijsnoden’ i.s.m. 
Limburg Sterk Merk en de Provincie Limburg, steun aan projecten met specifieke noden in 
het onderwijs, met focus op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren: 3 projecten 
kregen steun voor een totaalbedrag van € 13.495
> actie Collega’s voor Kinderen, met zoveel mogelijk Limburgse bedrijven geld inzamelen 
voor Een Hart voor Limburg
> Fondsen onder de koepel van het Streekfonds:
>> het Nationaal Park Fonds, een gezamenlijk initiatief van het Streekfonds en de vzw 
Regionaal Landschap Kempen & Maasland. Het Nationaal Park Fonds wil een actieve en 
duurzame bijdrage leveren aan meer en betere natuur in heel Limburg
> het Dazzling Stoneproject, dat in Zuid-India het weeshuis en de school Dazzling Stone 
financieel steunt
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STEUN
Antwerpen Auxilia Als gevolg van de coronacrisis, vanuit de 

vrijwilligersbeweging overschakelen naar online leerhulp 
voor kansarme leerlingen; en tegelijk deze hulp op 
afstand verankeren via opleidingen en extra middelen 
(vormen van videobellen).

8.300 €

Diepenbeek UC Limburg Ten behoeve van kinderen uit kansengroepen, verlagen 
van de drempel voor vakantiekampen, naschoolse 
workshops, verjaardagsessies waarbij kinderen 
technische vaardigheden en inzichten leren; teneinde 
bij te dragen tot STEM-talentontwikkeling en tot het 
kiezen van een studierichting en een beroep die hun 
emancipatie bevorderen.

10.000 €

Genk Atlas College Uitvoeren van een ‘ReCircleStore’-project, op initiatief van 
de leerlingen, om de talenten van kwetsbare leerlingen te 
koppelen aan het behalen van de opgelegde eindtermen, 
teneinde bij te dragen tot hun inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt.

14.500 €

BuBao de Dolfijn Ten gevolge van de coronacrisis ondersteunen Het 
Streekfonds Een Hart voor Limburg, Limburg Sterk 
Merk en de provincie Limburg projecten in antwoord 
op de specifieke noden in het onderwijs, met focus op 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in 
Limburg.

5.000 €

BuSO De Wissel Inrichten van een snoezelruimte voor de zorgklas, om 
de zintuigen te prikkelen, rust te bieden en bij te dragen 
tot de ontwikkeling van leerlingen met een ernstige 
verstandelijke beperking.

7.000 €

PAS (Pedagogisch Advies en 
Stimulering)

Ten gevolge van de coronacrisis ondersteunen Het 
Streekfonds Een Hart voor Limburg, Limburg Sterk 
Merk en de provincie Limburg projecten in antwoord 
op de specifieke noden in het onderwijs, met focus op 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in 
Limburg.

4.495 €

Revalidatiecentrum De 
Appelboom

Tweejaarlijks organiseren van een autivriendelijk 
tuinfeest voor (ex)-patiënten en hun familie, om samen 
te genieten, ervaringen te delen en contacten te leggen 
met andere ouders en grootouders die instaan voor de 
opvoeding van een kind met autisme.

2.420 €

Ham Katholiek Basisonderwijs 
Ham

Ten gevolge van de coronacrisis ondersteunen Het 
Streekfonds Een Hart voor Limburg, Limburg Sterk 
Merk en de provincie Limburg projecten in antwoord 
op de specifieke noden in het onderwijs, met focus op 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in 
Limburg.

4.000 €

Hasselt CKG De Hummeltjes Inrichten van een kindvriendelijke, inspirerende en 
ecologische tuin, teneinde ouders en kinderen de kans 
te geven om elkaar te vinden in spel, ontmoeting en 
nabijheid in openlucht, en om bij te dragen tot het 
verhogen van hun groei- en ontwikkelingskansen.

6.000 €

Domo Hasselt Maken van uitleenkoffers voor vrijwilligers (ouders) 
en hen ondersteunen om mee te werken aan een 
poppenkastproject, om kinderen warm te maken voor 
veel talige activiteiten.

14.300 €

Kanunnik Triestscholen / 
LEONhuis

Ontwikkelen van een ruim vrijetijdsaanbod voor en door 
kwetsbare kinderen, i.s.m. alle betrokkenen, teneinde 
hen te helpen hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en 
duurzaam in te zetten voor een veerkrachtig leven; zelfs 
in een lockdown.

11.500 €
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KIDS Workshops en mobiele ‘traumakoffers’ met trauma- én 
cultuursensitieve tools, aanbieden aan kinderen om 
hun trauma’s te milderen en bespreekbaar te maken; 
en aldus te werken aan hun herstel, zelfstandigheid en 
zelfregie; in samenwerking met school, ouders en andere 
stakeholders.

14.500 €

Kindercampus Mozaïek Taalarme, kwetsbare kleuters structureel de kans geven 
om hun gevoelens van angst, onzekerheid en stress, als 
gevolg van de coronacrisis, in de klas te uiten, samen 
met de andere kleuters, hun juf en hun ouders.

3.750 €

L.I.T.P. / Car Hasselt/Genk) Verwerven van specifieke didactische materialen om 
kinderen met slechthorendheid te laten begeleiden 
door een multidisciplinair team (bestaande uit een 
logopedist/audioloog, ergotherapeut/kinesitherapeut 
en maatschappelijk werker/psycholoog), teneinde de 
participatie van de kinderen te verhogen.

5.500 €

Herk-de-Stad Stadsbestuur van Herk-de-
Stad

Realiseren van een gemeentelijke wensboom, o.l.v. een 
beeldend kunstenaar, om informatie te geven over alle 
mogelijke projecten en acties rond kwetsbare kinderen 
en jongeren: kinderrechten, acties voor een goed doel, 
klimaat, armoede.

4.500 €

Heusden-Zolder Art 27 Aan de voordeur van kwetsbare gezinnen, aanbieden 
van De Berenkrant, een zomerkrant vol ludieke taal- en 
rekenspelletjes, verhalen, interviews en wedstrijden, 
om een vertrouwensrelatie te creëren en te peilen naar 
bestaande noden en welzijn.

3.000 €

Houthalen-Helchteren Katholieke schoolvereniging 
Meulenberg / De Kindcampus.

Organiseren van taalinitiatieven in een ‘intertalig’ 
taalnest, om aan alle buurtkinderen (van peuters tot 
tieners) laagdrempelige en inclusieve educatie, recreatie 
en kansen aan te bieden.

7.000 €

Kortessem Scholengroep GO! Next / 
BuSO De Dageraad

Tijdens de schooluren wekelijks oefenen met de 
leerlingen met een mentale beperking, om met hen 
in 1 week van Kortessem naar de zee te fietsen, 
teneinde bij te dragen tot hun zelfredzaamheid, fysieke 
inspanning, grenzen verleggen, communicatie en sociale 
vaardigheden.

7.500 €

Leuven - Wijgmaal Ferm Kinderopvang Aanbieden van taalstimulerend materiaal aan 
onthaalouders en ouders, om bij te dragen tot een 
‘plezierige’ taalbeleving en -ontwikkeling van kinderen in 
de eerste levensfase. 

9.000 €

Lommel Jongerenwerking Pieter 
Simenon / Gezin Centraal 
Noord-Limburg

Binnen de jeugdhulp, maken van een prentenboek rond 
de werking van het gezin (‘1gezin1plan’) voor kinderen 
tussen 6 en 12 jaar, om hun participatie en betrokkenheid 
te vergroten.

1.000 €

Lummen Gemeentebestuur van 
Lummen

Leren fietsen van kwetsbare kinderen met kosteloze 
fietsen van de fietsbibliotheek om bij te dragen tot hun 
integratie en gelijke kansen; en betrekken van de ouders 
van de allerjongste fietsertjes om hen te leren hoe ze 
met hun kind kunnen blijven oefenen. 

1.740 €

Maaseik KBO Maasland / BuSO Ter 
Engelen

Aan BuSO-leerlingen middagactiviteiten aanbieden 
die steunen op de ontwikkeling van hun talenten, om 
hen meer rust te geven; en hen aanmoedigen om 
ook thuis of in hun buurt te kiezen voor een nuttige 
vrijetijdsbesteding.

5.000 €

Maasmechelen Katholiek Basisonderwijs 
Maasmechelen / Genk 
Maasland

In het gewoon onderwijs, ter beschikking stellen van 
geschikt materiaal om optimaal in te kunnen spelen op 
specifieke onderwijsbehoeften van kwetsbare leerlingen 
met een beperking, van kleuter tot adolescent, teneinde 
hen te motiveren om hun ontwikkelingskansen maximaal 
te benutten.

10.000 €

Maasmechelen - 
Meeswijk

Autisme Leeft Met een bus vol sport- en spelmateriaal op pad gaan om 
kinderen, ouders en vrijwilligers ervaringsgericht onder te 
dompelen in het leven van een kind met autisme.

6.250 €
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Maasmechelen - 
Opgrimbie

Katholiek Basisonderwijs 
Maasmechelen / de 
ZonneWijzer

Organiseren van leesbevorderingsprojecten en van een 
aanlokkelijke leeshoek, om ook kansarme kinderen de 
kans te geven om te genieten van boeken, teneinde hun 
kans op een betere toekomst te vergroten.

7.000 €

Peer - Wijchmaal St-Elisabethschool voor 
BuBaO

Leerlingen met een visuele, mentale en motorische 
beperking leren fietsen met aangepaste fietsen (tandem, 
duo- of orthopedische fiets) om hun beleving en hun 
activiteitenradius te verruimen.

10.000 €

Pelt Limburgse Stichting Autisme 
/ Casa Corlien

Organiseren van een gespecialiseerde thuisoppasdienst 
met verpleegkundige vrijwilligers, voor kinderen met 
een hoge (medisch-verpleegkundige) zorgnood, om hun 
gezin ademruimte te geven.

5.425 €

Stijn / Dienstencentrum St.-
Oda

Inzetten van mobiele snoezelunits voor zorggebruikers 
met een ernstige meervoudige beperking, om 
ontspanning en therapie in hun woonkamer en zelfs 
tot in de badkamer te brengen; met respect voor de 
coronamaatregelen.

15.000 €

Tongeren  Schoolcomité B.L.O. Klimop Aankopen van educatieve materialen voor het zorgloket, 
ter ondersteuning van de socio-emotionele, educatieve 
en schoolse vaardigheden bij kinderen (tot 18 jaar) 
met leer- en ontwikkelingsstoornissen, én van hun 
schoolteam; teneinde de integratie van deze leerlingen in 
het gewoon onderwijs te faciliteren.

7.000 €

STREEKFONDS OOST-VLAANDEREN

Partner(s) BNP Paribas Fortis, Christeyns, Cordeel, DDS, Deloitte, Domo Investment Group, Farys, Interwaas, La Lorraine 
Bakery Group, North Sea Port, Proximus, Resilux, SOLVA, vdk bank, Veneco, VM Invest, VPK Packaging Group, 
Willy Naessens Group, 
Mediapartners: Het Nieuwsblad, TVOost

Operationele partner(s) Regionaal Landschap Schelde-Durme
Financiële partner(s) Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen

DOELSTELLING #Streekmotor23 en de Steunraad Oost-Vlaanderen bundelden samen met een aantal 
partners de krachten met de ambitie hun impact op te schalen en uit te rollen over de hele 
provincie.
Streekfonds Oost-Vlaanderen versterkt lokale projecten, klein of groot, met een focus op 
mens en omgeving. In de regio Gent worden ook projecten rond onderwijs en geestelijke 
gezondheidszorg ondersteund.  Donoren en actoren worden ondersteund door een actief 
en stimulerend netwerk, waardoor zij een concrete impact kunnen hebben in de buurten. .
De burgemeesters nemen het peterschap van de projecten in hun gemeente of stad op. 
Op die manier is het Streekfonds Oost-Vlaanderen zeer lokaal ingebed.

REALISATIE(S) Onder de vleugels van het Streekfonds Oost-Vlaanderen werden vijf specifieke regionale 
fondsen gecreëerd om de ontwikkeling en de dynamiek op lokaal niveau een extra boost 
te geven:
- #Streekmotor23: Vlaamse Ardennen en de Denderstreek
- #Regiokracht: Leiestreek, Meetjesland en Oostrand Gent
- #Een hart voor Waas
- #Een hart voor de Scheldevallei
- #Een hart voor Gent
Elk van deze fondsen wordt verderop in het rapport voorgesteld.
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#STREEKMOTOR 23 

Partner(s) Oprichters: #Streekmotor23 werd opgericht in 2017 door Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Toerisme 
Vlaamse Ardennen en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, met de steun van het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling, Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen

Financiële partner(s) Structurele partners: La Lorraine Bakery Group, vdk bank, Willy Naessens Group, Solva, Farys
Gouden partners: ON Semiconductor, Provincie Oost-Vlaanderen
Zilveren partners: Danilith, Chokran, GFS, Beaulieu International Group, Centrum De Ronde van Vlaanderen
Bronzen partners: VD Gereedschappen, Arteveldehogeschool, Magelaan, Volvo D’hondt-Reynaert

DOELSTELLING #Streekmotor23 is een streekfonds voor 22 steden en gemeenten van de Vlaamse 
Ardennen en de Denderstreek. Het Fonds zamelt middelen in bij inwoners en bedrijven, 
om lokale initiatieven te steunen die mens en omgeving ten goede komen. Het fungeert 
onder het overkoepelende ‘Streekfonds voor Oost-Vlaanderen’. 

REALISATIE(S) > Projectoproep ‘Streekmotor 23’: projecten spelen in op een sociale nood en bevorderen 
het welzijn van inwoners. Ze richten zich op specifieke doelgroepen of het versterken van 
sociale cohesie. Daarnaast zetten de projecten ook in op de omgeving: ze gebruiken de 
omgeving als hefboom of zetten zich in voor die omgeving. De geselecteerde projecten 
moeten zelf de helft van de nodige projectmiddelen inzamelen met crowdfunding en 
gebruiken hiervoor een platform op www.streekmotor23.be. #Streekmotor23 verdubbelt 
het opgehaalde bedrag. 5 projecten voerden een geslaagde crowdfunding campagne. 
De projecten kregen hun steun uitbetaald in 2020 of begin 2021 ter waarde van € 44.439 
(crowdfunding en projectsteun):
>> vzw Peperkoek, ‘Een speeltuin voor het Peperkoekenhuis’ (€ 8.603): een speeltuin voor 
kinderen uit de buurt die weinig andere buitenspeelgelegenheid hebben
>> vzw aPart, ‘De Marijnhoeve, een nieuwe kans tot verbinding”, (€ 10.508): een 
zorgboerderij voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen
>> Buurtcomité Helder Water, ‘Een groen-blauwe ontmoetingsplek in de dorpskern van 
Elene’, (€ 7.552): een groene ontmoetingsplaats, getrokken door burgers, als hefboom 
voor meer dorpsdynamiek
>> vzw Emmaüs, ‘Emmaüs, een stille plek in de stad’, (€ 12.646): herbestemming van een 
historische site tot ontmoetingsplaats voor verschillende bevolkingsgroepen
>> vzw Astertechnics, ‘Let’s STEM together’, (€ 5.127): het aanbieden van STEM-
activiteiten voor kwetsbare doelgroepen, waarbij buitenspelmateriaal ontwikkeld wordt 
voor en door kinderen en jongvolwassenen met een mentale beperking of ASS-stoornis
> #Streekmotor23 en de Steunraad Oost-Vlaanderen bundelen hun krachten en richten 
het Streekfonds Oost-Vlaanderen op. Het streekfonds gelooft in de kracht van lokale 
werkingen en organiseert zich in vijf regionale fondsen. #Streekmotor23 blijft actief in 
de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek, #Regiokracht zal zich concentreren op de 
Leiestreek, het Meetjesland en de Oostrand Gent. Daarnaast komen er #Een hart voor 
Waas, #Een hart voor de Scheldevallei en #Een hart voor Gent.

#EEN HART VOOR GENT

Partner(s) Structurele partners: BNP Paribas Fortis, North Sea Port, Proximus, Christeyns, Deloitte, Domo Investment 
Group

DOELSTELLING Het regionale fonds #Een hart voor Gent is actief en ondersteunt lokale projecten in 
Gent en zijn deelgemeenten (Gent, Mariakerke, Drongen, Wondelgem, Sint-Amandsberg, 
Oostakker, Desteldonk, Mendonk, Sint-Kruis-Winkel, Gentbrugge, Ledeberg, Afsnee, 
Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde). #Een hart voor Gent wordt ondergebracht bij het 
Streekfonds Oost-Vlaanderen. 
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REALISATIE(S) > projectoproep #Een hart voor Gent: projecten spelen in op een sociale nood en 
bevorderen het welzijn van inwoners, binnen het thema kwetsbare jongeren en geestelijke 
gezondheidszorg. Ze richten zich op specifieke doelgroepen of het versterken van sociale 
cohesie:
>> vzw Villa Voortman, (€ 6.000), artistieke werking van het ontmoetingshuis
>> vzw Jeudgzorg Liaan (€ 5.000), hulp- en dienstverlening ter ondersteuning van 
kwetsbare opvoedings- en leefsituaties
>> Viblo Leieland (Vrij Instituut Lager Onderwijs) (€ 5.000), school buitengewoon 
onderwijs
>> vzw Omega (€ 2.500), ondersteuningscentrum voor volwassen personen met een 
beperking
>> vzw Tajo (€ 5.000), talentenateliers voor kinderen tussen 10 en 14 jaar uit kansarme 
gezinnen
>> vzw School zonder pesten (€ 5.000), sensibiliseringsactiviteiten voor pesten op school
>> vzw Mariam (€ 5.000), leer- en taalachterstand van kinderen uit allochtone en 
kansarme gezinnen verkleinen

#REGIOKRACHT

Partner(s) Structurele partner: Veneco
Zilveren partners: Paverco, Verstraete IML, Matexi
Bronzen partners: Aluvision, Weba, DSM Keukens

DOELSTELLING Het regionale fonds #Regiokracht is actief en ondersteunt lokale projecten in de regio 
Leiestreek, Meetjesland en Oostrand Gent (gemeenten Aalter, Assenede, Deinze, De Pinte, 
Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Lievegem, Lochristi, Maldegem, Melle, 
Merelbeke, Nazareth, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate, en Zulte).
Het fonds #Regiokracht wordt ondergebracht bij Streekfonds Oost-Vlaanderen.

REALISATIE(S) > het regionale fonds #Regiokracht lanceerde in 2020 zijn werking met een eerste 
projectoproep: projecten spelen in op een sociale nood en bevorderen het welzijn van 
inwoners. Ze richten zich op specifieke doelgroepen of het versterken van sociale 
cohesie. Daarnaast zetten de projecten ook in op de omgeving: ze gebruiken de omgeving 
als hefboom of zetten zich in voor die omgeving
> eind 2020 werden vijf projecten geselecteerd. De geselecteerde projecten moeten 
in 2021 zelf de helft van de nodige projectmiddelen inzamelen met crowdfunding en 
gebruiken hiervoor een platform op www.streekfondsoostvlaanderen.be.. #Regiokracht 
verdubbelt het budget met een maximum van 5.000 euro. Resultaten in 2021

#EEN HART VOOR SCHELDEVALLEI

Partner(s) Structurele partners: DDS Intercommunale, VM InvestRegionaal Landschap Schelde-Durme, Resilux, VPK 
Packaging Group
Gouden partner: VGP Foundation

Operationele partner(s) Regionaal Landschap Schelde-Durme 

DOELSTELLING Het regionale fonds #Een hart voor Scheldevallei is actief en ondersteunt lokale projecten 
in de Scheldevallei (gemeenten van Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, 
Lebbeke, Wetteren, Wichelen, Zele).
#Een hart voor Waas wordt ondergebracht bij Streekfonds Oost-Vlaanderen.

REALISATIE(S) Het regionale fonds #Een hart voor Scheldevallei lanceerde in 2020 zijn werking met 
een eerste projectoproep: projecten spelen in op een sociale nood en bevorderen het 
welzijn van inwoners. Ze richten zich op specifieke doelgroepen of het versterken van 
sociale cohesie. Daarnaast zetten de projecten ook in op de omgeving: ze gebruiken de 
omgeving als hefboom of zetten zich in voor die omgeving. De geselecteerde projecten 
moeten zelf de helft van de nodige projectmiddelen inzamelen met crowdfunding in 2021 
en gebruiken hiervoor een platform op www.streekfondsoostvlaanderen.be. Een hart 
voor Scheldevallei verdubbelt het opgehaalde bedrag met een maximum van € 5.000. De 
eerste projecten worden in 2021 geselecteerd en gesteund.
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#EEN HART VOOR WAAS

Partner(s) Structurele partners: Interwaas, Cordeel
Zilveren partners: AVA Papierwaren, VGP Foundation

Operationele partner(s) Regionaal Landschap Schelde-Durme

DOELSTELLING Het regionale fonds #Een hart voor Waas is actief en ondersteunt lokale projecten in het 
Waasland (Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, 
Waasmunster).
#Een hart voor Waas wordt ondergebracht bij Streekfonds Oost-Vlaanderen.

REALISATIE(S) > het regionale fonds #Een hart voor Waas lanceerde in 2020 zijn werking met een 
eerste projectoproep: projecten spelen in op een sociale nood en bevorderen het welzijn 
van inwoners. Ze richten zich op specifieke doelgroepen of het versterken van sociale 
cohesie. Daarnaast zetten de projecten ook in op de omgeving: ze gebruiken de omgeving 
als hefboom of zetten zich in voor die omgeving; De geselecteerde projecten moeten 
zelf de helft van de nodige projectmiddelen inzamelen met crowdfunding en gebruiken 
hiervoor een platform op www.streekfondsoostvlaanderen.be. Een hart voor Waas 
verdubbelt het opgehaalde bedrag met een maximum van € 5.000
> de eerste projecten worden in 2021 geselecteerd en gesteund

STREEKFONDS WEST-VLAANDEREN

Partner(s) Stichtende partners: Baltisse NV, Hoprom Invest NV, IVC NV, Koning Boudewijnstichting, Levi Strauss Europe, 
Maselis NV, Provincie West-Vlaanderen, NV Roularta Media Group, Regine Dumolin Foundation for Art and 
Medecine, Steunraad West-Vlaanderen voor de Koning Boudewijnstichting, Westvlees NV
Structurele partners: BNP Paribas Fortis, CM West-Vlaanderen vzw, Damier NV, ING België NV, Koramic Holding 
NV, Lions Club de Haan-Permekeland, Mulder Natural Foods NV, Rotary Club Menen
Steunende partners: NV Deceuninck, NV Bekaert, Belfius Bank, Beltherm NV, EY – Ernst & Young 
Bedrijfsrevisoren, Focus & WTV, NV Galloo, Greenyard Group, KBC Bank NV, Kiwanis West-Vlaanderen, Krant van 
West-Vlaanderen, NV Lapauw International, Matexi NV, NV Omega Pharma, Rollarienses Roeselare, Rotary Club 
Kortrijk Groeninghe, Salesbridge, Sea Invest NV, Twice NV, Vandecasteele Houtimport, Vandemoortele NV, NV 
Michel Van De Wiele, VOKA West-Vlaanderen, WVI – West-Vlaamse Intercommunale

DOELSTELLING Het Streekfonds West-Vlaanderen verenigt, verbindt en versterkt lokale schenkers 
(particulieren, groepen, bedrijven, organisaties…) en lokale verenigingen. Het Streekfonds 
wil zo het maatschappelijk engagement en de lokale filantropie in West-Vlaanderen 
versterken, met bijzondere aandacht voor initiatieven die de kansen bevorderen van 
kinderen en jongeren.

REALISATIE(S) > ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’, een initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen in 
samenwerking met Roularta; lanceren van een projectoproep voor steun aan projecten 
ten voordele van kinderen en jongeren die maatschappelijk kwetsbaar zijn: 36 projecten 
kregen steun voor een totaalbedrag van € 119.998
> ‘Streekfonds West-Vlaanderen Covid-19 - steun aan Woonzorgcentra (WZC) in West-
Vlaanderen’, projectoproep in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen: 130 
woonzorgcentra en armoedeorganisaties kregen samen € 575.000 aan steun om het 
hoofd te bieden aan de coronacrisis. Deze financiële steun is mogelijk dankzij Europese 
middelen voor het project A-P/RESEAU-SERVICE binnen het INTERREG-programma 
Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.)
> projectoproep ‘Streekfonds West-Vlaanderen COVID-19: steun aan scholen en 
onderwijsinstellingen in West-Vlaanderen’, steun voor initiatieven waarmee scholen 
en onderwijsinstellingen de potentiële digitale achterstand bij kansarme leerlingen 
en studenten n.a.v. COVID-19 willen aanpakken: 64 projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 308.417
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> ‘De Muziekbank’: via ‘De Muziekbank’ worden middelen ingezameld voor de aankoop 
van muziekinstrumenten voor kansarme kinderen en/of jongeren in West-Vlaanderen. 
> beheer van het ‘Fonds Yes You Can dat middelen verzamelt ten voordele van projecten 
voor mensen in kansarmoede. Ze mikken hierbij vooral op organisaties of initiatieven die 
mensen de kans geven om er zelf weer bovenop te geraken
> ‘Community Account Rotaryclub Menen’: lancering en beheer van de community 
account Rotaryclub Menen; via de community account kunnen projecten  uit het 
werkingsgebied van Rotaryclub Menen beroep doen op financiënle steun door match-
funding (1 euro voor 1 euro)
> beheer van het ‘Landschapsfonds Westhoek’ dat bijdraagt aan crowdfundingcampagnes 
voor groene initiatieven in de Westhoek
> ‘MyMachine’: MyMachine is een initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen, 
Intercommunale Leiedal en Howest, dat creativiteit en ondernemerschap in het onderwijs 
wil stimuleren en door de VN werd bekroond als ‘worldwide example to promote creativity 
in education’. Met de steun van de Vlaamse Regering (VALIO) en diverse corporate 
partners
> YouthStart ROOTS ; ‘YouthStart ROOTS is een initiatief van YouthStart en het 
Streekfonds West-Vlaanderen en in samenwerking met VDAB en lokale besturen in 
Kortrijk, Brugge en Roeselare. YouthStart geeft trainingen aan lokale ongeren die 
vervolgens aan de slag kunnen bij lokale stagebedrijven 
> Projectrekeningen Streekfonds West-Vlaanderen: lokale organisaties kunnen voor een 
tijdelijk en afgebakend project fondsen werven bij derden die via het Streekfonds West-
Vlaanderen fiscaal aftrekbare giften kunnen krijgen voor hun bijdrage. Het Streekfonds 
ondersteunt de projecten ook door communicatie en netwerking
> beheer van het ‘Fonds LISA’ of Lions International Student Academy: LISA is een 
initiatief van Lions Club Kortrijk Mercurius ter ondersteuning van kanszoekende studenten 
in de regio Kortrijk; met de steun van de ‘Club van 100’. Via het Fonds LISA werd in 2020 
voor € 41.238 aan financiële steun toegewezen aan kanszoekende studenten
> ‘De Sportbank’: een initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen voor financiële steun 
aan projecten die door sport en beweging kansarme kinderen en jongeren bereiken 
> Fonds Hars-Juvené: beheer en secretariaat van het Fonds Hars-Juvené ter 
ondersteuning van sociale projecten in de brede regio Roeselare
> DURF 2030: projectfonds i.s.m. Stad Kortrijk, Cultuurcentrum Kortrijk, Kunstencentrum 
Buda en het Streekfonds ter ondersteuning van culturele projecten en initiatieven die de 
sociale cohesie in de samenleving versterken

STEUN
Anderlecht Groep INTRO Organiseren van stoepbezoeken om tijdens de corona-

maatregelen het sociaal isolement van jongeren tegen 
te gaan via het creëren van sociale verbinding en 
(indirecte) begeleiding rond hun welbevinden en ook van 
materiële (laptop, rustige leeromgeving) en thematische 
hulp (aanmaken e-mailadres, cv voor vakantiejob); 
en, bij het afzwakken van de maatregelen, inzetten op 
‘zomerscholen’ in de zomer- en herfstvakantie, om het 
sociaal netwerk uit te bouwen en extra leerondersteuning 
te bieden.

3.750 €

Anzegem Ter Berk Anzegem Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Ter Berk Anzegem Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

WZC Wielant Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Avelgem Woon-en Zorgcentrum Sint-
Vincentius

Aankopen van een nieuwe andullatiematras in het 
kader van een uniek project in de palliatieve zorg dat 
geïntegreerd is in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius, 
teneinde ouderen met een terminale ziekte op te vangen 
in een vertrouwde omgeving, waar ze dicht bij hun 
familie, in alle rust en sereniteit kunnen sterven.

2.500 €
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Blankenberge 4 Example Ter beschikking stellen van strandrolstoelen, verzekeren 
van vervoer voor minder mobiele mensen en aan huis bij 
hen boodschappen afgeven.

1.000 €

Bredene OCMW Bredene Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis. Met de steun 
van de Provincie West-Vlaanderen. Deze financiële 
steun is mogelijk dankzij Europese middelen voor het 
project A-P/RESEAU-SERVICE binnen het INTERREG-
programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.

5.000 €

Brugge De Batterie Aan maatschappelijk kwetsbare jongeren artistieke 
technieken (fotografie, fotopolymeer, grafiek) aanreiken, 
om vorm te geven aan veranderingen in hun leven.

3.750 €

De Patio Organiseren van bijkomende crisisopvang voor kinderen 
van 3 tot 12 jaar, met de medewerkers van vzw De 
Patio, om het hoofd te bieden aan de overvloedige 
hulpvragen voor jonge kinderen die thuis in schrijnende 
omstandigheden leven.

2.500 €

Held-er Lanceren van een dagboek en een platform met 
videoreportages om kinderen uit het basisonderwijs 
helder te leren praten over hun gevoelens en hen 
veerkrachtiger te maken.

3.750 €

Open balie Dak- en kanslozen tijdens de coronaperiode steunen met 
extra maaltijden.

3.750 €

Scholengroep Impact! 
Basisschool Zilvermeeuw

Alle leerlingen van de basisschool in coronatijden 
dezelfde digitale kansen geven, om hen op een hoger 
niveau te tillen. 

5.500 €

Speel-o-theek voor kinderen 
met een handicap

Aanpassen of vervaardigen van aantrekkelijk 
spelmateriaal voor kinderen met een beperking, om hen 
te helpen opdrachten vlotter af te werken en meer te 
spelen.

1.875 €

Stadmakers Kansarme jongeren (16-18 jaar) uitnodigen op de 
werkplek van ambachtslui/vakmensen, om zich in te 
leven in de praktijk en na te denken over hun eigen 
interesses en voorkeuren. 

3.750 €

Wieder Aanbieden van een gratis internetverbinding, laptops 
en de nodige digitale ondersteuning aan kwetsbare 
gezinnen die door de coronacrisis meer tijd thuis 
doorbrengen, om bij te dragen tot hun maatschappelijke 
participatie en om (nog meer) isolement te vermijden.

3.750 €

Woonzorgcentrum De 
Vliedberg-Mintus

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

woonzorgcentrum 
Minnewater - Mintus

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Woonzorgcentrum Ter 
Potterie - Mintus

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

woonzorgcentrum Van Zuylen 
- Mintus

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

woonzorgcentrum 
Zeventorentjes - Mintus

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Brugge - Koolkerke TeJo Brugge Uitbreiden van IT-middelen en therapiekamers om 
nieuwe professionele vrijwilligers in staat te stellen 
steeds meer jongeren therapeutisch te ondersteunen.

3.750 €

Brugge - Sint-Andries Samenlevingsopbouw West-
Vlaanderen

Aan huis bij kwetsbare gezinnen in lockdown een 
opbeurend lentepakket aanbieden, met knutselmateriaal, 
iets om te lezen, gezonde voeding zoals vers fruit; en hen 
tevens correcte informatie verschaffen over de actuele 
coronamaatregelen.

3.750 €

Woonzorgcentrum Hallenhuis 
- Mintus

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €



ACTIVITEITENVERSLAG 2020 : UW SELECTIE

319/473

Brugge - Sint-Michiels ASSjeblief De meest kwetsbare leerlingen met autisme uit een 
school voor bijzonder onderwijs, toegang geven tot 
internet en tot een laptop om de digitale kloof te 
verkleinen; en om hen toe te laten in contact te blijven 
met hun leerkrachten en opvoeders teneinde uit hun 
bubbel te treden en niet geïsoleerd te raken van de 
buitenwereld.

2.775 €

Oud-leerlingenbond en 
Vriendenkring KTA Brugge

Aankopen van 40 bijkomende chromebooks om ze vast 
uit te lenen aan kansarme jongeren teneinde hen alle 
kansen te geven om de digitale eindtermen te halen.

2.441 €

Scholengroep impact! 
Basisschool d’Oefenschool

Alle leerlingen in coronatijden dezelfde digitale kansen 
geven, om hen op een hoger niveau te tillen. 

5.500 €

Woonzorgcentrum Ten 
Boomgaarde - Mintus

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Brussel PROFO Coachen van kwetsbare, geïsoleerde jongeren om bij 
te dragen tot hun veerkracht, internet-, sollicitatie-, en 
schoolse vaardigheden, en hun vrijetijdsbeleving.

1.616 €

PROFO Steunen van de activiteiten van Profo vzw in het kader 
van de coronacrisis.

2.044 €

VIVA-SVV Kwetsbare kinderen, in het kader van een 
intergenerationeel coronaproject, stimuleren om  met 
een aangereikt spelpakketje knutselwerkjes te maken 
voor ouderen in woonzorgcentra teneinde hen aldus een 
hart onder de riem te steken.

3.750 €

De Haan - Klemskerke BITNA (De Haan) Ondersteunen van mensen in nood bij collectieve 
schuldenregeling, budgetbeheer, schuldbemiddeling, 
sociaal-financieel isolement door ziekte, crisissituaties 
door uithuiszetting, brand enz.

2.500 €

De Panne GO! Bs De Tuimelaar De 
Panne

Verwerven van extra Chromebooks om ze uit te lenen 
aan kwetsbare kinderen teneinde hun toegang tot de 
digitale wereld te verzekeren, en digitaal bijscholen van 
leerkrachten. 

4.292 €

De Panne - Adinkerke Woon- en zorgcentrum Sint-
Bernardus

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Eeklo Jeugdhulp Don Bosco 
Vlaanderen

Organiseren van workshops rond sport, muziek, 
crea en voeding, op maat van meisjes zonder vaste 
vrijetijdsbesteding, om de meisjeswerking te promoten 
en te versterken.

2.625 €

Gent Solid Aanbieden van een landbouwtechnische, persoonlijke 
vorming en managementopleiding aan ondernemende 
jongeren, om ervoor te zorgen dat ze na afloop in staat 
zijn om zelf een succesvol bedrijf op te richten en te 
werken aan een betere toekomst.

2.800 €

Gent - Zwijnaarde I-mens - Solidariteit voor het 
Gezin

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis. Met de steun 
van de Provincie West-Vlaanderen. Deze financiële 
steun is mogelijk dankzij Europese middelen voor het 
project A-P/RESEAU-SERVICE binnen het INTERREG-
programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.

5.000 €

Gistel De Stampaert In het kader van covid-19, aanbieden van zeep- 
en wasproducten aan mensen in armoede en 
bestaansonzekerheid, evenals gezonde diepvriesvoeding 
en voedsel dat langer kan worden bewaard.

3.000 €

De Stampaert Aanschaffen van producten teneinde mensen in 
armoede en bestaansonzekerheid te helpen om de 
nodige hygiëneregels na te leven; en hen via de sociale 
kruidenier gezondere diepvriesvoeding aanreiken.

3.000 €

Scholengroep27_ BS De 
Klimop

Focussen op basiskennis lezen en rekenen, materiaal 
op maat en motivatie, om de vaardigheden en het 
welbevinden van kwetsbare leerlingen te versterken.

4.500 €
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Sint-Vincentius West-
Vlaanderen

Gezamenlijk aankopen van babyluiers en ze verdelen 
onder gezinnen in armoede om de financiële impact op 
hun schamel budget te beperken.

3.750 €

Harelbeke Vrije Basisschool Heilig Hart Verwerven van de nodige ict-middelen om digitaal 
afstandsonderwijs in coronatijden te ondersteunen en 
toegankelijk te maken voor kwetsbare leerlingen zonder 
thuiscomputer. 

4.000 €

Zorgbedrijf Harelbeke Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Zorgbedrijf Harelbeke Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Heuvelland OCMW Heuvelland - WZC 
St-Medard

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis. Met de steun 
van de Provincie West-Vlaanderen. Deze financiële 
steun is mogelijk dankzij Europese middelen voor het 
project A-P/RESEAU-SERVICE binnen het INTERREG-
programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.

5.000 €

Heuvelland - Dranouter Folkfestival Dranouter Jonge straatmuzikanten een kans geven op het Busker 
podium van het Festival Dranouter.

5.000 €

Folkfestival Dranouter Jonge artiesten een kans geven op het Buskerpodium 
van het Festival in Dranouter.

5.000 €

Ichtegem WZC Hof De Meersseman Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Ieper Be You Vanuit het buurtwerk nieuwe vrijwilligers trainen en 
begeleiden als jongerencoach, vertrouwenspersoon en 
klankbord, teneinde jongeren in hun eigen leefwereld bij 
te staan.

2.250 €

BSGO De Mote Inzetten van basiscomputers in de klaspraktijk, om 
toe te laten dat kwetsbare leerlingen thuis vlot digitale 
schoolopdrachten uitvoeren en afstandsonderwijs 
volgen.

3.500 €

Huize Sint-Jozef Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis. Met de steun 
van de Provincie West-Vlaanderen. Deze financiële 
steun is mogelijk dankzij Europese middelen voor het 
project A-P/RESEAU-SERVICE binnen het INTERREG-
programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.

5.000 €

Huize Zonnelied vzw Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis. Met de steun 
van de Provincie West-Vlaanderen.

5.000 €

Jongeren Welzijnswerk zuid-
West-Vlaanderen

Toekennen van een financieel studiepakket aan 
kansarme jongeren (bijzondere jeugdzorg e.a.) om hun 
kansen in het leven en bij het beklimmen van de sociale 
ladder te vergroten.

3.000 €

VBS Sint-Michiels Investeren in de materiële en ICT-infrastructuur in 
coronatijden, om bij te dragen tot de scholing van 
kwetsbare leerlingen via digitaal (afstands-)onderwijs.

5.000 €

Vereninging Ons Tehuis Opzetten van een fietstocht van Brussel naar 
Amsterdam met instellingsjongeren, om de sociale 
cohesie te versterken, ter vervanging van het voetbal dat 
wegviel wegens corona.

3.150 €

Vrije Basischool Immaculata Steunen van het ICT-aanbod voor kleuters in 
coronatijden, om bij te dragen tot de participatie van 
henzelf en hun ouders.

4.350 €

Wieltjesgracht Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Ieper - Vlamertinge Wintershove VZW Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Jabbeke - Varsenare Woonzorgcentrum residentie 
Christoff

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €
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Kontich  Senior Living Group 
Vlaanderen - WZC ‘t Hoge

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Kortemark Blijvelde woon- en 
zorgcentrum

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Kortemark - Zarren vzw ‘t Schoederkloptje Aankopen van beschermingsmateriaal voor het 
personeel en de gebruikers; en investeren in nieuwe 
laptops om in de postcoronaperiode computerinitiatie te 
organiseren voor cliënten/gebruikers.

1.500 €

Kortrijk AjKo Met de hulp van AjKo creëren jongeren een muziekplek, 
een ‘safe space/studio’, om hun gevoelens/ervaringen/
emoties te uiten via muziek (rap/hiphop), als antwoord 
op ‘corona’.

3.750 €

Ajko- Kortrijks 
Jeugdwelzijnswerk

Na weken van enkel afstandscontact met hun 
vertrouwde jeugdwerker, aan jongeren van AjKo 
(+12 jaar), persoonlijk een ‘tastbaar’ pakket gaan 
overhandigen, met verrassingen zoals een drinkfles 
met fietsroute, een bbq-setje (gekoppeld aan online 
activiteit), springtouw, ijslollyvorm, AjKo-nieuwsbrief en 
een sudoku.

3.750 €

A’kzie Aan hulpverleners die problemen hebben met de taal van 
asielzoekers, de kans geven om een beroep te doen op 
een ‘digitale wijsneus’, d.i. een vrijwilliger met ervaring in 
armoede en sociale uitsluiting en met talenkennis, die 
er vanop afstand kan voor zorgen dat de betrokkenen 
elkaar goed begrijpen.

2.500 €

Athena Campus Drie 
Hofsteden

Uitbouwen van een Googleplatform als een 
laagdrempelige toegangspoort tot digitale communicatie 
voor kwetsbare gezinnen. 

5.500 €

Athena Campus Drie 
Hofsteden

Zorgen voor een digitale verbinding tussen thuis en 
school, om de leerstof te verwerven, maar ook om de 
leerlingen sociaal, emotioneel en psychologisch te 
ondersteunen. 

5.500 €

Athena Campus Drie 
Hofsteden

Investeren in twee mobiele laptopklassen om in te 
spelen op de huidige vraag van gezinnen naar extra ICT-
ondersteuning in het kader van het afstandsonderwijs, 
maar ook om diezelfde laptops volgend schooljaar 
te blijven inzetten voor mobiele klasprojecten, 
taalondersteuning, de modules remediëren en excelleren, 
inhaallessen enz.

2.250 €

Basisschool Drie Hofstededn Inzetten op digitaal afstandsonderwijs en digitaal 
ondersteunen van alle leerlingen om bij te dragen tot hun 
leerproces. 

2.800 €

Basisschool Sint -Theresia Bieden van ICT-ondersteuning aan een basisschool, 
om bij te dragen tot het leerproces op school en via 
afstandsonderwijs. 

5.500 €

Basisschool Sint-Jozef Zorgen voor IT-materiaal en ondersteunende 
maatregelen om toe te laten dat afstandsonderwijs 
en digitale geletterdheid ook toegankelijk zijn voor 
kwetsbare leerlingen. 

5.500 €

Basisschool ‘t Fort Digitaal ondersteunen van kwetsbare leerlingen en 
gezinnen, om bij te dragen tot het leerproces op school 
en via afstandsonderwijs. 

5.500 €

Begeleidingscentrum 
Bethanie

Verwerven van 2 laptops met telkens een 2de 
beeldscherm om op een veilige manier individuele 
studiebegeleiding en schoolondersteuning te kunnen 
organiseren voor kwetsbare jongeren, teneinde (een nog 
grotere) schoolachterstand te vermijden.

1.800 €

Bolwerk Op initiatief van een professionele danser, met kwetsbare 
jongeren een voorstelling creëren die vertrekt vanuit hun 
leefwereld, teneinde hen meer weerbaar te maken.

3.750 €
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Boot-Huis Aan jongeren in sociaal isolement de kans geven 
om zowel functioneel noodzakelijk materiaal als 
recreatief sport- en spelmateriaal bij AjKo te ontlenen, 
om de vertrouwensband met de jongeren tijdens de 
coronacrisis te onderhouden en te versterken.

3.750 €

CAW Zuid-West-Vlaanderen In de zomervakantie zorgen voor gratis sport-, spel- en 
knutselactiviteiten om de taal van kleuters van de 3de 
klas te stimuleren en opvoedingsvragen van ouders te 
beantwoorden.

3.750 €

Centrum Jongeren- en 
Gezinsbegeleiding

Enkele laptops aankopen en verdelen onder kwetsbare 
schoolgaande jongeren.

1.750 €

CKG DON BOSCO Ter beschikking stellen van tablets (aan kleuters) 
en laptops (aan lagere schoolkinderen), om de 
uitwisselingen tussen de kinderen die wegens de 
coronacrisis in de instelling verblijven, en hun ouders te 
faciliteren, en om afstandsonderwijs aan te moedigen.

1.000 €

Damast_ 
Guldensporencollege1

Zorgen voor stabiel internet, afstandsonderwijs 
met vaste lesuren, een helpdesk en contact met het 
thuisnetwerk om de leerwinst van kwetsbare jongeren te 
maximaliseren. 

5.000 €

Damast_Guldensporencollege Ondersteunen van afstandsonderwijs voor kwetsbare 
jongeren in quarantaine. 

5.500 €

De Korenbloem Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

De Korf Aankopen van ICT-materiaal (tablets, laptop) voor een 
organisatie in de bijzondere jeugdzorg, om preteaching 
te organiseren voor kinderen en jongeren die thuis in 
een precaire situatie verblijven: verwaarlozing, incest, 
mishandeling, verwerping, agressie.

3.750 €

De Korf In het kader van de coronacrisis, verwerven van ICT-
materiaal (tablets, laptop) voor preteaching, om de 
kinderen en jongeren die, wegens problemen thuis, dag 
en nacht in de instelling verblijven, voor te bereiden op 
hun terugkeer naar school.

3.750 €

GO! Freinetschool de Baai Digitaal ondersteunen van kinderen van een 
freinetschool, om digitaal (afstands)onderwijs te volgen. 

5.435 €

Groep Zorg H Familie - WZC 
Rustenhove

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Groep Zorg H. Familie Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Groep Zorg H. Familie Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Jezus levend water voor alle 
natiën

In het kader van de coronacrisis extra hulp en steun 
aanbieden aan kwetsbare gezinnen in de vorm van: 
voedselpakketten, kleurboeken voor kleuters en kinderen, 
watchparty’s voor tieners en jongeren op facebook, 
en bijna dagelijks opbellen van ouderen, zieken en 
eenzamen.

1.313 €

Jongerenbegeleiding 
Vormingscentrum Aura

In BUSO-scholen werken met dieren, individueel en in 
klasverband, om jongeren te leren hun gevoelens goed 
te uiten zodat ze hun plek in dezelfde school kunnen 
behouden.

3.750 €

Jongerenbegeleiding 
Vormingscentrum Aura

Samenstellen en persoonlijk afleveren van 
‘coronapakketjes’ met hygiënische items en zaken 
om het welbevinden te bevorderen, aan jongeren en 
gezinnen in maatschappelijk kwetsbare situaties.

2.400 €

Katholiek Scholengroep Rhizo Leerlingen met een verstandelijke beperking én met hun 
eigen ‘muzische’ talenten toelaten om een compleet cd-
project te realiseren, met behulp van een professionele 
muzikant.

1.878 €
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Katholieke Hogeschool VIVES 
Zuid

Afnemen van sporttesten bij leerlingen van de 
basisschool, analyseren van de resultaten en opstellen 
van een individueel rapport met een overzicht van de 
talenten/werkpunten (gericht op sport) van de kinderen, 
en op basis daarvan een ideale sportkeuze voorstellen.

8.850 €

Kunstencentrum BUDA Voort uitbouwen van het sociaal filmfonds en bewust 
inzetten op verjonging, culturele en maatschappelijke 
diversiteit en participatie, om nog meer kinderen, 
jongeren en gezinnen in maatschappelijk kwetsbare 
posities aan te trekken; onder meer via filmkampen voor 
kinderen in armoede, filmworkshops voor nieuwkomers/
tieners en een filmclub (de ‘cineMOATn’) waar o.a. 
jongeren uit jeugdzorginstellingen eigen filmevents 
organiseren; en ook via een sociaal tarief voor mensen in 
armoede.

3.500 €

Kunstencentrum BUDA Aanbieden van 125 gratis duo-filmtickets aan 
zorgverleners die door derden werden genomineerd op 
Facebook.

1.250 €

MPI Pottelberg/ IPO Kortrijk Aankopen van ICT-materiaal om uit te lenen aan 
kwetsbare jongeren in het buitengewoon onderwijs om 
afstandsonderwijs te volgen, en ook verstrekken van 
basishygiënemateriaal in het kader van coronapreventie.

2.500 €

MyMachine Gebruik maken van de ‘MyMachine’-methodologie om 
studenten in alle onderwijsniveaus te laten samenwerken 
in 3 stappen: kinderen in het lager onderwijs bedenken 
een droommachine; studenten hoger onderwijs helpen 
mee om die ideeën te vertalen in productconcepten; 
en leerlingen in technisch middelbare scholen maken 
daarvan werkende prototypes.

5.000 €

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-
West-Vlaanderen vzw

In het kader van de digitale voorbereiding en opvolging 
van huisbezoeken in de palliatieve zorg: voorzien in 
kleine en discrete laptops om tijdens een huisbezoek 
snel noodzakelijke informatie te kunnen raadplegen 
of te delen met andere zorgverleners; teneinde aldus 
beter in te spelen op de vragen en noden van patiënt en 
mantelzorger.

2.160 €

Passerelle vzw Steunen van een microproject van Passerelle en Miroir 
D’Eux om jongeren de kans te geven te proeven van/zich 
te verdiepen in hedendaagse dans.

3.750 €

Quindo Samen met schoolverlaters (14-18 jaar) de oorzaken 
van schooluitval identificeren en via design thinking 
(met videogetuigenissen, dialoog) werken aan positieve 
verandering.

3.750 €

Red-Side Via sport vaste ontmoetingsplaatsen creëren, om 
jongeren met eenzelfde interesse en een diverse 
achtergrond te stimuleren elkaar te leren kennen.

3.750 €

Scholengroep 26 Kortrijk_ 
Athena Pottelberg 

Digitaal ondersteunen van kwetsbare leerlingen uit 
de 2de en 3de graad, én van hun ouders, om digitaal 
(afstands-)onderwijs te volgen tijdens de coronacrisis.

5.500 €

Scholengroep26_ Basisschool 
Drie Hofsteden

Steunen van digitaal (afstands-)onderwijs in 
coronatijden, om bij te dragen tot de digitale participatie 
van alle kinderen en hun ouders. 

5.500 €

Scholengroep26_ GO! athena 
campus Pottelberg 

Digitaal ondersteunen van kwetsbare leerlingen uit de 
1ste graad, én van hun ouders, om digitaal (afstands-)
onderwijs te volgen tijdens de coronacrisis.

5.500 €

Scholengroep26_ GO! MPI 
Pottelberg

 Investeren in kwaliteitsvol digitaal onderwijs in 
coronatijden, om bij te dragen tot de scholing van 
kwetsbare leerlingen. 

5.500 €

Sint-Amandsbasisschool 
Noord

Kwetsbare leerlingen ondersteunen met ICT-hardware, 
om bij te dragen tot hun leerproces op school en via 
afstandsonderwijs. 

4.000 €
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Sint-Michiel Agape Kwetsbare kinderen aan huis bezoeken met een 
‘fietsmobiel’, om te luisteren naar wat ze nodig hebben 
(laptop, studiehulp, voedsel, contacten) en hen zoveel 
mogelijk te helpen.

3.750 €

SWOP&GO Kortrijk Ruilen van kleding voor kinderen tot 14 jaar via een 
burgerinitiatief voor gezinnen met een beperkt budget 
of met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk als 
doel.

3.750 €

Theater Antigone Creëren van een toneelvoorstelling met als concept een 
appartementsblok waar mensen zoals tijdens de huidige 
coronacrisis vastgekluisterd zitten en te dicht op elkaar 
wonen; en waaraan wordt deelgenomen door een 60-tal 
deelnemers, waarvan tweederden in een kwetsbare 
positie.

3.750 €

Vrije Basisschool Sint-Paulus Inzetten op Googleclassroom en de online omgeving op 
school, om bij te dragen tot digitaal (afstands)onderwijs. 

3.000 €

Vrije Basisschool’T Hoge Uitlenen van laptops aan kwetsbare leerlingen, om toe 
te laten dat ze digitaal (afstands)onderwijs volgen in 
coronatijden. 

4.000 €

Wilde Westen Met kwetsbare jeugdhuisjongeren een verjaardagsfeest 
vieren (bowlen, eten, theater, iets drinken) om cultuur 
toegankelijker te maken en mogelijke drempels op te 
sporen.

3.750 €

YouthStart Belgium In het kader van YouthStart en met de betrokkenheid 
van het Streekfonds West-Vlaanderen, aanbieden 
van 8-daagse trainingen om de ondernemingszin en 
het ondernemerschap van kans- en werkzoekende 
jongeren aan te wakkeren en voor maximale sociale en 
professionele inclusie te zorgen.

10.000 €

Zusters Augustinessen Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Kortrijk - Heule BS De Dobbelsteen Inrichten van een leesbar in een basisschool met een 
divers publiek, om alle leerlingen te stimuleren hun 
leesvaardigheden te trainen. 

3.375 €

Oranjehuis In het kader van de coronacrisis reorganiseren 
van de werking van de verblijfsmodule van het 
begeleidingstehuis voor kwetsbare jongeren; én tegelijk 
een extra sport- en spelaanbod aanbieden om ervoor te 
zorgen dat zowel het thuisverblijf als de ambulante en 
crisisbegeleiding (in aangepaste groepjes) haalbaar blijft; 
teneinde de verbinding te behouden tussen de residenten 
en de jongeren van de ambulante begeleidingen.

3.534 €

Oranjehuis Investeren in geschikt materiaal zoals voedselveilige 
boxen, om tijdens de lockdownperiode met eten, soep 
en een babbel op afstand, een ronde te doen langs 
de meest kwetsbare jongeren en gezinnen die nu niet 
terechtkunnen in de open, biologische en duurzame 
hoeve in Heule.

1.050 €

Kuurne de branding waak Systematisch vervangen van de oudere busjes door 
nieuwe voertuigen, om de mobiliteit van mensen met een 
verstandelijke beperking te ondersteunen, hun integratie 
in de maatschappij te bevorderen en hun participatie aan 
aangepaste vrijetijdsbesteding te stimuleren.

2.500 €

Zorg en welzijn – WZC Heilige 
Familie

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Langemark-Poelkapelle Woonzorgcentrum De 
Boomgaard

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Lichtervelde OCMW Lichtervelde - WZC ‘t 
Hof

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis. Met de steun 
van de Provincie West-Vlaanderen. Deze financiële 
steun is mogelijk dankzij Europese middelen voor het 
project A-P/RESEAU-SERVICE binnen het INTERREG-
programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.

5.000 €



ACTIVITEITENVERSLAG 2020 : UW SELECTIE

325/473

Lo-Reninge Zilvervogel Rekkem Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Lo-Reninge - Reninge WZC Zilvervogel Reninge Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

WZC Zilvervogel Woumen Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Marke Integrale Bejaardenzorg Sint-
Jozef (WZC De Ruyschaert)

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis. Met de steun 
van de Provincie West-Vlaanderen.

5.000 €

Menen Boxing Club Menen Aanleren van kickboksen via een mobiele boksring aan 
zo’n 150 leden met 25 verschillende nationaliteiten om 
via de sport hun culturele integratie bij een brede laag 
van de bevolking te bevorderen.

4.000 €

BuLO Blijdhove Investeren in een digitale klasomgeving, met overal 
internettoegang, voldoende Chromebooks, digitale 
(werk)boeken en programma’s, om alle leerlingen digitaal 
te kunnen bereiken.

4.500 €

C.I.G.B. wzc Huize Ter Walle Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

OCMW Menen Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis. Met de steun 
van de Provincie West-Vlaanderen. Deze financiële 
steun is mogelijk dankzij Europese middelen voor het 
project A-P/RESEAU-SERVICE binnen het INTERREG-
programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.

5.000 €

OCMW Menen Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis. Met de steun 
van de Provincie West-Vlaanderen. Deze financiële 
steun is mogelijk dankzij Europese middelen voor het 
project A-P/RESEAU-SERVICE binnen het INTERREG-
programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.

5.000 €

Scholengemeenschap Sint-
Vincentius_ Sint-Jansschool

Verwerven van voldoende materiaal (Chromebooks) 
en degelijk begeleiden van leerkrachten, ouders en 
leerlingen, in het kader van digitaal (afstands)onderwijs 
in coronatijden. 

4.500 €

Menen - Rekkem Scholengemeenschap Sint-
Vincentius

Aanbieden van digitale leermiddelen en gelijke kansen 
voor anderstalige nieuwkomers, om tijdens de 
coronacrisis afstandsonderwijs te volgen.

3.500 €

Mesen Vrije Basisschool De Kleine 
Ster Mesen

Digitaal ondersteunen van kwetsbare leerlingen via 
thuisondersteuning en het verwerven van extra-
tablets of laptops, om alle leerlingen te bereiken met 
afstandsonderwijs.

2.000 €

Middelkerke De Zeemeeuw_ VBS Sint-
Jozefsinstituut

Digitaal ondersteunen van kinderen in de basisschool, 
om hen voor te bereiden op digitaal (afstands)onderwijs. 

5.500 €

Middelkerke - Wilskerke GHIMAR - Woonzorgcentrum 
TARA

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Moorslede - Dadizele Maria’s Rustoord wzc Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis. Met de steun 
van de Provincie West-Vlaanderen. Deze financiële 
steun is mogelijk dankzij Europese middelen voor het 
project A-P/RESEAU-SERVICE binnen het INTERREG-
programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.

5.000 €

Nieuwpoort OCMW Nieuwpoort Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis. Met de steun 
van de Provincie West-Vlaanderen.

5.000 €

Scholengroep_Westhoek 
Basisschool

Digitaal ondersteunen van de basisschool, om digitaal 
(afstands)onderwijs te verstrekken aan alle leerlingen. 

5.500 €

WZC Ten Anker Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €
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Oostende Arktos vzw - Project 
Ambrajaze

Individuele online en telefonische ondersteuning 
aanbieden als alternatief voor de normale zomerwerking 
met jongeren die in de meeste gevallen verblijven in 
instellingen, teneinde ondanks de coronaperiode te 
blijven inspelen op hun noden.

2.500 €

Beweging van Mensen met 
Laag Inkomen en Kinderen, 
Oostende

Terug opstarten van de fysieke werking in de coronatijd 
na de lockdownperiode en aankopen van beschermings- 
en veiligheidsmateriaal.

2.625 €

Briek Jongeren met/en zonder beperking uitnodigen op een 
inclusieve ontmoetingsplek voor workshops, optredens, 
vorming en laagdrempelige activiteiten. 

3.750 €

Buitengewoon Onderwijs 
Heilig Hartschool

Digitaal ondersteunen van leerlingen in het 
buitengewoon onderwijs, om hen toe te laten in 
coronatijden digitaal (afstands)onderwijs te volgen.

5.500 €

College, Petrus en Paulus Ondersteunen van digitaal afstandsonderwijs voor alle 
leerlingen om bij te dragen tot de ontwikkeling van ieders 
talenten. 

5.500 €

De Dedakbroeders Een route creëren langs plekken die getuigen van geweld 
tegen de LBGTQ-gemeenschap, om 16-18-jarigen via 
een digitale app te ontroeren met liefdesverhalen als 
tegengif.

3.750 €

De Katrol Inschakelen van studenten en een coach, om 
laagdrempelige studie- en gezinsondersteuning aan huis 
te verlenen aan kwetsbare gezinnen met hulpvragen, in 
Oostende.

3.750 €

De Katrol Organiseren van studiebegeleiding en 
gezinsondersteuning aan huis bij kwetsbare, kansarme 
gezinnen.

9.300 €

De Klisse Creëren van een gezellige plek voor gezinnen om 
elkaar wekelijks te ontmoeten bij een broodmaaltijd, 
laagdrempelige activiteiten en een samen klaargemaakte 
gezonde maaltijd.

3.750 €

De Viertorre In het kader van covid-19, noodpakketten laten ophalen 
of bezorgen aan kwetsbare ouders met jonge kinderen (0 
tot 6 jaar).

2.500 €

De Zeemeeuw _ OLVO 
Vuurtoren

Digitaal ondersteunen van leerlingen uit een kwetsbare 
wijk, om bij te dragen tot hun digitale geletterdheid en tot 
een harmonische samenleving. 

5.500 €

DE ZEEMEEUW- Onze-Lieve-
Vrouwecollege

Kwetsbare leerlingen motiveren voor digitale 
toepassingen, om bij te dragen tot hun scholing via 
digitaal (afstands-)onderwijs.

5.500 €

De Zeemeeuw_ Onze-Lieve-
Vrouwecollege

Aan alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, dezelfde 
onderwijsmogelijkheden bieden en zorgen voor digitale 
verbondenheid tijdens de coronacrisis. 

5.500 €

D’n Opvang Sensibiliseren en ondersteunen van kwetsbare 
gezinnen en kinderen om in deze coronatijden veilig en 
kwaliteitsvol opnieuw gebruik te maken van de sociale 
kinderopvang; en daarom opstarten van een naaiatelier 
teneinde zelf massaal veel wasbare mondmaskers te 
maken om de face-to-face contacten te herstellen bij het 
veilig brengen en afhalen van de kinderen.

2.399 €

Fipromat Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Fusion Academy Voorzien in vervoer naar sportclubs of de 
jeugdbeweging, teneinde kwetsbare kinderen (en ouders) 
extra te stimuleren om hun talenten en vaardigheden te 
ontdekken en ontwikkelen.

3.750 €

OKIDOO Opleiden van ‘OKIDOO’-coaches/ambassadeurs en 
maken van een handleiding, om alle kinderen van het 
lager onderwijs te leren omgaan met emoties en sociale 
vaardigheden.

3.750 €
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Onze-Lieve-Vrouwecollege Alle leerlingen van de basisschool in coronatijden 
dezelfde digitale kansen geven, om hen op een hoger 
niveau te tillen. 

5.500 €

Petrus en Paulus West Iedereen de digitale middelen verstrekken om 
leerachterstand tijdens de coronacrisis te bestrijden en 
digitaal te participeren.

5.500 €

Scholengroep 27: Oostende_ 
Atlas Atheneum Gistel

Creëren van een digitaal platform met extra 
programmeer-, teken- en vaardigheidsoefeningen voor 
thuis, om in coronatijden in te spelen op de noden van 
TSO/BSO-leerlingen.

5.500 €

Scholengroep 27_ GO! 
basisschool de Morootjes

Verhogen van het ICT-aanbod op school om kwetsbare 
gezinnen digitaal te ondersteunen.

5.500 €

Scholengroep27: KTA II 
Ensorinstituut

Digitaal ondersteunen van leerlingen in kansarmoede, 
om de digitale kloof te dichten en toe te laten dat alle 
leerlingen kwalitatief afstandsonderwijs kunnen volgen. 

5.500 €

Scholengroep27_ August 
Vermeylenschool

Digitaal versterken van kwetsbare leerlingen én hun 
ouders tijdens de coronacrisis, om toe te laten dat ze 
afstandsonderwijs volgen en participeren. 

2.500 €

Scholengroep27_ GO! 
Basisschool kroonlaan

Inzetten van digitaal materiaal en contextversterkende 
middelen tijdens de coronacrisis, om leerondersteuning 
en afstandsonderwijs aan te bieden aan alle leerlingen. 

5.000 €

Scholengroep27_ MPI De 
Vloedlijn

MPI-leerlingen in coronatijden thuis digitaal 
ondersteunen, om bij te dragen tot hun scholing via 
digitaal (afstands-)onderwijs.

5.500 €

Scholengroep27_ Vesalius 
Instituut Oostende

Opzetten van een uitleendienst voor laptops, voor digitaal 
en afstandsonderwijs, en organiseren van ICT-workshops 
om aan alle leerlingen gelijke kansen te geven. 

5.500 €

Scholengroep27_GO! BS De 
Lettertuin Koekelare

Leerlingen, ouders en leerkrachten ondersteunen en 
begeleiden, en hen tools aanreiken om kritisch om te 
gaan met mediawijsheid. 

5.000 €

Scholengroep27_SBSO Ter 
zee - De Zeeparel 

Steunen van een buitengewone digitalisering van 
het onderwijs, aan buitengewone kinderen in een 
buitengewone secundaire school, in buitengewone 
tijden. 

5.500 €

Sholengroep27_ BSGO 
Hendrik Conscience

Steunen van digitaal (afstands-)onderwijs in 
coronatijden, om bij te dragen tot de scholing en de 
maatschappelijke participatie van kwetsbare kinderen en 
hun ouders.

5.500 €

Sint Jozef, Petrus en Paulus 
Oostende

Meer inzetten op de toegang tot interactieve digitale 
middelen en op een sterker digitaal onderwijsproces om 
alle leerlingen te helpen hun dromen waar te maken. 

5.500 €

Sint-Monica vzw Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Squatina - WZC ‘t Ponton Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Stadsbestuur Oostende - 
Woonzorgcentrum Zorg aan 
Zee

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

WZC Ons Geluk Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Zeemeeuw_ OLVO 
Lijsterbeslaan

Uitlenen van Chromebooks; alle leerlingen in de klas 
digitaal en online leren werken; en bijscholen van 
leerkrachten om efficiënter afstandsonderwijs te geven. 

5.500 €

Oostkamp Groep Zorg H. Familie 
- afdeling Woon- en 
zorgcentrum Sint-Jozef vzw

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

vzw Ter Luchte Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Oostrozebeke OCMW Oostrozebeke - 
Woonzorgcentrum Rozenberg

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €
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Oudenaarde - Leupegem AV Scholenroep 21_ GO! 
Basisschool De Polyglot

Extra middelen voor afstandsonderwijs aanbieden 
aan kinderen met een andere thuistaal, die tijdelijk in 
quarantaine zitten, om hun scholing en participatie te 
bevorderen.

2.000 €

Oudenburg WZC Riethove Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Pittem Woonzorgcentrum Sint-
Remigius

Aankopen van mondmaskers om ervoor te zorgen dat 
bewoners en personeel niet worden besmet met het 
covid-19-virus.

5.000 €

Poperinge De Lovie Verstrekken van een kledingbudget aan kwetsbare 
jongeren, om hen te stimuleren bewuste keuzes te 
maken en vaardigheden te versterken, en om de sociale 
inclusie te vergroten.

3.750 €

KBRP_ De Klimrank Ondersteunen van digitaal onderwijs aan BuO-leerlingen, 
die baat hebben bij een gedifferentieerde aanpak.

1.800 €

OCMW Poperinge (Huize 
Proventier)

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

OLV Gasthuis Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

SCHOLENGROEP 28_BS De 
Ster

Opkomen voor leerlingen in kansarmoede en hen 
helpen om afstandsonderwijs te volgen en digitaal te 
participeren. 

3.000 €

Poperinge - Reningelst Levende toren Rode Berg Steunen van een uitkijkpost op de Rodeberg die een 
prachtig uitzicht biedt op de toren van Loker (gemeente 
Heuvelland).

2.880 €

Poperinge - Watou Soete Stefanie Specifieke en niet-specifieke doelgroepen onderrichten 
over zelfvoorziening inzake biovoedsel, om een beter 
leefmilieu te creëren en aan te tonen dat iedereen recht 
heeft op gezonde voeding.

2.270 €

Roeselare Arkorum01  Sint-Lutgart Steunen van tijdelijk afstandsonderwijs tijdens de 
coronacrisis en ervoor zorgen dat alle leerlingen 
van thuis uit ‘samen’ digitaal les kunnen volgen en 
participeren. 

5.500 €

Arkorum02-Mozaïek Versterken van het ontwikkelingsproces van alle 
kinderen, uitgaande van hun eigen capaciteiten en 
ongeacht hun afkomst of thuissituatie.

5.500 €

BSGO De Plataan Digitaal ondersteunen van leerlingen, ouders en 
leerkrachten, om afstandsonderwijs te geven/volgen 
in coronatijden, maar ook om bij te dragen tot een 
verbindende leeromgeving. 

5.500 €

Motena Organiseren van kwalitatieve ontmoetingen met 
kwetsbare ouders die een kind verwachten, om hun 
gezondheidsvaardigheden tijdens de zwangerschap 
te versterken en hen te helpen omgaan met precaire 
situaties die te maken hebben met eenzaamheid, een 
beperkt sociaal vangnet, cultuur- en taalbarrières, 
financiële, psychische en drugsgerelateerde problemen, 
teneinde de ontwikkelingskansen voor het kind te 
vergroten.

1.500 €

MSKA Roeselare Op school een leercentrum met enkele volledig 
uitgeruste minibureaus installeren om online lessen te 
volgen, taken te maken of contact- en afstandsonderwijs 
te combineren.

5.500 €

MSKA Roeselare Digitaal voorbereiden van anderstalige jongeren uit 
kwetsbare families of opvangcentra, met het oog op 
hun integratie en op digitaal (afstands)onderwijs in de 
reguliere klaspraktijk. 

5.500 €

SG Sint-Michiel Burgerschool Steunen van kwetsbare leerlingen in quarantaine om 
een laptop te verwerven, teneinde van thuis uit lessen te 
volgen en hun leer- en taalachterstand te beperken.

3.240 €
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Tejo Roeselare Aan jongeren tussen 10 en 20 jaar laagdrempelige, 
kortdurende, onmiddellijke, anonieme en gratis 
therapeutische ondersteuning aanbieden, met behulp 
van professionele therapeuten die werken op vrijwillige 
basis.

1.900 €

Ter Berken (Zorgbedrijf 
Roeselare)

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

T’Hope Maken van een krantje in een begrijpelijke taal en 
aantrekkelijke vorm, om de leden in armoede van 
de vereniging te informeren over de maatregelen ter 
bestrijding van het coronavirus.

1.500 €

Woonzorgnetwerk 
Vincenthove

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

YouthStart Belgium Aanbieden van het YouthStart-aanbod om de 
ondernemingszin en het ondernemerschap te stimuleren 
bij kanszoekende (en NEET-)jongeren teneinde bij te 
dragen tot een maximale sociale en professionele 
inclusie; met de steun van het Streekfonds West-
Vlaanderen.

10.000 €

Ruiselede Curando O.L.V. van 7 Weeën 
(Sint-Anna)

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

CURANDO O.L.V. van 7 Weeën 
Ruiselede - WZC Mariaburcht

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

CURANDO O.L.V. van 7 Weeën 
Ruiselede - WZC Sint- Jozef

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Curando O.L.V. van 7 Weeën 
Ruiselede vzw (WZC De 
Karmel)

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Curando O.L.V. van 7 Weeën 
vzw (WZC Marialove)

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Curando O.L.V. van 7 Weeën Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Curando O.L.V. van 7 Weeën Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Curando O.L.V. van 7 Weeën Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Staden OCMW Staden - Wzc De Oever Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Wzc OLV Ter Westroze Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Tielt  Zorgbedrijf Tielt Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

BLO De Vlinder Digitaal ondersteunen van leerlingen in het 
buitengewoon lager onderwijs, om hen toe te laten in 
coronatijden digitaal (afstands)onderwijs te volgen. 

5.500 €

VOC Opstap Laagdrempelige activiteiten organiseren voor jongeren 
met een beperking en vrijwilligers, om een warm sociaal 
netwerk uit te bouwen en hun interesses te helpen 
ontplooien.

3.375 €

Torhout Buso Huize Tordale Verwerven van de vereiste digitale middelen, om BuSo-
leerlingen ook digitaal op maat te begeleiden bij hun 
groeiproces van puber naar jongvolwassene.

5.000 €

OCMW Torhout Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Scholengroep St Rembert vzw Steunen van digitaal afstandsonderwijs voor kinderen in 
het buitengewoon onderwijs. 

2.500 €

Veurne Annuntiata-instituut Steunen van kwaliteitsvol digitaal leren voor iedereen, 
om toe te laten dat alle kinderen thuis digitaal (afstands-)
onderwijs volgen. 

5.500 €
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Curieus Veurne Samen met de buurt een gazon omtoveren in een 
groene, gezellige ontmoetingsplaats, waar ruimte is voor 
een leuke babbel of gewoon om even te genieten van de 
groene omgeving.

2.633 €

GO! Basisschool Veurne Investeren in IT-middelen om de leerlingen kwaliteitsvol 
onderwijs op maat en hulp bij leerstoornissen als 
dyslexie of dyscalculie aan te bieden, teneinde te 
excelleren. 

5.000 €

Golfbreker Leveren van een starterspakket met 
beschermingsmateriaal in kader van covid-19 aan 
kansarme, kwetsbare gezinnen.

3.389 €

OCMW Veurne Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Vermeersch Rik Ondersteunen van leerlingen om kwaliteitsvol digitaal te 
leren via digitaal (afstands)onderwijs. 

5.500 €

Waregem - Desselgem Mini-beleefboerderij “De 
Stege” 

Inschakelen van dieren om problemen van kinderen 
van ouders met psychische problemen (KOPP) 
bespreekbaar te maken in een 2-maandelijkse praat- en 
activiteitengroep.

