ACTIVITEITENVERSLAG 2021

Dank aan de Nationale Loterij en haar spelers, en aan onze vele schenkers voor hun engagement.

SOCIALE
RECHTVAARDIGHEID EN
ARMOEDE
Initiatieven ondersteunen die de meest kwetsbaren helpen. Impulsen geven aan
nieuwe benaderingen om het armoederisico te verkleinen en de sociale cohesie
te versterken.
In België leeft 20% van de bevolking met het risico op armoede en sociale
uitsluiting. Dit fenomeen, dat nog verscherpt werd door de COVID-19 crisis, blijft
een grote uitdaging voor onze samenleving. Armoede neemt ook nieuwe gezichten
aan (digitale uitsluiting, verslechtering van de maatschappelijke positie…).
Dat verdient ook al onze aandacht.
Sinds haar oprichting in 1976 is armoedebestrijding een van de prioritaire
actiedomeinen van de Koning Boudewijnstichting. Wij ondersteunen projecten die
de meest kwetsbaren helpen en wij introduceren nieuwe benaderingen om
armoede te bestrijden en de sociale cohesie te versterken. Onze actie vult die van
overheden aan. Ze kan rekenen op de middelen die veel filantropen via de
Stichting ter beschikking stellen.

IN DIT PROGRAMMA:
KANSARMOEDE EN UITSLUITING
Initiatieven ondersteunen die
personen in armoede helpen.
MIGRATIE, INTEGRATIE & INCLUSIE
De dialoog over migratie bevorderen
en de sociaaleconomische positie
van vrouwen met een
migratieachtergrond verbeteren.
HUISVESTING
De toegang tot waardige en
duurzame huisvesting bevorderen
voor mensen in
bestaansonzekerheid, en energie- en
waterarmoede bestrijden

KINDEREN EN JONGEREN
Investeren in positieve
toekomstgerichte initiatieven voor
kinderen en jongeren in armoede.
PERSONEN MET EEN BEPERKING
De levenskwaliteit en de inclusie van
personen met een beperking en hun
omgeving verbeteren
DIGITALE INCLUSIE
Digitale uitsluiting bestrijden en
sociale spelers versterken bij de
begeleiding van hun doelpubliek dat
moeite heeft met de digitalisering.

Kansarmoede en uitsluiting
>> Ondersteunde individuen en organisaties –
Kansarmoede en uitsluiting

Á pied d'oeuvre
De digitale kloof bij buurtbewoners verkleinen via
Excel- en Wordtrainingen en via initiatie in
toepassingen zoals thuisbankieren, minfin, covid safe,
e-id en digitale agenda.
3000 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

Accueil Enfants d'un même Père
Afwerken van de uitgebreide infrastructuur van een
opvang- en respijtcentrum voor kinderen met
beperkingen: schilderen nieuwe zalen, aankopen
medische bedden.
10000 EUR
Tinlot - Seny

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).
13000 EUR
Liège

ACIS Group
De speeltuin van de crèche Saint-Raphaël verder
inrichten met 2 schommels en een grote zandbak, om
de kleintjes meer buitenactiviteiten aan te bieden.
5000 EUR
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Acteurspenning
Toekennen van financiële steun aan podiumartiesten
(acteurs, performers), als antwoord op de impact van
corona op de culturele sector.
12000 EUR
Gent - Mariakerke

Acteurspenning
Hulpbehoevende acteurs ondersteunen.
25000 EUR
Gent - Mariakerke

Acteurspenning
Hulpbehoevende acteurs ondersteunen met een
acteurspenning.
25000 EUR
Gent - Mariakerke

ACTISOC
Solidariteitsactie voor medewerkers van bpost, die
slachtoffer zijn van de overstromingen in juli 2021.
40000 EUR
Brussel

Ados Pilifs
Financieren van facturen voor leningen/lonen om de
geringe inkomsten wegens corona te compenseren en
de leerlingen met autisme in het nieuwe schooljaar
sereen op te vangen.
20000 EUR
Brussel

ADRA Local Solidarity
Rondtrekken met een mobiele solidaire kruidenier om
gezond voedsel te leveren aan kwetsbare studenten
die sociaal en economisch lijden onder de impact van
de coronacrisis.
2500 EUR
Brussel
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AGIIR FLORIVAL
Kwetsbare kinderen van 11 jaar in contact brengen met
cultuur en erfgoed in België, en met leeftijdsgenoten;
en hen leren voetballen in een Europese omgeving.
3000 EUR
FRANKRIJK

Alexandre Rosman
Een zelfstandig boekbinder die oude documenten
beschermt, verfraait en bewaart met nieuwe/oude
technieken, steunen om opleidingen te volgen en een
zeldzame machine te kopen.
2500 EUR
Namur

Alzheimer Belgique
Professionele uitwisselingen organiseren met
mantelzorgers van mensen met dementie, om van
elkaar/professionals te leren en hun zorgverlening met
vertrouwen voort te zetten.
4000 EUR
Brussel

A.O.P. Notre Dame Auxiliatrice
De nieuwe infrastructuur van de voedselbank
voltooien, om bij te dragen tot een autonome werking,
respectvol distributiekader, efficiëntie, sanitaire
normen.
7500 EUR
Tournai

Alimen'T
Een netwerk creëren om onverkocht/overtollig voedsel
van supermarkten te verzamelen, verwerken tot
gerechten, maaltijden, soep en te herverdelen onder
de meest kwetsbaren.
7500 EUR
Bastogne

Apalem Seconde Peau
Het ouderschap van zeer kwetsbare gezinnen, voor en
na de geboorte van hun kind, aan huis ondersteunen,
ten bate van de groei van de baby, en tevens creëren
van een (zorg)netwerk.
42803.35 EUR

Allons vivre ensemble (AVE)
Sinterklaascadeautjes kopen voor kwetsbare kinderen
in de St.-Leonardwijk (Luik) en met de begunstigden
van voedselpakketten een kerstmaaltijd met recepten
van diverse culturen delen.
1000 EUR
Liège

Armée du Salut
Aan mensen tools en cursussen aanreiken, om hun
kennis van producten, bereidings- en
conserveringstechnieken te vergroten en hun nood aan
voedselpakketten te verkleinen.
7500 EUR
Brussel

Alvinnenberg
Een nieuwe centrale badkamer voor
rolstoelafhankelijke bewoners (hoog/laagbad,
plafondlift, doucherolstoel) inrichten voor cliënten met
beperkingen, op het Alvinnenbergdomein.
10000 EUR
Leuven - Heverlee

ASSOCIATION BELGE DES MEMBRES DE L'ORDRE
SOUVERAIN MILITAIRE HOSPITALIER DE SAINT-JEAN
DE JER
Opvangen en leren spelen van kansarme kinderen in
De Fontein Gent en schoolbegeleiding en
zomerkampen aanbieden aan jonge Roms, in het kader
van de werking van de Orde van Malta.
3000 EUR
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Association des Jeunes Marocains
Op woensdagnamiddag diverse workshops organiseren
voor kwetsbare kinderen (6-12j), om hen vertrouwd te
maken met kunst, zwemmen, zaalvoetbal,
gevechtssport, natuur.
2500 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

BeCode
Investeren in ICT-campagnes met vrouwelijke
rolmodellen, om vrouwen te sensibiliseren voor
opleidingstrajecten, teneinde hun participatie in ICTberoepen te maximaliseren.
60000 EUR
Brussel

Association diocésaine - Commission diocésaine
d'art sacré
In het voorportaal van de basiliek van Pontmain
(Frankrijk), illustreren van het verhaal van de Maagd
Maria en de barmhartige Christus in een mozaïek:
inhuldiging op 17 juni 2023.
8000 EUR
FRANKRIJK

BeCode
Gratis opleidingsprogramma's in digitale technologieën
(webdevelopment, cybersecurity) aanbieden aan
kwetsbare werkzoekenden (NEET, migranten, mensen
met autisme).
546 EUR
Brussel

Association Femmes d'Europe
Een keuken ombouwen tot een 'leerkeuken' voor
mensen met ernstige beperkingen, die een beroep
doen op Lebenshilfe Hattingen (Duitsland).
7000 EUR
DUITSLAND

Bezorgd om Mensen
Via het initiatief 'vers & veilig' garanderen dat voeding
die wordt verstrekt aan mensen in armoede onder de
beste hygiënische omstandigheden wordt vervoerd,
bewaard en uitgedeeld.
6936 EUR
Tienen

Association for cultural, technical and educational
cooperation
Kinderen in Haïti sponsoren, om toegang te krijgen tot
basisonderwijs, voedselhulp en medische bescherming,
evenals tot een beroepsopleiding om werk te vinden.
1000 EUR
Schaarbeek

Bezorgd om Mensen
Kwetsbare vrouwen helpen bij het oprichten van een
winkeltje om retouches uit te voeren voor mensen met
een klein budget, die een beroep doen op de
voedselbedeling in Tienen.
2500 EUR
Tienen

Association Point d'Ancrage
Migranten concreet helpen via persoonlijke
gesprekken, informatie over bevoegde juridische,
medische en culturele diensten en een persoonlijke
geestelijke begeleiding.
20000 EUR
ZWITSERLAND

Bij Ons - Chez Nous vzw/asbl
In de Mobile homeless kitchen (Abattoirsite) m.m.v.
een 3-tal dak- en thuislozen, 70 zero waste-maaltijden
bereiden en ze afwerken/serveren in het dagcentrum
Bij Ons vzw.
7500 EUR
Brussel
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Blenders
Aanschaffen van ICT-materiaal om kwetsbare mensen
via de 'Digidak'-werking te helpen bij het versterken
van hun digitale vaardigheden en hun inclusie in de
digitale samenleving.
18500 EUR
Turnhout

CAP Migrants
De ingang van het inclusief onthaal toegankelijker
maken voor minder mobiele mensen en gezinnen met
kinderwagens, i.h.k.v. de afhandeling van hun
huisvestingsdossier.
7000 EUR
Liège

Bras Dessus Bras Dessous
Wegens de coronacrisis, aan huis bij 300 ouderen, een
fijne, solidaire kerstmaaltijd (en een verrassingspakket)
laten bezorgen door vrijwilligers, om er toch een
bijzondere kerst van te maken.
5000 EUR

Caritas International
In Beyrouth, na de explosie, humanitair ondersteunen
van gezinnen in de armste wijken, die tijdens de
gezondheidscrisis vrijwel helemaal worden vergeten.
2000 EUR
Sint-Joost-Ten-Node

BruZelle
Participatieve ateliers organiseren om
milieuvriendelijke stoffen maanverbanden te naaien,
teneinde menstruatiearmoede te bestrijden en de
afneemsters te laten meewerken.
2900 EUR
Sint-Lambrechts-Woluwe

Carmélites déchaussées Saint-Gilles-lez-Bruxelles
Financieel steunen van karmelieten die zich als
zendeling hebben gevestigd in Burundi (Afrika) en
Vietnam (Azië).
6000 EUR
VIETNAM - BURUNDI

Bubao De Hagewinde
Financieel bijdragen aan de renovatie van de lift in de
type 2-school 'De Parel', in Roeselare.
10000 EUR
Roeselare

Centre d'Accueil pour Enfants 'La Maison
Heureuse'
Vervangen van het dak van een verblijf in het centrum
van Ciney voor een 20-tal kinderen (-12j), die daar
wegens problemen met ouders, eigen gedrag,
mishandeling geplaatst zijn.
4000 EUR

Buurthuis De Wissel
Renoveren en opfrissen van het Buurthuis, en de
vergader- en feestzaal openstellen voor verenigingen
om de sociale cohesie in de omliggende sociale
woonwijken te versterken.
10000 EUR
Brugge - Sint-Andries

Centre de Jour liégeois
Renoveren van dampkap, deur en vloerbedekking in de
ruimtes voor volwassenen met een mentale beperking,
om hun levenskwaliteit te verbeteren.
10000 EUR

Centre de Recherche et de Rencontre
Maken van een boek met de teksten die kwetsbare
deelnemers aan online schrijfworkshops schreven
tijdens de lockdowns.
2000 EUR
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Centre d'Information et d'Action à Couvin
Steunen van een opvangplek voor kinderen (0-3j) om
hen via spelletjes en uitwisselingen met een
volwassene voor te bereiden op de kleuterklas en
betere ouder-kindrelaties.
2500 EUR
Couvin

Centre Mutien-Marie
Beter uitrusten van pottenbakkerij, houtwerkplaats,
keukenwerkplaats en refter om volwassenen met een
mentale beperking meer dagactiviteiten te kunnen
aanbieden.
10000 EUR
Florennes

Centre Saint Vincent de Paul - Le Moulin de
Vincent
Respecteren en erkennen van de mensen die
aankloppen bij het Centrum Vincent de Paul, en hen
tools aanreiken voor een maximale autonomie, ook op
het materiële niveau.
8000 EUR
Boussu - Hornu

Centre Saint Vincent de Paul - Le Moulin de
Vincent
Steunen van 'Le Moulin de Vincent' vzw om mensen,
ongeacht hun ideeën, op te vangen en te begeleiden
om maximaal autonoom te worden, ook op materieel
vlak.
4000 EUR
Boussu - Hornu

Centrum Ganspoel
Aankopen van een patiëntenlift en een douchebed om
te voldoen aan de zorgvraag van volwassenen met een
hoge zorgbehoefte.
10000 EUR
Huldenberg
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Centrum Kauwenberg
Verwerven van meubilair en verf om de ruimte voor de
kleuterwerking te verfraaien, en steunen van kampen
en uitstappen voor kinderen en jongeren in armoede.
10000 EUR

Chabad
In coronatijden inspelen op de extra vraag naar
voedselpakketten en warme maaltijden; en ook
aanbieden van geestelijke en lichamelijke zorg.
5000 EUR
Antwerpen

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.
2500 EUR
Charleroi

CIG Nestel vzw
Aankopen van verbindend speelgoed waarmee
kinderen, met een beetje fantasie en een zelf bedacht
verhaal of spelvorm, in verschillende
ontwikkelingsfasen blijven spelen.
1500 EUR
Kortrijk

CinematiQ
Kinderen uitnodigen op een avontuurlijke
bouwspeelplaats om risico’s te leren inschatten,
grenzen af te tasten en zichzelf te ontdekken in een
natuurlijke omgeving.
1500 EUR
Wevelgem
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City Pirates Foundation
Het sociaal geëngageerde voetbalproject van City
Pirates bereikt, betrekt en empowered jongeren die
opgroeien in een multiculturele grootstedelijke
context.
20000 EUR
Antwerpen - Merksem

Compagnons Dépanneurs - C. Dienst
Een busje aankopen om leden van het klusjesteam tot
bij mensen met een laag inkomen te brengen, teneinde
ervoor te zorgen dat de meest kwetsbaren
menswaardig kunnen leven.
3000 EUR
Sint-Gillis

Close the Gap International c/o Lions Club of
Moshi Kibo
In het nieuwe Msandaka beroepsopleidingscentrum in
Tanzania, gefinancierd door de KBS, voltooien van 2
slaapzalen en aankopen van oefenmateriaal voor 6
beroepen.
13500 EUR
Elsene

Conférence de Saint Vincent de Paul Lessines
Inzetten van een omgebouwde bestelwagen om
geïsoleerde mensen met mobiele beperkingen toe te
laten hun voedselpakket aan huis samen te stellen.
7500 EUR
Lessines - Bois-de-Lessines

Collectif citoyen d'aide aux migrants
In een nieuw opvanglokaal met douches, voeding,
basiszorg en voorlichting voor transmigranten (en
kwetsbare mensen), inrichten van een keuken waar ze
zelf eten kunnen klaarmaken.
7500 EUR
Le Roeulx

Comité de la Samaritaine
Een methodologie creëren om buurtjongeren en begunstigden adequaat te betrekken bij het verdelen
van 80 voedselpakketten/week en 100
meeneemmaaltijden/dag.
7500 EUR
Brussel

Communauté Petits Frères de Marie
Bouwen van een gelijkvloerse medische leefeenheid
voor oudere/zieke religieuzen, bestaande uit 5 kamers,
plus een ruimte voor een broeder/verzorger.
4000 EUR
FRANKRIJK
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Conférence de St Vincent de Paul Ottignies
Aankopen van een extra diepvriezer en 2
trappensteekwagens voor St.-Vincent de Paul om meer
voedsel voor de meest kwetsbaren te bewaren en
leveren.
650 EUR
Ottignies-Louvain-la-Neuve

Congrégation des Petites Soeurs de Marie Mère du
Rédempteur
Renoveren van de Espace Marie de la Croix t.b.v. het
archief van Mère Marie de la Croix, oprichtster van de
Petites Soeurs/Petits Frères de Marie Mère du
Rédempteur (Frankrijk).
4000 EUR
FRANKRIJK

Coo Suzanne Van Durme
Renoveren van een omnisportterrein om toe te laten
dat het individuele en collectieve gedrag van de
jongeren in de instelling, wordt geobserveerd tijdens
het sporten.
10000 EUR
Sint-Genesius-Rode
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Copainpark
In Copainpark een speelpleintje inrichten voor 18
geplaatste jongeren (3-18j), die in het tehuis
gespecialiseerde ondersteuning krijgen, met het oog
op re-integratie.
10000 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

Cosmosport
In verwaarloosde stadswijken organiseren van originele
sportwedstrijden (bv. teqball) voor iedereen, om bij te
dragen tot een positieve dynamiek en sociale cohesie.
2500 EUR
FRANKRIJK

Couleur Café
Een soepbar en receptenboekje creëren, om bij te
dragen tot sociale inclusie, leren, zelfhulp,
eigenwaarde en creativiteit van geïsoleerde mensen.
3000 EUR
Malmedy

Couleur Café
Verbeteren van de voeding van mensen in precaire
situaties, en tegelijk via solidaire acties bijdragen tot
hun sociaal netwerk, zelfrespect en zelfhulp.
7500 EUR
Malmedy

Croix Rouge de Belgique
Bijdragen tot de waardigheid van kwetsbare migranten
in transit, via materiële noodhulp en via fysieke en
psychologische zorg en contacten tussen die mensen
en hun familie.
19638 EUR
Mons - Nimy

Croix Rouge de Belgique Charleroi
Voorzien in een coronaproof in- en uitgangstraject voor
de sociale kruidenier/distributie van FEAD-producten
en in een receptie/wachtruimte voor de begunstigden.
7500 EUR
Charleroi
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Croix-Rouge de Belgique - Maison Croix-Rouge de
Lessines
Mensen leren om hun smartphone te gebruiken voor
toepassingen zoals bankoverschrijvingen,
aanvraagformulieren, zorgverzekering en e-mail, om de
digitale kloof te verkleinen.
4400 EUR
Lessines

Dappere Bengeltjes
Inrichten van een rouwkamer door vzw Dappere
Bengeltjes, om ouders, bij het overlijden van hun
kindje, te begeleiden op de dienst intensieve neonatale
zorgen van UZGent.
2000 EUR
Gent

De Brug
Een sociale kruidenier uitbouwen om voedselhulp te
koppelen aan gezonde voeding, ontmoetingen tussen
mensen in armoede, vrijwilligerswerking en
hulpverlening.
7500 EUR
Kuurne

De Druppel / Sint-Vincentius As-Opglabbeek
Aanbieden van een lego- en spelotheek voor
buurtkinderen die hulp en uitleg krijgen van 4 tieners,
om hen op termijn toe te leiden naar de gemeentelijke
spelotheek.
2500 EUR
As

De Keeting
Uitwerken van een voedselhulpstrategie en een
kwaliteitsvolle infrastructuur, met organisaties in
Mechelen, om de doelgroep te empoweren via een
betere samenwerking en vorming.
7500 EUR
Mechelen
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De Mey Lotte
Financieel ondersteunen van een edelsmid om te
investeren in zijn winkel, in bijscholingen voor collega's
en (voor zichzelf) in de techniek van ciseleren en
hergroei..
5000 EUR
Kontich

De Rode Lotus
De voedselbedeling koppelen aan een bezoek aan de
stand met gratis weggeefgerief, een gratis drankje en
indien gewenst een gesprek met de 'community health
consultant'.
5000 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

De Sociale kruidenier RSL
Oprichten van een sociale kruidenier om de
begunstigden van de vroegere voedselverdeelpunten
toekomstgericht en kwalitatiever te helpen.
7500 EUR
Roeselare

DUO for a JOB
Dit jaar 900 duo's, jongeren met migratieroots en
bedrijfsmentoren, opstarten om deze onderbenutte
talenten in te zetten voor een veerkrachtige
economische relance.
50000 EUR
Elsene

DUO for a JOB
Koppelen van 50 jonge werkzoekenden met een
migratieachtergrond aan +50-jarige mentoren, om zich
sociaal-professioneel te integreren in de provincie Luik.
50000 EUR

Dzielo Pomocy sw. Ojca Pio
Steunen van de Pater Pio Stichting om te zorgen voor
daklozen en bij te dragen tot hun zelfredzaamheid.
4756 EUR
POLEN

Didier Henry
Een zelfstandige gespecialiseerde kunstsmid steunen
om designsculpturen te ontwerpen en oud
siersmeedwerk te restaureren.
5000 EUR
Havelange - Porcheresse

Ecett networks
Medewerkers 'geestelijke gezondheidszorg voor
minderjarigen', op stage bij andere
jeugdhulpvoorzieningen, begeleiden door het
intersectoraal verbindingsnetwerk CLI-Ecett.
3000 EUR
Nivelles

Diogenes
Steunen van straathoekwerk om het leven van
daklozen te stabiliseren via een eigen woning en
individuele begeleiding, met de steun van een netwerk
van Brusselse zorginstellingen.
5000 EUR
Brussel

Ecett networks
De kwaliteit van de beroepsactiviteit van stagiairs
blijven verbeteren via een innovatieve
vormingsmethode die steunt op uitwisseling van goede
professionele praktijken.
5000 EUR
Nivelles