1.000 €

Wervik Mater Amabilis woon- en 
zorgcentrum

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis. Met de steun 
van de Provincie West-Vlaanderen. Deze financiële 
steun is mogelijk dankzij Europese middelen voor het 
project A-P/RESEAU-SERVICE binnen het INTERREG-
programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.

5.000 €

Wevelgem De Stern Jongeren zonder een muzikale voorkeur, via workshops 
op maat uitdagen om zelf muziek te schrijven, als 
uitlaatklep om hun talenten en gevoelens kwijt te 
kunnen.

2.625 €

Lokaal Steunfonds Uitvoeren van renovatiewerken en verder inrichten van 
het opvanghuis dat in 2018 werd aangekocht voor de 
tijdelijke huisvesting van een gezin of personen in nood.

2.500 €

Woonzorgcentrum Sint-
Camillus

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Wielsbeke OCMW Wielsbeke (Woon-en 
Zorgcentrum “Ter Lembeek”)

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Zedelgem - Veldegem Sint Jan Zedelgem Lions Opzoeken van buurtjongeren in armoede, met behulp 
van een bakfiets, om hen gratis sportles te geven en 
hen te laten ervaren wat een sport(club) voor hen kan 
betekenen.

3.750 €

Zonnebeke Zorgcentrum Sint Jozef Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Zwevegem Talternatief Gratis een buitenschoolse huistaakklas organiseren 
voor alle buurtkinderen uit het lager onderwijs, in 
samenwerking met de basisscholen en initiatieven in de 
sociale woonwijk.

3.730 €

Woonzorgcentrum Sint-
Amand

Ondersteuning van woonzorgcentra in West-Vlaanderen 
die getroffen worden door de coronacrisis.

5.000 €

Zwevegem - Heestert Karibu Anzegem Inzetten op de integratie van vluchtelingen om hen 
via maandelijkse ontmoetingen, een taalgroep, 
huiswerkbegeleiding en het leggen van contacten met 
scholen en dienstverlenende instanties, te helpen bij het 
bouwen aan hun toekomst; in het kader van Covid-19 
ook ter beschikking stellen van extra voedselpakketten 
en laptops.

3.375 €

Zwevegem - Sint-Denijs Jongerenzorg Zuid-West-
Vlaanderen

Inzetten van een elektrische bakfiets om de kleuters 
naar/van de dorpsschool te vervoeren en om in de 
omgeving uitstapjes te doen met de kinderen van deze 
leefgroep.

3.247 €
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Jongerenzorg Zuid-West-
Vlaanderen

In het kader van jongerenzorg tijdens de coronacrisis, 
de kinderen, jongeren en gezinnen zo passend mogelijk 
opvangen en begeleiden om bijkomende kwetsuren 
zoveel mogelijk te vermijden.

2.625 €

STEUNRAAD ANTWERPEN

DOELSTELLING Om de activiteiten van de Koning Boudewijnstichting regionaal een grotere bekendheid 
te geven en om via schenkers bijkomende financiële middelen aan te trekken, is in de 
provincie Antwerpen een Steunraad actief.

REALISATIE(S) > de Stichting kan rekenen op de actieve inzet van de Steunraad Antwerpen
> die Steunraad werd opgericht door vrijwilligers die de activiteiten van de Stichting in de 
eigen regio grotere bekendheid willen geven
> daarnaast kent de Steunraad Antwerpen ook financiële steun toe aan lokale initiatieven 
via een formule van projectsponsoring
> door de coronacrisis, werd het galaconcert geannuleerd

STEUN
Antwerpen GATAM (voormalig 

Werkvormm vzw)
Opzetten van activeringsprojecten voor kansengroepen 
(nieuwkomers, anderstaligen, vluchtelingen, langdurig 
werkzoekenden, jonge schoolverlaters, leerlingen 
deeltijds en duaal onderwijs); concreet gaat het om 
opleidingen, werkervaringsprojecten, begeleidingen, 
buddy- en mentorprojecten enz.

8.000 €

GO! De Scheepvaartschool - 
Cenflumarin

Steunen van de algemene werking van De 
Scheepvaartschool, dankzij de bijdrage van Dredging 
International.

4.000 €

GO! De Scheepvaartschool - 
Cenflumarin

Steunen van de algemene functionering van De 
Scheepvaartschool; dankzij de bijdrage van Dredging 
International.

5.000 €

HUMANITARIAN 
ORGANISATION FOR 
PROTECTING AND 
EDUCATING KIDS

Steunen van de algemene functionering van Amade 
(revalidatie van kankerpatiëntjes) dankzij de bijdrage van 
Callens, Pirenne & Co.

4.000 €

Onthaal Sint Antonius van 
Padua

Steunen van de algemene functionering van het Onthaal 
St.-Antonius dankzij de bijdrage van AXA.

4.000 €

Stampmedia vzw Jongeren mediawijs maken en media jongerenwijs 
maken om hun stem te versterken, met bijzondere 
aandacht voor de jongeren die het minst gehoord 
worden; en hen begeleiden en vormen om brede 
mediavaardigheden te ontwikkelen; via een bijdrage van 
Mediahuis en de Steunraad Antwerpen voor de Koning 
Boudewijnstichting.

4.000 €

Stampmedia vzw Steunen van de algemene functionering van 
Stampmedia dankzij de bijdrage van Mediahuis.

5.000 €

Vereniging voor Solidariteit Steunen van de algemene werking van Kamiano vzw, 
dankzij de bijdrage van BNP Paribas Fortis.

4.000 €

Antwerpen - Borgerhout De Roma Steunen van de algemene functionering van Roma 
dankzij de bijdrage van Vanbreda Risk & Benefits nv.

4.000 €

De Roma Steunen van de algemene functionering van ‘De Roma’ 
in Antwerpen; dankzij de bijdrage van Vanbreda Risk & 
Benefits nv).

1.630 €

Antwerpen - Hoboken De Maanwandelaars 
(voormalig Katrinahome)

Herinrichten van een bestaande tuin als beleeftuin die 
toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, met een voelmuur 
en een ‘blotevoeten-pad’, lokale planten en klein plukfruit, 
om volwassenen met een verstandelijke beperking 
op een stille plek te prikkelen met geuren, structuren, 
beweging en geluid ten einde hen te laten genieten van 
een totale natuurbeleving.

4.000 €
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Antwerpen - Wilrijk Cancer research Antwerp Steunen van de algemene werking van de Transnational 
Cancer Research Unit dankzij de bijdrage van Bank 
Delen.

4.000 €

Cancer research Antwerp Steunen van de algemene functionering van de 
Transnational Cancer Research Unit; dankzij de bijdrage 
van Bank Delen.

5.000 €

Boechout Ondernemers Zonder Grenzen Steunen van de algemene werking van Ondernemers 
zonder grenzen, dankzij de bijdrage van Bank J. Van 
Breda & C°.

5.000 €

Boechout - Vremde De Speelhoeve Organiseren van schoolvervangende dagbesteding voor 
kinderen en jongeren met een ernstige meervoudige 
beperking.

4.000 €

Duffel Welzijnsschakel Sprang Duffel Steunen van de algemene functionering van 
Stampmedia dankzij de bijdrage van Mediahuis.

5.000 €

Edegem UZA Foundation In samenwerking met het UZA, steunen van de algemene 
werking van het Reachproject, dankzij de bijdrage van 
Isvag.

5.000 €

Geel Amie: Aide Médicale 
Internationale à l’Enfance

Steunen van de algemene werking van A.M.I.E. vzw, 
dankzij de bijdrage van Sipef.

5.000 €

Herentals CAW De Kempen Steunen van de algemene werking van het Centrum 
voor Algemeen Welzijnswerk De Kempen vzw, dankzij de 
bijdrage van Soudal.

4.000 €

CAW De Kempen Steunen van de algemene werking van het Centrum 
voor Algemeen Welzijnswerk De Kempen vzw, dankzij de 
bijdrage van Soudal.

4.000 €

Kapellen Solidariteit Antwerpen - Home 
Philippe Speth

In het kader van de algemene werking van Home 
Philippe Speth, dankzij de bijdage van Interparking 
nv, steunen van een project dat 10 jongvolwassenen 
van 17 tot 20 jaar begeleidt en traint op weg naar 
zelfstandigheid; ze kunnen beschikken over een 
individuele studio, zodat ze zich, met vallen en opstaan, 
optimaal kunnen voorbereiden en integreren in de 
maatschappij.

4.000 €

Solidariteit Antwerpen - Home 
Philippe Speth

Bijdragen tot de maatschappelijke re-integratie van 
kwetsbare jongeren, via het steunen van de algemene 
functionering van de Home Philippe Speth; dankzij de 
bijdrage van Interparking nv.

5.000 €

Mechelen Artsen Zonder Vakantie Steunen van de algemene werking van Artsen Zonder 
Vakantie, dankzij een bijdrage van de Steunraad 
Antwerpen.

4.000 €

Ecoso Steunen van de algemene werking van Ecoso, dankzij de 
bijdrage van Euroclear.

17.000 €

Mortsel Cliniclowns België Steunen van de algemene werking van Cliniclowns 
België dankzij de bijdrage van Sibelco.

4.000 €

Turnhout Alzheimer Liga Vlaanderen Steunen van de algemene werking van de Alzheimer liga, 
dankzij de bijdrage van SD Worx.

4.000 €

Pirlewiet Organiseren van vakanties voor kinderen, jongeren, 
volwassenen en gezinnen die in armoede leven.

4.000 €

STEUNRAAD OOST-VLAANDEREN

DOELSTELLING Om de activiteiten van de Koning Boudewijnstichting regionaal een grotere bekendheid 
te geven en om via schenkers bijkomende financiële middelen aan te trekken, is in de 
provincie Oost-Vlaanderen een Steunraad actief.
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REALISATIE(S) > de Stichting kan rekenen op de actieve inzet van de Steunraad Oost-Vlaanderen
> die Steunraad werd opgericht door vrijwilligers die de activiteiten van de Stichting in de 
eigen regio grotere bekendheid willen geven
> daarnaast kent de Steunraad Oost-Vlaanderen ook financiële steun toe op langere 
termijn aan lokale initiatieven: 2 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 
11.000
> de Steunraad Oost-Vlaanderen en #Streekmotor23 bundelen hun krachten en richten 
het Streekfonds Oost-Vlaanderen op. Het streekfonds gelooft in de kracht van lokale 
werkingen en organiseert zich in vijf regionale netwerken:
>> #Streekmotor23 is een regionaal fonds van 22 steden en gemeenten in de Vlaamse 
Ardennen en de Denderstreek
>> #Regiokracht steunt lokale projecten in de Leiestreek, het Meetjesland en de Oostrand 
Gent
>> #Een Hart voor Waas ondersteunt lokale projecten in het Waasland
 >># Een Hart voor de Scheldevallei ondersteunt lokale projecten in de Scheldevallei
>> #Een Hart voor Gent ondersteunt lokale projecten in Gent
Elk Fonds wordt in dit programma voorgesteld.

STEUN
Gent OC Nieuwe Vaart Steunen van de Nieuwe Vaart, dankzij de bijdrage van 

Ernst&Young.
3.000 €

Nazareth Jeugdzorg vzw (De Liaan) Steunen van Jeugdzorg De Liaan, dankzij de bijdrage van 
de Steunraad Oost-Vlaanderen.

8.000 €

STEUNRAAD WEST-VLAANDEREN

DOELSTELLING Om de activiteiten van de Koning Boudewijnstichting regionaal een grotere bekendheid 
te geven en om via schenkers bijkomende financiële middelen aan te trekken, is in de 
provincie West-Vlaanderen een Steunraad actief.

REALISATIE(S) > de Stichting kan rekenen op de actieve inzet van de Steunraad West-Vlaanderen
> die Steunraad werd opgericht door vrijwilligers die de activiteiten van de Stichting in de 
eigen regio grotere bekendheid willen geven
> op 10 september 2020 organiseerde het Steuncomité West-Vlaanderen een gala-avond 
waarvan de opbrengst naar de projecten van de Stichting ging (in aanwezigheid van Z.M. 
Koning Filip en Koningin Mathilde)
> de Steunraad West-Vlaanderen steunt het Streekfonds West-Vlaanderen en andere 
lokale projecten

FONDS FAMILIE NICOLAS DEHU

DOELSTELLING Onderwijs- en vrijetijdsprojecten voor kinderen en jongeren uit Maurage, een 
deelgemeente van La Louvière.

REALISATIE(S) > vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 68.816
> inhuldiging van de crèche Le Nid Colas in Maurage, een gehucht van La Louvière 
(7 februari). De crèche wordt beheerd door de Jolimont Groep en biedt plaats aan 42 
kinderen van 0 tot 3 jaar

STEUN
Houdeng-Goegnies - 
Maurage

Comité scolaire de l ‘école 
paroissiale libre de Maurage

De kleuterschool uitbreiden met een nieuwe 
vleugel, bestaande uit 4 ecologische lokalen 
(elektriciteitsproductie via zonnepanelen, recupereren 
van hemelwater voor het sanitair) en een aparte 
speelplaats voor de allerkleinsten.

35.416 €

Société de Saint-Vincent de 
Paul, Coeurs en cordée

Aan kwetsbare mensen in het zuiden van La Louvière 
hulp bieden in de vorm van voedselpakketten, 
tweedehandskleren, babyartikelen, boeken en speelgoed.

9.200 €

La Louvière Union musicale maurageoise Organiseren van repetities en promoten van de 
participatie van jonge muzikanten aan shows, concerten 
en voorstellingen, begeleid door een filharmonisch 
orkest.

4.000 €
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Utopie Aan de meest kwetsbare mensen toegang geven 
tot een voedselbank, een vestiaire, meubels, 
huistaakbegeleiding, een sociale dienst, een naaiatelier, 
een kookworkshop, een vaatwasdienst en speelgoed.

7.500 €

La Louvière - Haine-
Saint-Paul

Le Bosquet Aankopen van opbergkasten voor de nieuwe crèche Le 
Nid Colas in Maurage

12.700 €

FONDS ALAIN DE PAUW

DOELSTELLING Het Fonds Alain De Pauw lanceert een oproep voor mensen met een sterke 
persoonlijkheid, die zich willen inzetten voor de levenskwaliteit in hun wijk, en daarbij hun 
buren kunnen enthousiasmeren en mobiliseren.

REALISATIE(S) Een kandidatenoproep voor initiatiefnemers voor verandering in Brussel: drie projecten 
kregen steun voor een totaalbedrag van € 15.000.

STEUN
Brussel - Laken Olympic Urban Festival Organiseren van het sportevent Urban Youth Games 

door Jacques Borlée, dat ontstond in de nasleep van 
de aanslagen van 2016 en mikt op het samenbrengen, 
integreren en insluiten van 2.000 jongeren met een 
verschillende achtergrond, uit Brussel, Wallonië en 
Vlaanderen.

5.000 €

Elsene Brouhon Sophie Met de steun van lokale welzijnsactoren, fysiek en 
emotioneel activeren van vaak vereenzaamde ouderen, 
via een gezondheidsprogramma (wandelen, fietsen, 
bewegen, dans, bewustwording van het lichaam en de 
leefomgeving) in een bucolisch kader en een inclusieve 
(Montessori) en vooral gastvrije sfeer; teneinde hun 
verlangen naar autonomie en gezond ouder worden te 
ondersteunen.

5.000 €

Etterbeek Faraj Youssef Aanbieden van allerlei verbazingwekkende sporten 
op verschillende plekken in Brussel, om verschillende 
bevolkingsgroepen uit hun comfortzone te halen.

5.000 €

FONDS LUK EELENS

DOELSTELLING De levenskwaliteit helpen verbeteren van de bewoners van de Brusselse gemeenten 
Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg, meer bepaald in de zone tussen het kanaal en de 
ringspoorweg. 

REALISATIE(S) Oproep van het Fonds ter ondersteuning van lokale initiatieven (huisvesting, inrichting van 
de openbare ruimte, collectieve tuin, animatie,...) in Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg: 3 
projecten werden gesteund voor een totaalbedrag van € 6.000.

STEUN
Brussel Het Kenniscentrum WWZ - 

Het BuurtPensioen
Organiseren van diverse ateliers in de Begijnenbuurt in 
Molenbeek om een brug te slaan tussen jongeren en 
ouderen, en om een solidair zelfhulpnetwerk te vormen, 
teneinde spanningen en problemen te voorkomen.

2.750 €

Sint-Jans-Molenbeek Espoir Molenbeek In het kader van de zaalvoetbalschool die in 2016 
werd opgericht in Molenbeek, steunen van de huidige 
gepassioneerde spelers om als vertegenwoordigers van 
de jeugd uit Brusselse volksbuurten aan te tonen dat het 
mogelijk is om via deze sport erkenning te verwerven.

500 €

RECYCLART Inschakelen van de Repair Mobil van Recyclart vzw om 
plantenbakken en houten of metalen tuingereedschap te 
maken, teneinde de werking van de buurtmoestuin aan 
school 5 in de Hertoginnewijk (Sint-Jans-Molenbeek) te 
verbeteren.

2.750 €
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FONDS EUROPESE WIJK

DOELSTELLING De doelstelling van het Fonds is het globale imago van de Europese Wijk te verbeteren. 
Het bekommert zich om het imago van Brussel als Europese en internationale hoofdstad 
van België en wil een draaischijf zijn tussen de publieke en de privébelangen in de wijk. 
Het Fonds werkt rond drie thema’s: het gemengd gebruik en de bestemming van de 
gebouwen herstellen, door in te zetten op de herontwikkeling van alle aspecten van het 
stadsleven; de stedenbouwkundige kwaliteit van nieuwe immobiliënprojecten behartigen, 
zowel van de openbare ruimte als van privéontwikkelaars; de mobiliteit verbeteren.

REALISATIE(S) In 2020 heeft het Fonds Europese Wijk zijn inspanningen voortgezet om het imago, 
de organisatie en de werking van de Europese wijk te verbeteren. De Covid-19-crisis 
heeft een aantal problemen onderstreept. Meer dan ooit bevindt de wijk zich in een 
overgangsfase en het Fonds speelt een volwaardige rol in dit proces, met name op het 
gebied van mobiliteit en participatie.
 
> mobiliteit: fietsers nemen een steeds belangrijkere plaats in de wijk in. Acties vanuit 
de overheid gebeuren echter nog te vaak ad hoc terwijl er heel wat noden zijn. Met 
het oog op een breed gedragen strategie investeerde het Fonds in 2020 in de studie 
‘fietsvriendelijke Europese Wijk’ in samenwerking met Scelta. Zo werd in 2020 de basis 
gelegd om in 2021 verdere concrete acties te ondernemen. Er worden ook studies 
uitgevoerd met Vraiment Vraiment die moeten leiden tot prototypes over de organisatie 
van het fietsparkeren in de wijk, zowel binnen als buiten.
 
> participatie: het is noodzakelijk om burgers terug hun plek te geven in het Europese 
democratische proces. Het Fonds investeerde in 2020 in StamEuropa, een plek in 
de Aarlenstraat 104 die als een ambassade van burgers aan de Europese Unie zal 
functioneren. Het wordt een informele plek waar debatten, dialoogmomenten, workshops 
en andere participatieve activiteiten zullen plaatsvinden. 2020 stond in het teken van 
renovatie, het aangaan van partnerschappen, het scherpstellen van het concept in 
samenwerking met experten en de operationalisering van de plek.
 
> het Fonds nam ook deel aan vergaderingen voor de vestiging van een merknaam en de 
positionering van het district op vlak van imago, samen met de Brusselse agentschappen 
die hiermee belast zijn.
 
> het Fonds bleef zijn rol als bruggenbouwer spelen. Onder zijn impuls werden 
verschillende overlegmomenten georganiseerd waarbij privé-actoren, publieke actoren, 
burgers en allerhande belangrijke groepen elkaar konden vinden en de toekomst konden 
vormgeven. De Europese Wijk van morgen moet er één zijn die evolueert van een 
monofunctionele kantoorfunctie naar één met een gezonde mix van woon-, culturele, 
academische, commerciële en kantoorfuncties. Dit proces liep al, maar kwam in 2020 in 
een stroomversnelling dankzij het uitgebreide overleg. In het licht van de verwoestende 
gevolgen van de Covid-19-crisis in de Europese wijk is de noodzaak voor een grote 
strategische reflectie over de herpositionering van de Europese wijk gegroeid; die zal in 
2021 worden opgestart.

FONDS ANDRÉ HABAY

DOELSTELLING Ondersteuning van de organisatie van culturele evenementen voor plaatselijke projecten 
in Jodoigne. De winst van de culturele manifestaties gaat naar sociale werken in de 
streek, die al dan niet werden geselecteerd door de Koning Boudewijnstichting.

REALISATIE(S) > in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 heeft het Fonds in totaal € 11.000 steun 
gegeven aan de Lion’s Club van Jodoigne om te reageren op verzoeken voor noodhulp:
>> € 6.000 voor de aankoop van 20 Chromebooks voor digitaal achtergestelde studenten
>> € 5.000 voor de aankoop van beschermingsmateriaal voor begeleiders in rusthuizen en 
in centra voor mensen met een handicap
> het Fonds kende ook € 1.000 steun toe aan de vereniging Les Amis de Sœur 
Emmanuelle voor het project ‘Faith for Children’, dat bijdraagt aan de scholing van zeer 
kansarme kinderen in Caïro, Egypte
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FONDS PIERRE ET SIMONE IVENS

DOELSTELLING Steun aan projecten die kansarmoede bij kinderen aanpakken. Bescherming van 
architecturaal erfgoed in de provincie Luik.

REALISATIE(S) > toekennen van € 2.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Richard Forgeur (zie 
Architecturaal erfgoed)
> toekennen van € 4.000 steun voor de activiteiten van het  Fonds David-Constant (zie 
Kinderen en jongeren)

FONDS MARIE-LUZIA UND NIKOLAUS KLEIS

DOELSTELLING Financiering van vernieuwende projecten in het zuidelijk deel van de Duitstalige 
Gemeenschap voor de reïntegratie van kansarmen. Het Fonds wil een dynamiek creëren 
die een dialoog tussen alle lokale geledingen van de maatschappij bevordert.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 3.000.

STEUN
Burg-Reuland Dorfsaal Oudler Bouwen van een nieuwe feestzaal in Oudler, om er 

sociaal-culturele evenementen te organiseren.
3.000 €

FONDS MAREDSOUS

DOELSTELLING Sociale, educatieve, ecologische, humanitaire en ontwikkelingsprojecten. Voorrang 
voor initiatieven van verenigingen en instellingen uit Maredsous, inclusief de abdij van 
Maredsous.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 95.000.

STEUN
Anhée Abbaye de Maredsous Financieel steunen van de bibliotheek van de 

abdij van Maredsous (500.000 boeken) en van het 
wetenschappelijk onderzoek van de Revue bénédictine 
(geschiedenis, kerkelijke geschiedenis, kloosterorden, 
publiceren van teksten, patrologie).

40.000 €

College Saint-Benoit de 
Maredsous

Steunen van de activiteiten van de oud-leerlingen van het 
college Saint Benoît de Maredsous.

15.000 €

Abbaye de Maredsous Steunen van de bibliotheek van de abdij van Maredsous 
en van het wetenschappelijk onderzoek van La Revue 
bénédictine.

40.000 €

FONDS ‘T MUZENESTJE

DOELSTELLING Het Fonds steunt projecten die een warme, menselijke boodschap brengen. Bijkomend 
investeert het Fonds in panden in Roeselare die ter beschikking worden gesteld van lokale 
sociale organisaties.

REALISATIE(S) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 2.960. 
> het Fonds kocht een pand in de Vijfwegenstraat dat ter beschikking wordt gesteld van 
De Kerit vzw 

STEUN
Roeselare El Camino del Corazon Steun voor het opzetten van projecten voor jongeren in 

het kustgebied van Usulutan, in El Salvador.
2.960 €

FONDS ALFONS PANKERT UND CLÄRCHEN DENEFFE

DOELSTELLING Financiële ondersteuning aan verenigingen of instellingen die humanitair en filantropisch 
werk verrichten in  Eupen.

REALISATIE(S) Projectoproep: 4 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 10.100.
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STEUN
Amel Fibros Ostbelgien Organiseren van een dag van de fibromyalgie in Oost-

België, met specialisten zoals een Franstalige pijnarts 
uit Verviers en met een ‘emo-fototentoonstelling’ rond 
de pijn die gepaard gaat met fibromyalgie, om de 
getroffenen en hun omgeving te sensibiliseren en voor te 
lichten.

3.200 €

Eupen Die Freunde von  MURAMBA Ondersteunen van de Vrienden van Muramba door het 
Fonds Pankert-Deneffe.

1.500 €

Streetworker Aanschaffen van een nieuwe jeugdmobiel (Moby 2.0) om 
jongeren in de openbare ruimte via het straathoekwerk te 
bereiken met een zichtbaar, aantrekkelijk aanbod, in het 
zuiden van de Duitstalige Gemeenschap.

2.000 €

Viertelhaus Cardijn Eupen Aanbieden van een laagdrempelige interculturele 
praktijkgerichte taalcursus op maat van de noden van 
individuele medeburgers uit het buitenland, die niet in 
aanmerking komen voor intensieve lessen of een cursus 
in het kader van het inburgeringstraject.

3.400 €

FONDS ROSEWICK-KEUTGEN

DOELSTELLING Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties die onderdak en steun verlenen aan families, 
vrouwen met kinderen en niet-begeleide minderjarigen die in transito zijn in de Duitstalige 
Gemeenschap.

REALISATIE(S) Projectoproep: drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 44.000.

STEUN
Eupen Zentrum für Förderpädagogik Maken van een origineel, inclusief muziektheaterstuk 

rond identiteit met 8 leerlingen en 2 leerkrachten van 
een secundaire school voor buitengewoon onderwijs uit 
Eupen en 3 leden van het Agoratheater uit St.Vith.

5.000 €

Kelmis Rotes Kreuz Sektion Kelmis Installeren van een koelcel voor de voedselhulp in Kelmis 
om de opslagcapaciteit te vergroten, teneinde meer 
mensen in armoede (transmigranten) te kunnen helpen. 

9.000 €

Soziale Immobilienagentur 
Tri-Landum

Steunen van de activiteiten van het sociaal 
verhuurkantoor.

30.000 €

FONDS PIERRE FRANÇOIS TILMON

DOELSTELLING Het Fonds Tilmon is actief in twee actiedomeinen:
- economische herstructurering stimuleren en tewerkstelling creëren in de streek Bergen-
Borinage 
- aankoop, conservatie en restauratie van cultureel erfgoed in musea van Namen
Meer informatie over het Fonds bij het actiedomeinen ‘Erfgoed’

REALISATIE(S) Activiteiten in de streek van Bergen:
> steun voor de cursussen natuurwetenschappen van het vijfde jaar middelbaar in de 
scholen van Bergen en omgeving, voor een totaalbedrag van € 8.550
> zeven andere projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 101.000

STEUN
Mons Association des Ingénieurs de 

la Faculté Polytechnique de 
Mons (AIMS)

Vormen van een zestigtal duo’s van studenten van 
de Polytechnische Faculteit van Bergen en actieve 
ingenieurs, om ervaringen te delen over het beroep en de 
technologische ontwikkeling in een professioneel kader; 
en uitbreiden van deze generationele benadering tot een 
veertigtal leerlingen van het secundair onderwijs.

35.000 €

YEP’Tech Mons asbl Ontwikkelen, stimuleren en promoten van 
ondernemingszin en zelfopleiding in de faculteit 
Young Engineers Polytech Mons (Bergen), via 
engineeringprojecten, om de studenten een toegevoegde 
waarde mee te geven, dankzij het in praktijk brengen van 
hun theoretische kennis.

5.000 €
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UMONS - MUMONS In het kader van het stimuleren van het fysica-, 
techniek- en technologieonderwijs, aan leerkrachten 
en leerlingen van de derde graad allerlei activiteiten 
aanbieden: opleiding technologische tools, collectieve 
uitwisselingen, specifieke wetenschappelijke 
tentoonstellingen, en een sensibiliseringsavond rond 
STEAM-beroepen.

10.000 €

Mons - Ghlin Oeuvre fédérale Les Amis des 
Aveugles et Malvoyants

Ter beschikking stellen van een geleidehond aan iemand 
met een visuele beperking, om die persoon te helpen 
zich veilig te verplaatsen, en om autonoom en met meer 
zelfvertrouwen te leven; als sociaal dier draagt de hond 
ook bij tot een harmonieuze en spontane omgang met 
de mensen op straat.

1.000 €

Quaregnon La Maison des Maths et du 
Numérique

Steunen van het Huis van de Wiskunde en de Digitale 
Technologieën.

35.000 €

La Maison des Maths et du 
Numérique

Steunen van het project ‘Wiskundepromotie’. 5.000 €

Saint-Ghislain - Hautrage ADF Religieuses franciscaines 
Hautrage

Steunen van het Couvent d’Hautrage teneinde het 
klooster ondanks de coronacrisis te blijven openstellen 
voor activiteiten van kleine verenigingen die werken met 
vrijwilligers om anderen te helpen: alfabetisering voor 
volwassenen, respijtmomenten voor ouders met een 
kind met een beperking, lessen patchwork, schilderen en 
kalligrafie, tentoonstellingen en concerten en religieuze 
activiteiten.

10.000 €

FONDS URBAN INNOVATION LAB

DOELSTELLING Steun aan projecten van individuen en organisaties die creatief en sociaal ondernemend 
zijn, en die bijdragen aan de noodzakelijke sociale stedelijke vernieuwing in Brussel.

REALISATIE(S) Projectoproep: 4 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 50.000.

STEUN
Anderlecht Community Land Trust 

Brussel 
Ondersteunen van bewoners met een laag inkomen 
om buurtdiensten aan te bieden zoals kinderopvang, 
catering, wasserette, boodschappendienst en 
brocante, teneinde de collectieve ruimtes van sociale 
woonprojecten en de omliggende openbare ruimte 
te gebruiken; en de ontwikkelling van deze projecten 
faciliteren via een participatief budget.

12.500 €

Brussel Make & Cie Leerkrachten in Brusselse lagere scholen stimuleren 
om in hun klas inspirerende helden uit de buurt uit de 
nodigen, die veel dichter staan bij de leefwereld van de 
leerlingen, teneinde de leefwereld van de kinderen te 
vergroten en hen een beter toekomstbeeld te geven.

12.500 €

Sint-Jans-Molenbeek Filter Café Filtré Atelier Voort ontwikkelen van concrete oplossingen 
en ruimtelijke toekomstvisies via workshops en 
actieonderzoeken om bij te dragen tot een betere 
luchtkwaliteit, en een meer leefbare, kindvriendelijke 
stad; en de resultaten koppelen aan acties in de publieke 
ruimte. 

12.500 €

RECYCLART De ateliers hout en metaal van Recyclart onderbrengen 
in een oude industriële drukkerij in Molenbeek; en 
met het mobiele atelier ‘repair mobile’ laagdrempelige 
reparatie-oplossingen aanbieden aan de buurtbewoners 
en aldus ook de publieke ruimte dynamiseren; en het 
stadsmeubilair ‘ongevraagd’ opfrissen met technische 
teams.

12.500 €

FONDS VAN WONTERGHEM-DE BRABANDERE

DOELSTELLING Uitzonderlijke Prijs (6.250 €) voor niet één maar meerdere (tot twintig) heel verdienstelijke 
mensen of kleine groepen voor hun inzet in groot Ieper tijdens de coronacrisis.
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REALISATIE(S) Projectoproep ‘Fonds Van Wonterghem-De Brabandere’: toekenning van de ‘Uitzonderlijk 
Prijs Van Wonterghem-De Brabandere’ (waarde: € 6.250) aan heel verdienstelijke mensen 
of kleine groepen voor hun inzet in groot Ieper tijdens de coronacrisis.

STEUN
Houthulst - Merkem Rollé Kelly Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 

Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

Ieper Bonte Olivier Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

Catteau Ann Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

Coulembier Rosa Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

Dekeyne Marleen, Supponen 
Maria en Mommerency 
Melissa 

Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

Durnez Katrien Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

Menheere Hendrik Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

Provoost Tom Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

Titeca Bruno Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

Verbanck Luc Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

Ieper - Brielen De Wispelaere Bart Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

Goudeseune d’Hulster 
Francine

Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

Ieper - Vlamertinge Deygers Marianne Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

Langemark-Poelkapelle Beernaert Wannes en Robin 
Jonckheere 

Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €
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Lo-Reninge - 
Noordschote

Detrez Tania Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

Poperinge Coutigny Marleen Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

D’Hondt Martine Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

Veurne Ghesquière Christophe Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

Wervik Roetynck Sylvianne Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

Zonnebeke - Geluveld Man Bart Bijzondere editie van de Prijs Van Wonterghem – De 
Brabandere, toegekend aan 20 verdienstelijke personen 
uit de Ieperse regio voor hun uitzonderlijke inzet en 
toewijding aan hun medemensen tijdens de coronacrisis.

6.250 €

FONDS VINCENTIORIX

DOELSTELLING Het Fonds heeft een tweeledige doelstelling: het sport- en verenigingsleven en de 
jeugdwerking in Vlaanderen ondersteunen; het bevorderen, in stand houden en 
digitaliseren van de Vlaamse koor- en liederencultuur.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 15.000.

STEUN
Antwerpen - Berchem Vlaams nationaal 

jeugdverbond
Sponsoren van de deelname aan kampen voor kansarme 
kinderen met ouders die daarvoor de middelen niet 
hebben.

5.000 €

Antwerpen - Deurne Algemeen Nederlands 
Zangverbond ANZ

Opnieuw leren zingen van volksliedjes, met aandacht 
voor de bijhorende volksspelen, door kinderen van de 
lagere school (3de en 4de leerjaar).

10.000 €

FONDS WILLY EN MARIE-JEANNE

DOELSTELLING Steun aan sociale en duurzame initiatieven waaraan ook werknemers van de Groep 
Naessens mogen deelnemen; steunt eveneens werknemers en hun familie in geval van 
moeilijkheden.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 27.260.

STEUN
Brussel Pelicano Verkopen van virtuele oesters ten bate van de Stichting 

achter de organisatie van de virtuele Waregem Koerse.
1.260 €

Kaprijke - Lembeke Nile Institute Rwanda De bezoekers en lokale bewoners in The Nile Institute, 
gelegen aan de oevers van de Nijl in Rwanda, 
bewustmaken van het enorme belang van de rivier en 
het ‘water’; en ontvangen van lokale en internationale 
wetenschappers die de verschillende aspecten en het 
belang van de Nijl voor Rwanda en de regio, willen 
bestuderen.

1.000 €

Oudenaarde DAGRO Steunen of verwezenlijken van initiatieven in dienst van 
de Gemeenschap.

25.000 €
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FONDS VRIENDEN VAN AMBIANCES...

DOELSTELLING Filantropen steunen film- en audiovisuele technici, auteurs-scenaristen en regisseurs of 
studenten die een project hebben voor een film of een documentaire. 

FONDS VRIENDEN VAN CO-LABS

DOELSTELLING Filantropen steunen de projecten van vzw Co-Labs, die op lokaal, regionaal, nationaal 
en internationaal niveau, wil bijdragen aan initiatieven voor de creatie, opleiding en 
verspreiding van burgerprojecten voor een duurzame en collectieve transitie met een 
maximale impact.

FONDS VRIENDEN VAN HET HERMAN DE CROO CENTRUM

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die bijdragen tot de ontplooiing van de regio Zuid-Oost-
Vlaanderen: onder meer met schoolwedstrijden, colloquia, tentoonstellingen...

FONDS VRIENDEN VAN DE ROMA

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die experimentele muziek, theater, film en andere vormen 
van expressie bevorderen, verspreiden, organiseren en produceren.

FONDS VRIENDEN VAN MAKS

DOELSTELLING Filantropen steunen creatieve projecten van vzw MAKS om bewoners van alle leeftijden 
van Kuregem maatschappelijk en economisch weerbaarder te maken.

FONDS VRIENDEN VAN RINGLAND

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten die rekening houden met levenskwaliteit en 
gezondheid bij de studie en bevordering van de mobiliteit en structuurplanning in en rond 
Antwerpen.

FONDS VRIENDEN VAN SAINT-ANDRÉ

DOELSTELLING Filantropen steunen sociale projecten van verenigingen uit de omgeving van het Sint-
Andreasinstituut in Elsene, alsook projecten voor de renovatie van het erfgoed.

OBSERVATORIUM VAN MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT 

BAROMETER VAN DE VERENIGINGEN 

Operationele partner(s) Ipsos

DOELSTELLING De Barometer peilt sinds 2010 tweejaarlijks naar de financiële situatie van de 
verenigingssector in België.

REALISATIE(S) > negende editie van de Barometer van de verenigingen (2020) (pdf). In 2020 werd 
bijzondere aandacht besteed aan de impact van de COVID-19-crisis op de financiële 
situatie van verenigingen, hun activiteiten en vrijwilligers, en de rol van de raad van 
bestuur
> publicatie ‘ZOOM Barometer van verenigingen en stichtingen 2020’. Schets van een 
kwantitatief onderzoek naar de financiële gezondheid van onze verenigingen in 2019-
2020
> uitgebreide persaandacht voor de resultaten (interviews op de radio, 
nieuwsuitzendingen, kranten, magazines…)
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GOED BESTUUR

Partner(s) Verso, UNIPSO
Operationele partner(s) Board Companions

DOELSTELLING Een ecosysteem van instrumenten, referenties en netwerken creëren om tegemoet 
te komen aan de governancebehoeften van de verenigingssector, op basis van onze 
partnerschappen met Verso, Unipso en Board Companions en regelmatige contacten met 
stakeholders (Guberna, ToolBox, Women On Board...).

REALISATIE(S) > opdracht aan Wu Vienna University of Economics and Business om een 
wetenschappelijke analyse te maken van: goed bestuur voor non-profitorganisaties; 
sociaal ondernemerschap; de competenties van de bestuurs- en beheerraden 
(kwantitatieve analyse van de gegevens voor meer dan 2.000 respondenten van meer dan 
300 Belgische middenveldorganisaties)
> opdracht aan UNIPSO om de governancetool www.notregouvernance.be te promoten, 
up te daten en verder te ontwikkelen. Tevens oprichten van een pilootgroep, voorbereiden 
van een gids rond goed bestuur, een campagne rond kernboodschappen en het 
organiseren van een event rond ‘Governance in de socialprofitsector
> organisatie van twee speed datings met Board Companions
> één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 5.000

STEUN
Elsene BoardCompanions.org Organiseren van minstens 2 speeddatingavonden 

per jaar om ervaren kandidaatbestuurders die 
geïnteresseerd zijn in de non-profitsector aan te 
trekken en de kans te geven om kennis te maken met 
verschillende organisaties.

5.000 €

DE DIGITALE MATURITEIT VAN VERENIGINGEN IN BELGIË

Operationele partner(s) Sia Partners

DOELSTELLING Versterken van de digitale maturiteit van verenigingen en stichtingen in België.
REALISATIE(S) > publicatie ‘Waarom uw vereniging digitaliseren en waar te beginnen?’. Hoe begin je aan 

de digitalisering van je vereniging? Deze publicatie biedt een denkkader voor verenigingen 
om hen te ondersteunen bij het maken van een digitale omslag (met Sia Partners)
> lancering van de projectoproep ‘Go.Digit ! Digitaal tot uw dienst’; selectie in 2021
> een online intervisie met de laureaten van de oproep Go.Digit! 2019, geleid door Sia 
Partners en met een bijdrage van experten David Nassen (Vitamin 3 5 2) en Bruno 
Schroder (Microsoft Benelux) (4 december)

HET ECONOMISCH GEWICHT VAN DE SOCIALPROFITSECTOR IN BELGIË

Partner(s) Nationale Bank van België

DOELSTELLING Samenwerking met de Nationale Bank voor de realisatie van het rapport over het 
economische gewicht van de instellingen zonder winstoogmerk (de izw’s) in België.

REALISATIE(S) > tweejaarlijks rapport met tabellen, grafieken en statistieken van de Nationale Bank over 
instellingen zonder winstoogmerk
>> publicatie ‘Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België 
(2020)’. Tabellen, grafieken en statistieken van de Nationale Bank over instellingen zonder 
winstoogmerk (2009-2017)
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FILANTROPIE AANMOEDIGEN 

CENTRUM VOOR FILANTROPIE

DOELSTELLING De Koning Boudewijnstichting heeft meer dan 30 jaar ervaring met filantropische 
projecten. Haar uitgebreid netwerk van contacten is een belangrijke troef voor haar 
Centrum voor Filantropie, dat advies geeft aan schenkers (privépersonen, bedrijven, 
organisaties) en hun tussenpersonen (private bankiers, advocaten, notarissen, 
vermogensbeheerders) over hoe ze het maatschappelijk doel van hun keuze het 
efficiëntst kunnen ondersteunen.

De Koning Boudewijnstichting ontwikkelde een reeks formules die hierbij kunnen helpen 
zoals de geldinzameling voor lokale projecten, de oprichting van een Fonds op maat, 
de uitwerking van een successieplanning of nog, Transnational Giving Europe, de King 
Baudouin Foundation United States of de Stichting KBF Canada voor internationale 
filantropie. 
De Koning Boudewijnstichting is rechtstreeks erkend door de fiscale diensten van 
Denemarken, Frankrijk, Luxemburg en Nederland om giften met fiscaal voordeel voor 
schenkers uit deze landen te mogen ontvangen.

Filantropen stellen zich tal van vragen vooraleer de stap te zetten naar filantropie. Welk 
project rijmt met mijn passie, ambitie, expertise of met mijn levensverhaal? Hoe maak ik 
het verschil? Hoe ben ik zeker dat het geld goed zal worden aangewend?
Het Centrum voor Filantropie kan de schenker helpen om dat project te verduidelijken, 
plannen, organiseren, beheren en evalueren. Met zijn jarenlange expertise voorziet het in 
oplossingen op maat die recht doen aan dit engagement. 

REALISATIE(S) In 2020 ontving het Centrum voor Filantropie een groot aantal verzoeken van particulieren 
en bedrijven die met hun eigen middelen hun solidariteit wilden betuigen in het kader 
van de gezondheidscrisis. Dankzij deze golf van vrijgevigheid werden talrijke initiatieven 
gelanceerd.
Filantropie-instrumenten in België
Het Centrum voor Filantropie heeft een aantal soepele filantropie-instrumenten uitgewerkt 
voor individuen, bedrijven, verenigingen, sympathisanten van verenigingen en groepen van 
individuen. Zij kunnen via deze instrumenten op een efficiënte en doeltreffende manier 
een bijdrage leveren aan een betere samenleving.
Vandaag beheert de Koning Boudewijnstichting 1.030 Fondsen. Elk Fonds is verschillend 
qua omvang, doelstelling, thema, regionale afbakening en werkmethodes.
Onderstaand overzicht laat u kennismaken met de verschillende filantropie-instrumenten.
> Fondsen op naam
>> Een Fonds op naam – in principe de naam van de oprichter – is een interessante 
manier om u duurzaam in te zetten voor een thema dat u na aan het hart ligt. Het is een 
flexibel instrument: u kiest zelf welke doelstellingen het nastreeft, hoe lang het loopt, 
hoe de ondersteuning gebeurt, bijvoorbeeld via een projectoproep, een prijs of steun aan 
onderzoek, en hoe het beheerd wordt.
> Bedrijfsfondsen
>> Een Bedrijfsfonds draagt (meestal) de naam van de onderneming. Met een 
Bedrijfsfonds kan uw onderneming zijn filantropische activiteiten structureren en het 
beheer ervan overlaten aan de Koning Boudewijnstichting. De activiteiten van zo’n Fonds 
versterken het imago van uw onderneming bij klanten, aandeelhouders en personeel. En 
vooral: met uw Bedrijfsfonds zet uw onderneming zich efficiënt in voor het goede doel.
> Fondsen ‘Vrienden van’
>> Filantropen kunnen een bepaalde organisatie op duurzame wijze ondersteunen met 
een Fonds ‘Vrienden van’. Ze zamelen geld in onder sympathisanten van de organisatie 
die ze willen bijstaan en wijzen deze middelen toe aan een of meer projecten van deze 
organisatie, die ze zelf kiezen.
> Charity Accounts
>> Bedrijven met een lange traditie inzake vrijgevigheid werken soms liever donor advised. 
Zij kunnen kiezen voor een charity account, waarbij het bedrijf beslist welke projecten in 
dienst van het algemeen belang ondersteuning krijgen.
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> Schenkerskringen
>> Schenkers kunnen samen een ‘schenkerskring’ oprichten om hun engagement vorm 
te geven. Het kan gaan om een netwerk, een serviceclub, een alumnivereniging of elke 
andere groep schenkers. De leden van de kring werven fondsen voor het goede doel. Ze 
beslissen zelf over de projecten en organisaties die ze steunen, maar het moet gaan om 
projecten van algemeen nut.
> Projectrekeningen 
>> Vele verenigingen, lokale gemeenschappen en instellingen die een project van 
algemeen belang willen realiseren, hebben te weinig middelen. Ze kunnen nochtans 
rekenen op vele sympathisanten, die belangstelling hebben voor het project en die het 
financieel willen steunen. Organisaties en verenigingen die actief zijn in België kunnen een 
aanvraag indienen bij de Koning Boudewijnstichting om een projectrekening te openen 
voor giften voor een specifiek project.
> Filantropische actie 
>> De ‘Filantropische actie’  is een uiterst flexibele en snelle formule voor schenkers met 
een zeer precies omschreven doel of een zeer specifieke begunstigde voor ogen, die zich 
hiervoor één of meerdere jaren willen inzetten. Met de Filantropische actie wordt het 
(administratieve) beheer tot een minimum beperkt.
> Culturele Mecenaatsrekening - Podiumkunsten
>> Met de culturele mecenaatsrekening ‘podiumkunsten’ komt de Koning 
Boudewijnstichting tegemoet aan de vraag van mecenassen om projecten voor culturele 
creatie in de podiumkunsten te kunnen ondersteunen. Een organisatie of een vereniging 
met een vernieuwend project voor een artistieke creatie in de podiumkunsten kan een 
culturele mecenaatsrekening vragen, zodra een mecenas het project wil ondersteunen.
> Culturele Mecenaatsrekening – Museum
>> Kent u een vereniging of organisatie die een publieke erfgoedcollectie in België beheert 
en die een interessant project heeft om die collectie beter tot haar recht te laten komen 
(publicatie, app, tentoonstelling, video, website, enzovoort)? Zit deze organisatie om 
middelen verlegen en wil u ze (deels) ondersteunen? Deze vereniging of organisatie kan 
vragen om een culturele mecenaatsrekening ‘musea’ te openen, met u als belangrijkste 
mecenas. 
> Filantropische acties voor kmo’s 
>> Kmo’s vormen de ruggengraat van de Belgische economie en willen zich meer en meer 
inzetten voor maatschappelijke projecten die verband houden met hun bedrijfsactiviteiten, 
hun maatschappelijk doel of het engagement van hun werknemers. Het Centrum voor 
Filantropie wil haar expertise en filantropische troeven ten dienste stellen van deze kleine 
tot middelgrote ondernemingen. De Filantropische Actie voor kmo’s is uiterst flexibel, zeer 
snel en beperkt de administratie tot het strikte minimum.

LUISTERNETWERK NOTARISSEN

Partner(s) Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

DOELSTELLING Samenwerking tussen het Centrum voor Filantropie en de Koninklijke Federatie van het 
Belgisch Notariaat om een luisternetwerk van notarissen te beheren dat maatschappelijke 
problemen detecteert waarmee notarissen in hun praktijk worden geconfronteerd.

REALISATIE(S) > beheer van het netwerk en getuigenissen noteren bij de betrokken notarissen
> publicatie ‘Alles weten over ouder worden’. Een praktische gids met concrete voorstellen 
als antwoord op de vragen die mensen zich stellen op vele vlakken van het (dagelijks) 
leven (huisvesting, gezondheid, werk, erfenis...) na 60 jaar
> publicatie ‘Golden years in Belgium’. Een gids voor expats over het leven na hun 
pensionering, met tips en antwoorden op vragen over tal van aspecten van het dagelijks 
leven (huisvesting, gezondheid, werk, erfenis enz.)

BELGISCHE FEDERATIE VAN FILANTROPISCHE STICHTINGEN

DOELSTELLING De opdracht van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen bestaat erin de 
uitwisseling van ervaringen te bevorderen, de gemeenschappelijke belangen van de 
stichtingen bij de overheid te verdedigen en het grote publiek te informeren.
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REALISATIE(S) > de Koning Boudewijnstichting is sinds de oprichting in 2004 lid van deze organisatie en 
steunt haar werking
> het Netwerk organiseert workshops en colloquia over thema’s die stichtingen 
aanbelangen
> meer informatie op www.stichtingen.be
> steun van € 50.000 voor de ontwikkelings-, autonomie- en communicatieprojecten van 
de Federatie

CULTURELE MECENAATSREKENING

DOELSTELLING Transparant geld inzamelen voor een origineel cultureel project dat binnen een duidelijke 
tijdspanne en budget wordt gerealiseerd. Schenkers krijgen een fiscaal attest (voor giften 
vanaf 40 euro).

REALISATIE(S) > via de permanente projectoproep werden 11 nieuwe Culturele Mecenaatsrekeningen 
geopend, 9 werden afgesloten in de loop van 2020
> in totaal waren op 31 december 2020, 16 Culturele Mecenaatsrekeningen actief
> de Culturele Mecenaatsrekeningen hebben een totaal van 358 giften ingezameld voor 
een totaalbedrag van € 69.116

CULTURELE MECENAATSREKENINGEN
Anderlecht Collectif Hold Up Creëren van een toneelstuk rond identiteitsmechanismen, met 3 

personages op een treinperron dat dienst doet als een gebied dat 
wordt gebruikt om zich te verdedigen, te domineren, te bouwen en 
dat de kijker aanzet om na te denken over grenzen.

Antwerpen - Borgerhout Hirngespinst Aan kinderen via performances en theatrale brainstorms vragen 
op welke manier zij hun stad Oostende willen repareren, en enkele 
ideeën uitwerken tot grote artistieke interventies, met verschillende 
organisaties en massa’s kinderen.

Theaterwerkplaats Rataplan Organiseren van vijf tweedaagse ‘Ratata’-events per theaterseizoen, 
om vijf artiesten uit verschillende podiumkunsten beurtelings de 
kans te geven om de klanken, de kleuren en de kunsten van de stad 
te vertalen naar het podium in dialoog met een veelkleurig publiek; 
en afsluiten van elk seizoen met een feestelijk colloquium waarbij 
expertise wordt gedeeld.

Brugge Festival van Vlaanderen - 
Brugge

Organiseren van de internationale wedstrijd ‘Musica Antiqua’ om 
jonge, internationale solisten op het hoogste niveau te laten strijden 
voor een plaats in de finale in het ‘Vroeg Barok’-repertoir; en de 
finalist helpen zijn/haar carrière uit te bouwen via prijzengeld, een 
platencontract en een reeks van concerten.

Brussel La Jeune Peinture Belge - 
Contemporary Art - Jonge 
Belgische Schilderkunst

Uitreiken van de tweejaarlijkse BelgianArtPrize voor hedendaagse 
kunst aan een Belgische, of een in België verblijvende, kunstenaar 
die zich onderscheidt door zijn artistieke pertinentie, vernieuwende 
blik, gediversifieerde artistieke praktijk en visuele taal, op een 
bepaald moment en binnen een precieze context; deze niet-
gesubsidieerde prijs omvat een geldbedrag, een productiebudget en 
een tentoonstelling.

The Dancing Society In het tweede deel van augustus 2020 een nieuw internationaal 
dansfestival (Perpetuum Mobile) organiseren in de Marollen 
in Brussel; het streeft naar een verheffende en verenigende 
transdisciplinaire ervaring die toegankelijk is voor iedereen; en het 
omvat o.m. dansstages en -spektakels, live-concerten tot laat in de 
nacht, een tentoonstelling en conferentiedebatten.

Ciney - Leignon Orferidis In 3 landelijke Waalse gemeenten een betaalbaar festival 
organiseren, met hoogstaande klassieke muziek, dat de aandacht 
vestigt op de wereld van de stem, die zingt en spreekt; dit jaar 
uitdrukkelijk gericht op de jeugd.

Erpe-Mere - Bambrugge Shout at Cancer Belgium In het kader van ‘Stil Groeien: Keelkanker overstemmen’, de helende 
kracht van kunst en de innovatie in de zorgsector met elkaar 
verbinden en het publiek op een participatieve manier betrekken, 
informeren en sensibiliseren over keelkanker en de bestrijding ervan.
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Gent Platform-K Organiseren van een gelaagde dansvoorstelling rond ‘The Goldberg 
Variations’, waarin zowel gereflecteerd wordt over de staat van 
de dans, alsook over verschillende vormen van lichamelijkheid 
(balletdanser, danser met een beperking, hedendaagse danser) en 
de daarmee gepaard gaande intimiteit.

Heist-op-den-Berg G.-Muziek Heist-op-den-Berg Individueel en helemaal op maat muziekles geven aan personen met 
een fysieke, mentale of psychische beperking, met de medewerking 
van een professionele muziektherapeute; het gaat zowel om het 
beleven van muziek, als om het leren bespelen van een instrument 
en het ontwikkelen van algemene muzikale vaardigheden.

Komen-Waasten - 
Komen

MJ Carpe Diem Jongeren van een jeugdhuis organiseren samen een feestelijk, 
intergenerationeel evenement rond duurzaamheid, rechtvaardigheid 
en solidariteit, om zelf te groeien via het project, maar ook om 
anderen aan te moedigen zelf acties te organiseren.

La Bruyère - Rhisnes La Tribu Steunen van een theaterdrama over het dagelijkse leven van 4 
personages die te maken hebben met ALS (amyotrofe laterale 
sclerose); het stuk focust op de impact van een dodelijke ziekte, 
waarbij het niet alleen gaat over de dood van het lichaam, maar 
ook over de symbolische dood van menselijke relaties, dromen en 
verwachtingen; werkelijkheid en melancholie lopen door elkaar, net 
zoals de cynische blik van de mens die doodgaat, en het eindeloze 
gevecht van zij die blijven.

Leuven - Kessel-Lo A nocte temporis Organiseren van een cd-opname, een creatieconcert en 
voorstellingen voor schoolkinderen, met als titel ‘Jéliote, Rameau’s 
favoriet’, door het ensemble van tenor Reinoud Van Mechelen, om de 
schoonheid van Franse barokmuziek in het algemeen en de muziek 
die werd geschreven voor de ‘haute-contre’-stem in het bijzonder, 
bekend te maken bij een zo groot mogelijk publiek.

Liège Potaufeu Théâtre Een theatervoorstelling maken n.a.v. de dood van een 
transgenderzangeres uit een buurtcabaret, en van de 
daaropvolgende bagger op sociale media, om het leven van een 
transgender persoon te bekijken door de ogen van een jonge fan die 
haar een laatste eer wil bewijzen, vanuit haar loge-caravan; hij vraagt 
zich af waarom hij zo geboeid is door deze gevallen artieste.

Mons - Flénu Kasanna Opvoering van een romantische operavoorstelling voor het grote 
publiek met een zangeres die reist van Julio Iglesias tot Verdi en van 
Bergen tot Parijs.

Sint-Gillis Les Souffleuses de Chaos Organiseren van stadswandelingen, artistieke creaties en bezoeken 
aan het culturele erfgoed in Doornik, in het kader van de eerste 
triënnale hedendaagse kunst, om de historische plekken op te 
waarderen en hedendaagse kunst anders te bekijken.

Sint-Jans-Molenbeek Duel Productions - Hugues 
Navez

Concerten en spektakels organiseren met befaamde gitaristen 
en jonge talenten, en ook gitaarwedstrijden voor amateurs en 
professionals, evenals een wedstrijd voor gitaarcomposities; de 
laureaten komen in aanmerking voor een geldprijs, het opnemen van 
een cd, een publicatie, een finale met orkest.

Tournai Europa Danse Company Jonge dansers in het laatste jaar van hun opleiding de kans 
geven om hun eerste professionele ervaring op te doen en grote 
choreografen de kans bieden om hun balletvoorstelling te creëren of 
te tonen.

Zandhoven BautersemBuurt Opnieuw foto’s maken van 40 koppels die ooit hun huwelijkreportage 
lieten maken in het Bautersemhofpark, tijdens wandelingen 
en gesprekken (over hun levensweg) met en door sociale 
kunstfotografe Jessica Hilltout; en de foto’s vervolgens 
tentoonstellen in het park om de aandacht te vestigen op de diepere 
gronden die mensen met elkaar verbinden.

CULTURELE MECENAATSREKENING – MUSEUM

DOELSTELLING Met uw vereniging of museum geld inzamelen voor de herwaardering van uw openbare 
erfgoedcollectie door een project dat binnen een duidelijke tijdspanne en budget wordt 
gerealiseerd. Mogelijkheid tot fiscaal attest.
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REALISATIE(S) > via de permanente projectoproep werden 4 Culturele Mecenaatsrekeningen – Museum 
geopend
> in totaal waren op 31 december 2020, 16 Culturele Mecenaatsrekeningen - Museum 
actief
> de Culturele Mecenaatsrekeningen - Museum hebben een totaal van 78 giften 
ingezameld voor een totaalbedrag van € 94.385

CULTURELE MECENAATSREKENINGEN - MUSEUM
Antwerpen De Museumstichting s.o.n - 

Fotomuseum
Via de Patrons en FRIENDS-werking van het FOMU extra middelen 
verzamelen om de bestaande, uitgebreide collectie verder te 
verrijken met een internationaal topstuk inzake fotografie.

Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen

Restaureren van 16 topstukken uit de collectie van het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), teneinde ze in 
optimale conditie voor te stellen bij de geplande heropening van het 
museum.

Brugge De Vrienden van de Stedelijke 
Musea te Brugge

Aankoop en restauratie van het Portret van Robert van Belle, heer 
van Schonewalle, geschilderd in 1563 door Antonius Claeissens, een 
leerling van Pieter Pourbus.

Brussel Centre Belge de la Bande 
Dessinée

Het tentoonstellen van recent werk van 27 actieve striptekenaars, 
van verschillende generaties en taalgemeenschappen, met 
verschillende stijlen en werkwijzen, om de diversiteit en rijkdom van 
het striplandschap in België te laten ontdekken.

Museum Kunst & Geschiedenis 
/ Musée Art & Histoire

Restauratie van het graf van de Egyptische mummie Eufemia, 
eind 5e-7e eeuw n.Chr., ter voorbereiding van de tentoonstelling 
‘Crossroads, travelling through the middle ages’, 27 september 2019 
- 29 maart 2020.

Museum Kunst & Geschiedenis 
/ Musée Art & Histoire

Inrichting van een nieuwe zaal voor de precolumbiaanse mummies.

Charleroi - Mont-sur-
Marchienne

Musée de la Photographie - 
Centre d’art contemporain de la 
Communauté française

Digitaliseren en online plaatsen van de permanente collecties van 
het fotografiemuseum in Charleroi om alle publieksgroepen toegang 
te geven tot dit historische, sociale, artistieke en culturele erfgoed.

Elsene Fidalian (Musée du Chat et du 
dessin d’humour)

Organiseren van ‘De Kat op wandel’, een rondreizende 
tentoonstelling van 20 monumentale beelden van Le Chat (De 
Kat) van Philippe Geluck, die in de lente van 2020 start in Parijs en 
eindigt in Brussel in 2023 ter gelegenheid van de inhuldiging van 
het ‘Le Chat Cartoon museum’; en financieren van de inrichting van 
het museum met de opbrengst van de beelden en de giften van 
privésponsors.

Gent AGB Kunsten en Design - 
Museum voor Schone Kunsten 
van Gent

De revolutionaire optische techniek, het oeuvre en de invloed van 
kunstenaar Jan van Eyck in een nieuw perspectief plaatsen via een 
tentoonstelling die focust op perceptie, interactie en reflectie; om er 
bewonderend naar te kijken zoals zijn tijdgenoten.

Autonoom Gemeentebedrijf 
Kunsten en Design - S.M.A.K.

Restauratie van het werk ‘Große Pyramide’ (1966) van Gerhard 
Richter, sinds 1970 één van de belangrijkste stukken van de collectie 
van het S.M.A.K. in Gent.

STAM - Stadsmuseum Gent / 
AGB Erfgoed

Het STAM werkt aan een nieuwe opstelling om het verhaal van 
Gent aan de hand van interactieve multimedia en tot de verbeelding 
sprekende objecten nog meer te verbinden met de Europese 
stedelijkheid vroeger, nu en in de toekomst.

Lessines Office de Tourisme de Lessines Educatieve upgrading van de kruidentuin van het Hospitaal Notre-
Dame à la Rose in Lessen met aandacht voor publieksactiviteiten, 
audiogidsen met uitleg over geneeskrachtige kruiden en een 
openluchttentoonstelling.

Mons WORLD CRAFTS COUNCIL 
- Belgique Communauté 
culturelle francophone

Tentoonstellen en publiceren van een catalogus, van originele 
werken van kunstenaars uit Wallonië en Brussel, die werden 
gemaakt na een bezoek aan het Hortamuseum en geïnspireerd zijn 
op  elementen uit het oeuvre van Victor Horta.

Namur Loisirs & Vacances Ontwikkelen van het belevingscentrum rond de leerlooiers en 
kantwerksters die in de vorige eeuw nog actief waren in Namen, 
om deze historische, lokale erfgoedberoepen, gekoppeld aan 
duiding over de evolutie van de arbeidswereld, voor te stellen aan de 
bezoekers.
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Turnhout Turnhout, Wereldcentrum van 
de Speelkaart

Via crowdfunding een unieke collectie “hergebruikte” speelkaarten 
uit een privéverzameling aankopen, om de meest omvattende 
collectie hergebruikte speelkaarten ter wereld verder uit te breiden; 
in totaal bezit het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout 
zo’n 4400 objecten en toont het zo’n 375 verschillende voorbeelden 
van hergebruik van speelkaarten.

Vorst Louis Van Lint Institute Maken van een nieuwe educatieve en promotionele monografie 
om het werk van schilder Louis Van Lint (1909-1986) en de 
belangstelling van het buitenlandse kunstgebeuren voor de 
Belgische schilderkunst te stimuleren; en de monografie over dit 
stukje cultureel erfgoed opsturen naar musea, universiteiten en 
galerijen in de hele wereld.

PROJECTREKENINGEN

DOELSTELLING De Stichting helpt geld inzamelen voor vernieuwende initiatieven die het algemeen belang 
dienen. Giften voor projectrekeningen zijn fiscaal aftrekbaar.

REALISATIE(S) Op 31 december 2020 waren er 340 projectrekeningen actief bij de Koning 
Boudewijnstichting:
> via de permanente projectoproep werden 115 nieuwe projectrekeningen geopend
> 81 projectrekeningen werden in de loop van 2020 afgesloten
> de projectrekeningen hebben een totaal van  50.250 giften ingezameld voor een 
totaalbedrag van € 15.007.779

PROJECTREKENINGEN
Aalst Huis van Clara Een toegangsweg, parking en tuin aanleggen en een polyvalente zaal 

inrichten in een gewezen kloosterkapel.
CORFOO Herstellen van de toren en van de attiek boven de ingang van de 

oude Begijnhofkerk Sint-Catherina als eerste zeer dringende fase 
van de restauratie van de kerk.

Emmaüs De recent verworven kapel en koorzaal van het voormalige 
Karmelietessenklooster in Aalst inrichten tot een inspirerende plek 
voor een antwoord op de zoektocht bij jong en oud naar onthaasting, 
verstilling en zingeving en verwarming en andere functionele 
voorzieningen aanbrengen.

Pastorale werking van het 
dekenaat Aalst

Helpen van jongeren bij het zoeken naar financiële middelen om zich 
in te schrijven in een naschoolse activiteit, opleiding of training, om 
de weg te vinden naar het kansentarief of het tweedehandscircuit, 
zodat ze hun talenten goed kunnen ontwikkelen.

Aalst - Baardegem Anamalawi Bouwen van een kleuterschool met een betere werk- en 
leeromgeving voor leerkrachten en kinderen, met een keuken 
waar dagelijks een voedzame maaltijd wordt klaargemaakt voor 
alle kinderen en met een gemeenschapsruimte om bij te dragen 
tot gezondheidszorg en welzijn, duurzame voedselvoorziening en 
gendergelijkheid in Majanga, een afgelegen ruraal dorp in Malawi. 

Aalst - Gijzegem Vincentiuszusters Gijzegem Het gezondheidscentrum en de materniteit van Mbudi (DR Congo) 
degelijk medisch uitrusten om de armsten der armen, die zorg nodig 
hebben, te helpen, ook al hebben ze geen geld.

Aalter Aalternatief Binnen een innovatief cohousingproject voor jongeren met een 
beperking, ontwikkelen van een therapieruimte, crea-ateliers, 
workshops en een ontmoetingsplek; en de plek ook openstellen voor 
buurtbewoners en -verenigingen uit Aalter.

Aarschot - Langdorp Bij Ons Thuis In het kader van de opvang en begeleiding van nieuwkomers in en 
rond Aarschot, een huis aankopen waar nieuwkomers die op zoek 
zijn naar een (tijdelijk) onderkomen, kunnen worden ondergebracht.

Alken Trakomula Uitbouwen en verspreiden van een beter landbouwsysteem (agro-
forestry) via een rendabele demonstratie-boerderij in Luwero, 
Oeganda, en werken rond ondervoeding via een opleidingscentrum 
in samenwerking met het regionaal ziekenhuis.

Amel Alte Schule Herresbach VoG Fondsen werven om de oude bakkerij, met een nog werkende 
broodoven, in het centrum van Herresbach, te verbouwen tot een 
ontmoetingscentrum voor de dorpsbewoners.
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Anderlecht COSMOS-EXCELSIOR Het Cosmosgebouw renoveren.
Maison de Santé du Triangle Aan de buurtbewoners toegankelijke, duurzame, geïntegreerde 

en globale curatieve en preventieve zorg aanbieden in het 
gezondheidscentrum; dat werkt met 2 huisartsen, een 
kinesitherapeut, een verpleegkundige en onthaalvrijwilligers; en 
dat ook samenwerkt met een logopedist, een osteopaat en een 
psycholoog.

Minor-Ndako Restaureren en verbouwen van een vervallen bijgebouw van de 
hoofdzetel van Minor-Ndako in Anderlecht, om meer ruimte te 
geven aan de gebruikers: ruimte voor ontplooiing en ontspanning 
van jongeren, een professionele keuken, extra gespreks- en 
vergaderruimte, een polyvalente ruimte om bezoekers te ontvangen.

NOJAVEL! Aankopen van een bestelwagen om voedingsmiddelen te kunnen 
ophalen en herverdelen onder mensen in bestaansonzekerheid, en 
verenigingen die hulp verlenen aan de meest kwetsbaren.

Rafaël Vernieuwing van het dak van het opvangcentrum.
SAS Bruxelles Midi Vervangen van de ramen en vernieuwen van de elektriciteit van de 

dienst schoolinschakeling Brussel-Zuid, om energie te besparen, 
aansluitend bij de aankoop en renovatie van het gebouw waar dit 
unieke project al 15 jaar is gehuisvest.

The International Polar 
Foundation

Verhoging van het kapitaal van deze stichting, die onder andere 
onderzoek doet naar de opwarming van het klimaat.

Antoing - Péronnes-lez-
Antoing

Aide humanitaire Belgique pour 
Ead-Togo et Vcf-Ghana

In het kader van een pedagogisch project van de gemeenteschool 
van Pottes (Henegouwen), verzamelen van giften om bananendozen 
te vullen met levensnoodzakelijke producten voor kansarme 
kinderen in Togo en Ghana.

Antwerpen Barokorgel Sint-Norbertuskerk 
Antwerpen

Aankoop van een barokorgel voor de Sint-Norbertuskerk in 
Antwerpen voor liturgische, socio-culturele en educatieve 
activiteiten.

De Museumstichting s.o.n - 
Fotomuseum

Aanleggen van een digitale, interactieve en open ontmoetingsplek in 
de publieke ruimte voor het Fotomuseum om de dialoog met buurt 
en stad centraal te stellen.

Elcker-Ik Huis Vernieuwen van het ‘Elcker-Ik Huis’, dat maatschappelijke vorming 
organiseert en door sociale en culturele organisaties kan worden 
gebruikt als kantoor- of vergaderruimte, om in te spelen op de 
huidige noden en die van de volgende generatie.

Free Clinic Renoveren en brandveilig maken van een rijhuis in Antwerpen, waar 
sinds kort jonge risicogebruikers anoniem terechtkunnen bij Plug-
INN, de jongerenwerking van Free Clinic vzw.

Het werk der daklozen Een gebouw waar daklozen tijdelijk onderdak en steun vinden, 
moderniseren en aanpassen aan de huidige veiligheidseisen en 
milieuvriendelijke bouwnormen.

Horizon Ethical Projects - HEP Ontwerpen en bijbouwen van 2 klaslokalen voor de secundaire 
meisjesschool in Lakulanza/Idiofa (DRCongo) omdat het 
pedagogisch niet verantwoord om 160 leerlingen op te vangen in de 
2 bestaande leslokalen.

Kerkfabriek Sint-Antonius a 
Padua

Restauratie van de de beschermde neo-gotische Sint-Antonius van 
Padua kerk in Antwerpen.

Monty Werven van fondsen om de oude houten vloer van het grote podium 
en van de studio van het theater Monty in Antwerpen te vernieuwen, 
om een podium te kunnen blijven bieden aan jonge kunstenaars.

Parcivalschool-Steinerschool Zorgopvang en autisme-begeleiding creëren in de Parcivalschool.
Provinciaal Suske en Wiske - 
Kindermuseum

Inrichten van een nieuw parcours in het Suske en Wiske-
Kindermuseum, en creëren van een museale opstelling rond de 
figuur van Willy Vandersteen.

Residents Abroad Stimuleren en helpen van artsen-specialisten in opleiding om deel 
te nemen aan humanitaire en internationale medische projecten 
met behulp van een digitaal platform; en hen ook financiële en 
administratieve ondersteuning aanbieden.
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Steen In het kader van de humanitaire hulp aan The Gambia, boren van een 
waterput, plaatsen van een watertoren en een waterverdeelsysteem 
om te voldoen aan de noodzakelijke watervoorziening; en plaatsen 
van keukenshelters als bescherming tegen zon en regen, in Sukuta 
en Bakoteh Lower Basic School om de infrastructuur van deze 
scholen te verbeteren.

Stichting Conservatorium 
Antwerpen

Restauratie of vervanging van het pianobestand van het 
conservatorium.

Yavne Renovatie van het gebouw aan de Immerseelstraat om er een 
multifunctionele zaal van te maken.

AMUZ (Festival van Vlaanderen 
Antwerpen)

Ervoor zorgen dat minstens 10 Belgische muzikanten een digitaal 
concert kunnen geven en dit promotioneel sterk ondersteunen, om 
(freelance) muzikanten te helpen in coronatijden.

Kasteel d’Ursel - Provincie 
Antwerpen

Plaatsen van door particulieren, bedrijven of verenigingen 
gesponsorde, hoogkwalitatieve banken in het historische parkbos 
(‘Keiligbosquet’) aan het kasteel van Hingene, om de vroegere glorie 
van de zomerresidentie van de familie d’Ursel in ere te herstellen.

VOENK Aanbieden van een heerlijke maaltijd en restaurantervaring aan 
hulpbehoevenden, om hun honger te stillen, maar tegelijk ook om 
hen een blijvend positief gevoel van betrokkenheid en eigenwaarde 
mee te geven.

Antwerpen - Berchem Angel’s Center Support Group – 
Belgium

Bouwen van een inclusieve school in Oeganda voor kinderen met 
een verstandelijke/lichamelijke beperking, die ook dienst zal doen als 
trainingscenter, medische post, speeltuin, guesthouse.

Sailability Vlaanderen Kansarme kinderen de mogelijkheid geven om kennis te maken met 
zeilen, om hen uit hun isolement te halen en vervolgens weer een 
doel in het leven te geven door hen -als ze dat willen- als vrijwilliger 
te laten optreden in de organisatie.

Antwerpen - Borgerhout Rescue the rangers Medische training en duur materiaal verstrekken aan de 
parkwachters in het Virunga National Parc in Congo voor de 
behandeling van schotwonden na confrontaties met stropers en 
rebellen.

Antwerpen - Merksem Ekisande Belgium Steunen van infrastructuurprojecten ten bate van het onderwijs van 
kinderen, de opleiding van jongeren en de gezondheidszorg in een 
lokale gemeenschap in Bwera, Oeganda, vlakbij de Congolese grens, 
om een blijvend effect te hebben.

Antwerpen - Wilrijk Goudhaantjes Opstarten van een innovatief inclusieproject om kinderen van 6-12 
jaar, met een chronische ziekte of beperking, te helpen om samen 
met hun gezin hun uniek talent te ontwikkelen en hen te sterken in 
hun eigenwaarde en veerkracht.

Arendonk Mobicart Aankopen van 2 of meer ‘elektrische Paramotion golfcarts’ voor 
kandidaat-golfers met een beperking aan de onderste ledematen 
of met een verminderde mobiliteit, om hen te leren golfen als een 
G-golfer.

Aubel Abbaye du Val-Dieu Renovatie van het dak van het noviciaat van de abdij van Val-Dieu in 
Aubel.

Awans - Hognoul La Bourrache Volledig herbekijken van de irrigatie-infrastructuur teneinde, ook in 
tijden van klimaatopwarming, te beschikken over voldoende water 
om kwaliteitsvolle biologische groenten te telen voor zoveel mogelijk 
burgers; en teneinde werkzoekenden te kunnen blijven opleiden in 
deze sector.

Balen LouTieJu Bouwen van een polyvalente zaal, met snoezelruimte en aangepast 
toilet om de zorgboerderij verder te ontwikkelen en toegankelijk te 
maken voor kinderen die niet (meer) alle mogelijkheden hebben 
binnen de maatschappij door ziekte, fysieke/mentale beperking, 
gedragsaandoening; de activiteiten zoals paardenknuffelen/
knuffeldieren, muziektherapie, snoezelen en yoga, hebben tot doel de 
mentale gezondheid positief te beïnvloeden en het zelfvertrouwen te 
versterken.
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Bastogne Hôpitaux Vivalia In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 hebben de Ziekenhuizen Vivalia – Provincie Luxemburg 
een projectrekening geopend bij de Koning Boudewijnstichting 
om geld in te zamelen voor de aankoop van nieuwe 
beademingsapparaten en essentiële beschermingsmiddelen 
(maskers, handschoenen, beschermende kleding enz.).

Mariam Faso Een techniekklas bouwen, nieuwe wooneenheden creëren voor de 
leerkrachten en de bestaande latrines verbeteren,

Beernem - Oedelem Kinderopvang Vliegend Paard Plaatsen van zonnepanelen op het dak van de kinderopvang om het 
eigen elektriciteitsverbruik vrijwel volledig zelf te kunnen dekken.

Beloeil Fonds Château de Beloeil asbl Onderhoud, conservatie en restauratie van de kunstwerken en de 
collecties van het kasteel van Beloeil.

Berlaar VillaVip Berlaar Inrichten en eigentijds aankleden van een kleinschalige woning voor 
10 volwassenen met een mentale en/of fysieke beperking, die gaan 
samenwonen met een ‘zorgkoppel’; om toe te laten dat de bewoners 
er leven in een inclusieve, warme thuis, volgens hun eigen ritme, 
interesses en passies.

Blégny Mère Joséphine - Maison de 
repos et de soins Saint-Joseph

Een intergenerationele ontspanningsruimte inrichten.

Blégny - Saive Compas Format Bouwen van nieuwe lokalen die voldoen aan de normen voor energie 
en die toegankelijk zijn voor mensen met een verminderde mobiliteit, 
om een goede werkomgeving te creëren voor jongeren.

Bonheiden Misingi Renoveren van een gezondheidspost en bouwen van een materniteit 
in Endallah, een plattelandsdorpje in Noord-Tanzania, in het kader 
van gezondheidszorg voor iedereen (Afya).

Boom De Kaaimannen Steunen van het mobiele straattheater de Witte GrOlifant en het 
sociaal circus Kummelé, die aan kwetsbare jongeren de kans geven 
om op te treden in het hele land en tegelijk ook om aandacht te 
vragen voor de problematiek van kansarmoede bij kinderen.

Boortmeerbeek Zorghuis De Dijlevallei Het inrichten van Het Zorghuis voor kankerpatiënten en hun 
mantelzorgers dat vraaggestuurd wil anticiperen op de noden 
en problemen van de gasten in een niet-medische, pluralistische 
omgeving.

Boussu asbl Gy Seray Boussu Restauratie van het kasteeltje bij het Kasteel van Boussu.
Boussu - Hornu SAAE Les Glanures Inrichting en aanpassing aan de vereiste veiligheidsvoorschriften 

van de gebouwen van de jongerengroep.
Braine-l’Alleud Service de santé mentale 

Safrans
Renoveren van 3 raadplegingsruimtes voor kleine kinderen, en 
opfrissen van de gemeenschappelijke ruimtes van de dienst voor 
geestelijke gezondheidszorg, om het welzijn van de patiënten en 
specifiek van de kinderen te verbeteren.

Brakel - Michelbeke Bee Kind Plaatsen van een stevige omheining rond de weide van ‘Bee Kind’ 
om te vermijden dat de boerderijdieren nog uitbreken, en bouwen 
van een tuinhuis om daarin workshops te kunnen geven.

Brasschaat Sint-Michielscollege Brasschaat Renoveren van het dak van de sporthal, van het college in 
Brasschaat, die intensief wordt gebruikt door de school en tal van 
sportverenigingen, teneinde te voorkomen dat de sporthal moet 
sluiten.

Bree Kerkfabriek St Michiel Restauratie van het Binvignat en Houdtappelorgel en extra neo-
gothische ornamenten, beelden en vazen toevoegen aan het 
restauratiedossier.

Brugge De Vrienden van de Stedelijke 
Musea te Brugge

Restauratie van de Bidkapel van het Gruuthusemuseum in Brugge.

De Vrienden van de Stedelijke 
Musea te Brugge

Restaureren van een 17de eeuws portret van de vooraanstaande 
Spaanse Bruggeling François de Aranda, toegeschreven aan de 
Brugse schilder Jacob van Oost (1603-1671).

VZW BISZ (Togo) De basisgezondheidszorg in de rehabilitatiekliniek van Agou-Avédjé 
(Togo) verbeteren.

Brugge - Dudzele Kitanda Bouwen van een gezondheidscentrum in Noord-Nigeria, met ruimtes 
voor prenatale zorg en basisconsultaties, evenals met een basislabo 
en een apotheek; er komt ook nog een verloskamer, een observatie- 
en urgentieruimte, alsook een HIV-centrum.
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Brugge - Sint-Andries vzw Herkern Een time-out aanbieden voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die het 
moeilijk hebben.

Brugge - Sint-Michiels Viro Inrichten van de gemeenschappelijke delen en installeren van 
de keukens van een inclusief woonproject in Oostkamp voor 6 
personen met een beperking.

Windroos Bouwen van een nieuw dagcentrum voor volwassenen met 
meervoudige mentale beperkingen, en  de dienstverlening na 25 jaar 
verhuizen naar de nieuw locatie, om de behoeften van deze mensen 
ook in de toekomst te kunnen blijven verzekeren.

Brussel Amis de l’Institut Jules Bordet Financiering van het laboratorium waar vanaf 2019 het enige 
geïntegreerd centrum voor de strijd tegen kanker in België zal 
gevestigd zijn.

Association Espoir pour Demain De constructie en de uitrusting van de hoofdzetel van de vereniging 
AED in Bobo-Dioulasso (Burkina Faso).

ATOMIUM In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft de vzw Atomium een projectrekening geopend 
bij de Koning Boudewijnstichting om geld in te zamelen om het 
gebouw, symbool bij uitstek van België, permanent te onderhouden 
en te renoveren, en er tentoonstellingen te onderzoeken voor de 
bezoekers.

Responsible Young Drivers Alcoholtoestellen, een tolwagen en een crashtest aankopen.
Buurtwerk Noordwijk vzw Het Harmoniegebouw van de vzw Buurtwerk Noordwijk renoveren
Campus Sint-Jan 
Berchmanscollege

Alle krijtborden in de klaslokalen van het Sint-Jan Berchmanscollege 
in Brussel vervangen door interactieve touchscreenborden, om 
leerkrachten via de digitale didactische mogelijkheden de kans 
te geven hun lessen te verdiepen en te verbreden, ten einde de 
leerlingen via traditioneel fris onderwijs op te leiden tot gezond 
kritische en ‘digi-wijze’ jongvolwassenen.

Centre Historique Belge du 
Scoutisme - Belgisch Historisch 
Centrum voor Scouting

Optimale inrichting van de nieuwe lokalen van het Belgisch 
Historisch Centrum voor Scouting in Elsene, om het erfgoed te 
bewaren en toegankelijk te maken voor het publiek.

CHU Saint-Pierre / UMC Sint-
Pieter

Als gevolg van de coronacrisis heeft het UMC Sint-Pieter een 
projectrekening geopend binnen de Koning Boudewijnstichting. 
Doel: geld inzamelen om een bijkomende eenheid intensieve 
zorg in gebruik te nemen en uit te rusten, en nieuwe 
beademingstoestellen, spoedzorgmateriaal (saturatiemeters, 
zuurstof, katheters, elektronische bloeddrukmeters) en essentieel 
beschermingsmateriaal kopen voor het personeel. 

Communauté internationale 
Saint-Dominique asbl

Restauratie van een neogotisch ensemble in het hart van Brussel, 
gelegen aan het Jubelpark.

Conservamus De renovatie en restauratie van de gebouwen van het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel.

Contius Foundation Reconstructie van een groot Bachorgel in de stijl van H.A. Contius 
(1707-1792) voor de Leuvense Sint-Michielskerk.

De Overmolen Inrichten van elf studio’s met mezzanine op de zolderverdieping 
van een oud schoolgebouw in Brussel, voor een samenwoonproject 
voor studenten, minderjarige asielzoekers en slachtoffers van 
mensenhandel.

Dyslexia International Tools and 
Technologies

Verspreiding van een cd-rom en uitbouw van een internetsite 
die dyslectische studenten, onderwijzers en ouders toegang 
geeft tot diagnostiseringsprogramma’s en andere interessante 
werkmethodes.

Fondation Atelier Marcel Hastir Aankoop van de gelijksvloers, de kelders en de tweede verdieping 
van het geklasseerd gebouw in de Handelsstraat 51 te Brussel.

Fonds Marek Via sport de gelijkheid tussen jongens en meisjes stimuleren in 
Afrika.

Les Amis de l’église Notre-Dame 
de la Chapelle

Restauratie van het orgel Schyven (1890) van de Kerk Onze-Lieve-
Vrouw-ter-Kapelle.

Red de Kalmthoutse Heide Het herstel van de Kalmthoutse Heide na verwoesting door een zeer 
zware brand
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Sint-Jorisbasisschool De Villerstoren en muur worden door de aanpalende Sint-
Jorisbasisschool zichtbaarder gemaakt, om de eerste 
stadsomwalling van Brussel opnieuw in het stadsweefsel te 
integreren.

Stichting Spring Samenstellen van het basiskapitaal van de  Stichting Spring, nieuwe 
stichting van openbaar nut.

Vlaamse Overheid - Agentschap 
voor Natuur en Bos

Geld inzamelen voor het herstel van de Kalmthoutse heide.

Het Goudblommeke in Papier - 
La Fleur en Papier Doré S.C.

Aanpassen van de vrij krappe ruimtes en de inrichting van de lokalen 
in het oude beschermde estaminet ‘Het Goudblommeke in Papier’, 
om te voldoen aan de hygiënische voorwaarden inzake de covid-19-
pandemie, en om het erfgoed in stand te houden.

Brussel - Haren Edukado In het kader van een solidariteitsproject werken Vlaamse studenten 
in de zomer van 2020 in Godaguene, Senegal, twee maanden mee 
met lokale werkkrachten om een bestaande lagere school met drie 
klaslokalen voor kinderen uit te breiden.

Brussel - Laken Circular.brussels Klaarmaken van minstens 1000 opgeschoonde laptops/computers 
mét internetverbinding om ze als pakket tegen zeer lage tarieven 
te verhuren aan scholen/filantropische vzw’s in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, teneinde het materiaal ter beschikking te 
stellen aan studenten en gezinnen met een laag inkomen zodat ze 
vanuit hun huis kunnen werken en tegelijkertijd hun opleiding kunnen 
voortzetten.

Fabrique d’église Notre-Dame 
de Laeken

Voorlopig minimaal herstellen van het romantische groot orgel van 
de O.L.V-kerk in Laken, om de akoestiek van het orgel te vrijwaren en 
het in stand te houden tijdens de restauratie van het kerkinterieur, in 
afwachting van een volledige restauratie.

Büllingen Dorftreff Mürringen Heropbouwen van de dorpszaal van Mürringen/Büllingen voor 
de talrijke actieve verenigingen die levensbelangrijk zijn voor de 
toekomst; daarbij focussen op polyvalentie, comfort en gezelligheid 
met behulp van de laatste toneeltechnologie, een praktische 
keuken, toiletten en bar; ook rekening houden met mensen met een 
beperking en met de schoonmaak- en onderhoudsteams.

Kreative Werkstatt Naast een creatieve werkplaats waar diverse verbindende 
activiteiten worden georganiseerd, een gemeenschapsbakoven 
bouwen waar jong en oud elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten 
bij het bakken van traditioneel brood.

Burg-Reuland Dorfsaal Oudler Afwerken van de pas gebouwde Dorfsaal Oudler, een feestzaal voor 
particulieren en verenigingen in een deelgemeente van Burg-Reuland 
(Oost-België).

Bütgenbach - Elsenborn Kirchenfabrik Sankt-
Bartholomaeus - Elseborn

Grondig herstellen en renoveren van de Sint-Bartholomëuskerk in 
Elsenborn, uit 1840, om te vermijden dat ze vanwege onveiligheid 
moet worden gesloten en om de vochtproblemen aan te pakken.

Charleroi Comme chez nous asbl Herinrichting van de lokalen van de vzw Comme chez Nous.
Comme Chez Nous Aan daklozen vijf, in erfpacht gegeven, transitwoningen aanbieden 

om hen zelfstandig te leren leven; en inrichten van een grote 
solidaire tuin om verankerd te zijn in de buurt.

Service Social de la Société 
Wallonne du Logement

In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft de Sociale Dienst van de Waalse 
Huisvestingsmaatschappij (Société Wallonne du Logement) een 
projectrekening geopend bij de Koning Boudewijnstichting om geld 
in te zamelen voor de sociale schakeldiensten die hulp bieden aan 
thuislozen.

Charleroi - Gosselies Cliniques ND de Grâce ASBL In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft het ziekenhuis Notre-Dame de Grâce Gosselies een 
projectrekening geopend bij de Koning Boudewijnstichting om geld 
in te zamelen voor de aankoop van nieuwe beademingsapparaten 
en essentiële beschermingsmiddelen (maskers, handschoenen, 
beschermende kleding enz.).
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Clinique Notre-dame de Grâce In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft het ziekenhuis Notre-Dame de Grâce Gosselies een 
projectrekening geopend bij de Koning Boudewijnstichting om geld 
in te zamelen voor de aankoop van nieuwe beademingsapparaten 
en essentiële beschermingsmiddelen (maskers, handschoenen, 
beschermende kleding enz.).

Charleroi - Jumet Château Mondron In een kasteel uit de 19e eeuw huisvesting bieden aan kansarmen, 
en een ontvangstruimte voor onder meer verenigingen, met de hulp 
van vrijwilligers, en zo bijdragen tot de sociale samenhang in deze 
buurt.

Charleroi - Monceau-sur-
Sambre

Relogeas Woningen en begeleiding voorzien voor kansarme jongeren tussen 
18 en 25 jaar.

Charleroi - Roux Centre du Paysage Creëren van een eerste duurzaam park met enkele speeltuigen in 
een dichtbevolkte buurt in Charleroi, met de medewerking van de 
gebruikers en aansluitend bij hun evoluerende behoeften, om de 
stad opnieuw groener, veiliger en leefbaarder te maken.

Chastre Fondation privée Jardin’âges Een terrein aankopen in Chastre om er een dagcentrum te bouwen 
voor vijftien personen met een mentale beperking en serviceflats 
voor dertig valide bejaarden.

Chaumont-Gistoux Régulus Nieuwe gebouwen optrekken voor het educatiecentrum La Colombe 
in Kinshasa, Democratische Republiek Congo.

Chimay Centre de santé des Fagnes - 
Hôpital de Chimay

In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft het Ziekenhuis van Chimay een projectrekening 
geopend bij de Koning Boudewijnstichting om geld in te zamelen 
voor de aankoop van nieuwe beademingsapparaten en essentiële 
beschermingsmiddelen (maskers, handschoenen, beschermende 
kleding enz.).

AIHSHSN Centre de santé des 
Fagnes Hôpital de Chimay

In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft het Centre de Santé des Fagnes (Hôpital 
de Chimay) een projectrekening geopend bij de Koning 
Boudewijnstichting om geld in te zamelen voor de aankoop van 
nieuwe beademingsapparaten en essentiële beschermingsmiddelen 
(maskers, handschoenen, beschermende kleding enz.).

Chimay - Bourlers Soutien au Père Pedro et à 
Akamasoa

Bouw van 4 huizen te Akamasoa, Madagascar

Comblain-au-Pont Fabrique d’église Saint-Martin 
de Comblain-au-Pont (N° 104)

Schoonmaken en uitvoeren van een groot onderhoud van het 
RUËF-orgel van de Sint- Martinuskerk in Comblain-au-Pont, als 
voorbereiding op een complete restauratie van het orgel.

Courcelles - Trazegnies Les Amis du Château de 
Trazegnies

Restauratie van het hoofdgebouw van het kasteel.

De Pinte - Zevergem EDU12 Aanbieden van een gratis en veilig (via ‘itsme’-authenticatie) 
ondersteunend leerplatform om toe te laten dat kinderen uit het 
basisonderwijs met een schoolvraag (door middel van een videochat 
via de website of mobiele app) in contact kunnen komen met een 
vrijwilliger die de leerling onmiddellijk antwoord geeft.

Deinze De Sterrebloem Creatief en duurzaam inrichten van de nieuwe lokalen op het 
gelijkvloers en van het kleuterblok van de ervaringsgerichte school 
om, in functie van het leerproces, op een modulaire manier tegemoet 
te komen aan de noden van de kinderen en hun begeleiders.

Dendermonde City Sounds Verbouwen van de leegstaande erfgoedsite Bastion V in 
Dendermonde tot sociaal-cultureel platform voor jongvolwassenen; 
door City Sounds vzw.

Edegem Understanding Humanity Promoten van de verbeterde kookvuren van Wanrou in 10 dorpen 
en 8 schoolkantines in Benin, rond het biosfeerreservaat ‘Bouche du 
Roy’.

Vrienden van De Toren Bijdragen tot de logistieke en financiële ondersteuning van het 
Dagcentrum De Toren om jonge mensen met dementie een veilige, 
warme en solidaire thuis te bieden in de fase tussen “thuis” en het 
“woonzorgcentrum”.

Eeklo QDV Crielkens vzw Aanleg van publieke ruimtes in de wijk, het inplanten van een 
buurthuis en compostpark en het plaatsen van speeltuigen.
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Elsene Close the Gap International In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus Covid-19 
heeft de vzw Close the Gap International een projectrekening 
geopend bij de Koning Boudewijnstichting om geld in te zamelen om 
aan de woonzorgcentra en de ziekenhuizen tablets en smartphones 
te leveren, zodat de bewoners in virtueel contact kunnen blijven met 
hun naasten.

Fondation Mimi - Stichting Mimi Aankoop van het nodige materiaal om mensen met kanker te 
steunen.

Habitat et humanisme Belgique 
c/o Mundo-B

Renovatie van een huis in Brussel voor sociale huisvesting.

Eglise du Saint Sacrement La 
Viale Europe

Drie unifamiliale huizen bouwen binnen een sociale 
huisvestingsgroep.

Judaica-CBG Verhuizing van Radio Judaïca naar een nieuwe studio, met 
kantoorruimtes, vergader- en gesprekszalen, om de zender verder uit 
te bouwen.

Les Amis d’ma Mère In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft “Les amis d’ma mère” een projectrekening geopend 
bij de Koning Boudewijnstichting om geld in te zamelen dat in de 
eerste plaats bestemd is voor jonge professionele artiesten zonder 
statuut en aan het begin van hun carrière, die geen financiële 
middelen meer hebben door verlies van een contract of een concert-, 
tentoonstellings- of opnameproject.

RANA - Refugees Are Not Alone Integreren en bijdragen tot de autonomie van vluchtelingenmoeders 
via het project ‘Learning Language Mother’, waarbij de vrouwen de 
lokale taal leren en een sociaal-professioneel netwerk opbouwen 
in een gastvrije, interactieve omgeving; terwijl hun kinderen worden 
opgevangen en zich uitleven via ludieke activiteiten.

SIREAS Vernieuwen of aankopen van noodzakelijke uitrustingsgoederen 
voor de vzw Sireas, in het kader van een investeringsprogramma op 
drie jaar, om haar activiteiten goed te kunnen uitvoeren.

Esneux asbl Orgue et Culture à Esneux Restauratie van een beschermd Clerinxorgel uit 1856, uit de Sainte-
Agathekapel in Luik.

Estinnes asbl Les Compagnons de 
l’Abbaye de Bonne-Espérance

Restauratie van de daken en gevels van het oude abdijdeel en van de 
sacristie van de abdij Bonne-Espérance in Vellereille-lez-Brayeux.

Estinnes - Rouveroy Fabrique d’église Saint-Rémi et 
Saint-Médard de Rouveroy

Volledige restauratie van het beschermde kerkorgel van Rouveroy.

Estinnes - Vellereille-les-
Brayeux

CHASHa Een museumruimte en conservatorium creëren voor het roerend 
religieus erfgoed van Henegouwen.

Etterbeek Buurtwerk Chambéry De lichtkoker in een voorbouw van een wijkhuis ombouwen tot 
een brandveilige liftkoker zodat minder mobiele personen toegang 
hebben tot het hele gebouw; installeren van een toilet voor 
rolstoelgebruikers en logischer inrichten van de lokalen.

Chapelle pour l’Europe De inrichting van de Chapelle pour l’Europe in het midden van de 
Europese wijk verbeteren.

Fondation pour le vitrail Pierre et 
Marcelle Majerus-Nizet

Renovatie van de tentoontsellingsruimte.

Foyer catholique européen Verbouwen en saneren van het gebouw van de Europese Katholieke 
Foyer in Etterbeek, om er opnieuw activiteiten te ontwikkelen.

Gertrudis Foundation Restauratie en conservatie van het standbeeld Sainte Gertrude 
en andere kunstwerken uit de drie Sainte Gertrude kerken die 
verdwenen zijn op het Van Meyelplein in Etterbeek.

Les Amis Belges de l’Hospice du 
Grand Saint-Bernard

Bijdragen tot de renovatie en de promotie van de Hospice du Grand-
Saint-Bernard.

Main dans la main Motiveren en begeleiden van leerlingen van het lager onderwijs in 
Rwanda, om hen te helpen slagen in het officiële eindexamen zodat 
ze hun volledige potentieel kunnen benutten en hun kansen op een 
betere toekomst kunnen vergroten.

Eupen Die Freunde von  MURAMBA In de scholengemeenschap Nyabiho in Muramba, Rwanda, de 
infrastructuur voor een duurzame voedselketen creëren, om de 
leerlingen dagelijks een warme maaltijd te kunnen geven.
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F.C. Eupen Aanpassen van de infrastructuur van FC Eupen aan de huidige 
ecologische, isolatie- en veiligheidsnormen om er een sportieve 
en interculturele ontmoetingsplek van te maken voor generaties 
voetballers en hun familie, zodat ze kan uitgroeien tot het grootste 
integratieproject van de Duitstalige Gemeenschap.

asbl Förderverein des 
Archivwesens in der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens V.O.E.

Conservatie en ontsluiting van oude documenten uit het 
staatsarchief.

Die Unterstadt - ein starkes 
Viertel

Overdekken van het terras aan de “Weser-Pavillon”-kiosk in de 
benedenstad van Eupen, om er in samenwerking met andere sociale 
verenigingen een ontmoetingsplek en een verkooppunt van lokale 
producten van te maken, die ook in de herfst en winter toegankelijk 
blijven.

Evere B.U.R.U.N.D.I. Strijd tegen de armoede in de landelijke gebieden van Burundi door 
de productie in de landbouw te verbeteren.

Evergem - Ertvelde Gooikenshoeve Opstarten van een kleinschalige zorgboerderij als zinvolle 
dagbesteding voor psychisch en andere kwetsbare jongeren en 
jongvolwassenen, om bij te dragen tot hun sociale integratie en 
interactie met zichzelf en anderen.

Fleurus - Wanfercée-
Baulet

LOGINOVE Renovatie van een opvangappartement voor moeders en kinderen 
zodat het voldoet aan de veiligheidsvereisten van de brandweer.

Floreffe Souris-moi Bouwen van een prefabmodule voor het uitbreiden van de inclusieve 
afdeling van het Seminarie van Floreffe, om meer kinderen te 
kunnen helpen en om de collectieve en individuele leeractiviteiten 
te optimaliseren; het nieuwe lokaal ook inzetten voor (na)schoolse 
polyvalente ateliers waaraan ook kinderen van het gewoon onderwijs 
deelnemen.

Florenville Les Amis de l’orgue de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption de 
Florenville

Restauratie van de grote orgels van de Notre Dame de l’Assomption 
in Florenville.

Ganshoren Au temps pour toi Aankopen en renoveren van een huis waar mensen met een burn-
out niet-medisch worden ondersteund om hun crisissituatie om te 
vormen tot een kans (handenarbeid, sport, groepsleven).

Gembloux Belgian Aviation Preservation 
Association

De stukken aankopen die nodig zijn voor de restauratie van een 
medium bommenwerper North American B-25 Mitchell uit de 
Tweede Wereldoorlog.

Gent Aniké Bouw van een moeder-kind-centrum in Kassonya (Guinea).
Circusplaneet De kerk die de vereniging kocht, omtoveren tot een ‘community 

circus’: een plek waar mensen samenwerken met circus als 
drijfveer, die aanzet tot dialoog en ontmoeting in de buurt, waar jong 
circusgeweld kan trainen en creëren en waar kinderen en jongeren 
op een niet-formele manier leren.

De Kazematten Verdere uitbouw van een ontmoetingsplek waar kinderen en 
jongeren op een dynamische wijze de kunst van de verbeelding leren 
ontdekken.

De Ongeschoeide 
Karmelietessen

Verwijderen van het asbest en isoleren van verschillende plaatsen in 
het klooster zodat de zusters er kunnen blijven wonen.

De Vergunning - De Koer Herinrichten en uitrusten van een voormalig volkshuis in een 
dichtbevolkte, superdiverse wijk in Gent, om er een levendige werk-, 
toon- en ontmoetingsruimte van te maken.

Dental Mission Afhganistan Oprichten van een tandartspraktijk in een ruraal dorp met 7000 
inwoners in Afghanistan, waar ook 30.000 mensen uit de omgeving 
terechtkunnen.

DOIC De Maria Gorettikerk herinrichten tot multifunctionele ruimte.
Muziekcentrum De Bijloke In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 

COVID-19 heeft het muziekcentrum De Bijloke een projectrekening 
geopend bij de Koning Boudewijnstichting om geld in te zamelen om 
zijn artistieke activiteiten financieel te steunen.

OTV Nazareth Steun aan de Olympische Turnvereniging Nazareth bij de aankoop 
van materiaal voor een nieuwe turnhal.
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Stadsbestuur van Gent Restauratie van het beschilderde houten gewelf in de voormalige 
refter van de Sint-Pietersabdij.

tZitemzo Aankopen en inrichten van een kinderrechtenmobiel om 
minderjarigen overal in Vlaanderen te kunnen bereiken; met een 
zithoekje waar kinderen kunnen praten met een medewerker en 
waar folders, brochures en educatief materiaal rond kinderrechten 
beschikbaar zijn.

Woongift.Gent Organiseren van activiteiten ten bate van zwakkeren: opstarten 
van een solidariteitsfonds om te voorzien in hun hoogste 
noden; renoveren van leegstaande panden waar ze vervolgens 
terechtkunnen; en meehelpen in hun begeleiding.

Zandpoort Renoveren van de infrastructuur van een vrijzinnige filantropische 
vereniging, ten bate van het beoefenen van de filantropie en 
het ter beschikking stellen van het gebouw aan gelijkgestemde 
verenigingen.

Gent - Desteldonk Building a Future.BE Bouwen van een opleidingscentrum voor scheepsbouw, 
werktuigbouw en elektrotechniek om kansarme jonge Tamils 
duurzaam werk te bieden in het noorden van Sri Lanka.

Gent - Drongen Oude Abdij van Drongen vzw Restauratie en renovatie van de 19de-eeuwse vleugel.
Steunwielekes4Zambia Bouwen van klaslokalen en nutsvoorzieningen voor het organiseren 

van balsporten en basiseducatie om een doel en een gevoel van 
eigenwaarde te geven aan 100den straatkinderen in een van de 
meest vervuilde steden ter wereld, in Zambia.

Gent - Mariakerke The Silent Witness Medicatie en test kits die zullen worden aangeboden door Belgische 
en Ougandese studenten geneeskunde tijdens de zomer van 2014 
tot en met 2017.

Gent - Sint-Amandsberg vzw Begeleidingscentrum 
Stappen

De restauratie en herbestemming van de voormalige 
Schuurmanshoeve als begeleidingscentrum voor jongeren.

Begeleidingscentrum Stappen Duurzaam renoveren van een oud klooster dat wordt gebruikt 
door een voorziening in de bijzondere jeugdzorg, voor activiteiten 
met jongeren die het moeilijk hebben in het reguliere school- en 
werkcircuit.

Buurtsport voor meisjes Een structureel sportaanbod uitwerken voor maatschappelijk 
kwetsbare meisjes.

Gent - Wondelgem HOEVE LOOTENS vzw De zeventiende-eeuwse hoeve Lootens aankopen voor 
maatschappelijke en culturele activiteiten.

Gent - Zwijnaarde Daktari Project Renoveren van de kraamafdeling van een ziekenhuis in Oeganda om 
de kwaliteit van de zorg voor moeder en kind te verbeteren en om 
maternale en neonatale sterfte te verminderen.

Geraardsbergen Gear Up Medical In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft Gear Up Medical vzw een projectrekening geopend 
bij de Koning Boudewijnstichting om geld in te zamelen om 
duurzame en betaalbare beademingstoestellen te leveren aan de 
ziekenhuizen.

vzw Het Liberaal Gebouw Restauratie van het gebouw.
Grez-Doiceau Les Amis de l’Ecole Les 

Coccinelles asbl
De verbouwing van de nieuwe lokalen van de school Les Coccinelles.

V Europe Steunen van slachtoffers van terrorisme in België door het bundelen 
van aanbevelingen om hun situatie te verbeteren, en door lessen te 
trekken uit goede praktijken van andere landen.

Grez-Doiceau - Bossut-
Gottechain

Asbl Et qui libre Renovatie- en aanpassingswerken uitvoeren zodat de clownschool 
voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

Grimbergen Den Diepen Boomgaard Renovatie van de sociale werkplaats Den Diepen Boomgaard.
Volkssterrenwacht MIRA Een nieuwe, krachtiger telescoop aankopen om de sterrenhemel nog 

beter te kunnen tonen aan alle bezoekers en jongeren enthousiast te 
maken voor wetenchap en techniek.
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Grimbergen - Humbeek Zorgboerderij Huppeldepup Aankopen van een bakoven voor de zorgboerderij om het bestaande 
aanbod (werken tussen dieren) voor de zorggasten verder uit 
te breiden door hen via een stappenplan te laten werken met 
brooddeeg: dat geeft hen structuur en bezorgt hen vertrouwen en 
zelfstandigheid.

Halle Ensemble Kreato Bouwen van ‘De Nootzaak’, een repetitielokaal waar kinderen vanaf 
6 jaar hun muzikale en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen, en 
tevens ook een ontmoetingslokaal voor lokale (muziek)verenigingen, 
om het sociale weefsel in de regio te versterken.

Halle - Lembeek Pro Arte Hallensis /Ex voto Halle 
vzw

Restauratieproject “Ex Voto”.

Hamois C.A.D.C.T. La Spirale Aankoop van een boerderij om er een regionaal artisanaal centrum 
in onder te brengen.

Harelbeke - Bavikhove Philippinecharity.be Fondsen verzamelen voor de slachtoffers van Hayan in het dorp 
Grawon Hernani Eastern Samar op de Filippijnen.

Harelbeke - Hulste Co-LIVING Een woonproject op maat uitwerken waarin
mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen om samen 
te leven in een eigen woning en daarbij van een reguliere en 
gespecialiseerde zorgondersteuning op maat kunnen genieten.

Hasselt Domo Hasselt Gezinnen in armoede alternatieve mogelijkheden bieden om ervoor 
te zorgen dat ze positief kunnen scoren op minstens 8 van de 17 
indicatoren van kinderarmoede; en om hen aldus te helpen om beter 
te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en zo deprivatie 
en sociale uitsluiting tegen te gaan.

Kattendans Bouwen van een regenwaterspaarbekken en invoeren van duurzame 
familiale landbouw via invoering van agroforestery en rainharvesting 
in Nalou, een afgelegen Dogondorp in Mali, om inkomsten te 
generen voor de werkingskosten van het onderwijs en het medisch 
centrum die tijdens een eerdere projectfase werden gerealiseerd.

Heist-op-den-Berg Hnita Verbouwen van een bouwvallige hoeve tot een kwaliteitsvolle, 
laagdrempelige jazzclub, om de toekomst te verzekeren van de Hnita 
Jazz Club, een van de oudste jazzclubs van Europa,  die sinds 1955 
meer dan 900 nationale en internationale concerten organiseerde.

Heist-op-den-Berg - 
Booischot

Kortjakje Een extra brandtrap plaatsen bij Kortjakje.

Kortjakje Extra les- en concertruimte creëren in een groeiende school, waar 
120 kinderen, ongeacht hun mogelijkheden, wekelijks lessen viool en 
cello krijgen volgens de Suzuki-methode.

Herent ‘t Groeihuis - Vruchtbare Aarde Maximaal verminderen van de CO2-uitstoot (minder fossiele 
brandstof verbruiken), zoveel mogelijk gebruik maken van 
hernieuwbare energie en een echte klimaattuin maken, om bij te 
dragen tot een klimaatproof ‘t Groeihuis; waar mensen zich kunnen 
terugtrekken om hun persoonlijke groei te bevorderen.

Herne MeeGaan Aanbieden van aangepaste, inclusieve dagopvang met een 
volwaardige dagbesteding (bakkerij, bistrootje, kaasmakerij) 
voor volwassenen met een verstandelijke beperking, door een 
oudervereniging.

Héron - Couthuin Amptraide Gratis microprocessorgestuurde, tweedehandse protheses van 
veilige, soepele kniegewrichten ter beschikking stellen aan mensen 
met een bovenbeenamputatie, in afwachting van een terugbetaling 
door het RIZIV.

Herzele - 
Woubrechtegem

Leefboerderij De Kanteling 
Herzele

Op een leefboerderij waar volwassenen met een verstandelijke 
beperking buiten kunnen werken in de natuur en/of met dieren, 
voorzien in een ruimte voor jongeren (14+) die er komen voor de 
vakantiewerking of de natuureducatie, of omdat ze schoolmoe zijn.

Heusden-Zolder Gemeente Heusden-Zolder Een nieuwe cultuurplek voor CC MUZE bouwen op de voormalige 
site van de steenkoolmijn in Heusden-Zolder.

Hoogstraten Koninklijke Toon- en 
Toneelmaatschappij Sint Cecilia

Restauratie van een historisch zaaltje in het centrum van 
Hoogstraten dat werd gebouwd rond 1880 door de Koninklijke Toon- 
en toneelmaatschappij Sint Cecilia en dat gebruikt werd voor hun 
toneel - en muziekvoorstellingen.
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Hove Nkoaranga-Watoto Renovatie van de ziekenhuisgebouwen van het Nkoaranga Lutheran 
Hospital in Tanzania.

Huy Anima’rt Een hedendaagse toets via een gerenommeerde kunstenaar 
integreren binnen de Cathédrale de Liège.

Synergie Wallonie pour l’Egalité 
entre les Femmes et les 
Hommes

In het kader van de gelijkheid van kansen in Kigali (Rwanda), 
organiseren van opleidingscursussen voor (al dan niet kwetsbare) 
middelhoog opgeleide vrouwen, om bij te dragen tot hun financiële 
autonomie (een formele job) of het oprichten van een bedrijf 
(crèche), en aanbieden om de opgevangen kinderen didactisch 
te begeleiden in een collectief opvanginitiatief (zoals een crèche), 
teneinde werk en privéleven te verzoenen; en om tegelijk in het land 
te zorgen voor structurele opleidingen voor beroepen in de sector 
van jonge kinderen.

Incourt Fondation Isabelle Dhose Het gebouw van de stichting herinrichten om er meditatiegroepen te 
ontvangen.

Travers Emotion Uitrusten van het dorp met gemeenschapsmateriaal zoals tafels, 
stoelen, tenten en een projector om ontmoetingen tussen de 
bewoners en het organiseren van betaalbare cultuur-, sport- en 
buurtfeesten en zelfs geboorte- en huwelijksfeesten te bevorderen.

Incourt - Opprebais Fabrique d’église Saint-Aubain 
d’Opprebais

Boenen van de orgelkast, schoonmaken van de onderdelen, 
mechanisch stemmen van het orgel in het kader van de restauratie 
van het groot orgel van de Sint-Aubainkerk in Opprebais.

Jemeppe-sur-Sambre Paysages et Patrimoine asbl Aankoop van een schip.
Une petite goutte Rondtrekken met een mobilhome en een aanhangwagen, die 

uitgerust zijn met een douche en dienst doen als praatcafé, publieke 
schrijver (administratieve hulp), wassalon en sociale kruidenier, om 
gratis diensten aan te bieden aan kwetsbare mensen.

Jette L’Ange Gardien In een sociaal restaurant, het plaatsen van een wand met schuifdeur 
tussen de douche en de wasruimte, ten behoeve van mensen in 
extreme armoede; en renoveren van de toiletten en de toegang 
tot de keldertrap, om de hygiëne en de veiligheid in het sociaal 
restaurant te verbeteren.

Musée René Magritte Museum Het museum uitbreiden naar het aanpalende gebouw om er de 
collectie abstracte kunst van Magritte in onder te brengen.

René Magritte Museum Restauratie, aanpassing en verrijking van de collectie van het 
Magrittemuseum.

Kalmthout Arboretum Kalmthout EVAP Verwerven van een aanpalend stuk grond van ruim 1 hectare om de 
historische bomentuin van het Arboretum Kalmthout uit te breiden 
via het uitplanten van de erfgoedcollecties van toverhazelaars 
(Hamamelis) en harde Gentse azalea’s (Rhododendron).

Artists United Helpen van (vooral jonge) kunstenaars die het vanwege de 
coronamaatregelen zo moeilijk hebben dat ze het zonder extra hulp 
niet meer redden.

Kampenhout - 
Nederokkerzeel

A Heart from Belgium - 
Dropping Hearts

Heropbouwen van 16 scholen in Uvira, Zuid-Kivu (DRC), om de 
kinderen via goed onderwijs te motiveren om hun eigen toekomst op 
te bouwen, in een streek die wordt geteisterd door militaire invallen, 
vluchtelingenstromen en de klimaatverandering.

Kapellen We love Mariefonds Lanceren van een app ten einde langdurig zieke kinderen op een 
speelse manier te stimuleren om hun spieren meer te gebruiken.

Kaprijke - Lembeke Nile Institute Rwanda De bezoekers en lokale bewoners in The Nile Institute, gelegen aan 
de oevers van de Nijl in Rwanda, bewustmaken van het enorme 
belang van de rivier en het ‘water’; en verwelkomen van lokale en 
internationale wetenschappers die de verschillende aspecten en het 
belang van de Nijl voor Rwanda en de regio, willen bestuderen.

Kasterlee Pantalone Beelden uit het Huis van Alijn en toegankelijke, minzame 
pianomuziek van Robert Schumann via een app doorsturen tot in de 
kamers van zorgcentra, teneinde de kans te geven aan de bewoners 
om dit aanbod in alle rust, en in gezelschap van hun naaste(n), te 
bekijken en te beluisteren; en teneinde hen tevens uit te nodigen om 
over de eigen kindertijd te mijmeren en te vertellen.
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Kermt - Kuringen Ghana4You Boren van een waterput, het water oppompen uit de ondergrond, 
filteren (via een reverse-osmosesysteem) en verpakken om 500 
kinderen (3-16 jaar) van de Jehovah Shammah schoolgemeenschap 
in Ghana te voorzien van drinkwater; en installeren van 
zonnepanelen voor een duurzame energievoorziening.

Kermt - Stevoort Stevoort and Jammeh-Kunda Organiseren van creatieve lessen in een school in Gambia, die 
bestaan uit naailessen, eerste hulp bij ongevallen en het maken van 
zeep voor de lokale bewoners, om hun toekomst te verbeteren.

Kontich Casa di Mauro Een nieuw dak voorzien voor de schuur van Casa di Mauro, 
een leefboerderij waar zinvolle dagbesteding, hippotherapie en 
paardrijlessen worden gegeven aan buitengewone mensen.

Robur op Den Eik Verder afwerken van een stiltehuisje als tijdelijk verblijf voor mensen 
met een burn-out of in acute thuissituaties, en voor kunstenaars/
schrijvers met een project.

Kortemark - Zarren De Schoolsmidse Bouwen van een nieuwe freinetschool in Gits omdat er nood is aan 
onderwijs dat start vanuit het kind en werkt op een projectmatige en 
ervaringsgerichte manier.

Kortenberg - Erps-
Kwerps

Moulin de Belle Meuse De sanitaire voorzieningen in het Molenhuis aanpassen aan de 
huidige verblijfsnormen en aan de behoeften van gebruikers die 
het moeilijker hebben om een vakantie- of kampplek te vinden; en 
duurzaam renoveren van het oude molengebouw om er educatieve 
activiteiten en materiaal te kunnen aanbieden.

Kortessem De Wroeter Dagcentrum Een boerderij aankopen en verbouwingswerken uitvoeren voor een 
fruitproject

Kortrijk Balunda Ba Mikalayi De hydraulische elektriciteitscentrale in Mikalayi nabij Kananga 
(Kasaï) weer operationeel maken en de vier middelbare en drie 
lagere scholen ondersteunen.

Be Optimal in Action @ Sport 
(BOAS)

Aankopen van specifiek zwemmateriaal voor mensen met eender 
welke beperking, om hen een kwalitatief hoogstaande begeleiding te 
kunnen aanbieden, zowel individueel als in groep.

Sint-Michiel Renoveren van de Sint-Michielskerk in Kortrijk, een kerk die inzet op 
een vernieuwende geloofsbeleving, op jongeren en op projecten met 
en voor mensen in nood; de vroegere jezuïetenkerk is tevens een 
oorlogsmonument en een bedevaartplaats van Onze-Lieve-Vrouw 
van Groeninge.

Sint-Anna, zdb Verbouwen van een kloostergebouw tot een nieuw, modern 
internaat, om 40 kinderen en jongeren de kans te geven te logeren 
vlakbij de scholen (lager en secundair onderwijs) waar ze les volgen.

Kruibeke Maia Vanuit de filosofie van de circulaire en de deeleconomie, ondersteunt 
het atelier deelnemers om hen te activeren en hun attitudes en 
vaardigheden te ontwikkelen, en hen te laten genieten van de natuur 
en fysieke inspanningen.

Kruishoutem Chabwino vzw Opvangen van regenwater in grote containers om de velden te 
irrigeren in periodes van aanhoudende droogte en om de dagelijkse 
hygiëne in de huishoudens te verbeteren.

Kruishoutem - 
Wannegem-Lede

Ouders voor basisonderwijs in 
Noord-Kameroen

Steunen van een initiatief van ouders om basiseducatie te geven aan 
hun kinderen, in een gemeenschap in het noorden van Kameroen, 
die kampt met ziekte, onveiligheid en voedselonzekerheid.

La Roche-en-Ardenne Les Orgues de l’Ourthe Een orgel aankopen.
Lasne Ecole Désiré Denuit Financiering van het niet-gesubsidieerde deel van de verbouwing en 

de kosten die gepaard gaan met de aankoop van de gebouwen voor 
de school.

Les Bons Villers - Mellet Conseil de Fabrique d’Eglise de 
Mellet

Herplaatsen van orgels in de kruisgang van de kerk.

Fabrique d’Eglise de Mellet Een vitrinekast aankopen om de objecten van de kerkfabriek tentoon 
te stellen.

Leuven Huis van het Kind Leuven Aankopen van duurzaam kindermateriaal zoals kinderwagens, 
babybedjes en draagdoeken, om het uit te lenen aan Leuvense 
kwetsbare gezinnen, met de medewerking van partnerorganisaties 
die met gezinnen in armoede werken.
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Intach België Restaureren van de 18de-eeuwse tuinen in Khajuraho/Rajnagar, 
India, ten bate van een duurzaam, ruraal toerisme in deze arme 
streek; en inzetten van de tuinen als trainingscentra voor de 
verspreiding van duurzame landbouwmethoden onder de lokale 
boeren.

Private Stichting John 
Schrooten

Uitrusten, opleiden en vormen van netwerken van lokale 
vrouwengroepen in Tanzania om hen te helpen micro-
ondernemingen op te zetten voor het kleinschalig verwerken van de 
oogst van Moringabomen, en om de verworven kennis vervolgens 
door te geven.

Leuven - Heverlee Digital For Youth .be In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft de vzw Digital for Youth.be een projectrekening 
geopend bij de Koning Boudewijnstichting om geld in te zamelen om 
laptops ter beschikking te stellen van de leerlingen.

Verkeerspark Woudlucht 
Heverlee

Een verkeerspark bouwen om zo de expertise die werd opgedaan in 
het buitengewoon onderwijs, rond het inrichten van theorielessen en 
praktische oefeningen in een veilige omgeving, delen, om kinderen 
veilig te leren deelnemen aan het verkeer.

Leuven - Kessel-Lo Kamutamba Vanuit het St.-Theresa Mission Hospital in Kamutamba, Zambia, 
een kippenproductieketen opzetten om de economische positie 
van vrouwen te verbeteren; zowel de vrouwen die gewassen voor 
kippenvoer verbouwen, als de vrouwen die de eieren naar een 
broedmachine brengen en de kuikens verzorgen tot ze verkocht 
worden, verdienen er wat aan, evenals het hospitaal.

Restauratiefonds Abdij Vlierbeek Revalorisatie en restauratie van de abdijsite van Onze-Lieve-Vrouw 
Vlierbeek.

Save Foundation Verdelen van voedselpakketten aan kansarme gezinnen in de 
sloppenwijken van Guwahati (Assam, India), die wegens de covid-
19-maatregelen geen inkomen meer hebben.

Vormingsinstituut voor 
Begeleiding van Personen met 
een Handicap vzw

Didactisch materiaal kopen voor sociaal-culturele 
vormingsactiviteiten voor volwassenen met een verstandelijke en/of 
meervoudige handicap.

Wigwam Een pand aankopen en verbouwen om een aangepaste 
dienstverlening te kunnen aanbieden aan kwetsbare gezinnen en 
kinderen.

Yocevim Een geitenboerderij en kippenstal uitbouwen, een landbouwproject 
opstarten en een plaatselijk voetbalveld afwerken om zelf geld te 
genereren voor de school en financieel onafhankelijk te zijn.

Leuven - Wilsele Recht op Migratie vzw Aankoop van een vluchtelingenhuis in Groot Leuven voor de opvang 
en begeleiding van vluchtelingen zonder huisvesting.

Libramont-Chevigny CAPAL In de provincie Luxemburg, kinderen met autisme en hun omgeving 
opvangen; en coördineren van een netwerk van therapeutische 
actoren bij het uitwerken van een interventieplan; om de 
ontwikkeling van de patiënt, de educatie en autonomie van het gezin 
te ondersteunen.

Vivalia In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 hebben de Ziekenhuizen Vivalia – Provincie Luxemburg 
een projectrekening geopend bij de Koning Boudewijnstichting 
om geld in te zamelen voor de aankoop van nieuwe 
beademingsapparaten en essentiële beschermingsmiddelen 
(maskers, handschoenen, beschermende kleding enz.).

Liège CHC Liège In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft het CHC Liège een projectrekening geopend 
bij de Koning Boudewijnstichting om geld in te zamelen voor 
de aankoop van nieuwe beademingsapparaten en essentiële 
beschermingsmiddelen (maskers, handschoenen, beschermende 
kleding enz.).

Centre Hospitalier Chrétien 
(Province de Liège)

In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft het CHC Liège een projectrekening geopend 
bij de Koning Boudewijnstichting om geld in te zamelen voor 
de aankoop van nieuwe beademingsapparaten en essentiële 
beschermingsmiddelen (maskers, handschoenen, beschermende 
kleding enz.).
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Les Amis de la Chapelle Saint-
Roch-en-Volière

Restauratie van het binnenschilderwerk, de glas-in-loodramen en de 
verlichting van de kapel Saint-Roch-en-Volière.

Société Littéraire de Liège Restauratie van de salons van de Société Littéraire.
Sursum Corda Renovatie en restauratie  van de Eglise du Saint-Sacrement in Luik 

en de gevel en het kerkplein in ere herstellen.
Trésor Saint-Lambert asbl Uitstippelen van een bezoekersparcours dat de kunstwerken toont 

met moderne technologische middelen.
Maison Blanche de Glain, 
Maison de Quartier

Werven van fondsen voor het renoveren van de gevels van het 
buurthuis, als oplossing voor het wegvallen van de inkomsten uit 
zaalverhuur.

SIDA SOL Verwerven van een minibus om prioritaire doelgroepen (jongeren, 
migranten, kwetsbare mensen) in alle vertrouwen, snel, gratis en 
anoniem te kunnen interviewen en screenen in het kader van de 
bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen (HIV, syfilis en 
hepatitis C). 

Lier Studio nous nous Vrijmaken van asbest en renoveren van een basisschool, en bouwen 
van een bio-ecologische kleuterschool in het plattelandsdorp Imloul 
(Marokko); teneinde meer dan 70 kinderen toegang te geven tot 
onderwijs in een gezonde leefomgeving.

Limbourg Ville de Limbourg Restauratie, revalorisatie en toegankelijk maken van de Place Saint-
Georges.

Lokeren Ontmoetingshuis de Moazoart De binnen- en buitenruimtes inrichten voor een ecologische, 
biologische kinderopvang.

Londerzeel Vereniging van de parochiale 
werken van het Gewest 
Londerzeel

Restauratie van de geklasseerde Boskapel uit de 17e eeuw in Imde, 
Wolvertem.

Lubbeek - Linden Honk Realiseren van een huisvestingsproject, in Leuven, voor een 12-tal 
jongeren met een beperking, om er samen te wonen, te leven en 
een zinvolle dagbesteding te hebben op basis van een uitgebreid en 
gevarieerd zorgaanbod.

Maasmechelen Hart Voor Kinderen In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft Hart voor Kinderen vzw een projectrekening 
geopend bij de Koning Boudewijnstichting om geld in te zamelen 
om tablets te kopen voor kansarme lagereschoolkinderen die 
afstandsonderwijs moeten volgen.

Malmedy Couleur Café Sanering en inrichting van de kelders tot doucheruimte, wasruimte, 
opslagruimte voor voeding en materiaal.

Marche-en-Famenne Ville de Marche-en-Famenne Op verschillende plekken in Marche-en-Famenne kunstwerken 
(sculpturen) plaatsen om de stad te verfraaien en een positief imago 
te geven, en om een kunstparcours te creëren voor bevolking en 
toeristen.

Marche-en-Famenne - 
Waha

Deux Collines Nieuwe schoolgebouwen bouwen voor de kinderen van Mwene-Ditu, 
DR Congo.

Li Mohon Aaj Renoveren en inrichten van de nieuwe kantoren van de medewerkers 
van de vzw, en van de gespreks- en vrijetijdsbestedingsruimtes 
(keuken, speelzaal, spelotheek) voor jongeren en gezinnen.

Mechelen Collectief Kanaga Bouwen van veilig sanitair en boren van zuivere waterputten in 
Mali om de gezondheid van een gemeenschap te vrijwaren en 
bij te dragen tot haar economische ontwikkeling en een betere 
levenskwaliteit en gezondheid.

Emmaüs  - 
Dienstverleningscentrum 
Zevenbergen

Uitbouw van een inclusiegericht recreatiedomein voor personen met 
ernstige meervoudige beperkingen.

Emmaüs  - 
Dienstverleningscentrum 
Zevenbergen

Bouwen van 6 nieuwe woningen, met meer privacy en comfort en 
betere energieprestaties, voor kinderen en volwassenen met een 
ernstige, meervoudige beperking, op een inclusief domein dat wordt 
opengesteld voor het dorp, om bij te dragen tot een omgekeerde 
inclusie.

Emmaus - 
Dienstverleningscentrum ‘t 
Zwart Goor

Aanpassing en vernieuwing van de accommodatie voor de 
activiteiten van mensen met een diep tot licht verstandelijke 
beperking.
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Emmaüs - 
Dienstverleningscentrum 
Zevenbergen - Home Marjorie

Investeren in hulpmiddelen voor een veertigtal mensen met de 
Ziekte van Huntington en NAH (niet-aangeboren hersenaandoening) 
in Home Marjorie, om hun comfort tot in de laatste fase van hun 
leven maximaal te verhogen.

Emmaüs Jeugdzorg Materialen en een bestelwagen aankopen voor het vervoer van 
personen en materialen in het kader van de organisatie van vakantie-
initiatieven voor de kinderen en jongeren die residentieel verblijven in 
de jeugdzorg en hun leefruimte herinrichten.

Emmaüs Jeugdzorg Materialen (tafels, stoelen, zetels en los meubilair), sportattributen, 
fietsen en een buitenluchtzwembad voor de allerkleinsten aankopen, 
het atelier en de dierenboerderij inrichten, een domeinwagen 
aankopen voor het vervoer van de jongeren naar ontspannings-
activiteiten en materialen aankopen voor de kampeeractiviteiten.

Emmaüs Jeugdzorg Binnen en buiten inrichten van de verblijfsinfrastructuur voor 
kinderen en jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg.

Kadee Aankopen van duurzaam animatiemateriaal om de nodige aandacht 
en zorg te geven aan alle kinderen op vakantiekampen voor kinderen 
en jongeren in armoede en/of met gedragsproblemen of een 
beperking.

Sanankoroba, dorp in 
ontwikkeling

Een materniteit bouwen in Sanankoroba, een dorp in Zuid-Mali.

Meise Benin-Aid Eenvoudige serres en irrigatiesystemen installeren in Benin om 
lokaal voldoende kwalitatieve en betaalbare groenten te kunnen 
produceren en om werkgelegenheid te creëren.

Merchtem Pèp Lib Duurzame landbouwprojecten steunen in Haïti: uitbreiden van 
de landbouwschool in Port-de-Paix met een imkerij en een 
pluimveebedrijf en ze uitrusten met moderner schoolmateriaal 
om de opleiding van boer-ondernemers te verbeteren; en steunen 
van families in het bergdorp Koray met een uitleendienst van 
landbouwmaterialen en een startuitrusting van zaden en fruitbomen, 
om zelf hun voedselgewassen te kweken en overschotten te 
verkopen, teneinde de kosten voor scholing en gezondheid te 
betalen.

Merelbeke Hélène De Beir Foundation Opbouw van een kapitaalfonds.
Origo Kansarme dorpen in Mali, Burkina Faso en Benin (West-Afrika) 

duurzaam voorzien van zuiver water, om hen in het kader van 
armoedebestrijding te helpen om beter in hun levensonderhoud te 
voorzien, gezonder te leven en hun weerbaarheid te verhogen.

Mettet Fonds Félicien Rops Restauratie van het kasteel van Thozée om er een museum van 
te maken met werken van Félicien Rops en om ateliers in onder te 
brengen voor schrijvers, kunstenaars en studenten.

Moeskroen Animation média Picardie Aanpassen van de community-radiostudio RQC, om digitaal in DAB+ 
te kunnen uitzenden.

Chemins Croisés Bouwen van een internaat voor een landbouwopleidingscentrum in 
Guélack (Sahelstreek, Senegal) om jonge boeren die te veraf wonen 
de kans te geven zich in te schrijven zodat ze vervolgens via de 
opgedane agro-ecologische knowhow ook kunnen bijdragen tot de 
levenskwaliteit van de dorpsbewoners.

Mol Kara Karacomité Mol Negen nieuwe waterputten boren in de gemeente Kara Kara in Niger.
Mons CHU Ambroise Paré In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 

COVID-19 heeft het CHU Ambroise Paré (Bergen) een 
projectrekening geopend bij de Koning Boudewijnstichting om geld 
in te zamelen voor de aankoop van nieuwe beademingsapparaten, 
spoedzorgmateriaal en essentiële beschermingsmiddelen voor het 
personeel.

Centre Hospitalier Universitaire 
et Psychiatrique de MONS-
BORINAGE

In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft het CHU Ambroise Paré een projectrekening 
geopend bij de Koning Boudewijnstichting om geld in te zamelen 
voor de aankoop van nieuwe beademingsapparaten en essentiële 
beschermingsmiddelen (maskers, handschoenen, beschermende 
kleding enz.).
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asbl Patrimoine Ferroviaire 
Touristique

Het oude atelier voor spoorwagons in Saint-Ghislain restaureren en 
uitbouwen tot een ‘levend museum’.

Mons - Cuesmes Entraide et Solidarité 
Protestantes

Een nieuw sorteercentrum voor kleding inrichten.

Mont-Saint-Guibert Colline de Penuel Bouwen van een polyvalent onderhoudsatelier op het terrein van de 
Colline de Penuel, een plek waar iedereen kan komen om in stilte, 
eenzaamheid en in de natuur te herbronnen.

Mortsel Escalante VZW Een (t)huis bouwen voor een tiental jongvolwassenen met 
een mentale handicap met een afzonderlijk appartement voor 
inwonende begeleiding.

Namur Province de Namur Verwerving van het kunstwerk ‘Searching for Utopia’ van Jan Fabre

Les Amis de l’église Saint-Loup 
à Namur

Restaureren van het grote, beschermde orgel van de Saint-Loupkerk 
in Namen, met elementen uit de 17de en 18de eeuw.

Musée Africain de Namur De zalen van het uitgebreide en grondig verbouwde Afrikaans 
museum in Namen, inrichten voor dynamische, culturele en 
maatschappelijke doeleinden zodat ze bruikbaar zijn voor iedereen.

Réseau hospitalier namurois - 
CHU UCL Namur

In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft het RHN (Réseau Hospitalier Namurois) een 
projectrekening geopend bij de Koning Boudewijnstichting om geld 
in te zamelen voor de aankoop van nieuwe beademingsapparaten 
en essentiële beschermingsmiddelen (maskers, handschoenen, 
beschermende kleding enz.).

Namur - Saint-Servais ASBL Houa Nam Bak Drie teams voor thuisgezondheidszorg opstarten, de nodige 
middelen ter beschikking stellen en het gezondheidsprogramma 
promoten bij de bevolking van Houa Nam Bak, Laos.

Nassogne - Harsin La Gatte d’Or Het oude materiaal vervangen en nieuw materiaal aankopen om de 
ezelboerderij verder uit te rusten.

Nivelles Ndi Muntu Leveren, monteren en installeren van een microcentrale op zonne-
energie in het gezondheidscentrum in het dorp Kanyuka, in Centraal-
Kasaï (DR Congo), om te voorzien in de elektriciteitsvoorziening van 
medische apparaten, frigo’s en diepvriezers, computers, printers, 
modems en het opladen van mobiele telefoons.

Oostende Bourok Bo Kadiom Bouwen van 3 kleuterklassen, een leraarskamer/berging en een 
sanitair blok op het terrein van de lagere school in Boucotte 
(Senegal), om de creativiteit, leergierigheid en ondernemingszin van 
de kleuters aan te scherpen en hen op weg te zetten naar een betere 
toekomst.

Proper Strand Lopers Steunen van een burgerinitiatief rond de zwerfvuilproblematiek, 
dat bestaat uit vrijwilligers en sympathisanten die op sociale 
media actief zijn en die zich ook op verschillende locaties aan de 
Belgische kust, Zeeland en in het binnenland, inzetten om zwerfvuil 
te verwijderen.

Oostende - Zandvoorde Astropolis Een groep van amateursterrenkundigen wil in Oostende een 
‘Space Science Center’ bouwen om sterrenkunde, klimatologie en 
ruimtevaart verstaanbaar te maken voor een breed publiek.

Oosterzele Pamoja na Komoc Bouwen en afwerken van een lagere school en weeshuis in Butogota 
in Oeganda, om weeskinderen toegang te geven tot gratis onderwijs, 
structuur, gezonde voeding en onderdak, en dus ook tot een betere 
toekomst.

Opwijk Origo Waterpompen plaatsen in drie kansarme dorpen in Burkina Faso.
Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Céroux-Mousty

Les Arbres du Souvenir Toegankelijk maken en inrichten van een bos van 11ha als plek waar 
families in alle sereniteit kunnen komen rouwen ter nagedachtenis 
van een dierbare.

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

Atelier Théâtre Jean Vilar Renoveren van de technische infrastructuur van het Theatre Jean 
Vilar en vergroten van de gebruiksmogelijkheden van de scène en 
van de ruimtes voor de medewerkers en het publiek.

Domisum Een samenwoonstproject opzetten voor zes zwaar afhankelijke 
jongvolwassenen met een fysieke en/of mentale beperking.
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Espace culturel du Biéreau Renovatie van de stallen en de binnenplaats van de Ferme de 
Biéreau om nog meer concerten en culturele of andere activiteiten te 
organiseren.

Oudergem CHIREC - Centre Hospitalier 
Interrégional Edith Cavell

In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft het CHIREC - Centre Hospitalier Interrégional 
Edith Cavell een projectrekening geopend bij de Koning 
Boudewijnstichting om geld in te zamelen voor de aankoop van 
nieuwe beademingsapparaten en essentiële beschermingsmiddelen 
(maskers, handschoenen, beschermende kleding enz.).

Centre Hospitalier Interrégional 
Edith Cavell - Chirec

In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft het CHIREC een projectrekening geopend bij 
de Koning Boudewijnstichting om geld in te zamelen voor de 
aankoop van nieuwe beademingsapparaten en essentiële 
beschermingsmiddelen (maskers, handschoenen, beschermende 
kleding enz.).

Oupeye asbl Le Vivier Aankoop van een huis voor mensen met een handicap die hun 
ouders overleefden maar niet alleen kunnen wonen.

Oupeye - Haccourt Racynes Werven van fondsen voor de inrichting, door teams van jongeren 
in opleiding, van een noodgezinswoning van 4 kamers en 2 
Tiny Houses (microwoningen) om dakloosheid bij jongeren in 
crisissituaties te bestrijden.

Pecq MobiServiceS Aankopen van een aangepast voertuig om minder mobiele 
mensen te vervoeren, teneinde als nabijheidsdienst nieuwe 
tewerkstellingsinitiatieven te ontwikkelen die beter aansluiten bij de 
echte behoeften van deze mensen.

Péruwelz - Bon-Secours Association Notre-Dame de 
Bon-Secours asbl

Restauratie van de basiliek Notre-Dame de Bon-Secours.

Perwez Côte-à-Côte asbl Bouw van een huis voor jongeren met een handicap.
Philippeville - 
Romedenne

Les Amis du Cercle Saint-
Joseph

Betrekken van de bewoners van Romedenne bij het renoveren 
van de infrastructuur van het dorpshuis en bij het plannen van 
de culturele en sportieve activiteiten om intergenerationele en 
interculturele uitwisselingen te bevorderen; eveneens ter beschikking 
stellen van de zaal aan ambachtslui en lokale producenten om hun 
knowhow te valoriseren.

Profondeville Le Réverbère de Cotonou Voltooien van een documentaire ‘Flower of life’ en een pedagogisch 
dossier, die inzetten op veerkracht en zusterschap, om vrouwen 
te helpen hun rechten op hun lichaam en hun geschiedenis terug 
in handen te nemen, na geweld dat ze in een medische omgeving 
ondergingen op het vlak van contraceptie en gynaecologie.

Putte G-Woon! Inrichting van de gemeenschappelijke ruimte in een huis  die ter 
beschikking zal gesteld worden van kinderen en jong-volwassenen 
(16j-23j) met een beperking die graag met hun vrienden willen 
wonen.

Puurs Dorpshuis Vrededaal Het dorpshuis uitbouwen tot een krachtige stimulator van het 
verenigingsleven in Kalfort-Puurs.

Quiévrain - Audregnies HANDIRAVEL Roelstoelen ter beschikking stellen die worden geduwd door 
een fiets voor bejaarden  die zich niet meer zelfstandig kunnen 
verplaatsen.

Riemst - Herderen Wens ambulancezorg Gratis inzetten van een comfortabele ziekenwagen en paramedisch 
opgeleide vrijwilligers, om de medische toestand van palliatieve 
minder mobiele patiënten, bij het vervullen van hun laatste wens, 
constant correct te kunnen inschatten.

Riemst - Millen Huyse Elckerlyc De bewoners van het woonzorgcentrum met behulp van fietsen 
mobiliseren en hen activeren in hun dagelijkse woonomgeving.

Rixensart La ferme de Froidmont Insertion Bouw en inrichting van noodopvangwoningen alsook het aanleggen 
van 2 Ha permacultuur.

Rixensart - Genval Hocus Pocus La Hulpe Inrichting van een aangepast therapeutisch zwembad dat voor 
iedereen met een beperking toegankelijk is.
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Fondation pour l’Inclusion 
Digitale

Via het project ‘Connected Smiles’, onder de (eenzame) slachtoffers 
van de digitale kloof in België, verdelen van 10.000 geschonken 
smartphones/tablets die hergebruiksklaar werden gemaakt door de 
lokale circulaire economie; en hen leren omgaan met deze toestellen 
om zich te verbinden met anderen.

Roeselare Centre for Children in Vulnerable 
Situations

Opzetten van een centrum voor psychische gezondheidszorg in 
Noord-Oeganda, om mensen met psychische problemen op te 
vangen en te ondersteunen.

SOS Zoutmijnkinderen-India / 
SOS Enfants des Salines-Inde

Integrale dorpsontwikkeling in dertig achtergestelde 
plattelandsdorpen in het Tuticorin District in Tamil Nadu (Zuid-India).

Ruiselede KOM - Kunst Op Maat Ontwikkelen van een toolkit op maat van mensen met een mentale 
beperking, zodat ze de verschillende kunstdisciplines zelf kunnen 
ontdekken en zelf kunnen kiezen hoe ze inclusief willen participeren 
aan het reguliere kunstaanbod.

Rumst - Terhagen Elephant Haven Het educatielokaal verder inrichten om kinderen te kunnen 
informeren over olifanten, natuurbehoud en conservatie.

Saint-Ghislain - Baudour Centre Hospitalier EpiCURA asbl In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft het Centre Hospitalier EpiCURA (Baudour) een 
projectrekening geopend bij de Koning Boudewijnstichting om geld 
in te zamelen voor de aankoop van nieuwe beademingsapparaten, 
spoedzorgmateriaal essentiële beschermingsmiddelen voor het 
personeel.

Centre Hospitalier EPICURA In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft het CH EpiCURA een projectrekening geopend 
bij de Koning Boudewijnstichting om geld in te zamelen voor 
de aankoop van nieuwe beademingsapparaten en essentiële 
beschermingsmiddelen (maskers, handschoenen, beschermende 
kleding enz.).

Sambreville GABS Leegstaande gebouwen aankopen en ombouwen tot aangepaste 
huisvesting voor kwetsbare personen.

Sankt Vith Bürgerinitiative Burg St 
Vith – Schutz und Erhalt de 
Archäologischen erbes der 
Stadtgemeinde St Vith

Promoten van het archeologisch erfgoed en de geschiedenis van 
Sankt-Vith; en toelichten van het belang van de vondsten op de 
kasteelsite.

Schaarbeek Archi Human Duurzaam herinschakelen van daklozen via kwalitatieve, ecologisch 
verantwoorde woningen en bestrijden van woonarmoede.

Cedas asbl Een veiligheidsplan uitwerken voor de lokalen en de sportzaal en de 
nodige aanpassingen doen aan de kelder om er een animatielokaal 
van te maken.

Centre FAC Vorming en programma’s voor socioprofessionele integratie 
organiseren in de sector van de bouw.

Comité ‘Hommage Albert 
Coppé’

Het oprichten van een monument in het centrum van Tervuren.

HHA Vernieuwen van de schoolbanken in een lagere school in een 
kwetsbare voorstad van Kinshasa (Bibua), DR Congo.

Irie  (Intercultural Resources for 
International Evolution)

Een waterpomp en sanitaire voorzieningen installeren in de school 
‘Les Lionceaux’ in Zuid-Kameroen.

Train World Omvormen van een stoomlocomotief, uit het Train World museum 
in Schaarbeek, tot een monumentaal sculptuur voor het Van Praet 
rondpunt in Brussel, door de kunstenaars François Schuiten en 
Pierre Matter.

Samenhuizen Bouwen van een nieuwe, informatieve website rond 
‘gemeenschappelijk wonen’, met een uitgebreide startgids, 
beleidsinfo, kalender; evenals met een databank van projecten, 
woongroepen en de onlinecommunity; teneinde informatie efficiënt 
te verspreiden, de dienstverlening te vergroten en de community te 
versterken en te ondersteunen.

Schilde De Kanteling Een therapiemobiel op wieltjes vol spel- en muziekmateriaal 
om kinderen en jongeren met een beperking en/of psyschische 
kwetsbaarheid weer op weg te helpen.
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Schilde - ‘s Gravenwezel SBSO Zonnebos, Scholengroep 
INVENTO

Ontwikkelen van de motorische en arbeidsvaardigheden binnen een 
klasoverschrijdend project op maat van jongeren met een beperking 
om hen voor te bereiden op het arbeidsproces.

Sint-Gillis De Lork Renovatie van het dagcentrum voor personen met een verstandelijke 
beperking en een psychiatrische problematiek.

DoucheFLUX Renovatie van het gebouw en inrichting van 21 douches, een 
wasplaats, … en activiteiten organiseren voor kwetsbare personen 
zodat ze hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn kunnen terugvinden.

Fabrique d’église de la Sainte 
Trinité

Grondig renoveren van de fundamenten, het koor, de 
beschermde gevel en het dak van de Drievuldigheidskerk, in 
Brabantse en neobarokstijl, en geregistreerd bij Monumenten en 
Landschappen; en aanpassen aan de stedenbouwkundige en 
energieprestatienormen.

Géopolis Bouwen en uitrusten van een radiostudio en inrichten van een 
fotogalerij in het kader van het ontwikkelen van de bestaande 
activiteiten van ‘Geopolis,’, een centrum voor het decoderen van de 
actualiteit, dat openstaat voor het grote publiek en in het bijzonder 
voor jongeren.

Magen David Adom Belgium Volledig renoveren van het nationale commandocentrum 
voor medische spoedgevallen in Israël en installeren van 
spitstechnologieën om de reactiesnelheid op een noodoproep (nu 7 
minuten) nog verder te verminderen.

Vanakam Children Indische vrouwen begeleiden en ondersteunen bij het cultiveren 
van een eigen kruiden- en groetentuin en de nodige werktuigen ter 
beschikking stellen.