Donation Michel Gigi
In het dorp Cyeza (Rwanda) steunen van het onderwijs
en bouwen van een gezondheidscentrum en een
kraamkliniek, dankzij een gift van Michel Gigi.
1000 EUR
Arlon
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Ekoli
Voorzien in naschoolse, ervaringsgerichte STEMworkshops om leerlingen in Laken te stimuleren zelf
een experiment te bedenken, filmen, presenteren en
delen via sociale media.
3000 EUR
Gent

Emmaüs Jeugdzorg
Aanschaffen van een verhuiswagen om jongeren en
gezinnen die in begeleiding zijn in de jeugdzorg, zeker
in coronatijden, te helpen om de stap naar een eigen
thuis te zetten.
15000 EUR
Mechelen

Elisio vlinderpost
Wenskaarten versturen naar ouders van overleden
baby’s op moeilijke dagen zoals Moederdag, Vaderdag,
verjaardagen, eerste schooldag, vanuit vzw Elisio
Vlinderpost.
2000 EUR

Emmaus Liège
Na de watersnood, vernieuwen van het materiaal in de
creatieve en ontspanningsateliers (digitale pingpong,
darts, tv, gezelschapsspellen, boeken) ten bate van
kwetsbare bezoekers.
2000 EUR
Liège - Chênée

Emily Debaes
Inzake de rollen van adolescente vluchtelingen in het
gezin, inzetten op buddy's, tolken en bemiddelaars, om
hen te helpen leerkansen te grijpen en frustraties te
verminderen.
2500 EUR
Roeselare

Enora Antoine
Herstelsteun toekennen aan een ambachtelijk juwelier
in moeilijkheden, die complexe, voorouderlijke
technieken toepast in de erfgoedsector.
5000 EUR
Brussel

Emmaüs Jeugdzorg
Inrichten van studio's voor tienerouders, om te zorgen
voor een stabiele woonsituatie en hen te helpen hun
eigen ontwikkeling en de taken van het ouderschap te
combineren.
15000 EUR
Mechelen

ENTRAIDE DE GHLIN
Herinrichten van de opslagruimte voor
voedselpakketten en verminderen van de werkdruk,
om de kwaliteit en efficiëntie van de voedseldistributie
op te drijven.
4000 EUR
Mons - Ghlin

Emmaüs Jeugdzorg
Inzetten op de talenten van jongeren die op school én
elders uit de boot vallen, om bij te dragen tot hun
welbevinden, verbondenheid en autonomie, via een
bijzonder initiatief.
2482 EUR
Mechelen

Epicerie du Coeur de Mons
Oprichten van een sociale kruidenier met
supermarktrekken (eiwitten,
verse/diepvriesproducten, droge en zetmeelrijke
producten) waaruit de begunstigden kunnen kiezen.
7500 EUR
Mons
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Epsylon
Niet-geconsumeerd voedsel van een psychiatrisch
verzorgingstehuis invriezen om verspilling te beperken
en het voedsel laten verdelen onder kwetsbare
mensen in de gemeente.
7500 EUR
Ukkel

Erm 'n Erm
Vanuit 'Erm 'n Erm' vzw, met diverse outreachers,
proactief inzetten op ontmoeting, informatie en
vorming binnen de voedselbank.
7500 EUR
Tienen

Escalpade
Draagrails met riemen bevestigen boven de
verschoontafels in het toiletgebouw om
zwaarbehoevende BUSO-leerlingen vlot op te tillen en
de rug van verzorgenden te sparen.
4800 EUR
Ottignies-Louvain-la-Neuve

Espaces
Creëren van een 'geefwinkel' (geschonken kleren,
meubels) en een bibliotheek (handboeken, spelletjes),
om stagiaires van het centrum financieel en materieel
te steunen.
1000 EUR
Ciney

Farming4Climate
Financieren van planning/opleiding/tijdelijk
rendementsverlies van 'klassieke' boeren die
overstappen naar een agro-ecologische landbouw met
respect voor een biodiverse natuur.
15000 EUR
Sint-Pieters-Woluwe

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ARMOEDE

FEDERATIE ABBE FROIDURE
Bestrijden van sociaal onrecht en inspelen op de
diverse behoeften van kwetsbare kinderen overal in
België, om hun geloof in de toekomst te herstellen.
15000 EUR
Sint-Pieters-Woluwe

Filles de la Charité de la province de Liège
Steunen van het 'Berleur Week-End' bij Poverello, om
vluchtelingenkinderen (5-10j) van het Rode Kruis in
Banneux een ontspannen uitstap aan te bieden.
4000 EUR

Fiola vzw
Aanbieden van laptops, gekoppeld aan een lessenreeks
en IT-support aan mensen met een beperking om hun
digitale inclusie te vergroten.
2000 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

Fleur Service Social
Renoveren van een opvangtehuis met het oog op de
huisvesting en ondersteuning van een kwetsbaar
publiek in Luik.
10000 EUR
Liège

Fleur Service Social
Renoveren van het opvangcentrum om de meest
kwetsbare mensen (ex-gedetineerden) nog lang te
kunnen huisvesten.
10000 EUR
Liège

Fondacio Chrétiens pour le monde
Steunen van Fondacio-bijeenkomsten om mensen
(jongeren, koppels, senioren) en de samenleving te
vermenselijken.
5000 EUR
Schaarbeek
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Fondation I See
Verwerven van een voertuig om blindengeleidehonden
in opleiding, in alle veiligheid, te transporteren naar
verschillende trainingsplekken.
10000 EUR
Rixensart - Genval

Fondation Portray
Ondersteuning van de levenskwaliteit van een persoon
die geboren is met een handicap.
6000 EUR
Gembloux

Formation Encadrement Espace Social
Volledig uitrusten van collectieve transitwoningen, om
daklozen, tijdens het zoeken naar een eigen woning,
een comfortabele verblijfsplek met lotgenoten aan te
bieden.
15000 EUR
Boussu - Hornu

Formidable
Vergroten van een deeltuin, aanleggen van een
boomgaard, maken van houten groentebakken en via
diverse activiteiten bijdragen tot duurzaam
consumeren.
2500 EUR
Charleroi - Marcinelle

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.
3000 EUR
Brussel

Foundation Second Side of The Mirror
Adolescenten in workshops leren om eerste psychische
hulp te bieden aan medestudenten in crisis, en
renoveren van het toilet in de kinderpsychiatrie in
Lódz.
8000 EUR
POLEN

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ARMOEDE

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.
3000 EUR
Anhée - Bioul

FruitCollect
Voor mensen in armoede, een gratis cateringservice
met verfijnde, creatieve vegetarische menu's lanceren,
vanuit de lokale, gezonde, antiverspillingskeuken van
FruitCollect.
3000 EUR
Sint-Joost-Ten-Node

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.
8901 EUR
POLEN

Fundacja Dajemy Dzieciom Sile/Empowering
Children Foundation
Geregeld bijscholen van hulplijnconsulenten is niet
alleen doorslaggevend voor het versterken van hun
vaardigheden, maar ook voor hun engagement,
motivatie en loyaliteit.
6500 EUR
POLEN

Fundacja GrowSpace
Opstellen van een ranking van 'LGBTQ+'-vriendelijke
scholen in Polen, om jonge kandidaten te helpen bij
het kiezen van een veilige, tolerante en open school.
3000 EUR
POLEN
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Fundacja im. Brata Alberta
Verwerven van therapeutisch materiaal voor de
(jongste) kinderen van de crèche; en van een
boekenkast/sofa ten bate van de ouderen in
dagopvang/tehuis.
4000 EUR
POLEN

GOONJ
Gezien de covidimpact in India, voorzien in de
basisnoden van kwetsbare gemeenschappen
(handicap, dagloners), ondersteunen van
eerstelijnszorg en bijdragen tot meer hygiëne.
50000 EUR
INDIA

Fundacja po DRUGIE
Renoveren en uitrusten van 2 nieuwe huurflats in
Warschau, om dakloze jongeren, met de hulp van
begeleiders en specialisten, te helpen hun volwassen
leven goed te starten.
8000 EUR
POLEN

Groupement d'Entraide sociale La Famille
Een modulaire toiletbril aankopen voor zeer jonge
kinderen met ernstige motorische beperkingen, om
hen te leren hygiënisch en autonoom te handelen.
3400 EUR
Sint-Agatha-Berchem

FUNDACJA RÓZYCZKA
Verwerven van allerlei herstel/sporttoestellen om in de
heringerichte tuin therapieworkshops op maat te
kunnen aanbieden aan mensen met
mentale/motorische beperkingen.
3000 EUR
POLEN

Goods to Give
Steunen van Goods to Give om de distributie van
onverkochte producten aan armoedeorganisaties te
optimaliseren: IT en logistiek, webshop, solidair
afvalbeheer.
95000 EUR
Etterbeek

Goods to Give
Optimaliseren van de logistieke keten (codering
artikelen webshop, ophalen bestellingen, solidair
afvalbeheer) bij distributie van gedoneerde producten
aan sociale organisaties.
85584 EUR
Etterbeek

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ARMOEDE

Habbekrats
Jongeren uit kansengroepen, in het
Foodprintrestaurant leren om met
voedseloverschotten lekkere maaltijden te bereiden
voor zichzelf én voor gezinnen die er nood aan hebben.
7116 EUR
Gent

Hachiko
Steunen van opleiding, plaatsing en levenslange
opvolging van assistentiehonden die gratis worden
aangeboden aan mensen met een beperking of
epilepsie, en aan instellingen.
1000 EUR
Merelbeke

HAIM
Aanschaffen van in hoogte verstelbare badkuipen voor
de sensoriële zorg en therapie van volwassenen met
mentale/fysieke beperkingen.
10000 EUR
Andenne
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Het Gouden Hart
Na maanden corona-isolement, samen met anderen
lichamelijk en geestelijk genieten van de gezonde
buitenlucht; en het jaar afsluiten met een wandelweek
naar Compostella.
2500 EUR
Lommel

Inloophuis Ieper
Opstarten van een inloophuis in de Capucienenwijk in
Ieper, om het sociaal contact tussen kwetsbare en
hulpgevende bewoners te bevorderen en er een
warme buurt van te maken.
1500 EUR
Ieper

Het Gouden Hart
Investeren in koelmaterialen en digitalisering, om de
voedselbedeling te verbeteren, vrijwilligers op te
leiden en een spreekuur met een sociaal werker te
organiseren.
6130 EUR
Lommel

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).
4000 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

Huize Hestia
Aanbieden van 4 kamers voor 4 alleenstaande,
studerende erkende meisjesvluchtelingen (18-25 jaar),
en hen helpen met hun administratie, schoolwerk,
psychologisch welzijn.
15000 EUR
Kapellen

Iona vzw voor heilpedagogie en sociaaltherapie
Uitvoeren Masterplan Infrastructuur van een
zorgvoorziening voor mensen met een mentale
beperking, als aanzet tot een noodzakelijke, structurele
verbetering van de gebouwen.
50000 EUR
Nijlen - Kessel

IBSO De Horizon
Plaatsen van speeltoestellen in een BSO-school in
Aalst, om de leerlingen ook buiten te laten genieten
van verschillende mogelijkheden om hun zintuigen te
prikkelen.
8030 EUR
Aalst

JCI The Heart of Europe
Tijdens het schooljaar activiteiten organiseren voor een
mix van kinderen met/zonder beperkingen en als
afsluiter een kinderdroom realiseren: een luchtdoop.
5000 EUR
Brussel

In. Tacte
Een ontmoetingsruimte installeren bij de vzw om
geïsoleerde mensen met een laag inkomen, naast
voedselhulp, ook een luisterend oor, begrip en info aan
te bieden.
7500 EUR
Oostende

Jefta Lammens
Een restaurateur van meubels, objecten en
interieurelementen in de erfgoedsector, steunen om
essentiële werkmiddelen voor hout, textiel en
kunststof te kopen.
3200 EUR
Gent - Ledeberg

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ARMOEDE
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Jeroen Vercruysse
Een beeldhouwer (in steen), met een deeltijdse
lesopdracht, steunen voor zijn activiteiten als
zelfstandige (artistieke creaties, werken in opdracht,
letterwerk en grafstenen).
4350 EUR
Gent - Drongen

Keren Hayessod Belgium
Financieren van projecten om sociale verschillen
tussen Joden en Arabieren in de Israëlische
samenleving te verkleinen en om de zwakste
gemeenschappen educatief te versterken.
102676 EUR
ISRAËL

Jeugddorp
Ter beschikking stellen van een huis met 6 kamers en
een wooncontainer voor jongvolwassenen in een dakof thuisloze situatie, om de wachtlijsten weg te
werken.
15000 EUR
Bonheiden

Keren Hayessod Belgium
Steunen van projecten om de sociale kloof tussen de
Joodse en Arabische bevolking in Israël te
verminderen, en steunen van kinderen die
getraumatiseerd zijn door raketaanvallen.
20272 EUR
ISRAËL

Jeugddorp
Aanschaffen van wooncontainers, om extra onderdak
en begeleiding te bieden aan 3 jongvolwassenen in een
dak- of thuisloze situatie, in afwachting van een
nieuwbouwproject.
15000 EUR
Bonheiden

Keren Hayessod Belgium
Sociale, educatieve en culturele projecten financieren
in Israël, met het oog op een evenwichtiger
samenleving die zwakkere gemeenschappen en
gemarginaliseerde jongeren versterkt.
297416 EUR
ISRAËL

JOIN2BIKE
Aankopen van een trailer om fietsmateriaal (trikes,
tandems, handbikes) voor mensen met/zonder
beperking te vervoeren naar inclusieve sporttrainingen
voor leden.
10000 EUR
Leuven - Kessel-Lo

Kinderfonds de Tondeldoos
Overschakelen naar een winkelmodel waar geïsoleerde
gezinnen als klant terecht kunnen voor kwaliteitsvolle
noodhulp, maar ook voor sociale ontmoetingen en
dialoog.
7500 EUR
Aalst

Keren Hayessod Belgium
Sociale, educatieve en culturele projecten financieren,
om de kloof tussen Joden/Arabieren in Israël te
verminderen en bij te dragen tot de integratie van de
meest kwetsbaren.
110595 EUR
ISRAËL

KOM a la maison
Keuken/zaal van het participatief/solidair restaurant
'KOM' aanpassen aan de noden van burgerkoks en de
buren die meehelpen om gezond te koken voor klanten
tegen een vrije gift.
15000 EUR
Etterbeek

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ARMOEDE
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Koninklijke menslievende kring "de zonder naam
niet zonder hart"
Voedsel/basisproducten verdelen onder kansarmen,
gezien de coronapandemie, en herstellingswerken
uitvoeren in een opvanghuis voor migranten.
12000 EUR
Gent - Mariakerke

La Châtaigneraie
Bouwen van een huis met 5 betaalbare reintegratiestudio's om jongeren die niet terug kunnen
naar hun ouderlijk huis, voor te bereiden op een
zelfstandig leven.
15000 EUR
Ottignies-Louvain-la-Neuve

Koninklijke menslievende kring "de zonder naam
niet zonder hart"
Een huis van de vzw, voor de opvang van
dakloze/kansarme gezinnen, renoveren:
isolatiewerken, bijkomend toilet, elektriciteitswerken,
balustrades ter beveiliging, vochtwering.
10000 EUR
Gent - Mariakerke

La Compagnie du Chapitre
Een theaterproject (en fototentoonstelling) opzetten
met Molenbeekse jongeren (17-24j) om hen te
stimuleren 'onzichtbare helden' uit hun omgeving te
vertolken op het podium.
6000 EUR
Brussel

Koninklijke menslievende kring "de zonder naam
niet zonder hart"
Leveren van voedselpakketten, via een 15-tal
voedselverdeelcentra, aan gezinnen in financiële
moeilijkheden, tot de coronacrisis voorbij is.
6000 EUR
Gent - Mariakerke

Kristof Verkouille
Steunen van een ambachtelijke kunstsmid met diverse
ervaring, die tijdens de lockdown besliste om zijn
kwaliteiten toe te spitsen op kunst en erfgoed.
5000 EUR
Oostende

La Châtaigneraie
Bemeubelen van een opvanghuis voor vijf 18-jarige
studenten uit de bijzondere jeugdzorg, om hen te
helpen omgaan met hun vrijheid en hen te leren
autonoom te leven.
10000 EUR
Ottignies-Louvain-la-Neuve

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ARMOEDE

La Ferme Paco'm les Autres
Uitbreiden van het team en verwerven van een
multifunctionele tijdbesparende machine, ter
ondersteuning van de ontwikkeling van de
hippotherapie en het verzorgen van de paarden.
10000 EUR
Fleurus - Wagnelée

La Porte Ouverte - Favence
In een instelling voor volwassenen met ernstige of
diepe mentale beperkingen, een minibus aankopen
voor mensen met beperkte mobiliteit; en vernieuwen
van het plat dak.
10000 EUR
Nandrin

La Tramontane
Renoveren van 2 trappen in een jeugdzorginstelling die
31 kinderen/adolescenten opvangt in samenwerking
met hun familie.
10000 EUR
Elsene
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Le Cortil
Aan mensen uit slechte woningen of dakloosheid, het
geld voorschieten om basismateriaal (frigo, bed) te
kopen voor hun nieuw verblijf, en via de terugbetaling
anderen helpen.
12500 EUR
Neupré

Les Parents jardiniers asbl (Le Babibar)
Eenoudergezinnen een 'coworkingplek' aanbieden, met
een computer om info op te zoeken (werk, opleiding,
procedures), en een speel- en rustruimte met toezicht,
voor de kinderen.
2000 EUR
Liège - Grivegnée

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.
8000 EUR
Charleroi

Les Trois Portes
Mensen in een opvangtehuis helpen om van hun
problematische ervaringen een toneelstuk te maken en
op te voeren, teneinde aldus te leren een ander, beter
leven op te bouwen.
2500 EUR
Namur

Le Sarment
Thermisch isoleren van het zolderdak om de
energieprestaties binnen het gebouw (EPB) en het
comfort van de bewoners in de zomer te verbeteren.
2000 EUR
Chaumont-Gistoux

Lichtpunt welzijnschakel
Een camionet met koeling aankopen om voedsel veilig
te transporteren/thuis te bezorgen aan iedereen die
niet tot bij een voedselbank geraakt.
7500 EUR
Zelzate

Leefboerderij De Kanteling Herzele
Zorgen voor snel bereikbare sanitaire voorzieningen
om kinderen voor boerderijklassen en samen tuinders
meer comfort te bieden.
3000 EUR
Herzele - Woubrechtegem

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.
3700 EUR
Sint-Gillis

Les Chemins de Traver se
Voorzien in de basisnoden van mensen na
detentie/met enkelband, die het financieel/materieel
vaak moeilijk hebben, om bij te dragen tot een
geslaagde re-integratie.
2800 EUR
Braine-l'Alleud
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L'Ilot
Voormalige gasten van het opvangtehuis, in
coronatijden ondersteunen bij het in gebruik nemen
van een eigen flat, om te vermijden dat ze terug op
straat belanden.
15000 EUR
Sint-Gillis
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L'instant inclusif
Een geschikte locatie vinden om paramedische zorg,
voorlichting en opleiding aan te bieden; en i.s.m.
partners, de meest kansarme kinderen toegang geven
tot paramedische zorg.
10000 EUR
Elsene

Maison Croix-Rouge Floreffe
De nieuwe locatie van de sociale kruidenier, met
receptie en wachtkamer, toegankelijker maken voor
mensen met beperkte mobiliteit, en elektronisch
betalen aanbieden.
4240 EUR
Floreffe

Loginove
Een kit met complete basisuitrusting ter beschikking
stellen van mensen in grote armoede, om een ??nieuw
comfortabel leven te beginnen in een mooi ingerichte
accommodatie.
15000 EUR
Fleurus

Maison de jeunes Le Prisme
Met kwetsbare jongeren (12-26j) tuinieren/kippen
kweken en de oogst/eieren via kookateliers verwerken
in solidaire maaltijden, voor een goede relatie tussen
mens, dier en voedsel.
2005 EUR
Braine-l'Alleud

Ma Dream Team
Creatieve activiteiten, culturele en ludieke uitjes
organiseren in Sint-Jans-Molenbeek, om kinderen(613j) tijdens de carnavals- en paasvakantie van 2022,
extra zuurstof te geven.
2650 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

Maison de la Croix Rouge de Val de Sambre
Verwerven van nieuwe tafels/stoelen voor de sociale
kruidenier, evenals van apparaten voor het (koud)
bewaren van (onverkochte) levensmiddelen
(opwaardering van voedsel).
4390 EUR

Maison Croix-Rouge de Tournai
Kwetsbare mensen in Doornik via een sociale
wasserette helpen om te werken aan hun persoonlijke
hygiëne en zelfrespect in relatie met anderen.
6336 EUR
Tournai

Maison Maternelle du Brabant Wallon
Betalen van de huurwaarborg en inrichtingskosten om
eenoudergezinnen die geen recht hebben op een
sociale woning of OCMW-premie, te helpen een
geschikte woning te vinden.
12500 EUR
Ottignies-Louvain-la-Neuve

Maison Croix-Rouge du Pays des Collines
Als sociale kruidenier, aankopen van isothermische
trolleys en ze aanbieden aan kwetsbare klanten om
verse en diepvriesproducten gemakkelijker te
vervoeren.
4000 EUR
Frasnes-lez-Anvaing

Maison Maternelle Fernand Philippe
Snel een geschikte woning vinden en voort
ondersteunen van eenoudergezinnen en slachtoffers
van echtelijk geweld, zonder enig inkomen, met het
oog op een autonoom leven.
15000 EUR
Fleurus - Wanfercée-Baulet

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ARMOEDE
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Make-A-Wish Belgium South
Steunen van de jaarlijkse Paasactie
(geldinzamelingsactie) als compensatie voor de
gevolgen van de huidige gezondheidscrisis, om wensen
van ernstig zieke kinderen te realiseren.
11650 EUR
Vorst - Frasnes-lez-Anvaing - Forest

MolenGeek
Hackathons, geek talks en ateliers organiseren om de
talenten van Brusselse jongeren i.v.m.
spitstechnologieën aan te spreken en hen te
begeleiden naar deze groeisector.
36300 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

MIC-ADOS
Opvangen en begeleiden van jongeren (17-22 jaar) en
inzetten op hun autonomie, via een vertrouwelijk
dagcentrum, AMO-medewerkers en een installatiekit
voor hun kot.
10750 EUR
Marche-en-Famenne

Msaada Foundation
Aankopen van 8 naaimachines waarmee vrouwen met
een laag inkomen, in dichtbevolkte steden, retouches
kunnen uitvoeren en een hoger inkomen verwerven.
2500 EUR
Seraing - Jemeppe-sur-Meuse

Mikal Kindt
Steunen van een zelfstandige ambachtelijke
mozaïeklegger, die bij ieder project zoekt naar een
duurzaam evenwicht tussen historische elementen en
nieuwe technologie.
5000 EUR
Kortrijk

Miroir Vagabond
Onder extra druk van de coronacrisis, snel
voorschieten van de huurwaarborg aan kwetsbare
gezinnen om een geschikte woning te vinden, met een
afbetalingsplan op maat.
15000 EUR
Hotton

Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville
Steunen van werkzoekenden via modules rond digitale
en geletterdheidsvaardigheden, niet-verbaal
communiceren, re-integratie, stages en
sollicitatietraining.
80000 EUR
Brussel
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Narrata
Prentenboeken voor kleuters in het Nederlands laten
voorlezen door juffen én in hun eigen moedertaal door
betrokken ouders, om hun Nederlandse
taalontwikkeling te bevorderen.
2450 EUR
Dilsen-Stokkem - Rotem

NATUURPUNT WEVELGEM
Een vroegere akker in de Leievallei in Wevelgem (site
Kloosterhoeve) omvormen tot een bloemrijk hooiland,
met houtkanten en een water- en moeraszone en
zitbanken voor recreanten.
5000 EUR
Wevelgem

Network of European Foundations for Innovative
Cooperation (NEF)
Een netwerk voor pleitbezorging/sensibilisering rond
gendergelijkheid in Europa steunen, om
werkgelegenheid, gezondheid, veiligheid en welzijn van
(jonge) vrouwen te bevorderen.
75000 EUR
Brussel
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NOJAVEL!
Basisproducten, speelgoed, schoolmateriaal en
cadeautjes, dankzij vrijgevige individuen en bedrijven,
aanbieden in een gratis winkel voor kinderen en
gezinnen in armoede.
3000 EUR
Anderlecht

Onderlinge Hulp Sleidinge
Aankopen van een dubbele vriezer én frigo met
glasdeur voor effectieve bewaring en keuzecomfort; en
inrichten van een kleine ontmoetingsruimte/koffiehoek
voor de klanten.
6500 EUR
Evergem - Sleidinge

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).
3000 EUR
De Pinte

Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen
Samen met partners een sociale kruidenier openen,
om niet alleen voedselpakketten te geven aan
vluchtelingengezinnen, maar ook aan andere
kwetsbare mensen (leefloon/laag inkomen).
7500 EUR
Grimbergen

OC Sint Idesbald
Inrichten van een break-out room om leerlingen met
gedrags- en emotionele stoornissen toe te laten zich
veilig en onder begeleiding te ontladen als ze het
moeilijk hebben.
1000 EUR
Roeselare

Oeuvre Belgo-Colombienne de l'Enfance
Creëren van een opvangcentrum voor kinderen in
Cumural (Colombia), dankzij het Fonds OsterriethSpeth.
7500 EUR
Etterbeek

Oeuvres Sociales de l'Armée du Salut en Belgique
Vernieuwen van de bevloering van de
gemeenschappelijke ruimtes en kamers van een tehuis,
om bij te dragen tot het welbevinden van de
opgevangen moeders en kinderen.
10000 EUR
Brussel
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Opération Thermos Liège
Elke avond (van november tot eind april) aan de meest
kansarmen een rustplek en een warme maaltijd
aanbieden in het sociaal restaurant Thermos in Luik.
7500 EUR
Liège

Oranjehuis
Voorzien in een smartphone, meubels en elektronica,
als deel van de begeleiding om jongvolwassenen (1825 j) die vastgelopen zijn in hun leven, zelfstandig te
leren wonen.
15000 EUR
Kortrijk - Heule

Ottignies en transition
Mensen in sociale wijken bezoeken met een mobiele
broodoven om samen gezond brood te bakken, met
het oog op ontmoeting, kennisuitwisseling,
burgerschap, ecologische transitie.
3000 EUR
Ottignies-Louvain-la-Neuve - Limelette
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O2
Aanleggen van een fietsparcours, ravot- en speellocatie
en out-doorgespreks/therapieterrassen, in het kader
van integrale jeugdhulp (en corona).
10000 EUR
Wervik

Pole académique Liège-Luxembourg
Een solidaire kruidenier met goedkope/gratis voedingsen sanitaire producten oprichten voor studenten in
moeilijkheden, om bij te dragen tot sociale en
ecologische duurzaamheid.
7500 EUR

PAREL Intercultureel Centrum
Een mobiele spelotheek creëren voor kinderen uit
kwetsbare gezinnen, om hen in de vakantie toegang te
geven tot een groot en gevarieerd aanbod van
spelletjes.
3000 EUR
Oudenaarde - Eine

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.
3000 EUR
Charleroi - Monceau-sur-Sambre

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.
2500 EUR
Brussel

Promotion Services
Vervangen van 5 kapotte of slechtwerkende,
energieverslindende diepvriezers van de voedselbank.
5000 EUR
Charleroi - Monceau-sur-Sambre

Pieter De Vuyst
Steunen van een marokijnbewerker die handtassen
ontwerpt en doceert in het volwassenenonderwijs, om
zijn atelier te vergroten en er workshops te geven.
5000 EUR
Lokeren

Play it loud
Een groepsvakantie organiseren om kwetsbare mensen
na de moeilijke coronaperiode te helpen herbronnen
teneinde hen de energie te geven om de draad weer
op te pakken.
3000 EUR
Leopoldsburg - Heppen
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Psychiatrische Kliniek Alexianen - Alexianen
Zorggroep Tienen
Steunen van een inloophuis, waar mensen met vragen
rond geestelijke of verslavingsproblemen, kunnen
praten met ervaringsdeskundigen die daar zelf mee
worstelden.
2500 EUR
Tienen

Quartiers de Vie
Onverkochte voedingsproducten binnen een solidair
atelier transformeren en verdelen, met de hulp van
jonge en oudere vrijwilligers, in het kader van de lokale
ontwikkeling.
2500 EUR
Bastogne
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Quartiers de Vie
Onverkochte voedseloverschotten in collectieve
kookworkshops verwerken tot bereidingen en
invriezen, om ze later te verdelen via OCMW's en
verenigingen.
7500 EUR
Bastogne

Repas Solidaires Gaumais
Voedingsmiddelen door vrijwilligers laten verwerken
tot bereide maaltijden en ze vervolgens verdelen onder
de meest kwetsbaren via liefdadigheidsorganisaties in
de Gaume.
7500 EUR
Meix-devant-Virton

Racynes
Voorschieten van de installatiekosten om
minderjarigen en jongvolwassenen vlotter toegang te
geven tot een geschikte flat, en via de terugbetaling
anderen helpen.
10000 EUR
Oupeye - Haccourt

Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté asbl
Systematisch luisteren naar slachtoffers van de
overstromingsramp, met het oog op proactieve
belangenbehartiging, holistische en duurzame
wederopbouwprocessen.
100000 EUR

Racynes
Professionaliseren van het mobiel sociaal restaurant
dat verse maaltijden aanbiedt aan minder mobiele
mensen, én verlenen van een boodschappen- en
sociale taxidienst.
7500 EUR
Oupeye - Haccourt

Relais Social Urbain de Verviers
Aanbieden van een goede woning aan
jongvolwassenen en eenoudergezinnen, in nood
wegens de coronacrisis, en hen sociaal begeleiden met
het oog op een snelle re-integratie.
15000 EUR
Verviers - Stembert

Relais Social Urbain Namurois
Financieel steunen van (jonge) nieuwkomers om zich te
installeren in een geschikte flat, teneinde de stroom
van nieuwe daklozen af te remmen.
15000 EUR
Namur
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Resto du coeur de gembloux
Jonge begunstigden in het kader van voedselhulp
betrekken bij het opstellen van gezonde menu's met
betaalbare producten, om dan voedselpakketten te
maken voor hun ouders.
7500 EUR
Gembloux

Revalidatieziekenhuis Inkendaal
Inrichten van een snoezelbadkamer om opgenomen
kinderen individuele aandacht en rust te geven
(versterkt via auditieve en visuele prikkels) en
ontspanning voor de spieren.
10000 EUR
Sint-Pieters-Leeuw - Vlezenbeek

RIMO Limburg
De inrichting van het nieuwe buurthuis in een sociale
woonblok afstemmen op digitale inclusie en
multifunctionaliteit, laagdrempelige ontmoeting en
dienstverlening (OCMW).
2500 EUR
Heusden-Zolder
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Rising You vzw
Een 'TalentTrainer' helpt vluchtelingen om een
scheepscontainer om te bouwen tot een outdoor
fitness centrum, en begeleidt hen aldus naar reguliere
beroepsopleidingen of jobs.
50000 EUR
Elsene

SAS de Mons
Creëren en uitrusten van een fietsatelier om de
gezondheid, autonomie en het welbevinden van
kwetsbare jongeren (12-18j) te versterken, ter
preventie van schoolmoeheid.
2500 EUR
Mons - Nimy

Rizome-Bxl ASBL
Vrouwen die uit dakloosheid/de gevangenis komen
een SVK-huurwoning aanbieden, en wederzijdse
hulp/sociaal-culturele ontmoetingen bevorderen via
preventieateliers.
2200 EUR
Brussel

SAS de Mons
Verwerven van een minibus voor collectieve externe
activiteiten met jongeren, teneinde hen aldus te
helpen hun problemen op te lossen en terug naar
school te gaan.
10000 EUR
Mons

Saint Vincent de Paul, Conseil Provincial de Liège
Creëren van een provinciaal logistiek voedselplatform
(opslag en transport, buffer voedselbank) voor de
Luikse dochterafdeling van St.-Vincent de Paul.
7500 EUR
Herstal

Saying Goodbye
Kinderen via een digitaal platform laten communiceren
met lotgenoten om hun rouw om het verlies van een
dierbare te verwerken en terug rust en veerkracht te
ervaren.
5000 EUR
Kortrijk - Bissegem

SALAAM BAALAK TRUST
Straatkinderen in India beschermen en in een veilige,
zorgzame omgeving bijdragen tot hun opvoeding,
ontplooiing en gezondheid, teneinde hun
(kinder)dromen te realiseren.
5000 EUR
INDIA

Samen Voor Morgen
In deze 'donkere periode' licht/hoop,
warmte/verbondenheid uitdragen in Molenbeek, via
een inclusief, verlicht parcours/lichtfeest van, door en
met buurtbewoners en -scholen.
3000 EUR
Brussel
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Serve the City
Sociale huurders betrekken bij het aanleggen en
beheren van een volksmoestuin om hen toegang te
geven tot gezond voedsel en sociale contacten, én als
voorbeeld voor jongeren.
5000 EUR
Etterbeek

Service d'entraide familiale
Steunen van opvangtehuizen voor mannen, vrouwen,
en gezinnen in moeilijkheden (huisvesting, begeleiding,
opvolging na huisvesting); en van tweedehandswinkels.
4800 EUR
Huy
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Shelter Aalst
Onder druk van de coronamaatregelen, uitbreiden van
de 'uit-huis-begeleiding naar een zelfstandig bestaan'
voor meerderjarige jongeren, naast de lopende
verblijfstrajecten.
15000 EUR
Aalst

Sint-Michiel Agape
Gedragen door jongeren, een 'veelkleurige', sociale
winkel met gezonde voeding en verzorgingsproducten
uitbouwen om kwetsbare klanten waardig te laten
winkelen en/of meewerken.
7500 EUR
Kortrijk

SILOE
Bemeubelen van de flat van jonge huurders die bijna
meerderjarig zijn, aansluitend bij hun noden en
wensen, om bij te dragen tot hun duurzame, sociale en
economische integratie.
10000 EUR
Châtelet

Sint-Vincentius Maaseik Conferentie Sint Harlindis
en Relindis
Aanvullen van de voedselpakketten van Europa en de
Voedselbank met diverse, gezonde producten en
babyproducten, om kansarmen te ondersteunen.
7500 EUR
Maaseik

Simeon
Ontwikkelen van een goede organisatiestructuur,
vorming en opleiding van medewerkers die instaan
voor de zorg van hulpbehoevende missionarissen van
Scheut op rust.
25000 EUR
Anderlecht

Sint-Vincentius Maaseik Conferentie Sint Harlindis
en Relindis
Bijdragen in de schoolrekening van eerstejaars LO- en
SO-leerlingen uit gezinnen in armoede, om hun kansen
en netwerk te versterken en gevoelens van uitsluiting
te vermijden.
2500 EUR
Maaseik

Sint Vincentius Kortessem
Kinderen en ouders samen leren tuinieren in hun zelf
aangelegd moestuintje onder begeleiding van een
medewerker van maatwerkbedrijf 'De Wroeter'.
2500 EUR
Kortessem

Sint Vincentius Leopoldsburg
Uitbouwen van een laagdrempelig uitleenpunt van
laptops, met internet en een computerruimte voor de
ondersteuning van schooltaken, én lessen digitale
geletterdheid.
2500 EUR
Leopoldsburg - Heppen
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Sint-Vincentius Maaseik Conferentie Sint Harlindis
en Relindis
De ruimtes van het Maaswinkeltje, een mix van
Vincentiaans gedachtegoed met een sociale kruidenier,
multifunctioneel inrichten om winkelplezier te
koppelen aan goede gesprekken.
7500 EUR
Maaseik

Sint-Vincentius Onze Lieve Vrouw Maagd der
Armen
Aan kinderen kansen geven om hun talent te
ontdekken/ontwikkelen, vanuit een vzw die vanuit het
hart verbinding maakt met kwetsbare mensen, om hen
weer in hun kracht te zetten.
2500 EUR
Lommel
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Sint-Vincentius Oostende Bredene
De klantenadministratie van het
voedselverdeelplatform in Oostende digitaliseren, om
toekomstgericht te bouwen aan een systeem van
gelijke rechten voor alle gebruikers.
7500 EUR
Oostende

Sisters of Mother Teresa - Missionnaries of Charity
Solidaire maaltijden met vers fruit/groenten,
onverkochte voeding laten klaarmaken door
vrijwilligers in grote armoede om hen psychosociaal en
materieel te steunen/integreren.
7500 EUR
Brussel

Société de Saint-Vincent de Paul
Kwetsbare gezinnen overal in België sociaal begeleiden
(bezoeken, voedselhulp, tweedehandskleding, wonen,
educatie), ter bestrijding van armoede en ongelijkheid.
1250 EUR
Oudergem

Solidaires de Barchon
Creëren van een volkstuin en een kippenren, evenals
van polyvalente binnenruimtes, om van de opvangplek
voor transmigranten een interactief dorpsgebeuren te
maken.
2215 EUR
Blégny

SNEHA (Society for Nutrition, Education & Health
Action)
Vanuit de ngo SNEHA in Mumbai (India) ten behoeve
van kwetsbare mensen in armoede, bijdragen tot de
bescherming tegen het coronavirus (vaccinatie, PPEmateriaal, hulplijn).
50000 EUR
INDIA

Solidarcité asbl
Verwerven van een bestelwagen voor het
vrijwilligerswerk dat jongeren 6 à 9 maanden
verrichten voor de gemeenschap, teneinde via die
ervaring actor te worden van hun eigen leven.
10000 EUR
Anderlecht

Sociaal Winkelpunt
Steunen van een netwerk van 'sociale kruideniers' die
mensen in armoede goedkoop basisproducten en een
ontmoetingsruimte aanbieden en bijdragen tot sociale
tewerkstelling.
15000 EUR
Antwerpen

Solidarité-Logement / Solidariteit--Huisvesting
SLSH
Kopen en inrichten van een gebouw met aparte units
voor jongeren in moeilijkheden of met een laag
inkomen, en voorzien in jeugdhulp en in een SVKbeheerder.
15000 EUR
Brussel

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.
7500 EUR
Antwerpen
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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.
15000 EUR
Liège
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Solidarités nouvelles
Jongeren op de dool een plek geven in een collectieve
woning, om hen te bereiken, een geschikte woning te
vinden en hen te re-integreren in de maatschappij
(werk, opleiding).
15000 EUR
Charleroi

Solidarités plurielles
Openen van een sociaal restaurant dat toegankelijk is
voor iedereen ongeacht de overtuiging en uitreiken
van een kortingkaart aan mensen in armoede (na
sociaal onderzoek).
7500 EUR
Couvin - Mariembourg

Soli-Dons
Inschakelen van lokale vrijwilligers/inburgeraars voor
nieuwe verdeelpunten van voedselpakketten aan
begunstigden (geselecteerd door verenigingen tegen
armoede).
7500 EUR
Nivelles

Sortir du Bois
Ontwikkelen en beheren van een tiny house, om
mensen die leven in bossen, tenten, trottoirs te helpen
om uit hun isolement te komen en zich te re-integreren
in een gemeenschap.
15000 EUR
Liège

SOS Villages d'enfants Belgique
In het SOS Kinderdorp Chantevent een warme thuis en
gepaste begeleiding aanbieden aan kinderen die niet
kunnen opgroeien in een gezonde familiale omgeving.
1000 EUR
Marche-en-Famenne
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"Souffle un peu" - section "Second souffle"
Een solidaire kruidenier openen met mensen met een
beperking als personeel (toonbank, stocks, frigo's) om
kwetsbare mensen te bedienen, ontmoeten en helpen.
7016 EUR
Dinant

Sportaround
In zomervakanties plezierige speeldagen met een
afwisseling van sport, actieve spelletjes en creatieve
activiteiten aanbieden aan kinderen uit kwetsbare
wijken en hun vriendjes.
1000 EUR
Gent - Gentbrugge

Stad Gent (Kinderdagverblijf Tierlantuin)
Met crèchekinderen in een multiculturele buurt,
theatervoorstellingen, verhalen en een tour rond
streetart maken, om kunst en cultuur toegankelijk te
maken voor hen/de buurt.
3000 EUR
Gent

Stapje in de wereld
Verwerven van fietsen met slot, tassen en helm om
kwetsbare jongeren (12-15j) tijdens een fietsvakantie
vertrouwd te maken met fietsverkeer, fietsnetwerken
en naar school fietsen.
2770 EUR
Leuven - Kessel-Lo

Stéphanie Frederickx
Een schoenmaker, meubilairhersteller en
lederbewerker in bijberoep steunen bij het opstarten
van de kleinschalige productie van handgemaakte
luxeschoenen.
5000 EUR
Gent
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Stichting Spring
Jaarlijkse betaling aan TADA, Debateville, Duo for a job,
Singa, Armen te kort, in het kader van
samenwerkingsovereenkomsten met de Stichting
Spring.
250000 EUR
Brussel

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Steunen van de vereniging tegen armoedebestrijding in
Poland, inclusief een telefonische hulplijn.
5500 EUR
POLEN

Surplus "+"
In de sociale winkel, naast voedsel- en materiële hulp
aan kansengroepen, voortaan ook inzetten op
taalverwerving, digitale vaardigheden, werk,
huisvesting en actief burgerschap.
7500 EUR
Zwevegem

Tata Education and Development Trust (‘Donee’ or
‘Trust’)
Opzetten van een 282 LPM medische
zuurstofinstallatie ten behoeve van de
zorginfrastructuur van de covidafdeling van het
Singimari Model Hospital, Kamrup, Assam (India).
75000 EUR
INDIA

Teach For Belgium
Nieuwe sterke leerkrachten via een geïntegreerd
pilootproject voorbereiden, ondersteunen en nog 2
jaar opvolgen, om les te geven in basisscholen met veel
kwetsbare leerlingen.
38676 EUR
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TEJO Jeugdtherapeuten Zonder Grenzen
Financiële steun toekennen aan de 'start up
Oudenaarde en Hasselt', een project van
Jeugdtherapeuten Zonder Grenzen (van TEJO vzw).
10000 EUR
Antwerpen

The Community Kitchen @ HTB
Vluchtelingen in 'The Community Kitchen' betrekken bij
het klaarmaken en verdelen van zo'n 2000
maaltijden/week aan kwetsbare leden van de
gemeenschap in Brussel.
7500 EUR
Elsene

The Old Horses Lodge
Steunen van een asiel voor verwaarloosde paarden,
pony's en ezels, om de dieren op te vangen/verzorgen
en na een revalidatieperiode eventueel een nieuwe
thuis te bezorgen.
4000 EUR
Laarne

ToekomstAtelierdelAvenir (TADA)
Informaticamateriaal aankopen voor 5 nieuwe
werknemers en hen inzetten om nieuwe klassen te
openen in weekendscholen, een netwerk van oudleerlingen te ontwikkelen en de indirecte TADA-impact
te verhogen.
5995 EUR
Brussel

Tope Vooruit
Tope vooruit: een groep die mensen met financiële
problemen helpt.
1250 EUR
Menen - Lauwe
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Transition Justice et Dialogue
Ex-gedetineerden begeleiden om zichzelf te
transformeren, te leren omgaan met zichzelf/anderen
en de uitdagingen in het leven, en te ijveren voor een
rechtvaardige samenleving.
10000 EUR
Elsene

Trempoline
Iedereen die worstelt met legale en/of illegale drugs,
laagdrempelig opvangen en de begunstigden via
diverse tools begeleiden om zelf werk te maken van
hun herstel.
5000 EUR
Châtelet

Trempoline
Radeloze mensen met een verslaving, vanuit het
partnerschap Tremp'Ose, helpen om via diverse tools
opnieuw houvast/zin te krijgen in hun leven, teneinde
te werken aan hun herstel.
5000 EUR
Châtelet