Sint-Jans-Molenbeek Pass-ages Creëren van een geboortehuis, een sterfhuis en een 
begeleidingsruimte in een inclusief intergenerationeel Calico-
woonproject in Vorst, om verschillende bevolkingsgroepen en 
functies samen te brengen zodat de bewoners, geholpen door 
professionals en vrijwilligers, met elkaar kunnen leven en voor elkaar 
kunnen zorgen.

Ras El Hanout Aankopen van een voormalige gemeentelijke opslagplaats in 
Molenbeek om de educatieve en culturele activiteiten die er nu al 
plaatsvinden (theaterworkshops, opleidingen, talentontwikkeling, 
ontmoetingsplaats) te kunnen voortzetten.

Sint-Joost-Ten-Node AFD International Belgium Renovatie van de lagere school Fatimat in de omgeving van 
Dakar, Senegal, om de school uit te breiden en om de werk- en 
leeromgeving van leerkrachten en kinderen te verbeteren.

Stichting Cineact SOS ABC Cinema
Episol Aankopen van nieuwe pc’s en software, een elektronische kassa, een 

Bancontact- en een alarmsysteem om de werking van een sociale 
kruidenier voor mensen in armoede in Brussel te professionaliseren.

FruitCollect Gratis aanbieden van maaltijden op basis van niet-verkochte en niet-
verbruikte voedingsproducten, door de traiteursdienst FruitCollect, 
aan een cliënteel van sociale organisaties, om hen in staat te stellen 
evenementen van de vereniging en verjaardagen van gerechtigden 
menswaardig te vieren.

Sint-Katelijne-Waver Roosendael In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft Roosendael vzw een projectrekening geopend 
bij de Koning Boudewijnstichting om geld in te zamelen om het 
jeugdopvangcentrum van Roosendael te helpen om weer te kunnen 
opstarten.

Water4Ghana Watertransportsystemen bouwen om de toegankelijkheid van het 
grondwater en zo de toegang tot drinkbaar water te verbeteren voor 
de inwoners van Zion, Botingli, Thakpumu en Kpundulli  in het droge 
Noorden van Ghana.

Sint-Lambrechts-Woluwe American Overseas Memorial 
Day Association Foundation

Restaureren van het Bastogne Mardasson Monument om het te 
kunnen blijven gebruiken als continu eerbetoon aan de Amerikaanse 
militairen die hun leven gaven in de verdediging van Bastogne tijdens 
de Slag om de Ardennen tijdens Wereldoorlog II.
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Animae Mundi Aankopen van kwalitatief materiaal voor zorgactiviteiten via 
dierentherapie, verbeteren van het onthaal van de gerechtigden en 
van de levensomstandigheden van de zorgdieren.

Zaytwun-Kanpelet Projecten steunen voor de schoolopleiding van weeskinderen en 
kwetsbare kinderen in de regio Bagan (Myanmar).

Akay Esseboe Bouwen van een sanitair blok met een vestiaire voor de 
boerderijschool Okafou-Logbo, in Togo, om toe te laten dat de 
leerlingen die er les volgen rond ‘leven, ecologie en duurzame 
ontwikkeling’, een douche kunnen nemen en andere kleren kunnen 
aandoen na de praktijkoefeningen.

Le Roseau Grondig renoveren van Le Roseau, het ‘ontvangsthuis’ op de site van 
het universitaire ziekenhuis Saint-Luc, dat dient om aan familieleden 
van patiënten, die veraf wonen, een dak, een luisterend oor en een 
warm onthaal aan te bieden.

Sint-Niklaas Piano Posso Uitlenen van boeken en muziekinstrumenten aan jongeren uit de 
sloppenwijken en favela’s in Fortaleza (Brazilië), maar ook aan 
andere geïnteresseerde jongeren en onderwijzend personeel.

Sint-Niklaas - Belsele LAB Sint-Niklaas In september 2022 op de campus Sint-Niklaas, starten met ‘LAB 
Gedreven Onderwijs’, een onderwijsstructuur voor het secundair 
onderwijs naar Fins model, die al sinds 2017 als pilootproject 
succesvol wordt geïmplementeerd in Sint-Amands; teneinde de 
schoolgaande jeugd effectiever klaar te stomen voor de toekomst.

Sint-Pieters-Leeuw - 
Vlezenbeek

Revalidatie Ziekenhuis Inkendaal In de weide van het revalidatieziekenhuis schuilhokken bouwen 
voor 2 hippotherapiepaarden om de zichtbaarheid van/
en de verbondenheid met de dieren te vergroten en om de 
revalidatiepatiënten in het kader van hun algemene gezondheid wat 
afleiding en troost te bieden.

Sint-Pieters-Woluwe Tramania Restauratie van de wagons van een lokale stoomtrein van de lijn 
Erezée-Dochamp.

Sint-Truiden De Egeltjes Verhuizing en uitbreiding van een kinderopvanginitiatief dat 
zich richt tot kinderen die extra zorg nodig hebben, en dat 
ook kind-ouderactiviteiten organiseert om de inclusie en de 
armoedebestrijding te versterken.

Sivry-Rance OXYGENE Inrichten van een ‘bubbel’, een ontmoetings- en opvangplek, om 
kwetsbare kinderen en hun gezin de kans te geven te ontstressen via 
allerlei activiteiten: vrije creatieve en artistieke expressie, maar ook 
huiswerkbegeleiding, voorschoolse workshops en psychosociale, 
voedsel- en materiële hulp.

Spa Centre Chrétien Emmanuel Uitwerken van een programma rond het optrekken van gebouwen, 
het invoeren van krachtige technologieën en het versterken van 
de autonomie via een voertuig en landbouwactiviteiten, om 
de levensomstandigheden van de mensen van Selembao (DR 
Congo) te verbeteren op het vlak van onderwijs, zorg, voedsel- en 
energiezekerheid.

Spiere-Helkijn - Helkijn Wanyuri De grootste noden aanpakken van 5 lokale scholen in Banso: 
drinkbaar water, betere schoolgebouwen, sanitaire voorzieningen, 
leslokalen, materialen en matrassen, ...

Wanyuri Inzetten van het Wanyuri Fonds, een sociaal fonds, om leerkrachten 
en arme gezinnen In Kameroen, die door de aanhoudende 
burgeroorlog in het Engelstalige gebied en sinds dit jaar ook door 
de covid-19-pandemie hun job hebben verloren, te helpen in hun 
dagelijkse basisbehoeften.

Stabroek Sterrencirkels Bouw  van een Holistisch Educatief Centrum en Ecopark in Cali, 
Colombia.

Ternat Kerkfabriek Sint-Gertrudis Restauratie van de Sint-Gertrudiskerk.
Tervuren Vrij Katholiek Onderwijs van 

Tervuren – Duisburg
Restauratie van een waardevol industrieel pand in het centrum 
van Tervuren en er een herbestemming met een maatschappelijke 
functie aan geven.

Tervuren - Vossem Villa Fura Inrichten van de gemeenschappelijke ruimtes van een nieuw, 
inclusief woon- en zorgproject voor mensen met een mentale en/
of meervoudige beperking in Tervuren, waarbij de bewoners zoveel 
mogelijk zelf de regie in handen nemen.
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Thimister-Clermont De Bouche à Oreille Renovatie van de gebouwen ‘Les 3R’.
Thuin L’Essor Aankopen van bijkomende uitrusting en organiseren van interne, 

voorbereidende ateliers/modules, om toe te laten de competenties 
van de stagiairs ‘Bouwbedrijf en Groenzones’ te valideren.

Thuin - Biercée Cent Arbres Sans Toit asbl Een tweedehands tractor en kiep laadbak aankopen.
Tielt VOC Opstap De ontmoetingsruimtes voor kansengroepen multi-inzetbaar, 

duurzamer en energiezuiniger maken, en ook meer inzetten op 
gezelligheid, herkenbaarheid en inclusiviteit, om de toekomst van het 
netwerk veilig te stellen en het ten volle te laten renderen.

Tienen Cocoa for Schools Afwerken, renoveren en bouwen van klasgebouwen en 
lerarenwoningen om de kinderen van cacao-verbouwende 
gemeenschappen in Tanzania op te leiden zodat ze kunnen zorgen 
voor een betere productiviteit en een uitweg uit de armoede hebben.

Telecorona Snel, gratis en zonder verdere verplichtingen een eerste 
psychologisch gesprek aanbieden aan mensen die ernstig getroffen 
zijn door de coronacrisis; via Bloom, een toegankelijk en veilig 
teleconsultatieplatform voor geestelijke gezondheidszorg, dat werkt 
met erkende psychologen en psychotherapeuten

Tongeren Picardorgel Een transeptorgel plaatsen in de O.L.Vrouw-Basiliek van Tongeren.
Tournai Grand Séminaire de Tournai Conservatie en restauratie van zeventien schilderijen van Frans 

Pourbus l’Ancien.
Les Amis de la Cathédrale de 
Tournai

Conserveren van het wandtapijt “De verzoening van Jacob en 
Esau” (1554) dat verwijst naar de geschiedenis van Jacob en wordt 
bewaard in de kathedraal van Doornik.

Les Amis de l’église Saint-
Jacques de Tournai

Renoveren van versleten elementen uit de jaren 1950 van het orgel 
van de Saint-Jacqueskerk in Doornik, en moderniseren van de 
verlichting van het orgel en het oksaal.

Turnhout Alegria Herinrichten van een nieuwe locatie voor de vzw na een gedwongen 
verhuizing.

De Vrienden van het Begijnhof 
van Turnhout

Conservatie en retoucheren van 17de-eeuwse portiekaltaren en 
18de-eeuwse reliekkasten in de Heilige Kruiskerk in het Begijnhof 
van Turnhout.

Hartziekte.be vzw Personen met een beperking, ouderen en hulpbehoevenden de 
mogelijkheid bieden om individueel of onder begeleiding een 
daguitstap te maken naar een recreatiedomein.

V.I.B.O. - Vrij Instituut voor 
Buitengewoon Onderwijs

Aanleggen van een speelplaats, wandelpaden, en groenvoorziening 
rond de nieuwbouw van de lagere en secundaire scholen voor 
buitengewoon onderwijs, om de leerlingen te laten spelen en 
wandelen in het groen.

Ukkel Centre Européen Juif 
d’Information A.I.S.B.L.

Ontwikkeling van 3 projecten: European Peer Training Project, 
opleiding voor volwassen vormers, uitproberen van de technieken 
van het ‘A World of Difference Institute’ in een schoolomgeving.

Fondation Ovide Decroly - 
Centre d’études decrolyennes

Inrichten van een gebouw en aankoop van meubilair en materiaal 
om de wetenschappelijke archieven te beveiligen.

Tous Ensemble Handicap Bouwen van een Centrum voor de dag- en nachtopvang van 
volwassenen met een meervoudige beperking, om in te spelen op 
het schrijnende tekort aan opvangplaatsen in Brussel.

Verviers Isocèle Inrichten van kantoren en opleidings- en vergaderlokalen in het 
100 jaar oude gebouw van de vzw die werd opgericht om erg 
laaggeschoolde werkzoekenden op te leiden met het oog op 
herinschakeling; en die ook beschikt over een crèche voor 40 
kinderen.

Vilvoorde Abbeyfield Vlaanderen Het Zelfstandig Samen Wonen van alleenstaande senioren 
ondersteunen via een nieuw levensproject en een woonvorm die het 
actief ouder worden en de sociale cohesie en integratie bevordert.

vzw Ongeschoeide 
Karmelietessen

Asbestverwijdering uit het klooster en isolatie.

Virton Musée gaumais Renovatie en uitbreiding van de twee delen van de oude vleugel van 
het museumgebouw.
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Visé La porte ouverte Visetoise Renovatie van het gebouw op vlak van veiligheid, gezondheid, 
toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit, 
energieverbruik en functionaliteit.

Makala Tachtig vrouwen in de vallei van Kimwenza, DR Congo, helpen om 
voedselgewassen te kweken, om hen toe te laten hun gezin te 
voeden, het overschot te verkopen en de kosten voor scholing en 
gezondheidszorg te betalen.

Visé plus loin Inzetten van de huistaakbegeleiding in Visé als werkmethode om 
kwetsbare leerlingen van het secundair onderwijs die kampen met 
relationele en leermoeilijkheden, te stimuleren om naar school te 
blijven gaan, zich sociaal te integreren en hun rol als actieve burger 
op te nemen; de methode wordt voortdurend bijgestuurd en omvat 
individuele en groepslessen, lessen Frans vreemde taal en socio-
culturele activiteiten.

Compagnie Royale des Anciens 
Arbalétriers de Visé

Oproepen van leden en sympathisanten om een gift te doen 
teneinde het voortbestaan van de koninklijke compagnie van de 
oude kruisboogschutters van Wezet te verzekeren; wegens de door 
de coronacrisis weggevallen gebruikelijke inkomsten uit feesten en 
het verhuren van lokalen.

Vorst Centre Docteur Etienne De 
Greeff

Aangepast materiaal aanschaffen voor de kinderen van het centrum.

Het Anker vzw Installatie van een lift in het nieuw op te richten lokaal 
dienstencentrum dat zich, in samenwerking met de buurt, zal 
inzetten voor verschillende groepen zorgbehoevenden.

L’Atelier marin Nabouwen van het schip ‘Le Grand Vaisseau de Versailles’ om 
in Brussel een participatieve scheepswerf te ontwikkelen en om 
navigatiekansen te geven aan kwetsbare mensen (vrijwilligers, 
buurtjongeren, stagiairs, patiënten met psychische problemen).

Lendland Ontwikkelen van een webapplicatie die in de nabije omgeving 
personen lokaliseert die een voorwerp willen uitlenen waarnaar 
een lener op zoek is; aldus wordt er samen minder verbruikt en 
meer gebruikt, en worden ontmoetingen binnen eenzelfde buurt 
aangemoedigd.

Waarschoot Heldenhuis Inrichten van gemeenschappelijke gedeelten zoals de snoezel- en 
ontspanningsruimte, de studio voor de inslapende wacht en de 
gemeenschappelijke badkamer, om de jongvolwassenen met een 
beperking in het woonproject een huiselijk gevoel te geven.

Walcourt - Thy-le-
Château

asbl Les Béatitudes Herstellings-en verbeteringswerken uitvoeren aan de gebouwen van 
de vereniging.

Association Alliances 
Internationales- Belgique

Aankopen en installeren van uitrusting voor energieproductie en 
biomedische activiteiten.

Chapelle Notre-Dame de la 
Marche

Restaureren en doen herleven van de kapel ‘O.L.V. van de Mars’ 
in Thy-le-Château, die dateert van 1868 en getuigt van grote 
architecturale en erfgoedwaarde; en daarbij gebruik maken van 
kwalitatieve materialen en steunen op documenten uit die tijd.

Wavre FIDALIAN (Musée du Chat et du 
dessin d’humour)

Inrichting van het museum ‘De Kat’ om de aandacht te vestigen op 
het werk van Philippe Geluck en bij te dragen tot de uitstraling van 
Brussel en België.

L’Arbre qui Pousse Laten maken van een permanent hedendaags kunstwerk om de 
‘ferme de la Balbrière’ die dienst doet als ontmoetingsplaats en 
transitie-incubator, op de kaart te zetten als een referentiecentrum 
voor de ontwikkeling en kennis van de aarde, waar bezoekers 
kunnen kennismaken met de visie, de activiteiten en het erfgoed op 
deze plek.

L’Arbre qui Pousse Voltooien van de restauratie van het architecturale erfgoed van 
de ‘ferme de la Balbrière’ in Ottignies: zandstralen van de gevels, 
herstellen van de duiventil en de kelder, en van de varkensstal, de 
zuivelruimte en het kippenhok, evenals van een gedeelte van het dak.

Westerlo VZW Vrienden van het Kasteel 
van Westerloo

Restauratie, opwaardering en ontwikkeling van het kasteel en het 
park van Westerloo.
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Wetteren Villa Omaar Inrichting en aankoop materiaal voor de opstart van een 
laagdrempelig therapeutisch open huis voor jongeren tussen 16 en 
23 jaar die het psychisch moeilijk hebben.

Wevelgem Natuur.koepel vzw Geïntegreerd koken’ introduceren als milieuvriendelijk alternatief 
voor traditioneel koken op hout in de streek rond de Senegalrivier.

Wingene Boom² Allerhande activiteiten organiseren om zoveel mogelijk bos te 
kunnen aankopen in Vlaanderen.

Yvoir RNH - réseau hospitalier Namur In het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus 
COVID-19 heeft het RHN (Réseau Hospitalier Namurois) een 
projectrekening geopend bij de Koning Boudewijnstichting om geld 
in te zamelen voor de aankoop van nieuwe beademingsapparaten 
en essentiële beschermingsmiddelen (maskers, handschoenen, 
beschermende kleding enz.).

Zaventem Villa N.J.A.M. Aanpassing en inrichting van het huis waar jongvolwassenen met 
een mentale beperking en autisme persoonlijk begeleid worden om 
uit te groeien tot zo sterk mogelijke volwassenen.

Wij Blij Inrichten van huis en tuin van een dagcentrum voor 
jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en autisme; 
aankopen van educatief en creatief materiaal.

Zoersel Emmaüs - Monnikenheide De gebouwen van de vereniging aanpassen om antwoord te kunnen 
blijven bieden aan de hedendaagse begeleidingsvragen van mensen 
met een verstandelijke beperking.

Niofar Rond de Ecole Elementaire Croisement Peulga, in Senegal, een muur 
bouwen, evenals installeren van sanitaire voorzieningen voor de 
kinderen, en afwerken

Zonhoven Fietsen zonder leeftijd Zonhoven Aankopen van een riksja om in Zonhoven kosteloos fietstochten 
aan te bieden aan minder mobiele ouderen en mensen met een 
beperking; benadrukken van de interactie tussen de bestuurder en de 
passagier(s) om de re-integratie te bevorderen en de steeds groter 
wordende eenzaamheid in de huidige maatschappij te bestrijden.

Oudercomité De Kleurdoos Organiseren van een fondsenwerving en activiteiten om de huidige, 
onderhoudsintensieve speeltuigen in de lokale kleuterschool 
en buitenschoolse kinderopvang te vervangen door duurzame 
alternatieven.

Zulte - Olsene Het Leerbos Creatief en duurzaam inrichten van een boomgaard als 
ontmoetingsplek voor bewoners van WZC Sint-Vincentius én voor 
leerlingen van Het Leerbos, een school die startte in een vleugel van 
het woonzorgcentrum, en die zich richt op kinderen die nood hebben 
aan nieuwe uitdagingen, anders bezig zijn met leren en hun talenten 
willen ontdekken, met extra aandacht voor snel-lerende kinderen.

Zwalm Amon Uitbouw van een polyvalente ontspannings- en  therapieruimte in 
vier campussen van de vzw Amon.

De Vinkemolen Uitvoeren van grote onderhoudswerken aan de Vinkenmolen in 
Zwalm, die opengesteld is voor het publiek en nog regelmatig draait 
en maalt.

Zwevegem - Heestert Impact Management Academy Aanbieden van een online opleidingsplatform (Efko Academy) om de 
vaardigheden te versterken van professionals die willen bijdragen tot 
een meer duurzame wereld.

Zwevegem - Sint-Denijs Jongerenzorg Zuid-West-
Vlaanderen

In het kader van de leefgroepenwerking ‘bijzondere jeugdzorg’, 
bouwen van 4 nieuwe woonclusters in een groene omgeving voor 
34 bewoners tussen 0 en 25 jaar, om te voldoen aan de moderne 
comfort- en ecologienormen, en aan de visie op transparantie en 
verbondenheid; het project omvat ook 8 studio’s, administratieve en 
technische ruimtes en een polyvalente zaal.

FRANKRIJK Cercle Historique et Artistique 
Yvoisien

Restaureren van 6 schilderijen uit de 18de eeuw, zodat ze kunnen 
terugkeren naar hun originele plaats in de Kapittelkerk van 
Carignan, in de Franse Ardennen, waar ze bij het begin van WOI om 
veiligheidsredenen waren weggehaald.
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TRANSNATIONAL GIVING EUROPE (TGE)

Operationele partner(s) Bcause (Bulgarije), Charities Aid Foundation (Verenigd Koninkrijk), Carpathian Foundation Hungary, Carpathian 
Foundation Slovakia, Community Foundation for Ireland, Fundación Empresa y Sociedad (Spanje), Fondation de 
France, Fondation de Luxembourg, Fondazione Donor Italia, Foundation for Poland, Fundacao Oriente (Portugal), 
HIGGS (Griekenland), National Foundation for Civil Society Development (Kroatië), Maecenata Stiftung 
(Duitsland), Odorheiu Secuiesc Community Foundation (Roemenië), Open Estonia Foundation (Estland), SKUP 
- Skupnost privatnih zavodov (Slovenië), Stiftung Philanthropie Österreich (Oostenrijk)*, Swiss Philanthropy 
Foundation, The Academy for the Development of Philanthropy in Poland
*tot 31 januari 2021

DOELSTELLING Samen met de partnerstichtingen faciliteert de Koning Boudewijnstichting 
grensoverschrijdende giften, die fiscaal aftrekbaar zijn in het land van herkomst.

REALISATIE(S) > lancering van het eerste Europese digitale platform voor grensoverschrijdende donaties 
> ondersteuning van het COVID-19 Response Fund, een gezamenlijk initiatief van de WHO 
en de Verenigde Naties, om de inspanningen tegen het coronavirus op te voeren
> de verwerking van 4.711 grensoverschrijdende giften van schenkers in België 
voor concrete projecten ten dienste van de samenleving elders in Europa, voor een 
totaalbedrag van € 2.958.016
> de verwerking van 654 giften van schenkers van buiten België voor concrete projecten 
ten dienste van de samenleving in België, voor een totaalbedrag van € 3.596.728
> de algemene resultaten van het netwerk: 8.971 giften in 2020 ten gunste van door het 
TGE-netwerk erkende projecten, voor een totaalbedrag van € 28,06 miljoen

KBF CANADA

DOELSTELLING KBF Canada is een in Canada geregistreerde filantropische organisatie die werd opgericht 
in 2017. Ze is geregistreerd bij de Canada Revenue Agency (CRA). Haar missie is het 
bevorderen en opzetten van internationale liefdadigheidsprojecten.
Personen, bedrijven en stichtingen die gevestigd zijn in Canada kunnen gebruik 
maken van een uitgebreid netwerk en kennis op vlak van Canadese wetgeving inzake 
internationale filantropische projecten over de hele wereld: Amerika, Azië, Afrika, Europa 
en Canada. KBF Canada zet ook projecten op samen met universiteiten, musea en andere 
vzw’s in Amerika, Europa, Afrika en Azië. 
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REALISATIE(S) In 2020 kreeg KBF CANADA $5,148,000 om overal ter wereld projecten op te zetten, 
waaronder:
> projecten in Italië en in de Verenigde Staten op vlak van gezondheid en armoede ten 
gevolge van Covid-19
> KBF CANADA is de Canadese partner van het Fonds Covid-19 voor de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de inspanningen in de strijd tegen het 
coronavirus te versterken en te coördineren
> steun aan Canadese instellingen in de strijd tegen Covid-19 (ziekenhuizen, 
voedselbanken), dankzij de groep Vinci
> een wetenschappelijk onderzoek rond Neurofibromatose type 2, via genetische therapie 
en het opstarten van klinische testen voor een nieuw medicijn om deze zeldzame ziekte 
te behandelen, met de Children’s Tumor Foundation en NF2 BioSolutions, Verenigde 
Staten
> verderzetten van een wetenschappelijk onderzoeksproject van vier jaar over de banden 
tussen de Europese Unie en Oekraïne, via evenementen in Wenen, publicaties en de 
selectie van ‘fellows’, met het Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wenen, 
Oostenrijk
> een project ter ondersteuning van vrouwen en jonge meisjes op vlak van gezondheid 
(voortplanting) in Burkina Faso, met MSI
> publicatie van een eerste wetenschappelijk rapport rond de banden tussen welzijn en 
sociale verandering
> opstarten van de heropbouw van het Hôpital universitaire Saint-Georges in Beyrouth, 
Libanon, na de vreselijke explosie die er plaatsvond in de maand augustus
> opzetten van een vormingsproject rond publiek beheer voor vrouwen uit minderheden in 
de Verenigde Staten
> selectie van de eerste laureaat van het Fonds Crab dankzij Mr. Le Flem, een Belg die 
naar Québec immigreerde, voor beloftevolle studenten die steun nodig hebben:  Nicolas 
Grégoire zal worden gesteund bij de drie jaar van zijn hogere studies informatica in België
> opstarten van een onderzoek rond pijn in samenwerking met het Karolinska Institute, 
Zweden

KBFUS - INTERNATIONALE FILANTROPIE

DOELSTELLING - De King Baudouin Foundation United States (KBFUS) werd in 1997 opgericht door 
de Koning Boudewijnstichting. Het is een ‘public charity’ naar Amerikaans recht. Haar 
opdracht bestaat erin schenkers in de Verenigde Staten te helpen om hun filantropische 
doelstellingen in Europa en Afrika te realiseren. Individuen, bedrijven en stichtingen 
kunnen bij KBFUS terecht voor haar grondige kennis van de Amerikaanse wetgeving op 
het gebied van internationale giften en voor haar expertise inzake ontwikkeling en beheer 
van filantropische initiatieven in Europa en Afrika.
- KBFUS heeft een aantal instrumenten ontwikkeld die kunnen worden aangepast aan de 
behoeften, belangen en prioriteiten van elke schenker.
- KBFUS geeft tevens de mogelijkheid aan Europese en Afrikaanse universiteiten, musea 
en andere non-profitorganisaties om via haar structuur fondsen te werven bij alumni of 
vrienden in de Verenigde Staten.

REALISATIE(S) > dankzij talrijke giften van Amerikaanse schenkers, steunde KBFUS in 2020 ruim 525 
projecten, voor een totaalbedrag van USD 55.755.760: 
>> 390 projecten in Europa, voor een totaalbedrag van USD 47.038.712
>> 116 projecten in Afrika, voor een totaalbedrag van USD 8.055.757
>> 19 projecten in Noord Amerika, voor een totaalbedrag van USD 661.291
> KBFUS beheert 62 ‘Donor-Advised Funds’, ‘Purpose Funds’ en ‘Legacy Funds’. 7 ervan 
werden in 2020 opgericht:
>> Giuseppe Canepari Advanced Learning Center Fund 
>> Gould Family Foundation DAF
>> Harold Wu Charitable Fund
>> Interlaken Foundation, KBFUS Donor Advised Fund
>> International Women Leaders for the World Fund
>> SFF Proximity Fund
>> African Visionary Fund
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> KBFUS beheert 490 ‘American Friends Funds’ voor Europese en Afrikaanse non-
profitorganisaties die in de Verenigde Staten fondsen willen werven. 100 van die Fondsen 
werden in 2020 opgericht:
>> 101 US Fund (France)
>> 24H United - ESICM Fund Alive USA (Belgium)
>> A.M. Qattan Foundation (American Friends of)(United Kingdom)
>> Abbe Pierre Foundation (Friends of)(France)
>> ACADES Fund (Malawi)
>> Access Center Uganda (American Friends of)(Uganda)
>> Africa Centre for Legal Excellence Fund (Uganda)
>> African Culture Fund (Friends of the)(Mali)
>> AJUNTOS Moz Library Project Fund (Mozambique)
>> Al Amal (Hope) Fund (Belgium)
>> Aliaxis Solidarity Fund (Belgium)
>> Alive Medical Services (American Friends of)(Uganda)
>> ALMA (American Friends of)(Greece)
>> APESEK (American Friends of the)(Rwanda)
>> APF US Fund (Nigeria)
>> ArtsEd (American Supporters of)(United Kingdom)
>> Barbara May Foundation (USA) Fund (Australia)
>> Bendada Music Festival (Friends of the)(Portugal)
>> Books for Congo US Fund (DR of Congo)
>> Cargese School, Université de Corse (Friends of the)(France)
>> CDVTA (American Friends of)(Cameroon)
>> Chamber Music Festival Lockenhaus (American Friends of)(Austria)
>> Chiedza Child Care Centre (Friends of)(Zimbabwe)
>> Contemporary And (C&) US Fund (Germany)
>> DanChurchAid (American Friends of)(Denmark)
>> Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation US Fund (South Africa)
>> DEVLINK US Fund (Kenya)
>> Diaspora Heritage (American Friends of)(Morocco)
>> Dr. Ambrosoli Memorial Hospital Foundation US Fund (Italy)
>> Ecole du Louvre (American Friends of the)(France)
>> ELIAMEP US Fund (Greece)
>> Endangered Wildlife Trust Friends (South Africa)
>> English National Ballet (American Friends of)(United Kingdom)
>> EoM Foundation (Friends of the)(Switzerland)
>> Faros (American Friends of)(Greece)
>> Finnish Sports (American Friends of)(Finland)
>> Flaming Chalice International US Fund (Canada)
>> Fondation Nicolas et Charlotte de Dinechin for Autism (Friends of)(France)
>> Fondation Philanthropia (Friends of)(Switzerland)
>> Foundation for Polish Science (Friends of the)(Poland)
>> Foundation for Public Code US Fund (Netherlands)
>> French Monuments (American Friends of)(France)
>> Fulbright Fund Belgium (Belgium)
>> Fundacio Clinic Fund (Spain)
>> Fundación Esade US Fund (Spain)
>> Future Matters Project Friends Fund (Germany)
>> Gazeta Wyborcza Foundation US Fund (Poland)
>> GGEM Farming (Friends of)(Malawi)
>> Gingko Library (American Friends of the)(United Kingdom)
>> Hara (American Friends of)(Greece)
>> HeR Liberty MW US Fund (Malawi)
>> HI HOPES US Fund (Friends of)(South Africa)
>> Iam4Bulawayo - Fighting COVID-19 Trust (American Friends of)(Zimbabwe)
>> International Giving Foundation US Fund (Germany)
>> Istituto Terra (American Friends of)(Belgium)
>> Jewish Child’s Day Fund (United Kingdom)
>> Justice Defenders US Fund (United Kingdom)
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>> Learning for Wellbeing Foundation (Friends of the)(Netherlands)
>> Lhoist Soli Fund (Belgium)
>> LSHTM (American Friends of)(United Kingdom)
>> Mavuno’s American Friends Fund (DR of Congo)
>> Mike Campbell Foundation US Fund (United Kingdom)
>> Milkywire Foundation US Fund (Sweden)
>> MRG Fund (American Friends of)(United Kingdom)
>> Musée Cernuschi (American Friends of the)(France)
>> Museo Egizio (American Friends of the)(Italy)
>> Museum of Fine Arts, Budapest (American Friends of the)(Hungary)
>> Netherlands Bach Society (American Friends of the)(Netherlands)
>> ORGALE Children’s Aid Foundation (American Friends of)(France)
>> Practical Education Network US Fund (Ghana)
>> Rhiza Foundation (American Friends of the)(Netherlands)
>> Rockies US Fund (Uganda)
>> Rome Biomedical Foundation (Friends of)(Italy)
>> Rosas (Friends of)(Belgium)
>> Royal Academy America Fund (United Kingdom)
>> SaCoDé (Friends of)(Burundi)
>> Salesian Life Choices US Fund (South Africa)
>> SAYes US Fund (South Africa)
>> Simon Kasha Foundation (American Friends of the)(France)
>> SJI Fund (Friends of)(South Africa)
>> SKEP - Association of Social Responsibility for Children and Youth (US Fund of)
(Greece)
>> Sofina Covid Solidarity Fund (Belgium)
>> Solvay Solidarity Fund (Belgium)
>> St John’s School, Estonia (Friends of)(Estonia)
>> Taube Center Foundation in Poland (Friends of the)(Poland)
>> Tech ME US Fund (Nigeria)
>> The Futures Project US Fund (Germany)
>> The National Trust for Italy Fund (Italy)
>> The Week (Amercian Friends of)(Belgium)
>> TRUE Africa University (American Friends of)(Togo)
>> Ububele Foundation (Friends of)(South Africa)
>> UCB Community Health Fund (Belgium)
>> UCT (Friends of)(South Africa)
>> Uganda Buddhist Centre (American Friends of the)(Uganda)
>> University of Johannesburg US Fund (South Africa)
>> Volunteer Programs - Forever Friends Fund (Belgium)
>> Wakisa Ministries US Fund (Uganda)
>> Wandikweza (Friends of)(Malawi)
>> Zimbakids Fund (Belgium)
>> ZimRights Foundation (Friends of)(Zimbabwe)
> KBFUS ART: KBFUS ART ontvangt kunstwerken en collecties van US donors en plaatst 
ze vervolgens in musea in het buitenland. Ofwel kiest de donor een instelling waarmee hij 
een speciale band heeft of KBFUS ART zoekt een geschikte bestemming in het land van 
zijn keuze.
In 2020 ontving KBFUS ART 3 schenkingen:
>> legaat van Benjamin T. Heller; Bembe Nail Fetish (Nkonde, DR Congo), voor 1934; 
geschonken aan Musee du Quai Branly, Frankrijk
>> schenking van Alexander Marshall; Alex Israel, Lens (Yellow), 2015, UV-beschermende 
lens, Editie 3/4 plus 1 AP; in bruikleen aan Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, 
Nederland
>> schenking van Robert De Niro Jr; Robert De Niro Sr, Three Figures after Courbet, 1965, 
olieverf op doek; bruikleen aan Musee Fabre, Montpellier, Frankrijk
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> Educatieve programma’s:
>> The Art & Science of Fundraising:
Door de pandemie hebben we in 2020 de programmatie bestemd voor Europese 
en Afrikaanse universiteiten en culturele instellingen online gezet. Meer dan 800 
leidinggevenden namen deel aan zeven interactieve webinars over de ‘kunst en 
wetenschap’ van fondsenwerving, georganiseerd in samenwerking met Europese 
fondsenwervende verenigingen en met enkele van de meest getalenteerde 
fondsenwervers van New York

ACTIE ‘DE WARMSTE WEEK’

Partner(s) VRT, Studio Brussel

DOELSTELLING De warmste week is een actie van de VRT.
REALISATIE(S) De Koning Boudewijnstichting werd gevraagd om verenigingen te adviseren over de 

organisatie van ‘De Warmste Week’ in 2020. In dit verband werd er een partnerschap 
aangegaan met VSVW, Engage4 en IDrops om de website ‘De Warmste Week Wijzer’ 
te realiseren, met inspirerende tips en gratis workshops voor organisaties die aan de 
campagne willen deelnemen.

FONDS AIDER AUTRUI

DOELSTELLING Steun aan diverse projecten om mensen die in bittere armoede leven, te helpen een 
menswaardig bestaan uit te bouwen.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 60.000.

STEUN
DUITSLAND Stiftung Hilfsverein 

Nymphenburg
Aanschaffen van 2 schoolcontainers voor kinderen uit 
Romagezinnen die worden opgevangen in de gemeente 
Ajud, in Roemenië.

10.000 €

ROEMENIË Asociatia Handicapatilor Fizici 
judetul Harghita

Voor mensen met een beperking in Roemenië 
een centrum bouwen, dat zal bestaan uit een 
revalidatieafdeling, kantoren, beschutte werkplaatsen, 
een gemeenschappelijke ruimte en negen aangepaste 
appartementen.

50.000 €

FONDS ALLAESI

DOELSTELLING Sociale en milieuprojecten ondersteunen of ontwikkelen in Franstalig België en het 
buitenland. 

FONDS AMÉLIE

DOELSTELLING De projecten betreffen wetenschappelijk onderzoek en gezondheid, educatie, 
armoedebestrijding, steun voor gehandicapten, het leefmilieu of behoud van het 
historisch erfgoed.

REALISATIE(S) Vijftien projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 306.411.

STEUN
Herstal Autre Terre Bestrijden van de klimaatverandering in Burkina Faso 

via het creëren en onderhouden van 5 beschermde 
natuurgebieden, en via het planten van 9.000 boompjes 
en het herstellen van 75 hectaren aangetaste gronden; 
en daarnaast mobiliseren van 4.000 producenten 
via technische opleidingen en sensibiliseren van de 
bevolking via toneelvoorstellingen.

10.376 €

Schaarbeek SINGA Belgium In het kader van een Buddy-programma in Brussel, 
vormen van duo’s van een nieuwkomer en een lokale 
burger, teneinde de inclusie van de meest kwetsbare 
mensen in de maatschappij efficiënt aan te pakken.

10.000 €

Sint-Lambrechts-Woluwe Haute Ecole Léonard de Vinci 
- HE Vinci

Steunen van 3 studiejaren van een meisje met een HSO-
diploma dat ervan droomt om onderwijzeres te worden.

5.000 €
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Waimes Parc Naturel Hautes-Fagnes-
Eifel

Organiseren van trainingsweekends en 
samenwerkingsoefeningen voor 30 jongeren uit de 3 
taalgemeenschappen van het land, om hen in staat te 
stellen concrete projecten op te zetten ter bestrijding van 
de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit; 
en bijdragen tot duurzame ontwikkeling via een concreet 
project promoten in de Hoge Venen.

34.000 €

Wavre Mes Mains Pour Toi Aanbieden van wellnessmassages aan zwaar zieke 
kinderen (en hun ouders) in ziekenhuizen/instellingen en 
thuis in de Belgische provincie en in het Groothertogdom 
Luxemburg door een netwerk van massagetherapeuten 
die hun behandeling afstemmen op de ziekte.

15.000 €

DUITSLAND Silbernetz e.V. In het kader van de bestrijding van de eenzaamheid 
van ouderen en geïsoleerde mensen: ter beschikking 
stellen van een gratis telefonische hulplijn, organiseren 
van wekelijkse contacten tussen een vrijwilliger en een 
oudere, en hen informeren over lokale diensten voor 
ouderen.

18.000 €

FRANKRIJK Association Aux captifs, la 
libération

Toestappen naar mensen die op straat leven, hen 
kwalitatieve opvang aanbieden en hen doorverwijzen 
naar aangepaste sociale begeleidingsdiensten.

15.000 €

Astrée Oprichten van 3 nieuwe afdelingen van de vereniging 
in Straatsburg, Metz en Nancy, om het isolement van 
geïsoleerde en kwetsbare mensen ook in de regio Grand-
Est (Frankrijk) te bestrijden.

23.000 €

Fondation de l’Armée du Salut Creëren van 2 grote, gemeubelde duplex-appartementen 
om 16 niet-begeleide minderjarigen of jonge geïsoleerde 
nieuwkomers te huisvesten; verbeteren van hun 
levenskader, verhogen van hun gevoel van eigenwaarde 
en hen meer menswaardig opvangen; hen eveneens 
initiëren in muziekbeoefening, om zich op een intelligente 
manier bezig te houden, aangezien ze niet mogen 
werken en erg laaggeschoold zijn.

15.000 €

Fondation Tara Océan Uitvoeren van een wetenschappelijke missie in het 
zuiden van de Atlantische Oceaan om te onderzoeken 
welke impact de klimaatverandering en/of de plastic- en 
chemische pollutie hebben op maritieme organismen.

50.000 €

Les petits frères des Pauvres Starten met een telefonisch ondersteuningsteam, 
la Ligne Bleue in Frankrijk, om in te spelen op het 
toenemende aantal vragen van ouderen die zich 
eenzaam voelen; aldus creëren van een ruimte die 
geïsoleerde ouderen toelaat om vrij te spreken, te 
delen en uit te wisselen; en tegelijk ontwikkelen van 
partnerschappen, met steunpunten in elke regio.

18.000 €

SINGA Lille Aanbieden van een programma rond professionele 
inschakeling en ondernemerschap voor gekwalificeerde 
vluchtelingen die er, ondanks hun profiel, niet in 
slagen om te starten met een eigen project, wegens 
administratieve belemmeringen, het niet kennen van de 
operatoren en praktijken in Frankrijk, en een gebrek aan 
training en ondersteuning.

20.000 €

GROOT-HERTOGDOM 
LUXEMBURG

Friendship Luxembourg Oprichten en managen van een laboratorium voor 
PCR-testen (Polymerase Chain Reaction) in Kurigram, 
in het noorden van Bangladesh; en werken met een 
referentiemechanisme om gratis tests te kunnen 
aanbieden aan de meest kwetsbare patiënten.

34.000 €

Médecins du Monde 
Luxembourg

Organiseren van wekelijkse tandartspermanenties in een 
ziekenhuis in Luxemburg-stad, om de toegang tot mond-
en-tandzorg bij kwetsbare mensen te stimuleren

21.035 €

Stëmm vun der Strooss Vervangen van de uitrusting en vernieuwen van de 
keuken van het sociaal restaurant, om te zorgen voor 
betere werkomstandigheden voor het team dat dagelijks 
130 maaltijden klaarmaakt voor kwetsbare mensen.

18.000 €
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FILANTROPISCHE ACTIE FONDS AUBRAC

DOELSTELLING Armoede helpen aanpakken, vooral voor mensen die noodgedwongen op straat leven.
REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 45.304.

STEUN
Brussel Fondation Saint-Jean Opvangen van 70 kinderen van 3 tot 12 jaar, met 

ernstige psychologische problemen, in de psychiatrische 
kinderafdeling van de Sint-Janskliniek in Brussel; en de 
vele ontspanningsactiviteiten koppelen aan gesprekken 
met een psycholoog, die instaat voor de onontbeerlijke 
verbinding tussen kind, ziekenhuispersoneel, gezin of 
opvanggezin.

20.000 €

Fondation Saint-Jean Jaarlijks opvangen van zo’n 70 kinderen van 3 tot 
12 jaar, in grote psychische nood en ontwricht als 
gevolg van huiselijk geweld, verkrachting, pesterijen 
op school of een vechtscheiding; daarom organiseren 
van verschillende activiteiten die parallel lopen met de 
medische en psychologische behandeling, gedurende 
maximum 4 maanden, waarna ze terecht kunnen in een 
pleeggezin of opvangtehuis of, in het beste geval, thuis 
bij hun ouders.

17.000 €

Namur Petites sœurs des pauvres In het woonzorgcentrum 3 verbouwde kamers 
bewoonbaar maken en uitrusten met nieuw meubilair 
dat afgestemd is op de noden en het welbevinden van 
ouderen, om na te gaan of er nog verbeteringen mogelijk 
zijn, en hoeveel het zal kosten om ook de andere kamers 
op die manier te verbouwen.

8.304 €

FILANTROPISCHE ACTIE AVERY DENNISON FOUNDATION GRANTING WISHES FUND

DOELSTELLING Verschillende doelen in heel Europa financieren die door de lokale medewerkers van Avery 
Dennison zijn geselecteerd. De gesteunde organisaties variëren en hebben betrekking op 
sociale diensten en lokale initiatieven ten behoeve van de gemeenschap.

REALISATIE(S) Vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van 12.000 USD.

FONDS AW

DOELSTELLING Het Fonds ondersteunt projecten die het belang van menselijke waardigheid 
onderstrepen.

REALISATIE(S) Zes projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 75.000.

STEUN
Elsene Beth Lechem- Secours discret 

en aliments
Verdelen van voedingsbonnen voor aankopen in 
Delhaizewinkels, aan geïsoleerde mensen, gezinnen en 
zieken in bestaansonzekerheid.

24.000 €

Oudergem Opération thermos Verdelen van een 100-tal volledige, warme maaltijden 
aan de meest kwetsbaren, tijdens de hele winterperiode, 
in het metrostation Kruidtuin in Brussel.

14.000 €

Sint-Gillis Fondation Mémorial National 
aux Martyrs Juifs de Belgique

Ontwikkelen van pedagogische acties zoals bezoeken, 
getuigenissen, herdenkingen en tentoonstellingen voor 
scholen, verenigingen en institutionele instanties, om 
de herinnering aan de massale moord op de Joden in 
WOII en de gebeurtenissen die daartoe leidden, levend te 
houden.

3.000 €

Service Social Juif Sociale noodhulp aanbieden aan mensen met grote 
financiële en materiële moeilijkheden.

17.000 €

Vorst Centre Gan Hai In het kader van de vakantiekolonie aan kinderen in 
armoede een fantastische vakantie bezorgen via allerlei 
activiteiten: sport, knutselen, circusstages en uitstappen.

7.000 €

Make-A-Wish Belgium South Realiseren van wensen van ernstig zieke kinderen, om 
hen kracht, vreugde en hoop te geven.

10.000 €
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FONDS FLORE BERTRAND

DOELSTELLING Steun aan projecten voor mensen in nood die dagelijks ondersteuning nodig hebben. 
Bijvoorbeeld voor personen die palliatief verzorgd worden, of voor mensen met een 
meervoudige handicap.

REALISATIE(S) Vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 24.000.

STEUN
Assesse Fondation Désiré et Maurice 

Jaumain
Organiseren van een computerworkshop, leveren 
van diensten aan allerlei groepen, versterken van de 
leesvaardigheid van kwetsbare doelgroepen, verkopen 
van tweedehandsboeken en -spellen, en sensibiliseren 
rond het duurzaam beheer van woningen, om de 
activiteiten van de bibliotheek-spelotheek te verruimen.

6.000 €

Leuven - Heverlee Kerk in Nood Uitbreiden van de boekenwinkel, teneinde de inkomsten 
te verhogen om te voorzien in het levensonderhoud 
van de zusters die gratis bijstand verlenen aan de 
zieken, en ook om autonoom te kunnen inspelen op de 
grotere hulpvraag vanwege de coronacrisis; de extra 
middelen moeten ook dienen voor het aanvullen van de 
medische stock en het betalen van de kosten van het 
verzorgingstehuis in Congo Brazzaville.

6.000 €

Namur Foyer Saint François In het kader van de coronapandemie, aan de vrijwilligers 
die in contact komen met verpleegkundigen en met 
patiënten in hun laatste levensfase, een uniform 
bezorgen dat op een professionele manier wordt 
gewassen, teneinde de veiligheid van alle personen te 
verzekeren.

6.000 €

Namur - Jambes Les Perce Neige Herinrichten van de keuken om dagelijks maaltijden klaar 
te maken voor 90 kinderen en dringend aankopen van 
een nieuwe professionele vaatwasmachine; eveneens 
herinrichten van de toegang naar de tuin en installeren 
van een nieuwe veiligheidsdeur.

6.000 €

FONDS DE BIENFAISANCE DE BRUXELLES

DOELSTELLING Steunt organisaties die zich in Brussel ontfermen over zieke mensen die een handicap 
hebben of sociaal kwetsbaar zijn.

REALISATIE(S) Zestien projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 117.000.

STEUN
Antwerpen Tikvatenoe - The Nathan 

Gutwirth Foundation
Aanbieden van een respijtweek aan zee voor zo’n 
70 kinderen en volwassenen met een mentale en 
fysieke beperking en hun 40 begeleiders; en eveneens 
organiseren va uitstappen, sportactiviteiten op het 
strand, toneelvoorstellingen.

10.000 €

Brussel - Neder-over-
Heembeek

Pinocchio Organiseren van een bronkuur van een week in Spa 
voor een vijftiental jongeren met brandwonden, onder 
begeleiding van hun moeder.

4.000 €

Éghezée Offrez-moi la lune Fondsen werven voor medisch onderzoek en de 
strijd tegen ataxie van Friedreich, een zeldzame 
neurodegeneratieve, genetische spierziekte.

2.000 €

Elsene Beth Lechem- Secours discret 
en aliments

Verdelen van voedselbonnen die alleenstaanden, 
gezinnen en zieken in armoede kunnen gebruiken 
in supermarkten; de bonnen worden maandelijks 
verdeeld onder de huishoudens op basis van het aantal 
gezinsleden.

13.000 €

Beth Lechem- Secours discret 
en aliments

Verdelen van voedingsbonnen voor aankopen in 
Delhaizewinkels, aan geïsoleerde mensen, gezinnen en 
zieken in armoede.

4.000 €
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Fernelmont Fédération des restos du 
coeur de Belgique

Steunen van de activiteiten van sociale restaurants die 
al bijna 35 jaar actief zijn in België en die focussen op 
sociale solidariteit, maaltijden voor mensen in armoede 
en sociale inschakeling.

10.000 €

Mortsel Cliniclowns België Organiseren van een maandelijks bezoek van clowns aan 
het revalidatiecentrum, om de opgenomen kinderen wat 
ontspanning te bieden.

4.000 €

Namur - Naninne Ligue Belge de la Sclérose 
en Plaques - Communauté 
Française

In Brussel een dienst organiseren met een ruim aanbod 
voor mensen met multiple sclerose (MS): sociale 
begeleiding, paramedische ondersteuning (huisinrichting, 
mobiliteitshulp), huisbezoeken, collectieve activiteiten, 
vakantieverblijven, voorlichting, vorming en 
gespreksgroepen.

10.000 €

Sint-Gillis L’Heureux Séjour Steunen van initiatieven om het comfort en het 
welbevinden van de bewoners te verbeteren.

15.000 €

Ligue Braille Organiseren van ludieke en creatieve activiteiten 
om mensen met blindheid en slechtziendheid toe te 
laten hun isolement te doorbreken; om lotgenoten te 
ontmoeten en te praten over oplossingen en goede 
praktijken; om hun zelfvertrouwen te ontwikkelen en zich 
te ontplooien in een aangenaam gezelschap.

10.000 €

L’Ilot In het kader van de bestrijding van dakloosheid, 
aanbieden van diensten die specifiek afgestemd zijn op 
de specifieke noden en situatie van mensen en gezinnen 
zonder thuis of in grote armoede.

8.000 €

Magen David Adom Belgium Steunen van noodhulpverlening in Israël: hulp aan de 
bevolking na een ongeval, bloedbank, humanitaire 
missies in het buitenland, lessen noodhulpverlening, 
helpen van mensen in het kader van de coronapandemie.

4.000 €

Service Social Juif Inzetten van professionals en financiële steun om de 
meest kwetsbaren te helpen; en naar hen luisteren, om 
hen aan te moedigen hun zelfvertrouwen terug op te 
bouwen.

3.000 €

Centrale d’oeuvres sociales 
juives

Verwerven van fondsen teneinde de middelen te verdelen 
onder instellingen die hulp verlenen aan mensen in 
armoede.

5.000 €

Ukkel Fondation I See Versterken van de autonomie en het zelfvertrouwen van 
mensen met een visuele beperking om toe te laten dat 
ze actor worden van hun eigen ontwikkeling; aanpassen 
van de ondersteuning aan de leeftijd en de behoeften: 
autonomie op school, training nieuwe technologieën 
en hulp bij de persoonlijke en professionele keuzes; 
eveneens organiseren van zoveel mogelijk activiteiten 
tussen ziende en niet-ziende mensen.

5.000 €

Waregem Fondation pour la Recherche 
sur la maladie d’Alzheimer

Steunen van wetenschappelijk onderzoek rond 
dementieziekten, via een bijdrage aan de financiering van 
het onderzoeksproject ‘Endocytosis and tau pathology in 
Alzheimer’s disease: involvement of phosphatidylinositol 
binding proteins and lipid phosphatases’ van professor 
Jean-Pierre Brion (ULB).

10.000 €

FONDS LOUIS BOURDON

DOELSTELLING Steun voor organisaties die in België actief zijn rond kankerbestrijding. Hulp voor kinderen 
met problemen en personen met een handicap.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 20.000.
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STEUN
Elsene SOS Kinderdorpen België Steunen van 3 Belgische sites van SOS Kinderdorpen 

om het hoofd te bieden aan extra kosten vanwege 
de coronacrisis, in het bijzonder voor de lonen van de 
medewerkers die inspringen om de kinderen en jongeren 
24/24 op te vangen en om zieke personeelsleden te 
vervangen.

20.000 €

BRUSSELS AIRPORT FONDS

DOELSTELLING Steun voor sociale en duurzame projecten in België met een focus op initiatieven in de 
directe omgeving van het bedrijf.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 5.000.

STEUN
Brussel Art2work ASBL Aanbieden van een individuele jobcoaching aan mensen 

die een collectief startprogramma van ART2WORK@
airport volg(d)en, om hen te helpen hun project te 
concretiseren; en indien nodig ook voorzien in actieve 
“jobhunting”, extra bedrijfsbezoeken, sollicitatietraining 
en taalstimulatie om de deelnemers een bredere kijk en 
meer kansen te geven.

5.000 €

FILANTROPISCHE ACTIE CARVED TO FLOW

DOELSTELLING Het grote publiek informeren en opleiden over de bescherming en transformatie van 
planten en natuurlijke materiale, een educatieve structuur opzetten en de uitwisseling van 
kennis bevorderen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 10.000.

STEUN
NIGERIA Carved to Flow Foundation In het kader van de coronacrisis, de opleiding 

die jonge vrouwen in Nigeria volgen om zeep en 
schoonheidsproducten te maken, aanvullen met 
voorlichting over materiaal voor noodhulp, een 
programma over hygiëne en sensibiliseringsmateriaal 
over covid-19 om te verspreiden op lokale markten.

10.000 €

FONDS CHRYSALIDE

DOELSTELLING Jongeren die in moeilijke omstandigheden opgroeien, helpen om zich te ontplooien door 
hen opleidingskansen te bieden.

REALISATIE(S) Vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 40.780.

STEUN
Perwez Mukini Steunen van de werking van een school in Kisangwe 

(DR Congo), die plaats biedt aan zo’n 450 leerlingen 
en alfabetiserings- en naailessen organiseert voor de 
vrouwen uit de streek.

36.130 €

Mukini Steunen van de werking van een school in Kisangwe 
(Katanga, DRC) en sponsoren van 5 schoolkinderen.

1.000 €

Sint-Lambrechts-Woluwe AMAR Aankopen van 5 tv-toestellen voor de leerlingen van 
AMAR (India), die hard worden getroffen door de 
coronacrisis, om, samen met hun leerkrachten, te 
kunnen kijken naar educatieve video’s in de 5 klassen van 
het initiatief voor leerondersteuning; vermijden dat de 
sociale kloof vergroot en ervoor zorgen dat de kinderen 
de al eerder verworven leerstof niet vergeten.

1.500 €

EQLA Aanpassen van speelgoed aan de noden van kinderen 
met een visuele beperking door een spelotheek (of het 
zelf maken), om ervoor te zorgen dat het kan worden 
gebruikt door kinderen die zien, slecht zien of niet zien, 
teneinde bij te dragen tot een betere inclusie.

2.150 €
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FONDS CLAIRE EN JACQUES

DOELSTELLING Ondersteuning van medisch onderzoek en van initiatieven met een educatief, sociaal en 
filantropisch karakter in dienst van mensen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 30.000.

STEUN
FRANKRIJK Association GEMMA Beschermen en ontwikkelen van het onroerend erfgoed 

en het natuurpark van het klooster Notre-Dame de 
Sereys, teneinde er seminaries te organiseren en een 
groot aantal bezoekers te ontvangen (wandelaars, 
retraitanten, studenten, scholieren).

30.000 €

FILANTROPISCHE ACTIE COCORICO-SEARCHING

DOELSTELLING Cocorico brengt werkzoekenden en werknemers in een overgangsfase met elkaar 
in contact om de solidariteit onder gelijken te bevorderen en de ondernemingszin te 
stimuleren, door collectieve workshops, praatgroepen en ontmoetingen met bedrijven te 
organiseren, dit alles in een vriendelijke en inspirerende co-searching-ruimte.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 7.500.

STEUN
Sint-Joost-Ten-Node Cocorico and co Inrichten van een solidaire, inspirerende, gezellige en 

stimulerende ruimte en ze gebruiken voor de begeleiding 
van werkzoekenden of mensen die willen doorstromen 
naar een andere job; deze werkzoekenden helpen om 
hun plek te vinden op de arbeidsmarkt, stimuleren van 
hun ondernemingszin en geregeld organiseren van 
collectieve workshops, groepsbesprekingen, autonome 
groepen van werkzoekenden, en ontmoetingen met 
bedrijven.

7.500 €

COMMON GOAL FUND

DOELSTELLING Voetballers engageren zich om (minstens) 1% van hun salaris te investeren in projecten 
die de kracht van voetbal gebruiken voor sociale verandering.

REALISATIE(S) 21 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 769.216.

STEUN
ARGENTINIË Asociación Civil Andar Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 

geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

10.000 €

BOTSWANA South East District Youth 
Empowerment Association 
(SEDYEA)

Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

8.540 €

BRAZILIË FORMAÇÃO CENTRO DE 
APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA 
(Instituto Formação)

Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

9.000 €

Fundação Esportiva 
Educacional Pró Criança e 
Adolescente

Steunen van de activiteiten van de stichting ten bate van 
kwetsbare gezinnen, tijdens de covid-19-pandemie.

5.000 €

CAMBODJA Indochina Starfish Foundation 
(ISF)

In de context van de coronacrisis, aanpakken van 
de uitdagingen en inspelen op de huidige noden 
van studenten uit de buitenwijken van Phnom Penh 
(Cambodja) en hun gezin, teneinde hun gezondheid, 
educatie en bestaansmiddelen te beschermen, en toe te 
laten dat ze blijven bouwen aan een betere toekomst.

5.000 €
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CANADA Canada SCORES Vancouver Stimuleren van jongeren om gezond te leven, zich te 
engageren en het nodige vertrouwen en karakter op 
te bouwen om het verschil te maken in de wereld; de 
buitenschoolse activiteiten combineren het voetbal, 
poëzie en gemeenschapsprojecten in een globaal 
programma dat lichaam en geest voedt, het karakter 
versterkt en de jongeren voorbereidt op het leven.

5.000 €

CHILI Fundación Estudio para un 
Hermano Educere

Sociaal-educatieve begeleiding aanbieden aan 40 
kinderen, adolescenten, jongeren en hun gezin in de 
sector El Castillo van de gemeente La Pintana (Chili); 
en leveren van educatief materiaal, en persoonlijke 
beschermings- en hygiënemiddelen.

5.000 €

COLOMBIA Fundación Tiempo de Juego Inzetten van sport, kunst en technologie om de 
transformatie van gemeenschappen in Colombia 
die hard getroffen zijn door gewapende conflicten, 
te bevorderen; versterken van het vermogen van 
kinderen en jongeren om actoren van verandering te 
worden; en promoten van het leiderschap van vrouwen 
en mannen om bij te dragen tot inclusie en een 
mentaliteitsverandering.

14.779 €

Fundación Tiempo de Juego Steunen van ‘Football for Good’-programma’s die in de 
komende 12 maanden door een Colombiaanse ngo in 
kansarme gebieden zullen worden uitgerold, om het 
voetbal in te zetten als een middel om bij te dragen tot 
sociale transformatie.

14.566 €

Fundación Tiempo de Juego Inzetten van sport, kunst en technologie om de 
transformatie van gemeenschappen in Colombia die 
hard getroffen zijn door gewapende conflicten, te 
bevorderen; versterken van het vermogen van kinderen 
en jongeren om actoren van verandering te worden; en 
promoten van het leiderschap van vrouwen en mannen 
om bij te dragen tot inclusie en mentaliteitsverandering.

14.779 €

COSTA RICA Asociación Servicios de 
Educación y Promoción 
Juvenil (SEPROJOVEN 
Asociación Civil)

Helpen van gezinnen in extreme armoede, ten gevolge 
van de Covid-19-pandemie; versterken van de activiteiten 
rond het voetbal en van de psychosociale ondersteuning 
van de bevolking waarmee de vereniging werkt.

5.000 €

DENEMARKEN Cross Cultures Project 
Association

Het voetbal inzetten om de sociale integratie, non-
discriminatie en vreedzame co-existentie tussen de 
bevolkingsgroepen in de westelijke Balkan te bevorderen, 
om de gelijkheid tussen de seksen aan te moedigen en 
bij te dragen tot kinderbescherming en het voorkomen 
van jeugdcriminaliteit.

22.636 €

DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Centre des Jeunes pour la 
Paix (CJP)

Wekelijks voetbaltrainingen organiseren voor meisjes 
uit 6 scholen in Uvira (DR Congo), hun kennis over 
menstruatiehygiëne verbeteren en de taboes over 
menstruatie doorbreken.

5.000 €

Centre des Jeunes pour la 
Paix- Grands Lacs

Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

7.500 €

DUITSLAND CHoG - CHAMPIONS ohne 
GRENZEN e.V.

Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

10.000 €

KICKFAIR Organiseren van meer dan 40 voetbalprogramma’s in 
heel Duitsland, ten einde kwetsbare jongeren te helpen 
om hun talenten te ontdekken en te benutten, hun 
verantwoordelijkheid op te nemen, en verschillende rollen 
en taken te vervullen, om vervolgens uit te groeien tot 
jeugdwerkers en -ambassadeurs die het leven in een 
diverse samenleving ondersteunen.

15.300 €
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KICKFAIR In het kader van het ‘Common Ground’-project op enkele 
terreinen van de Bundesliga, trainen van jongeren op 
basis van de verschillende modules van het KICKFAIR-
educatieconcept: eerlijk spelen, bemiddelen, organiseren, 
leidinggeven, elkaar ontmoeten in diversiteit en globaal 
leren.

18.405 €

Streetfootballworld gGmbH Verbeteren van de uitwisseling van kennis en goede 
praktijken tussen vzw’s die voetbal inzetten als een 
kracht ten bate van het algemeen belang; aanbevelen 
van die organisaties die het meest kans maken om 
een duurzame impact te hebben; en organiseren 
van activiteiten die bijdragen tot het prestige van het 
Common Goal Fonds in de wereld.

53.829 €

ECUADOR Fundación de las Américas 
para el Desarrollo (FUDELA)

Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

7.500 €

FRANKRIJK Sport dans la Ville In 46 kansarme stadswijken, organiseren van 
sportactiviteiten voor kinderen en jongeren 
(straatvoetbal, basketbal, hiphop, rugby en tennis) 
om hen waarden mee te geven zoals zelfvertrouwen, 
teamwerk, volharding, leiderschap en hard werken, 
teneinde hen perspectief op een betere toekomst te 
bieden.

2.273 €

GHANA Africaid WhizzKids United Meisjes van 14 tot 19 jaar onderrichten over 
seksuele en reproductieve gezondheid, andere 
gezondheidsproblemen en life skills; hen een 
basisopleiding geven (werken met kralen en in een 
bakkerij) om een inkomen te verwerven, hen helpen 
om hun schoolloopbaan te voltooien en hen financieel 
autonoom te maken.

14.915 €

Play Soccer Ghana Organiseren van een naschools voetbalprogramma in 
Ghana, waarbij de leerkrachten de leerlingen ook helpen 
bij hun huistaken, het ontwikkelen van een werkmethode, 
het voorbereiden op toegangsexamens tot high schools, 
loopbaanplanning en tijdsbeheer.

5.000 €

INDIA OSCAR Foundation Organiseren van voetbalactiviteiten om bij te dragen tot 
de autonomie van kinderen en jongeren in kwetsbare 
gemeenschappen in India; het voetbal wordt ingezet als 
educatief instrument bij kinderen en jongeren die hun 
gemeenschap vervolgens zelf kunnen inspireren.

30.818 €

OSCAR Foundation Het voetbal inzetten als motor voor educatie en 
onderricht rond levenscompetenties, om toe te laten 
dat kinderen en jongeren rolmodellen worden in hun 
gemeenschap; meer dan 12.000 kinderen en jongeren 
namen al deel aan dit programma voor jonge leiders in 
India, dankzij de Stichting OSCAR.

5.494 €

Pragatee Foundation 
(Organisation brand name 
Enabling Leadership - Just For 
Kicks Program)

Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

8.000 €

Sports Education & Welfare 
Association, Rurka Kalan, UK                                    
(Youth Football Club)

Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

9.287 €
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Yuwa India Trust Gebruiken van het voetbal om meisjes in India te helpen 
vrouwelijke leiders te worden, zelfs in gebieden waar 
het voor meisjes moeilijk is om op te groeien omdat 
kindhuwelijken, gendergeweld en mensenhandel 
er dagelijkse kost zijn; de meisjes ook leren dat ze 
waardevol zijn, dat ze hun toekomst zelf in handen 
hebben en dat ze de armoedecirkel kunnen doorbreken.

5.000 €

Yuwa India Trust Inzetten van teamsport en onderwijs om meisjes 
in ruraal Jharkhand (India) te helpen zich volledig 
te ontplooien, hun creatieve en kritische geest te 
ontwikkelen en autonome leiders te worden in hun 
gemeenschap; het programma wil een duurzame impact 
hebben op het leven van de deelneemsters, teneinde 
kindhuwelijken en armoede te vermijden.

900 €

KAAPVERDIË Delta Cultura Cabo Verde Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

5.000 €

KAMEROEN United Action for Children 
(UAC)

Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

9.850 €

KENIA Angaza Sports and 
Development Centre

Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

6.939 €

Carolina for Kibera Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

10.000 €

Moving The Goal Posts Kilifi Promoten van sportprestaties en inzetten van 
voetbalcompetities om de sociaal-economische 
ontwikkeling van meisjes in de adolescentie te 
bevorderen in de kuststreek van Kenia.

5.000 €

Moving the Goalposts Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

8.000 €

SEP youth project Inzetten van het voetbal om een reeks maatschappelijke 
uitdagingen aan te gaan; en sensibiliseren van het 
publiek rond sociale kwesties, zoals de noodzaak om de 
coronapandemie te beteugelen, onder het motto ‘Blijf 
thuis, red een leven!’

5.000 €

Vijana Amani Pamoja (VAP) De kracht en populariteit van het voetbal inzetten als 
tool voor sensibilisering, voorlichting en preventie rond 
het coronavirus; en focussen op alle deelnemers aan 
het VAP-programma en hun gezin: animaties rond het 
voetbal in scholen, gemeenschapscentra en de televisie; 
uitdelen van zeep, ontsmettingsproducten, maskers en 
voedsel in kwetsbare gemeenschappen.

5.000 €

LIBERIA Football to Develop Destitute 
(FODEDE)

Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

8.145 €
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MEXICO FÚTBOL PARA TODOS 
MÉXICO S.C.

Bevorderen van het welzijn van kinderen en jongeren 
die in armoede leven, ontwikkelen van hun veerkracht, 
hen stimuleren om significante relaties aan te gaan en 
versterken van hun gemeenschapsgevoel via het voetbal; 
eveneens opleiden van jonge leiders die het programma 
autonoom kunnen voortzetten.

5.000 €

Proyecto Cantera Juntos por 
México A.C

Organiseren van wekelijkse voetbaltrainingen die 
steunen op empowerment, om bij te dragen tot waarden, 
levensvaardigheden en gezond gedrag bij kinderen 
en jongeren in armoede in Mexico; teneinde hun 
ontwikkeling en sociale inclusie te bevorderen.

6.500 €

NEPAL Childreach Nepal Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

6.000 €

NIGERIA Youth Development and 
Empowerment Initiative

De kracht van het voetbal gebruiken om het leven en de 
gezondheid van jongvolwassenen in Lagos (Nigeria) te 
verbeteren; organiseren van een zomervakantiekamp om 
hen correct te informeren over seksuele en reproductieve 
gezondheid en over de preventie van HIV en malaria; en 
hen aldus helpen bij hun volwassenwording.

25.988 €

OEGANDA Watoto Wasoka Foundation Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

6.000 €

OOSTENRIJK Kicken ohne Grenzen Steunen van een educatief project dat gratis reguliere 
voetbaltrainingen aanbiedt aan kwetsbare jongeren, 
om hun competenties, dankzij de verenigende kracht 
van het voetbal, te versterken; teneinde hun toegang tot 
het schoolsysteem of het beroepsleven te faciliteren 
en hen te helpen om zich duurzaam te integreren in de 
samenleving.

9.000 €

PALESTINA (Bezette 
Palestijnse Gebieden)

Palestine: Sports for Life Lanceren van een voetbalprogramma voor meisjes 
en jongens onder 16 jaar in de stad Tulkarem, in het 
noorden van Palestina; het programma helpt hen om 
hun vaardigheden in het dagelijkse leven te ontwikkelen, 
om hun zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en 
teamgeest te verhogen, en om te praten en na te denken 
over de maatschappelijke uitdagingen waarmee ze 
kampen.

7.948 €

Palestine: Sports for Life Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

10.000 €

PERU Asociación Civil Los Pioneros Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

5.000 €

Centro de Educación y 
Desarrollo Comunitario

Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

5.000 €

PORTUGAL CAIS - Associação de 
Solidariedade Social

Via sport bevorderen van de sociale inclusie van 
jongvolwassenen die kampen met discriminatie, een 
gebrek aan kansen, armoede en sociale uitsluiting 
in het algemeen; het gaat om een brede waaier 
van sportactiviteiten die de sociale en persoonlijke 
ontwikkeling van de jongeren stimuleren.

5.000 €
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SIERRA LEONE Single Leg Amputee Sports 
Association (SLASA)

Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

10.000 €

TANZANIA Talented Kids & Future Stars 
Organization (Future Stars 
Academy)

Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

6.940 €

URUGUAY Asociación Civil Gurises 
Unidos

Sterker sociaal-emotioneel en educatief ondersteunen 
van kinderen en adolescenten en van volwassen 
rolmodellen, en financieel steunen van vrouwen 
(met kinderen) die hun inkomen verloren door de 
gezondheidscrisis; dankzij de tussenkomst van het 
Fondo de Respuesta de Common Goal COVID-19/
Gurises Unidos, in Uruguay.

5.906 $

VENEZUELA Fundación Amigos del 
Deportivo Petare (Pasión 
Petare)

Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

10.000 €

VERENIGD KONINKRIJK Albion in the Community Organiseren van workshops om kwetsbare mensen te 
helpen om inzicht te krijgen in hun voedingspatroon en 
om te kiezen voor betere voeding en meer beweging; 
hen ook helpen om hun zelfvertrouwen via deze nieuwe 
vaardigheden te verbeteren, om doelstellingen vast te 
leggen en om hun veerkracht te ontwikkelen.

5.000 €

Kick4Life In het kader van het bevorderen van duurzaamheid, 
ondersteunen van de ‘Football for Good’-organisaties 
in de hele wereld via workshops, tips en een online 
toolbox; hen aldus helpen bij het verwerven van de 
kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen die ze nodig 
hebben voor het bedenken, lanceren en beheren van 
eigen winstgevende activiteiten; de steun is bedoeld voor 
Afrika, de regio Azië-Stille Oceaan en Zuid-Amerika.

60.000 €

Street League Jongeren en jongvolwassenen van 14 tot 30 jaar 
die leven in de meest kwetsbare gemeenschappen 
in het Verenigd Koninkrijk, helpen om uit de 
armoede te geraken; en hen aanmoedigen om 
tewerkstellingsdrempels te overwinnen door het 
beoefenen van een sport die een positieve invloed 
heeft op hun levensvaardigheden, zelfrespect en het 
samenhorigheidsgevoel.

7.808 €

Street League Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

33.470 €

TackleAfrica Organiseren van een interactief programma, op 
basis van het voetbal, om jonge vrouwen (meisjes 
en adolescenten) in Ivoorkust te waarschuwen tegen 
voortijdige zwangerschap en HIV.

25.200 €

VERENIGDE STATEN Georges Malaika Foundation Inzetten van het ‘Football for Good’-programma om 
jongeren te helpen autonome, gezonde en gelukkige 
volwassenen te worden die een positieve impact 
hebben op hun gemeenschap; ontwikkelen van hun 
leiderschapsvaardigheden, hen onderrichten over 
belangrijke gezondheidsthema’s en ondersteunen van 
gendergelijkheid.

5.000 €
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Global Outreach And Love of 
Soccer - (GOALS Haiti)

Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

10.000 €

love.fútbol Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

10.000 €

Reclaim Childhood Inc. Meisjes empoweren via het voetbal, ontwikkelen van hun 
leiderschapsvaardigheden, hen responsabiliseren en de 
positieve impact van sport inzetten voor meer sociale 
cohesie in Jordanië.

5.000 €

Soccer Without Borders Bevorderen van gendergelijkheid via het voetbal door 
in te grijpen op 4 niveaus: verhogen van de participatie 
van meisjes op het terrein, versterken van de opleiding 
van vrouwelijke coaches, garanderen dat vrouwen 
vertegenwoordigd zijn in de directie van organisaties en 
proberen om de perceptie te veranderen via de media.