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.
3000 EUR
Gent

Union des Artistes du Spectacle
Wegens Covid-19: steunen van hulpbehoevende
podiumartiesten.
25000 EUR
Brussel

Union des Artistes du Spectacle
Toekennen van financiële steun aan podiumartiesten
(acteurs, performers), als antwoord op de impact van
corona op de culturele sector.
15700 EUR
Brussel

Union des Artistes du Spectacle
Financiële Covid-19-steun toekennen aan alle
acteurs/actrices die momenteel niet in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien; dankzij het Fonds Norma
Joossens.
25000 EUR
Brussel

Unité pastorale de Huy-centre
Voedsel inkopen en het in de vorm van pakketten
verdelen onder de meest kansarme begunstigden van
de vereniging Saint-Vincent de Paul in Hoei-centrum.
4800 EUR
Huy

United Fund for Belgium
Steunen van verenigingen die hun maatschappelijke
integratiemissie niet langer kunnen vervullen, wegens
de schade veroorzaakt door de overstromingen in juli
2021.
15000 EUR
La Hulpe

United Fund for Belgium
Filantropische projecten rond sociale integratie
(kinderwelzijn, armoedebestrijding, mensen met een
beperking) financieren met giften van bedrijven,
organisaties en individuen.
3000 EUR
La Hulpe

Variant
De keuken van de soepbar beter uitrusten.
10000 EUR
Heusden-Zolder
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27

Vereniging 't Sas
Tijdens de coronapandemie inschakelen van extra
crisisopvang en begeleiding voor kwetsbare gezinnen
met kinderen, teneinde een geschikte, duurzame
woonoplossing te vinden.
15000 EUR
Brugge

Voedselbank West-Vlaanderen
Een nieuwe bestelwagen met koelinstallatie aankopen
om verse voeding met beperkte houdbaarheid uit de
distributiesector efficiënt te leveren aan
voedselhulpverenigingen.
7500 EUR
Kuurne

Vereniging van solidariteit vzw
Aankopen van duurzaam servies en bestek om gratis
(warme) maaltijden te verstrekken aan dak- en
thuislozen die te gast zijn in het restaurant of het
onthaal van Kamiano.
1000 EUR
Antwerpen

Voedselondersteuning Gent - vog
Verdelen van eindejaarsmaaltijden in 2020 en van
maaltijdbonnen voor sociale restaurants; evenals
verwerven van een cargofiets voor een
voedselbedelingspunt in Gent.
34000 EUR
Gent

vision:teilen - eine franziskanische Initiative gegen
Armut und Not - e.V.
Na een coronahulpoproep vrijwilligers naar ouderen en
mensen met een beperking sturen, om hen te helpen
bij het organiseren, ook via digitale media, van hun
sociale contacten.
1500 EUR
DUITSLAND

Voedselwinning Jeugdhulp
Vanuit de vzw, sociaal aan de slag gaan met
voedseloverschotten (en voedsel in het algemeen) om
vraag en aanbod te optimaliseren en voedselverliezen
te vermijden.
7500 EUR
Leuven

Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Prijs masterthesis Sociaal Werk ‘Een last en een
leerkans? De rollen van adolescente vluchtelingen in
het gezin. Een belevingsonderzoek omtrent filial
responsibility’, E. Debaes.
2500 EUR
Sint-Joost-Ten-Node

VoedSaam
Professioneler aanpakken van de voedselverdeling
onder armoedeorganisaties en OCMW's, om als sociaal
voedseldistributieplatform kwaliteitsvoller en
effectiever te werken.
7500 EUR
Sint-Niklaas
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VZW Den Brand
Inrichten van een snoezelruimte voor mensen met een
beperking in het Dagcentrum van Lier.
1000 EUR
Lier

VZW Mekanders
De snoezelkamer in het nieuwe dagcentrum voor
kinderen met beperkingen inrichten als een pareltje
van geborgenheid, met een muzikaal waterbed,
interactieve ‘magic ballen-unit’...
10000 EUR
Arendonk
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WeKare Society
Verstrekken van beademings- en zuurstofapparatuur
aan 2 ziekenhuizen in Hyderabad (India), om de COVIDimpact bij gemarginaliseerde gemeenschappen te
bestrijden.
75000 EUR
INDIA

Wubalem
Ten bate van kwetsbare kinderen, investeren in
busvervoer naar het speelplein, en hen ook stimuleren
om zich aan te sluiten bij een sportclub of
jeugdbeweging.
2500 EUR
Diepenbeek

Welzijnsschakel Kantel
Vier ruimtes in een oud klooster, overeenkomstig de
omgevingsvergunning, inrichten als een
cohousingproject voor een sociale mix van bewoners,
met voorrang voor kansarmen.
12000 EUR
Brugge - Sint-Kruis

W13
Via een groepsaankoop op initiatief van Food Act 13,
logistiek materiaal voor een efficiëntere voedselflow
verwerven voor organisaties die voedseloverschotten
verdelen.
7500 EUR
Kortrijk

Wonen en Werken voor personen met Autisme, De
Okkernoot
Een inclusief buurtcafé met buurtwinkel uitbaten met
doelgroep klanten (autisme, geïnterneerden), met het
oog op ontmoeting, participatie, autonomie en
waardigheid.
10000 EUR
Galmaarden - Vollezele

Yannick Jacobs
Een kwalitatieve werkplaats steunen om antiek
smeedwerk te herstellen/nieuw ijzerwerk in klassieke
stijl te produceren met 100 jaar oude machines,
gereedschappen, materialen.
1500 EUR
Kalmthout

Woo Solidarité
Vervangen van frigo's en diepvriezers van een vzw die
kwetsbare gezinnen helpt en, tegelijk,
voedselverspilling bestrijdt.
10000 EUR
Waterloo

Woongift.Gent
Kwetsbare jongeren en daklozen (18-25 jaar) 1 dag
onderdak én een woontraject met 2 buddy's
aanbieden, met het oog op een veilige woontoekomst.
15000 EUR
Gent
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Younited Belgium
Steun voor communicatie, tournooimateriaal,
sportdiversificatie bij Younited Days, waar spelers niet
enkel een team, maar ook een thuis vormen.
60000 EUR
Brussel

YouthStart Belgium
Intensief trainen van 100 laaggeschoolde NEETjongeren in heel België teneinde de attitudes en
vaardigheden te verwerven die ze nodig hebben om
professioneel actief te worden.
100000 EUR
Brussel
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ZigZag Kitchen
Een solidariteitskeuken steunen om veganistische
maaltijden (voedseloverschotten, ingrediënten gekocht
met donaties) te verdelen onder mensen zonder
papieren/daklozen in Brussel.
7500 EUR
Brussel - Laken

Zonnelied
Verwerven van een projector voor een betere
communicatie voor de bewoners.
900 EUR
Roosdaal - Borchtlombeek

1080 Vredes-Ambassadeur de la Paix
De leerachterstand van buurtkinderen met de hulp van
jonge vrijwilligers wegwerken via huistaakbegeleiding
en bijles, maar ook via ontspannende en
empowerende activiteiten.
2000 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

218e FOS De Kariboes
Inschakelen van een bakfiets om kinderen in
kansarmoede, thuis te laten kennismaken met wat
scoutsnamiddagen hen te bieden hebben.
2200 EUR
Gent

>> Fondsen en filantropieformules– Kansarmoede
en uitsluiting

Aalst - Huis van Clara
Een toegangsweg, parking en tuin aanleggen en een
polyvalente zaal inrichten in een gewezen kloosterkapel.
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Ackermans & van Haaren Solidarity Fund
Steun aan verenigingen, organisaties en ondernemingen
die projecten ontwikkelen van algemeen belang:
betaalbare kwaliteitszorg, onderwijs en
maatschappelijke integratie van kwetsbare kinderen,
armoedebestrijding.

Actie Dorpen Roemenië - Vlaanderen (Fonds
Vrienden van)
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.

Alpro Sociaal (Fonds)
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.

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

André en Jacqueline Taymans (Fonds)
Ondersteuning van buitenschoolse initiatieven voor de
integratie van jongeren in de Molenbeekse wijken.

André (Fonds)
Hulp voor mensen die zich in een kwetsbare situatie
bevinden of met psychologische problemen kampen in
België.
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Animae Mundi (Projectrekening)
Aankopen van kwalitatief materiaal voor zorgactiviteiten
via dierentherapie, verbeteren van het onthaal van de
gerechtigden en van de levensomstandigheden van de
zorgdieren.

Bibliotheken Zonder Grenzen België (Fonds
Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van de vzw Bibliotheken
Zonder Grenzen, die als doel heeft de zelfredzaamheid
te versterken van kwetsbare personen in België.

Antwerpen - AXI vzw (Projectrekening)
Voor de aankoop van de riksja's, fietsen, plooifietsen,
fietsaanhangwagens en auto-aanhangwagen.

Blenders (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen laagdrempelige opleidingsprojecten
in lokale computerruimten die de mensen wegwijs
maken in de nieuwe technologieën van deze tijd.

Antwerpen - Het Werk der Daklozen vzw
(Projectrekening)
Omvormen van de site in de Blindestraar 6 - 8 in
Antwerpen tot nieuw inloopcentrum voordak- en
thuislozen.

Antwerpen - Werkvormm vzw
Door de restauratie van een schip kansengroepen in een
zeer reële werkomgeving opleiding en werkervaring
aanbieden.

Armoedefonds
Dankzij de bijdrage van verschillende schenkers steunt
het Fonds verenigingen in België die een lokaal project
opzetten om armoede te bestrijden.

Arnould van der Straten-Waillet (Fonds)
Steun aan projecten die hulp bieden aan kansarme
mensen.

Association Femmes d'Europe (Fonds Vrienden
van)
Filantropen steunen projecten van Association Femmes
d'Europe die de burgers van de Europese Unie
aanmoedigt om samen te werken en die aandacht
vraagt voor de armoedeproblematiek.

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ARMOEDE

Bürgerfonds Ostbelgien
Het Bürgerfonds Ostbelgien is een fonds van OostBelgen voor Oost-Belgen. Het steunt initiatieven en
organisaties die zich inzetten voor medeburgers, trouw
aan het motto "samen meer bewegen".

Cap terre (Projectrekening)
Voltooien van de herinrichting van de lokalen van Cap
Terre, om de stagiaires van het sociaal-professioneel
inschakelingscentrum coronaproof te begeleiden.

Casa Legal (Fonds Vrienden van)
Filantropen ondersteunen projecten van de vzw Casa
Legal om via een multi-disciplinaire benadering mensen
te helpen die anders geen toegang vinden tot juridische
begeleiding.

Celina Ramos (Fonds)
Steun aan kleinschalige projecten die inspelen op
actuele noden in de samenleving. De projecten worden
gedragen door mensen die sterk verankerd zijn in de
lokale gemeenschap.
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Commanderij Alden Biesen (Schenkerskring)
Giften voor de uitrusting en veiligheid van
gezondheidscentra en opleidingsinstituten in
ontwikkelingslanden; en op de opvang van
vluchtelingen, ouderen en gedetineerden bij ons.

Contigo (Fonds)
Financiële steun voor organisaties die zich in België
inzetten om gemarginaliseerde, uitgesloten
volwassenen in precaire situaties nieuwe kansen te
geven om zich te integreren.

Credal (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van Credal (Plus) die
sociaaleconomische en financiële uitsluiting bestrijden,
en zo bijdragen tot een meer faire, solidaire
samenleving.

De heer en mevr. Joaris-Goffinet (Fonds)
Socio-professionele inclusie van ex-gedetineerden in de
Franse Gemeenschap projecten.

de Zonder Naam Niet Zonder Hart (Fonds Vrienden
van)
Filantropen steunen projecten van Zonder Naam Niet
Zonder Hart (Gent) die tijdelijke materiële/ financiële
hulp biedt aan personen/gezinnen die zich in een
noodsituatie bevinden.

Dyzo (Fonds Vrienden van)
Bevriende filantropen ondersteunen diverse projecten
van Dyzo vzw die als doel heeft zelfstandige
ondernemers in moeilijkheden integraal te begeleiden.

Emma Deprince (Fonds)
Steun voor initiatieven ten voordele van Lierse kinderen
in (financiële) moeilijkheden.
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Emmaüs Jeugdzorg (Projectrekening)
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 ontspanningsactiviteiten en materialen aankopen voor de
kampeeractiviteiten.

Entraide et Solidarité Protestantes
Een nieuw sorteercentrum voor kleding inrichten.

Euroclear Community and Social (Fonds)
Het Fonds financiert lokale projecten op het gebied van
sociale inclusie, diversiteit en inclusie, financiële
geletterdheid, armoedebestrijding en milieu

Fernand Gerard - Marguerite Rossion (Fonds)
Steun aan opleidingsprojecten van kansarme jongeren.

Fondation Alfred Dorff & Richard Zondervan
(Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen advocaten door middel van
leningen bij financiële problemen en met studiebeurzen
voor diegenen die een aanvullende juridische opleiding
willen volgen.

Forbidden Colours (Fonds)
LGBTI mensen de middelen en de kansen bieden om een
leven te leiden in volle zelfrespect, waardigheid en
vrijheid.

Forest - asbl Alliance de Miséricorde
(Projectrekening)
Voor de renovatie van de overdekte parkeerplaats van
de vereniging.
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Forest - Atelier Marin asbl (projectrekening)
Voor de bouw van de replica van de "Koninklijke Kano"
van Leopold I

Fruit de deux vies (Fonds)
Steunt onderzoeksprojecten rond kanker, cardiologie,
dementie… Maar ook projecten die steun verlenen aan
personen in een bestaansonzekere situatie in België of
in het buitenland.

G, A (Fonds)
Het doel van het Fonds is deel te nemen aan de
verdediging van de rechten en vrijheden van LGBTI
mensen zoals die in de grondwetten zijn neergelegd,

Gentbrugge - Sportaround vzw (Projectrekening)
Samen met buurtbewoners/partners
nadenken/omvormen van een locatie tot een unieke
sportplek waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst,
cultuur, religie, ervaring of mogelijkheden.

Georges (Fonds)
Steun aan solidariteitsprojecten die kansarmoede
bestrijden in Marche-en-Famenne.

Georges-Marie Vandermeir (Fonds)
Steun aan projecten rond huisvesting, opleiding, inclusie
die de levensomstandigheden van kansarmen
verbeteren.

Georgette en Maurice Hubert-Zocchi (Fonds)
Het Fonds steunt solidariteitsprojecten met kwetsbare
personen, die focussen op armoedebestrijding in de
regio Luik.
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Germaine Kieckens (Fonds)
Steun aan initiatieven die een tweede kans bieden aan
zelfstandigen in moeilijkheden.

Germaine Van Gehuchten (Fonds)
Ondersteuning van initiatieven die vrouwen in
problemen helpen in regio Brussel.

Goods to Give (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van Goods to Give die
uitsluiting aanpakt door het verzamelen, stockeren en
herverdelen van nieuwe non-foodproducten ten
behoeve van verenigingen.

Habitat et humanisme Belgique
Renovatie van een huis in Brussel voor sociale
huisvesting.

Happy Farm (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van Happy Farm vzw, een
educatieve boerderij met een sociale doelstelling.

Héloïse (Fonds)
Steunen van projecten voor het dagelijks begeleiden van
geïsoleerde ouderen, en voor het realiseren van
empowerment en coaching van lastiggevallen of
misbruikte vrouwen.

Help Ukranians in Belgium (Schenkerskring)
Met deze schenking zal de Koning Boudewijnstichting
initiatieven in België steunen die de Oekraïense
vluchtelingen te hulp komen.
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Human Rights Watch (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen de vzw campagne ‘Human Rights
Watch's Global Challenge’, die diepteonderzoek
combineert met sensibilisatie en pleidooi bij
beleidsmakers.

Ida Gravelle (Fonds)
Steun aan projecten die hulp bieden aan arme en
behoeftige personen.

IKEA (Fonds)
Het doel van het Fonds is solidariteit te betonen met de
werknemers van Ikea in België, alsook met de
organisaties die hulp bieden aan de slachtoffers van de
Covid-19-crisis of een andere pandemie of natuurramp.

ING voor een Digitalere Samenleving (Fonds)
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.

Irène Vandenhemel (Fonds)
Steunt projecten die uitgaan van het Rode Kruis of
andere vzw's in België.

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.

Ixelles - Eglise du Saint Sacrement La Viale Europe
Drie unifamiliale huizen bouwen binnen een sociale
huisvestingsgroep.
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Jean-Claude Dortu (Fonds)
Het Fonds steunt initiatieven die mensen in armoede
helpen of die ouderen of gehandicapten begeleiden in
Franstalige Gemeenschap.

Jeanne Van Quickenborne (Fonds)
Toekenning van een prijs aan een innovatief project dat,
naast het geven van een materiële steun, vooral
aandacht heeft voor de morele en spirituele verbetering
van heel kwetsbare mensen.

Jean-Pierre Clauwaert (Fonds)
Steunen van projecten die hulp bieden aan kwetsbare
ouderen, in het bijzonder in de gemeente Elsene.

JMJS Breugelmans (Fonds)
Steun aan projecten rond verblijf, voeding of verzorging;
en aan organisaties die geneeskundige of andere
bijstand verlenen aan oudere of hulpbehoevende
mensen.

Jovel (Filantropische actie)
Financiële steun aan instellingen en organisaties, zodat
ze mensen in schuldbemiddeling kunnen helpen om hun
schulden af te lossen.

Kadee (Projectrekening)
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.

Keren Hayesod (Fonds des Amis de)
Filantropen steunen sociale, culturele en educatieve
projecten die worden ontwikkeld in Israël door Keren
Hayessod – Oproep voor Israël.
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Kituro Académie (Philanthropic Action)
Steun aan project van rugbyclub Kituro (Schaarbeek),
dat jonge spelers begeleidt om te voorkomen dat ze
stoppen met hun sport of studies.

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.

Lions Club Oostkamp
Rond kerstmis verdelen van geschenkmanden aan
minderbedeelden en/of eenzame mensen, en later een
oudejaarsmaaltijd klaarmaken voor kwetsbare
genodigden.

Marc Antoine Morelle (Fonds)
Steun aan projecten die de sociaalprofessionele
inschakeling van kwetsbare mensen bevorderen via
beroepsopleidingen. Steun aan projecten voor gezinnen
in een bestaansonzekere situatie

Marguerite Flora Mignon (Fonds)
Het Fonds heeft als objectief de steun aan mensen in
moeilijkheden in Hoei.

Marie Paris (Fonds)
Steun aan begeleidingsprojecten voor straatkinderen in
een kwetsbare situatie en voor ouderen in nood.

Mestdagh (Fonds)
Financiële steun aan verenigingen, groepen vrijwilligers,
publieke organisaties of instellingen die werken rond
sociaalprofessionele inschakeling.
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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.

Moulin de Belle Meuse (Projectrekening)
De sanitaire voorzieningen in het Molenhuis aanpassen
aan de huidige verblijfsnormen en aan de behoeften van
gebruikers die het moeilijker hebben om een vakantieof kampplek te vinden; en duurzaam renoveren van het
oude molengebouw om er educatieve activiteiten en
materiaal te kunnen aanbieden.

Muziekcentrum De Bijloke Gent (Fonds Vrienden
van)
Bevriende filantropen ondersteunen diverse projecten
van Muziekcentrum De Bijloke die via muziek alle
bevolkingsgroepen probeert te ontvangen en verbinden.

NOJAVEL! (Projectrekening)
Aankopen van een bestelwagen om voedingsmiddelen
te kunnen ophalen en herverdelen onder mensen in
bestaansonzekerheid, en verenigingen die hulp verlenen
aan de meest kwetsbaren.

Noria (Fonds)
Steun aan initiatieven in België die verpaupering
bestrijden en kwetsbare gezinnen in armoede helpen.

Norma Joossens (Fonds)
Individuele steun voor actrices en acteurs in België die
het op het einde van hun carrière financieel moeilijk
hebben
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Opbouw van een Pelgrimshuis voor de 21ste eeuw
in Halle (Projectrekening)
Verbouwen van 2 panden tot een 21ste eeuws
pelgrimshuis, tegenover de basiliek van Halle, om
mensen te onthalen/helpen en het lokale ecosysteem te
revitaliseren.

Osterrieth-Speth (Fonds)
Steun aan solidariteitsprojecten voor kansarmen waarin
leden van de familie van de stichters een actieve
inbreng hebben.

Pro Veritate (Fonds)
Steun aan projecten die hulp bieden aan kansarme
mensen in België en Afrika.

Racynes (Projectrekening)
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.

Overstromingen 2021 (Schenkerskring)
De Koning Boudewijnstichting draagt haar steentje bij
door giften te verzamelen ten gunste van de slachtoffers
van de overstromingen.

Robert Van Compernolle-Denise Porteman (Fonds)
Steun aan projecten voor de sociale integratie en zorg
voor de zwaksten zoals personen met een visuele
beperking- en voor de wereldwijde solidariteit met de
zwakste bevolkingsgroepen

Paulette Capitaine (Fonds)
Steun aan initiatieven voor jongeren met leerproblemen
enerzijds. Steun aan projecten rond kankerbestrijding
anderzijds.

Rosa en Julia Vandenhende (Fonds)
Steun aan armoedebestrijdingsprojecten in België.

Philanthropic Action Family Haquette
Als antwoord op dringende noden als gevolg van de
lockdown, steunen van kinderopvanginitiatieven,
verblijfsdiensten in de bijzondere jeugdzorg en van
penitentiaire instellingen.

Piet Cleemput (Fonds)
Prijs voor een Vlaamse bachelor- of masterproef sociaal
werk over efficiënte dienstverlening in de welzijnszorg,
sociaal-cultureel werk, opbouwwerk, sociale en
personeelsdiensten.

Polfliet-Lepot (Fonds)
Steun aan projecten in regio Luik die hulp bieden aan
mensen in moeilijkheden.
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Save Foundation (Projectrekening)
Verdelen van voedselpakketten aan kansarme gezinnen
in de sloppenwijken van Guwahati (Assam, India), die
wegens de covid-19-maatregelen geen inkomen meer
hebben.