45.000 €

Spirit of Soccer In gebieden die voorheen bezet waren door islamitische 
staat, kan het voetbal kinderen leren om op hun hoede 
te zijn voor landmijnen en zelfgemaakte, niet-ontplofte 
bommen, om hen opnieuw hoop te geven en hen 
aangename lichamelijke activiteiten voor te stellen; 
er worden multi-etnische voetballiga’s opgericht in 
gemeenschappen waar jonge mannen en vrouwen 
gerekruteerd dreigen te worden door gewelddadige 
extremisten, en er worden voetbalterreinen aangelegd 
waar de kinderen veilig kunnen spelen.

5.000 €

Starfinder Foundation Streven naar gendergelijkheid binnen de eigen 
organisatie door erop toe te zien dat alle aspecten van de 
programma’s ten goede komen aan vrouwelijke atleten: 
dat betekent, onder meer, aanwerven van vrouwelijke 
coaches en voortrekkers, en creëren van programma’s 
die rekening houden met de sociale noden en de 
specifieke ontwikkeling van meisjes.

5.000 €

Starfinder Foundation Blijven steunen van jongeren, die extra kwetsbaar zijn 
vanwege de gezondheidscrisis, via het aanbieden van 
voetbal- en educatieve programma’s die afhankelijk 
van de omstandigheden virtueel of ter plaatse worden 
georganiseerd, en aldus bijdragen tot hun lichamelijke en 
geestelijke gezondheid.

5.000 $

streetfootballworld USA Inc. Steunen van een inclusieprogramma voor LGBTQ+, 
teneinde aan de deelnemers (coaches, algemeen-
directeurs, programmacoördinatoren) de vereiste 
tools en kennis te verschaffen, om binnen hun eigen 
organisatie voor deze mensen veilige ruimtes te creëren.

2.558 €

Yuwa, Inc Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

10.000 €

ZAMBIA Bauleni United Sports 
Academy (BUSA)

Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

10.000 €

Sport in Action Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die 
geconfronteerd worden met ernstige en dringende 
uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de 
crisis met alle nodige middelen kunnen tegemoetkomen 
aan de noden van hun begunstigden.

9.959 €
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ZUID-AFRIKA Altus Sport Organiseren van een naschools programma dat vooral 
steunt op straatvoetbal om een gezonde levenswijze te 
bevorderen; focussen op empowerment van meisjes, 
verbeteren van hun kennis over hygiëne, gezondheid 
en reproductieve rechten, signalen van elke vorm van 
misbruik en financiële opvoeding; en werkzoekende 
jongeren de kans geven om voorbeelden en leiders te 
worden in hun gemeenschap.

5.000 €

Grootbos Green Futures 
Foundation

Toekennen van een covid-noodsubsidie voor het 
heropbouwen van de gemeenschap, sportontwikkeling 
voor kinderen en hulp aan gemeenschappen, in het 
bijzonder aan de meest kwetsbare bewoners van de 
Overberg-townships, in Zuid-Afrika.

5.688 €

Training4changes NPC Steunen van een trainingsproject dat educatie buiten en 
binnen de klas combineert en inzet op een duurzame 
aanpak die steunt op zeer goede coachingactiviteiten, 
mentoraat en individuele leerbegeleiding, in Zuid-Afrika.

2.959 €

ZWITSERLAND Scort Foundation Aanbieden van een online onderwijsprogramma 
van 10 weken (webinars en zelfstudiemodules) om 
jonge coaches en hun collega’s in de hele wereld te 
ondersteunen gedurende de coronapandemie; 70 
jongvolwassenen uit Mexico en Colombia namen eraan 
deel, van september tot november 2020.

837 €

FONDS COMPTOIRS DE MÉDITERRANÉE

DOELSTELLING Promoten en steunen van solidaire humanitaire en culturele projecten, met potentiële 
multiplicatoreffecten en aandacht voor sociale, educatieve en culturele innovatie.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van USD 20.000.

STEUN
VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN

Penny appeal Aanleggen van een veilig, toegankelijk en aangenaam 
speelplein voor gevluchte Rohingya kinderen en jongeren 
om hun dagelijks leven in het kamp van Cox’s Bazar wat 
aangenamer te maken en bij te dragen tot hun fysieke 
en psychosociale ontwikkeling alsook hun sociale 
vaardigheden.

15.000 $

ZWITSERLAND Association François-Xavier 
Bagnoud - FXB International

De kwetsbare bevolkingsgroepen van het Village FXB 
in Mbare (Rwanda) die geen dagelijks inkomen meer 
hebben steunen, via begeleiding naar activiteiten die 
inkomsten genereren en het geïntegreerde programma 
voor gemeenschapsontwikkeling.

5.000 $

FILANTROPISCHE ACTIE CONTINENTS INSOLITES

DOELSTELLING Steun aan projecten die de lokale ontwikkeling promoten, tradities en erfgoed helpen in 
stand houden, en respect hebben voor het milieu.

FONDS CULTURE ET INITIATIVE, EDUCATION ET LIBERTÉ

DOELSTELLING Initiatieven steunen op het vlak van cultuur en jeugdeducatie, in het bijzonder projecten 
voor de restauratie van architecturaal en artistiek erfgoed, en educatieve projecten voor 
jongeren in moeilijkheden. 

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 20.000.

STEUN
FRANKRIJK Fondation Espérance 

Banlieues
Bestrijden van ongelijkheid in het Franse 
onderwijssysteem, aanpakken van uitdagingen in 
buitenwijken en effectief en gepast inspelen op 
problemen rond onderricht, educatie en inclusie; en 
daarom creëren en uitbouwen van onafhankelijke, niet-
confessionele scholen in zogeheten moeilijke wijken.

20.000 €
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FONDS DOMINIQUE DE GRAEVE

DOELSTELLING Een betere veiligheid van kinderen van 0 tot 12 jaar in het verkeer.
REALISATIE(S) Projectoproep naar initiatieven in de Franse Gemeenschap: één project kreeg steun voor 

een totaalbedrag van € 5.000.

STEUN
Hannut Ecole primaire Saint-Coeur de 

Marie - Hannut
Organiseren van projecten zoals fietsbussen, om bij 
te dragen tot een mentaliteitsverandering teneinde 
leerlingen uit de omliggende gemeenten te stimuleren 
om veilig met de fiets naar de lagere school in Hannuit te 
komen.

5.000 €

FONDS HENRIETTE DE LAAT

DOELSTELLING Het Fonds heeft als doelstelling projecten en organisaties te steunen, die zorgen voor 
een zinvolle dag- of woonopvang voor kinderen en volwassenen met een matig tot diep 
mentale handicap. Projecten voorgesteld door de afdeling St-Oda van vzw Stijn hebben de 
voorkeur.

REALISATIE(S) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 10.000
> toekennen van € 10.000 steun aan de activiteiten van de Damiaanactie
> toekennen van € 10.000 steun voor de activiteiten van het Fonds voor pediatrisch 
hematologisch-oncologisch onderzoek

STEUN
Pelt Dienstencentrum St.-Oda - 

vzw Stijn
Aankopen van therapeutisch spelmateriaal 
(muziekinstrumenten, ballen, hoepels, pilatesblokken, 
tablets), om de kwaliteit van het leven van de mensen 
met een ernstige meervoudige beperking op Sint-Oda, te 
verbeteren. 

10.000 €

FONDS DUYCK - KINDEKENS

DOELSTELLING Bijdragen tot een beter begrip en samenwerking tussen de verschillende culturen en 
beschavingen in Europa, het Oosten en de Arabische wereld, door het ondersteunen van 
de interculturele en interreligieuze dialoog.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 10.000.

STEUN
Elsene Solidarité-Orient Aanbieden van een rustpensioen aan voormalige 

leerkrachten van scholen van het Melkitisch Grieks-
Katholieke Patriarchaat van Jeruzalem, in de Palestijnse 
gebieden, die een onontbeerlijke scholengemeenschap 
vormen voor meer dan 3.500 leerlingen in de streek van 
Bethlehem.

10.000 €

FONDS D.V.

DOELSTELLING Steun aan organisaties in België die zieke en kwetsbare personen helpen, en die kanker en 
multiple sclerose wetenschappelijk en medisch onderzoeken.

REALISATIE(S) > vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 50.000
> gezamenlijke steun van het Fonds D.V. en andere Fondsen aan Artsen Zonder Grenzen 
en de Stichting tegen Kanker
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STEUN
Elsene Médecins Sans Frontières/

Artsen zonder grenzen
Bestrijden van HIV/AIDS in en rond het ziekenhuis 
van Kabinda, Kinshasa (DR Congo), door 7 
gezondheidsdiensten te helpen om de toegang tot het 
behandelen en het opsporen van HIV uit te breiden en 
om medische en psychosociale ondersteuning aan te 
bieden aan patiënten met HIV; dankzij de steun van 
de Fondsen Steldust, Raadsheer Carlos Danneels, M. 
Waeyenborghs, D.V., Julia Ertryckx, Nicolas Dehu, Arlette 
Lemaître, Yvette Barrier, Maria Moulliard, Marcel en 
Jeannine Verschaeve-Louage, Fruit de deux vies, en 
Gabriella Vanderleyden.

173.500 €

Schaarbeek Fondation contre le Cancer Steunen van het fundamenteel onderzoek van 
professor Geert Carmeliet van de KU Leuven, dat in 
2020 werd geselecteerd in het kader van de 2-jaarlijkse 
projectoproep van de Stichting tegen Kanker.Steunen 
van het fundamenteel onderzoek van professor 
Geert Carmeliet van de KU Leuven, dat in 2020 
werd geselecteerd in het kader van de 2-jaarlijkse 
projectoproep van de Stichting tegen Kanker.

85.000 €

Ligue Nationale Belge de la 
Sclérose en Plaques

Verlengen van het onderzoek naar door patiënten met 
multiple sclerose gerapporteerde effecten van hun 
ziekte (PROMS), om deze gegevens in te sluiten bij hun 
jaarlijkse evaluatie, teneinde beter te kunnen beoordelen 
wat de fysieke, cognitieve, psychologische en sociaal-
professionele effecten van hun ziekte zijn.

15.000 €

Sint-Lambrechts-Woluwe Equipes d’entraide Saint Henri Verlenen van financiële en voedselhulp aan mensen in 
armoede in Sint-Lambrechts-Woluwe en hen opvang, een 
luisterend oor en begeleiding aanbieden.

5.000 €

Ukkel Croix-Rouge de Belgique Naast het uitvoeren van activiteiten (voeden, onderdak 
bieden, kleden) om in te spelen op de vitale noden 
van dakloze en slecht gehuisveste mensen, ook 
inspanningen leveren om een sterke sociale band te 
creëren met dit erg kwetsbare publiek.

15.000 €

IRSA - Centre de Services Creëren van een ruimte (‘ritmekamer’) om toe te laten 
dat slechthorenden de geluidswereld anders leren 
waarnemen en beleven.

15.000 €

FONDS JULIA ERTRYCKX

DOELSTELLING Steun aan kankeronderzoek en medische noodhulp.
REALISATIE(S) > gezamenlijke steun van het Fonds Julia Ertryckx en andere Fondsen aan Artsen Zonder 

Grenzen
> toekennen van € 9.000 steun voor de activiteiten van het Fonds voor biochemisch 
kankeronderzoek (Fund for Research on biochemical research on cancer - zie Medisch-
wetenschappelijk onderzoek)

STEUN
Elsene Médecins Sans Frontières/

Artsen zonder grenzen
Bestrijden van HIV/AIDS in en rond het ziekenhuis 
van Kabinda, Kinshasa (DR Congo), door 7 
gezondheidsdiensten te helpen om de toegang tot het 
behandelen en het opsporen van HIV uit te breiden en 
om medische en psychosociale ondersteuning aan te 
bieden aan patiënten met HIV; dankzij de steun van 
de Fondsen Steldust, Raadsheer Carlos Danneels, M. 
Waeyenborghs, D.V., Julia Ertryckx, Nicolas Dehu, Arlette 
Lemaître, Yvette Barrier, Maria Moulliard, Marcel en 
Jeannine Verschaeve-Louage, Fruit de deux vies, en 
Gabriella Vanderleyden.

173.500 €
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FILANTROPISCHE ACTIE EUROPEAN JEWISH COMMUNITY CENTER

DOELSTELLING Projecten voor de interculturele en interreligieuze dialoog ondersteunen, alsook 
ontmoetingen en activiteiten over gemeenschappelijk erfgoed.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 29.925.

STEUN
Etterbeek European Jewish Community 

Centre
Steunen van een interculturele dialoog die joden, 
moslims, christenen, boeddhisten en vrijzinnigen 
samenbrengt rond eenzelfde project: bevorderen van 
het begrip en het aanvaarden van verschillen (sekse, 
religie en cultuur) en doorbreken van clichés om een 
meer inclusieve samenleving te creëren; dat behelst 
het toegankelijk maken van kennis van de andere, 
het in kaart brengen van mechanismen die spelen 
bij verschillen, het beklemtonen van het belang van 
respect en uitwisselingen tussen culturele en religieuze 
gemeenschappen, en het vieren van diversiteit.

29.925 €

ACTION PHILANTHROPIQUE THE FUND THAT CARES

DOELSTELLING Steunt projecten rond diverse thema’s: onderwijs, ondernemerschap, de ontwikkeling in 
Kivu en jongeren met psychische problemen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 40.111.

STEUN
Etterbeek Comequi Teruggeven van hun waardigheid aan rurale 

bevolkingsgroepen aan het Kivumeer (DR Congo), door 
hen de vereiste middelen te geven om hun inkomen te 
verhogen; de acties omvatten het verbeteren van de 
koffieproductie, het oprichten van lokale coöperaties, het 
promoten van lokale producties en sociaal-pedagogische 
opleidingen.

40.111 €

FONDS GÉNÉRATION FUTURE

DOELSTELLING Steun aan verenigingen die projecten opzetten voor jongeren (18 tot 25 jaar) die het 
moeilijk hebben. Ook voor projecten die kwetsbare vrouwen helpen of vrouwen die het 
slachtoffer werden van geweld.

REALISATIE(S) Het Fonds kende steun toe aan Brusselse jongeren in het kader van het programma Boost 
voor Talenten, voor een bedrag van €. 5.000.

FONDS VAN HET HART - BEDRIJFSFONDS OPGERICHT DOOR BELFIUS

DOELSTELLING Steun aan projecten voor de minstbedeelden, rond wetenschappelijk onderzoek, het 
verspreiden van cultuur, de bescherming van de biodiversiteit…

FILANTROPISCHE ACTIE HYPATIA

DOELSTELLING Steun voor projecten van de Wikimedia Foundation Inc. (San Francisco) voor de groei, 
ontwikkeling, overdracht en gratis ter beschikking stellen van kennis aan het publiek.  

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 150.000.

STEUN
VERENIGDE STATEN The Wikimedia Foundation Steunen van Wikipedia bij het gratis verspreiden van 

kennis ten bate van het algemeen belang, teneinde het 
leven van mensen en gemeenschappen te verbeteren.

150.000 €
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FUND FRIENDS OF INSTITUT DE FRANCE

DOELSTELLING Het Fonds steunt de activiteiten van het Institut de France. Het moedigt filantropie en 
mecenaat aan, en zamelt daarvoor giften in buiten Frankrijk, in Europa en de hele wereld. 
Bovendien bevordert het Fonds mecenaat voor monumenten die relevant zijn voor het 
patrimonium van het Institut de France.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 9.115.

STEUN
FRANKRIJK Fondation Michel Serres - 

Institut de France
Aanmoedigen van onderzoeken en publicaties van en 
over het oeuvre van Michel Serres, met inbegrip van 
daaraan verwante onderwerpen.

9.115 €

FONDS MONSEIGNEUR JEAN JADOT

DOELSTELLING Steunt onderzoek inzake theologie, en politieke en sociale wetenschappen aan de 
UCLouvain; alsook projecten rond armoedebestrijding in de derde en vierde wereld.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 10.000.

STEUN
Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

Université Catholique de 
Louvain

Verder ontwikkelen van het Archief van de Katholieke 
Wereld (ARCA – UCLouvain) om er een conservatie- en 
onderzoekscentrum van te maken, dat zich richt tot de 
Europese Franstalige katholieke wereld.

10.000 €

FONDS JUJUBIER

DOELSTELLING Sociale integratie en levenskwaliteit bevorderen met een bijzondere aandacht voor 
ouderen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 3.840.

STEUN
Leuven Domo Dankzij de regelmatige aanwezigheid van een vrijwilliger, 

steunen van gezinnen die het moeilijk hebben in hun 
eigen omgeving; vergroten van de draagkracht, de 
weerbaarheid en vaardigheden van de ouders, verbreden 
van het sociaal netwerk van het gezin en preventief 
bijdragen tot het welbevinden van kinderen en jongeren.

3.840 €

FONDS STAF KIEKENS

DOELSTELLING Verbetering van de levenskwaliteit van personen die getroffen zijn door een 
zware tegenslag, met bijzondere aandacht voor mensen met een handicap of een 
levensbedreigende of degeneratieve ziekte, of kinderen die leven in precaire situaties in 
het Zuiden. 

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 40.000.

STEUN
Jabbeke Blindenzorg Licht en Liefde Ontwikkelen van een stuk natuur en het toegankelijk 

maken voor mensen met een visuele beperking zodat 
ook zij de natuur volwaardig kunnen beleven door 
maximaal gebruik te maken van hun overige zintuigen; 
inbedden van de tuin in de buurt ten bate van de 
verschillende doelgroepen, als plek voor recreatie, 
voedselproductie (o.a. ten behoeve van de eigen keuken) 
en bestuiving.

20.000 €

Turnhout Alzheimer Liga Vlaanderen Steunen van de algemene werking van de Alzheimer 
Liga Vlaanderen; dankzij de bijdrage van het Fonds Staf 
Kiekens.

20.000 €
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FILANTROPISCHE ACTIE KITURO ACADEMIE

DOELSTELLING Steun aan een project van rugbyclub Kituro (Schaarbeek), dat jonge spelers begeleidt om 
te voorkomen dat ze stoppen met hun sport of studies.

FONDS LAMBERT-LENOIR

DOELSTELLING Steun aan kinderen in het Zuiden, aan mensen met dementie en hun verwanten, en 
opleiding van geleidehonden voor mensen met een beperkt gezichtsvermogen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 15.000.

STEUN
Mons - Ghlin Oeuvre fédérale Les Amis des 

Aveugles et Malvoyants
Inzetten van blindengeleidehonden om bij te dragen tot 
de autonomie en de veiligheid van jongeren met een 
visuele beperking.

15.000 €

FILANTROPISCHE ACTIE LEONARDO 4 CHILDREN

DOELSTELLING De creativiteit en de deelname van Europese kinderen en jongeren aan artistieke en 
wetenschappelijke thema’s stimuleren, geïnspireerd door het voorbeeld van Leonardo da 
Vinci.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 190.

STEUN
Etterbeek Carano 4 Children In het kader van de 500ste verjaardag van de dood 

van Leonardo da Vinci en de 30ste verjaardag van 
de Verklaring van de Verenigde Naties over de 
Kinderrechten, lanceren van educatieve projecten om de 
creativiteit van kwetsbare Europese kinderen en jongeren 
te stimuleren; in 2019 creëerden deze projecten een 
culturele en solidaire band tussen kinderen en jongeren 
en werd aangetoond dat alle deelnemers het potentieel 
hebben om te creëren en ‘genieën’ te worden, net als 
Leonardo Da Vinci.

190 €

LHOIST SOLI FUND

DOELSTELLING Met de oprichting van dit Fonds wil de Lhoist Groep concrete steun verlenen aan zijn 
werknemers die zwaar getroffen zijn door de Covid-19-crisis in de wereld, of door een 
andere pandemie of natuurramp. Zij steunt ook gezondheids- en sociale organisaties 
die zich bezighouden met de zorg voor deze mensen, en onderzoeks-, gezondheids-, 
onderwijs- en/of sociale organisaties die betrokken zijn bij de Covid-19-crisis in de 
geografische of andere omgeving van de vestigingen van de Lhoist Groep over de hele 
wereld.

REALISATIE(S) > het Fonds heeft individuele bijstand verleend aan de gezinnen van de Lhoist Groep die 
zwaar getroffen werden door de gezondheidscrisis, om hen te helpen het hoofd te bieden 
aan uitgaven, betalingsachterstanden of een gebrek aan middelen:
>> België, Flémalle: € 5.700
>> Verenigde Staten: USD 33.835
>> Frankrijk: € 7.000
> het Fonds ondersteunde ook zeven gezondheids- en sociale organisaties voor een 
totaalbedrag van € 16.000

STEUN
Wavre - Bierges Resto du Coeur de Wavre Steunen van sociale restaurants in Wavre om, 

ten gevolge van de gezondheidscrisis, wekelijks 
evenwichtige voedselpakketten en extra non-
foodproducten (lichaamsverzorging, babyluiers, 
handgels) aan meer dan 150 bijzonder kwetsbare 
gezinnen te verdelen.

2.500 €

PORTUGAL Centro Social Serra do 
Alecrim IPSS

Bedelen van kerstpakketten aan kwetsbare gezinnen. 2.250 €
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SANTA CASA DA 
MISERICORDIA DE 
ALCANEDE

In de kerstperiode, bedelen van voedsel en kleren aan 
75 erg kwetsbare gezinnen, om de impact van de 
coronapandemie te verminderen.

2.250 €

SPANJE Fundacion banco de 
alimentos de Navarra

Steunen van een voedselbank, een non-profitorganisatie, 
om gratis voedsel te bedelen aan kwetsbare 
bevolkingsgroepen in nood.

2.000 €

Fundación Hospitalaria de la 
Orden de Malta en España

Voedsel bedelen aan gezinnen in armoede, steunen 
van sociale diensten en zorginstellingen, en ook van 
een nieuw project rond medische consultaties via 
video; eveneens verdelen van beschermingsmiddelen 
tegen het coronavirus, versterken van ouderenzorg 
in woonzorgcentra en lanceren van een telefonisch 
bijstandssysteem voor geïsoleerde ouderen.

2.000 €

Hermanas de la Compañia de 
la Cruz

Steunen van een religieuze organisatie die hulp en 
voedsel aanbiedt aan mensen zonder inkomen; en 
die zorgt voor kwetsbare ouderen en zieken, thuis of 
in woonzorgcentra, en ook voor weeskinderen in een 
kostschool.

2.500 €

VERENIGD KONINKRIJK Community Unity Project Steunen van de voedselbank, teneinde in te spelen 
op de noden van de lokale gemeenschap en van haar 
bewoners.

2.500 €

FONDS LOUISE LIÉGEOIS

DOELSTELLING Steun aan projecten om de autonomie van de bevolking in de armste landen te versterken 
en om te sensibiliseren rond solidariteit met de slachtoffers van sociale uitsluiting in 
België.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 60.000.

STEUN
Brussel Vivre ensemble éducation Grondig nadenken over andere economische en sociale 

modellen en promoten van een dringende transitie 
naar een sociaal meer rechtvaardige en duurzame 
samenleving, vanuit het inzicht dat de covid-19-
gezondheidscrisis het lijstje van bestaande crises alleen 
maar langer en intenser maakt: groeiende ongelijkheid, 
uitsluiting van de meest kwetsbaren, versnelling van de 
klimaatverandering.

20.000 €

Huy Iles de Paix Starten met meerdere ondersteuningsprogramma’s 
voor kleine landbouwproducenten in Burkina Faso en 
Benin, om voedselonzekerheid te bestrijden, de boeren 
te helpen bij experimenten om de vruchtbaarheid van 
de grond te verbeteren en de collectieve opslag van 
voorraden te versterken. Een steun dankzij het Fonds 
Louise Liégeois.

20.000 €

Schaarbeek Frères des Hommes, ONGD 
(FDH)

Bijdragen tot het uitrollen van preventie- en 
bestrijdingsmaatregelen tegen covid-19 in Kabare en 
Kalehe in Zuid-Kivu (DR Congo).

20.000 €

FONDS LUCMAUD

DOELSTELLING Het Fonds ondersteunt projecten of organisaties die het gezin en de samenleving 
versterken. Het kan onder andere jonge ondernemingen of innoverende start-ups 
ondersteunen.

REALISATIE(S) Negen projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 53.500.

STEUN
Tournai La Maison internationale de 

Tournai
Beheren van het leidingwater, recupereren van 
hemelwater, beheren van afval en energiebronnen in het 
algemeen, en benutten van zonne-energie, om studenten 
uit het Zuiden in Doornik een duurzaam, comfortabel en 
betaalbaar verblijf te kunnen aanbieden.

15.000 €
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L’ETAPE Nieuwe fietsen aankopen ter vervanging van de 
oude versleten en onherstelbare exemplaren, en 
het fietsgebruik promoten bij de bewoners van het 
opvangtehuis.

2.500 €

FRANKRIJK Association Témoins sur les 
Ondes

In werking stellen van 7 DAB+ zenders voor RCF Hauts 
de France, een van de 64 radio’s van het Franstalige 
christelijk radionetwerk, om tegen 2023 zo’n 90 % van 
het gebied te bedienen via DAB+.

3.000 €

COEXISTER Organiseren van 400 workshops in nieuwe colleges en 
lycea, voornamelijk in de regio Hauts-de-France, om 
de impact van de vereniging ‘Coexister’ bij de jongeren 
te versterken en te vergroten en hen helpen om de 
vaardigheden te verwerven die ze nodig hebben om op 
school workshops te begeleiden.

5.000 €

FAM l’orée de la forêt Aanleggen van een zintuiglijk prikkelend parcours voor 
de opgevangen volwassenen met autisme, en het ook 
toegankelijk maken voor andere instellingen in de sector.

5.000 €

Fonds Adie Doen heropleven van vergrijzende plattelandsgebieden 
in de Bourgogne-Franche-Comté (Frankrijk) en 
ondersteunen van economische kwetsbare 50-plussers 
bij het creëren van hun eigen bedrijvigheid.

5.000 €

Le Maillon Stimuleren van de vrijgevigheid via acties en tips om een 
schenkingsklimaat te ontwikkelen, ondersteunen van 
de reflectie van fysieke en morele personen die willen 
schenken, alle vormen van giften faciliteren, zowel voor 
de schenker als voor de begunstigde, en de overdracht 
van deze waarden aan de volgende generaties 
aanmoedigen.

10.000 €

MASSAJOBS Aanbieden van een innovatieve, effectieve toeleiding 
naar werk in Marseille om de werkloosheid in kansarme 
wijken te bestrijden en om 300 mensen te helpen in 
2020.

5.000 €

Tournesol -Artistes à l’hôpital 
(Antenne Nord-Pas de Calais)

Bevorderen van ontmoetingen tussen adolescenten 
aan weerszijden van de grens tussen België en Frankrijk 
– tussen de regio Hauts-de-France en Vlaanderen 
–, dankzij een kunstproject dat focust op identiteit, 
toekomst, doorreis, grenzen.

3.000 €

FONDS MAJANY

DOELSTELLING Steun aan duurzame filantropische projecten inzake educatie, armoedebestrijding, hulp 
aan zieke of kwetsbare kinderen, en aan personen met een beperking.

REALISATIE(S) Zeventien projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 117.850.

STEUN
BURKINA FASO CRAB Voort renoveren van het revalidatiecentrum in Bogandé 

(Burkina Faso): bekleden van de vloer en herstellen van 
de buitentoiletten; aankopen van bijkomend materiaal 
(katrollen, infraroodverwarming, mobiele parallelle 
staven, medische matrassen), verwerven van een motor 
om verplaatsingen te doen (preventie, revalidatie en 
behandeling) en opleiden van het personeel.

10.000 €

FRANKRIJK Sharana France Steunen van een programma voor hoger onderwijs- 
en beroepsopleiding voor jonge schoolverlaters die 
volwassen worden zonder hun secundaire studies af te 
maken; naast de gewone lessen, omvat het programma 
basislessen informatica, mechanica, elektriciteit, 
loodgieterij, verpleegkunde, naaien, schoonheidsleer 
en styling; tevens levert het programma een officieel 
getuigschrift op en garanderen de ontwikkelde 
vaardigheden duurzaam werk.

10.000 €
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GROOT-HERTOGDOM 
LUXEMBURG

Life Project 4 Youth 
Luxembourg

Bijdragen tot de sociaal-professionele inschakeling van 
17 jongeren met een auditieve beperking, in Vietnam, die 
leven in grote armoede en worden uitgesloten.

10.000 €

Catch a Smile Voedselpakketten verstrekken aan vluchtelingen op het 
Griekse eiland Samos, steunen van de lokale economie 
door een beroep te doen op lokale producenten en het 
voedsel aanbieden in jutezakken, om plasticafval te 
vermijden en het milieu te beschermen.

10.000 €

Passerell Menselijker maken van het asielrecht. 350 €
Passerell Voorlichten van asielzoekers, gerechtigden en 

uitgeprocedeerden, over hun rechten en het verloop van 
de procedures, om de verdediging en de uitoefening van 
hun rechten te bevorderen.

8.000 €

Stëmm vun der Strooss Inrichten van het terras aan een sociaal restaurant, dat 
jaarlijks 79.700 maaltijden aanbiedt aan mensen die 
kwetsbaar zijn of op straat leven, teneinde meer mensen 
te kunnen verwelkomen.

10.000 €

INDIA Mission to the Nations Verstrekken van voedselhulp in het kader van 
de lockdown ten gevolge van covid-19 in India, 
om bij te dragen tot de overleving van de armste 
bevolkingsgroepen.

4.500 €

Sharana social and 
development organisation

Verstrekken van voedselhulp en hygiënische 
hulpmiddelen aan Indische 60-plussers om de 
economische en sociale impact van de coronapandemie 
te bestrijden; en hen aanmoedigen om de sociale 
afstand zoveel mogelijk te bewaren, hoewel de meesten 
van hen leven in kleine overbevolkte woningen in 
sloppenwijken of rurale gebieden met smalle straten.

1.500 €

Sharana social and 
development organisation

Steunen van een sociaal ondernemerschapsprogramma 
om hulp te bieden aan sociaal en economisch kwetsbare 
vrouwen in rurale en stedelijke gebieden in Pondichéry 
(India) en omstreken, dankzij een kleine lening en 
adviezen; doorbreken van de armoedecyclus, verbeteren 
van het leven van de begunstigden, maar ook van leden 
van hun familie (in het bijzonder kinderen), en de lokale 
gemeenschap versterken op sociaal-economisch gebied.

15.000 €

Mission to the Nations Aankopen van voedingsproducten voor mensen in 
armoede of dakloosheid, die in India, vanwege de 
quarantaine, verstoken zijn van voedsel, medische hulp 
en water.

4.500 €

Sharana social and 
development organisation

Voedselhulp verstrekken aan een 60-tal gezinnen die 
worden ondersteund in het kader van het programma 
sociaal ondernemerschap en die de impact van de covid-
19-pandemie sterk ondervinden.

4.500 €

Sharana social and 
development organisation

Aanbieden van voedings- en hygiënische producten aan 
een 60-tal gezinnen in India, die het moeilijk hebben 
wegens de covidcrisis: verlies van inkomsten, krappe en 
overbevolkte woningen in sloppenwijken en landelijke 
gebieden met smalle straatjes, het gedeelde gebruik van 
kraantjes en toiletten door alle bewoners van een buurt, 
wat het onmogelijk maakt om de sociale afstandsregels 
te respecteren.

4.500 €

KAAPVERDIË Associação ACUB In een crèche en kleuterschool, opvangen en opvoeden 
van kinderen van kansarme gezinnen in Kaapverdië.

4.500 €

MADAGASCAR Azimut Bestrijden van de klimaatverandering in Madagascar, 
promoten van herbebossing via het creëren van 
incubatiecentra in een leeromgeving en aldus ook 
bijdragen tot sociale inclusie.

6.000 €

MAURITIUS Augustine Sr.Mereena Julia Aankopen van een busje om gasten met geestelijke 
en lichamelijke problemen vlot naar een ziekenhuis of 
terug naar het verblijfscentrum te kunnen brengen, in 
het bijzonder bij medische interventies en maandelijkse 
raadplegingen.

10.000 €
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THAILAND Baltes Claude Nestor Voedselhulp verlenen aan de bewoners van het zeer 
toeristische eiland Phuket (Thailand) dat hard wordt 
getroffen als gevolg van de coronacrisis en het 
wegblijven van de toeristen.

4.500 €

COMPTE DE DONATEURS LE MAILLON

DOELSTELLING Steun aan het mecenaat en aan filantropische intenties van Maillon op sociaal vlak in 
Europa en in de wereld.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 42.750.

STEUN
FRANKRIJK Association Cours Candelier 

Scolaire
Steunen van een vrije school die alle onderwijsniveaus 
aanbiedt aan alle kinderen, zowel vroegrijpe als kinderen 
met grote noden, om het schoolgeld van leerlingen in 
armoede te betalen.

30.000 €

La BOUQUINERIE Kwetsbare mensen een jaar lang werk geven in een 
sociale boekenwinkel in Lille en hen ondersteunen om 
achteraf autonomer te kunnen leven en een reguliere job 
te vinden.

10.000 €

Réseau Entreprendre Nord Organiseren van workshops yoga, natuurgeneeswijzen, 
hypnose, ontspanningstherapie, met de medewerking 
van coaches, sofrologen en psychologen, ten einde 
veelbelovende oprichters, overnemers en ontwikkelaars 
van bedrijven te helpen om lichamelijk en geestelijk 
gezond te blijven.

2.750 €

FONDS MULTIÂGES

DOELSTELLING Steunt cohousingprojecten voor mensen van verschillende leeftijden om een deels 
gemeenschappelijke levenswijze te ontwikkelen.

REALISATIE(S) Financiering van het project Vivâges (rue Vivegnis te Luik) voor een twaalftal individuele 
wooneenheden in het kader van een gegroepeerd woningbouwproject.

COMPTE SOLIDAIRE LAURE NOBELS

DOELSTELLING Steun aan jonge auteurs tussen 15 en 24 jaar zodat ze hun manuscript(en) kunnen 
uitgeven.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 3.000.

STEUN
Rixensart Fondation Laure Nobels Publiceren en promoten van Franstalige romans 

geschreven door jonge Belgische auteurs van 2 
leeftijdscategorieën (15 tot 19 jaar en 19 tot 24 jaar).

3.000 €

FONDS MARGARETA OCH SIXTEN VON ZWEIGBERGK

DOELSTELLING Steunt instellingen die een verblijf aanbieden aan gepensioneerde of zieke bejaarden. Ook 
financiële ondersteuning aan thuiszorg voor oude en zieke mensen.

REALISATIE(S) Negen projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 64.000.

STEUN
Brussel Armée du Salut Helpen van 65-plussers, die verblijven in België, om 

onvoorziene facturen te regelen: medische kosten, zware 
behandelingen die niet of nauwelijks worden gedekt door 
de sociale zekerheid, de jaarlijkse afrekeningsfactuur 
inzake energie, aankopen van kolen of medisch 
materiaal, begrafenissen enz. 

8.000 €

Espoir et Sourire Met de steun van 3 professionals en 6 vrijwilligers, 
opvangen van vrouwen met een lichte lichamelijke of 
verstandelijke beperking, teneinde hun gezin wat te 
ontlasten.

4.000 €
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Petites Sœurs des Pauvres-
Home St. Joseph

Vernieuwen van de uitrusting in het woonzorgcentrum, 
om bij te dragen tot het comfort van kwetsbare ouderen.

4.000 €

Evere A.M.V (Aide aux Moins 
Valides)

Organiseren van culturele en recreatiediensten voor 
mensen met een motorische beperking, met de 
medewerking van vrijwilligers zonder beperking, die 
instaan voor gratis transport en de begeleiding van de 
gerechtigden tot op de ontmoetingsplekken.

5.000 €

Lessines Elikya c/o Filles de la Charité Helpen van ouderen die het financieel moeilijk hebben, 
en betalen van hun medische kosten en het vervoer naar 
ziekenhuizen, evenals aankopen en herstellen van dure 
apparaten.

4.000 €

Manage - Fayt-lez-
Manage

Champs Libres Steunen van Ferme de La Clarine, die dagelijks een 30-tal 
‘boeren’ met een beperking opvangt, om ze te betrekken 
bij de groenteteelt en kleine fokkerij, evenals bij het 
beheren van een kleine veestapel, en bij het verwerken en 
verkopen van de producten in de boerderijwinkel.

4.000 €

Mons - Cuesmes ESoP Verder inrichten van de keuken en de cafetaria, 2 
leefplekken die essentieel zijn om een kwetsbaar publiek 
warm en veilig op te vangen.

5.000 €

Oudergem Réseau de Santé du Vieux Ste 
Anne

Organiseren en aanmoedigen van buurtsolidariteit om 
kansarme ouderen te helpen.

15.000 €

Réseau-Santé de Watermael-
Boitsfort

Als vrijwilliger uitvoeren van kleine klussen of bezoeken 
aan mensen die eenzaam of ouder zijn, of een beperking 
hebben, om hen te helpen hun eenzaamheid even te 
vergeten.

15.000 €

COMPTE DE DONATEURS ODM

DOELSTELLING Steun aan universiteiten en kankeronderzoekdsprojecten.
REALISATIE(S) Een steun van € 15.200 aan de UCL - Fondation Louvain (Louvain-la-Neuve) voor de 

realisatie van een kunstwerk ter nagedachtenis van Yves du Monceau.

FONDS PAIX ET PROSPÉRITÉ

DOELSTELLING Steun aan humanitaire projecten in Israël, en ook aan mensen die zich verdienstelijk 
maken door het ontwikkelen van een hoog educatieniveau, vooral inzake muziek.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 27.000.

STEUN
ISRAËL Havatzelet – Education 

and culture institutions of 
Hashomer Hatzair

Versterken van de bekwaamheid van 18 Joodse en 
Arabische leerkrachten om een transformatieproces door 
te voeren in hun klas en hen een trainingsprogramma 
aanbieden om via gemeenschappelijke lessen een 
boodschap van verdraagzaamheid, integratie en 
aanvaarding te communiceren; aldus verwerven jonge 
Joden en Arabieren een meer complexe, kritische en 
inclusieve visie op de maatschappij.

12.000 €

The Feuerstein Institute Verdienstelijke jonge Israëli’s van Ethiopische origine 
helpen om toegang te krijgen tot de beste Israëlische 
universiteiten met de meest prestigieuze departementen; 
deze universiteiten zijn moeilijk toegankelijk, omdat het 
toelatingsexamen cultureel vooringenomen is.

15.000 €

FONDS LES PEN’S

DOELSTELLING Verschillende doelstellingen wereldwijd: gelijke kansen bevorderen door onderwijs 
en toegang tot gezondheidszorg; het helpen beschermen van de gezinsstructuur van 
mensen in moeilijkheden; aanmoedigen van talenten en roepingen; vooruitgang op vlak 
van gezondheid stimuleren, zowel op het terrein als op vlak van onderzoek (meer bepaald 
genomica); en het garanderen van de overdracht van knowhow aan ontwikkelingslanden.
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REALISATIE(S)
In het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, heeft het Fonds vier projecten gesteund 
voor een totaalbedrag van € 26.000.

STEUN
Anderlecht NOJAVEL ! Steunen van een sociale en solidaire kruidenier; ophalen 

en herverdelen van levensmiddelen aan gezinnen in 
grote armoede en aan verenigingen die hulp bieden aan 
de meest kwetsbaren.

6.000 €

Brussel Nativitas Aankopen van levensmiddelen en keukenmateriaal 
om het hoofd te bieden aan de toenemende vraag van 
mensen die in kansarmoede beland zijn wegens de 
coronacrisis.

10.000 €

Elsene HuNeeds Aanbieden van levensmiddelen en gezondheidsmateriaal 
en betalen van de achterstallige huur van de meest 
kwetsbare mensen, om hen te helpen het hoofd te 
bieden aan de coronacrisis; vanuit een vzw die werd 
opgericht om daklozen te helpen hun leven terug op te 
bouwen.

5.000 €

Ganshoren Hand Hyppo Steunen van geïsoleerde en oudere mensen in de 
buurt met: boodschappen, vervoer en aankopen van 
geneesmiddelen, spelletjes en materiaal voor kinderen, 
maskers en desinfecterende handgel.

5.000 €

FONDS PIANTRO VOOR DE ANTROPOSOFISCHE WERKGEBIEDEN

DOELSTELLING Steun aan projecten, culturele initiatieven of manifestaties in België, die vanuit de basis 
van de antroposofie werken.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 2.000.

STEUN
Turnhout De Reuzetuin Vormgeven van een groene oase van circa 3000m² in 

het centrum van de gemeente Arendonk: omvormen 
van de gebouwen aan de straatkant tot een thuis voor 
mensen met een beperking; en de tuin herinrichten en 
geregeld openstellen voor de buurtbewoners en voor 
het organiseren van sociale, culturele en ecologisch 
bewustmakende activiteiten.

1.000 €

Wervik - Geluwe Bonte Hannes Organiseren van een themaweekend voor jongeren 
over water, om de wezenlijke aspecten van 
water te ontdekken vanuit een goetheanistisch-
natuurwetenschappelijke methode en een 
geesteswetenschappelijke (antroposofische) en 
cultureel-kunstzinnige benadering.

1.000 €

FILANTROPISCHE ACTIE PROTESTANT CHURCH OF ANTWERP

DOELSTELLING Protestantse solidariteitsinitiatieven met een sociaal karakter steunen.
REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 17.000.

STEUN
Anderlecht Solidarité Protestante Jongeren in Rwanda financieel helpen om secundair 

onderwijs te volgen, om te vermijden dat ze bij gebrek 
aan middelen niet meer naar school zouden gaan. 

10.000 €

Brussel Armée du Salut Driemaal per week dagopvang organiseren voor 
mensen die zich in een geïsoleerde situatie (dreigen 
te) bevinden, om hun isolement te bestrijden; 
organiseren van knutselateliers, rondleidingen en 
Nederlandse les via gesprekstafels; om bij te dragen 
tot ontmoetingsmomenten, teneinde de deelnemers te 
helpen nieuwe sociale relaties aan te knopen.

7.000 €
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FONDS JOSEPH SCHEPERS - GERMAINE LIJNEN

DOELSTELLING Projecten voor kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Projecten rond 
de bescherming en ontsluiting van erfgoed. Projecten die bestuursvormen helpen 
optimaliseren.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 5.000.

STEUN
Brussel - Laken RED/Laboratoire pédagogique 

asbl : La Petite Ecole
Het onderwijs in België toegankelijker maken 
voor asielkinderen die nooit naar school gingen, 
om schooluitval te vermijden, en om hen via een 
aangepast programma te integreren in het Belgische 
schoolsysteem.

5.000 €

FONDS SOROPTIMIST INTERNATIONAL BELGIË

DOELSTELLING Steun aan initiatieven die bijdragen tot een beter leven voor vrouwen en kinderen (via 
educatie, autonomie, gezondheid, rechtsregels). 

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 1.500.

STEUN
Brugge Soroptimisten internationaal 

België Brugge
Bijscholen en ondersteunen van de vroedvrouwen in 
Popokabaka (DR Congo) door een gekwalificeerd team 
van vroedvrouwen van het AZ Sint-Lucas Brugge.

1.500 €

FONDS STELDUST

DOELSTELLING Solidariteit met personen in een onzekere situatie in België en in het buitenland.
REALISATIE(S) > negen projecten kregen steun, waarvan twee een gezamenlijke steun van het Fonds 

Steldust en andere Fondsen
> toekennen van € 50.000 steun aan het programma Boost in Verviers
> als reactie op de Covid-19 gezondheidscrisis, heeft het Fonds:
>> een bedrag van € 30.000 toegekend aan het CHC van Luik, via een projectrekening 
geopend door de ziekenhuisinstelling binnen de Stichting
>> een bedrag van € 60.000 toegekend voor projecten die worden gesteund door het 
Fonds voor solidaire Zorg van de Koning Boudewijnstichting

STEUN
Elsene Médecins Sans Frontières/

Artsen zonder grenzen
Bestrijden van HIV/AIDS in en rond het ziekenhuis 
van Kabinda, Kinshasa (DR Congo), door 7 
gezondheidsdiensten te helpen om de toegang tot het 
behandelen en het opsporen van HIV uit te breiden en 
om medische en psychosociale ondersteuning aan te 
bieden aan patiënten met HIV; dankzij de steun van 
de Fondsen Steldust, Raadsheer Carlos Danneels, M. 
Waeyenborghs, D.V., Julia Ertryckx, Nicolas Dehu, Arlette 
Lemaître, Yvette Barrier, Maria Moulliard, Marcel en 
Jeannine Verschaeve-Louage, Fruit de deux vies, en 
Gabriella Vanderleyden.

173.500 €

Fernelmont Fédération des restos du 
coeur de Belgique

Kopen van een grote hoeveelheid vlees om het dagelijkse 
menu van de sociale restaurants te verbeteren.

42.500 €

Huy - Tihange ARSIM - La Pommeraie Aanleggen van een pad doorheen de verschillende 
therapeutische zones van het domein van de instelling, 
om verplaatsingen van bewoners met een verminderde 
mobiliteit te bevorderen.

20.000 €

Liège Centre d’Accueil pour Enfants 
‘La Maison Heureuse’

Uitvoeren van werkzaamheden in een tehuis, om meer 
minderjarige moeders te kunnen  opvangen, ten einde 
te vermijden dat ze afhaken op school, werkloos, arm of 
depressief en zelfs mishandeld worden.

10.000 €
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Sans Logis Verwerven van de nodige uitrusting en uitvoeren van 
werkzaamheden in 3 opvangtehuizen voor daklozen, om 
bij te dragen tot hun sociale herinschakeling.

42.500 €

Namur - Naninne Ligue Belge de la Sclérose 
en Plaques - Communauté 
Française

Bevorderen van de gezondheid, de autonomie, het 
welbevinden en de levenskwaliteit van mensen 
met multiple sclerose, hen individueel en collectief 
begeleiden, hen helpen om hun plannen uit te voeren, 
zich te ontplooien en kwalitatief te leven binnen een 
inclusieve samenleving; zoeken naar oplossingen om 
thuis te kunnen blijven wonen, hen helpen bij het vinden 
of behouden van een job, en hen aanmoedigen om fysiek 
actief te zijn en administratieve stappen te zetten; en hen 
financieel steunen.

42.500 €

Saint-Georges-sur-
Meuse

A.A.A. - Mistral Digitaliseren van de infrastructuur om het comfort 
van de bewoners en de medewerkers te verbeteren: 
updaten van het IT-park, installeren van een WIFI-netwerk 
en van een programma om de gegevensverzameling 
en communicatie tussen verschillende functies te 
vergemakkelijken en om de zorgkwaliteit te verbeteren; 
inrichten en schilderen van een televisiekamer; 
en aankopen van het benodigde meubilair, een 
televisietoestel en elektronisch materiaal.

40.000 €

Sint-Lambrechts-Woluwe Eqla (anciennement Oeuvre 
Nationale des Aveugles)

In partnerschap met het gezin en de school, begeleiden 
van jongeren met een visuele beperking die les volgen in 
een gewone school.

42.500 €

Waregem Stichting Alzheimer 
Onderzoek

Steunen van een onderzoeksproject met als titel 
‘The dynamic interplay of the complement system, 
immune cell infiltration and extracellular vesicles at the 
choroid plexus in Alzheimer’s disease pathogenesis’, 
dat nieuwe inzichten moet opleveren over de rol van 
de plexus choroideus bij dementie en uiteindelijk kan 
leiden tot het ontdekken van nieuwe sleutelmoleculen 
of -mechanismen die belangrijk kunnen zijn voor de 
preventie of behandeling van dementie.

73.500 €

FONDS TEROO

DOELSTELLING Het Fonds heeft als doel maatschappelijke, ecologische en/of educatieve projecten te 
steunen. 

REALISATIE(S) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 5.000
> het Fonds kende structurele steun toe aan de sociale coöperatie De Volle Grond 
(Antwerpen) via de aankoop van aandelen voor een bedrag van € 5.000
> in antwoord op de crisis door de Covid-19-pandemie heeft het Fonds bijgedragen aan 
de noodoproep Covid-19 voor personen in armoede (€ 50.000), aan het Fonds Dr. Daniël 
De Coninck - eerstelijnszorg (€ 50.000) en aan het Fonds voor Solidaire Zorg (€ 50.000)

STEUN
Genappe - Bousval L’Autre Jardin Installeren van systemen voor de distributie van water, 

om een groentetuin van 30 are te besproeien en te 
irrigeren.

5.000 €

FONDS JOZEF VAN AMMEL

DOELSTELLING Steun aan kinderprojecten, natuurbescherming en de strijd tegen kanker. 
REALISATIE(S) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 20.000

> gezamenlijke steun van het Fonds Jozef Van Ammel en andere Fondsen aan Unicef en 
de Stichting tegen Kanker

STEUN
Sint-Niklaas Vogelbescherming 

Vlaanderen vzw
In het kader van de bescherming van de kerkuil, alle nog 
resterende broedplaatsen in Vlaanderen veiligstellen en 
op andere geschikte plekken aangepaste nestkasten 
plaatsen om nieuwe broedgelegenheid te scheppen.

20.000 €
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FONDS JEAN VAN CAKENBERGHE EN CÉLINA VAN DYCK

DOELSTELLING Steunen van humanitaire projecten over de hele wereld, gericht op kansarme, zieke, arme 
of kwetsbare mensen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 10.000.

STEUN
Arlon Aide et Soins à Domicile de la 

Province de Luxembourg
Lanceren van acties om bij te dragen tot het welbevinden 
van het zorgpersoneel, dat constant op de baan 
is: plaatsen van ‘autoslides’ op de autozetel om 
gemakkelijker in en uit het voertuig te kunnen, teneinde 
spier- en skeletaandoeningen te vermijden; en aankopen 
van geïsoleerde waterflessen om het personeel aan 
te moedigen om genoeg vocht op te nemen tijdens 
hittedagen.

10.000 €

FONDS PIERRE VAN DER MERSCH

DOELSTELLING Steun aan culturele projecten, met bijzondere aandacht voor muziek, film en 
geschiedenis.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 4.000.

STEUN
Ukkel Help Osra Ethiopia Voorzien in drinkwater in een Ethiopisch dorp, 

gelegen op zo’n 100km van de hoofdstad Addis 
Abeba, en bevorderen van de hygiëne binnen de 
dorpsgemeenschap.

4.000 €

FONDS JO VANHECKE

Partner(s) FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Veiligheid en Preventie

DOELSTELLING Steun aan projecten van organisaties en voetbalclubs die ervoor zorgen dat voetbal een 
sociaal en veilig gebeuren is.

REALISATIE(S) Projectoproep: zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 37.000.

STEUN
Brugge - Sint-Andries Cercle Brugge KSV VZW Samen met de fans werken aan een actieplan om 

pyrotechnisch materiaal te weren, om te voorkomen 
dat de supporters brandwonden en andere lichamelijke 
letsels oplopen, en om te ijveren voor een familiale en 
toegankelijke vereniging voor jong en oud.

4.250 €

Club Brugge Foundation Maken van een videoreeks ‘This is your Captain 
speaking’, waarin de ploegkapitein de fans oproept tot 
een positieve sfeerbeleving, zonder geweld, spreekkoren 
of negatief supportersgedrag; en kiezen van de thema’s 
in dialoog met de fans.

7.500 €

Charleroi Fondation Sporting de 
Charleroi

Organiseren van een preventiecampagne bij de 
voetbalsupporters tegen alle vormen van uitsluiting, met 
een focus op racisme; en via een pedagogische reis naar 
Auschwitz waarschuwen voor de gevaren van totalitaire 
en extremistische ideologieën.

3.000 €

Gent Voetbal in de stad Uitbreiden van de sensibilisering van de supporters 
rond drugpreventie, tot alle Gentse jongeren en 
jongvolwassenen, in samenwerking met het ‘Elk Talent 
Telt’-partnerschap en de sociaal-sportieve praktijken van 
de KAA Gent Foundation, om het gebruik van verdovende 
middelen in het stadion maar ook daarbuiten terug te 
dringen.

5.250 €

Kortrijk KV Kortrijk Voortzetten van het project rond positief supporteren en 
daarbij focussen op: de dialoog met de supporters over 
de sfeerbeleving in het stadion, een nieuwe website met 
registratie en pushmeldingen, een digitale babbelbox 
voor ideeën van supporters én duidelijke belettering in 
het stadion.

5.250 €
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Mechelen SupportersOrgaan Malinwa 
vzw YR KV Mechelen

Inzetten op directe communicatie met de SLO 
(supporters’ liaison officer), de club, de cel veiligheid 
en de supporters, om de brug te slaan tussen alle 
betrokkenen, en om aldus pyrotechnisch materiaal op 
een proactieve manier uit het stadion te houden.

4.250 €

Zulte SV Zulte Waregem Voortzetten van de projecten rond alcohol- en 
drugspreventie, i.s.m. de stad Waregem en de werkgroep 
middelenpreventie, via controles aan de ingang, acties 
rond alcoholvrij bier en workshops, om jongeren en 
risicogroepen niet alleen tijdens de wedstrijden, maar 
ook daarbuiten te sensibiliseren.

7.500 €

FONDS VAUBAN

DOELSTELLING Steun aan projecten die het algemeen welzijn bevorderen in de volgende domeinen: 
welzijn, wetenschappen, cultuur, onderwijs, milieubescherming en biodiversiteit. 

REALISATIE(S) Tien projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 296.650.

STEUN
Wavre CathoBel / 1RCF Belgique Steunen van filantropische, wetenschappelijke, culturele, 

educatieve en milieu-initiatieven ten bate van het 
algemeen belang.

20.140 €

FRANKRIJK Formation et Annonce Lanceren en ontwikkelen van digitale activiteiten 
(websites, sociale netwerken, elektronische nieuwsbrief); 
steunen en aangaan van partnerschappen met 
verwante organismen van algemeen belang; en zorgen 
voor publicaties, tentoonstellingen, conferenties en 
cursussen, beurzen, wedstrijden, prijzen en beloningen.

105.000 €

AFEE (Association Familiale 
d’Éducation en Essonne)

Onderrichten van kinderen en hen tot volle wasdom 
brengen, in eenheid van hart, lichaam en geest.

6.650 €

Association Civilisation de 
l’Amour

Bestuderen en beschrijven van het Franse architecturaal 
erfgoed.

1.020 €

Association de Bienfaisance 
MLK

Bijstand bieden en uitvoeren van filantropieacties ten 
bate van kwetsbare en noodlijdende mensen, evenals 
van acties rond de bescherming van minderheden, 
vrouwen en kinderen.

15.000 €

Etude, Formation, Accueil et 
Annonce - EFAA

Lanceren en ontwikkelen van een digitaal project 
(websites, sociale netwerken, elektronische nieuwsbrief), 
en steunen of creëren van partnerschappen met 
organismen van algemeen belang om tentoonstellingen, 
conferenties en cursussen, beurzen en prijzen te 
organiseren en om publicaties, tv-documentaires, dvd’s 
en cd’s te maken.

90.000 €

Les Amis du Projet Imagine Voortzetten van een leertraject rond actief burgerschap 
(Ecoles Imagine), teneinde tegen het schooljaar 2022-23 
zo’n 10.000 jongeren in Frankrijk te helpen om betrokken 
burgers te worden.

8.000 €

L’Institut européen de la 
French Riviera

Steunen van het Europees instituut bij het organiseren 
van uitwisselingen, denkoefeningen en culturele, 
wetenschappelijke en geschiedkundige activiteiten in 
Frankrijk en in Europa, teneinde bij te dragen tot het 
algemeen welzijn en het algemeen belang.

4.750 €

Pro Multis Aanbieden van educatieve vakanties in de Haute-
Savoie aan kwetsbare jongeren; instaan voor de 
opleidingskosten van de animatoren van het centrum, en 
gedeeltelijk financieren van de werkzaamheden in een 
chalet, dat kan worden gebruikt door organisaties die 
ijveren voor de opvoeding van de meest kansarmen.

38.600 €
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Visitatio Steunen van een begeleidingsproject dat mensen met 
een ernstige, voortschrijdende ziekte, tot het einde, thuis 
steunt en troost; met de hulp van buren en vrienden, 
naasten, gespecialiseerde zorgverstrekkers, artsen, 
verpleegkundigen en vrijwilligers; en het model delen met 
andere geïnteresseerde verenigingen.

7.490 €

FONDS BARON JEAN CHARLES VELGE

DOELSTELLING ULB-leerstoel Geschiedenis Tweede Wereldoorlog; beurs om te studeren aan de 
Muziekkapel Koningin Elisabeth; steun aan sociaal kwetsbare personen in België en in 
ontwikkelingslanden.

REALISATIE(S) Negen projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 55.050.

STEUN
Elsene Université Libre de Bruxelles Organiseren van een reeks conferenties in het kader van 

de internationale leerstoel geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog aan de ULB.

15.000 €

Geel Amie: Aide Médicale 
Internationale à l’Enfance

Voortzetten van een Free Clinics-project in Barangay 
Sampaloc (Filipijnen) dat in 2018 werd opgestart om 
alle patiënten met tuberculose te behandelen en te 
vermijden dat sommigen resistent worden tegen de 
geneesmiddelen; toezien op een correct innemen 
van hun geneesmiddelen en verzekeren van een 
maandelijkse opvolging, om te controleren of de 
behandeling goed evolueert.

5.000 €

Kortrijk Euterpe Steunen van de concertvereniging Euterpe vzw om 
kwaliteitsvolle kamermuziek te blijven promoten, om 
een podium aan te bieden aan Vlaamse componisten 
en jonge uitvoerders en om zowel historische als meer 
recente werken te programmeren.

1.000 €

Leuven Ligue SLA Belgique Verdedigen van de belangen van ALS-patiënten, op het 
nationale en internationale niveau: hen gratis zorg en 
steun aanbieden, eveneens hun gezin ondersteunen, de 
publieke opinie sensibiliseren en het wetenschappelijk 
onderzoek stimuleren.

5.000 €

Sint-Gillis L’Ilot Steunen van kwetsbare daklozen en hun gezin in Brussel 
en in het Waals Gewest, en hen diensten aanbieden op 
maat van hun specifieke situatie.

4.000 €

Sint-Pieters-Woluwe Via Don Bosco Lanceren van een campagne voor het brede publiek 
en de beleidsmakers om het recht op onderwijs voor 
meisjes te promoten en ervoor te zorgen dat ze op 
school kunnen blijven, aangezien heel wat meisjes 
wereldwijd de schoolbanken dreigen te moeten verlaten, 
ten gevolge van de coronacrisis.

6.500 €

Waterloo Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth

Toekennen van een beurs aan een jonge getalenteerde 
‘artist in residence’ bij de Muziekkapel, om deze persoon, 
via deze professionele integratie, in staat te stellen 
zijn opleiding voort te zetten en podiumervaring te 
verwerven.

15.000 €

Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth

Steunen van de Muziekkapel om jonge talenten toe 
te laten zich te vervolmaken in het beoefenen van de 
klassieke muziek; en daarnaast verdedigen van het 
Europese culturele erfgoed inzake klassieke muziek.

1.750 €

Zwevegem Surplus “+” Verdelen van voedingswaren, onderhouds- en 
verzorgingsproducten onder een 50-tal kansarme 
gezinnen (ongeveer 145 mensen) in Groot-Zwevegem.

1.800 €

FONDS MARCEL EN JEANNINE VERSCHAEVE-LOUAGE

DOELSTELLING Steun aan initiatieven die de levenskwaliteit van personen met een beperking verbeteren, 
die kwetsbare mensen opnieuw een plaats helpen vinden in de samenleving en die 
humanitaire acties ondersteunen. 
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REALISATIE(S) Vijf projecten werden gesteund, waarvan er drie een gezamenlijke steun kregen van het 
Fonds Marcel en Jeannine Verschaeve-Louage en andere Fondsen.

STEUN
Antwerpen Bond zonder Naam Sociaal Concreet helpen van mensen in nood op het vlak van 

huur, huurwaarborg, energiekosten enz.
7.500 €

Elsene Médecins Sans Frontières/
Artsen zonder grenzen

Bestrijden van HIV/AIDS in en rond het ziekenhuis 
van Kabinda, Kinshasa (DR Congo), door 7 
gezondheidsdiensten te helpen om de toegang tot het 
behandelen en het opsporen van HIV uit te breiden en 
om medische en psychosociale ondersteuning aan te 
bieden aan patiënten met HIV; dankzij de steun van 
de Fondsen Steldust, Raadsheer Carlos Danneels, M. 
Waeyenborghs, D.V., Julia Ertryckx, Nicolas Dehu, Arlette 
Lemaître, Yvette Barrier, Maria Moulliard, Marcel en 
Jeannine Verschaeve-Louage, Fruit de deux vies, en 
Gabriella Vanderleyden.

173.500 €

Jabbeke Blindenzorg Licht en Liefde Verder afwerken van een speciaal ingericht 
binnenvaartschip om heel Vlaanderen te doorkruisen, 
teneinde heel veel mensen te laten ervaren hoe het 
is om als blinde/slechtziende op een kwalitatieve en 
comfortabele manier te leven met vier zintuigen.

7.500 €

Koekelberg Action Damien In 2021, intensiever opsporen en opvolgen van zieken 
met lepra, framboesia, de Buruli-zweer en tuberculose, 
in de Evenaarsprovincie (DR Congo); dankzij de Fondsen 
Henriette De Laat, Guido Heyrbaut, Damman Latrique, 
Famille Nicolas Dehu, Maria Moulliard, Marie-Henriette, 
Marcel et Jeannine Verschaeve-Louage, Richard 
Depasse, JMJS Breugelmans, Pro Veritate en Yvette 
Barrier.

106.250 €

Sint-Jans-Molenbeek Licht voor de Wereld Aankopen van een nieuw anesthesietoestel voor het 
Mwangaza oogziekenhuis, Kolwezi (DR Congo), om 
kinderen met vermijdbare blindheid, onder algemene 
verdoving, veilig te kunnen opereren; dankzij de steun 
van het Fonds Verschaeve-Louage.

7.500 €

FONDS PHILIP VLEUGELS

DOELSTELLING Steun aan lokale projecten voor natuurbehoud en bevordering van de biodiversiteit, en 
aan de sociale, economische en culturele integratie van blinden en slechtzienden in onze 
maatschappij. 

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 13.000.

STEUN
Mechelen Natuurpunt Beheer Aankopen van 6,44 ha extra natuurgebied in Lummen 

om de Vallei van de Zwarte Beek, het grootste 
natuurgebied van Natuurpunt (1500 hectare), verder uit 
te breiden.

13.000 €

FONDS ROSALIA WAEGEMANS

DOELSTELLING Steun aan zeer diverse projecten: voor minstbedeelden, wetenschappelijk onderzoek, 
cultuur en bescherming van biodiversiteit.

FONDS M. WAEYENBORGHS

DOELSTELLING Steun aan onderzoek tegen levensbedreigende ziekten, patiëntenrechten en de 
maatschappelijke integratie van personen met een handicap, van oorlogsinvaliden en 
-slachtoffers.
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REALISATIE(S) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 20.000
> gezamenlijke steun van het Fonds M. Waeyenborghs en andere Fondsen aan Artsen 
Zonder Grenzen
> toekennen van € 25.000 steun voor de activiteiten van het Fonds voor biochemisch 
kankeronderzoek (Fund for Research on biochemical research on cancer - zie Medisch-
wetenschappelijk onderzoek)

STEUN
Elsene Médecins Sans Frontières/

Artsen zonder grenzen
Bestrijden van HIV/AIDS in en rond het ziekenhuis 
van Kabinda, Kinshasa (DR Congo), door 7 
gezondheidsdiensten te helpen om de toegang tot het 
behandelen en het opsporen van HIV uit te breiden en 
om medische en psychosociale ondersteuning aan te 
bieden aan patiënten met HIV; dankzij de steun van 
de Fondsen Steldust, Raadsheer Carlos Danneels, M. 
Waeyenborghs, D.V., Julia Ertryckx, Nicolas Dehu, Arlette 
Lemaître, Yvette Barrier, Maria Moulliard, Marcel en 
Jeannine Verschaeve-Louage, Fruit de deux vies, en 
Gabriella Vanderleyden.

173.500 €

Haacht - Wespelaar Mamas for Africa Identificeren van vrouwen die het slachtoffer zijn 
van seksueel geweld in het oosten van Congo; 
vergemakkelijken van hun toegang tot medische en 
psychologische zorg, bevorderen van hun sociale 
re-integratie en organiseren van sensibiliserings- en 
preventiecampagnes; en mannen expliciet betrekken als 
bemiddelaar.

20.000 €

WELLBEING FUND

DOELSTELLING Steun aan sociale ondernemers en managers voor een cultuur die meer inzet op 
persoonlijke ontplooiing.

REALISATIE(S) Logistieke steun voor de ontwikkeling van het project.

FONDS WIBI

DOELSTELLING Ondersteuning van de strijd tegen armoede  bij kinderen en gezinnen en van jong talent 
en bedrijven die blijk geven van inzet, initiatief en de wil om duurzame projecten te 
ondernemen.

REALISATIE(S) > drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 26.000
> toekennen van € 5.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Dieter (zie Kinderen en 
jongeren)

STEUN
Leopoldsburg - Heppen HOGER OP Aankopen van smartphones voor kansarme mensen 

en organiseren van opleidingen om ze optimaal te 
gebruiken; om in contact te blijven met familie en 
vrienden en om informatie in te winnen over belangrijke 
zaken zoals ziekenzorg, hospitalisering, sociale diensten 
en mobiliteit. 

6.000 €

Leuven De Wissel Organiseren van een uitstap naar Planckendael met 
de jonge kwetsbare gezinnen (met baby) van het 
begeleidingscentrum Shelter en hen helpen bij het 
inrichten van hun woonplek; en organiseren van culturele 
activiteiten, begeleid door een coach, voor de jongeren 
van het Overkophuis om hen te teasen en hun talenten te 
laten groeien in een warme omgeving.

10.000 €

Meeuwen-Gruitrode Welzijnsschakel 
‘Tochtgenoten’ Oudsbergen

Aanschaffen van laptops/ipads voor de lagere scholen in 
Meeuwen-Gruitrode, om ze in te zetten voor de digitale 
ondersteuning van kansarme gezinnen en leerlingen met 
specifieke leerproblemen, die thuis of op school over 
geen of onvoldoende digitale middelen beschikken en/of 
deze niet kunnen gebruiken.

10.000 €
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FONDS MADELEINE WIGAND

DOELSTELLING Steun aan initiatieven ten bate van enerzijds wezen in de hele wereld, en anderzijds 
wetenschappelijk kankeronderzoek.

REALISATIE(S) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 16.000
> toekennen van € 15.000 steun voor de activiteiten van het Fonds voor biochemisch 
kankeronderzoek (Fund for Research on biochemical research on cancer - zie Medisch-
wetenschappelijk onderzoek)

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Soeurs de Marie de 
Popokabaka

Afwerken van een nieuw weeshuis van de Zusters van 
Maria in Mbankana (DR Congo), dat onderdak zal bieden 
aan de weeskinderen die worden opgevangen door de 
verschillende gemeenschappen van de Zusters van 
Maria van Popokabaka.

16.000 €

FONDS VRIENDEN VAN ASSOCIATION POUR LES NATIONS UNIES

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten die de acties en waarden van de Verenigde Naties 
promoten in Franstalig België.

FONDS VRIENDEN VAN BANK DEGROOF PETERCAM FOUNDATION

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten op het gebied van milieubescherming en onderwijs van 
kansarme jongeren in België.

FONDS VRIENDEN VAN EVENS FOUNDATION

DOELSTELLING Filantropen steunen duurzame projecten van de Evens Stichting die bijdragen tot een 
sterk Europa van burgers en staten, met respect voor culturele en sociale diversiteit.

FONDS VRIENDEN VAN HUMAN RIGHTS WATCH

DOELSTELLING Filantropen steunen de ‘Human Rights Watch’s Global Challenge’ die diepgaand 
onderzoek combineert met bewustmaking en mobilisatie van beleidsmakers.

FONDS VRIENDEN VAN IDEA EUROPE FOUNDATION

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de stichting IDeA, die bijdragen tot de economische, 
sociale, educatieve, culturele, wetenschappelijke en humanitaire ontwikkeling van 
opkomende landen of ontwikkelingslanden, in het bijzonder in Armenië en de Armeense 
diaspora. 

THE EUROPEAN FRIENDS OF ACCOUNT OF THE INTERNATIONAL CRISIS GROUP

DOELSTELLING ICG is een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich inzet voor het voorkomen en 
oplossen van gewapende conflicten wereldwijd.

FONDS VRIENDEN VAN IPIS

DOELSTELLING Filantropen steunen onderzoeksprojecten rond thema’s als natuurlijke rijkdommen, 
wapenhandel, gewapend conflict, maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
mensenrechten.

FONDS VRIENDEN VAN JUSTICE-EN-LIGNE ET QUESTIONS-JUSTICE

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten die de kloof tussen justitie en burgers dichten door 
aan het brede publiek de werking van justitie uit te leggen.
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FONDS VRIENDEN VAN OUDERS VAN VERONGELUKTE KINDEREN (OVK)

DOELSTELLING Filantropen steunen preventieprojecten inzake verkeersveiligheid 
en begeleidingsprojecten voor slachtoffers en hun familie (met o.a. de oprichting van een 
expertisecentrum in Wallonië).

FONDS VRIENDEN VAN RONDOM GEZIN

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten inzake opvoedingsondersteuning, relaties, 
rouwverwerking... ten dienste van gezinnen in Vlaanderen.

FONDS VRIENDEN VAN THE RUSSIAN IMPERIAL FOUNDATION

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die kankeronderzoek financieren in Rusland en die de 
Russische cultuur promoten. 

FONDS DES AMIS DE SOLIDARCITÉ

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling van jongeren 
en tot hun integratie in de maatschappij als verantwoordelijke, actieve, kritische en 
solidaire burgers.

FONDS VRIENDEN VAN SPES-FORUM

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die bouwen aan een pluralistisch netwerk van personen en 
organisaties die zich inzetten om spiritualiteit in economie en samenleving te promoten.

FONDS VRIENDEN VAN TOOLBOX

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van vzw ToolBox die doeltreffende beheersstrategieën 
en -technieken ontwikkelt om de de sociale sector  te helpen zijn maatschappelijke 
doelstellingen te realiseren.

FONDS VRIENDEN VAN TRANSPARENCY INTERNATIONAL BELGIUM

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die streven naar strengere anticorruptienormen in 
de privésector, meer ethisch bankieren en het evalueren van de toepassing van de 
internationale anticorruptieconventies.

SCHENKERSKRING UNITED HUMANS

DOELSTELLING Giften inzamelen voor innovatieve projecten in dienst van het algemeen belang en voor 
verenigingen die bijdragen tot een meer inclusieve en betrokken samenleving.

FONDS VRIENDEN VAN WIKIMEDIA BELGIUM

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de vzw Wikimedia België die de open toegang tot en 
het delen van kennis bevorderen, vooral op regionaal, federaal en Europees niveau.

FONDS LAMBERT-LENOIR

DOELSTELLING Steun aan kinderen in het Zuiden, aan mensen met dementie en hun verwanten, en 
opleiding van geleidehonden voor mensen met een beperkt gezichtsvermogen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 15.000.

STEUN
Mons - Ghlin Oeuvre fédérale Les Amis des 

Aveugles et Malvoyants
Inzetten van blindengeleidehonden om bij te dragen tot 
de autonomie en de veiligheid van jongeren met een 
visuele beperking.

15.000 €
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VERSTERKEN VAN HET VERENIGINGSLEVEN

DIGITALISERING VERENIGINGSLEVEN

Operationele partner(s) Sia Partners

DOELSTELLING Versterken van de digitale maturiteit van de verenigingssector in België. 
REALISATIE(S) > publicatie met Sia Partners ‘Waarom uw vereniging digitaliseren en waar te beginnen?’. 