Schenkerskring Support Your Club
Fondsen werven ter ondersteuning van
amateursportclubs die het moeilijk hebben wegens de
Covid-19-crisis.

SD Worx (Fonds)
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.
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Soeurs de Saint Augustin de Bavière (Fonds)
Financiële steun aan initiatieven die een reële
verbetering brengen aan het materiële en morele
comfort van sociaal kwetsbare mensen.

SolidaRire (Schenkerskring)
Een avond vol humor ten bate van de slachtoffers van
de overstromingen van 21 juli

Soli-Mac (Schenkerskring)
Fondsen werven voor projecten voor instellingen en
mensen die het meest getroffen zijn door de sociale en
gezondheidscrisis.

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

Solvay Solidarity Fund
Kaderleden en aandeelhouders van de Groep komen te
hulp aan werknemers overal ter wereld die zwaar
getroffen zijn door de coronacrisis of een andere
humanitaire of natuurramp.

Staf Kiekens (Fonds)
Het doel van het Fonds is de levenskwaliteit te
verbeteren van mensen die zwaar door het leven zijn
getroffen.

Started at the bottom (Fonds)
Het Fonds heeft tot doel om kansarmoede en
onrechtvaardigheid te bestrijden door prioritair steun te
bieden aan mesnsen die zich in een armoedesituatie
bevinden.
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Stichting Spring (Fonds Vrienden van)
Vrienden steunen de filantropische doelen van de
Stichting Spring: de levenssituatie van huidige en
toekomstige generaties verbeteren in binnen- of
buitenland.

t Hart voor iedereen (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van de organisatie ’t Hart
voor Iedereen, voor de integratie van thuislozen en
jongeren in armoede in Vlaanderen.

Thérèse Saussez (Fonds)
Ondersteuning van solidariteitsprojecten voor zieken,
gehandicapten, ouderen of geïsoleerden in de regio
Bergen-Borinage.

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

Twenty4You (Schenkerskring)
Giften inzamelen voor verenigingen die vooral focussen
op sociale, maar ook op culturele doelstellingen.

Une petite goutte (Projectrekening)
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.

United Humans (Schenkerskring)
Giften inzamelen voor innovatieve projecten in dienst
van het algemeen belang en voor verenigingen die
bijdragen tot een meer inclusieve en betrokken
samenleving.
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Valérie-Anne, Marie-Astrid, Olivier, Géraldine en
Jean-Louis Dembour (Fonds)
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.

Vandewynckele (Fonds)
Steun aan projecten die jongvolwassenen afkomstig uit
de jeugdzorg of uit opvanggezinnen helpen bij hun
studies en hun maatschappelijke integratie, met
bijzondere aandacht voor weeskinderen.

VOC Opstap (Projectrekening)
De ontmoetingsruimtes voor kansengroepen multiinzetbaar, 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.

Voedsel Ondersteuning GENT - VOG (Fonds
Vrienden Van)
Filantropen steunen projecten van Voedsel
Ondersteuning Gent (VOG) die bijdragen tot de strijd
tegen honger en armoede in de regio Gent.

Vrienden van Samilia (Fonds)
Steun aan de Samilia Foundation die projecten steunt
die de mensenhandel bestrijden en de internationale
rechten van het kind doen respecteren.

Vrienden van Sint-Vincentius Limburg (Fonds)
Filantropen steunen initiatieven voor kwetsbare
kinderen en jongeren in de provincie Limburg.
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Vzw Baubo-Emiliushoeve - Nijlen-Bevel
(Projectrekening)
Oprichten/inrichten van een bio-hoeveproductie
waaraan mensen met een arbeidsbeperking
meewerken, en aankopen van
productiemachines/koelinstallaties.

vzw 2go - Borsbeek (Projectrekening)
De sociale en professionele integratie van kwetsbare
'kanszoekende' jongvolwassenen ondersteunen, ten
bate van hun autonomie en welbevinden.

Wavre/Limal– Axedis asbl (Projectrekening)
Heropbouwen van een overstroomd maatwerkbedrijf
voor industriële toelevering om bij 150 mensen met een
beperking geavanceerde compenserende capaciteiten
te ontwikkelen.

Yocevim (Projectrekening)
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.

Younited Belgium (Fonds Vrienden van)
Filantropen ondersteunen projecten van vzw Younited
Belgium die via sport de situatie van dak- en thuislozen
veranderen.

320 rue Haute (Fonds)
Steunt projecten van het UMC Sint-Pieter voor mensen
in nood die seksuele en/of affectieve problemen hebben
ten gevolge van genitale verminking en/of seksueel
geweld.
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>> Partnerschappen, opdrachten en specifieke
initiatieven – Kansarmoede en uitsluiting
Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de
Koning Boudewijnstichting
Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare
gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het
hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het
schooljaar te doorlopen.

Huisvesting
>> Ondersteunde individuen en organisaties –
Huisvesting

Abaka
Het begeleiden van jongeren naar duurzame
huisvesting om dak- en thuisloosheid te vermijden.
40000 EUR
Elsene

AMO Reliance
Vaste/noodwoningen inrichten voor dakloze jongeren
(17-22j) en hen steunen bij contacten met gezin,
opleiding of tewerkstelling, en bijdragen tot hun
welzijn en sociaal netwerk.
40000 EUR
Visé

Bethlehem
Renoveren van de voormalige pastorie Sint-Barbara
(Molenbeek) en ze als sociale huisvesting verhuren via
een sociaal verhuurkantoor (SVK), i.h.k.v.het
Bethlehem-project.
50000 EUR
Brussel

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ARMOEDE

De Overmolen vzw
Steun aan de vereniging bij haar project om een
industrieel gebouw te herontwikkelen tot sociale
woningen, een gezondheidscentrum en ateliers in
Anderlecht.
324066.78 EUR
Brussel

Fondation Community Land Trust Brussels
Schilderen en inrichten van 2 studio's die in het kader
van Housing First worden ter beschikking gesteld aan
daklozen, in een intergenerationeel flatgebouw
('Calico') in Vorst.
10000 EUR
Anderlecht

Fondation pro Renovassistance
Kopen van de andere helft van een gedeeltelijk geërfde
woning, om ze te renoveren en te verhuren aan de
meest kansarmen.
45626 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

Het Brughuis
Een woonproject met professionele/informele
begeleiding naar een zelfstandig leven (daginvulling,
netwerk) opzetten voor kwetsbare jongeren (17-25j)
en studenten in Leuven.
48660 EUR
Leuven

Homie
Structureel voorzien in tijdelijk wonen in studio's voor
dak- en thuisloze jongeren (18-25j) en hen met
professionals en vrijwilligers persoonlijk begeleiden
naar zelfstandigheid.
48666 EUR
Kermt - Kuringen
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KU Leuven
Tellen van dak- en thuisloze personen in Waalse en
Vlaamse steden / zones om te beschikken over
betrouwbare gegevens voor het uitwerken van
strategieën tegen dak- en thuisloosheid
52500 EUR
Leuven

OCMW Antwerpen
Eenmalig aflossen van de waterschuld van Antwerpse
gezinnen met kinderen en inzetten op
schuldbemiddeling om oplopende schulden wegens
wanbetaling te voorkomen.
10000 EUR
Antwerpen

KU Leuven
Analyseren van de profielkenmerken van dak- en
thuisloze jongvolwassenen op basis van recente
tellingen, en focussen op hun traject en de
exitstrategie die zij zelf voorstellen.
12500 EUR
Leuven

Oranjehuis
Een duurzame locatie creëren voor een groep van 6
jongvolwassenen in een eigen, autonome woonunit,
om hen intensief en integraal te begeleiden.
48660 EUR
Kortrijk - Heule

Les Tournières SC
Na de overstromingen, herinrichten van een huis, dat
het OCMW Trooz huurt van de coöperatie, om het ter
beschikking te stellen van slachtoffers en/of OCMWbegunstigden.
50000 EUR
Liège

L'Ilot
Een vastgoedcoöperatie coachen om gekochte
kwaliteitsvolle woningen via sociale verhuurkantoren
(SVK) duurzaam ter beschikking te stellen van dakloze
mensen.
142000 EUR
Sint-Gillis

Maisons d'Accueil des Petits Riens
Een semi-autonome gemeenschapswoning creëren
voor 4 jonge daklozen (18-30j), met meer of minder
intense ondersteuning, afhankelijk van hun noden.
40000 EUR
Elsene
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Parochiale Werken Decanaat Oostende
Een verbouwde meergezinswoning in het kader van
solidair wonen aanbieden aan zwakke huurders, als
doorgangshuis naar de reguliere huurmarkt.
25000 EUR
Oostende

Parochiale Werken Dekenij Roeselare
Bouwen van 6 crisiswoningen voor
armenzorgorganisatie De Kerit, om er tijdelijk
kwetsbare ex-gedetineerden of vluchtelingen op te
vangen en te voorzien in hun basisnoden.
10000 EUR
Roeselare

Relais Social Urbain Namurois
Tellen van dak- en thuisloosheid in Namen, in het
kader van een interinstitutioneel project, door het
Relais Social (RSUN) en partners.
500 EUR

Relogeas
Creëren van woningen, om ze 9 jaar lang te verhuren
aan jonge, kwetsbare gezinnen (18-25j), waarna ze de
woning met hun opgebouwd spaargeld kunnen kopen
en eigenaar worden.
45000 EUR
Charleroi - Monceau-sur-Sambre
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>> Publicaties en cijfers – Huisvesting
Sohonet
Een innovatief en effectief ecosysteem rond sociale
woningen creëren en pleiten voor een dynamischer
aanbod van sociale woningen.
26000 EUR
Sint-Gillis

Solidarité-Logement / Solidariteit--Huisvesting
SLSH
Opzetten van een woonproject (i.s.m. verschillende
diensten) om jongeren (18-25j) die een zelfstandig
leven willen opbouwen, tijdelijk te huisvesten
(maximaal 18 maanden).
40000 EUR
Brussel - Laken

UGent
Analyseren van de profielkenmerken van dak- en
thuisloze jongvolwassenen op basis van recente
tellingen, en focussen op hun traject en de
exitstrategie die zij zelf voorstellen.
12500 EUR
Gent

Université Catholique de Louvain
Tellen van dak- en thuisloze personen in Waalse en
Vlaamse steden / zones om te beschikken over
betrouwbare gegevens voor het uitwerken van
strategieën tegen dak- en thuisloosheid
42000 EUR

Université Catholique de Louvain - CIRTES
Analyseren van de profielkenmerken van dak- en
thuisloze jongvolwassenen op basis van recente
tellingen, en focussen op hun traject en de
exitstrategie die zij zelf voorstellen.
25000 EUR
Ottignies-Louvain-la-Neuve - Louvain-la-Neuve
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Barometers energie- en waterarmoede (2009-2019)
20,7% van de Belgische gezinnen zijn getroffen door
energiearmoede, 14,8%, door waterarmoede. De
barometer presenteert de gegevens per Gewest en
analyseert de tendensen.

Dénombrement du sans-abrisme & de l’absence de
chez soi – Rapport local – Liège
Cijfers en profielgegevens van dak- en thuisloze
personen in de stad Luik

Dénombrement du sans-abrisme et de l’absence de
chez soi – Rapport local – Arlon
Cijfers en profielgegevens van dak- en thuisloze
personen in de stad Aarlen

Renovatie van sociale woningen: betrekken en
begeleiden van huurders - Aanbevelingen van het
Platform tegen Energiearmoede.
Waarom en hoe huurders betrekken bij de renovatie van
sociale woningen? Stand van zaken en aanbevelingen
voor een succesvolle participatieve renovatie in België.

Telling Dak- en Thuisloosheid – Handleiding voor
lokale besturen
Handleiding te gebruiken door lokale besturen bij het
organiseren van tellingen op hun grondgebied.

Telling Dak- en Thuisloosheid – Lokaal Rapport –
Gent
Cijfers en profielgegevens van dak- en thuisloze
personen in de stad Gent

Telling Dak- en Thuisloosheid – Lokaal Rapport –
Limburg
Cijfers en profielgegevens van dak- en thuisloze
personen in de provincie Limburg
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Telling dak- en thuisloosheid. Globaal rapport 2020
Context, cijfers, profielkenmerken en getrokken lessen
uit de tellingen dak-en thuisloosheid die in oktober 2020
plaats vonden in Aarlen, Gent, Luik en de provincie
Limburg.

Versterking van het sociaal energietarief Aanbevelingen van het Platform tegen
energiearmoede.
Het Platform tegen nergiearmoede doet 15
aanbevelingen om de efficiëntie en rechtvaardigheid van
het sociaal energietarief te verbeteren.

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel
(Fonds)
Structurele (volgens de 'Venture Philanthropy' formule)
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.

Betlehem voor sociale huisvesting (Fonds)
Kansarmen onderdak bieden, onder meer in gebouwen
die eigendom zijn van of die worden beheerd door
christelijke organisaties.

>> Fondsen en filantropieformules– Huisvesting

Anderlecht - Rafaël vzw
Vernieuwing van het dak van het opvangcentrum.

Anthélie (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen de Stichting Anthélie en de vzw
Anthélie-Au fil du jour bij de opstart van een solidaire
habitat voor volwassenen met een ernstige psychische
kwetsbaarheid.

Antwerpen - AXI vzw (Projectrekening)
Voor de aankoop van de riksja's, fietsen, plooifietsen,
fietsaanhangwagens en auto-aanhangwagen.

Antwerpen - Het Werk der Daklozen vzw
(Projectrekening)
Omvormen van de site in de Blindestraar 6 - 8 in
Antwerpen tot nieuw inloopcentrum voordak- en
thuislozen.
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Bürgerfonds Ostbelgien
Het Bürgerfonds Ostbelgien is een fonds van OostBelgen voor Oost-Belgen. Het steunt initiatieven en
organisaties die zich inzetten voor medeburgers, trouw
aan het motto "samen meer bewegen".

Charleroi - Eglise Protestante Unie de Marcinelle
(Projectrekening)
Fondsen werven voor de restauratie van de (zeldzame)
klokkentoren, het dak en de gemeenschapszalen van de
protestantse kerk van Marcinelle (gebouwd in 1905).

Christiane Stroobants (Fonds)
Crisisopvang en huisvesting voor daklozen. Hulp aan
kansarmen, zodat ze toegang krijgen tot langdurige
huisvesting.

Community Land Trust Brussels (Fonds Vrienden
van)
Filantropen steunen de S.O.N. CLTB die in Brussel
bouwterreinen koopt voor het bouwen van sociale
woningen met focus op gezinnen met een laag inkomen.
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Ernest du Bois (Fonds)
Steun aan beloftevolle studenten die onderzoek doen
naar toepassingsmogelijkheden in de watersector en de
voedingsindustrie, en aan projecten die strijden tegen
waterarmoede.

Fondation Pro Renovassistance (Fonds Vrienden
van)
Filantropen ondersteunen projecten van de stichting Pro
Rénovassistance die de toegang tot degelijke huisvesting
voor personen/gezinnen met een beperkt inkomen
vergemakkelijken.

Geef armoede geen kans – Rupelstreek vzw
(Projectrekening)
Mensen in armoede helpen met meubels, kledij,
verzorging en beddengoed, in samenwerking met
OCMW, Welzijnsschakel, Vluchtelingenwerk.

Georgette en Maurice Hubert-Zocchi (Fonds)
Het Fonds steunt solidariteitsprojecten met kwetsbare
personen, die focussen op armoedebestrijding in de
regio Luik.

Gilbert Tuts (Fonds)
Steun voor humanitaire hulp en gezondheidszorg in de
landen van het Zuiden (veeteelt, verzorging van zieke
kinderen). In België, steun voor de meest kwetsbaren,
vooral de daklozen.

Grimbergen - Den Diepen Boomgaard vzw
(Projectrekening)
Renovatie van de sociale werkplaats Den Diepen
Boomgaard.

Henri en Ghislaine (Fonds)
Huisvesting garanderen voor mensen in armoede,
wanhoop of onzekerheid, zodat ze een volwaardige rol
kunnen spelen in hun familiale en sociale leven.

Hestia (Fonds)
Het Fonds zet in op kwalitatieve huisvesting voor
personen in moeilijke omstandigheden, steunt
initiatieven rond gemeenschapseconomie en geeft
leningen aan Afrikaanse ondernemers.

La ferme de Froidmont Insertion (Projectrekening)
Bouw en inrichting van noodopvangwoningen alsook
het aanleggen van 2 Ha permacultuur.

Les Trois Pommiers (Fonds Vrienden van)
FFilantropen steunen de projecten van de vzw Les Trois
Pommiers, die financieel of sociaal kansarme personen
van alle leeftijden opvangt en huisvest.

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.

Lucienne Mosmans (Fonds)
Sociale huisvesting promoten. Initiatieven steunen die
bijdragen tot een kwantitatieve en kwalitatieve
verbetering van de sociale huisvesting, oa door de
renovatie van gebouwen.

Mechelen - Dienstverleningscentrum Zevenbergen
(VZW Emmaus) (Projectrekening)
Een woning verbouwen tot een comfortabel dagverblijf
voor een heterogene doelgroep van 12 begeleide
cliënten en aanpassen van elektriciteit en sanitair aan de
huidige normen.
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Momignies - La Thiérache asbl (Projectrekening)
De beschutte werkplaats wenst automatische deuren te
installeren (ook tegen de kou) in de gebouwen die zij in
gebruik heeft. Het is voor hen belangrijk om deze laatste
zagerij

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.

Moulin de Belle Meuse (Projectrekening)
De sanitaire voorzieningen in het Molenhuis aanpassen
aan de huidige verblijfsnormen en aan de behoeften van
gebruikers die het moeilijker hebben om een vakantieof kampplek te vinden; en duurzaam renoveren van het
oude molengebouw om er educatieve activiteiten en
materiaal te kunnen aanbieden.

Sint-Katelijne-Waver - Roosendael vzw
(projectrekening)
Voor een nog aangenamer klimaat onder het dak van
het Koetshuis, jeugdverblijf in Domein Roosendael.

Oud-Turnhout - 1000handen vzw (Projectrekening)
Particulieren, bedrijven en verenigingen werken mee
aan de heropbouw van Prayon, één van de hardst
getroffen dorpen door de overstromingen in Wallonië.

Pass-ages (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen de projecten van de vzw Pass-ages,
een geboorte- en sterfhuis in het hart van een
intergenerationeel groepshuis in Brussel.

Protestants Sociaal Centrum Antwerpen - Beheer
(Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van het Protestants
Sociaal Centrum Antwerpen (PSCA) dat opkomt voor de
meest kwetsbaren in de samenleving, in België en in
Burkina Faso.

Rainbowhouse (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van Rainbowhouse die
bijdragen tot een bredere aanvaarding en respect voor
LGBTQI+ groepen en individuen in de Brusselse regio.
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Subprogramma Huisvesting
De Stichting ijvert voor de toegankelijkheid en het
behoud van een betaalbare, waardige en duurzame
huisvesting voor kwetsbare gezinnen.

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.

Welkenraedt - Le Grenier Solidaire
(Projectrekening)
Le Grenier Solidaire helpt mensen en gezinnen die door
de overstromingen zijn getroffen bij het herinrichten of
uitrusten van hun woning.

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 nietmedische, pluralistische omgeving.
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>> Partnerschappen, opdrachten en specifieke
initiatieven – Huisvesting
Barometers energie- en waterarmoede
Cijfers, trends en analyse van de oorzaken van
brandstof- en waterarmoede in België en de drie
gewesten
Sandrine Meyer, ULB (CEESE), Jill Coene, UA (CRESC)

Housing First LAB Belgium
Het Housing First model in België versterken door
middel van een ondersteuning van het Housing First Lab
Housing First Lab

Platform tegen water- en energiearmoede
Ontmoetings- en raadplegingsplaats voor
belanghebbenden die betrokken zijn bij energie- en
waterarmoede in België.
Sia Partners

Telling dak- en thuisloosheid
Het bekomen van vergelijkbare cijfers over de omvang
van dak- en thuisloosheid en de profielkenmerken van
de doelgroep. Doelstelling: bijdragen aan de bestrijding
van het fenomeen.
LUCAS KU Leuven, CIRTES UCLouvain

Telling dak- en thuisloosheid 2021
Tellingen dak- of thuisloosheid in Zuid-West-Vlaanderen,
de eerstelijnszone BraVio, Charleroi en Namen, 2021
LUCAS KU Leuven, CIRTES UCLouvain

Tellingen dak- en thuisloosheid - 2020
Tellingen dak- of thuisloosheid in de provincie Limburg
en de steden Gent, Aarlen en Luik, 2020
LUCAS KU Leuven, Université de Liège

Migratie, Integratie & Inclusie
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>> Ondersteunde individuen en organisaties –
Migratie, Integratie & Inclusie

Administration communale d'Andenne
Ongeletterde nieuwkomers (alleenstaande
vrouwen/met kinderen) leren werken met gratis apps
op tablets en voor hen een online website creëren met
onderwijsvideo's en -tools.
5877 EUR
Andenne - Seilles

Avansa regio Antwerpen (Vormingplus regio
Antwerpen)
Bijstaan van nieuwkomers, fysiek via vrijwilligers en
digitaal via whatsapp/videogesprek/tolk, om digitale
problemen o.m. rond administratieve stappen, op te
lossen.
8625 EUR
Antwerpen - Berchem

Bapa Bxl
Inzetten op de digitale inclusie van vrouwelijke
nieuwkomers, en focussen op toegang tot IT-materiaal,
connectiviteit tussen mensen (internet, info), werken
met apps en digitale autonomie.
12000 EUR
Brussel

Bibliothèque publique de Mouscron
Organiseren van collectieve initiatieworkshops
basisinformatica (10 assen) voor vrouwelijke
nieuwkomers om de digitale kloof te verkleinen.
19085 EUR
Moeskroen

Bij Ons Thuis
In het vluchtelingenhuis Nederlandse les geven aan
anderstaligen (met kleine kindjes); en het al 10j
gebruikte gebouw aankopen, gespreid over
verschillende jaren.
7000 EUR
Aarschot
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Blenders
Nieuwkomers op een lokale plek, met de
ondersteuning van 'Buren Online' en vrijwilligers,
helpen bij het verwerven van digitale
basisvaardigheden/oplossen van problemen.
16185 EUR
Turnhout

Centre Public d’Action Sociale d’Etterbeek
Vrouwelijke nieuwkomers in een illegale situatie leren
werken met digitale technologieën, hen toegang geven
tot een digitale ruimte met begeleiding, en hen ook
thuis opvolgen.
20000 EUR
Etterbeek

BrusselsTogether
Uitbreiden en professionaliseren van SPEAK Brussels,
om migranten- en vluchtelingengemeenschappen in
Brussel duurzaam te verbinden met de inwoners van
de stad.
18000 EUR
Brussel

Centre Régional de Verviers pour l'Intégration
Creëren van extra digitale ruimte, koppelen van taalen computerlessen, en de begeleiding (door
ervaringsdeskundigen) afstemmen op de noden en
inclusie van nieuwkomers.
20000 EUR
Verviers

Bulle ASBL - Wasserette Mobile
Met een mobiel wasserijproject een publieke plek
transformeren in een solidariteitsdorp voor kwetsbare
mensen, om bij te dragen tot hun zelfbeeld,
ontmoetingen en re-integratie.
13718 EUR

Collectif des femmes
Vaardigheden van niet-Europese migrantenvrouwen
identificeren en versterken, om hen in duo met een
vrijwilligster van het Collectief te helpen een job te
vinden.
30000 EUR

Caritas International
Voorzien in toegang tot laptops met vormingsaanbod,
om de digitale wereld te openen voor kwetsbare
gezinnen en analfabeten, met het oog op hun
zelfredzaamheid en veerkracht.
20000 EUR
Sint-Joost-Ten-Node

Convivium
Sociaal opvolgen van erkende vluchtelingen om hun
integratie via een huurwoning te bestendigen; en
versterken van de samenwerking met solidaire
eigenaars.
40000 EUR

CAW Antwerpen (deelwerking IVCA)
Inrichten van een cybercafé om, met /zonder
begeleiding, in te spelen op digitale hulpvragen van
vrouwelijke migranten: online vacatures zoeken,
gebruiken De Lijn-apps, smartschool.
13800 EUR
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Coordination et Initiatives pour Réfugiés et
Etrangers (CIRE)
Nieuwkomers leren werken met smartphones, tablets
en internet (afstandslessen, online verrichtingen) om
bij te dragen tot hun digitale inclusie.
20000 EUR
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Couleur Café
Moeilijk inzetbare migrantenvrouwen individueel
coachen, betrekken bij workshops rond eigenwaarde,
publiek spreken/deelnemen aan Vrouwendag, om te
starten met vrijwilligerswerk.
22000 EUR

CPAS de Liège
Creëren van een digitale ruimte om nieuwkomers te
helpen bij internetgebruik/online info, concrete
digitale/sociale vragen, en om bij te dragen tot hun
inclusie en autonomie.
19918 EUR
Liège

De Overmolen
Doelgroepmedewerkers met een migratieachtergrond
via een aanvullende thuiszorgdienst actief coachen met
het oog op vrijwilligerswerk/tewerkstelling in de zorg.
30000 EUR

Divers Leuven
Onder impuls van een open huis en de e-inclusiebeweging, via hardware, internet, ondersteuning en
functioneel leren inspelen op de noden van jonge
anderstalige nieuwkomers.
20000 EUR
Leuven

DUO for a JOB
Jonge werkzoekende migrantenvrouwen in contact
brengen met ervaren 50-plussers die hen solidair
ondersteunen in hun beroepsproject en hun lokaal,
sociaal netwerk versterken.
30000 EUR

Faros
Ontwikkelen van harde, zachte en creatieve
vaardigheden van niet-begeleide minderjarige
vluchtelingen, om toe te laten dat ze actief
participeren in de samenleving.
60000 EUR
GRIEKENLAND
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Filet Divers
Vanuit een vereniging van armen/sociale kruidenier,
bijdragen tot laagdrempelige digitale oefenkansen en
inclusie voor mensen die gevlucht zijn/in precair
verblijf.
10000 EUR

Filet Divers
Met kwetsbare (migranten)vrouwen via
vrijwilligerswerk, begeleiding en uitwisselingen
inzetten op vaardigheden/mogelijkheden,
werkervaring en bewuste keuzes maken rond werk.
16635 EUR

Groep INTRO
Met Somalische vrouwen groepssessies organiseren
rond competenties/talenten en rond werken in België,
om de toegang te openen tot vrijwilligerswerk, betaald
werk of een opleiding.
25440 EUR

Koffieklap
Met migrantenvrouwen werken rond trauma,
krachten, vaardigheden, en hen via vrijwilligerswerk
aanmoedigen om zich te integreren en toe te treden
tot de arbeidsmarkt.
30000 EUR
Antwerpen

La Fourna
De productiekeuken van takeawayrestaurant La
Fourna, ook inzetten voor bedrijfsleveringen, om meer
kwetsbare (migranten)vrouwen te integreren via het
opdoen van werkervaring.
50000 EUR
Brussel - Laken
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Le Monde des Possibles
Met migrantenvrouwen tijdelijke coöperaties in de
sociale economie opzetten, om hun
beroepscompetenties, ervaring en netwerk met
peters/meters te versterken.
30000 EUR

Le Monde des Possibles
Digitaal-sociaal begeleiden en insluiten van vrouwen
via een coronaveilige ruimte en meertalige opleidingen
rond digitale tools, met de focus op huisvesting en
jobs.
19895 EUR

Limburgs platform voor vluchtelingen
Verlagen van obstakels (kinderopvang, mobiliteit) om
kwetsbare, laaggeletterde vrouwelijke nieuwkomers
digitaal op maat (via ervaringsdeskundigen) te
ondersteunen.
20000 EUR
Genk

Mentor-Escale
Inschakelen van een dienst om het administratief en
financieel beheer van de vzw te optimaliseren,
teneinde bij te dragen tot haar missie.
15000 EUR
Elsene

Mondiale Werken Regio Lier
Omzetten in een transversale methodiek van 5 jaar
ervaring met vrijwilligerswerk op maat rond de
versterking van migrantenvrouwen, om begeleid
vrijwilligerswerk te bevorderen.
18000 EUR
Lier

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ARMOEDE

Muslinked
Talenten van meisjes/vrouwen met een
migratieachtergrond in de schijnwerper plaatsen via
#SheDIDIT, een platform in België voor ondernemende
vrouwen met diverse roots.
60000 EUR
Antwerpen - Borgerhout

Muslinked
Coachen van ondernemende vrouwen met diverse
roots en hen een uitwisselingsnetwerk aanbieden, om
hen te helpen een succesvolle (sociale) impact te
hebben.
60000 EUR
Antwerpen - Borgerhout

Oasis Belgium
Een vrijwilligersproject creëren voor
migrantenmoeders die te maken hadden met huiselijk
geweld, om hun zelfvertrouwen en inzetbaarheid te
vergroten en betaald werk te vinden.
24282 EUR

OCMW Dilbeek
Voor kwetsbare nieuwkomers fysieke computerlessen
en online oefenkansen Nederlands organiseren,
begeleid door het centrum basiseducatie, met
ondersteuning in het Frans/Arabisch.
7510 EUR
Dilbeek - Itterbeek

OCMW Kruibeke
Met het oog op digitale gelijkheid voor nieuwkomers
en kwetsbaren, samen met partners voorzien in
workshops digitale vaardigheden en in een
uitleensysteem voor laptops.
20000 EUR
Kruibeke
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OCMW-Brugge
Digitaal ondersteunen van Brugse vrouwen van nietBelgische origine, om hen te helpen bij hun contacten,
taallessen, administratie, solliciteren, opvolgen van
schooltaken kinderen.
20000 EUR
Brugge

OIRD - IOSD BRUSSELS (Organisation
Internationale pour la Réussite et le Développement)
Taallessen en opleidingen digitale vaardigheden
organiseren voor kwetsbare nieuwkomergezinnen, om
bij te dragen tot hun inclusie, empowerment en
ouderschap.
20000 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

Perspectives
Digitaal insluiten van vrouwelijke nieuwkomers via hulp
bij basiskennis informatica, dagelijkse digitale
vaardigheden (e-banking, jobs vinden) en info over
laptops en internet.
16250 EUR
Flémalle - Flémalle-Haute

Pigment
Met mobiele multimedia-units halt houden in
onthaalcentra, om digitale toegang/begeleiding aan te
bieden aan nieuwkomers, alleenstaande mama's,
mensen zonder wettig verblijf.
12880 EUR
Brussel

Service Entraide Migrants
Vrouwelijke migranten begeleiden en toegang geven
tot digitale tools, opleidingsmodules en online diensten
rond jobs/huisvesting, e-banking, reservaties.
12405 EUR
Gembloux
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Steunpunt Tewerkstelling voor Maatschappelijk
Achtergestelde Jongeren
Toegankelijker maken van internet/online info en
versterken van digitale vaardigheden om e-inclusie te
realiseren voor een maximum aantal kwetsbare
nieuwkomers in Antwerpen.
20000 EUR
Antwerpen - Borgerhout

Vie Féminine
Vrouwelijke nieuwkomers digitaal insluiten en hen
daarom toegang geven tot digitale tools, en
ontwikkelen van hun digitale basisvaardigheden en
gendergerelateerd zelfvertrouwen.
14570 EUR
Schaarbeek

Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Meertalige moeders die naast Nederlands/Frans
andere talen spreken (zoals Pasjtoe, Dari, Russisch,
Romani) opleiden tot niet-gecertificeerde tolk (Tolky)
om te tolken in ruil voor een vrijwilligersvergoeding.
29925 EUR

YWCA-Antwerpen
Aanbieden van laptops met 'Office' en digitaal
ondersteunen en weerbaar maken van
migrantenmeisjes én van hun gezin (om hun dochters
te kunnen bijstaan).
11000 EUR

>> Publicaties en cijfers – Migratie, Integratie &
Inclusie
INFOFICHE Personen van buitenlandse origine op de
arbeidsmarkt in België
Personen van buitenlandse origine op de arbeidsmarkt
in België in enkele kerncijfers.
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>> Fondsen en filantropieformules– Migratie,
Integratie & Inclusie

Bij Ons Thuis (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van vzw 'Bij Ons Thuis'
die betrokken is bij de opvang en begeleiding van
nieuwkomers in de streek van Aarschot.

Bürgerfonds Ostbelgien
Het Bürgerfonds Ostbelgien is een fonds van OostBelgen voor Oost-Belgen. Het steunt initiatieven en
organisaties die zich inzetten voor medeburgers, trouw
aan het motto "samen meer bewegen".

CEJI (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen vzw CEJI voor het organiseren van
opleidingen rond diversiteit en projecten die de
interculturele dialoog versterken.

Cinemaximilaan (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van Cinemaximiliaan die
ijvert voor samenwerking tussen kunstenaars,
onderzoekers, vluchtelingen, sociale, culturele en
artistieke verenigingen.

Duo for a Job (Fonds Vrienden van)
Filantropen ondersteunen projecten van vzw Duo For A
Job die op de arbeidsmarkt jongeren met buitenlandse
achtergrond in contact brengen met ervaren senioren.

Gentbrugge - Sportaround vzw (Projectrekening)
Samen met buurtbewoners/partners
nadenken/omvormen van een locatie tot een unieke
sportplek waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst,
cultuur, religie, ervaring of mogelijkheden.
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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.

La Petite Ecole (Fonds Vrienden van)
Filantropen ondersteunen het project La Petite Ecole
dat vluchtelingenkinderen helpt met schoolintegratie.

Leuven - Wilsele - Recht op Migratie vzw
(Projectrekenig)
Aankoop van een vluchtelingenhuis in Groot Leuven
voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen zonder
huisvesting.

Libertas-EU (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van Libertas.EU vzw die
de Europese waarden van democratie, vrijheid en
solidariteit promoten en die zich inzetten voor samen
leven.

Mijorija (Fonds)
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.

Sint-Gillis - Hubbie vzw (projectrekening)
Hubbie wil in 2022 het thema ‘krachtgericht werken’
realiseren op het niveau van de cliënten en van de
buurtvervlechting.
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Team4Job (Fonds Vrienden van)
Filantropen ondersteunen projecten van vzw Team4Job
die gelijke kansen bij de toegang tot valoriserend werk
nastreeft via mentorschap.

Techfugees (Fonds)
Techfugees is een wereldwijde organisatie die
vluchtelingen versterkt door technologische innovaties
te steunen die door, met en voor hen zijn ontworpen.

Vlinder (Fonds)
Steunt verenigingen in het Brusselse die vrouwen met
een migratieachtergrond helpen om toegang te krijgen
tot sociale en culturele activiteiten.

Zoersel - Monnikenheide-Spectrum vzw Emmaüs
(Projectrekening)
Het bestaande dierenpark in het woon/dagcentrum
voor mensen met een mentale beperking en hun gezin,
uitbreiden met alpaca´s, met het oog op welbevinden en
inclusie.

>> Partnerschappen, opdrachten en specifieke
initiatieven – Migratie, Integratie & Inclusie
Business Uniting Talents 2030
Project waarin 9 Belgische bedrijven ongelijkheid in de
toegang tot werk trachten te verminderen en
bedrijfsmodellen voor etnische diversiteit en inclusie
creëren.
Prins Filip Fonds, CSR Europe

Promoting a Dialogue on Migration
Multistakeholder-denktank over de uitdagingen van
migratie in België, en dat in een bredere Europese
context
Egmont Institute, European Policy Centre
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Kinderen en jongeren
>> Ondersteunde individuen en organisaties –
Kinderen en jongeren

Aalsterse Vierdewereldgroep Mensen voor
Mensen
Organiseren van intervisietrajecten, samen met een
ervaringsdeskundige, om ouders in armoede te
betrekken bij de scholing van hun kind, teneinde alle
kinderen in Aalsterse basisscholen maximale
onderwijskansen te geven.
40823 EUR
Aalst

Aalsterse Vierdewereldgroep Mensen voor
Mensen
Voorzien in meer SVK-huurwoningen, brede
ondersteuning en een netwerk voor/met kwetsbare
eenoudergezinnen, als opstap naar een duurzame
woon- en levenskwaliteit.
180000 EUR
Aalst

Achen Kikassa
Zonnepanelen installeren voor de verlichting,
ventilatoren en digitale media in het scholencomplex
Moeder Teresa van Calcutta (kleuter/lager onderwijs)
in Kisangani (DRC).
4000 EUR

Adktrash
Verwerven van computers om adolescenten autonoom
te laten deelnemen aan muziek- en interactieve stages
(digitale en stedelijke kunsten) in het kader van het
Urbanika-festival.
500 EUR
Schaarbeek
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Agissons ensemble
ICT- en pc-initiatie voor kinderen (10-12j) via speelse,
pedagogische workshops, om hen te helpen bij
huistaken én als voorbereiding op de transitie naar het
secundair onderwijs (10 PC).
500 EUR
Schaarbeek

Aide aux enfants du monde
Aanschaffen van grondbewerkingsmachines,
pikhouwelen, vorken en schoppen voor het opstarten
van een inkomstengenererend landbouwproject in
Tshela (DRC).
500 EUR
Les Bons Villers - Villers-Perwin

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.
1500 EUR
Anderlecht

AJS Tal -lafi -Belgique
Laptops aanbieden voor de studieondersteuning van
NBMV en jongeren uit kwetsbare gezinnen, en
focussen op ouderschapsvorming rond mediawijsheid,
online oplichting, toezicht (25 PC).
1250 EUR

AMO Alhambra
Een actie/studiemodule ontwikkelen om externe
sprekers toe te laten concrete schoolprojecten rond
burgerschapseducatie te leiden, in overleg met
leerkrachten.
46000 EUR
Anderlecht
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AMO de NOH
Een gratis zomervakantie organiseren voor AMOkinderen van de basisschool, met een mix van cultuur,
sport, spelen in openlucht, outdoor party, plastische
kunsten en naaien.
2000 EUR

Amsta van t Hofflaan
Ouderen met dementie via eenvoudige activiteiten aan
tafel en vrolijke buurtkinderen, motiveren om op een
speelse manier te bewegen en hun welbevinden te
verhogen.
10000 EUR
NEDERLAND

Animal Assisted Projects
Opgeleide vrijwilligers gaan met hun huisdier als AAIteam op pad met (kwetsbare) jongeren, om hen
binnen een veilig kader in hun kracht te zetten en te
laten groeien.
9000 EUR
Zwijndrecht

Arktos
In het kader van actief burgerschap/gehoord worden,
vertellen jongeren hun verhaal via fotografie/tekst,
stellen ze alles tentoon en dialogeren ze over hun
actiepunten.
8500 EUR
Leuven

Arktos
In een wijk in transitie, een (tijdelijke) sportieve hub
creëren als uitlaatklep voor jongeren om er te
bewegen, te leren boksen en krachtoefeningen te
doen.
6000 EUR
Leuven
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ArmenTekort
Schoolverlaters zonder diploma, op maat
ondersteunen via een 'digibuddy', om digitaal toegang
te krijgen tot leuke, goedkope vrijetijdsbesteding en tot
een groter sociaal netwerk.
50000 EUR

Article 27
IT-toegang verlenen aan kwetsbare kinderen/gezinnen
die permanent verblijven op 4 (camping)domeinen in
Philippeville, om de digitale kloof en de corona-impact
te verkleinen.
400 EUR

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Via leergemeenschappen in basisscholen, de
diversiteitscompetenties van schoolteam, studentenin-opleiding en lerarenopleiders verbeteren, t.b.v.
gelijke kansen voor kinderen.
10500 EUR

Asinerie de l'O
In een sociale muildierenhoeve inzetten op de totale
inclusie van kinderen met een beperking, via
schoolactiviteiten en sociale activiteiten (bemiddeling,
werkstages).
15000 EUR
Habay - Habay-la-Vieille

Arteveldehogeschool
In de strijd tegen armoede bij kinderen (0-12j) in 2021
verder inzetten op lerende netwerken, hefbomen naar
rijke kansen en stages ('Eerste Hulp Bij grote
Onderwijskansen').
62469 EUR
Gent

Arteveldehogeschool vzw (Steunpunt Inclusief
Hoger Onderwijs)
Studenten lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs,
professioneel leren omgaan met diversiteit, kinder- en
kansarmoede en ook focussen op warme
partnerschappen met ouders.
10500 EUR
Gent

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.
7000 EUR
Brussel

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ARMOEDE

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.
6847 EUR
Brugge - Sint-Michiels

Associatie Universiteit - Hogescholen Limburg
(AUHL)
Vanuit de studentenraad een wereldfestival
voorbereiden/organiseren met theater, zang en dans,
en daarbij focussen op samenhorigheid, inclusie en
uitwisseling tussen studenten.
8000 EUR
Hasselt

ASSOCIATION BELGE DES MEMBRES DE L'ORDRE
SOUVERAIN MILITAIRE HOSPITALIER DE SAINT-JEAN
DE JER
Zieken en pelgrims in staat stellen om deel te nemen
aan de bedevaart naar Banneux, in het gezelschap van
vrijwilligers van de Orde van Malta.
3000 EUR
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ATLEMO (Atletiek Molenbeek)
Met de jongeren van de sociale atletiekclub, voor
leden/niet-leden een gratis open sportdag met
atletiekinitiaties organiseren, na een moeilijk
coronajaar.
3000 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

Ave Regina
Voor jongeren met beperkingen extra investeren in
laptops en WIFI-bereik, om hun inclusie te bevorderen
en leerachterstand/verminderde motivatie door
corona te verhelpen (24 PC).
1190 EUR
Bierbeek - Lovenjoel

Atletiekvereniging Triathlon Amersfoort
Aanleggen van een extra atletiekbaan om extra
trainingslessen te geven aan buurtkinderen
met/zonder beperkingen en toe te laten dat ze
allemaal samen sporten.
5000 EUR
NEDERLAND

Awel
Awel, een aanspreekpunt voor kinderen/jongeren,
updaten en digitaal afstemmen op kansarme
doelgroepen, via een peer to peer (groeps)chat,
contactapp en betere website.
50000 EUR

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.
5450 EUR
Braives

Autinet
Gepaste studenten/vakantiejobs aanbieden aan
jongeren met autisme, om hun gevoelstoestand op het
werk te meten en hun kansen op duurzame jobs te
vergroten.
50000 EUR

Auxilia
Zorgen voor meer pc's/internetaansluitingen voor
kansarme kinderen die een beroep doen op Auxilia, om
meer effectieve studiehulp op afstand te kunnen
organiseren (20 PC).
1000 EUR
Antwerpen
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Awel
Steunen van Awel, een luisterlijn voor kinderen, om
extra vrijwilligers op te leiden teneinde meer
gesprekken te kunnen beantwoorden via telefoon,
chat, e-mail en interactief forum.
1500 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

Awel
Met jonge vrijwilligers (16-18j) die al meewerken aan
het interactieve Awel-forum, een verbindende peer-topeer chat opzetten: een plek waar ze luisteren en er
zijn voor elkaar.
10000 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

Basisschool Sint Jozef Coloma
In de basisschool culturele activiteiten aanbieden aan
kinderen (museum, theater, workshops, rolmodellen),
om hun ontwikkeling/integratie te bevorderen.
3000 EUR
Mechelen
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Beerschot Vrienden Atletiekclub
In de atletiekclub extra inzetten op kwetsbare jongeren
(aspirant trainer, autonome werkstraf), om hen een
2de kans/succeservaringen te geven, samen met
andere jongeren.
4825 EUR

Bekile Jeugdwerking
Vanuit jeugdhuiswerkingen, tijdens de openingsuren,
boks-, basketbal- en voetbaltrainingen in openlucht
aanbieden, in Anderlecht en Schaarbeek.
3000 EUR
Brussel - Laken