Hoe begin je aan de digitalisering van je vereniging? Deze publicatie biedt een denkkader 
voor verenigingen om hen te ondersteunen bij het maken van een digitale omslag
> lancering van de projectoproep ‘Go.Digit ! Digitaal tot uw dienst’, selectie in 2021
> digitale intervisiebijeenkomst van de laureaten van de projectoproep ‘Go.Digit! Digitaal 
tot uw dienst – 2019’ onder begeleiding van Sia Partners met interventies van David 
Nassen (BSAE) en Bruno Schröder (Microsoft).

VENTURE PHILANTHROPY FONDS

Operationele partner(s) Pro Bono Partners: Bain&Company, Pwc, Essensys, One Child One Dream, BDO, Board Companions

Financiële partner(s) BNP Paribas Fortis Private Banking sinds 2015

DOELSTELLING Het Venture Philanthropy Fonds steunt verenigingen of ondernemingen in de sociale 
economie die gevestigd zijn in België en die zich inzetten voor sociale inclusie in België. 
Steun voor het financieren van externe consultancy en investeringen, coaching, en het 
netwerk van de Stichting wordt ingezet.

REALISATIE(S) > projectoproep ‘Venture Philanthropy Fonds’ 2020: 13 nieuwe projecten kregen steun 
voor een totaalbedrag van € 1.752.000
> organisatie van de actie ‘Coups de Cœur’ van het Venture Philanthropy Fonds voor de 
werknemers en klanten van de financiële partner (december) 
> organisatie van drie online sessies ‘Sharing@Venture’ voor uitwisseling tussen laureaten 
van het Fonds en experten over de uitdagingen waarmee ze in de Covid-periode (april-
mei) te maken kregen
> organiseren van een uitwisselings- en intervisie-ochtend en -namiddag tussen de 
ondersteunde organisaties van het Fonds Venture Philanthropy (Brussel, 26 oktober)

STEUN
Anderlecht Doucheflux Herziening van het bedrijfsmodel, strategische 

doelstellingen en bedrijfsmodel in functie van de verdere 
ontwikkeling van de organisatie.  Versterken van de 
interne organisatie op sleutelgebieden: aansturing van 
vaste medewerkers en vrijwilligers, fondsenwerving, 
digitalisering van dienstverlening en beheer.

80.000 €

Groep INTRO Implementeren van een nieuwe effectievere 
werkomgeving, om de expertise- en kennisdeling te 
verhogen; en beter capteren van data en verhalen 
ter verbetering van interne en externe processen; 
teneinde efficiënter te kunnen werken ten bate van 
maatschappelijk kwetsbare mensen.

80.000 €

Antwerpen ArmenTekort Uitrollen van de buddywerking en maken van een 
gedocumenteerde handleiding, om ervoor te zorgen 
dat in heel België dezelfde resultaten worden bereikt en 
gemeten.

30.000 €

Free Clinic Starten van de transitie naar een innovatieve 
arbeidsorganisatie, gericht op het blijvend garanderen 
van een kwalitatief en gedifferentieerd aanbod 
van diensten binnen een veranderende geestelijke 
gezondheidszorg.

80.000 €
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GATAM (voormalig 
Werkvormm vzw)

Het opvolgen, monitoren en kenbaar maken van de 
resultaten via een uitgebreidere rapportering en een 
gedetailleerde communicatie ten behoeve van interne 
en externe stakeholders; en ontwikkelen van één 
gezamenlijk instrument voor opvolging van trajecten en 
resultaten, waar zowel werkzoekenden als werkgevers 
zich in kunnen terugvinden.

75.000 €

Antwerpen - Borgerhout Madam Fortuna Digitaal transformeren van de werking, met effectieve 
tools (ERP en CRM) die zowel interne als externe 
processen verbeteren; en op zoek gaan naar duurzame 
verdienmodellen, om de eigen middelen te vergroten.

75.000 €

Braine-l’Alleud La maison familiale - service 
accueil

Definiëren en invoeren van een geschikt management 
voor de organisatie, na de pensionering van 2 directeurs; 
uitvoeren van een diagnostiek, reorganiseren van de 
hiërarchische lijn en ontwikkelen van aangepaste 
managementstrategieën.

52.000 €

Brussel De Buurtwinkel Uitbouwen van de geïntegreerde wijkwerking in de 
Anneessenswijk; vergroten van de maatschappelijke 
impact door het uitdragen van de visie op 
armoedebestrijding en sociale wijkontwikkeling naar een 
groter deel van de lokale bevolking; en de visie concreet 
vertalen in de professionalisering van de klusjesdienst 
(duidelijke prioriteiten, meer opdrachten).

80.000 €

Globe Aroma Ontwikkelen van een financiële strategie, een groeiplan 
en een herziening van de financiële situatie, alsook  
een werkbaar organisatiemodel; uitwerken van een 
alternatief verdienmodel met behoud van de rol van het 
Kunstenhuis in het sociale weefsel; en uitkijken naar 
opportuniteiten inzake een nieuwe infrastructuur.

80.000 €

Elsene Ligue des familles De Ligue des Familles, die ijvert voor een 
‘gezinsvriendelijke’ maatschappij, structureel versterken 
via een diepgaande en globale herschikking van 
de structuur: strategie, governance, organigram, 
management, tools, digitale strategie en businessmodel.

80.000 €

Kortrijk Quindo Werken aan een weerbaar en impactvol medialab: via 
de strategische visie een commercieel businessmodel 
uitwerken teneinde te voorzien in eigen financiering; en 
uitwerken van een model om de impact van de sociale 
werking te meten, gericht op het verfijnen en in gebruik 
nemen van verschillende efficiënte werkmethodes; om 
aldus de sociale en digitale vaardigheden van kwetsbare 
jongeren te stimuleren via mediaproductie.

75.000 €

Leuven Compagnie Tartaren Verduurzamen van de gerealiseerde groei en 
verderzetten van de professionalisering en versterking 
van de interne werking via een grondige analyse en het 
uitrollen van een slim en efficiënt digitaliseringsbeleid.

40.000 €

Leuven - Wilsele Oak Tree Projects Ondersteuning in de transitie naar een volwaardige 
organisatie met extra FTE. Inbedding van de organisatie 
in het huidige zorgaanbod. Werking op strategie via 
marketing advies.

80.000 €

Liège Service d’accueillantes 
d’enfants à domicile

Structureel steunen van de organisatorische, 
administratieve en technologische transitie van een 
dienst van onthaalmoeders, in het kader van de 
toegang tot het werknemersstatuut; voorbereiden van 
de schaalvergroting bij het beheren van een groeiende 
organisatie, met respect voor haar historische identiteit 
en waarden.

75.000 €

Namur L’Accueil Mosan Steunen van de organisatie bij haar 
ontwikkelingsstrategie, de professionalisering van haar 
professioneel model en governance; harmoniseren 
van administratieve praktijken en dagelijkse 
managementprocedures; versterken van de identiteit 
van de organisatie, het gevoel van verbondenheid en de 
steun aan externe partners.

65.000 €
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Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Ottignies

La chaloupe Ondersteunen van de geslaagde groei en 
schaalvergroting van de organisatie, via het vernieuwen 
van het management, het invoeren van procedures en 
het verwerven van innovatieve tools.

80.000 €

Poperinge De Lovie Ontwikkelen van een vernieuwde, wendbare organisatie, 
die de medewerkers en de teams toelaat beter te 
focussen op zorgvrager en context; en bereiken van 
meer inclusie door in de veranderende omgeving de 
juiste ondersteuning te bieden aan doelgroepen met 
andere behoeften of met complexe zorgvragen.

80.000 €

Sambreville - Auvelais Brillo Werken rond het economisch model om de 
duurzaamheid van banen mogelijk te maken en de 
optimale omstandigheden te creëren voor de verdere 
ontwikkeling van de organisatie. Strategisch, sociaal en 
economisch ontwikkelingsplan.

80.000 €

Schaarbeek Senior Montessori Uitbreiden van het actieveld en versterken van de 
impact op verschillende publieksgroepen, organisaties 
en instellingen die zich zorgen maken over hun 
afhankelijkheid, door het versterken van het bestuur, 
de ontwikkeling van procedures en de integratie van 
managementtools, het zorgen voor nieuwe diensten en 
strategische partnerschappen en de ontwikkeling van 
communicatietools.

65.000 €

SeTIS Bruxelles Ontwikkelen van de werking van de organisatie via het 
inschakelen van een externe kijk en een analyse van 
de reële situatie; in vraag stellen van het model en het 
aanpassen; herzien en verbeteren van de procedures; en 
inzetten van de vereiste managementtools.

60.000 €

SINGA Belgium Inschakelen van externe begeleiding en advies om de 
organisatie structureel te versterken, en haar tevens 
financieel steunen en het netwerk van de Koning 
Boudewijnstichting mobiliseren.

80.000 €

Sint-Jans-Molenbeek GAMS Belgique Steunen en begeleiden van de organisatie om ze 
structureel te versterken op verschillende vlakken: 
ontwikkelingsstrategie, vaardigheden van personeel en 
coaching, strategie van fondsenwerving en evaluatie van 
de impact op lange termijn.

80.000 €

Logement pour tous Steunen van de digitalisering van de organisatie, en 
versterken van de strategie en het operationele model, 
het financiële beheer en het meten van de impact.

70.000 €

Samenlevingsopbouw Brussel Een groeipad voor financiële strategie definiëren en 
ontwikkelen, gericht op verhogen van de impact. 
Organisatie van boekhouding en financiële procedures 
beter afstemmen op vlak van rapportage, budgetbeheer 
en financiële transparantie.

40.000 €

Sint-Lambrechts-Woluwe Comprendre et Parler Moderniseren van de informatica-omgeving en 
digitaliseren van patiëntendossiers; wijzigen van de 
procedures, aanpassen van de IT-infrastructuur, opleiden 
van het personeel, versterken van de communicatie en 
van het management.

70.000 €

FONDS VINCI

DOELSTELLING Peterschap en financiële steun ten gunste van verenigingen die de toegang tot de 
arbeidsmarkt bevorderen door acties te voeren ten gunste van kansarme personen.
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REALISATIE(S) > in 2020 heeft het Fonds organisaties in België gesteund die de toegang tot werk 
bevorderen via een van de volgende acties ten gunste van sociaaleconomisch kansarme 
personen: beroepsintegratie, opleiding en kwalificatie, mobiliteitsbijstand
>> de oproep tot het indienen van projecten heeft het mogelijk gemaakt 16 projecten van 
Belgische organisaties te steunen voor een totaalbedrag van € 288.965
> als reactie op de crisis in verband met de COVID-19-pandemie en in het kader van 
de internationale solidariteitsactie voor het Coronavirus van de VINCI-groep heeft het 
Fonds 22 projecten van verenigingen over de hele wereld (Chili, Mexico, Peru, Portugal 
enz.) gesteund voor een totaalbedrag van € 551.513; deze projecten voldeden aan de 
volgende criteria: lokale verankering, betrokkenheid van werknemers van de VINCI-groep, 
bescherming van verzorgers, sociale actie, educatieve ondersteuning
> het Fonds kende ook een bedrag van 253.888 CAD toe aan de Fondation KBF Canada, 
die het geld herverdeelde via steun aan 13 projecten van Canadese hulporganisaties in 
het kader van de strijd tegen het coronavirus.

STEUN
Aiseau-Presles - Pont-
de-Loup

Régie des Quartiers 
Insersambre

Gratis toegang geven tot een wasmachine en een 
droogkast aan kwetsbare stagiaires om duidelijk te 
maken dat een goede lichaamshygiëne en schone kledij 
een belangrijke impact hebben op hun inzetbaarheid op 
de arbeidsmarkt; en vervolledigen van deze actie met 
collectieve bijeenkomsten en individuele begeleiding, 
teneinde hun sociaal-professionele inschakeling te 
bevorderen.

10.000 €

Antwerpen GATAM Verwerven van nieuw materiaal (o.a. voor de fotostudio) 
om kansengroepen (anderstaligen, vluchtelingen, 
jongeren), die al beschikken over voldoende technische 
competenties, te helpen bij het wegnemen van 
tewerkstellingsobstakels (mobiliteit, taal, kinderopvang 
en IT) en van vooroordelen (foto’s nemen van de 
werkzoekenden, om hen letterlijk een gezicht te geven), 
teneinde hun sollicitatiekansen te verhogen.

14.750 €

Antwerpen - Borgerhout Steunpunt Tewerkstelling 
voor Maatschappelijk 
Achtergestelde Jongeren

Inschakelen van Actemium (Vinci Energies) om, in 
het kader van de integratie van moeilijk inzetbare 
werkzoekenden op de arbeidsmarkt, te zoeken naar 
bedrijven die hun specifieke behoeften begrijpen, 
teneinde ervoor te zorgen dat deze mensen maximale 
jobkansen krijgen.

20.000 €

Charleroi - Monceau-sur-
Sambre

Quelque Chose à Faire Starten met een theoretische opleiding ‘onderhouden 
van verwarmingsinstallaties’, die wordt afgewisseld met 
een bedrijfsstage en gekoppeld is aan een evaluatie van 
de competenties die vereist zijn om erkend te worden als 
gasfitter of technicus voor gas en vloeibare brandstof; 
teneinde effectief in te spelen op het tekort aan 
gekwalificeerde arbeidskrachten in deze bedrijven.

23.780 €

Chaudfontaine - 
Embourg

Vent de Terre Optrekken van een lichte, houten koepelvormige 
structuur om er opleidingen agro-ecologische 
groenteteelt te geven en plaats te bieden aan de groepen 
van de sociale inclusie; de nieuwe koepel sluit aan bij de 
percelen met gewassen, vijvers, fruitbomen, serres en de 
winkel van de vzw in Mehange.

18.335 €

Elsene DUO for a JOB Starten met een uitwisselings- en kennisplatform met 
info over de ervaring en de goede praktijken die ‘DUO 
for a JOB’ in de loop der jaren heeft opgedaan, om bij te 
dragen tot de individuele begeleiding van de mentoren, 
teneinde hen toe te laten dat ze zich als vrijwilliger nog 
sterker kunnen inzetten om jonge werkzoekenden met 
een migratieachtergrond te helpen bij het vinden van een 
job.

15.000 €
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Gent Habbekrats Met de steun van krachtige partners investeren in 
nieuwe vormings- en opleidingsinfrastructuur voor 
tieners in Antwerpen, om hen te laten kennis maken met 
de fascinerende STEAM-wereld (Science, Technology, 
Engineering, Arts & Maths); en samenstellen van 
een STEAM-team om te voorzien in een vormend en 
arbeidsmarktgericht aanbod.

19.000 €

Touché In het kader van de vormingen en het jongerenaanbod 
rond het omzetten van agressie in een positieve 
kracht, opleiden van ex-cliënten, die nu al vrijwillig 
meewerken als ervaringsdeskundige, tot volwaardige 
oplossingsgerichte krachtcoaches, om toe te laten dat 
ze vervolgens als volwaardige medewerkers met een 
meerwaarde aan de slag kunnen gaan, zowel in de eigen 
organisatie als elders.

20.000 €

Kortessem De Wroeter 
Activiteitenboerderij

Overschakelen op duurzamer aardgas voor de 
verwarming van de ambachtelijke ruimtes (bakkerij, 
catering, inpakruimte, keuken, leefruimte) van een 
boerderij die dagondersteuning biedt aan mensen met 
een verstandelijke of sociale beperking; en daarnaast 
verwerven van 2 diepvriezers en werkmateriaal voor de 
bakkerij.

25.000 €

Leuven - Kessel-Lo Eureka Die-’s-lekti-kus Effectief ondersteunen van de wiskundige geletterdheid 
(kunnen werken met grafieken, procenten en de regel 
van drie) via een e-course op maat van jongeren uit 
beroepsopleidingen of met leerproblemen, om hen 
voor te bereiden op sollicitaties en jobs in de zorg- en 
bouwsector.

25.000 €

Liège La Lumière asbl Oeuvre 
Royale pour Aveugles et 
Malvoyants

Starten met een gespecialiseerde afdeling met eigen 
experts om mensen met een visuele beperking 
effectiever te begeleiden bij hun beroepskeuzes, hun 
inclusie, het verwerven van de nodige vaardigheden en 
het vinden van geschikte job.

5.100 €

Mons Au Four et au Moulin Vernieuwen van het materiaal voor de theoretische 
opleidingen (tafels, stoelen, borden), voor het 
pedagogische cafetariaproject voor polyvalente 
bedienden (koelkast, vaatwerk) en voor het bakkerij-
atelier (kneedmachine, elektrische oven met 
fermentatiekamer en roestvrijstalen tafels) om de 
inrichting en de veiligheid van de lokalen te verbeteren 
voor kortgeschoolde cursisten, teneinde bij te dragen tot 
hun tewerkstelling.

20.000 €

Moorslede - Dadizele Mariënstede Een vierkantshoeve in een plattelandsdorp ombouwen 
tot een buurtwinkel, liefst met een nieuwe energiezuinige, 
ergonomische en ruimtebesparende (koel)
winkelinrichting; en de winkel laten runnen door een 
groepje gebruikers met een beperking en 2 begeleiders, 
om aan zo’n 70 klanten dagelijks verse voeding aan te 
bieden en ook een warme ontmoetingsplek; en tegelijk 
ook om een zinvolle, inclusieve dagbesteding te creëren 
voor de gebruikers.

25.000 €

Namur Loisirs & Vacances In de wijk l’Ilon (Namen), ontwikkelen van een 
voorlichtingscentrum en een bezoekersparcours rond 
leerlooien en kantklossen (lokale erfgoedberoepen die 
tot in de 20ste eeuw werden uitgeoefend); en daarbij 
aansluitend, versterken van de sociaal-professionele 
inschakelingsruimte en de opleidingen horeca en 
toerisme.

20.000 €

Ottignies-Louvain-la-
Neuve - Louvain-la-
Neuve

Collectif des femmes Starten met een atelier om smartphones en tablets te 
herstellen teneinde bij te dragen tot de ontwikkeling van 
de vaardigheden en sociaal-professionele inschakeling 
van kortgeschoolde, kwetsbare mensen.

7.000 €
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Pont-à-Celles - Obaix Fondation Simon Jongeren met een lichte tot matige verstandelijke 
beperking, voornamelijk autisme, laten meedraaien in 
een werkplaats voor de productie van verse pasta’s en 
sauzen, en hen ook meenemen in een foodtruck om alles 
te verkopen; teneinde via deze (vooralsnog onbetaalde) 
activiteit bij te dragen tot hun sociale waardering en 
inclusie in de maatschappij; en ook om een andere kijk 
op mensen met een beperking te bevorderen.

21.000 €

CHILI Fundación Un Techo para 
Chile

Bouwen van tijdelijke basishuisvesting voor gezinnen die 
opeengepakt leven in ongezonde woningen.

100.000 €

COLOMBIA Asociacion de Bancos de 
Alimentos de Colombia 
ABACO

Verbinden van het voedingsecosysteem (productie, 
distributie) en het sociale ecosysteem (voedselbanken, 
non-profit), om afval en honger te beperken, en om een 
duurzame, humane voedingsketen te ontwikkelen.

47.000 €

FRANKRIJK Solidarités International Warme maaltijden verstrekken aan 400 erg kwetsbare 
Venezolaanse vluchtelingen, migranten en de lokale 
gemeenschappen in Colombia, op een veilige, 
hygiënische transitplek aan de grens.

12.000 €

MEXICO Centro de Apoyo a la Mujer 
Margarita Magón A.C.

Ondanks de quarantainemaatregelen in Mexico-Stad, 
juridische bijstand blijven geven aan vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huishoudelijk geweld, om hun 
toegang tot justitie te bevorderen.

15.000 €

Fundacion Cauce Ciudadano 
AC

Verstrekken van digitale instrumenten aan kwetsbare 
burgers, om toe te laten dat ze zelf een inkomen 
verwerven, en vergroten van de impact op vrouwen, 
jongeren en ondernemende individuen via nieuwe 
kansen in de techsector; kleinschalige opvolging wegens 
covid-19.

29.000 €

SINTRATA, A.C. Voorkomen van online seksueel kindermisbruik via een 
verfijnde digitale campagne gericht op kinderen die 
gevaar lopen, op basis van een onderzoek naar de rol 
van online rekrutering en de impact van covid-19.

33.000 €

PERU Juguete Pendiente Aankopen van voedsel- en hygiënekits voor gezinnen 
in een kwetsbare situatie, op basis van de specifieke 
noden in de gemeenschappen; en creëren van solidaire 
netwerken en collectieve ontmoetingsplaatsen.

10.000 €

Samusocial Perú Steunen van de werking van Samusocial Peru om ook in 
coronatijden medische en psychosociale steun te blijven 
verlenen aan de meest kwetsbaren, met extra aandacht 
voor vrouwen en kinderen in de sloppenwijken van Santa 
Rosa in het noorden van Lima.

25.000 €

United Nations Development 
Programme

Met de steun van het platform voor microbedrijven 
van het Peruaanse ministerie van Productie, technisch 
ondersteunen van ondernemers via toegankelijke digitale 
kanalen zoals WhatsApp, Facebook en YouTube, om 
hen te stimuleren tools en goede praktijken in te zetten, 
die de gevolgen van de pandemie op hun activiteiten 
verzachten en die hen toelaten om de crisis te 
beschouwen als een opportuniteit teneinde hun omzet te 
verhogen en de waarde van hun bedrijf te vergroten.

25.000 €

PORTUGAL ACPDA - Associação Cultural 
Porto d’Artes

Verstrekken van herbruikbare mondmaskers aan 
studenten en gezinnen die deelnemen aan het 
project, om de solidariteit tijdens de coronacrisis te 
bevorderen; ter beschikking stellen van extra digitale 
tools en verdelen van pakketten met basisvoedsel onder 
kwetsbare gezinnen.

1.875 €

APAC Portugal - Associação 
de Proteção e Apoio ao 
Condenado

Versterken van de vaardigheden en de inzetbaarheid 
van gedetineerden in de gevangenis Caxias, in Portugal; 
herzien en versterken van de communicatie met 
bedrijven die bereid zijn om deze doelgroep aan te 
werven, beter in kaart brengen van hun behoeften 
en verhogen van het aantal gedetineerden dat ze 
aanwerven.

2.500 €
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Associação Emergencia 
Social

Organiseren van opleidingen teneinde 10 vrouwen te 
helpen de nodige kennis te verwerven om te werken 
als huishoudhulp of als verzorgster van kinderen en 
ouderen.

600 €

C.A.S.A - Centro de Apoio ao 
Sem Abrigo - Delegação de 
Albufeira

Aankopen van beschermingsartikelen en 
schoonmaakproducten om ervoor te zorgen dat 
de sociale en sanitaire activiteiten die worden 
georganiseerd voor daklozen in Albufeira (Portugal) in 
alle veiligheid kunnen worden voortgezet.

5.550 €

Centro de Bem Estar Jacinto 
Ferreira Cabido

In het kader van de renovatie van een opvangtehuis voor 
vluchtelingen in Portugal, Casa de Acolhimento, maken 
van nieuwe kasten voor de meisjeskamers, plaatsen van 
bedden en kopen van tafels voor de eetzaal.

6.000 €

Centro Social e Paroquial da 
Santíssima Trindade da Tábua

Aankopen van computers om toe te laten dat de 
kinderen in de instelling tijdens de coronacrisis 
afstandsonderwijs volgen en schooltaken uitvoeren.

2.694 €

Centro Social e Paroquial do 
Campo Grande

Aankopen van beschermingsartikelen, 
schoonmaakproducten en computers voor de kinderen 
die deelnemen aan de activiteiten van het sociaal 
centrum Campo Grande (Portugal).

1.060 €

Clube Desportivo os 
Metralhas - E.B. 2,3 Canto da 
Maia

Bevorderen van de culturele en sportieve integratie 
van kinderen uit de 2de onderwijscyclus, om hun 
slaagkansen op school te vergroten; het gaat om 
kinderen uit risicogezinnen en uit kansarme wijken in 
Ponta Delgada (Sao Miguel, Portugal).

3.750 €

Comunidade Vida e Paz Kopen van een oven om maaltijden te bereiden voor 
daklozen; financieren van de voeding en huisvesting van 
gebruikers uit integratiegemeenschappen.

10.634 €

Cooperativa de Educação 
e Reabilitação de Crianças 
Inabilitadas e Solidariedade 
Social (CERCICOA)

Verwerven van hygiëne-, ontsmettings- en 
monitoringuitrusting, en aanpassen van lokalen 
en routes, in het kader van de toepassing van 
de covid-19-preventiemaatregelen, teneinde de 
werkomstandigheden, en de relaties met gebruikers en 
familieleden daarop af te stemmen.

11.150 €

Fundação Calouste 
Gulbenkian

Toekennen van studiebeurzen aan jonge 
veelbelovende Portugezen, die niet de nodige 
middelen hebben om hun universitaire studies voort 
te zetten; hen eveneens persoonlijke en professionele 
ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden, zoals 
opleidingen rond emotionele intelligentie en leiderschap, 
netwerkactiviteiten, mentoraat en individuele coaching.

200.000 €

Just a Change Aankopen van bouwmateriaal om, met de hulp van 
universiteitstudenten als vrijwilliger, in Lissabon 
woningen van eigenaars in armoede te renoveren, 
teneinde bij te dragen tot de gezondheid van kwetsbare 
mensen en tot meer energie-efficiëntie

4.000 €

Menos hub De oprichting van microbedrijven vereenvoudigen 
door te focussen op 3 hoofdpijlers: ontwikkelen van de 
vaardigheden van mensen zonder werk of in een job 
onder hun niveau, toegang geven tot betaalbare diensten 
en oprichten van een ondersteuningsnet; eveneens 
uitbreiden van de digitale tools om meer transversale en 
volledige steun te bieden, en tegelijk om meer mensen 
te bereiken; starten met digitale campagnes, digitale 
mentoraatsacties en aanschaffen van computerlicenties.

5.700 €

BESLISSINGEN IN DE LOOP VAN HET JAAR - MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT

DOELSTELLING De Stichting verleent uitzonderlijke financiële steun aan initiatieven die voldoen aan de 
doelstellingen van het programma Maatschappelijk engagement.
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REALISATIE(S) > 15 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 464.000
> in het kader van een gezamenlijk project van het College van procureurs des Konings 
met Unia, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, het Nationaal Instituut 
voor Criminalistiek en Criminologie en de Koning Boudewijnstichting, verscheen de 
publicatie ‘Sloten en Sleutels: wat slachtoffers van haatmisdrijven en haatincidenten 
helpt na de haat’. Getuigenissen van slachtoffers over wat hen hielp of hinderde bij hun 
wederopbouwproces.

STEUN
Brussel Association Royale Dynastie 

et Patrimoine culturel / 
Koninklijke Vereniging 
Dynastie en Cultureel Erfgoed

Beheren en ontwikkelen van de collecties van de 
Dynastie om hun bijdrage aan de ontwikkeling van België 
beter bekend te maken; en daarom ook organiseren 
van conferenties, tentoonstellingen, culturele en 
historische uitstappen en publiceren van een tweetalig 
wetenschappelijk tijdschrift.

12.500 €

Debateville Jongeren uit aandachtswijken leren om een 
argumentatie op te bouwen, zich in te leven in het 
standpunt van een ander of een bewogen speech 
te geven voor hun medeleerlingen, ten einde hun 
taal-en communicatievaardigheden, en hun kritisch, 
genuanceerd en gestructureerd denken te versterken, en 
ook hun kennis van/en betrokkenheid bij de samenleving 
te vergroten.

20.000 €

European Foundation Centre Bevorderen van synergieën en een kenniscentrum zijn 
voor de leden van het European Foundation Centre (EFC) 
die werken rond gendergelijkheid; geven van een dieper 
inzicht in wat gendergelijkheid betekent en waarom 
het belangrijk is dat stichtingen het genderperspectief 
opnemen in hun werking.

4.500 €

European Venture 
Philanthropy Association

Aanbieden van een waaier van unieke leerervaringen, 
ten einde investeerders te helpen om de competenties 
te verwerven die ze nodig hebben om te slagen in hun 
dagelijkse werkzaamheden, én om de sociale impact die 
ze realiseren te maximaliseren.

90.000 €

European Venture 
Philanthropy Association

Steunen van de activiteiten van de EVPA Training 
Academy die een uniek gamma van leerervaringen 
aanbiedt aan sociale impact-investeerders, om hen te 
helpen bij het verwerven van de vaardigheden die ze 
nodig hebben om te slagen in hun dagelijks werk en om 
hun sociale impact te maximaliseren.

90.000 €

Fondation Auschwitz Organiseren van een treinrit vanuit Brussel naar 
Auschwitz, met 1000 jongeren uit België en andere 
Europese landen, in het kader van de herdenking, in 
aanwezigheid van de laatste overlevenden van het 
kamp, van de 75ste verjaardag van de bevrijding van de 
kampen en de nederlaag van de nazi’s.

25.000 €

Quartier des Arts Financieel steunen van een geschiedkundige studie over 
de tuinen voor het koninklijk paleis in Brussel.

4.500 €

Brussel - Laken Olympic Urban Festival Organiseren van het sportevent Urban Youth Games dat 
mikt op het samenbrengen, integreren en insluiten van 
2.000 jongeren met een verschillende achtergrond, uit 
Brussel, Wallonië en Vlaanderen.

30.000 €

Elsene VUB Verkennen van mogelijke organisatiemodellen voor 
het opzetten van een non-profit, neutraal onderzoeks- 
en beleidsinstituut rond de economische en sociale 
impact van artificiële intelligentie en datatechnologie; 
het instituut moet focussen op diepgravend onderzoek 
dat leidt tot innovatieve ideeën in dit domein, en het 
moet oplossingen aanreiken voor maatschappelijke 
problemen op het lokale, nationale, Europese en zelfs 
globale niveau.

66.500 €
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Gent - Zwijnaarde Festival voor Vrede In het kader van het ‘Festival voor Vrede Gent’ 
bevorderen van de integratie via muziek, dans, circus 
en andere (niet-verbale) kunsten, met respect voor de 
eigenheid van de verschillende cultuurgemeenschappen, 
levensbeschouwingen, generaties, genderdiversiteit 
en leefgewoonten; om bij te dragen tot een meer 
vreedzame, solidaire en rechtvaardige samenleving.

7.000 €

Geraardsbergen - 
Ophasselt

Streekprojecten Steunen van Streekmotor23, een netwerk van betrokken 
burgers, bedrijven en organisaties, die de handen in 
elkaar slaan om de streek Zuid-Oost-Vlaanderen te 
ondersteunen.

10.000 €

Kortenberg - Erps-
Kwerps

Square Truth Network Steunen van Factcheck Vlaanderen om foute informatie 
die wordt verspreid over vaccins en vaccinaties in het 
algemeen, te ontkrachten.

14.000 €

Menen Ons Erfdeel Voort op papier blijven publiceren van het Franstalig 
magazine “Septentrion” over de Vlaams-Nederlandse 
cultuur; en in het kader van de digitale transitie extra 
inzetten op de website www.les-plats-pays.com.

10.000 €

Ukkel Les acteurs de l’info 
constructive

Sensibiliseren van informatieprofessionals rond 
constructieve journalistiek, met een 360°-visie op info, 
en over onderwerpen die worden aangesneden vanuit 
perspectieven en oplossingen, en qua taalgebruik 
en illustraties adequaat worden behandeld; omdat 
constructief werken toelaat om de talloze uitdagingen 
waarmee media kampen aan te gaan en aldus het 
vertrouwen van het publiek terug te vinden.

60.000 €

VERENIGD KONINKRIJK Equal Rights Trust In het kader van de strategische ontwikkeling van 
de Equal Rights Trust, werken in partnerschap met 
organisaties van het middenveld, advocaten en anderen 
die het recht inzetten om een egalitaire wereld te creëren, 
en hen technisch, strategisch en praktisch steunen met 
wat ze nodig hebben om te zorgen voor de goedkeuring 
en toepassing van wetten inzake gelijkheid, teneinde bij 
te dragen tot 3 doelstellingen: vergroten van het begrip 
voor gelijkheidswetten, versterken van de expertise 
en de bekwaamheid van verdedigers van gelijkheid en 
creëren van een groeiend internationaal netwerk van 
voorvechters van gelijkheid.

20.000 €

KLIM AAT, MIL IEU EN BIODIVERSITEIT 
CIRCULAIRE ECONOMIE

LANDBOUW EN VOEDSELINDUSTRIE

DOELSTELLING Ondersteunen van een project rond het hergebruiken van koffiegruis (in grote 
hoeveelheden geproduceerd door publieke en private grootverbruikers) in de sectoren 
agrovoeding en groene chemie, op basis van circulaire economische modellen.

REALISATIE(S) > verkennende opdracht aan Möbius Business Redesign om kwalitatieve begeleiding van 
het proces van drie pilootprojecten te verzekeren en hen te helpen bij de overgang van 
ideeën naar een businesscase en een solide roadmap om de projecten te ontwikkelen
> uitvoering van de projecten in 2021
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FONDS DUURZAAM MATERIALEN- EN ENERGIEBEHEER

Partner(s) nv Indaver, vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en het Actiecomité ter Beveiliging van het Leefmilieu op de 
Linkeroever en in het Waasland (vzw Abllo)

Operationele partner(s) Bond Beter Leefmilieu
Financiële partner(s) Bond Beter Leefmilieu

DOELSTELLING Indaver nv, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw en Abllo vzw richtten in 2006 een 
Fonds op om in het Vlaams Gewest duurzame en innovatieve projecten rond materialen- 
en energiebeheer te realiseren.

REALISATIE(S) Twee projectoproepen ‘Gemeente voor de toekomst’ en ‘Projecten met een regionale 
focus’: 24 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 141.212.

STEUN
Antwerpen BuSO Sint-Jozefinstituut Aankopen van fietsen voor leerlingen in het 

buitengewoon onderwijs en hen leren fietsen, om 
hen ervan te overtuigen dat dit een ideale manier is 
om zich te verplaatsen in de stad; hen helpen om zelf 
kleine herstellingen uit te voeren, om bij te dragen tot 
meer respect voor het materiaal, zelfredzaamheid en 
extra zelfvertrouwen, teneinde hun integratie in de 
samenleving en hun mogelijkheden in een duurzame 
maatschappij te bevorderen.

2.500 €

Klimplant Stimuleren van gevelgroen en van het optimaal gebruik 
van ruimte in het kader van de opvang en het hergebruik 
van regenwater; organiseren van een (groeps)aankoop 
voor regentonnen (straatzijde) en aftappers, en burgers 
bijstaan bij de installatie, via vrijwilligers, empowerende 
communicatie en workshops; teneinde het 
eigenaarschap en het draagvlak voor de klimaattransitie 
te vergroten.

2.500 €

Diepenbeek UC Limburg Omzetten van appel- en peerafval (‘appeal’) afkomstig 
van de Vlaamse fruitteelt in een functioneel biomateriaal, 
om er flexibel materiaal zoals textiel en mulchfilm, of 
hard materiaal zoals wegwerpbekers en -bestek van te 
maken; vervolgens opschalen van het productieproces 
via een pilootopstelling die mixt, kookt en droogt op lage 
temperatuur. 

25.000 €

Eeklo Wijkcentrum De Kring Toegankelijk maken van kwalitatieve kinderfietsen 
voor (in het bijzonder kwetsbare) kinderen van 2 tot 
12 jaar, via een deel- en meegroeisysteem dat wordt 
georganiseerd door een vereniging waar armen het 
woord nemen; naast deze ‘fietsbazaar’, zijn er ook 
deelsystemen voor babykledij en speelgoed. 

2.500 €

Gent Gents MilieuFront Opvangen van 45 miljoen liter regenwater dat jaarlijks 
op de daken van de 47 kerken in Gent valt, om de 
kringlopen te sluiten en deze kostbare grondstof efficiënt 
in te zetten; en teneinde te vermijden dat het water 
meteen wordt afgevoerd naar de riool, met gevolgen als 
verdroging, overstroming en verstoring van de zuivering 
van afvalwater.

25.000 €

REAKTOR 21 Ten bate van de bijen in de stad, op een braakliggend 
terrein met een slechte bodemkwaliteit, een 
originele seizoensbrede ‘bestuivers-hotspot’ 
met ontmoetingsfunctie maken; teneinde deze 
plek op langere termijn te gebruiken om andere 
bijenkunstwerken in het project te voorzien van een 
‘super-bestuif-zone’; en om later via de tuintjes van de 
stadsbewoners een bijensnelweg aan te leggen.

2.500 €

Gent - Gentbrugge Domus Mundi Opkopen en uitbreken van keukens in goede staat die 
(goedkoop tot gratis) worden aangeboden op 2dehands.
be, en stimuleren van de vraag naar dergelijke keukens 
teneinde hergebruik te bevorderen.

18.000 €
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Heist-op-den-Berg Duurzame Heistenaars Uitrollen van een lokaal mobiliteitsproject teneinde de 
bewoners te stimuleren om zich duurzamer verplaatsen: 
meer te stappen en te fietsen, te kiezen voor openbaar 
vervoer en autodelen (of desnoods voor een elektrische 
wagen); én, verbeteren van de mobiliteitsinfrastructuur, in 
samenwerking met het lokaal bestuur; teneinde de CO2-
uitstoot te beperken en het klimaat vooruit te helpen.

2.492 €

Heuvelland Vrijstaat Heuvelland Oprichten van de vzw Buurtwinkel/Dorpspunt Dranouter 
door de lokale participatiebeweging Vrijstaat Heuvelland, 
om samen met de bewoners van Dranouter en een 
zorgorganisatie voor jongeren met verstandelijke en 
andere beperkingen, een buurtwinkel/dorpspunt uit te 
baten volgens een concept dat al bestaat in Beveren aan 
de IJzer.

2.500 €

Leuven Centrum Economische 
Ongehoorzaamheid

Organiseren van wandelingen langs circulaire 
ondernemingen en initiatieven (MAAKbar, repairshops, 
kringwinkel) en langs ondernemers die herstelonderdelen 
of circulaire producten verkopen), om te laten zien dat de 
circulaire stad concreet vorm krijgt in Leuven.

2.500 €

Huis van het Kind Leuven Duurzame babyspullen via een uitleendienst toegankelijk 
maken voor alle gezinnen in Leuven, waar 1 op 5 
kinderen opgroeit in armoede, om jonge ouders te helpen 
kosten te besparen, spullen van geboortelijsten meer 
en langer te gebruiken, en als voorbeeld voor andere 
gemeenten en steden.

2.500 €

Scholengemeenschap 
Katholiek Secundair onderwijs 
Leuven (KSLeuven)

Uitbreiden van het project Energieke Scholen naar 
alle secundaire scholen in Leuven, teneinde hun 
energiegebruik te verduurzamen met behulp van 
educatieve begeleiding; en tevens ondersteunen van een 
duurzaam schoolbeleid en van de zoektocht naar (al 
dan niet coöperatieve) middelen om de maatregelen te 
financieren. 

2.500 €

Lokeren Spoelepark Bij een tijdelijke knip door wegenwerken in 
buitengebieden, de buurtbewoners aanzetten om 
niet te kiezen voor een grote omweg, maar wel, in 
samenwerking met de vzw Trage wegen, voor een 
snellere binnenweg en deelbakfietsen, om bij te dragen 
tot de modal shift van de buurt; én tot meer aandacht 
voor de open ruimte.

2.500 €

Lommel Het Gouden Hart Opleiden van enkele vrijwilligers om in de bestaande 
weggeefwinkel/welzijnsschakel te starten met een 
repaircafé, teneinde ook afgedankte elektronische 
toestellen te herstellen en een 2de of 3de leven te geven.

2.500 €

Mechelen BSGO De Puzzel Aankopen van fietsen voor de kinderen van kwetsbare 
ouders en anderstalige nieuwkomers, om met de 3de 
graad van de basisschool voortaan met de fiets (i.p.v. 
met de bus) te gaan zwemmen en op uitstap te gaan, en 
om aldus bij te dragen tot een duurzame toekomst.

2.500 €

Nijlen - Kessel Het Netepaleis - Amazone Installeren van extra eco-droogtoiletten in de tuinen rond 
het lokale natuurdomein, om ervoor te zorgen dat de 
deelnemers aan de kinderkampen minder lang moeten 
aanschuiven; maar ook om kinderen en volwassenen te 
sensibiliseren rond zuinig omgaan met water.

2.500 €

Opglabbeek Jongerenatelier GAAS* Oprichten van een jongerenatelier om van een oud 
afgedankt product iets nieuws te maken, teneinde bij 
te dragen tot duurzaamheid; concrete acties: oude 
kleren een nieuwe touch en een 2de leven geven in 
een zeefdrukatelier; met lokale bakkers herbruikbare 
stoffen broodzakken op de markt brengen en bedrukken, 
om de afvalberg te verkleinen; en organiseren van 
upcyclingworkshops.

1.500 €
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Roeselare - Rumbeke SBS De Vlieger Rumbeke Aankopen van een aantal fietsen voor kansarme 
kinderen in de basisschool, die geen fiets hebben, en hen 
leren fietsen (ook belangrijk om later naar de middelbare 
school te fietsen), teneinde ervoor te zorgen dat iedereen 
mee kan fietsen bij een klasbezoek aan het zwembad, 
een bedrijf of natuurexploratie.

2.500 €

Tienen De Toverwijzer Verbouwen van een kerkgebouw uit de jaren ‘70 tot 
een modern, duurzaam, performant schoolgebouw; 
organiseren van workshops (houtskeletbouw, isoleren 
met strobalen, binnenmuren lemen) om mensen te 
sensibiliseren, kennis te delen en concrete technieken 
aan te leren; en ook educatief materiaal uitwerken 
voor kinderen en volwassenen om op grotere schaal 
duurzame veranderingen teweeg te brengen in de 
samenleving.

2.500 €

Turnhout Meer natuur in de stad Aanleggen van 4 groene plekjes in Turnhout om de stad 
meer bestand te maken tegen klimaatopwarming en 
uitdroging; tevens samenbrengen en verantwoordelijk 
maken van mensen voor een stukje natuur in de stad 
om het stedelijk weefsel te versterken; en zorgen voor 
eetbaar groen om de verbondenheid met/en appreciatie 
voor de natuur te verbeteren.

1.720 €

Scholengroep Fluxus - 
Freinetschool De Klimboom

Binnen de freinetschool een biologisch moestuinproject 
organiseren, waarbij elke klas verantwoordelijk is voor 
een bak waarin ze elk schooljaar een ander gewas leren 
telen, om de natuur als leef- en leeromgeving naar de 
school te halen en het ecologisch bewustzijn binnen de 
schoolpopulatie te verhogen; ook tijdens de speeltijd 
kunnen kinderen ervoor kiezen om te tuinieren, samen 
met vrijwilligers uit kansengroepen.

2.500 €

Zedelgem - Veldegem Veldernis Aanleggen van een avontuurlijke waterspeelplaats in 
het voedselbos ‘De Veldernis’ om kinderen een unieke 
natuurbeleving aan te bieden tijdens hun schooluitstap, 
kamp, workshop of gezinsvakantie; en tevens de burgers 
inspireren met regeneratieve landbouwmethodes, 
bio-ecologische woningen en alternatieve duurzame 
levensstijlkeuzes, teneinde hun hoop op een betere 
toekomst te versterken.

2.500 €

Zwevegem - Sint-Denijs Tuin van Adem en Eten In Zwevegem een eetbaar voedselbos aanleggen op 
basis van permacultuur, met een mix van houtkanten, 
een poel, om de biodiversiteit in de hele omgeving 
te bevorderen en bij te dragen tot stilte; en tegelijk 
betrekken van de dorpsschool, ten Dries Jongerenzorg, 
lokale bewoners en mensen uit de geestelijke 
gezondheidszorg, om bij te dragen tot een nieuwe 
sociale beleving.

2.500 €

Zwijndrecht Woonpunt Schelde-Rupel Onderzoeken of het, in het kader van het grootschalig 
moderniseren van de energievoorziening van 
woonwijken, haalbaar is om in een sociale woonwijk 
in Zwijndrecht een warmtenet met geothermie te 
realiseren; en opstellen van een stappenplan dat als 
voorbeeld kan dienen voor andere sociale woonwijken en 
huisvestingsmaatschappijen.

25.000 €

DUURZAME STEDELIJKE LOGISTIEK

Partner(s) The Shift, MOBI-VUB, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, VVSG, Vlaams Instituut voor Logistiek, Vlaamse 
overheid: departement Mobiliteit en Openbare Werken en departement Omgeving

DOELSTELLING Duurzame Stedelijke Logistiek verzoent de stijgende vraag naar rendabele logistieke 
dienstverlening met leefbaarheid in de stad. De Green Deal Duurzame Stedelijke 
Logistiek creëert een netwerk van diverse partijen die elk een vrijwillige, concrete 
inspanningsverbintenis aangaan om deze omschakeling te maken.
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REALISATIE(S) In april 2019 ondertekenden vijfendertig partijen samen met de Vlaamse ministers van 
Omgeving, Energie, Mobiliteit en Openbare Werken, Economie en Innovatie de Green Deal 
Duurzame Stedelijke Logistiek. Hiermee engageren zij zich de komende drie jaar om 
leveringen in de Vlaamse steden efficiënt en emissiearm te laten verlopen. De deelnemers 
worden daarin bijgestaan door The Shift die deze Green Deal coördineert met de 
financiële steun van de Koning Boudewijnstichting. 

FONDS GREEN.ER

Partner(s) vzw Recytyre

DOELSTELLING Ondersteunen van innovatieve initiatieven met sociale, wetenschappelijke of culturele 
effecten, die gericht zijn op de recuperatie van gebruikte rubberbanden in België.

REALISATIE(S) Vier onderzoeksprojecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 520.105.

STEUN
Antwerpen Universiteit Antwerpen Identificeren van de problemen die verhinderen dat 

kruimelrubber (gewonnen uit versleten banden) wordt 
gebruikt op Belgisch asfaltwegen; en ontwikkelen van 
verschillende commercieel haalbare oplossingen, om ze 
voor te stellen aan de wegbeheerders.

338.780 €

Universiteit Antwerpen Steunen van een vernieuwend project rond de 
recyclage van rubber, niet in de vorm van korrels, maar 
als grondstof voor de productie van recycleerbare 
polymeren.

63.692 €

Universiteit Antwerpen Inschakelen van een groep van experts om de potentiële 
milieu-impact te evalueren van nieuwe voorstellen om 
rubberkruimels te gebruiken als bouwmateriaal.

24.000 €

Sint-Lambrechts-Woluwe Opzoekingscentrum voor de 
wegenbouw

Onderzoeken of rubbergranulaat van afvalbanden kan 
worden toegepast in betonnen geleideconstructies 
(veiligheidsstootbanden), ter vervanging van zand- of 
steenslaggranulaten in de betonsamenstelling, eventueel 
in combinatie met gerecycleerde staalvezels van 
afvalbanden.

93.633 €

ING FONDS VOOR EEN MEER CIRCULAIRE ECONOMIE

DOELSTELLING Vaardigheden en beroepen versterken die leiden tot een optimaal gebruik van 
hulpbronnen

REALISATIE(S) Projectoproep gelanceerd door het Fonds: 18 projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 374.881.

STEUN
Anderlecht Les Gastrosophes Inzetten van apparatuur voor het inblikken, roken, drogen, 

dehydrateren van opgehaalde, onverkochte bioproducten 
om hun levensduur te verlengen, om ze later te 
verwerken in maaltijden van de circulaire en solidaire 
traiteursdienst.

20.000 €

Antwerpen - Borgerhout VIBE Uitwerken van een postgraduaatopleiding rond 
circulair bouwen voor ontwerpers, met duidelijke 
ontwerprichtlijnen, stappenplannen en inspirerende 
cases.

23.700 €

Aubel Ecopoon Ontwikkelen, produceren en verkopen van een 
assortiment van eetbaar, circulair en ecologisch Belgisch 
bestek, als duurzaam alternatief voor plastic of houten 
materiaal, teneinde bij te dragen tot de transitie naar 
zero-plastic.

25.000 €

Brussel BC materials Organiseren van een ontmoetingsplek met workshops, 
prototypering, lezingen en onderzoek voor stakeholders 
(studenten, bouwsector, beleidsmensen), om samen 
circulair te leren bouwen.

25.000 €
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Open Collective Brussels Starten met een ‘Duurzaam Audio Fablab’ dat 
focust op het digitaal benutten van oude en nieuwe 
audioproducten en bestaat uit 5 deelwerkingen: 
hergebruik, repaircafé, opleidingsworkshops, 
productieatelier en audiotheek.

15.000 €

PermaFungi SCRL-FS Installeren van een artisanale conserverie om 
overschotten van oesterzwammen in te blikken, en om 
jobs en economische meerwaarde te creëren; teneinde 
bij te dragen tot de circulaire economie.

25.000 €

Elsene Communa Omvormen van een leegstaand postsorteercentrum 
tot een met herbruikbaar Brussels werfafval 
ingericht circulair laboratorium, om lokale circulaire 
economieprojecten te ondersteunen en te promoten.

15.000 €

Fédération des 
Récupérathèques

Bijdragen tot autonome ‘Recuperatheken’, die 
herbruikbare materialen uitwisselen met scholen; en 
creëren van een digitaal samenwerkingsplatform om ook 
andere sectoren te sensibiliseren en om managers in 
zelfbeheer op te leiden voor Recuperatheken.

13.000 €

Gent - Sint-Amandsberg Labland Betrekken en opleiden van partners, om zorgvuldig 
gesloopte, niet-renoveerbare rijwoningen te vervangen 
door circulaire ‘inschuifhuizen’ die modulair zijn 
opgebouwd uit hernieuwbare materialen.

23.500 €

Kortrijk HOWEST Opstarten van circulaire productielijnen in 
maatwerkbedrijven om industriële reststromen 
te verwerken tot nieuwe halffabricaten of 
productonderdelen; in cocreatie met HOWEST-studenten.

25.000 €

Lommel Het Gouden Hart Opleiden van vrijwilligers om elektroapparaten te 
herstellen in een repaircafé (binnen de weggeefwinkel), 
om de circulaire economie te versterken.

5.235 €

Malmedy La grande maison Ophalen, schoonmaken en sorteren van afgedankt 
materiaal, om het te gebruiken voor de inrichting van 
scholen (klaslokalen, speelpleinen); en aantrekken van 
een medewerker om creatieve, participatieve workshops 
te leiden voor kinderen en het publiek.

25.000 €

Mechelen Time2Trace Verzamelen van kennis over de herwerking van 
textielafval (upcycling-collecties, werkprocessen, 
opleidingen) in een ‘HUB’, om te zoeken naar circulaire 
oplossingen.

20.000 €

Oostende Beanlife Opwaarderen van eiwitrijke reststromen via fermentatie, 
om lekkere voedingsproducten te ontwikkelen en lokale, 
betekenisvolle jobs te creëren in de circulaire economie.

20.000 €

Sint-Gillis JANINE In een bakkerij-brasserie, kwaliteitsbier aanbieden waarin 
onverkochte broden zijn verwerkt; en gebruiken van 
brouwerijafval en biergist om brood te bakken; teneinde 
voedselverspilling te vermijden en bij te dragen tot de 
circulaire economie.

25.000 €

Sint-Jans-Molenbeek Atelier Groot Eiland Verbeteren en verduurzamen van de naai-, textiel- en 
verftechnieken, om met mensen in arbeidszorg op een 
grotere schaal unieke draagtassen van gerecycleerde en 
natuurlijk geverfde stoffen te produceren.

24.746 €

RECYCLART Vermarkten van betaalbare, duurzame creatieve 
designmeubels en objecten, die uitsluitend bestaan uit 
teruggewonnen hout en metaalafval, en die kwetsbare 
arbeiders in opleiding, ontwerpen en produceren in St.-
Jans-Molenbeek.

24.700 €

Zingem Younit-IT Slim spreiden van afwasfaciliteiten voor herbruikbare 
bekers over het land, om de vervoersafstand  en de C0²-
uitstoot zo veel mogelijk te beperken.

20.000 €
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FONDS LION’S FOOTPRINT

Partner(s) Delhaize

DOELSTELLING Meewerken aan duurzame ontwikkeling, en steunen van inspanningen en structurele 
veranderingen om het gebruik van plastic, voedselafval en CO2-emissies te verminderen. 
Stimuleren van samenwerking tussen de onderneming en haar partners bij deze 
inspanningen.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 470.000.

STEUN
Brussel CO2logic In stand houden van de biodiversiteit in het tropische 

regenwoud in Tambopata-Bahuaja, in het Peruaanse 
Amazonegebied; lokale boeren helpen om te 
starten met een duurzame cacaoproductie, om de 
druk van ontbossing te beperken en om de lokale 
gemeenschappen duurzame bestaansmiddelen te 
bieden, met respect voor het woud.

100.000 €

CO2logic Steunen van het gecertificeerde ‘Rwanda Water & 
Climate Project’ en verzekeren van de continuïteit 
ervan, in het kader van de klimaatambities en de CO2-
neutraliteit van Delhaize (‘Lionsfootprint Programm’), 
teneinde de CO2-uitstoot van Delhaize te compenseren.

150.000 €

CO2logic Steunen van het gecertificeerde ‘Ghana Efficient 
Cookstove & Climate Project’ en verzekeren van de 
continuïteit ervan, in het kader van de klimaatambities 
en de CO2-neutraliteit van Delhaize (‘Lionsfootprint 
Program’), teneinde de CO2-uitstoot van Delhaize te 
compenseren.

220.000 €

BESCHERMING VAN MILIEU EN BIODIVERSITEIT

MY PLAYGREEN PARIS

Financiële partner(s) Timberland

DOELSTELLING Steun voor lokale organisaties of burgergroepen die in Groot-Parijs groene stadsruimten 
willen aanleggen of verbeteren die toegankelijk zijn voor kinderen, jongeren en lokale 
gemeenschappen. In partnerschap met Timberland.

REALISATIE(S) Projectoproep: 17 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 80.000.

STEUN
FRANKRIJK APEL Notre Dame Saint Roch Vergroenen van de speelplaats van de school ‘Notre-

Dame Saint Roch’ in hartje Parijs, op initiatief van de 
oudervereniging en met het akkoord van de directie.

4.000 €

Association Culture(s) en 
Herbe(s)

Aanleggen van een tuin op het terrein van een internaat 
voor kinderen uit de bijzondere jeugdzorg (7-16 jaar), en 
hen sensibiliseren rond tuinieren en de natuur via externe 
sessies.

5.000 €

Association de Jeunes pour le 
Développement à Bagnolet

Steunen van ‘4 Saisons’, een stadslandbouwproject 
in Bagnolet, om de bewoners, via shows en ateliers, 
maximaal te betrekken bij het benutten van de natuur in 
de stad.

5.000 €

Association Espaces Via een lokale korte keten verkopen van groenten, 
aromatische planten, klein fruit, eetbare bloemen en hop, 
die door stadstuiniers met een inschakelingsstatuut 
worden gekweekt op het dak van een winkelcentrum in 
Aubervilliers (Frankrijk); om via dit project bij te dragen 
tot het ontwikkelen van een nieuw beloftevol beroep en 
tot de duurzame productie en consumptie van voedsel.

5.000 €

Bergeries en Ville Opzetten van een stadsboerderij met een educatieve 
tuin en kippenren, schapen en geiten, om ontmoetingen 
te creëren tussen kinderen en buurtbewoners, rond 
leefomgeving en dieren in de stad.

5.000 €
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Goelzer Sébastien Steunen van een participatief productie- en 
demonstratieproject rond stadslandbouw op het dak 
van het ‘Centre Jean Dame’, in de wijk Montorgueil, dat 
samen met de buurtbewoners wordt gerund.

5.000 €

Groupe de Diffusion 
d’Informations sur 
l’Environnement

Organiseren van ateliers rond tuinieren en biodiversiteit, 
om buurtjongeren te betrekken bij het omvormen van 
een publiek perceel in een natuurhoek die ze naar hun 
hand kunnen zetten.

4.500 €

Jardin Partage Gorki Organiseren van participatieve projecten (maken 
van luifel, serre; bezoeken van kippen en schapen 
in de stad), om jongeren van 11 tot 25 jaar naar de 
intergenerationele deeltuin ‘Gorki’ te lokken.

5.000 €

La Sauge Aanleggen van een tuin met de kinderen en begeleiden 
van ludieke, praktische workshops om de deelnemers 
bewust te maken van de huidige ecologische 
uitdagingen.

5.000 €

Pepins Production La 
Pepinière de Quartier

Uitbaten van buurtincubatiecentra rond duurzame 
stadslandbouw en aanleggen van oefentuinen in scholen 
in Parijs, in het kader van de pedagogische ateliers ‘Van 
zaadje tot schotel’ ten einde kinderen aan te moedigen 
ecologisch te tuinieren en eetbare of geneeskrachtige 
planten te kweken.

5.000 €

Pépins production, la 
pépinière de quartier

Een mobiele serre met plantentuin tijdelijk stationeren in 
een Parijse wijk, om stadsbewoners te laten ervaren wat 
stedelijke vergroening betekent en om bij te dragen tot 
de samenleving van morgen.

4.500 €

Potager Liberté In de moestuin ‘Simone Veil’, multidisciplinaire, 
participatieve ateliers voor scholieren organiseren, om 
van voedsel en landbouw een hefboom voor sociale 
cohesie te maken.

4.000 €

Urbanescence Uitnodigen van kinderen in een educatieve moestuin, 
om hun zintuigen te prikkelen met aromatische planten, 
fruitbomen en permacultuurtechnieken, teneinde zich te 
verbinden met de biodiverse omgeving.

5.000 €

Veni Verdi Planten van fruitbomen en bessenstruiken op 
boerderijen in scholen, om bij te dragen tot het educatief 
project, maar ook om leerlingen te laten plukken, 
ontdekken, bewonderen en proeven.

4.000 €

Veni Verdi Benutten van bestaande mogelijkheden (groenzones, 
buiten- en binnenserres, proefkeuken), met de 
participatie van de leerlingen, om een solide 
pedagogisch instrument te creëren, teneinde te 
laten ontdekken wat een beroep als landbouwer of 
restauranthouder kan inhouden; eveneens creëren van 
verbondenheid met en tussen de leerlingen, door te 
werken aan een groepsproject, hun zelfvertrouwen te 
ontwikkelen en door het ‘samen doen’ aan te moedigen.

5.000 €

VERGERS URBAINS Met buurtbewoners een deeltuin aanleggen die moet 
dienen als plek voor opleidingen, demonstraties 
van agro-ecologische technieken, groenteteelt en 
ontmoetingen.

4.000 €

V’île fertile Creëren van een educatieve moestuin in bakken, ten 
bate van kinderen van 3 tot 18 jaar, om alles eens te 
bekijken of om er zelf een groente te telen, tijdens of na 
de schooluren. 

5.000 €

FONDS BECKERS-DIELS

DOELSTELLING Steunen van de natuurbescherming.
REALISATIE(S) Het Fonds heeft steun verleend aan twee projecten voor een totaalbedrag van € 60.800.
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STEUN
Havelange NaturHavelange Beschermen van nestplaatsen van kerk- en steenuilen, 

en installeren van nestkasten in en op landelijke 
gebouwen in deelgemeenten van Havelange.

5.800 €

Namur Natagora Financieren van de uitbreiding van 2 natuurgebieden 
van Natagora, in de vallei van de Wimbe en de Haute 
Sambre.

55.000 €

FONDS ALBERT DESMED

DOELSTELLING Steun aan projecten die tot een groter ecologisch bewustzijn moeten leiden en tot een 
respectvoller gedrag voor het behoud van een kwaliteitsomgeving, vooral als het gaat om 
de waterproblematiek. 

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 186.850.

STEUN
Brussel - Neder-over-
Heembeek

Centre de Référence 
professionnelle Bruxellois 
pour le secteur de la 
Construction

Met respect voor de principes van de circulaire 
economie, bedenken, realiseren en installeren van 
modulaire, demonteerbare en verplaatsbare pontons 
voor watersportevents,  om jongeren van 14 tot 18 jaar 
te laten kennismaken met toekomstgerichte beroepen in 
de bouwsector.

149.500 €

Centre de Référence 
professionnelle Bruxellois 
pour le secteur de la 
Construction

Via ludieke sessies die worden geleid door studenten, 
sensibiliseren rond de circulaire economie en water- 
en energiebeheer, om jongeren van 14 tot 18 jaar te 
laten kennismaken met toekomstgerichte beroepen 
in de bouwsector; de sessies worden gegeven 
op woensdagnamiddag, en tijdens weekends en 
schoolvakanties.

37.350 €

HOOGVELD FONDS

DOELSTELLING Steun voor organisaties die willen investeren in duurzame, milieuvriendelijke projecten. 
Voor de oproep 2020, gaat het om investeringen in Vlaanderen of Brussel.

REALISATIE(S) Een oproep gelanceerd door het Fonds: één project kreeg steun voor een bedrag van 
€10.000.

STEUN
Antwerpen - Berchem Buurtwerk Posthof Steunen van het buurtcentrum Posthof voor een 

demoproject rond de opvang van regenwater, dat 
bezoekers, personeel, vrijwilligers en buren wil 
sensibiliseren rond het gebruik van hemelwater en 
zich afzet tegen het gebruik van drinkwater voor 
stadslandbouw of geveltuinen en tegen de uitdroging 
van de stad. 

10.000 €

FONDS INVICTA

DOELSTELLING Steun aan duurzame projecten die bijdragen tot natuurbescherming in België en in de 
wereld.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 125.000.
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STEUN
Brussel WWF Belgium Steunen van 3 WWF-projecten om de instandhouding 

van bedreigde habitats en het overleven van wilde dieren 
te verbeteren in 3 continenten; in Ecuador (Latijns-
Amerika) worden vrouwen opgeleid voor het begeleiden 
van het eco- en het wetenschappelijk toerisme in de 
ecologische corridor Llanganates-Sangay, die essentieel 
is voor de biodiversiteit; in Cambodja gaat het om een 
pilootstudie rond het opsporen van grote planteneters 
(hoefdieren en olifanten) via warmtedetectie met een 
drone, en in de grote Mekongwouden (Zuidoost-Azië) 
worden migratiepatronen van olifanten in kaart gebracht 
om conflicten tussen mens en olifant te verminderen; 
rond het Sioma Ngwezi National Park in Zambia 
(Zuidwest-Afrika) wordt het conflict tussen mens en 
olifant aangepakt via praktische maatregelen. 

125.000 €

FONDS RAOUL EN MARGARETHA KOK-KRAHÉ

DOELSTELLING Het Fonds wil bijdragen tot de bescherming van het natuurlijk erfgoed door de aankoop 
en het beheer van groene gebieden in de grensstreek met Nederland te ondersteunen.

LANDSCHAPSFONDS GENTSE KANAALZONE

DOELSTELLING In de Gentse Kanaalzone landbouwers en grondgebruikers financieel steunen om in een 
landbouwgebied groen aan te planten om het duurzamer te maken.

FONDS MARCEL MACQUET

DOELSTELLING Steunen van projecten rond dierenbescherming in de streek van Verviers.
REALISATIE(S)

Een steun van € 10.000 aan het Natuurpark Hoge Venen - Eifel (Waimes) voor de 
ontwikkeling van een strategie die toerisme en bescherming van de biodiversiteit op het 
plateau van de Hoge Venen combineert.

FONDS NETEVALLEI

DOELSTELLING Om vogels, wilde dieren, fauna en flora te beschermen, koopt het Fonds gronden 
aan, financiert de aankoop van materiaal, ondersteunt educatieve projecten rond 
natuuropvoeding,...

FONDS PURE OCEAN

DOELSTELLING Steun voor innovatieve projecten, evenementen en studies die zorgen voor een betere 
bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen en van de biodiversiteit in de oceanen.

REALISATIE(S) Een steun van € 23.511 aan de vereniging Pure Ocean (Frankrijk) voor haar missie om het 
bewustzijn over de bescherming van de oceanen en de situatie van kwetsbare mariene 
ecosystemen te vergroten.

FONDS PROFESSOR T. VAN AUTENBOER

DOELSTELLING Toegepast geologisch onderzoek over milieueffecten (vooral effecten op grondwater) 
ten gevolge van ontginning, opslag, verwerking en sanering van delfstoffen, ertsen en 
secundaire grondstoffen.

REALISATIE(S) Projectoproep: 2 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 50.000.
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STEUN
Gent Ghent University Onderzoeken van de invloed van de kunstmatige en 

natuurlijke belasting (urbanisatie, neerslagvariabiliteit) op 
de afvoer van drinkbaar grondwater (onder de duinen) 
en zoutwaterintrusie in het Belgische kustgebied, 
teneinde de afvoer- en intrusiezones te identificeren, de 
afvoer en grondwaterkwaliteit/kwantiteit te evalueren, 
en de invloed te beoordelen van het oppompen 
van grondwater, kunstmatige aanvulling en de 
klimaatverandering.

25.000 €

Hasselt Hasselt University Dit onderzoeksproject beoogt de valorisatie van 
cementachtige bindmiddelen bestaande uit fosforgips, 
metallurgische slakken en verbrandingsassen in 
Vlaanderen voor (nog nader te bepalen) niche- of 
bulktoepassingen, als duurzaam alternatief voor het 
traditioneel gebruikte ordinary Portland cement (OPC).

25.000 €

FONDS JEAN VIN

Financiële partner(s) Waals Gewest

DOELSTELLING De jaarlijkse prijs Jean Vin bekroont een vereniging of organisatie  die een actieve bijdrage 
levert tot het behoud van het natuurlijk erfgoed in de Hoge Venen in België.

REALISATIE(S) Lancering van een nieuwe projectoproep; selectie in 2021.

FONDS VRIENDEN VAN GREENFACTS

DOELSTELLING Objectieve wetenschappelijke informatie geven over bijvoorbeeld de uitputting van 
natuurlijke bronnen, klimaatswijziging, verminderde  biodiversiteit, te snel groeiende 
wereldbevolking,...

REALISATIE(S) > een steun van € 5.000 voor Pro Natura UK (VK) om het klimaateffect van agrobosbouw 
te modelleren
> een steun van € 15.000 voor de vereniging Sauvons le Climat (Frankrijk) voor de 
uitvoering van relevante oplossingen in de strijd tegen de klimaatverandering

FONDS VRIENDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten voor een kwaliteitsvolle bosbouw, met specifieke aandacht 
voor klimaatverandering en de evolutie van bosfuncties.

FONDS VRIENDEN VAN NOWAYBACK

DOELSTELLING Filantropen steunen informatie-, bewustmakings- en actieprojecten voor het duurzame 
beheer van ecosystemen en ecosysteemdiensten.

THE EUROPEAN FRIENDS OF ACCOUNT OF THE RAINFOREST ALLIANCE

DOELSTELLING Rainforest Alliance zet zich in voor het behoud van biodiversiteit en voor het vrijwaren van 
een duurzame habitat via landbouw-, economische en consumentenprojecten. 

KLIMAAT

FRAMINGSTUDIE ROND KLIMAATKWESTIES IN BELGIË

DOELSTELLING Het vaak controversieel wetenschappelijk en sociaal debat rond concrete klimaatkwesties 
in België in kaart brengen, om een sereen en constructief democratisch debat te 
stimuleren.

REALISATIE(S) In 2020 gaf de Stichting aan UGent en ULB de opdracht een discoursanalyse uit te voeren 
om conflicterende argumenten, belangen, aannames, wereldbeelden en coalities rond 
enkele concrete klimaatkwesties in kaart te brengen, om het democratisch debat in België 
te stimuleren.
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VERBREDEN VAN HET ENGAGEMENT VOOR HET KLIMAAT

DOELSTELLING Organisaties ondersteunen om verbindende en inclusieve projecten te ontwikkelen rond 
klimaat gericht op burgers, buurtcomités, scholen, jeugdbewegingen, ledenbewegingen…

REALISATIE(S) Lancering van een projectoproep; selectie in 2021.

WEBINARS ‘HOW TO BETTER MOBILISE SUPPORT FOR CLIMATE ACTION’

DOELSTELLING De Stichting organiseert een reeks webinars met Belgische en internationale sprekers 
om te zien welke perspectieven en inzichten de menswetenschappen en de sociale 
wetenschappen kunnen bijdragen in de problematiek van de klimaatverandering. Hoewel 
het belangrijk is wetenschappelijk correcte informatie over te brengen, is het ook van 
essentieel belang de nadruk te leggen op het verband met de waarden en identiteiten van 
de doelgroepen.
Deze seminars zijn bedoeld voor overheidsinstanties, non-profitorganisaties, journalisten, 
communicators en bedrijven die bij hun eigen doelgroepen begrip, betrokkenheid en 
inclusieve actie rond het klimaat willen bevorderen.
Puttend uit een waaier van disciplines in de menswetenschappen en de sociale 
wetenschappen wil de Stichting het debat over instrumenten, methoden en praktijken ter 
versterking van klimaatinitiatieven verbreden.

REALISATIE(S) > twee eerste webinars georganiseerd in 2020:
>> ‘Do people still care about climate change? Why careful public engagement on climate 
change is critical during and after the COVID-19 crisis’, door Dr. Adam Corner, Climate 
Outreach (14 oktober)
>> ‘Motivating climate action’, door Prof. Dr. E.M. Linda Steg, University of Groningen (19 
november)

FONDS BIKES IN BRUSSELS

DOELSTELLING Ondersteuning van de inspanningen om de infrastructuur voor fietsmobiliteit in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen en uit te rusten.

REALISATIE(S) Permanente projectoproep: veertien projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 
1.412.222.

STEUN
Anderlecht Institut Marie Immaculée - 

Ecole fondamentale
Installeren van 2 beveiligde fietsenstallingen met elk 
40 plaatsen voor de leerlingen en leerkrachten van het 
Instituut Maria Onbevlekt (Nederlandstalige kleuter- en 
lagere school) en van het Institut Marie Immaculée 
(Franstalige kleuter-, lagere en secundaire school), om te 
vermijden dat ouders en leerkrachten de auto verkiezen 
boven de fiets.

77.793 €

Brussel Bruxelles Environnement In het kader van de regionale Groene Wandeling, 
steun voor de realisatie van verbeteringswerken op de 
gemeentelijke wegen.

991.390 €

Foyer des Jeunes des 
Marolles

Openen van een fietsherstelplaats, opleiden van 
4 jongeren en een instructeur tot fietshersteller, 
ophalen van oude fietsen op het Vossenplein en 
op het containerpark van Brussel, ze herstellen en 
aanbieden aan buurtjongeren en -bewoners; en fietsers 
sensibiliseren rond verkeersveiligheid teneinde het 
fietsgebruik in de Marollen te promoten. 

6.000 €

Brussel - Laken CHU Brugmann Aanleggen van een nieuwe beveiligde fietsparking op 
een braakliggend terrein van de Horta-site in Laken, 
en de infrastructuur afstemmen op de wensen van de 
fietsende personeelsleden van het UVC Brugmann.

53.240 €

Etterbeek Administration Communale 
d’Etterbeek

Creëren van overdekte fietsenstallingen voor de 
middellange duur in Etterbeek, om ervoor te zorgen dat 
het fietszadel zowel in de winter als in de zomer droog 
blijft en om het aanbod van kwaliteitsvolle stallingen te 
verhogen.

80.000 €
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Basisschool Etterbeek Creëren van een overdekte, beveiligde fietsstalling 
voor de kleuters van de Basisschool Etterbeek, om het 
fietsen van kinds af aan te stimuleren en om het aantal 
verplaatsingen met de auto te verminderen.

7.250 €

Basisschool Etterbeek Plaatsen van een overdekte fietsenstalling aan de 2de 
schoolingang om ervoor te zorgen dat de kinderen hun 
fiets comfortabel en veilig kunnen stallen op het domein 
van de school.

6.100 €

Evere Institut Saint-Dominique Evere 
asbl (Collège Fra Angelico)

Installeren van duurzame fietsparkings om de fietsen 
van leerlingen, leerkrachten en het personeel veilig te 
stallen, in een nieuw college met een actieve pedagogie 
die sterkt focust op ecologie in al zijn vormen.

26.336 €

Oudergem Ecole Sainte Bernadette Inrichten van een comfortabel en beveiligd fietslokaal, 
om de leerlingen van het secundair en lager onderwijs én 
de personeelsleden te stimuleren om met de fiets naar 
de school te komen.