Begeleidingscentrum Stappen
Jongeren uit de jeugdzorg, met een beperkt
huurbudget, helpen bij het inrichten van hun nieuwe
thuis, met het oog op het uitbouwen van hun leven
(studeren/werken).
15000 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

Bethanië
Maatschappelijk kwetsbare, thuisloze jongvolwassenen
(17-25 jaar) voorbereiden op zelfstandig wonen en hen
extra motiveren om hun 'eigen plek' gezellig te maken.
12000 EUR
Genk

Begeleidingscentrum Stappen
Jonge mensen uitnodigen in het Verhalenatelier om op
verhaal te komen, hun levensverhaal te vertellen en er
mét ondersteuning een artistieke project van te
maken.
10000 EUR
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.
7000 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

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.
4980 EUR
Brussel - Laken
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Betonne Jeugd
Alleenstaande ouders in armoede uitnodigen voor
ontmoetingen, maaltijden, wasfaciliteiten; luisterend
oor, kennisdeling, leerrijke activiteiten voor
kinderen/ouders; en vormingen.
180000 EUR
Antwerpen

BGHSG - Blindengeleidehondenschool Genk
Een hondenverblijfskamer met bijbehorende doucheen wasruimte inrichten in de school voor
blindengeleidehonden, om te zorgen voor een
huiselijke sfeer, contact en toezicht.
4000 EUR
Genk

Bindkracht
Verwerven van hulpmiddelen voor specifieke
leerdoelen (uit beker drinken, klok leren lezen), die
vereist zijn tijdens de vaardigheidstrainingen met de
bewoners van Bindkracht vzw.
1000 EUR
Landen
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Blenders
Openbare computerruimtes inrichten waar jongeren
buiten schooltijd terecht kunnen voor digitale
workshops, huiswerkbegeleiding en het gebruiken van
laptops en internet.
750 EUR
Turnhout

Bond zonder Naam Cultuur
In een veilige ruimte met mensen met een diverse
achtergrond, onder begeleiding, een échte dialoog van
hart tot hart voeren vanuit een verbindende BZNspreuk.
5500 EUR
Antwerpen - Deurne

BOS+ Vlaanderen
Met, voor en door jongens van een
gemeenschapsinstelling, een groene ontmoetings-,
gesprek- en rustplek creëren, om hun angst, stress,
uitzichtloosheid en agressie te verminderen.
10000 EUR
Melle

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.
7000 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

Brede School Beringen
Een laagdrempelig sportaanbod met focus op
kwetsbare kinderen organiseren, om hun
ervaringswereld en talenten te prikkelen en hen toe te
leiden naar het reguliere aanbod.
4000 EUR
Beringen
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BuSO Sint-Jozefinstituut
Samen nadenken over een groene, kleurrijke,
ontspannen speelplaats door en voor leerlingen, om er
samen te sporten en trots te toosten op de herwonnen
vrijheid na corona.
8000 EUR

Buurtwerk 't Lampeke
Kwetsbare jongeren trekken als medeeigenaars/promotoren rond met een mobiele,
meerpersoonszitbank met fitnessfuncties, en delen de
vele mogelijkheden met buurtbewoners.
6000 EUR
Leuven

BX Jeunes
Met jonge vrijwilligers van BX-Jeunes, met minimale
middelen kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten
aanbieden aan kwetsbare buurtkinderen, 2x per week
en tijdens schoolvakanties.
4800 EUR
Brussel

Calame
Steunen van een begeleidingscentrum dat jongeren,
i.s.m. hun ouders, via leerondersteuning, herstel en
ateliers helpt om uit te groeien tot autonome, actieve
burgers.
15000 EUR
Sint-Joost-Ten-Node

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.
7000 EUR
Liège - Wandre
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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'.
3000 EUR
Sint-Pieters-Woluwe

CAPAL
Professionals inzake autisme leren werken met
videofeedback, om toe te laten dat gezinnen het
therapeutisch proces van hun kind thuis kunnen
volgen/bespreken met het team.
10000 EUR
Chiny

CAP48 asbl
De studie over de effecten van Viva For Life in de
kinderarmoedesector voortzetten en de aanbevelingen
toepassen om de monitoring en capaciteitsopbouw in
de sector te versterken.
29482 EUR

CAP48 asbl
Cofinancieren van Viva for Life 2020-projecten: La
Rouette in de provincie Luik; Le Goéland in WaalsBrabant; het coördinatienetwerk voor kinderen (RCE)
in Brussel.
25000 EUR
Brussel

CAW Antwerpen
Aansluitend bij de tijdelijke huisvesting en
woonbegeleiding van 8 thuisloze jongeren, inschakelen
van een verhuiswagen om hun spullen naar hun
nieuwe thuis te brengen.
7160 EUR

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ARMOEDE

CAW Boom Mechelen Lier
Starterspakketten met huishoudelijke zaken
(kookgerief, bestek) aanbieden aan kwetsbare
jongeren en thuislozen, om hen te helpen als ze voor
het eerst zelfstandig gaan wonen.
4000 EUR
Mechelen

CAW De Kempen
Woningen van jongvolwassenen en alleenstaanden, die
wegens corona hun job(traject) (tijdelijk) verloren,
inrichten en verfraaien met behulp van een opgeleide
vrijwilliger.
15000 EUR
Herentals

CAW Halle Vilvoorde
Creëren van een radioplatform rond mentaal welzijn
en er met niet-georganiseerde jongeren praten over
hun kopzorgen en vriendschap, afleiding én de weg
naar gepaste hulp.
9000 EUR
Asse

CAW Halle Vilvoorde
Creëren van doorstroomwoningen voor kwetsbare
jongeren uit de jeugdzorg, om hen te leren op eigen
benen te staan, en hen verder helpen via een
startpakket en huurvoorschotten.
15000 EUR
Asse

CAW Oost-Vlaanderen
Voorschieten van een huurwaarborg (met
afbetalingsplan) aan kwetsbare jongvolwassenen en
eenoudergezinnen om in coronatijden snel een
geschikte woning te vinden.
15000 EUR
Gent
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CEMôme
Kinderen (6-13j) uit de leerbegeleiding leren werken
met IT-apparatuur en sociale media, en hen
sensibiliseren rond de gevaren van internet/sociale
netwerken.
400 EUR

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.
3000 EUR
Bièvre

Centre d'Accueil pour Enfants 'La Maison
Heureuse'
Vernieuwen van het dak van het opvangtehuis voor
een 20-tal kinderen (tot 12 jaar) die daar werden
geplaatst wegens mishandeling of problemen van de
ouders of de kinderen.
10000 EUR
Liège

Centre de Coopération Technique et Pédagogique
Creëren van digitale ruimtes om studenten (16-21j) die
digitale en internetvaardigheden willen opbouwen, een
eerlijke, niet-discriminerende digitale toegang te geven
in de provincie Luik.
0 EUR
Seraing

Centre d'Education en Milieu Ouvert (CEMO)
Aanbieden van 11 transitunits aan jongeren (16-25
jaar) die dakloos rondzwerven, om hen autonomer te
maken, en inrichten van 5 nieuwe flats in 2021.
8000 EUR
Brussel
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Centre d'Information et d'Aide aux Jeunes
Kwetsbare AMO-jongeren begeleiden naar een 1ste
geschikte woning, via workshops en netwerking, om
toe te laten dat ze werken aan een persoonlijk schoolof beroepsproject.
15000 EUR
Seraing

Charlotte Beckers
Verbouwen van de keuken van een eventhoeve, om er
na de gezondheidscrisis lokale, duurzame maaltijden
(ontbijt, brunch, smakelijke hapjes) aan te bieden aan
een 10-tal personen.
2500 EUR
Pepinster - Soiron

Children of the world international
Liefde, zorg, eten, onderwijs, sport en opvoeding geven
aan straatkinderen in Brazilië.
1000 EUR
Lasne - Ohain

Chorales Equinox
Een opera opvoeren met kinderen van het koor
Equinox, om hen Bach te leren kennen en om een
slamdichteres in te schakelen als creatieve verteller,
ondersteund door het kinderkoor.
7020 EUR
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.
3235 EUR
Elsene
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Circusatelier Circolito
Met een kar vol circusmateriaal naar wijken in
Vilvoorde fietsen, om jongeren in beweging te krijgen
met diabolo of jongleren, slacklinen of parkourmoves,
eenwieleren of tricking.
6000 EUR
Mechelen

Comme Chez Nous
Aanbieden van een beurs (bedrag, begeleiding) aan
jongeren en eenoudergezinnen in dakloosheid, om hen
te helpen een woning te vinden en zich er thuis te
voelen.
15000 EUR
Charleroi

City Pirates Foundation
Voetbaltrainingen inzetten voor het welbevinden, de
ontplooiing en ontwikkeling van talenten en
vaardigheden en het versnellen van de integratie van
kwetsbare jongeren.
5408 EUR
Antwerpen - Merksem

Coordination des Ecoles de Devoirs du Brabant
wallon
Huistaakinitiatieven uitrusten met een computer met
internettoegang, om kwetsbare schoolverlaters te
helpen geïnformeerde, kritische en betrokken burgers
te worden.
2500 EUR
Ottignies-Louvain-la-Neuve

City Pirates Foundation
Wegens de coronaregels, de kunstgrasvelden van het
sociale voetbalproject openzetten voor mooie,
impactvolle activiteiten voor en door jongeren, onder
de slogan 'Iedereen Piraat'.
7500 EUR
Antwerpen - Merksem

Collectif contre les violences familiales et
l'exclusion
(Gedeeltelijk) betalen van de huurwaarborg om toe te
laten dat grote gezinnen, evenals gezinnen/vrouwen in
een onzekere verblijfssituatie, vlotter een geschikte
woning vinden.
15000 EUR
Liège

Collectif Recherche Et Expression (Cree) asbl
In de nasleep van de sombere crisisperiode, een 7daags 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.
4500 EUR
Sint-Lambrechts-Woluwe
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CPAS de Marche-en-Famenne
Organiseren van eenvoudige, speelse activiteiten voor
kwetsbare ouders en kinderen (3-12j), om een
constructieve relatie en liefdevolle communicatie met
elkaar op te bouwen.
15000 EUR
Marche-en-Famenne

Croix-Rouge de Belgique
Gratis luiers aanbieden aan kwetsbare gezinnen met
jonge kinderen, door het Rode Kruis van België, in het
kader van armoedebestrijding.
4100 EUR
Ukkel

Croix-Rouge de Belgique
Hulp aan slachtoffers van de overstromingen:
eerstehulpposten, warme maaltijden, psychosociale
steun, sanitair materiaal, opruimen van puin,
schoolgerief en herstel scholen.
197090 EUR
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D'Broej
Een parking in Molenbeek tijdelijk als sport/spelsite en
uitlaatklep inzetten voor fysieke buitenactiviteiten voor
kinderen, o.l.v. jongeren van de Brussels Boxing
Academy.
10000 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

De Batterie
Afgestudeerden fotografie/grafiek staan met
kwetsbare jongeren stil bij individuele
levensveranderingen en reiken hen technieken aan om
die momenten vorm te geven en te exposeren.
3987 EUR
Brugge

D'Broej - deelwerking Chicago
Kwetsbare kinderen van de jongerenwerking (16-21j)
en vrijwilligers werken samen, met de steun van
jeugdwerkers, om hun eigen unlock-kamp te plannen,
organiseren en evalueren.
7000 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

De Dauw
Verwerven van 12 snelle, stabiele laptops om kinderen
met autisme en psychose, zonder frustraties, te laten
werken met multimediatoepassingen en
afstandsonderwijs (12 PC).
0 EUR
Wortegem-Petegem - Moregem

D'BROEJ - VMJ
Taalstimulerende en educatieve activiteiten
organiseren, om de leerkansen/schoolloopbaan van
maatschappelijk kwetsbare kinderen te stimuleren.
27300 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

De Katrol
Kansarme kinderen kansrijker maken in Oostende, via
studie- en gezinsondersteuning door studenten uit
sociale en pedagogische opleidingen, en de introductie
van een studiecultuur.
25000 EUR
Oostende

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.
6500 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

De Batterie
Met telkens andere jongeren uit de bijzondere
jeugdzorg, wekelijks een radioshow voorbereiden en
live laten presenteren, om interactie en dialoog te
creëren met hun omgeving.
8000 EUR
Brugge
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De Katrol
Opvolgen en coachen van studenten die kinderen en
ouders met hulpvragen en noden, tijdens de
coronacrisis digitaal, via stoepbezoek of buitenactiviteit
ondersteunen.
25000 EUR
Oostende

De Kompanie
Digitaal versterken van jongeren met beperkingen en
hen bv. op maat leren werken met een
joystick/toetsenbord, om digitaal contact te leggen via
sociale media.
300 EUR
Mortsel
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De Kompanie
Een polyvalente/sportzaal opnemen in een
woonproject voor 15 jongeren, om hen als
dagbesteding maximaal op een speelse manier te laten
bewegen.
5508 EUR
Mortsel

De Oever
Versterken van digitale basisvaardigheden van
jongeren/gezinnen die een beroep doen op de vzw, om
hen te helpen te functioneren in de huidige, sterk
gedigitaliseerde maatschappij (50 PC).
0 EUR
Hasselt - Wimmertingen

De Kruiskenshoeve
Jongeren op momenten dat ze vastlopen thuis, op
school of in hun instelling, via een time-outproject
even tot rust laten komen tussen de natuur en de
dieren op een boerderij.
5848 EUR
Sint-Laureins

De SLOEP
Aankopen van basisbenodigdheden voor kwetsbare
gezinnen met jonge kinderen, versterken
onthaalwerking en wegwerken van digitale
ongelijkheid via e-inclusiewerking.
25000 EUR
Gent

De Lovie
Psychisch kwetsbare jongeren van De Cocon plannen
en organiseren zelf samen een vakantiereisje, ter
versterking van hun engagement, onderlinge sociale
banden en solidariteit.
7500 EUR
Poperinge

De SLOEP
Aankopen van 6 plooitafels voor diverse activiteiten
met ouders/kinderen in het polyvalent lokaal van De
Sloep, een vzw die 25 jaar bestaat.
1861 EUR
Gent

De Lovie
Een lessenpakket rond omgaan met sociale media
laten ontwikkelen en daarmee aan de slag gaan met
puberjongeren met een mentale beperking, om hen
sociaal vaardiger te maken (8 PC).
0 EUR
Poperinge

De Lovie
Voor jongeren met een mentale beperking een visuele
app met beta-methodiek ontwikkelen, om zelfstandig
digitale info over sociale diensten/vrijetijdsbesteding
op te zoeken.
50000 EUR
Poperinge
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De Special Social Club
Mensen met beperkingen via een sportdag stimuleren
om gebruik te maken van dit basisrecht dat bijdraagt
tot welbevinden, ontmoetingen, zelfrespect en het
verleggen van grenzen.
1500 EUR
NEDERLAND

De Sprankel (Buitengewoon Basisonderwijs)
Een nieuwe piano en extra 'boomwhackers' verwerven
om kindjes met een mentale beperking te helpen zich
te uiten, en de jongsten op school vergasten op
muziektheater.
1000 EUR
Mechelen
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De Terrilling
Computerlessen organiseren voor kinderen (7-12j) om
alle kinderen, ook na de coronacrisis, te leren werken
met pc's (voor schoolopdrachten of vrije tijd).
1000 EUR
Beringen - Beverlo

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 OverKophuizen; teneinde ervoor te zorgen dat jongeren van 12
tot 25 jaar, elkaar ontmoeten en sterker worden door
verhalen.
6750 EUR
Leuven

De Wissel
Recente laptops verwerven voor jongeren (12-18j) in
de Bijzondere Jeugdzorg, om hun digitale vaardigheden
te verhogen en hen creatief te leren omgaan met
technologie en media (20 PC).
0 EUR
Leuven

Debateville
Debateville uitbreiden tot scholen en jeugdwerk, en op
nieuw locaties in Brussel; en investeren in GDPRsoftware en een managementsysteem om data correct
bij te houden.
21738 EUR
Brussel

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.
7000 EUR
Brussel
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Debateville
Debat- en spreekvaardigheidsateliers organiseren voor
kinderen (10-14j) om op een leuke manier hun eigen
stem te vinden in de samenleving van vandaag en
morgen.
10000 EUR
Den Draai
Zwemlessen geven aan kwetsbare leerlingen lager
onderwijs, hen toeleiden naar betaalbaar sporten, hun
sociale integratie versterken en het netwerk van hun
ouders vergroten.
3000 EUR
Heist-op-den-Berg

Dispositif relais
NEET-jongeren en ex-gedetineerden (18-25j) vaste
toegang geven tot computers, hen digitaal bijscholen
en hun autonomie versterken, om de digitale kloof te
verkleinen.
1500 EUR
Brussel

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.
7000 EUR
Viroinval - Treignes

Domo Hasselt
Als opvoedingsondersteuning een speeltuintje
aanleggen voor kwetsbare kinderen (1-12j), om hen
buiten te laten stoeien, ten bate van een evenwichtige
ontwikkeling.
6000 EUR
Hasselt
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Don Bosco Stichting
Kwetsbare Don Bosco-jongeren steunen voor hun
voettocht naar Compostella (125 km) en vernieuwen
van het podium (als 'centrale' plek) op het speelplein
Groene Zone Heverlee.
10500 EUR
Leuven - Heverlee

Don Bosco Stichting
Via het project City of Joy in Zambia, opvangen en
vormen van meisjes die wees zijn en/of geleden
hebben onder misbruik of extreme armoede.
5000 EUR
Leuven - Heverlee

Don Bosco Stichting
Opvangen en vormen van meisjes die wees zijn en/of
het slachtoffer waren van misbruik of extreme
armoede, in het project City of Joy, in Zambia.
6000 EUR
Leuven - Heverlee

Ecole communale fondamentale n°8"Frédéric de
Jongh"
Steunen van kinderen in armoede en hen, afhankelijk
van hun noden en verlangens, warme maaltijden,
schoolmateriaal, kleren, schoenen en dergelijke
aanbieden.
1000 EUR
Schaarbeek

Ecole de Cirque de Bruxelles
In de zomermaanden gratis circusactiviteiten
organiseren in het park Tour&Taxis om vaardigheden
en uitwisselingen te stimuleren bij kwetsbare
buurtkinderen (6-12 jaar).
1143 EUR
Brussel

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.
3100 EUR
Fosses-la-Ville

Ecole des Devoirs Reine Astrid
Verkleinen van de digitale kloof via initiatie en
oefeningen, en bijdragen tot een kritische geest en
gelijke kansen op het vlak van IT.
400 EUR
Mons - Nimy

Ecole Initiatique Aurore
Verankeren van natuurkampen en -opleidingen voor
jongeren (5-30 jaar), om hun zelfkennis te versterken,
teneinde zich te ontplooien en te transformeren.
25000 EUR
Ottignies-Louvain-la-Neuve - Ottignies

Ecole communale fondamentale n°8"Frédéric de
Jongh"
De schrijfvaardigheid van kinderen in de basisschool via
toepassingen op tablets koppelen aan IT-initiatie en
voorzien in een met diverse actoren gedeeld
remediëringssysteem.
24314 EUR
Schaarbeek
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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.
7000 EUR
Gent

Ell Circo D'Ell Fuego
Een circuskamp voorbereiden voor
kinderen/lotgenoten die te maken hadden met
intrafamiliaal geweld, met het oog uitwisseling, plezier,
emotionele stabiliteit en zelfbeeld.
6000 EUR
Antwerpen

Ell Circo D'Ell Fuego
Uitbouwen van DigiConnect, een eigen YouTubekanaal
voor en door kwetsbare jongeren die niet worden
bereikt via het klassieke afstandsonderwijs; de online
tutorials zijn afgestemd op gsm-gebruik, en laten
vooral ook toe dat deze jongeren zelf kunnen posten,
om tricks en ervaringen te delen en uit te wisselen.
6000 EUR
Antwerpen

Emmaüs Jeugdzorg
Aan jongeren/gezinnen in thuisbegeleiding laptops
aanbieden, om zich via online onderwijs, informatie,
sociale contacten en hulpverlening, maatschappelijk te
integreren.
0 EUR
Mechelen
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Emmaüs Jeugdzorg
Computers ter beschikking stellen van kwetsbare
schooluitvallers zonder netwerk, om hen digitaal te
ondersteunen en aldus de maatschappelijke verbinding
te herstellen.
750 EUR
Mechelen

Ensemble, pas à pas
(Ex-)kankerpatiëntjes uitnodigen bij een vzw, opgericht
door ouders/lotgenoten, om naar hen te luisteren, hun
isolement te doorbreken en een evenwichtig leven op
te bouwen.
2536.5 EUR
Jette

Erasmushogeschool Brussel
Inzetten op kwalitatieve interacties, professionele
leergemeenschappen, collaboratieve coaching en
EHBO-stages, om de diversiteit in het lerarenkorps te
verhogen.
10500 EUR
Anderlecht

Espace Cultures & Développement
In Brussel nieuwe scholen betrekken bij het 'Digital
School for Youth'-project, om bij te dragen tot de
digitale interesse en vaardigheden van meer kwetsbare
jongeren.
1250 EUR
Brussel

Espace jeunes
Jeugdhuisjongeren vertrouwd maken met nieuwe
technologieën om de digitale kloof te verkleinen en bij
te dragen tot hun autonomie en maatschappelijke
integratie.
250 EUR
Binche
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Et Si La Musique
Iedereen, inclusief kwetsbare kinderen, toegang geven
tot kunst, organiseren van kunststages en culturele
workshops, om ieders kijk op kunst, de andere en de
wereld te verbreden.
10000 EUR
Bastogne

Fondation Jean-François Peterbroeck
Steunen van de werkingskosten van een school en
internaat; een kerstfeest in een vluchtelingenkamp; en
noodhulp aan slachtoffers in Beiroet.
44885 EUR
BURUNDI - DR CONGO (DEMOCRATISCHE REPUBLIEK
CONGO) - LIBANON

ETE
De integratie van mensen uit een kwetsbaar milieu
bevorderen via cultuur- en sportactiviteiten.
3000 EUR