46.317 €

Sint-Agatha-Berchem Commune de Berchem-
Sainte-Agathe

Installeren van fietsparkings aan gemeentescholen 
(lager en kleuteronderwijs) teneinde de kinderen, ouders 
en personeelsleden te motiveren om met de fiets naar 
school te komen.

39.704 €

Sint-Lambrechts-Woluwe Athénée royal de Woluwe-St-
Lambert

Voorzien in 3 overdekte, beveiligde fietsparkings, met 
elektrische laadpalen, om het fietsen naar school te 
bevorderen en bij te dragen tot mobiliteit, educatie en 
beweging.

15.000 €

Haute Ecole Léonard de Vinci 
- HE Vinci

Creëren van een gesloten, beveiligde studenten- en 
personeelsparking voor 55 fietsen aan de Haute Ecole 
Léonard de Vinci, om het fietsgebruik te bevorderen via 
een aanpassing van de infrastructuur.

6.844 €

Ukkel Epsylon Bouwen van 2 met camera’s beveiligde, overdekte 
fietsenstallingen voor 20 klassieke en elektrische fietsen 
van de bewoners en het personeel van het psychiatrisch 
verzorgingstehuis (PVT); en aankopen van 5 elektrische 
fietsen voor residenten om de fietsmobiliteit in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te promoten.

15.498 €

Vorst Administration Communale 
de Forest

Markeren van de gemeentelijke fietsroutes in Vorst, om 
deze routes voor fietsers zicht- en leesbaarder te maken; 
en in de omgeving van de scholen fietsrekken in de vorm 
van een auto plaatsen, met infoborden over het aandeel 
van de fiets versus de auto in de openbare ruimte.

40.750 €

DIERENWELZIJN

FONDS MARIE-FRANÇOISE CHAMPION

DOELSTELLING Steun voor projecten die focussen op de beschermingvan grote walvisachtigen, ijsberen, 
Afrikaanse olifanten en tijgers.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 18.000.

STEUN
Brussel WWF Belgium Voort blijven beschermen van de Irrawaddy-dolfijnen, in 

nauwe samenwerking met visserijgemeenschappen en 
provinciale besturen in Zuidoost-Azië.

18.000 €

FONDS GABRIELLE FRANÇOIS

DOELSTELLING Behouden van de biodiversiteit van onze ecosystemen ten bate van de avifauna.
REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 20.000.
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STEUN
Anderlecht Ligue Royale Belge pour la 

Protection des Oiseaux
Opvangen, verzorgen en terug loslaten van vogels en 
dieren in nood, in het Zorgcentrum voor vogels en dieren 
in het wild in Brussel; voorlichten en sensibiliseren van 
het publiek rond het beschermen van de fauna.

20.000 €

FONDS MARGUERITE GROTARD ET HENRI MASSET

DOELSTELLING Steun aan organisaties die dieren en natuur beschermen, huisdieren in nood opvangen en 
geleidehonden opleiden.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 29.800.

STEUN
Chièvres - Tongre-Saint-
Martin

Les petits vieux Vervangen van het dak van 2 kattenverblijven. 3.500 €

Liège Entrevues, Chiens guides et 
mobilité

Opleiden van een geleidehond en hem toevertrouwen 
aan iemand met een visuele beperking om diens 
autonomie te verbeteren.

24.800 €

Watermaal-Bosvoorde La Chaine Bleue Mondiale Verstrekken van diergeneeskundige zorg aan gewonde 
of gedeprimeerde zwerfkatten en ze steriliseren.

1.500 €

FONDS HUGO INTERNATIONAL FOR RESPECT AND DIGNITY WITH ANIMALS

DOELSTELLING Het Fonds steunt structurele en grootschalige internationale projecten die aandacht 
hebben voor de maatschappelijke en gezondheidsdimensie van dierenbescherming. Het 
zal specifiek aandacht hebben voor deze problematieken in de Oost-Europese landen.

REALISATIE(S) Twaalf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 282.500.

STEUN
Amel Tierheim Schoppen Verbeteren van de infrastructuur van het dierenasiel: 

thermische isolatie en bekleden van de buitenmuren, 
en inspecteren en herstellen van de kennels, om de 
veiligheid van dieren en bezoekers te garanderen.

10.000 €

Eupen - Kettenis Tierschutzgesellschaft des 
Königreichs Belgien

Plaatsen van een omheining rond het terrein van het 
dierenasiel.

10.000 €

DUITSLAND Animal Welfare Foundation 
e.V.

Uitvoeren van een studie om het zeer grote 
aantal kalveren in de melkindustrie in Duitsland te 
verminderen en te zoeken naar de oorzaken van de 
vele dierentransporten naar het buitenland, over lange 
afstanden en in moeilijke omstandigheden.

25.000 €

Animal Welfare Foundation 
e.V.

In de arme regio Bodzentyn, in Polen, met een AWF-team 
bezoeken en inspecteren van kleinschalige veefokkerijen 
(boerenhoven) om deze dieren te verzorgen (verzorgen 
van hoeven en klauwen, bestrijden van parasieten, 
tandverzorging, eerste hulp).

30.000 €

Animals Asia Foundation e.V. In het kader van de bescherming van zwarte beren, 
een bedreigde diersoort in Azië, aankopen van 
geneesmiddelen en voedsel teneinde in Chengdu en 
Nanning zoveel mogelijk dieren op te vangen en te 
verzorgen.

88.000 €

Deutscher Tierschutzbund 
e.V.

Aankopen van een ambulance voor een dierenkliniek, 
om mobiele spoedoperaties te kunnen uitvoeren bij 
straathonden en katten.

9.500 €

Deutscher Tierschutzbund 
e.V.

Verwerven van een koelcel en diepvriezer voor het 
berenpark, om gedoneerd voedsel (zoals wild uit de 
streek) te bewaren.

10.000 €

Deutscher Tierschutzbund 
e.V.

Installeren van een beveiligingssysteem voor de beren 
die worden opgevangen in het dierenasielcentrum 
Weidenfeld.

20.000 €

Katzenfreiheit e.V. Renoveren van het dak van een kattenasiel. 35.000 €
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FRANKRIJK SPA de Colmar et environs Installeren van een schuilplek voor ‘vrije katten’ bij 
Colmar.

4.900 €

SPA de Colmar et environs Verbeteren van de watervoorziening in een dierenasiel, 
om het werk van bedienden en vrijwilligers te faciliteren.

13.400 €

SPA de Colmar et environs Vergroten van de ruimte voor kattenjongen in het asiel 
en installeren van aangepaste dozen, om epidemies van 
tyfus en coryza te voorkomen.

26.700 €

FONDS VRIENDEN VAN PAIRI DAIZA FOUNDATION

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten voor de bescherming van dieren- en plantensoorten, zodat 
iedereen ervan kan genieten, in België en daarbuiten.

AFRIKA, L ATIJNS-AMERIKA, AZIË 
KBS AFRIKAPRIJS

KONING BOUDEWIJNPRIJS VOOR ONTWIKKELING IN AFRIKA

DOELSTELLING Tweejaarlijkse prijs voor een persoon of organisatie die een uitmuntende bijdrage 
levert aan het ontwikkelingswerk in Afrika. De Prijs hecht in het bijzonder aandacht 
aan initiatieven, geïnitieerd en geleid door Afrikanen, die uitblinken in hun sector, die 
de levenskwaliteit van de bevolking die zij dienen aanzienlijk verbeteren, en die lokale 
gemeenschappen helpen om hun ontwikkeling in eigen handen te nemen.

REALISATIE(S) Lancering van de projectoproep KBF Afrika Prijs 2020-2021; selectie in 2021 door het 
onafhankelijke selectiecomité.

BURUNDI EN DR CONGO

KOFFIE ALS MOTOR VAN LOKALE ONTWIKKELING IN BURUNDI

Partner(s) COCOCA, ADISCO, Kampani, Collibri Foundation, Broederlijk delen, Groupe Colruyt, Efico Foundation

DOELSTELLING Lokale gemeenschappen in Burundi versterken door in te zetten op koffieteelt, zodat ze 
hun levensomstandigheden kunnen verbeteren volgens hun eigen prioriteiten. Initiatieven 
die kwaliteitsvolle, duurzame en ethische koffieteelt beogen steunen of versterken, 
en kleine producenten de vruchten laten plukken van hun werk en hun waardigheid 
teruggeven.

REALISATIE(S) > bankgarantie voor een krediet van de BBCI bank aan COCOCA, de grootste unie van 
Burundese koffiecoöperatieven, voor een bedrag van € 450.000 op het kapitaal van het 
Fonds Carlier
> de terugbetaling van een lening van € 125.000 aan COCOCA werd met een jaar zonder 
kosten verlengd gezien de financiële problemen
> COCOCA beheert haar eigen verwerkingsfabriek dankzij een lening door het 
investeringsfonds nv Kampani. De Koning Boudewijnstichting neemt een jaarlijkse 
verzekering op zich die het risico ‘landen’ van de transactie voor Kampani dekt
> uitstel voor de terugbetaling van een lening van € 35.600 aan de société Maison pour 
l’Analyse et l’Expertise Environnementale (MAEE) zonder kosten gezien de financiële 
problemen van de voornaamste klanten, de coöperatieven van koffietelers die lid zijn van 
COCOCA

PROJECTEN IN CENTRAAL-AFRIKA

DOELSTELLING Steun voor projecten in Burundi en de Democratische Republiek Congo.
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REALISATIE(S) > vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 196.702
> een lening van € 110.000 aan de Burundese ngo ADISCO voor de bouw van haar 
nieuwe hoofdkantoor in Bujumbura, waardoor ze haar werkruimte kan verbeteren en haar 
bedrijfskosten kan verlagen. ADISCO is de belangrijkste partner van de KBS in Burundi en 
de winnaar van de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika 2014-2015

STEUN
BURUNDI Association François-Xavier 

Bagnoud - FXB International
Honderd gezinnen, die te maken hebben of besmet zijn 
met HIV helpen om uit de extreme armoede te geraken; 
en 2500 mensen sensibiliseren rond preventie van HIV/
aids en andere ziektes, in het Village FXB Buterere IV in 
Bujumbura. Met de steun van Swim for Life 2019.

5.000 €

Association François-Xavier 
Bagnoud - FXB International

In VillageFXB Mutimbuzi I & II nabij Bujumbura, 
versterken van de sociale, economische, gezondheids- 
en persoonlijke capaciteiten van 200 uiterst arme 
plattelandsgezinnen die besmet zijn met of getroffen 
zijn door HIV/aids, door gelijktijdig de strijd aan te 
binden met ondervoeding, ziekte, gebrek aan onderwijs, 
onhygiënische huisvesting en gebrek aan inkomen; 
aan de gezinshoofden wordt een klein bedrag aan 
startkapitaal en opleiding aangeboden, om hen te helpen 
een microbedrijf te starten en een inkomen te verwerven.

55.000 €

Appui au Développement 
Intégral et à la Solidarité sur 
les Collines (ADISCO)

Jonge geschoolde Burundezen helpen om hun 
schoolprestaties te verbeteren en organiseren van 
taal-, landbouw- en technische beroepsopleidingen voor 
jongeren die hun studies niet kunnen voortzetten na het 
secundair onderwijs.

25.000 €

DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Investing In People Ontwikkelen van een digitale app om de kwaliteit van het 
geschiedenisonderricht in Congo te verbeteren, om de 
lessen inhoudelijk te versterken en om de kritische zin 
van de jongeren te stimuleren, teneinde hen een beter 
inzicht te geven in de huidige uitdagingen in Congo en bij 
te dragen tot actief burgerschap.

51.702 €

Kinshasa Digital Steunen van de inspanningen van de regering van DR 
Congo bij het voorlichten en betrekken van het publiek 
bij de sensibilisering over het coronavirus; en daarbij 
gebruik maken van informatietechnologieën: website, 
Facebook, Chatbot, sms, enz.

60.000 €

FILANTROPISCHE ACTIE BENI-UNICHIR

DOELSTELLING Aanbieden van meer kwaliteitsvolle chirurgische zorg in de streek van Beni, DR Congo, en 
lokale zorgverstrekkers opleiden, binnen een duurzaam gefinancierde zorginstelling.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 200.000.

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

BENISUR Projectbeheer voor de bouw van een centrum voor 
verloskundige chirurgie in de regio Beni-Butembo 
om gezondheidszorg te bieden aan een bevolking 
van ongeveer 1,5 miljoen mensen, met speciale 
aandacht voor de opleiding en scholing van artsen, 
verpleegkundigen en gespecialiseerd personeel.

200.000 €

FONDS MARIE ANTOINETTE CARLIER

DOELSTELLING Financiële steun geven aan lokale projecten in Burundi en DR Congo, voor en met 
jongeren.

REALISATIE(S) > zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van €  652.833
> technische ondersteuning door lokale consultants van eerder gesteunde projecten
> bankgarantie voor een krediet van de Burundese BBCI bank aan het Consortium 
des coopératives des caféiculteurs ‘COCOCA’, de grootste unie van Burundese 
koffiecoöperatieven, voor een bedrag van € 450.000 (zie ook project ‘Koffie als motor van 
lokale ontwikkeling in Burundi’)
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STEUN
BURUNDI Appui au Développement 

Intégral et à  la Solidarité sur 
les Collines (ADISCO)

Organiseren van acties om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan in Burundi: promoten van 
gedragsregels; verdelen van sensibiliseringsmateriaal 
via het gemeenschapsnetwerk van ADISCO; en 
onderlinge maatschappijen en coöperaties helpen om 
de hygiënische omstandigheden te verbeteren voor hun 
personeel en hun bezoekers.

5.000 €

Appui au Développement 
Intégral et à  la Solidarité sur 
les Collines (ADISCO)

Duurzaam verbeteren van de levensomstandigheden 
van de bevolking van Ndava, Giheta en Rutegama; 
verbeteren en diversifiëren van vaardigheden, inkomens 
en kwaliteitsvolle jobs van jonge boeren; en de oprichting 
van microbedrijfjes stimuleren via lokale mini-incubators.

135.000 €

Association pour la 
promotion de la Santé des 
Commanuatés pour le 
Développement “SaCoDé”

Versterken van de overheidsmaatregelen (maskers, 
reinigingsstations) in Burundi om bevolkingsgroepen 
met een laag inkomen te beschermen tegen Covid-19.

5.000 €

DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Coopération des bâtisseurs 
de la Lomami (COBALO)

Bouw van een opleidingscentrum voor de meisjes en 
jongens van Mpuku waar een technische en theoretische 
vorming zal worden gegeven rond voedingsgewassen en 
vaste planten. Zo kunnen ze financieel autonoom zijn en 
bijdragen tot de sociaaleconomische ontwikkeling van de 
streek. Er zullen ook de nodige gronden ter beschikking 
worden gesteld om de operationele en werkingskosten 
te financieren.

165.000 $

Guichet d’économie locale du 
Sud-Kivu

Versterken van de managementcompetenties van 
jongeren in Bukavu en in Zuid-Kivu en hen toegang 
geven tot meer en soepeler financieringsbronnen dankzij 
coaching, om het ondernemerschap te ondersteunen.

300.000 €

I&Fentrepreneuriat Begeleiden van laatstejaars leerlingen van het technisch 
secundair onderwijs richting voedingschemie, en ook 
van studenten, bij het oprichten van kleine bedrijven in 
Kongo Central.

70.300 $

Promotion Nutritionnelle et 
Sanitaire - PNS

Dringende en doeltreffende acties opzetten om de 
plaatselijke gemeenschappen in de regio Kisantu/
Mbanza-Ngungu bewust te maken van Covid-19, 
in samenwerking met de operationele structuren, 
de gezondheidszones, de politieke en bestuurlijke 
autoriteiten en de opinieleiders.

5.000 €

FONDS JOANNA DAMMAN

DOELSTELLING Het medisch en wetenschappelijk onderzoek ondersteunen voor het opsporen en 
behandelen van ernstige ziekten, in het bijzonder kanker, naast initiatieven die de zorg en 
de levenskwaliteit van de patiënten verbeteren. Bijdragen tot de strijd tegen armoede en 
sociale ongelijkheid in België en de landen van het Zuiden via de Belgische ngo Broederlijk 
Delen.

REALISATIE(S) Steun aan één project van Broederlijk Delen.

STEUN
BURUNDI Broederlijk Delen Ondersteuning van COCOCA, een unie van Burundese 

coöperaties van koffietelers, bij het beheer van haar 
complexe activiteiten: relatiebeheer met banken, 
traceerbaarheid van koffie, rolverdeling tussen de raad 
van bestuur en het personeel, contacten met de regering 
en overheidsdiensten, enz.

13.000 €

FONDS POUR LA DIGNITÉ PAYSANNE

DOELSTELLING Steun aan arme gezinnen in Burundi en elders in Afrika, om een geïntegreerde familiale 
landbouw te ontwikkelen, geïnspireerd op het boek ‘Pour la dignité paysanne’ (2018).
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REALISATIE(S) Technisch toezicht op het RAFIDEF-project (Recherche des Alternatives de Financement 
Innovant des Exploitations Familiales) dat als actie-onderzoek is uitgevoerd door ADIP 
(Association pour la Dignité Paysanne) in de gemeente Nyabihanga, in de provincie 
Mwaro in Burundi.

FONDS GOETGHEBUER

DOELSTELLING Steun aan microprojecten in Centraal-Afrika die zich inzetten voor kansarme mensen met 
een beperking.  

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 40.500.

STEUN
Evergem - Ertvelde Gooikenshoeve Opvangen van jongeren die extreem psychisch lijden 

en hen begeleiden in de rustgevende en liefdevolle 
omgeving van de zorgboerderij.

5.000 €

DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

MEMISA BELGIUM Aan iedereen, en aan de meest kwetsbaren in het 
bijzonder, een kwalitatief betere zorg aanbieden in het 
zorggebied Katako Kombe (DR Congo).

23.000 €

GUINEA MEMISA BELGIUM Versterken van de lokale sanitaire structuren om een 
kwalitatieve zorgverlening in Guinee toegankelijker te 
maken voor mensen met geestelijke problemen.

12.500 €

FONDS KITUMAINI

DOELSTELLING Projecten van lokale actoren financieren inzake lichte infrastructuren (scholen, 
ziekenhuizen enz.), en initiatieven steunen die inspelen op de basisnoden van de 
bevolking.

REALISATIE(S) 66 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 287.052 en USD 380.198.

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

ADICOR c/o SMICO Bouwen van 4 solide klaslokalen voor de lagere school 
van Kiniezire (DRC), een vervallen school, gebouwd in 
1954, die momenteel 14 klassen, 16 leerkrachten en 558 
leerlingen telt.

17.850 $

Association Ipanga Telema Herstellen en optrekken van gebouwen voor een 
dorpsschool in Ipanga, in de provincie Kwilu, in DR 
Congo.

5.750 €

Biketa Grace Starten met een project om maskers te maken ter 
bestrijding van de covid-19-pandemie in Kimpese en 
Lukala, in DR Congo.

2.725 $

Centre de santé de référence 
de Loango, Tshela

Bouwen van een lokaal in het gezondheidscentrum van 
Loango, Tshela (DR Congo) om er patënten op te vangen 
die een medische opvolging van verschillende dagen 
nodig hebben.

9.600 €

Collège Saint Esprit Mbata 
Makongo

Bouwen van latrines in het Heilige Geestcollege Mbata 
Makongo (DR Congo), om de hygiëne van de leerlingen 
te verbeteren en bepaalde ziektes te voorkomen.

8.000 $

Congrégation des Carmélites 
de St Joseph

Renoveren van een gezondheidscentrum in Kananga 
(DR Congo), met een kraamkliniek met 30 bedden en een 
polikliniek.

5.000 €

Congrégation des Soeurs 
augustines de Dungu-
Doruma c/o Congrégation 
missionnaire

Aankopen van het materiaal dat nodig is voor het 
bouwen van 4 klassen, een kantoor en 4 latrines in een 
scholencomplex in Nanzawa (DR Congo).

3.500 $

Diocèse de Boma C/O 
Orphelinat Stella Maris asbl

Aankopen van varkens om een bijkomend inkomen te 
creëren en de voedselveiligheid te garanderen ten bate 
van de kinderen van het weeshuis Stella Maris in Boma 
(DR Congo).

1.150 €

Diocèse de Molegbe Steunen van een opleiding burgerschap en toegepaste 
pedagogie voor leerkrachten van de diocesane 
coördinatie van geconventioneerde, katholieke scholen 
van BOSOBOLO, Noord-Ubangi, DR Congo.

6.830 $
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Dynamique du regard pour 
l’avenir

Financieren van de transportkosten van materiaal 
bestemd voor de polikliniek van Lodja, vanuit België tot 
Kinshasa.

10.300 €

Ecole Primaire Bwa Benjamin Bouwen van 6 klaslokalen en een kantoor in de lagere 
school Bwa Benjamin, in het bisdom Molegbe in Noord-
Ubangi (DR Congo).

12.000 €

Ecole primaire de Kipholo 
Kasadi

Bijkomende steun om de restauratie (dakgebinte, 
golfplaten, deuren en ramen, schilderwerk en bevloering) 
van 8 klaslokalen en het directiekantoor van de 
basisschool van Kipholo Kasadi (DR Congo) te voltooien.

2.000 $

Ecole primaire DIzi Renoveren van de totaal verouderde infrastructuur van 
de lagere school in Dizi, Tshela-Kongo-Central (DRC).

6.000 $

Ecole primaire et secondaire 
Pangoma, RDC

Aankopen van materiaal om 6 nieuwe klassen te bouwen 
in de lagere en secundaire school van Pangoma (DR 
Congo), die 950 leerlingen telt.

20.000 $

Ecole primaire Kiala Mongo Bouwen van latrines voor de lagere school en kerk van 
Kiala Mongo, in Lukula (provincie Kongo-Central).

7.400 $

Ecole primaire Ndima Makani Verbeteren van de leeromstandigheden van leerlingen in 
de lagere school Ndima Makani, in de provincie Kongo-
Central (DR Congo), door bestaande lokalen op te frissen 
en 2 nieuwe klassen te bouwen.

21.000 $

Ecole Primaire Nsiamfumu Bouwen van 3 klaslokalen en een kantoor en 3 toiletten 
in de lagere school Nsiamfumu, in Muanda (DR Congo).

15.600 $

Ecole Primaire Saint Kizito Bijkomende steun verlenen om het bouwen van drie 
klassen in de lagere school van Saint-Kizito in Gemena 
(DR Congo), te voltooien.

5.000 $

Ecole Primaire Tumba Renoveren van 6 klassen en maken van 50 banken voor 
de lagere school Tumba, Congo Central, DR Congo.

12.300 €

EP de Birambizo Bouwen van 4 klaslokalen voor de Birambizo-school, in 
de provincie Noord-Kivu in DR Congo.

12.300 €

EP Dumoka Aankopen van het materieel dat nodig is voor het 
bouwen van 6 duurzame klaslokalen in de school 
Dumoka, in Yakoma (DR Congo).

25.000 $

EP KIKHOKOLO Renoveren van 6 klaslokalen in de lagere school 
Kikhokolo (DRC), om de kinderen een fatsoenlijke 
leeromgeving te bieden.

10.841 $

EP KIPHENI NIOLO Renoveren van 6 klaslokalen in de lagere school 
Kipheni Niolo (DRC), om de kinderen een fatsoenlijke 
leeromgeving te bieden.

7.895 $

EP Matondi Bouwen van 3 nieuwe klassen in Bakpa nabij Gobele, in 
de provincie Noord-Ubangi in DR Congo, om ervoor te 
zorgen dat de jongste kinderen in hun buurt naar school 
kunnen gaan.

12.000 $

EP Tuidi Mambengo Bouwen van 4 klassen en latrines, in het kader van de 
heropbouw van de lagere school Tuidi Mambengo, in de 
provincie Kongo Central (DR Congo).

12.000 $

Ferdinand Nguema Lembo Bouwen van 6 klaslokalen en een kantoor voor de lagere 
school Kikakama, in het bisdom Matadi, in DR Congo.

19.000 €

FOSEC Optrekken van een gebouw met 7 klaslokalen voor 
een lagere school in Ntombo Kuimba (Kongo Central), 
teneinde de leeromstandigheden van de kinderen te 
verbeteren en te vermijden dat ze erg lang onderweg zijn 
naar school.

16.825 €

Foyer d’actions pour le 
développement de la jeunesse 
(F. A. DE. J)

Bouwen van 6 klassen voor leerlingen van het instituut 
Moenge, in DR Congo.

13.000 €

Foyer d’actions pour le 
développement de la jeunesse 
(F. A. DE. J)

Renoveren van de klaslokalen van het instituut Kiamvu, 
in Matadi (DR Congo).

5.858 €



ACTIVITEITENVERSLAG 2020 : UW SELECTIE

437/473

Foyer d’actions pour le 
développement de la jeunesse 
(F. A. DE. J)

Bouwen van 4 klassen in het scholencomplex Sint-Bruno 
(Boma, DR Congo) en ze uitrusten met banken voor de 
leerlingen.

14.000 €

Foyer d’actions pour le 
développement de la jeunesse 
(F. A. DE. J)

Bouwen en uitrusten van 3 klassen in het instituut 
Tsanga Kiyeba, in Kongo Central (DR Congo), om plaats 
te bieden aan meer leerlingen.

11.460 €

Foyer d’actions pour le 
développement de la jeunesse 
(F. A. DE. J)

Bouwen van 6 klaslokalen voor leerlingen van de lagere 
school van Mbinga Bula, DR Congo.

16.512 €

Foyer d’actions pour le 
développement de la jeunesse 
(F. A. DE. J)

Bouwen van 4 klaslokalen voor het instituut Tsundi 
Mbanda en ze uitrusten met schoolbanken (DR Congo).

14.566 €

Foyer d’actions pour le 
développement de la jeunesse 
(F.A.DE.J)

Sensibiliseren van de bevolking in Lubuzi (DR Congo) in 
de strijd tegen covid-19, aankopen van materiaal om de 
handen te wassen en om maskers te maken teneinde ze 
te verdelen onder de bewoners, vooral de ouderen.

5.000 €

Foyer d’actions pour le 
développement de la jeunesse 
(F.A.DE.J)

Bouwen van 3 klaslokalen in het instituut Kangu, Lukula 
(DR Congo).

9.000 €

Frères st Joseph de Boma Bouwen van 3 bijkomende klassen in het 
scholencomplex Saint-Joseph, in Boma, DR Congo.

11.750 €

Institut Kasa Vubu Bouwen van toiletten en plaatsen van banken in het 
Instituut Kasa Vubu in Mbata Siala (DR Congo).

6.300 €

Institut Kizu Bouwen van een kippenren, kopen van 500 kuikens en 
twee broedmachines als vaste bron van inkomsten voor 
het internaat van het instituut Kizu, in Tshela (DRC).

4.115 €

Institut technique et agricole 
de Kilueka

Bouwen van een sanitair blok voor de 450 leerlingen en 
de leerkrachten van het Technisch en Landbouwinstituut 
Kilueka, in DR Congo.

9.000 $

Institut Technique Industriel 
LOMA

Inrichten van een lokaal en aankopen van didactisch 
materiaal om computerles te geven, Loma, DR Congo.

8.870 $

Ipanga Telema Optrekken van een gebouw met 4 klassen in de 
dorpsschool van Ipanga (DR Congo).

15.000 €

Joie de Vivre asbl Verwerven van een machine om rijst te pellen en een 
aandrijfmotor ten einde een inkomen te verwerven 
ten bate van de kinderen van het weeshuis en de 
buurtbewoners die hun padie-rijst, het basisvoedsel 
van de streek, daar tegen een vergoeding kunnen laten 
pellen.

5.750 €

MARC HARMEL MUANDA 
NGOMA

Optrekken van een gebouw met 3 klaslokalen om de 
opvangcapaciteit van de lagere school Kaï Mbaku (DR 
Congo), uit te breiden.

9.450 €

Matoko Khonde José-Adelard Verstrekken van bijkomende middelen voor het 
herstellen van de basisschool Mbata Malemba, in de 
parochie Seke Banza, in het bisdom Boma.

3.000 $

Matoko Khonde José-Adelard Bouwen van een lokaal zorgcentrum in Noki (DRC), 
om ervoor te zorgen dat minder kinderen sterven 
omdat zwangere moeders te veraf wonen van het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis.

24.700 $

Matoko Khonde José-Adelard Bouwen van 7 latrines ten bate van de leerlingen van 
de nieuwe lagere school Mbata Malemba in Boma (RD 
Congo).

6.500 $

Matoko Khonde José-Adelard De 6 vervallen klaslokalen van de lagere school Mbuku 
Mayimbi, in de provincie Kongo Central (DR Congo), zo 
goed mogelijk renoveren.

15.000 $

Matoko Khonde José-Adelard Renoveren van 3 gebouwen met 6 klassen en een 
kantoor in de secundaire school Thotama Singini, in 
Kongo-Central (DRC).

13.500 €
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Matoko Khonde José-Adelard Renoveren van een gebouw met 4 klaslokalen en een 
administratief kantoor, ter verbetering van de leer- en 
werkomstandigheden, en van het comfort, binnen het 
Instituut LUVU in Kongo-Central (DRC).

8.000 $

Mikobi Kumbo Willy Een beroep doen op 48 vrouwen met een beperking, 
in DR Congo, om noten te plukken en zeep te maken 
op basis van notenolie, teneinde hun autonomie te 
bevorderen.

1.484 $

Mikobi Kumbo Willy Aankopen van 6 reservoirs voor het opvangen van 
regenwater in het lyceum Sainte-Marie de Domiongo 
(DRC), ten bate van leerlingen, parochianen, gezinnen 
van leerkrachten, priesters en de bevolking.

4.630 $

Mothers and Midwives 
Support

Leveren van de basisuitrusting voor 2 kraamklinieken 
met een operatieblok, die recent werden gebouwd in 
Idjwi, in Zuid-Kivu (DR Congo): bedden, infuusstandaards, 
gynaecologische onderzoekstafels, bevallingstafels en 
chirurgische benodigdheden en instrumenten.

10.000 €

Mualuka Michou Strijd tegen COVID-19: uitrusten van de vrijwillige 
vuilnisophalers van Kinshasa (DR Congo) met 
handschoenen, maskers, zeep en een megafoon; het 
gaat om 50 mensen in de gemeente Bumbu en 70 in 
Ngaliema.

5.000 €

Mvuezolo Phuati Trésor In de lagere school Temba (bisdom Boma, DR Congo), 
bouwen van 4 nieuwe klaslokalen en een kantoor voor de 
directeur, en opfrissen van 2 bestaande klaslokalen.

14.000 €

Ngalamulume Kandu François Bestrijden van covid-19 in DR Congo met de klemtoon 
op: preventie, beschermende maatregelen en individueel 
gedrag, het dragen van maskers en handschoenen voor 
gezondheidspersoneel en de bevolking, sensibilisering 
via radiozenders, de handen geregeld wassen met zeep 
en desinfecteren.

5.000 €

Ngalamulume Kandu François Bouwen van een gezondheidscentrum in Saza in 
Zuid-Ubangi (DR Congo), om bij te dragen tot de  
opvangvoorziening en de zorg voor vrouwen en kinderen.

19.800 $

NGIZULU MAZUKA François-
Xavier

Heropbouwen van de secundaire school Makiese, in 
de provincie Kongo Central (DR Congo), die gedeeltelijk 
werd verwoest door de storm van maart 2019.

6.300 $

Nzinga Jean Paul Betegelen van de klaslokalen en bouwen van latrines 
in een lagere en secundaire school in Ménge (DRC), 
ter bestrijding van kindersterfte, veroorzaakt door 
endemische ziektes of vuile handen; en bevorderen van 
hygiëne en gezondheid.

10.500 $

ONGD Makhuku Siata « 
MASIA »

Afwerken van een nieuw gezondheidscentrum in 
Lukandu, Boma, in DR Congo.

7.000 €

Pandula Antoine Optrekken van een gebouw met 3 klaslokalen en ze 
bemeubelen, ten bate van de leerlingen van Kimuaka en 
omgeving.

10.616 €

Paroisse St Paul Miki, 
Kinshasa, RDC

Aankopen van materiaal voor het dak en plafond en van 
de banken voor een nieuwe polyvalente zaal, en boren 
van waterputten voor de bewoners van de wijk Herady 
van de gemeente Selemabo in Kinshasa (DR Congo).

36.173 $

Paroisse St Pierre Claver de 
Kilengi

Een erg afgelegen broussekapel in Ndimba Phutu, in 
Boma (DR Congo), herstellen met duurzame materialen.

2.000 $

Paroisse St Pierre Claver de 
Kilengi

Bouwen van 6 latrines voor de lagere school, de 
secundaire school en de kapel van de parochie St Pierre 
Claver van Ndimba Phutu à Boma (RD Congo).

6.300 €

Paroisse St. Alphonse 
Elisabeth

Bouwen van 10 latrines in de parochie Saint-Alphonse 
Élisabeth, in Isangi (DRC).

10.000 $

Personnes Unies pour la 
Protection de l’Environnement

Bouwen van 3 klaslokalen in de lagere school in 
Mwanati, Zuid-Kivu (DR Congo).

15.100 $
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Personnes Unies pour la 
Protection de l’Environnement

Aanvullende steun om het bouwen van 3 klassen en 
een kantoor in de lagere school Kalehe, in Zuid-Kivu (DR 
Congo) verder af te werken. 

2.000 $

FONDS MARIE-HENRIETTE

DOELSTELLING Steunt vrouwen, die worden verzorgd in het Panzi-ziekenhuis (DR Congo) die het 
slachtoffer zijn van seksueel geweld. Steunt eveneens projecten die bijdragen tot het 
bestrijden van dodelijke ziekten, bij voorkeur projecten van Damiaanactie.

REALISATIE(S) > een bijdrage van € 13.000 aan de activiteiten van Panzi via het Fonds Dr. Denis 
Mukwege - Panzi ziekenhuis
> een project van Damiaanactie kreeg gezamenlijke steun van het Fonds Marie-Henriette 
en andere Fondsen voor een bedrag van € 13.000

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Action Damien In 2021, intensiever opsporen en opvolgen van zieken 
met lepra, framboesia, de Buruli-zweer en tuberculose, 
in de Evenaarsprovincie (DR Congo); dankzij de Fondsen 
Henriette De Laat, Guido Heyrbaut, Damman Latrique, 
Famille Nicolas Dehu, Maria Moulliard, Marie-Henriette, 
Marcel et Jeannine Verschaeve-Louage, Richard 
Depasse, JMJS Breugelmans, Pro Veritate en Yvette 
Barrier.

106.250 €

FONDS MÈRE MARGUERITE

Partner(s) Congrégation des Soeurs Augustines de Dungu-Doruma

DOELSTELLING Steun aan projecten op vlak van gezondheidszorg, huisvesting, voeding, onderwijs… voor 
personen die leven in een uiterst precaire situatie in Dungu-Doruma (Democratische 
Republiek Congo).

REALISATIE(S) Door de steun van € 216.000 die het Fonds in 2019 aan de congregatie van de zusters 
augustinessen van Dungu-Doruma heeft toegekend, kon zij in 2020 haar werkingskosten 
en sociale activiteiten in de provincies Haut-Uele, Bas-Uele en Tshopo financieren.

FONDS JACQUES MOSER

DOELSTELLING Wereldwijd hulp bieden aan de zwaarst getroffenen, uitgeslotenen en mensen die 
onderdrukt worden of in oorlog en armoede moeten leven. Meewerken aan de oprichting 
van ontmoetings- en uitwisselingsplaatsen voor deze personen. 

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van USD 105.100 en € 10.000.

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Caritas-Développement 
Diocèse de Matadi

Oprichten van een beroepsopleidingscentrum voor 
knippen en naaien, breien, borduren, timmerwerk, 
metselwerk, schoenmaken, bleken en verstellen, 
teneinde bij te dragen tot de sociaal-economische 
inschakeling van 150 mensen met een beperking in 
Matadi (DR Congo); en tevens verbeteren van de sociaal-
economische situatie en de autonomie van 50 mensen 
met een beperking, dankzij activiteiten die een inkomen 
opleveren.

105.100 $

Khonde Ndunda Crispin Lanceren van een sensibiliseringscampagne rond 
gedragsregels om zich te beschermen tegen Covid-19, 
op 12 gemeenschapsradio’s in Centraal Congo en 
aanbrengen van spandoeken op publieke plaatsen, om 
ervoor te zorgen dat de hele bevolking wordt voorgelicht, 
met inbegrip van de meest kwetsbare groepen.

5.000 €

Soeurs de Marie de 
Popokabaka

Sensibiliseren van bevolkingsgroepen in Popokabaka, in 
DR Congo, rond methodes om de verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen; zich richten tot verschillende 
categorieën van de samenleving: gemeenschaps- en 
religieuze leiders, mediaprofessionals en leden van de 
gemeenschap.

5.000 €
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FONDS DR. DENIS MUKWEGE-PANZI ZIEKENHUIS

Partner(s) Fondation Panzi RDC
Operationele partner(s) COELIO asbl, Les Enfants de Panzi et d’ailleurs asbl

DOELSTELLING Aankoop van medisch materieel, studiebeurzen (voor artsen, psychologen, juristen) 
in de DR Congo of in het buitenland, steun aan re-integratieprojecten, bouwen van 
gezondheidscentra…

REALISATIE(S) Vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 226.471.

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

COELIO Via de missie van Prof. Jean-Bernard Cadière en zijn 
team, minimaal invasieve chirurgie onderwijzen aan het 
personeel van het Panzi-ziekenhuis (DRC), de faciliteiten 
en instrumenten verschaffen die nodig zijn voor deze 
geavanceerde chirurgie en multidisciplinair onderwijs 
bevorderen.

140.887 €

Fondation Panzi RDC Inzetten van de verschillende diensten van het Panzi-
ziekenhuis en de Panzi-stichting om het hoofd te bieden 
aan de coronacrisis; zorgen voor de preventie, opsporing 
en behandeling van ‘vermoedelijke’ en ‘bevestigde’ 
patiënten.

13.000 €

Fondation Panzi RDC Toekennen van studiebeurzen 2019-2020 aan artsen die 
zich specialiseren en aan overlevende vrouwen, die hun 
studies hervatten.

23.053 $

Fondation Panzi RDC Organisatie van psychosociale zorg voor jonge meisjes 
die het slachtoffer werden van seksueel geweld in 
Kavumu en Bunyakiri, in DR Congo, in samenwerking 
met vzw Les Enfants de Panzi et d’ailleurs.

30.000 €

Fondation Panzi RDC Toekennen van beurzen 2020-2021 aan 3 artsen-
specialisten in opleiding en aan 15 studentes hoger, 
technisch en beroepsonderwijs.

26.164 $

FONDS OKAPI STUDIEBEURZEN

DOELSTELLING Studiebeurzen voor kwetsbare kinderen met een groot potentieel, zodat ze verder les 
kunnen volgen aan de Kivu International School in Goma, DR Congo.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van USD 44.850.

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Kivu International School Het toekennen van Okapi-beurzen voor uitmuntendheid 
aan jonge Congolezen met een groot academisch 
potentieel, die echter niet beschikken over de nodige 
financiële middelen om hun opleiding voort te zetten in 
een kwaliteitsschool.

44.850 $

FONDS OPÉRA TERRE D’ORAGE

DOELSTELLING Oprichting van een centrum voor permanente vorming voor muzikale artiesten, in het 
bijzonder lyrische zangers, in Kinshasa (DR Congo), en productie van operavoorstellingen 
in samenwerking met lokale organisaties en burgers. 

REALISATIE(S) Installatie van het Bestuurscomité van het Fonds.

FONDS PRAESENS

DOELSTELLING Ziektes in situ in kansarme omgevingen observeren via kwaliteitsvolle moleculaire 
diagnostiek. Vlotte toegang geven tot klinisch moleculaire diagnostische informatie.

REALISATIE(S) Het Fonds heeft € 92.000 besteed aan consultingopdrachten.

FONDS JACQUES EN MARIE-JOSÉ RAYEZ-COLLIN

DOELSTELLING Steun voor projecten die kinderen in Afrika helpen.
REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 20.000.
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STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

PECS Versterking van de zorg voor kwetsbare kinderen 
en jongeren in instellingen die lid zijn van SOLPE in 
Kinshasa.

20.000 €

FONDS RENAISSANCE, VOOR DE VROUWEN VAN BUKAVU

DOELSTELLING Steun aan organisaties en instellingen, o.a. voor de opleiding van zorgverleners, om 
medische apparatuur aan te kopen voor de prenatale raadpleging…

REALISATIE(S) Materiaal (verduisteringsfolie) werd naar het ziekenhuis Cirriri in Bukavu (DR Congo) 
gestuurd voor een totaalbedrag van € 1.121.

FONDS JEAN-PIERRE THIBAULT

DOELSTELLING Het Fonds Thibault is actief op twee actiedomeinen:
- steun aan de conservatie van de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal en de Onze-
Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk in Brussel;
- steun aan projecten voor de sociale en economische ontwikkeling van de bevolking in de 
ex-provincie Katanga (DRCongo).

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 50.000.

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

It open talk Africa (itot Africa) Opleiden van softwareontwikkelaars, digitale ontwerpers 
en marketingspecialisten in DR Congo en de studenten 
na afloop een plaats geven in lokale en buitenlandse 
bedrijven.

50.000 €

FONDS JO-DI VIRUNGA

Operationele partner(s) Virunga Nationaal Park

DOELSTELLING Steun aan projecten voor de bescherming van kwetsbare of bedreigde natuur en 
landschappen, inclusief wilde dieren en fauna en flora, in het Virunga Nationaal Park (DR 
Congo).

REALISATIE(S) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 6.000
> het Fonds financierde ook het project Beni-UNICHIR voor € 3.000, dat wil het aanbod 
van chirurgische zorg in de regio Beni van de DR Congo vergroten en plaatselijke 
zorgverleners opleiden (zie Filantropische Actie Beni-UNICHIR)

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Fonds Virunga Belgique Bijdragen aan het Fallen Rangers Fund, dat is opgericht 
om de weduwen van parkwachters die tijdens hun 
dienst zijn omgekomen, te steunen en van een 
vervangingsinkomen te voorzien.

6.000 €

FONDS VRIENDEN VAN BANAKIN

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die het welzijn van kinderen en jongeren in de 
Democratische Republiek Congo bevorderen. 

FONDS VRIENDEN VAN EEN HART VOOR BUMBA

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de organisatie Een hart voor Bumba, voor de uitbouw 
van de kliniek en het college Notre-Dame de Bumba, in de DR Congo. 

FONDS VRIENDEN VAN IDIOFA LOBI

DOELSTELLING Plattelandsvlucht van de arme bevolking in Idiofa (Bandundu, RD Congo) tegengaan door 
de oprichting van coöperaties voor de herbebossing van de savanne en via duurzame 
lokale landbouw.
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EUROPEAN FRIENDS OF KESHO CONGO FUND

DOELSTELLING Vernieuwende, lokale en duurzame projecten steunen ten gunste van de bevolking 
van Zuid-Kivu: strijd tegen ondervoeding van kinderen, onderwijs in afgelegen dorpen, 
versterking van het potentieel van jongeren en vrouwen op het platteland, medische 
apparatuur voor de ziekenhuizen. 

FONDS VRIENDEN VAN MOTHERS AND MIDWIVES SUPPORT

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten voor de medische en psychosociale begeleiding van 
verloskundigen die werken in kwetsbare gebieden.

AFRIKA

FONDS COEUR MAGHRÉBIN

Partner(s) Fondation Cœur Maghrébin (Marokko)

DOELSTELLING Steun aan vzw’s die in plattelandsdorpen educatieve, sociaaleconomische, 
beroepsinschakelings- en vormingsprojecten opzetten.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 6.666.

STEUN
MAROKKO Fondation Cœur Maghrébin De oude installaties van de abdij van Tazert, in Marokko, 

aanpassen aan de huidige normen, om werk te creëren 
voor veel mensen en om daar later gasten te ontvangen.

6.666 €

COMPTE SOLIDAIRE AFRIQUE - CHARITY ACCOUNT

DOELSTELLING Op verzoek van de Schenkers zal de Stichting het geschonken bedrag besteden aan 
projecten op het gebied van onderwijs voor kansarme kinderen en op het gebied van 
kwaliteitswatervoorziening voor geïsoleerde gemeenschappen, het zal gaan om projecten 
in Afrika.

REALISATIE(S) Toekennen van een steun van € 7.300 voor de activiteiten van het Fonds Boodschap van 
Yaguine en Fodé.

FONDS YVETTE CORBIER

DOELSTELLING Voor projecten voor oorlogs- en aidswezen, en analfabete kinderen, hulp aan organisaties 
die in Afrika microkredieten verlenen.

REALISATIE(S) Een project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 24.500.

STEUN
BURUNDI Send a Cow Burundi Ontwikkeling van het zelfvertrouwen, de talenten en 

de vaardigheden van 300 werkloze jongeren in de 
gemeenten Mutimbuzi en Mubimbi, in de provincie 
Bujumbura Rural, zodat zij hun eigen bedrijf kunnen 
oprichten, hun dromen verwezenlijken en inspelen op de 
behoeften van hun gemeenschap.

24.500 €

FONDS BRIGITTE DERROITTE

DOELSTELLING Steun aan ontwikkelingsprojecten ten gunste van de Senegalese en Malinese bevolking: 
individuele en collectieve hulp op het vlak van onderwijs, opleiding, huisvesting, jobcreatie, 
gezondheidszorg, … 

REALISATIE(S) Steun voor school- en medische kosten, en bouwprojecten voor het opstarten van 
winstgevende initiatieven, voor een totaalbedrag van € 3.075.
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FONDS GRAULS

DOELSTELLING Steun aan projecten voor de psychosociale zorg en begeleiding van jonge slachtoffers 
van politieke, etnisch of seksueel geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek. 
Sensibilisering rond de problematiek.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 6.000.

STEUN
CENTRAAL-AFRIKAANSE 
REPUBLIEK

Fracarita International Oprichten van een psychiatrische consultancydienst, die 
steunt op een gemeenschapsbenadering, om hulp te 
bieden aan kinderen en jongeren met posttraumatische 
stressproblemen in Bangui, in de Centraal-Afrikaanse 
Republiek.

6.000 €

FONDS HURUMA

DOELSTELLING Solidariteitsinitiatieven steunen voor de meest behoeftigen in België en in Afrika, met 
name in Benin, om hun levensomstandigheden te verbeteren.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 24.142.

STEUN
BENIN Initiative Développement 

Pêche
Bouwen van een tehuis voor ongehuwde moeders in het 
zuiden van Benin, voor het opvangen en ondersteunen 
van kinderen van 2,5 tot 5 jaar.

16.630 €

Initiative Développement 
Pêche

Steunen en begeleiden van de activiteiten van I.D. Pêche, 
in Benin, om hun rentabiliteit te garanderen binnen een 
geherstructureerd kader.

7.512 €

FILANTROPISCHE ACTIE GUIDO HUYSMANS YOUNG AFRICAN FILM MAKERS AWARD

DOELSTELLING Positieve beeldvorming van Afrika in de media en in de audiovisuele sector, steun voor 
Afrikaans filmtalent en wederzijds begrip stimuleren voor culturele verschillen.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 2.500.

STEUN
EGYPTE Assem Mohamed Ahmed Steunen van een documentaire over het leven en de 

moeilijkheden van de steenhouwers van Minya.
1.000 €

ZAMBIA Chisi Jessie Steunen van de kortfilm ‘Imagination’ (Zambia 2016) 
over een jonge Afrikaan, zijn vrienden en een camera, 
die op weg zijn om de grootste filmmakers van het 
Afrikaanse continent te worden.

1.000 €

ZUID-AFRIKA Khuzwayo Sibusiso Steunen van de Zuid-Afrikaanse kortfilm ‘The Letter 
Reader’, die zich afspeelt in de rurale regio Kwazulu-
Natal en het verhaal vertelt van een jongen die brieven 
voorleest aan ongeletterde dorpsbewoners.

500 €

FONDS MICHIELS EL AISATI

DOELSTELLING Steun aan initiatieven rond armoedebestrijding en onderwijs in Zuid-Afrika en Marokko, 
die bijdragen tot betere levensomstandigheden van de meest kwetsbaren.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 8.900.

STEUN
MAROKKO Association des parents des 

élèves de l’Institut Espagnol 
Melchor de Jovellanos Al 
Hoceima

Betaling van het schoolvervoer voor leerlingen uit Al 
Hoceima en Imzouren.

3.500 €

ZUID-AFRIKA Northwood Children’s Hospice Sponsoring van het onderwijs van kwetsbare kinderen 
die in het hospice verblijven.

5.400 €
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FONDS SIMON T.

DOELSTELLING Steunt initiatieven die hulp bieden aan kinderen en jongvolwassenen in armoede in Afrika.
REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 26.600.

STEUN
SENEGAL Association Nationale 

des Programmes de 
Développement Intégré 
(ANPDI)

Een duurzaam systeem opzetten voor schoolkantines 
in de achtergestelde plattelandsgebieden van 
Fatick en voorrang geven aan voeding op basis van 
plaatselijke kwaliteitsproducten, met de steun van 
producentenorganisaties.

24.000 €

SOS Faim – SOS Hunger Technische steun aan het schoolkantineproject van de 
vereniging ANPDI.

2.600 €

FILANTROPISCHE ACTIE GUYTOU THIERRY

DOELSTELLING Steunt de autonomie van kwetsbare kinderen en jongeren in Rwanda (met specifieke 
aandacht voor albino’s) door hen te helpen met schoolcursussen, beroeps- en 
kunstopleidingen e.d.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 9.400.

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Katangila Lucas Steunen van een Afrikaanse danser uit de DR Congo die 
via zijn artistieke prestaties getuigt over het gebrek aan 
rechten van mensen en kinderen in het huidige Afrika.

7.800 €

RWANDA Health Alert Volunteers Steunen van een gezondheidszorgprogramma voor 
mensen die lijden aan albinisme, om huidkanker en 
oogziektes te voorkomen en om hun gezondheid te 
bevorderen; eveneens leveren van preventiemateriaal 
zoals zonnebrandcrème.

1.600 €

FONDS PAULA VAN DE WATERING

DOELSTELLING Steun aan projecten en initiatieven in de domeinen gezondheid, onderwijs en 
ondernemerschap in Benin, met een focus op landbouw en voedselvoorziening. 

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 25.000.

STEUN
BENIN Stichting Hubi en Vinciane Systematisch opsporen, behandelen en opvolgen 

van (sterk) ondervoede kinderen in 47 dorpen van 
de gemeente N’Dali (Benin); voort sensibiliseren en 
opleiden van zwangere vrouwen en ouders/grootouders 
van jonge kinderen; en organiseren van opleidingen 
rond ondervoeding en geven van inspirerende 
kookdemonstraties.

25.000 €

FONDS BOODSCHAP VAN YAGUINE EN FODÉ

DOELSTELLING Kwaliteitsonderwijs voor kansarme kinderen en jeugd in Afrika.
REALISATIE(S) Steun van € 700 aan Abdoulaye Sow voor de coördinatie van de projecten van het Fonds 

Boodschap van Yaguine en Fodé en Iday International, die de strijd tegen schoolverlating 
in Guinee tot doel hebben.

FONDS ZUID-AFRIKA

DOELSTELLING Kinderen en jongeren toegang geven tot kwaliteitsvol onderwijs en buitenschoolse 
activiteiten en jongeren die zich als vrijwilliger hebben ingezet voor de eigen 
gemeenschap de kans bieden om verder te studeren.

REALISATIE(S) Dertien projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 94.695.
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STEUN
ZUID-AFRIKA Khululeka Grief Support Opleiden van personeel en vrijwilligers van non-

profitorganisaties die werken rond kinderen in Zuid-
Afrika in de periode 2020-2021; en versterken van hun 
vermogen om kinderen en adolescenten die rouwen om 
het verlies van een dierbare, te ondersteunen.

5.420 €

Khwela Community Based 
Organization

In samenwerking met het ministerie van Gezondheid, 
de burgers voorlichten en sensibiliseren over het 
coronavirus om de verspreiding van de ziekte een halt 
toe te roepen; verdelen van brochures bij bewoners 
van de sloppenwijken, die erg dicht op elkaar wonen en 
dezelfde toiletten, badkamers en kraantjes delen.

1.270 €

Music Academy for Rural 
Youth

Empoweren van kinderen en jongeren in rurale gebieden 
in de Western Cape-provincie, via muziekinitiatie en het 
leren bespelen van diverse instrumenten, het wekelijks 
organiseren van praktische en theoretische cursussen, 
voorstellingen rond specifieke thema’s en speciale 
events; en hen leerondersteuning aanbieden in het kader 
van een holistische ontwikkelingsaanpak.

5.420 €

Net vir Pret Het aanbieden van een breed scala aan activiteiten 
voor jongeren die in het plattelandsdorp Barrydale 
en de omliggende afgelegen boerderijen wonen, 
om hen na schooltijd en tijdens de schoolvakanties 
veilig te houden; om hun talenten op het gebied van 
muziek, pottenbakken, kunst, ambachten, dans en 
sport te ontdekken en te ontwikkelen; om jongeren te 
adviseren over loopbaankeuzes, mogelijkheden voor 
hoger onderwijs en studiebeurzen; en om een speciaal 
programma op te zetten om jongeren die van school zijn 
gegaan en met de wet in aanraking zijn gekomen, weer 
op het rechte pad te krijgen.

14.970 €

Peter Pan Down Syndrome 
Centre

Het aanbieden van een inclusieve omgeving voor 
kinderen met en zonder speciale behoeften; vrijwilligers 
met speciale behoeften in dienst nemen en opvangen.

4.995 €

Stichting Projecten Zuid-Afrika Ondersteuning van de virtuele studiebegeleiding van het 
Waumbe Youth Development Centre in het kader van de 
COVID-19-pandemie.

1.730 €

Stichting Projecten Zuid-Afrika Steun aan de organisatie Sparklekids die kwetsbare 
jongeren uit de townships en krakerskampen in 
Overstrand helpt om toegang te krijgen tot het hoger 
onderwijs.

12.850 €

Stichting Projecten Zuid-Afrika YoungPeople@Work steunen met noodvoedselhulp voor 
20 gemeenschapsprojecten; hun capaciteit opbouwen 
en een ‘voedselhulpalliantie’ oprichten om de gevolgen 
van de COVID-19-crisis te verzachten.

8.500 €

Stichting Projecten Zuid-Afrika Steun voor het Game-Changer Intervention 
Programme van de Khwela Community Based 
Organization, dat de mentaliteit van de leden van de 
Khayelitsha-gemeenschap wil veranderen en hen door 
kunstonderwijs wil aanmoedigen om hun vaardigheden 
en talenten te gebruiken.

2.650 €

The Breede Centre In de context van de COVID-19 pandemie, nieuwe 
manieren bedenken om de begunstigden te bereiken en 
inkomsten te genereren; zodra de crisis voorbij is, zal het 
centrum klaar zijn om zijn missie van beroepsopleiding 
en jeugdontwikkeling, steun voor jonge kinderen en 
naschoolse opvang voor dorpskinderen, voort te zetten.

11.870 €

Township Roots Alfabetiseren van de bevolking in Cape Town, om 
de schooluitval en de hoge werkloosheidscijfers te 
bestrijden en om de cyclus van armoede en het gebrek 
aan socio-economische ontwikkeling binnen deze 
gemeenschappen te doorbreken.

6.830 €
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Waumbe Youth Development 
Centre

Steunen van de permanente ontwikkeling van 
gemotiveerde Zuid-Afrikaanse jongeren, en hen 
voorbereiden op de toekomst via programma´s die de 
oorzaken van hun problemen aanpakken, zoals het 
gebrek aan beroepsoriëntatie, slechte schoolresultaten, 
de afwezigheid van goede voorbeelden in de 
gemeenschap, en de sociale achteruitgang.

9.150 €

YoungPeople@Work Dringende voedselhulp verstrekken aan projecten in 
20 gemeenschappen, om tegemoet te komen aan de 
lokale impact van de toegenomen werkloosheid en 
voedselonzekerheid ten gevolge van de COVID-19-
lockdown.

9.040 €

FONDS VRIENDEN VAN APOPO

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van Apopo die met slimme ratten o.a. mijnen zoeken in 
Mozambique en projecten om tuberculose op te sporen bij patiënten in Tanzania.

SCHENKERSKRING BONJOUR AFRIQUE

DOELSTELLING Inzamelen van giften voor ‘Vélo Afrique’ om projecten te steunen die bijdragen tot beter 
onderwijs in Afrika.

FONDS VRIENDEN VAN DE ZWALUW

DOELSTELLING Filantropen steunen het project van de school ‘The Swallow’ om bij te dragen tot de 
vernieuwing van onderwijs, vorming en ontwikkeling in Gambia.

FONDS VRIENDEN VAN MALAWI ARTS & CRAFTS COLLECTIVE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die lokaal ondernemerschap in Malawi ondersteunen via 
het coördineren van ambachtslui en zelfstandige technici (kennisoverdracht, coaching).

FONDS VRIENDEN VAN MATERNITEIT DANO BURKINA FASO

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten die de gezondheidszorg verbeteren in de regio 
Diébougou (Burkina Faso), in het bijzonder de zorgen voor moeder en kind.

FONDS VRIENDEN VAN ONDERNEMERS ZONDER GRENZEN

DOELSTELLING Filantropen steunen micro-economische projecten in het Sahelgebied, waardoor o.a. 
kinderen meer onderwijskansen krijgen en de levenssituatie van de gemeenschap 
aanzienlijk verbetert.

EUROPEAN FRIENDS OF SENEF - SEREOLIPI NOMADIC EDUCATION FOUNDATION ACCOUNT

DOELSTELLING Steun aan educatieprojecten voor kinderen van nomadische families in Samburu, in het 
noordoosten van Kenia.

FONDS VRIENDEN VAN SPRINKLE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten i.v.m. voor- en naschoolse begeleiding van kinderen, met 
name de plannen voor een opvangcentrum in Kwazulu-Natal in Zuid-Afrika, dat ervoor 
zorgt dat aidswezen in hun eigen cultuur kunnen opgroeien.

FONDS VRIENDEN VAN TERRES ROUGES

DOELSTELLING Filantropen steunen psychosociale projecten voor straatkinderen (in West-Afrika, Benin en 
Senegal) die het slachtoffer zijn van uitbuiting en geweld.
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FONDS VRIENDEN VAN TOGO DEBOUT

DOELSTELLING Filantropen steunen in Togo lokale ontwikkelingsprojecten rond het maatschappelijke en 
economische leven.

FONDS VRIENDEN VAN WILDLIFE CONSERVATION FOUNDATION OF TANZANIA

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die de unieke fauna van Tanzania beschermen en strijd 
leveren tegen wildstroperij. 

FONDS VRIENDEN VAN ZIMBA-KIDS

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten die de levenssituatie van weeskinderen in Afrika te 
verbeteren en er voor zorgen dat ze de kansen krijgen die nodig zijn om te slagen in het 
leven.

INTERNATIONALE FILANTROPISCHE OPLOSSINGEN

FONDS CHANTIERS D’AFRIQUE

Partner(s) Monsieur Jean-Pierre De Mulder

DOELSTELLING Steunen van coördinatieprojecten voor initiatieven van Afrikaanse immigranten en 
Afrikanen, om de integrale ontplooiing van mensen en verenigingen van Afrika te 
bevorderen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van USD 47.000.

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Chantiers d’Afrique / 
RDCongo ( CHAF/RDC)

Lanceren van een wateropvangproject in het dorp 
Fu, in DR Congo, om met het drinkwater meer 
dan 16.600 boompjes te besproeien en duurzame 
ontwikkelingsprojecten uit te voeren.

47.000 $

ALIAXIS SOLIDARITY FUND

DOELSTELLING Projecten steunen die, op een duurzame manier, de toegang bevorderen tot proper water 
en sanitaire voorzieningen en hulp bieden aan huidige of voormalige werknemers van de 
Aliaxis-groep die in moeilijkheden verkeren.

REALISATIE(S) Installatie van het Bestuurscomité van het Fonds.

FONDS BAELE-RÉMION

DOELSTELLING De professionele groei steunen van mensen die actief zijn in Afrika en Latijns-Amerika op 
het gebied van anesthesie en bloedtransfusie.

REALISATIE(S) Vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 54.420.

STEUN
BENIN Ahounou Ernest In het kader van het versterken van de organisatorische 

en technische capaciteit van de diensten voor intensieve 
zorg in Cotonou en Porto-Novo, in Benin, de kans 
geven aan een arts-anesthesist van Cotonou om 
een aanvullende anesthesieopleiding te volgen in het 
universitair ziekenhuis Saint-Luc, in Brussel, en hem laten 
meewerken in het centrum voor algemene reanimatie 
van de Clinique Saint-Pierre in Ottignies.

4.420 €

Unité d’Anesthesie 
Réanimation Cotonou

Aan zorgpersoneel in Benin opleidingen geven over 
Covid-19 en over effectieve preventiemaatregelen; en 
verwerven van de noodzakelijke benodigdheden voor het 
beschermen van het zorgpersoneel en de patiënten van 
de dienst anesthesie-reanimatie.

15.000 €
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BOLIVIA Colegio Medico de Bolivia 
Filial Cochabamba

Aankopen van opsporingstesten voor covid-19, om 
plasma van herstellende patiënten te kunnen gebruiken 
voor de behandeling van patiënten met covid-19-
longaandoeningen.

11.000 €

BURKINA FASO Ki Bertille Verwerven van individuele, hoofdzakelijk lokaal 
gemaakte, beschermingsmiddelen tegen COVID-19 voor 
het personeel van 3 anesthesie-reanimatiediensten in 
Burkina Faso; het personeel leren om deze middelen 
te gebruiken en voorlichting geven over het virus (aard, 
klinische uitingen, behandelingsmodaliteiten).

12.000 €

NIGER Ali Bandiare Murtala 
Mohamed

Aankopen en vervaardigen van preventie- en 
voorlichtingsmateriaal rond Covid-19 ter ondersteuning 
van de partnerorganisaties in Niger.

12.000 €

FONDS BRIGHT

DOELSTELLING De talentontwikkeling ondersteunen bij jongeren overal ter wereld, meer in het bijzonder 
door jongeren in moeilijke sociale of financiële situaties de mogelijkheid te bieden om 
verder te studeren en/of een opleiding te volgen. 

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 17.484.

STEUN
NAMIBIË Otjovanatje Primary School 

Community Hostel
Inrichting van een slaapzaal (met keuken en badkamer), 
zodat de leerlingen niet 30 kilometer naar school hoeven 
te reizen.

7.530 €

PERU Solid Toekennen van een studiebeurs aan twee jongeren 
uit het hooggebergte van Ayacucho, die met succes 
een opleiding hebben gevolgd alvorens met hun gezin 
een eigen bedrijf op het platteland te beginnen; deze 
studiebeurs zal hen in staat stellen hun universitaire 
studie af te ronden en zo hun impact op het milieu en de 
gemeenschap te vergroten (financiering voor drie jaar).

9.294 €

Solid Verschaffen van een laptop aan de twee beursstudenten 
in Ayacucho, om hun universiteitsstudies via 
afstandsonderwijs voort te zetten.

660 €

FONDS BVLA

DOELSTELLING Steunt opleidingsprojecten om kwetsbare jongeren te helpen zich maatschappelijk te 
integreren in Latijns-Amerika.

REALISATIE(S) Zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 38.000 en USD 3.500.

STEUN
BOLIVIA Solidagro In het kader van het recht op voedsel in de Cono Sur 

(Bolivia), opleiden van jongeren en volwassenen om de 
capaciteiten van basisorganisaties en boerengezinnen 
te versterken; voorlichten van scholieren over het belang 
van agro-ecologie en de bescherming van waterbronnen 
in 3 rurale gemeenten; en samen met hen aanleggen van 
ecologische moestuinen.

9.000 €

Vrienden van Bolivia De zorgtraining voor een groep vrijwilligers ten bate van 
patiënten met chronische ziekten of aan het einde van 
hun leven, uitbreiden tot het begeleiden van gezinnen 
met familiale en psychische problemen veroorzaakt door 
de coronacrisis, de onzekerheid en afzondering (Bolivia).

7.500 €

COLOMBIA Corporacion Proyectarte Betrekken van kunst bij de psychosociale begeleiding 
van 700 jongeren die het slachtoffer zijn van armoede, 
geweld en veelvuldige schending van hun rechten, in 
Medellín, in Colombia, teneinde opportuniteiten en de 
weg naar beroepsopleiding en -inschakeling voor hen te 
openen.

3.000 €
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GUATEMALA Asociación CasaSito In Guatemala, in het secundair onderwijs een 
coachingprogramma (met loopbaanbegeleiding, 
mentoraat, verantwoordelijkheidsbesef en seksuele 
gezondheidsvoorlichting) aanbieden aan jongeren, 
die vaak uit gezinnen in armoede komen, weinig 
zelfvertrouwen hebben en worden geconfronteerd 
met moeilijke situaties thuis of bij de overgang naar 
volwassenheid.

3.000 €

MEXICO Centro de Investigación 
Laboral y Asesoría Sindical, 
A.C.

Organiseren van opleidingen om bij te dragen tot meer 
integratiekansen voor maatschappelijk kwetsbare 
jongeren en volwassenen, en ook inrichten van ateliers 
en seminaries om steun te verlenen aan werknemers, 
in het bijzonder jongeren en vrouwen, die worden 
geconfronteerd met een onzekere werksituatie, met 
daarbovenop de gevolgen van een economische, sociale 
en gezondheidscrisis.

7.500 €

Council of Popular Education 
of Latin America and the 
Caribbean

Samen met geëngageerde inwoners, analyseren van de 
reële situatie, strategieën en alternatieven in 3 landen 
in Latijns-Amerika en de Caraïben, om in de lijn van het 
World Social Forum (WSF) een volkseducatieproces op 
te bouwen en te versterken.

8.000 €

NICARAGUA Herman Van de Velde Ten gevolge van de problemen die de coronapandemie 
veroorzaakt in Nicaragua, organiseren van pedagogische 
vorming op het vlak van gezondheid en economie; en 
specifiek voor wat betreft de opvoeding, organiseren van 
bijscholingen voor onderwijzers, om het leerproces te 
begeleiden via alternatieve methodes

3.500 $

FILANTROPISCHE ACTIE CARAIVAVIVA

DOELSTELLING Steun aan projecten die de leefomstandigheden van bewoners van geïsoleerde dorpen in 
Brazilië verbeteren en die jongeren ontwikkelingskansen geven.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 92.500.

STEUN
BRAZILIË Associacao Caraivaviva Steunen van geïsoleerde vissersdorpen in de staat Bahia, 

in Brazilië.
22.500 €

Associacao Caraivaviva Steunen van geïsoleerde vissersdorpen in de staat Bahia, 
in Brazilië.

70.000 €

FONDS CHARLIER

DOELSTELLING Steun aan projecten rond gezondheidszorg en/of landbouw in landen van het Zuiden. 
Initiatieven die de zelfredzaamheid van mensen vergroten.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 10.000.

STEUN
BURUNDI Village Health Works Studiebeurzen voor jonge Burundezen met veel 

potentieel om te studeren aan de Kigutu International 
Academy (KIA) in Burundi.

10.000 €

CO-IMPACT FUND EUROPE

DOELSTELLING Co-Impact is een wereldwijd samenwerkingsverband dat zich richt op 
systeemverandering om het leven van miljoenen mensen te verbeteren door het onderwijs 
te bevorderen, de gezondheid te verbeteren en economische kansen te bieden.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 132.631.
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STEUN
VERENIGDE STATEN New Venture Fund De verandering binnen samenwerkingssystemen 

ondersteunen, om meer kansen en significante en 
duurzame verbeteringen te creëren in het onderwijs, 
de gezondheidszorg en de economie in landen in het 
Zuiden.

87.845 €

New Venture Fund Steunen van systeemveranderingen, teneinde de 
opvoeding, gezondheid en economische mogelijkheden 
van de landen in het Zuiden significant en duurzaam te 
verbeteren.

44.786 €

FONDS CRAWHEZ VOOR HULPVERLENING AAN LEPRAPATIËNTEN

DOELSTELLING Het Fonds geeft praktische hulp (ambulancevoertuig, medisch materiaal…) maar helpt 
ook kinderen en vrouwen een toekomst uitbouwen.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 40.000 en USD 37.690.

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Réseau des Infirmiers Amis 
du Père Damien (RIAPED)

Zorgen voor patiënten met lepra en tuberculose en voor 
kinderen met bottuberculose, die nog geen 14 jaar zijn, in 
Kinshasa (DR Congo).

22.890 $

Réseau des Infirmiers Amis 
du Père Damien (RIAPED)

Steunen van het netwerk van verpleegkundigen/
vrienden van pater Damiaan (RIAPED), voor de hulp aan 
bedlegerige zieken met lepra of tuberculose in Kwilu (DR 
Congo), en ook voor de administratieve werking van de 
RIAPED-zetel.

14.800 $

INDIA Dr.Cap’s Memorial Status, 
Srikakulam

Steunen van een therapeutisch programma voor mensen 
met lepra in India (lichamelijke revalidatie, economische 
ondersteuning en sociaal herstel via de educatie van 
door lepra getroffen kinderen); en aanbieden van 
een permanente medische ondersteuning in rurale 
gebieden, om bij te dragen tot een vroege diagnose van 
minder ernstige ziekten, de voorziening van drinkwater, 
sensibilisering rond gezondheid, oogverzorging en een 
schoon milieu.

40.000 €

FONDS ALBERTE DELFERIÈRE

DOELSTELLING Het Fonds steunt enerzijds onderzoek naar vormen van kanker die levensbedreigend zijn 
voor kinderen. Versterkt anderzijds de toegang tot zuiver water voor kinderen in DRC en 
Haïti.

REALISATIE(S) > twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 151.213
> toekennen van € 70.000 steun voor de activiteiten van het Fonds voor onderzoek naar 
kinderhematologie-oncologie (zie Medisch-wetenschappelijk onderzoek)

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Bureau pour le Volontariat au 
service de l’Enfance et de la 
Santé (BVES)

Steunen van de drinkwatervoorziening in transit- en 
oriëntatiecentra, inloophuizen, de dagcentra en kantoren 
van BVES, in Noord-Kivu en Zuid-Kivu, in DR Congo.

96.213 $

Centre d’Initiation au 
Développement Rural en Ituri

Duurzaam voorzien in water en in een hygiëne- en 
waterzuiveringsstructuur, om de sociaal-sanitaire 
leefomstandigheden van de gemeenschap Bankoko 
(DR Congo) te verbeteren; en bouwen van 8 nieuwe 
waterkiosken om het aantal waterverkooppunten op 
te trekken van 17 tot 25, en om de afstand tussen het 
aftappunt en de laatste woning te beperken tot minder 
dan 500 meter.

55.000 $

FONDS DENISE DERYCKE

DOELSTELLING Steun voor de gezondheidszorg in de landen van het Zuiden.
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REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 10.000.

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Mothers and Midwives 
Support

In het kader van de bestrijding van het coronavirus in 
Kivu in DR Congo, aankopen van naaimachines en stof 
om maskers te maken voor de opgenomen zieken; 
eveneens opdrijven van de zeepproductie van kleine 
coöperaties om de verspreiding van het virus tegen te 
gaan.

5.000 €

Réseau des Infirmiers Amis 
du Père Damien (RIAPED)

Het ‘Réseau des Infirmiers Amis du Père Damien’ 
(RIAPED) helpen om het hoofd te bieden aan de 
coronacrisis in Kinshasa stad en provincie, in DR Congo.

5.000 €

FONDS MARIE-JEANNE DE SMET

DOELSTELLING Steun aan projecten die mensen helpen die in precaire omstandigheden leven; steun aan 
initiatieven van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria.

REALISATIE(S) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 30.130
> het Fonds financierde ook partnerorganisaties van de Stichting in Afrika om hen te 
helpen het hoofd te bieden aan de Covid-19-crisis, voor een bedrag van € 42.000

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Congrégation des Soeurs 
de la Charité de J.M. - 
Gouvernement Général

Opvangen en zuiveren van regenwater om het drinkbaar 
te maken voor de bewoners van Bipemba en om in te 
spelen op de noden van het ziekenhuis van Tudikolela.

30.130 €

FUND EARTH FUNDERS 

Partner(s) co2logic

DOELSTELLING De globale CO2-uitstoot en de inherente negatieve impact verminderen via steun aan 
en ontwikkeling van klimaatprojecten (herbebossing, preventie van ontbossing, energie-
efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen) wereldwijd. 

REALISATIE(S) > installatie van het Bestuurscomité van het Fonds
> één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 25.000

STEUN
BENIN Benin Ecotourism Concern Bijdragen tot het klimaat en tot de 

levensomstandigheden van de rurale bevolking in het 
noorden van Benin; verstrekken van energie-efficiënte 
kachels aan minstens 1.000 Somba-gezinnen, ter 
bestrijding van ontbossing en de uitputting van de 
bodem.

25.000 €

FONDS ELISABETH EN AMÉLIE - BETERE TOEGANG TOT WATERDISTRIBUTIE

DOELSTELLING Steun aan projecten van Belgische organisaties die zich in de landen van het Zuiden 
inzetten voor een betere toegang tot de waterdistributie.

REALISATIE(S) Projectoproep: 17 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 442.747.

STEUN
BENIN Nature, Sciences & Cultures 

Liège
Boren van een waterput met watertoren van 3000 
liter voor het dorp Onigbolo (Benin) om te voorzien in 
drinkwater en om de landbouwgronden  van 30 families 
via een sprinkler-irrigatiesysteem permanent te bevloeien 
teneinde het land het hele jaar door te kunnen bewerken; 
en bouwen van 2 x 2 blokken met droge toiletten om 
compost te leveren teneinde verantwoord om te gaan 
met water.

10.000 €
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BOLIVIA El Amanecer Organiseren van 2 pilootprojecten rond permacultuur 
in een park met 40 collectieve moestuintjes teneinde 
kwetsbare boerinnen uit een wijk van Tarija (Bolivia) te 
helpen om effectiever groenten te telen; en 20 gezinnen 
met privémoestuintjes aanmoedigen om duurzaam 
gebruik te maken van hemel- en afvalwater; gekoppeld 
aan een algemene sensibilisering rond het duurzaam 
gebruik van water.

28.234 €

Louvain Coopération au 
Développement

Bevorderen van een geïntegreerd waterbeheer voor 
familiale landbouw en menselijk verbruik rond het 
waterbekken van Huacata in San Lorenzo (Bolivia), via 
voorlichting en vorming over water- en milieubeheer, het 
herbebossen van de geërodeerde oevers van het bekken, 
en, het herstellen van de waterleidingen die drinkwater 
naar de bewoners brengen.

25.639 €

Solidagro Samen met een lokale partner in het dorp Seivas (Bolivia) 
twee systemen aanleggen voor sprinkler-irrigatie voor 
25 gezinnen en oprichten van een lokaal watercomité 
om de waterbronnen en het infiltratiegebied duurzaam 
te beheren; teneinde dit model als ‘best practice’ voor 
andere gemeenten te verspreiden.

24.418 €

BURKINA FASO SOS Faim – SOS Hunger Bouwen van collectoren om jaarlijks 1000 m3 extra 
hemelwater op te vangen in 7 van de 20 meest getroffen 
gebieden in de regio Kaya (Burkina Faso) teneinde de 
voedselzekerheid te verbeteren; en overal actie voeren 
rond het rationeel gebruik van hemelwater.

39.993 €

CAMBODJA Eclosio Participatief evalueren en plannen van de 
productieseizoenen en de exploitatie, teneinde te 
bepalen welk irrigatiesysteem het best geschikt is om 
de landbouwproductie via een agro-ecologische transitie 
te verbeteren, ondanks de beperkte toegang tot water in 
Takeo (Cambodja).

37.750 €

ETHIOPIË Caritas International Installeren van collectoren voor het opvangen van 
hemelwater ten behoeve van 60 kwetsbare gezinnen 
in een aride gebied in Tigray (Ethiopië) en de gezinnen 
aanmoedigen om op hun perceel groenten te kweken, 
teneinde minder afhankelijk te zijn van afgelegen 
waterpunten en groentemarkten; en ook om bij te 
dragen tot de voedselzekerheid en de gezondheid van de 
gezinnen.

40.000 €

EthioTrees Slim investeren in verdere herbebossing en 
grondwateraanvulling voor irrigatielandbouw, 
grondwaterputten, een reservoirzuivering en 
regenwateropvang op de scholen, om de toegang 
tot irrigatie- en drinkwater voor landbouwfamilies en 
hun kinderen in 2 dorpen in de Tembien Hooglanden 
(Ethiopië) te verbeteren. 

26.693 €

Help Osra Ethiopia Boren van 2 waterputten om kwaliteitswater te leveren 
aan 200 boeren in Birbirsa (Ethiopië); ontwikkelen van 
hun kennis rond irrigatiemanagement en respect voor 
het leefmilieu; hen voorstellen om nieuwe soorten 
fruit en groenten te kweken; en hen, aansluitend, 
sensibiliseren rond goede sanitaire praktijken.

36.839 €

GHANA Felixfonds Ontwikkelen van strategieën, makkelijk toepasbare 
innovaties en activiteiten om het beschikbare water in 
Tilli (Ghana) maximaal te benutten voor de bestaande 
irrigatievelden, teneinde bij te dragen tot een betere 
toegang van vrouwelijke boeren tot waterbronnen, 
het aanpakken van wanbeheer, het verbeteren van 
irrigatietechnologie en het installeren van systemen om 
waterverspilling tegen te gaan.

9.660 €
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HAÏTI FINADO Voorzien in een waterput, een sanitair gebouw en het 
opvangen van het regenwater voor irrigatie op 3 door 
waterschaarste getroffen sites in het zuidwesten van 
Haïti, om de voedselzekerheid, de levensstandaard en de 
toekomst van de familiale landbouwers te verbeteren; 
in samenwerking met de doelgroep, en zuiderse en 
internationale partners.

33.433 €

Wanelus Franciot Verstrekken van materiaal (zeep, ontsmettingsmiddelen, 
wasbare maskers) en lanceren van een 
sensibiliseringscampagne (grote affiches over 
maatregelen om het virus te stoppen) op strategische 
plekken in Rang, in de gemeente Cerca-Carvajal in Haïti, 
om 50 kwetsbare families te steunen in de strijd tegen 
covid-19.

1.850 €

MALI Autre Terre Boren van waterputten en installeren van de nodige 
infrastructuur om de landbouwproductie van 34 
gezinnen te verhogen; sensibiliseren van 810 gezinnen 
rond een betere hygiëne en een zuinig gebruik van water; 
en verbeteren van de agro-ecologische praktijken en 
opbrengsten; teneinde de veerkracht van kwetsbare 
groentetelers in Intillit (Gao, Mali) te versterken.

39.820 €

Collectief Kanaga Aanleggen van een groentetuin in het kader van het 
project Watervoorziening in Noukoula (Mali) en aan 
de vrouwengroep een opleiding geven over agro-
ecologische groenteteelt; in samenwerking met ngo ‘s.

7.611 €

Join For Water (Protos) Installeren van 2 waterpompsystemen op zonne-energie 
voor het ontwikkelen van een moestuin voor 60 vrouwen 
en voor het leveren van drinkwater aan 1.600 mensen 
en hun dieren; en dat koppelen aan een vorming rond 
het effectief en duurzaam gebruiken van water en 
het verbeteren van de leefomgeving in de gemeente 
Mountougoula (Mali).

40.000 €

PERU Solid Aanboren, beschermen en onderhouden van 
irrigatiewaterbronnen en adequaat opvangen van 
water; en het water verdelen onder de families om 
de productiviteit van (potentiële) oogstvelden in 
het Andesgebergte op 3800m hoogte op te drijven 
voor 23 familiale landbouwers in de gemeenschap 
Llachoccmayo, Ayacucho (Peru).

34.247 €

SENEGAL Malem-Auder Herstellen van een putpomp op zonne-enerige om te 
voorzien in het nodige water voor de agro-ecologische 
groenteteelt op een terrein van 70 are van het 
vrouwenproject in Boulel, teneinde het voorbestaan van 
de activiteit te verzekeren.

6.560 €

SAP CSR EMEA CHARITY ACCOUNT

DOELSTELLING Steun voor organisaties met educatieve projecten voor jonge en kansarme mensen, en 
voor projecten die economische kansen bieden.

REALISATIE(S) Vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 310.000.

STEUN
DUITSLAND Haus des Stiften gGmbH Organiseren van ‘meet and code’-events om kinderen 

en jongeren van 8 tot 24 jaar op een ludieke manier 
te introduceren in de ideeën en de dagelijkse werking 
van technologie en programmeren in de wereld, ten 
einde hen te stimuleren om de digitale vaardigheden te 
ontwikkelen die ze nodig hebben in de huidige wereld.

245.000 €
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Haus des Stiften gGmbH Initiëren van kinderen en jongeren van 8 tot 24 jaar in 
de wereld van de technologie en het programmeren, 
hen laten ontdekken hoe leuk programmeren is, hen 
onderrichten over de werking en de invloed van de 
technologie op het dagelijkse leven, teneinde hen te 
stimuleren om de digitale vaardigheden te verwerven die 
ze nodig hebben in de wereld vandaag.

45.000 €

NEDERLAND Edukans Foundation Uitvoeren van het project “Run Like Never Before”. 12.500 €
Edukans Foundation Werven van fondsen voor het ‘Star School Project’. 7.500 €

ERAN FUND FOR WOMEN

DOELSTELLING Steun aan projecten in Vlaanderen, en op het Indisch subcontinent, die vrouwen en 
meisjes een stem, middelen, keuzes en kansen bieden om zich vrij en zelfbewust te 
ontplooien.

REALISATIE(S) Vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 13.903.

STEUN
AFGHANISTAN Moeders voor Vrede Bouw van een studentenhuis in Kabul om jonge 

meisjes veilige en nette kamers te bieden. Door hen 
te beschermen tegen seksuele en andere vormen van 
geweld, voorkomen we dat ze de school voortijdig 
verlaten en verbeteren we hun toekomstige kansen op 
de arbeidsmarkt.

3.500 €

INDIA Equal Community Foundation Het versterken van de vaardigheden, kennis, 
attitudes en gedrag van jongens van 13 tot 17 jaar uit 
gemeenschappen met een laag inkomen in Pune, om 
geweld tegen en discriminatie van vrouwen en meisjes te 
voorkomen.

1.000 €

Sahayog society for 
participatory rural 
development

Uitbreiden van de mogelijkheden om geweld 
tegenover meisjes te melden, via juridische en para-
juridische sensibilisering in vijf scholen en dorpen 
in de districten Hamirpur en Nainital; motiveren 
van ouders en gemeenschap om de heersende 
seksistische vooroordelen te bestrijden, in het bijzonder 
inzake kindhuwelijken en de mythes en taboes rond 
menstruatie; opvolgen van diensten die toezicht houden 
op de menstruatiehygiëne in scholen, om schooluitval 
van meisjes te vermijden; sensibiliseren van 50 
jongvolwassenen en jongens rond problematisch geweld 
tegenover vrouwen en respect voor de rechten van 
meisjes en vrouwen.

2.403 €

Sahayog society for 
participatory rural 
development

Steunen van een geestelijk gezondheidsproject voor 
adolescenten in rurale gemeenschappen van het 
district Nainital: destigmatisering van de geestelijke 
gezondheidszorg in dorpen en scholen, identificeren 
van risico-jongeren en hen doorsturen naar advies- en 
therapiediensten, creëren van een ruimte waar jongeren 
hun angsten kunnen delen, en van een stimulerende 
omgeving die bijdraagt tot hun algemeen welbevinden.

7.000 €

FUND FEMPOWER INITIATIVE

DOELSTELLING Steunt gezondheids- en onderwijsinitiatieven die het leven van meisjes en jonge vrouwen 
in achtergestelde gebieden in het Midden-Oosten verbeteren en hen kracht geven.

REALISATIE(S) Voorbereiding van de activiteiten die in 2021 gepland zijn.

DE VRIENDEN VAN DE STICHTING CLUB MÉDITERRANÉE

DOELSTELLING Financiële steun voor projecten wereldwijd. De stichters duiden aan welke projecten van 
algemeen belang worden ondersteund.

REALISATIE(S) Vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 61.000.
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STEUN
FRANKRIJK Aide et Action France Installeren van elektriciteit in de basisschool Edioungou 

(Senegal), om de leeromstandigheden en de toegang 
tot kwaliteitsvol onderwijs te verbeteren; installeren van 
lampen en een ventilator in de klaslokalen, zorgen voor 
een computer om gratis toegang te krijgen tot modern 
pedagogisch lesmateriaal, en onder de leerlingen 
draagbare zonnelampen verdelen die op school kunnen 
worden opgeladen en toelaten dat de kinderen ‘s avonds 
hun huistaken kunnen maken.

2.000 €

Association Petits Princes Realiseren van dromen van ernstig zieke kinderen 
en adolescenten met kanker, leukemie en bepaalde 
genetische ziektes, om hen, via het beleven van hun 
passies en dromen, de energie te geven om te blijven 
vechten tegen hun ziekte.

55.000 €

Casamasanté Steunen van een programma dat de bevolking in 
Casamance, in Senegal, toegang geeft tot zorg en 
educatie, en dat werd opgezet in nauwe samenwerking 
met de gezondheidszorg- en administratieve diensten 
van het land en met de steun van de lokale bevolking.

2.000 €

TUNESIË Association Amel Ghizen Ontwikkelen van een verantwoorde omgang met de 
rurale omgeving, in Djerba (Tunesië), hoofdzakelijk op 
het milieuvlak, maar ook op het sociale, economische en 
culturele gebied.

2.000 €

FONDS FRANCISCUS O.

DOELSTELLING Kinderen met weinig kansen in België of in de landen van het Zuiden kunnen een opleiding 
volgen. Er is geen oproep.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van USD 29.267.

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

ULCDDI Herstellen van 2 klassen in de lagere school Livate 
in Butembo (DR Congo): vervangen van het dak, en 
vernieuwen en stabiliseren van de muren; en de klassen 
vervolgens uitrusten met houten meubilair, gemaakt 
door lokale schrijnwerkers.

21.267 $

NIGERIA Topmark children Montessori 
nursery and primary school

Verstrekken van een kwaliteitsvolle basisopvoeding 
aan de meest kwetsbare kinderen in een arme buurt 
in Nigeria; en kinderen en jongeren aldus vanaf 
hun vroegste levensjaren al waarden meegeven 
zoals liefde, dienstbaarheid, altruïsme en discipline 
om gedragsproblemen die schadelijk zijn voor de 
samenleving, te bestrijden.

8.000 $

FILANTROPISCHE ACTIE FUNDACION BENSADOUN-LAURENT CAPACIDAD INCLUSIVA

DOELSTELLING Steunen van integratieprojecten in de burgersamenleving en in de arbeidswereld van 
personen in armoede of met een mentale of motorische handicap in Uruguay.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 78.600.

STEUN
URUGUAY Fundacion Bensadoun 

Laurent
Mensen met een beperking in groepen van 10 tot 15 
deelnemers, via een theoretische opleiding en een 
bedrijfsstage, toeleiden naar werk.

33.000 €

Fundacion Bensadoun 
Laurent

Jongeren met een beperking opleiden voor de 
arbeidsmarkt via een programma dat wordt gerealiseerd 
met de steun van INEFOP (professionele opleiding van 
volwassenen) en privébedrijven die begaan zijn met de 
opleiding van nieuwe werknemers (Uruguay). 

45.600 €
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FONDS GEORGES

DOELSTELLING Solidariteitsprojecten steunen voor kansarmen in Marche-en-Famenne en 
projecten steunen rond armoede- en hongerbestrijding in bijzonder zwaar getroffen 
ontwikkelingslanden. 

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van USD 56.554.

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Action Sociale Kesho Congo Beter voeden van 22.620 kinderen en voedingseducatie 
aanbieden aan 1.716 zwangere vrouwen en aan 2.184 
vrouwen die de borst geven, in het centrum voor 
voedings- en gezondheidseducatie van Kesho Congo; 
eveneens versterken van de capaciteit van 5 andere 
voedingscentra in rurale gebieden, in de provincie Zuid-
Kivu.

56.554 $

FONDS GUIDO HEYLEN

DOELSTELLING Steun aan projecten rond de vorming en opleiding van kansarme jongeren in België en in 
de landen van het Zuiden.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 2.500 en USD 4.796.

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Feyen Pol Aanbieden van voedsel en financieren van de kleren en 
de ziekenhuiskosten van kwetsbare jongeren in Massina 
(DR Congo), tijdens de lockdownperiode.

2.500 €

ULCDDI Steunen van de scholing van kwetsbare kinderen in de 
stad Butembo (DR Congo), voor het schooljaar 2020-
2021.

4.796 $

FONDS GUIDO HEYRBAUT

DOELSTELLING Steun aan projecten en initiatieven die wereldwijd de strijd aangaan tegen 
armoedeziekten, zoals lepra en tuberculose.

REALISATIE(S) Eén project kreeg een gezamenlijke steun van het Fonds Guido Heyrbaut en andere 
Fondsen.

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Action Damien In 2021, intensiever opsporen en opvolgen van zieken 
met lepra, framboesia, de Buruli-zweer en tuberculose, 
in de Evenaarsprovincie (DR Congo); dankzij de Fondsen 
Henriette De Laat, Guido Heyrbaut, Damman Latrique, 
Famille Nicolas Dehu, Maria Moulliard, Marie-Henriette, 
Marcel et Jeannine Verschaeve-Louage, Richard 
Depasse, JMJS Breugelmans, Pro Veritate en Yvette 
Barrier.

106.250 €

FONDS ISAAN

DOELSTELLING Steun aan onderwijs- en micro-economische initiatieven die helpen bij de ontwikkeling 
van achtergestelde gebieden in Zuidoost-Azië, meer in het bijzonder in Isaan, Thailand.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 73.000.

STEUN
THAILAND Fund Isaan Thailand Aanbieden van beurzen en computerlessen om de 

educatie van jonge mensen in de streek van Isaan in 
Thailand te verbeteren.

30.000 €

Fund Isaan Thailand Installeren van 5 computerklassen in 5 verschillende 
rurale scholen in de provincie Surin, Thailand.

18.000 €

Fund Isaan Thailand Toekennen van studiebeurzen aan zo’n 150 Thaise 
jongeren in de regio Isaan, om hun educatie te 
ondersteunen.

25.000 €
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FONDS J&JOY

DOELSTELLING Ondersteuning van specifieke projecten die door erkende organisaties worden ontwikkeld 
op het platteland in India.

FONDS ELIANE JOURDAIN

DOELSTELLING Steun aan projecten die medische hulp of gezondheidszorg verstrekken aan mensen in 
het buitenland.

REALISATIE(S) > eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 14.000
> overdracht van € 13.000 van het Fonds Eliane Jourdain naar het Fonds Baele-Rémion 
voor de bestrijding van Covid-19 in Benin

STEUN
BURKINA FASO Aviation sans Frontières 

Belgique (ASF-Belgium)
Gebruik maken van bestaande partnerschappen, 
aantrekken van beschikbare financiële middelen 
en gespecialiseerde hulp, en overleggen met lokale 
instellingen, om de bestrijdingsstrategieën rond covid-19 
te versterken in 2 erg kwetsbare Afrikaanse landen: DR 
Congo en Burkina Faso.

14.000 €

FILANTROPISCHE ACTIE FONDS RITA KIRSCH

DOELSTELLING Steun aan individuen en organisaties die zich inzetten voor betere levensomstandigheden 
van mensen die het moeilijk hebben in België en wereldwijd.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 30.219.

STEUN
Ferrières BETHEL Mensen opvangen die verzwakt zijn door het leven, maar 

blijven hopen op een hergeboorte en een nieuw leven; en 
hen helpen om weer op te staan en zich te re-integreren 
in de samenleving.

2.000 €

DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Mundama Jean Paul Met de steun van het Fonds Rita Kirsch in de regio 
Butembo, in DR Congo, begeleiden van diverse projecten 
van algemeen belang: de werking van de school Bukuliro 
en het centrum Jodeca, de distributie van bibliotheken 
voor verpleegkundigen, het saneren van bronnen.

12.873

MADAGASCAR Salésiens de Don Bosco Bouwen van een productieatelier in Madagaskar, waar 
jongeren die een beroepsopleiding volgden zich kunnen 
vervolmaken in hun vak, zich bewust worden van hun 
plichten en rechten en leren hoe ze kleine coöperaties of 
ambachtelijke werkplaatsen kunnen oprichten.

15.346 €

FONDS MANICKAM

DOELSTELLING Wereldwijd projecten steunen die (vrouwelijke) slachtoffers van ‘taboeziektes’ kansen 
geven om zichzelf te ontplooien en die kansarme groepen helpen in hun ontwikkeling.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 250.000.

STEUN
INDIA Doctor Typhagne Memorial 

Charitable Trust
Steun aan de stichting Doctor Typhagne Memorial 
Charitable (DTMC) in Tamil Nadu, India, die patiënten 
met HIV, tuberculose en lepra een uitgebreide 
behandeling biedt en de ontwikkeling en emancipatie van 
vrouwen bevordert.

250.000 €

FONDS MARTHE EN MARIE

DOELSTELLING Financiële steun voor projecten die de zwakste bevolkingsgroepen in Zuidoost-Azië op 
sociaalmaatschappelijk of materieel vlak helpen.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 5.400.
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STEUN
FRANKRIJK A Way For Children - Un 

Chemin Pour les Enfants
Steunen van de scholing van 137 kinderen uit de 
krottenwijken van Manila in de Filipijnen.

5.400 €

MOTHERS AT RISK FUND

DOELSTELLING Steun aan projecten die strijden voor het recht op kwaliteits- en respectvolle 
gezondheidszorg voor alle moeders, en voor het beëindigen van moeder- en kindersterfte 
en morbiditeit.

REALISATIE(S) Voorbereiding van nieuwe projecten in Senegal, Brazilië en Egypte; lancering in 2021.

FONDS MARIA MOULLIARD

Partner(s) Thierry Languillier

DOELSTELLING Steunt hulpverlening aan mensen met lepra of tuberculose, mensen met een beperking en 
noodlijdende bevolkingsgroepen.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen een gezamenlijke steun van het Fonds Maria Moulliard en andere 
Fondsen.

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Action Damien In 2021, intensiever opsporen en opvolgen van zieken 
met lepra, framboesia, de Buruli-zweer en tuberculose, 
in de Evenaarsprovincie (DR Congo); dankzij de Fondsen 
Henriette De Laat, Guido Heyrbaut, Damman Latrique, 
Famille Nicolas Dehu, Maria Moulliard, Marie-Henriette, 
Marcel et Jeannine Verschaeve-Louage, Richard 
Depasse, JMJS Breugelmans, Pro Veritate en Yvette 
Barrier.

106.250 €

Handicap International Beschermen van bestuurders en passagiers in het 
openbaar vervoer in Kinshasa (DR Congo) en stimuleren 
van goed gedrag zoals social distancing en het 
desinfecteren van de rijtuigen, om de verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan. Steun met dank aan het 
Fonds Lokumo, het Fonds Maria Moulliard en het Fonds 
Yvette Barrier.

17.500 €

Médecins Sans Frontières/
Artsen zonder grenzen

Bestrijden van HIV/AIDS in en rond het ziekenhuis 
van Kabinda, Kinshasa (DR Congo), door 7 
gezondheidsdiensten te helpen om de toegang tot het 
behandelen en het opsporen van HIV uit te breiden en 
om medische en psychosociale ondersteuning aan te 
bieden aan patiënten met HIV; dankzij de steun van 
de Fondsen Steldust, Raadsheer Carlos Danneels, M. 
Waeyenborghs, D.V., Julia Ertryckx, Nicolas Dehu, Arlette 
Lemaître, Yvette Barrier, Maria Moulliard, Marcel en 
Jeannine Verschaeve-Louage, Fruit de deux vies, en 
Gabriella Vanderleyden.

173.500 €

FONDS JACQUELINE PRÉAU

DOELSTELLING Steun aan projecten voor de meest kwetsbare personen, vooral kinderen en ouderen met 
gezondheidsproblemen, in België en in landen van het Zuiden.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 15.000.

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Action Sociale Kesho Kongo Effectief voorkomen en verminderen van de verspreiding 
van het coronavirus in Zuid-Kivu, in DR Congo via 
concrete acties: sensibiliseren van de bevolking; 
aanbieden van voorlichtingsmateriaal aan medewerkers; 
en stimuleren van de bevolking om de al genomen 
maatregelen toe te passen.

5.000 €
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Bureau pour le Volontariat au 
service de l’Enfance et de la 
Santé - BVES

De toepassing van preventiemaatregelen in de strijd 
tegen covid-19 ondersteunen in DR Congo: vervaardigen 
en aankopen van materiaal en producten om de 
handen te wassen, versterken van het hygiëne- en 
reinigingssysteem, en voorzien in thermometers om de 
lichaamstemperatuur geregeld te kunnen meten.

5.000 €

PECS Partnerorganisaties in Afrika helpen bij het ontsmetten 
en beschermen van de gebouwen die onderdak bieden 
aan kinderen die besmet zijn met het COVID-19-virus.

5.000 €

SOFINA COVID SOLIDARITY FUND

DOELSTELLING Ondersteuning van initiatieven die een antwoord bieden op specifieke uitdagingen in 
gezondheidszorgsystemen en -diensten, en de digitale kloof in het onderwijs in West-
Europa, Singapore en India als gevolg van de Covid-19-pandemie.

REALISATIE(S) Projectoproep; selectie in 2021.

INSTITUTO TERRA FONDS

DOELSTELLING Bevordering van milieuherstel en duurzame ontwikkeling in de vallei van Rio Doce in 
Brazilië door steun voor herbebossingswerkzaamheden op het grondgebied van het 
Instituto en voor onderwijs- en opleidingsprogramma’s over herbebossing in Brazilië.

REALISATIE(S) Twee projecten kregen steun, respectievelijk voor een bedrag van USD 40.000  en € 5.000. 

STEUN
BRAZILIË Instituto Terra Steunen van een sensibiliseringscampagne. 40.000 $

SITAWI Steunen van de bevolking in het Amazonegebied om 
het hoofd te bieden aan de coronapandemie: ze worden 
geconfronteerd met een falend gezondheidssysteem 
en gemiddeld dubbel zoveel besmettingen en 
overlijdens als in de rest van Brazilië; de situatie is nog 
schrijnender bij geïsoleerde, sociaal kwetsbare inheemse 
bevolkingsgroepen.

5.000 €

FONDS URGENCE IDENTITÉ AFRIQUE

DOELSTELLING Een cultuur van systematische geboorteregistratie bevorderen, in Sub-Sahara Afrika, bij 
zowel ouders, lokale administraties als bij de Staat.

REALISATIE(S) Installatie van het Bestuurscomité van het Fonds.

FONDS LEONA VERSCHUEREN

DOELSTELLING Projecten rond mensenhandel, pedofilie, foltering, kindsoldaten. Maar ook rond 
armoedebestrijding in Latijns-Amerika. Integratie van personen van buitenlandse afkomst.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 5.000.

STEUN
NEDERLAND Hulphond Nederland Inzetten van een hulphond om mensen met een 

lichamelijke en/of geestelijke zorgvraag bij te staan 
bij hun alledaagse handelingen, teneinde zich te re-
integreren in de maatschappij, steunend op meer 
persoonlijke vrijheid en structuur.

5.000 €

FONDS VRIENDEN VAN BANGLABARI 

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die de armoedespiraal in Bangladesh helpen doorbreken: 
micro-kredieten voor de bouw van woningen; ondersteuning voor de verkoop van 
artisanale goederen,…
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FONDS VRIENDEN VAN ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CHARITÉS FUND

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten voor de bestrijding van armoede en alle vormen van lijden 
bij kwetsbare mensen, ongeacht hun politieke of religieuze overtuiging.

FONDS VRIENDEN VAN COLLIBRI FOUNDATION

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen opleidings- en onderwijsprojecten van de Collibri Foundation 
S.O.N., die de zelfredzaamheid en het initiatief van sociaaleconomisch kansarme jongeren 
bevorderen, vooral in de landen waar de Colruyt-groep producten koopt om te verkopen 
en/of te verwerken.  

FONDS VRIENDEN VAN COMUNDOS

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die de identiteit van jongeren en jongvolwassenen 
versterken en hun kritisch wereldbewustzijn aanscherpen.

EUROPEAN FRIENDS OF DISOP FUND

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen initiatieven om de sociaaleconomische projecten van 
kansarme gemeenschappen te promoten, te versterken en aan te moedigen, met de hulp 
van betrouwbare lokale ngo’s en organisaties die bijdragen tot een betere creatie en/of 
versterking van vaste en duurzame jobs. 

FONDS VRIENDEN VAN ACTIE DORPEN ROEMENIË - VLAANDEREN

DOELSTELLING Filantropen steunen diverse projecten van vzw Actie Dorpen Roemenië, die bijdragen 
tot de ontwikkeling van een duurzame en inclusieve samenleving in Centraal- en Oost-
Europa.  

FONDS VRIENDEN VAN ECOLOGISCHE SCHOOL MARCELINO CHAMPAGNAT - CURITIBA - BRAZIL

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de ecologische school Marcelino Champagnat in 
Curitiba (Brazilië) ten voordele van kinderen, jongeren en hun lokale gemeenschap.

FONDS VRIENDEN VAN EDUKANS

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die kinderen uit ontwikkelingslanden kansen bieden om 
zich te ontplooien. Initiatieven die ook oog hebben voor democratisch samenleven, 
economie en leefmilieu.

FONDS VRIENDEN VAN WERELD MISSIE HULP

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten in de Republiek Angola rond onderwijs, beroepsopleiding, 
medische bijstand, ontsluiting van het cultureel erfgoed,…  

FONDS VRIENDEN VAN EMERGENCY BELGIUM

DOELSTELLING Filantropen steunen humanitaire projecten die dringende medische zorg verlenen aan 
personen in oorlogssituaties, en aan projecten die zich inzetten voor krijgs- en andere 
gevangenen.

FONDS VRIENDEN VAN FRIENDSHIP BELGIUM

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die zich inzetten voor de gezondheid, waardigheid en 
autonomie van de meest uitgesloten en kwetsbare gemeenschappen in Bangladesh.

FONDS VRIENDEN VAN KETAKETI

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die in het Nepalese dorp Melamchighyang analfabetisme 
doorbreken en alle kinderen van het dorp toegang geven tot onderwijs.
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FONDS VRIENDEN VAN LADYAGRI IMPACT INVESTMENT HUB

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van vzw LadyAgri Impact Investment Hub, die ijvert voor 
de ondersteuning (expertise, begeleiding, facilitering van partnerschappen enz.) van 
vrouwelijke agrarische ondernemers in Afrika.

FONDS VRIENDEN VAN MOBILE SCHOOL

DOELSTELLING Filantropen steunen de vzw bij haar educatieve, sensibiliserende en vormende taken. 
Belangrijk daarbij is de positieve pedagogie die straathoekwerkers helpt om ‘echt’ naar 
kinderen te luisteren.

FONDS VRIENDEN VAN MOEDERS VOOR VREDE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de a-politieke organisatie Moeders voor Vrede, die 
wereldwijd vrouwen en kinderen hun waardigheid willen teruggeven.

EUROPEAN FRIENDS OF PAST FUND

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen diverse initiatieven, waaronder projecten om de eersterangsrol 
van Afrikaanse wetenschappers te versterken bij het onderzoek naar het rijke fossiele 
erfgoed van het continent, en projecten voor de strijd en de sensibilisering tegen de 
discriminatie en de vernietiging van de natuurlijke milieus en de biodiversiteit.  

FONDS VRIENDEN VAN SELAVIP

DOELSTELLING Filantropen steunen huisvestingsprojecten voor daklozen in een stedelijke context, voor 
de allerarmsten in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

FONDS VRIENDEN VAN SANTO TOMÁS

DOELSTELLING Filantropen halen de vriendschapsbanden aan tussen de inwoners van Mol en van het 
Nicaraguaanse Santo Tomás met projecten die de zelfontplooiing van lokale bevolking 
stimuleren.

FONDS VRIENDEN VAN SOLID

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten in Peru voor jonge meisjes, vrouwen en gezinnen, opdat zij 
zelfstandig kunnen bouwen aan hun eigen toekomst.

FONDS VRIENDEN VAN SOS ZOUTMIJNKINDEREN

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de vzw SOS Zoutmijnkinderen-India op het vlak 
van onderwijs, gezondheid, huisvesting en economie, om vrouwen en kinderen uit 
gemarginaliseerde gemeenschappen in India, te versterken.

FONDS VRIENDEN VAN VLAAMSE KAPUCIJNEN

DOELSTELLING Filantropen steunen charitatieve en humanitaire projecten van de vzw Vlaamse 
Kapucijnen, in België en in het buitenland.

FONDS VRIENDEN VAN WEFOREST

DOELSTELLING Filantropen steunen herbebossingsprojecten van vzw WeForest die de opwarming van 
het klimaat en de armoede in Afrika, Azië en Zuid-Amerika bestrijdt.

FONDS VRIENDEN VAN WERELD MISSIE HULP

DOELSTELLING Filantropen steunen ontwikkelingsprojecten om de leefomstandigheden van kansarme 
mensen op een duurzame manier te verbeteren. 
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FONDS VRIENDEN VAN YOUCA

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten voor jongeren in het Zuiden met aandacht voor een 
rechtvaardige en duurzame mondiale samenleving.

FONDS VRIENDEN VAN ZIEKENHUIS ZONDER GRENZEN

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die medisch materieel, dat werd ingezameld in de 
Belgische en Luxemburgse medische wereld, leveren aan zorgcentra voor de armsten in 
de wereld.

BESLISSINGEN IN DE LOOP VAN HET JAAR - AFRIKA, LATIJNS-AMERIKA, AZIË

DOELSTELLING De Stichting geeft uitzonderlijk financiële steun aan initiatieven die kaderen binnen het 
programma Afrika, Latijns-Amerika, Azië.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 90.000.

STEUN
DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Ambassade Ordre Souverain 
de Malte (AOSM)

Renoveren van de dienst intensieve pediatrische zorg 
van het Koning Boudewijnziekenhuis in Kinshasa 
(DR Congo), met onder meer het vergroten en 
vernieuwen van bestaande lokalen, het aanleggen van 
een elektriciteitscircuit voor medische uitrusting, het 
aankopen van 6 nieuwe bedden en 2 reanimatietafels 
voor pasgeboren kinderen, en kantoormeubelen en 
-kasten.

20.000 €

FRANKRIJK Alternatives Humanitaires Steunen van de publicatie Alternatives Humanitaires, 
een internationaal tweetalig (Frans-Engels) tijdschrift 
voor debat en onderzoek om bij te dragen tot een 
globale reflectie van de humanitaire sector over 
de eigen praktijken en evolutie; creëren van een 
ontmoetings- en dialoogruimte voor onderzoekers uit de 
menswetenschappen en actoren van humanitaire acties; 
en bevorderen van uitwisselingen tussen onderzoekers 
en praktijkmensen uit het Noorden en uit het Zuiden.

25.000 €

VERENIGDE STATEN Whitaker Peace & 
Development Initiative

In het kader van een empowermentprogramma, opleiden 
en ondersteunen van kinderen en jongeren in Oeganda, 
om actoren van vrede en duurzame ontwikkeling te 
worden in gemeenschappen de getroffen zijn door 
conflicten en wapengeweld.

45.000 €

BEDRIJVEN VOOR ONTWIKKELING

BUSINESS PARTNERSHIP FACILITY - ENTERPRISES FOR SDGS

Partner(s) Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)

DOELSTELLING Ondersteuning van partnerschappen tussen privé-actoren en de middenveldsorganisaties 
die ervoor ijveren om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren in 
ontwikkelingslanden, gefinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

REALISATIE(S) > steun geven aan ondernemersprojecten die samen met niet-gouvernementele 
organisaties en de academische wereld inzetten op minstens één van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoestellingen (SDGs). Dat zijn de zeventien doelstellingen van de Verenigde 
Naties die tegen 2030 extreme armoede willen bannen en onze wereld duurzamer willen 
maken 
> twee projectoproepen: 12 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 2.065.536
> drie interactieve online-informatiesessies over het initiatief en de projectoproep (10 
januari, 10 juli, 20 november)
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STEUN
BENIN WAKAPOU BENIN Het opzetten van een prodcutie-eenheid van bio 

en fair-trade galamboter voor de export naar de 
cosmeticaindustrie. De productie zal uitgevoerd worden 
door coöperatieven die delen in de winst van de verkoop 
in verhouding tot de hoeveelheid geleverde noten.

200.000 €

DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

GeeK IMPACT SRL Het oprichten van een incubator in Kinshasa (DR Congo). 
Een internationaal team van experten zal jaarlijks 52 
lokale start-ups en jonge bedrijven begeleiden, teneinde 
nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en oplossingen te 
bieden voor de stad van morgen. 

190.000 €

MILUNA SARL Organiseren van boeren in Zuid-Ubangi (DR Congo) om 
koffie en cacao te telen en zo hun inkomen te verhogen. 
De oogst wordt geleverd aan een koffiebranderij en 
aan een fabriek waar de cacao wordt verwerkt tot 
cacaopoeder voor de Congolese bevolking (chocopasta, 
chocolademelk en -boter).

200.000 €

ETHIOPIË Kidame Mart PLC Opzetten van een distributiekanaal voor waterfilters in 
ruraal Ethiopië dat toegang geeft tot veilig drinkwater, 
teneinde de kindersterfte door diarree te verminderen, en 
een bijkomend inkomen voor vouwen voorziet.

120.000 €

IVOORKUST Yao Tropico Yao Tropico zal gedroogde biologische mango 
produceren en exporteren van Ivoorkust naar 
Europa. 500 kleine boeren zullen worden opgeleid 
en gecertificeerd Global GAP, waardoor hun 
productiekwantiteit en -kwaliteit zal toenemen. 200 
medewerkers zullen worden ingeschakeld voor de eerste 
moderne mangodrogerij van het land. Zij zullen ook de 
export naar Europa vergemakkelijken voor andere, kleine, 
drogerijen die momenteel via Ghana of Burkina Faso 
exporteren.

200.000 €

KENIA Close the Gap Limited Close the Gap wilt de digitale kloof dichten door gebruikt 
ICT-materiaal een nieuw leven te geven. Het ICT-
materiaal wordt in Kenia opgeknapt en het e-afval wordt 
op een veilige manier verwerkt. Via dit project zal een 
nieuw atelier in Mombasa uitgebouwd worden.

200.000 €

Magiro Hydro Electricity Ltd Opschalen van 2 kleine waterkrachtcentrales in ruraal 
Kenia tot 3000 gebruikers. Toegang tot electriciteit is 
ook een hefboom voor groei en inkomen voor jonge 
(vrouwelijke) ondernemers.

200.000 €

PERU Trias Vernieuwen en ecologisch duurzamer maken van 2 
organisaties van kleine boeren in de Peruviaanse Andes, 
om hen toegang te geven tot de fairtrademarkt en om 
aldus het inkomen van de boeren te verhogen.

75.000 €

RWANDA 1000 Hills Products Rwanda 
Ltd.

Opzetten van de eerste Rwandese biologisch 
gecertificeerde keten voor gedroogde ananas, bestemd 
voor de export naar Europa. 200 lokale boeren worden 
ondersteund om fruit te leveren aan een nieuwe 
drooginstallatie met 30 werknemers.

172.676 €

IRIBA Water Group Ltd IRIBA Tap&Drink wil de toegang tot schoon en veilig 
drinkwater voor de bevolking met een laag inkomen 
verbeteren door de installatie van 40 milieuvriendelijke 
water-automaten in arme stedelijke gemeenschappen in 
Rwanda. Hierdoor zullen 16.000 mensen met een laag 
inkomen betrouwbare en betaalbare toegang hebben 
tot veilig drinkwater met herbruikbare waterflessen en 
-bekers. De water-automaten zullen worden beheerd 
door jongeren en vrouwen via een franchisemodel, 
waardoor er 40 nieuwe waardige banen voor hen worden 
gecreëerd.

108.000 €
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SENEGAL VITALITE Senegal SARL VITALITE Senegal biedt instapmodellen van Solar Home 
Systems aan gezinnen met een laag inkomen en niet 
aangesloten op het net, tegen flexibele pay-as-you-
go voorwaarden. Op die manier geven ze toegang tot 
schone energie aan 10.000 gezinnen, met een positieve 
invloed op 83.400 mensen en creëren zo 60 banen.

199.960 €

TANZANIA Guavay Company Limited Schaalvergroting van de jaarlijkse productie van 
organische meststoffen om de duurzame avocado-
waardeketen in de Southern Highlands van Tanzania 
te versterken. De productie en distributie via 25 kmo’s 
agro-dealers zal 90 banen creëren. 1.688 kleine 
avocadoboeren, waarvan 40% vrouwen, zullen hun 
productiviteit en inkomen verbeteren.

199.900 €

COLLIBRI FOUNDATION 

Partner(s) Oprichter: Groep Colruyt

DOELSTELLING Collibri Foundation, het bedrijfsfonds van Colruyt Groep steunt vormingsprojecten voor 
jongeren in moeilijke situaties, zowel in België als in het Zuiden.

REALISATIE(S) > negen projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 426.025
> toekennen van  € 50.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Efico, € 20.000 voor 
de activiteiten van het Fonds Vrienden van Youca, € 20.000 voor het programma Boost in 
Brussel

STEUN
Brussel Trias vzw Versterken van de leiderscapaciteiten van de rurale 

jeugd, door het combineren van alternerend leren, 
slimme landbouw en agro-ecologie, inclusief het 
opbouwen van lokaal leiderschap inzake pleitbezorging 
en familiale successie; versterken van het lerend netwerk 
van organisaties die innovatief werken rond rurale 
educatie en familiale successie.

25.000 €

Elsene Mentor-Escale Sterker inzetten op de begeleiding van NBMV (niet-
begeleide minderjarige vreemdelingen) om het vol te 
houden op school: verhogen van het aantal gerechtigden 
van het project (analyse van hun situatie, inschrijven in 
een school, link tussen de jongere en het pedagogisch 
team, individuele begeleiding op school); meer jongeren 
intensief sociaal begeleiden (administratieve stappen, 
gezondheid, scholing, huisvesting) en aangaan van 
partnerschappen om hen stages en studentenjobs aan 
te bieden.

60.000 €

BENIN UC Leuven Opleiden en aanmoedigen van jonge ondernemende 
boeren in de regio’s Zou en Collines, in Benin, om de 
ontwikkeling van familiale landbouw te ondersteunen 
ten einde de toekomst van de rurale gemeenschappen 
te verbeteren; voorrang geven aan geïntegreerde, 
biologische landbouw en jonge boeren vragen om mee 
te werken in coöperaties, ten einde zich te organiseren 
en een plaats te verwerven op nationale, regionale en 
internationale markten.

100.000 €

BURUNDI Appui au Développement 
Intégral et à  la Solidarité sur 
les Collines (ADISCO)

Jongeren van de gemeenten Giheta, Rutegama en Ndava 
(Burundi) helpen om hun levensproject, dat ze opstelden 
via de SALT- methode, te verfijnen en te verdedigen bij 
andere organisaties die hen verder kunnen begeleiden.

23.225 €

Appui au Développement 
Intégral et à  la Solidarité sur 
les Collines (ADISCO)

Project FLAME – Jonge Burundezen helpen om hun 
schoolprestaties te verbeteren door het organiseren van 
taal-, landbouw- en technische opleidingen.

60.000 €

DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Ligue des organisations des 
femmes paysannes du Congo

Versterken van de vaardigheden bij het produceren 
van koffie en andere agropastorale producten om de 
economische autonomie van jonge koffietelers, boeren 
en herders in Lubero (DR Congo) te verbeteren; teneinde 
hun inkomen te verhogen en te diversificeren en hun 
ondernemerscompetenties te versterken.

30.000 €
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NICARAGUA Veco Mesoamerica (Rikolto) Organiseren van een opleiding cacaotechnologie voor 
jongeren van Nicaragua en Honduras.

60.000 €

PERU Solid Aanbieden van een landbouwtechnische, persoonlijke 
vorming en managementopleiding aan ondernemende 
jongeren, om ervoor te zorgen dat ze na afloop in staat 
zijn om zelf een succesvol bedrijf op te richten en te 
werken aan een betere toekomst.

2.800 €

Solid Aanbieden van een landbouwtechnische, management- 
en persoonlijke opleiding aan veelbelovende, 
ondernemende jongeren in de Ayacuchaanse Andes 
(Peru) om plattelandsvlucht te vermijden, hen een betere 
toekomst te geven in hun eigen streek en bij te dragen 
tot de herwaardering van een duurzaam en welvarend 
leven op het platteland.

65.000 €

FONDS EFICO

Partner(s) Oprichter: Efico

DOELSTELLING Steun aan projecten die bijdragen tot de structurele en duurzame verbetering van de 
levenskwaliteit van de arme koffie producerende boeren.

REALISATIE(S) Zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 96.249.

STEUN
GUATEMALA Funcafé (Fundación de la 

Caficultura para el Desarrollo 
Rural)

Jonge koffiekwekers uit Barberena Santa Rosa 
(Guatemala) opleiden tot leiders en ondernemers en 
ontwikkelen van hun ondernemingszin, met respect voor 
hun spiritualiteit en hun culturele identiteit; en hen aldus 
aanmoedigen om actoren van economische en sociale 
ontwikkeling te worden.

15.396 €

Habitat para la Humanidad 
Guatemala

Aan 6 gezinnen van koffieboeren in Guatemala voedsel- 
en hygiënekits verstrekken, om hen te helpen de 
coronaviruspandemie te bestrijden.

810 $

Habitat para la Humanidad 
Guatemala

Aanbieden van voedsel- en hygiënekits aan 10 
Guatemalteekse families van koffieproducenten, om 
hen te helpen het coronavirus te bestrijden; de kit omvat 
boontjes, rijst, deegwaren, suiker, maïsmeel, atolpoeder 
(maïsdrank), een fles plantaardige olie en 5 pakjes 
soep, ontsmettingsmiddel en zeep voor de handen, 
mondkapjes, handschoenen, detergent, evenals een 
waterzuiveringsfilter (met vervangingsfilter in het kader 
van de duurzaamheid van het project) om drinkbaar 
water te verkrijgen voor de schoonmaak en voor 
menselijke consumptie.

1.350 $

Habitat para la Humanidad 
Guatemala

Verlenen van noodhulp in de vorm van voedsel- en 
hygiënekits aan families van koffieboeren in Guatemala, 
die werden getroffen door de tropische stormen Eta en 
Iota.

7.250 €

HONDURAS Fundación Amigos del Café Lanceren van een promotie- en educatieproject rond 
gezonde voeding tijdens het schooljaar 2020, ten bate 
van 220 leerlingen die ingeschreven zijn in het Centrum 
voor Basiseducatie ‘Dionisio de Herrera’, gesitueerd in 
het dorp Azacualpa, Honduras.

16.293 €

NICARAGUA Asociación Aldea Global 
Jinotega

Ter beschikking stellen van microkredieten aan kleine 
koffieproducenten in Nicaragua.

10.000 €

Fundacion Aldea Scholen voorzien van filters om water drinkbaar te 
maken en schoolbenodigdheden aanbieden aan kinderen 
in rurale koffieproducerende gemeenschappen in 
Nicaragua.

45.150 $

OVO ACCELERATION FUND

DOELSTELLING Steun voor projecten in Afrika die lokale ondernemers leningen op maat geven, om zo een 
duurzame maatschappelijke en economische impact te hebben.
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REALISATIE(S)
Toekennen van leningen op maat aan lokale ondernemers:
> Croptech voor een bedrag van € 4.000
> Creative Farmers voor een bedrag van € 5.750
> Imani Academy voor een bedrag van € 6.250
> Terra Nova voor een bedrag van € 3.375
> Couve Tech voor een bedrag van € 2.500
> PE2S voor een bedrag van € 4.500
> HGB voor een bedrag van € 3.625
> Zelie Glace voor een bedrag van € 4.000

UCB SOCIETAL RESPONSIBILITY FUND

Partner(s) Stichter: UCB

DOELSTELLING Steun voor initiatieven die de bewustwording over epilepsie verhogen, de 
diagnosecapaciteit verbeteren, en die de ziekte beter aanvaardbaar maken.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 364.320.

STEUN
Gent Fracarita Belgium Mensen met epilepsie een duurzame toegang geven tot 

medische diensten en raadplegingen door professionele 
neurologen, leveren van diagnoseapparatuur en ter 
beschikking stellen van geneesmiddelen; eveneens 
steunen van educatie- en sensibiliseringsinitiatieven ten 
behoeve van zorgprofessionals, patiënten en het grote 
publiek, om bij te dragen tot een beter leven voor mensen 
met epilepsie, hun gezin en hun leefomgeving.

364.320 €

FONDS UNIZO

DOELSTELLING Financiële steun aan projecten van derden rond noodhulp. Ook steun voor projecten die 
ondernemerschap en ondernemingszin stimuleren, en op die manier de samenleving 
versterken.

REALISATIE(S) Eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 17.195.

STEUN
Brussel Dyzo vzw Verstrekken van kosteloos en discreet advies en 

begeleiding aan actieve en gewezen ondernemers in 
moeilijkheden.

17.195 €

FONDS VRIENDEN VAN HET ALTERFIN GARANTIEFONDS

DOELSTELLING Filantropen steunen de financiering van de technische bijstand en de risicodekking voor 
een meer betrokken sociale missie bij de zwakste partners uit het Zuiden.

FONDS VRIENDEN VAN EXCHANGE

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten die expertise gaan bieden aan kleine en middelgrote 
ondernemers in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Oost-en Centraal-Europa.

DIGITALISERING EN OPEN DATA VOOR ONTWIKKELING

DIGITALISERING EN OPEN DATA VOOR ONTWIKKELING

DOELSTELLING Het gebruik van digitale instrumenten en gegevensanalyse voor het algemeen belang 
bevorderen door een beroep te doen op actoren uit het maatschappelijk middenveld in 
Afrika. 

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 70.253.
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STEUN
BURUNDI Iwacu Communications 

Group
Steunen van ‘Iwacu open data’, een onafhankelijk 
platform in Burundi, om toe laten dat journalisten 
professioneel kunnen werken op basis van ruwe, open 
data, en om informatie te delen met andere journalisten, 
ngo’s, beslissers en de onderwijswereld.

34.900 €

DR CONGO 
(DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO)

Kinshasa Digital Steunen van de Kinshasa Digital Academy, een 
opleidingscentrum voor digitale beroepen, dat al 
42 webontwikkelaars opleidde in het kader van hun 
professionele inschakeling en 50 nieuwe ontwikkelaars 
gaat trainen in januari 2021.

24.000 $

SENEGAL Kajou In Senegal digitale multimedia-content (video’s, 
tekst-en audiobestanden, websites) met een sterke 
sociale impact verspreiden op geheugenkaarten die 
in smartphones kunnen worden geschoven, om een 
offline bibibliotheek of een echte campus te openen voor 
mensen die niet beschikken over een internetverbinding.

15.000 €

FONDS OPAL

Operationele partner(s) Imperial College London, MIT-Massachusetts Institute of Technology, Orange Group, WEF-World Economic 
Forum, DPA Foundation (Data-Pop Alliance)

Financiële partner(s) Hewlett Foundation

DOELSTELLING Ontwikkeling en terbeschikkingstelling van algoritmen voor data-analyse, om het 
potentieel van de gegevens van privébedrijven vrij te geven in dienst van het algemeen 
belang. Het doel is officiële statistici, regeringen, stichtingen en relevante NGO’s een beter 
inzicht te geven in de menselijke realiteit.

REALISATIE(S) Coördinatie van het financieel beheer en bestuur van het OPAL-project, met inbegrip 
van de proefprojecten in Colombia en Senegal, in nauwe samenwerking met de lokale 
belanghebbenden en het projectteam.

EUROPA 
TOEKOMST VAN EUROPA 

STRATEGISCH PARTNERSCHAP MET HET EUROPEAN POLICY CENTRE (EPC)

DOELSTELLING Structurele ondersteuning van het EPC, een centrum voor debat en analyse dat de 
Europese instellingen adviseert, om zijn doelstellingen te realiseren.

REALISATIE(S) Steun aan het European Policy Centre (EPC) voor het voortzetten en ontwikkelen van zijn 
activiteiten.

STEUN
Brussel European Policy Centre (EPC) Voortzetten van de werkzaamheden van het European 

Policy Centre (EPC) rond migratie en de westelijke 
Balkanlanden, in samenwerking met het Europees Fonds 
voor de Balkan; met de Koning Boudewijnstichting 
samenwerken rond wonen en eerlijke energietransitie; 
uitbreiden van het netwerk tot andere groepen van 
Europese think tanks; voortzetten van de samenwerking 
met het Egmontinstituut; en bevorderen van de 
aanwerving van topexperts voor het EPC.

350.000 €
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CIVITATES - FUNDS FOR DEMOCRACY AND SOLIDARITY IN EUROPE

Partner(s) Adessium Foundation, Charles Stewart Mott Foundation, Bertelsmann Stiftung, ERSTE Stiftung, European 
Cultural Foundation, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondation de France, Fritt Ord Foundation, King 
Baudouin Foundation, Nicolas Puech Foundation, Luminate, Foundation Limelight, Mercator Stiftung, Oak 
Foundation, Porticus, Open Society Foundations, Robert Bosch Stiftung, Rudolph Augstein Stiftung, Schöpflin 
Stichtung, Stefan Batory Foundation, The Sigrid Rausing Trust

DOELSTELLING Civitates is een filantropisch initiatief voor democratie en solidariteit in Europa. Het 
voorziet in financiële steun voor actoren uit de burgersamenleving om elkaar te kunnen 
ontmoeten, het publieke discours nieuw leven in te blazen en ervoor te zorgen dat alle 
stemmen worden gehoord.

REALISATIE(S) > 21 filantropische stichtingen vormen samen Civitates, een consortium dat zich inzet om 
de burgersamenleving (civil society) te beschermen en te versterken. Het consortium, dat 
in 2018 tot stand kwam, heeft al meer dan één miljoen euro verzameld en verdeeld om 
coalities in de burgersamenleving in landen uit de Europese Unie van fondsen te voorzien, 
onder meer in Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Italië, Frankrijk, Polen en 
Roemenië
> het Fonds wordt gehost door het Network of European Foundations (NEF)
> een financiële bijdrage (€ 300.000) van de Stichting aan het NEF voor de ontwikkeling 
van initiatieven
> projectoproep van Civitates: 11 onafhankelijke journalistieke organisaties van openbaar 
belang in Europa kregen steun voor een totaalbedrag van € 2.467.000 voor een periode 
van 3 jaar

OPEN EUROPEAN DIALOGUE

Partner(s) Stiftung Mercator, Robert Bosch Stiftung, King Baudouin Foundation

DOELSTELLING Open European Dialogue is een politiek neutraal platform dat parlementsleden uit heel 
Europa bijeenbrengt om een open gedachtewisseling over Europese aangelegenheden te 
houden.

REALISATIE(S) > de Stichting steunt Open European Dialogue, een netwerk van meer dan 150 
parlementsleden uit meer dan 20 EU-lidstaten, die bijeenkomen om deel te nemen aan 
regelmatige, multilaterale en thematische activiteiten over belangrijke beleidsuitdagingen, 
zoals economisch bestuur, digitale belastingheffing, migratie en grensbeveiliging, 
welzijnsmaatregelen, democratische innovatie, enz.
> www.openeuropeandialogue.org

STEUN
VERENIGDE STATEN German Marshall Fund of the 

United States
Steun voor de ontwikkeling van de activiteiten in het 
kader van de Open Europese Dialoog.

50.000 €

EUPINIONS

DOELSTELLING De Koning Boudewijnstichting steunt het onafhankelijke platform eupinions, gewijd aan 
de Europese publieke opinie en in 2015 gelanceerd door de Bertelsmann Stiftung. Het 
eupinions-team verzamelt, analyseert en becommentarieert wat het Europese publiek 
denkt over politieke kwesties en actuele belangrijke tendensen; eupinions maakt gebruik 
van de modernste technieken voor gegevensverzameling. Elk kwartaal worden in elke EU-
lidstaat gegevens in 22 talen verzameld.

REALISATIE(S) > publicatie ‘Het empathie-effect’. Wat is het effect van empathie op de Europese publieke 
opinie bij het opnemen van gezond gedrag? Hoe zit het met de kijk op de rol van de EU in 
de Covid-19-pandemie? De studie focust op deze thema’s
 > publicatie ‘De Optimismekloof’. De meeste Europeanen zijn positief over hun 
persoonlijke toekomst, maar pessimistisch over de toekomst van hun land
> de Stichting heeft een bedrag van € 58.000 aan de Bertelsmann Stiftung (Duitsland) 
toegekend om dit initiatief te ontwikkelen
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 ALLIANTIE VOOR BURGER PARTICIPATIE IN DE EUROPESE UNIE

Partner(s) Open Society Foundations, Bertelsmann Stiftung, King Baudouin Foundation

DOELSTELLING Het niveau van participatie van de burgers in de Europese beleidsvorming verhogen 
door bij te dragen tot de verbetering van de bestaande participatie-instrumenten 
in de Europese Unie, nieuwe vormen van participatie te ontwikkelen en deze in de 
beleidsvormingsprocessen te integreren.   

REALISATIE(S) > financiële bijdrage van de Stichting (€ 45.000) aan de Bertelmann Stiftung voor de 
realisatie van het project
> in het kader van de ‘Task Force Citizen Participation’, werden in 2020 verschillende 
activiteiten georganiseerd ter voorbereiding van de Conferentie over de Toekomst van 
Europa (2021):
>> Dinner Dialogue: ‘Conference on the Future of Europe: How to get citizen participation 
right’ (Brussel, 4 februari)
>> Online Dialogue: ‘United in Diversity: How to make a participatory Conference on the 
Future of Europe happen — and how to make it a success’ (24 juni)
>> Web discussion ‘Digital Democracy: What Europe can learn from Taiwan’, met Audrey 
Tang, Digital Minister, Taiwan (10 september)

FAIR ENERGY TRANSITION FOR ALL

Partner(s)  Mercator Foundation (Duitsland), Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Duitsland), Fondazione Cariplo (Italië), 
IKEA Foundation (Nederland), Open Society European Policy Institute, NEF, King Baudouin Foundation. In 
samenwerking met IFOK, Climate Outreach en EPC.

DOELSTELLING Met een consortium van Europese stichtingen luisteren naar economisch kwetsbare 
mensen in 9 Europese landen om de gevolgen van de energietransitie beter te begrijpen, 
zodat nationale en Europese beleidsmakers maatregelen voor de energietransitie kunnen 
ontwikkelen die eerlijk zijn voor iedereen.
De Koning Boudewijnstichting coördineert het project.

REALISATIE(S) > voorbereidende werkzaamheden voor het Europese proces van luisteren naar kwetsbare 
personen, dat in 2021 in 9 Europese landen van start zal gaan: Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Denemarken, Polen, Spanje, België, Bulgarije en Nederland. De eindresultaten zullen 
nationale en Europese verslagen zijn met concrete beleidsaanbevelingen die samen met 
burgers en experten zijn geformuleerd
> selectie van de 16 nationale operationele partners via een kandidatenoproep
> ontwikkeling van de website: www.fair-energy-transition.eu
> realisatie van een literatuuroverzicht over het onderwerp, door Climate Outreach
> in kaart brengen van het beleid inzake energietransitie in de 9 landen
> ontwikkeling van een methodologie voor de focusgroep
> opleiding over de focusgroepmethodologie voor alle nationale partners
> organisatie van pilootfocusgroepen in 3 landen: België, Duitsland, Denemarken
> het opzetten van nationale expertengroepen

FONDS VRIENDEN VAN FONDATION EURACTIV

DOELSTELLING Filantropen steunen projecten van de Fondation Euractiv, om bij te dragen tot een betere 
dialoog en uitwisselingen tussen de media en de instellingen van de Europese Unie.

FONDS VRIENDEN VAN STAND UP FOR EUROPE

DOELSTELLING Filantropen ondersteunen projecten die de Europese eenmaking en integratie bevorderen.
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WESTELIJKE BALKAN

EUROPEAN FUND FOR THE BALKANS

Partner(s) Erste Stiftung (Oostenrijk) en Robert Bosch Stiftung (Duitsland)
Operationele partner(s) Network of European Foundations (NEF)

DOELSTELLING Het Europees Fonds voor de Balkan is een gezamenlijk initiatief van Europese stichtingen 
dat initiatieven ontwerpt, uitvoert en ondersteunt om de democratie te versterken, de 
Europese integratie te bevorderen en de rol van de Westelijke Balkan te bevestigen bij het 
aangaan van de nieuwe uitdagingen van Europa.

REALISATIE(S) > initiatieven van het Europees Fonds voor de Balkan (EFB):
>> een herziening van de strategie van het Fonds
>> de Balkans in Europe Policy Advisory Group (BiEPAG), die is samengesteld uit 
jonge onderzoekers, wil de Europese integratie van de Balkan en de consolidatie van 
democratische en open landen in de regio bevorderen
>> het Engaged Democracy Initiative (EDI) wil bewegingen, basisorganisaties, 
onderzoekers, sociale ondernemingen, geëngageerde burgers en journalisten betrekken 
bij een horizontaal en niet-hiërarchisch regionaal netwerk (rizoom) om de waarden van 
open, zorgzame en democratische samenlevingen in de hele regio te ondersteunen en te 
bevorderen
>>  de Civil Society Forum of the Western Balkans Summit series
> een financiële bijdrage van de Stichting aan het NEF voor de ontwikkeling van de 
activiteiten van het Fonds

STEUN
Brussel Network of European 

Foundations for Innovative 
Cooperation (NEF)

Het Europees Fonds voor de Balkan is een gezamenlijk 
initiatief van Europese stichtingen ter versterking van de 
democratie, ter bevordering van de Europese integratie 
en ter bevestiging van de rol van de Westelijke Balkan 
bij het aangaan van de nieuwe uitdagingen voor Europa; 
de strategie van het programma is gebaseerd op 
capaciteitsopbouw, beleidsontwikkeling en regionale 
samenwerking.

350.000 €

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

EUROPEAN AI FUND

Partner(s) Robert Bosch Stiftung, Charles Stewart Mott Foundation, Fondation Nicolas Puech, Ford Foundation, King 
Baudouin Foundation, Luminate, Mozilla Foundation, Oak Foundation, Open Society Foundations en Mercator 
Stiftung

DOELSTELLING Het Europees Fonds voor AI is een filantropisch initiatief om de koers van Europa te 
bepalen inzake artificiële intelligentie. Het wil op lange termijn een ecosysteem van 
Europese burgerorganisaties promoten die werken rond beleid en technologie. Het Fonds 
is ondergebracht bij NEF (Network of European Foundations).

REALISATIE(S) > een jaarlijkse financiële bijdrage (€ 175.000) van de Stichting aan NEF, dat gastheer is 
van het Fonds
> lancering van een eerste oproep voor organisaties, om organisatorische capaciteit 
op te bouwen rond beleid inzake artificiële intelligentie en belangenbehartiging. Naast 
financiële steun zullen de geselecteerde projecten kunnen profiteren van een leer- en 
reflectietraject en netwerkvorming (Funding+); bekendmaking selectie in 2021
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> een gesloten oproep voor Tech en COVID-19-steun: zes instellingen kregen steun 
voor een totaalbedrag van € 261.729. Gedurende 6 à 12 maanden zullen ze onderzoek 
doen rond het bewaken, documenteren en kritisch analyseren van de rol van gegevens, 
geautomatiseerde besluitvorming en technologie in bredere zin, in het kader van het 
technische antwoord van Europa op de COVID-19-pandemie:
>> Algorithmwatch: project ‘Monitoring and analysing automated decision-making 
systems used to respond to the Covid-19 pandemic, € 44.825
>> Ada Lovelace Institute: project ‘Public health identities and vaccine certification : 
ethical, technical, legal and societal considerations’, € 45.000
>> Balkan Investigate Reporting Network (BIRN): project ‘Reporting and monitoring digital 
rights in South-Eastern and Central Europe, € 44.994
>> Global Data Justice Project, Tilburg University: project ‘Sphere transitions and 
transgressions during Covid-19: challenging the tech sector’s power grab in Europe, € 
45.000
>> Civil Liberties Union for Europe: project ‘Contact tracing in the EU: lessons to be 
learned for the future use of technology in fighting societal challenges’, € 43.110
>> Superrr Lab: project ‘Covid-19 digital infrastructure playbook application’, € 38.800

EUROPESE MIGRATIE

EPIM - HET EUROPESE PROGRAMMA VOOR INTEGRATIE EN MIGRATIE

Partner(s) Partners: ADESSIUM Foundation (Nederland), Barrow Cadbury Trust (Verenigd Koninkrijk), Fundaçao Calouste 
Gulbenkian (Portugal), Joseph Rowntree Charitable Trust (Verenigd Koninkrijk), OAK Foundation (Verenigd 
Koninkrijk), Robert Bosch Stiftung (Duitsland), Compagnia di San Paolo (Italië), Koning Boudewijnstichting 
(België), Open Society Foundations, Fondation Abbé Pierre (Frankrijk), Fondation de France (Frankrijk), Aga 
Khan Foundation (Portugal), Charles Stewart Mott Foundation (Verenigd Koninkrijk), Fondation Charles Léopold 
Mayer (Zwitserland), Porticus (Nederland)

DOELSTELLING Een gezamenlijk initiatief van Europese stichtingen om ngo’s te ondersteunen die de 
Europese migratie- en integratiepolitiek willen verbeteren. EPIM is een project van het 
Network of European Foundations (NEF).

REALISATIE(S) > de Koning Boudewijnstichting is stichtend lid van EPIM
> EPIM ondersteunt en versterkt organisaties uit de burgersamenleving die in Europa 
actief zijn op het vlak van immigratie en integratie met als doel:
>> het Europese engagement met betrekking tot de Universele Mensenrechten en sociale 
rechtvaardigheid als leidraad te nemen en te verdedigen, de waardigheid te verzekeren 
van alle mensen in de Europese Unie
>> te streven naar een principiële en tegelijk pragmatische benadering in het Europese en 
nationale beleid met betrekking tot immigratie en integratie
>> het EU-beleid ter zake en de uitvoering ervan op nationaal niveau te beïnvloeden via 
een subsidieprogramma
> de Stichting neemt actief deel aan verschillende subfondsen van het EPIM:
>> subfonds ‘Migration and Detention’
>> subfonds ‘Asylum in Europe’
>> subfonds ‘Children and Youth on the Move’
>> subfonds ‘EU Mobile Citizens Access to Rights’
>> subfonds ‘Communicating on Migration’
>> subfonds ‘Building Inclusive European Societies’
>>> de Stichting kent specifieke financiering van € 100.000 toe aan dit subfonds (via het 
subprogramma Migratie)
>> noodsteun van € 150.000 aan aan acht Griekse organisaties die medische, juridische 
en sociale bijstand verlenen aan kinderen en volwassenen die leven in uiterst moeilijke 
omstandigheden
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STEUN
Brussel Network of European 

Foundations for Innovative 
Cooperation (NEF)

Ondersteunen van niet-gouvernementele organisaties bij 
het promoten van globale benaderingen om migranten 
in te sluiten in beleidsmaatregelen, financieringsplannen 
en praktijken, ten einde de sociale cohesie te 
versterken tussen migranten en de andere leden van de 
samenlevingen waarin ze leven; eveneens versterken 
van het vermogen van deze organisaties en andere 
stakeholders om lessen te trekken en om de sociale 
impact te meten en te bekrachtigen van initiatieven 
ten bate van de integratie van migranten; en om hen te 
helpen om de EU te adviseren over de financiering van 
de integratie van migranten.

200.000 €

OPPORTUNITEITSFONDS

OPPORTUNITY FUND EUROPE

DOELSTELLING Steun voor Europese partnerschapsprojecten met andere stichtingen of voor initiatieven 
met een Europese dimensie.

REALISATIE(S) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 80.000.

STEUN
BOSNIË-HERZEGOVINA University of Sarajevo Blijven werken aan een nationaal ontwikkelingsplan voor 

academisch personeel, dat steunt op het TRAIN-model 
en dat sinds 2013 wordt geïmplementeerd door de 
Universiteit van Sarajevo.

10.000 €

DUITSLAND Bertelsmann Stiftung In het kader van het project ‘Task Force for Citizens’ 
Participation in the EU’, een groep vormen met experts 
om te onderzoeken hoe de burgerparticipatie kwalitatief 
kan worden verbeterd; de besluiten en aanbevelingen 
worden verspreid ten einde suggesties te formuleren 
voor de beleidsagenda van de nieuwe EU-legislatuur.

45.000 €

Stiftung INTERNATIONALER 
KARLSPREIS ZU AACHEN

In het kader van de Karel de Grote-prijs van de Europese 
Academie jaarlijks 5 beurzen (25.000 €) toekennen 
aan jonge universitaire afgestudeerden en jonge 
professionals onder 35 jaar, afkomstig uit een EU-
lidstaat of na een onderzoeksverblijf in Europa; om een 
onderzoeksproject uit te voeren dat kan bijdragen tot een 
betere Europese integratie en oplossingen kan aanreiken 
voor uitdagingen en problemen waarmee de EU in de 
komende jaren zal worden geconfronteerd.

25.000 €

EUROPESE FILANTROPISCHE INFRASTRUCTUUR 

EUROPEAN INFRASTRUCTURE FOR PHILANTHROPY

Partner(s) European Foundation Centre, European Venture Philanthropy Association, DAFNE supported by Adessium 
Foundation, Calouste Gulbenkian Foundation, Fondation de France, King Baudouin Foundation, Robert Bosch 
Stiftung, Stiftung Mercator

DOELSTELLING Ondersteuning en analyse van de Europese filantropische infrastructuur: opties voor een 
doeltreffender en effectgerichte samenwerking. 

REALISATIE(S) > opties ontwikkelen over hoe de Europese filantropische infrastructuur zich moet 
aanpassen aan de toekomstige behoeften en om te voldoen aan de verwachtingen van 
haar leden en belangrijke belanghebbenden
> vijf initiatieven van organisaties ter versterking van de filantropische infrastructuur in 
Europa werden gesteund voor een totaalbedrag van € 97.500
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STEUN
Brussel European Foundation Centre Promoten van de filantropie in Europa. 40.000 €

European Venture 
Philanthropy Association

Om verder te gaan dan het verstrekken van 
traditionele grants, gebruikmaken van financiële 
instrumenten, zoals leningen of hybride instrumenten, 
missiegerichte investeringen (MRI) of het afstemmen 
van investeringsstrategieën op de maatschappelijke 
problemen die worden aangepakt.

7.500 €

European Venture 
Philanthropy Association

Ontwikkelen van oplossingen voor complexe sociale 
problemen, in het bijzonder inzake educatie, langdurige 
zorg, de integratie van migranten en sociale innovatie, 
via het versterken van publiek-private partnerschappen; 
en bijeenbrengen van de vaardigheden van verschillende 
soorten actoren om meer impact te genereren.

10.000 €

Network of European 
Foundations for Innovative 
Cooperation (NEF)

Steunen van een gezamenlijk filantropie-initiatief, om bij 
de EU-beslissers te pleiten voor een filantropievriendelijk 
klimaat.

20.000 €

VERENIGD KONINKRIJK Alliance Publishing Trust Publiceren van tijdschriften, rapporten en andere 
documenten en organiseren van debatten en een dialoog 
om de effectiviteit van filantropische organisaties en 
het doelmatig gebruiken van filantropische middelen te 
bevorderen.

20.000 €