Fondation pour l'Enseignement
Steunen van de algemene activiteiten van de
Fondation pour l'Enseignement.
10000 EUR
Brussel

Favela Street Foundation
Voetbal- en kickboxingtrainingen geven aan kwetsbare
meisjes (13-18j), om hun veerkracht/toekomst te
verbeteren en eventueel zelf coach te worden voor
leeftijdsgenoten.
20000 EUR
NEDERLAND

Fondation Jean-François Peterbroeck
Steunen van jonge Burundese vluchtelingen in Rwanda,
slachtoffers van de ontploffing in Beiroet (Libanon) en
de werking van een school met internaat in Idjwi (DRC).
34045 EUR
RWANDA - LIBANON - DR CONGO (DEMOCRATISCHE
REPUBLIEK CONGO)

Fondation Jean-François Peterbroeck
Steunen van vzw DiversiCom om in Brussel te groeien
en meer mensen met beperkingen in te zetten op basis
van hun vaardigheden, en om na te denken over een
afdeling in Wallonië.
184052 EUR
Wavre - Bierges
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Fondation Prince Laurent
In het Winterplan 2.0 van de Stichting vergezelt een
dierenarts het 'maraudeteam' (Samu Social) om dieren
van daklozen te behandelen en
hondenbrokken/poepzakjes te verstrekken.
2500 EUR
Schaarbeek

Fondation SAMILIA
Realiseren van een actieonderzoek en aanbevelingen,
opleiden van opvoeders en sensibiliseren van jongeren
in jeugdzorginstellingen, om seksuele uitbuiting te
voorkomen.
50000 EUR
Etterbeek

ForceDouce
Compenseren van lagere inkomsten wegens de
coronacrisis, om jongeren met problemen zeilstages te
blijven aanbieden teneinde hen opnieuw een
perspectief te geven.
3000 EUR
Ukkel
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Foyer des Jeunes des Marolles
In het jeugdhuis inzetten op het digitaliseren van
studiebegeleiding, theaterworkshop, ludieke
activiteiten (schattenjacht, quiz) en het nieuwe
tekenfilmproject.
50000 EUR
Brussel

Goods to Give
Fondsen werven in het kader van de 'Back 2 School'actie en schoolmateriaal aankopen om het via een
solidaire webshop/armoedeorganisaties te
herverdelen in België.
10000 EUR
Etterbeek

Friends & Scream United
Tennis organiseren voor iedereen, ongeacht
beperkingen/moeilijkheden, om via de sport aandacht
te krijgen/erbij te horen, net als hun idolen (Elise
Mertens, Novak Djokovic).
4500 EUR
Ukkel

Goods to Give
Inzamelen van giften en geld om schoolmateriaal te
kopen en alles via een solidaire webshop verdelen
onder armoedeorganisaties in België.
10000 EUR

GBS De Springplank
Voor en door kinderen van de basisschool, een ludiek
prentenboek maken over fout/goed gedrag in het
verkeer, aangevuld met een liedje, dansje en een
wandeling in het verkeer.
5000 EUR
Asse

Gemeente Oudsbergen
Met een jongerenwerkgroep on/offline initiatieven
uitwerken rond ontmoeting, ontspanning en
welbevinden, ten bate van het welzijn van jongeren die
het moeilijk hebben door corona.
9680 EUR
Meeuwen-Gruitrode

Goju Karate Laakdal
Een inclusieve karateclub oprichten voor jongeren
ongeacht beperking/situatie, met een apart aanbod
voor G-sporters die desgewenst aansluiten bij de
reguliere trainingen.
6000 EUR
Leopoldsburg - Heppen
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Gooikenshoeve
Opvangen en begeleiden van een 16-jarig meisje met
onbehandelbare psychiatrische diagnoses, binnen een
liefdevolle zorgboerderij, als alternatief voor een
instelling/medicatie.
5000 EUR
Evergem - Ertvelde

Gooikenshoeve
In de zorg- en dagbestedingshoeve voor kwetsbare
jongvolwassenen, een bestel- en aanhangwagen
aankopen, voor het verdelen van bioproducten,
transport, klusjes in de buurt.
12500 EUR
Evergem - Ertvelde

Graines de Soi
Openen van een doorstartplek voor adolescenten die
toe zijn aan schoolcoaching, heroriëntering, workshops
zelfkennis en creativiteit en/of ateliers tuinieren,
bakkerij, hout.
10000 EUR
Érezée
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Greenstars G voetbal
Recreatieve sporten stimuleren bij mensen met
beperkingen, met focus op G-voetbal, om hun
integratie in de club/gemeenschap te bevorderen.
1000 EUR
Boutersem - Roosbeek

Hippisch Zorgcentrum Heikenhof
Verwerven van een nieuwe tillift om aangepast
paardrijden te kunnen blijven aanbieden aan kinderen
en volwassenen met een beperking.
3590 EUR
Meerhout

Groep INTRO
Binnen de 'Okan After School'-werking laagdrempelige
vrijetijdsactiviteiten organiseren voor jonge
nieuwkomers, met aandacht voor doorstroming naar
het reguliere vrijetijdsaanbod.
3111 EUR
Anderlecht

Hobo
Binnen DigitAll, mobiele instrumenten realiseren en
laten uittesten bij Hobo (dagcentrum dak- en
thuislozen), om digitale kennis/materiaal tot bij
precaire doelgroepen te brengen.
5000 EUR
Brussel

Groep INTRO
Een aanloopproject opzetten voor jongeren die
schoolmoe zijn, om hen te helpen de vereiste
vaktechnische competenties te verwerven als
voorbereiding op werkplekleren.
6400 EUR
Anderlecht

Hogeschool Gent-Directie Onderzoek
Taal-rijke' activiteiten inbedden in het basisonderwijs
i.s.m. teamleden van de stageschool, studenten,
pedagogische begeleidingsdienst en lectoren van de
lerarenopleiding.
9869 EUR
Gent

Habbekrats
Inzetten op extra sportruimte, Start-to-Run, work-outs,
vormingen over middelengebruik en veerkracht, en
bate van het welbevinden van jongeren met
meervoudige kwetsbaarheden.
6000 EUR
Gent

Hogeschool PXL
Via ontmoetingsmomenten een coachingstraject
uitwerken rond taalstimulering en warme relaties in de
klas, in het kader van 'Kleine Kinderen, Grote Kansen’
2021.
10500 EUR
Hasselt

Het Open Poortje
De sociale vaardigheden van kleuters preventief
trainen via de 'Raket'-methodiek, om hun overgang
naar de lagere school/beter omgaan met agressie, voor
te bereiden.
40000 EUR
Schilde

Home Louis Mertens
Jongens (6+) die vanwege een moeilijke thuissituatie
verblijven in het tehuis, begeleiden bij hun scholing en
hen ondersteunen om verantwoordelijke, open
volwassenen te worden.
20000 EUR
Tournai - Blandain
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Home-Start Domo
In het kader van gezinsondersteuning aanbieden van
een laptop, een digi- en een educatieve begeleider om
digitale vaardigheden en mediawijsheid te
ontwikkelen.
2500 EUR
Leuven

ICP-Move
G-sporters, maar ook reguliere/niet-sporters, bij
gebrek aan fysieke trainingen, via een leuke app
aanzetten tot meer bewegen, op basis van kleuren,
pictogrammen en cijfers.
6000 EUR
Zonhoven

Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
Uitlenen van specifiek speelgoed, binnen het PACTprogramma, aan ouders met kinderen met (een
vermoeden van) autisme, om de ouder-kindrelatie te
ontwikkelen en te versterken.
750 EUR
Brussel - Laken

Imani Belgium
Een internaat bouwen naast het opleidingscentrum in
Oyugis in Kenia, om kwetsbare meisjes/moeders uit
verre dorpen, toe te laten een beroep te leren en een
inkomen te verwerven.
4000 EUR
Oud-Turnhout

HOWEST
In de lerarenopleiding inzetten op
systeemdenken/teamteaching, om interactiekansen in
de klas te faciliteren, teneinde het leerproces/gelijke
kansen van elk kind te maximaliseren.
10500 EUR
Kortrijk

I-mens / Inloopteam Nieuw Gent
Alleenstaande ouders ondersteunen bij het
combineren van werk met zorg voor de kinderen (0-3j),
en ontmoetingen regelen met 'lotgenoten' om hun
sociaal netwerk te vergroten.
40000 EUR
Gent - Zwijnaarde

HV Uilenspiegel
Kwetsbare jongeren met beperkingen/ASS laten
kennismaken met G-handbal, met het oog op
participatie aan G-handbaltrainingen op school, in
dagcentra of binnen een sportclub.
6000 EUR

In Horto Cerasorum
Maken/opvoeren van een educatief toneelstuk rond de
klimaatproblematiek, teneinde kinderen (lager
onderwijs) aan te moedigen om bewust te zorgen voor
de aarde.
6000 EUR

ICC Belgium
Blinden/slechtzienden digitaal versterken via
workshops om hen voor te bereiden op een
academisch studietraject, teneinde hun talenten te
ontplooien.
0 EUR
Holsbeek

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.
7000 EUR
Couvin

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ARMOEDE

68

International Step by Step Association
Op basis van bestaande literatuur en expertise rond
kleine kinderen en sociale inclusie in de EU, richtlijnen
vastleggen om kwetsbare kinderen en gezinnen
effectief te bereiken.
47736 EUR
NEDERLAND

Jeugdhuis Kabal
De aanleg van een skatepark gebruiken om met
jeugdhuisjongeren zelf toestellen te bouwen,
workshops te organiseren en verbinding te creëren
tussen de jongeren en de buurt.
9500 EUR
Puurs - Ruisbroek

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.
7000 EUR
Charleroi

Jeugdhuis 't Klokhuis vzw
Voor jongeren in Hamme, participatieve
trainingsworkshops organiseren rond skaten,
straatvoetbal, graffiti en woordkunst, om zich als
afsluiter te meten met echte professionals.
7500 EUR
Hamme

Jeugddorp
Bij Cedflex, een dansschool door en voor jongeren, is
dans een inspirerende, veilige manier om jezelf
uitdrukken, anderen te ontmoeten en samen te zijn op
een warme plek.
6000 EUR
Bonheiden

Jeugddorp
Kopen van vzw-laptops om jongeren te helpen digitale
vaardigheden en mediawijsheid te verwerven,
teneinde hun kans op een succesvolle school- en
werkloopbaan te vergroten.
0 EUR
Bonheiden

Jeugddorp
In de jeugdzorgvoorziening, kinderen (inwonend of
ambulant) en hun ouders (vertrouwenspersoon)
intensief begeleiden, vanuit de idee ‘it takes a village to
raise a child’.
4000 EUR
Bonheiden
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Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen
Inzetten op off- en online activiteiten om digitale
inclusie, (basis)vaardigheden en ontwikkelingskansen
van jongeren in de jeugdhulpverlening te versterken.
1125 EUR
Eeklo

Jeunes à Votre Service
Installeren van publieke terminals in Komen-Waasten,
om kwetsbare jongeren gratis info/vacatures te laten
opzoeken, e-mails te bekijken, formulieren in te vullen
en te verzenden.
50000 EUR
Komen-Waasten

Joseph Swinnen
Franse woorden opzoeken in een bibliotheek, ze
uitspreken, begrijpen en dromen, om de sociale kloof
te verkleinen voor leerlingen met taalproblemen, uit
de leerbegeleiding.
2500 EUR
Brussel
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Karel de Grote Hogeschool
Stagescholen begeleiden bij het opzetten van
professionele leergemeenschappen die focussen op
ondersteuningsnoden van leerlingen (warme transities,
diversiteit en kansarmoede).
10500 EUR
Antwerpen

Katholieke Hogeschool Vives Noord
Uitwerken van een digitaal leerpad rond armoede en
diversiteit binnen een 'flipped classroom'-systeem, met
materiaal om te bekijken, te beluisteren of te lezen, en
met casussen.
10500 EUR
Kortrijk

Katholieke Hogeschool VIVES Zuid
Een empathische kijk op kinderarmoede versterken bij
studenten kleuter/lager onderwijs via praktijkcasussen,
kwaliteitsvolle interacties en leergemeenschappen
(PLG).
10500 EUR
Kortrijk

Kattendans
De ecologische groentetuin in een Dogondorp (Mali)
overlaten aan de bevolking, om hun eigen voedsel te
kweken en om de winst van de extra oogst te
investeren in de gemeenschap.
4000 EUR

Koepel van Attracties en Musea
Aan begunstigde organisaties van zeer kwetsbare
gezinnen cheques aanbieden om een vakantie of
daguitstap te boeken aan sociaal tarief in het Netwerk
Iedereen Verdient Vakantie.
100000 EUR
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Kompanjon
Maatschappelijk kwetsbare kinderen aan huis
studieondersteuning aanbieden, met het oog op een
meer gelijke toegang tot onderwijs.
35000 EUR
Gent

Kompanjon
Kwetsbare kinderen aan huis studie- en
opvoedingsondersteuning aanbieden via
hogeschoolstudenten en aldus een brug slaan tussen
welzijn en onderwijs.
35000 EUR
Gent

Kompanjon
Kwetsbare kinderen aan huis laten begeleiden door
hogeschoolstudenten, om hun gelijke toegang tot
onderwijs, welzijn en een kansrijke toekomst te
verbeteren.
70000 EUR
Gent

Kompanjon
Via online buddy's bijdragen tot digitale vaardigheden
en het sociale weefsel van anderstalige nieuwkomers
om hun transitie naar het secundair onderwijs voor te
bereiden.
600 EUR
Gent

Koninklijke Lyra T.S.V.
In Lier, leuke voetbalactiviteiten organiseren voor
meisjes/kinderen met sociale noden, en jongeren (16+)
opleiden tot community voetbaltrainers op maat van
kwetsbare doelgroepen.
5995 EUR
Lier

70

La Chaîne de l'Espoir
De kosten dragen van het initiatief om een Congolees
meisje met een hartafwijking in België te behandelen
met hartkatherisatie, een techniek die in DRC niet
bestaat.
7400 EUR
Sint-Lambrechts-Woluwe

La grande maison
Creëren van een IT-initiatieatelier om kwetsbare
jongeren te leren werken met computers, teneinde
hun maatschappelijke integratie en gelijke kansen te
bevorderen.
500 EUR
Malmedy

La Chaîne de l'Espoir
Zorgen voor permanente bijscholing en instrumenten
voor een nieuwe dienst voor hartchirurgie bij jonge
kinderen en baby's, in het King Faisal Hospital, in Kigali,
Rwanda.
10000 EUR
Sint-Lambrechts-Woluwe

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."
1000 EUR
Ittre - Haut-Ittre

La Chaîne de l'Espoir
Dekken van verblijf en zorg in België van een kwetsbaar
Congolees meisje met een hartafwijking die moet
worden behandeld met een techniek die in DRC niet
bestaat.
7400 EUR
Sint-Lambrechts-Woluwe

La Maisonnée
Aanbieden van 5-daagse vakantieverblijven in België
(zee, Ardennen e.a.) aan 8 weeskinderen van het
tehuis, om in te spelen op hun vakantiewensen en noden.
4000 EUR
Ittre - Haut-Ittre

La Chaloupe AMO
Inspelen op studieproblemen van leerlingen door hen
via een digitaal platform te verbinden met HOstudenten om snel/gratis, virtueel/fysiek bijles te
krijgen over een vak.
50000 EUR

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.
7000 EUR
Huy

La Cité Joyeuse société Royale - Le Foyer des
Orphelins
Woonruimte, activiteiten, vakantiekampen, zorg en
therapie aanbieden aan kinderen in moeilijkheden,
met het oog op hun welzijn en ontplooiing.
3000 EUR
Sint-Jans-Molenbeek
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L'Arche Belgique Francophone
Zoeken naar jonge vrijwilligers om 3 tot 12 maanden
bijstand te verlenen aan het leidinggevend personeel
van opvangcentra voor mensen met een mentale
beperking.
500 EUR
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L'Archée asbl - Accompagnement de Femmes en
Difficulté (A.F.D.)
Een tehuis voor moeders met kinderen/materiële
problemen steunen, om de al voor corona verworven
schoolkennis te behouden en om de kleinsten (2-5j) te
behoeden voor ongelijkheid.
8000 EUR
Libramont-Chevigny

Latitude Jeunes
Jongeren uit de leerbegeleiding leren werken met ITapparatuur via animaties, workshops en oefeningen,
om de digitale kloof en de corona-impact te verkleinen.
750 EUR

Le Ballon Vert
De IT-uitrusting moderniseren om kinderen met
leermoeilijkheden sneller en beter te helpen om zich
met behulp van IT-oplossingen duurzaam te integreren
in het gewoon onderwijs.
8000 EUR
Étalle

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.
3000 EUR
Brussel - Neder-over-Heembeek

Le Monde des Possibles
Precaire jongeren (15-25j) leren werken met digitale
tools (video, animatie, mapping, 3D) via workshops
'digitale kunst', om een verlangen/passie te delen (op
social media).
50000 EUR

Le Bateau ivre - Maison d'accueil
Jongvolwassenen in het opvangtehuis uitdagen om een
(fysieke) trektocht te organiseren, die hen helpt om na
te denken over hun toekomst en integratie als
verantwoordelijk burger.
2500 EUR
Watermaal-Bosvoorde

Le Petit Vélo Jaune
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.
7000 EUR
Watermaal-Bosvoorde

Le Bateau ivre - Maison d'accueil
Verwerven van een woning om geplaatste jongeren
vanaf 16 jaar, begeleid door het opvangtehuis,
geleidelijk voor te bereiden op een zelfstandig leven in
de maatschappij.
47500 EUR
Watermaal-Bosvoorde

Lejo
Een lokaal inrichten om jongeren toegang te geven tot
laptops met internet en een office-pakket voor
huiswerk-, sollicitatie- en mediaondersteuning; in
samenwerking met partners.
500 EUR
Gent - Sint-Amandsberg
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Lejo
Van/voor jongeren een opnamestudio/digitaal
platform uitbouwen, om bij te leren in studiotechniek,
beats/teksten, performance, slam poetry en om hun
stem digitaal te verspreiden.
50000 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

Les Pouces
Op vraag van de opgevangen kinderen, dit jaar voor
hen een sneeuwvakantie organiseren, om aldus met dit
initiatief terug aan te sluiten bij de periode voor
corona.
7000 EUR
Anderlecht

Lejo
Een lokaal met laptops en internet inrichten om
jongeren via ervaringsgericht leren te helpen met hun
huiswerk, sollicitatie, mediawijsheid en de
ontwikkeling van hun kwaliteiten.
500 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

Les Stations de Plein Air
Organiseren van een vakantiestage in openlucht om
kinderen met doofheid of slechthorendheid toe te
laten zich samen met andere kinderen zorgeloos te
ontplooien.
2950 EUR
Sint-Pieters-Woluwe

Les Cailloux
Rustgevend herinrichten van de leefomgeving van de
leefgroep van kinderen (10-13 jaar) met een beperking
of psychische problemen, om bij te dragen tot hun
mentale gezondheid.
4000 EUR
Ukkel

Leuven Bears
Vriendschappelijke wedstrijden rolstoelbasketbal
organiseren om jeugdsporters met leeftijdsgenoten
van andere clubs te laten spelen en deze sport op de
kaart te zetten.
6000 EUR
Leuven

Les Exploits Sportifs
Kwaliteitsvolle buitenschoolse activiteiten ook
toegankelijk maken voor kwetsbare kinderen om bij te
dragen tot hun zelfvertrouwen, welzijn en ontplooiing.
1600 EUR

Maison de Jeunes de Saint-Hubert
De leerbegeleiding in het jeugdhuis uitbreiden met
mobiele teams in 3 deelgemeenten, om geïsoleerde
kinderen die schoolmoe zijn, te bereiken, ondanks
corona/ mobiliteitsproblemen.
4500 EUR
Saint-Hubert

Les Piloux
Een nieuwe inclusieve crèche materieel uitrusten om
minimum 7 kinderen met beperkingen op te vangen,
teneinde hen te laten opgroeien/interageren met
kinderen zonder handicap.
5000 EUR
Brussel - Neder-over-Heembeek
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Maison de Jeunes Les Leus
Kwetsbare jeugdhuisjongeren slim leren werken met
computers en internet, via initiatie- en
trainingsmomenten, om de digitale kloof te verkleinen.
150 EUR
Couvin - Frasnes
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Maison des enfants Clair Matin - Œuvres sociales
de l'armée du salut
Vernieuwen van het meubilair (stoelen, tafels, zetels)
voor kleine en grotere kinderen.
8000 EUR
Brussel

Maison des Jeunes de Florennes
Jeughuisjongeren uitnodigen om hun beeld van
Florennes als ideale stad zichtbaar te maken via het
spel 'Minecraft', en de voorgestelde veranderingen
aankaarten bij de gemeente.
250 EUR
Florennes

Make it Work
De talenten van jongeren (17-25j) met een justitieel
verleden, bekrachtigen, via
attitudecoaching/sollicitatietraining, om hen te helpen
een duurzame job te vinden.
300 EUR

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.
7000 EUR
Sint-Gillis

Medisch Pedagogisch Centrum Terbank : Dienst
Attraktief
Bewegingsproject met fietsen en vooral MTB, om
jongeren met beperkingen/gedragsproblemen/autisme
een uitlaatklep te geven en aan te zetten tot meer
actief sporten en bewegen.
6000 EUR
Leuven - Heverlee
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Mentelity Foundation
Bouwen van een 'pumptrack' voor jongeren
zonder/met beperking, een skatepark met ook
faciliteiten voor scooters/bmx/rolstoelen, om samen
plezier te maken.
20000 EUR
NEDERLAND

MIC-ADOS
Teruggetrokken tieners in de bijzondere jeugdzorg,
meer zuurstof/versterking bieden tijdens
schoolvakanties, via toegang tot cultuur, waarden,
buiten leven in groep.
10000 EUR
Marche-en-Famenne

Mikembo/Mukini
Steunen van een school in Kisangwe (DRC), om te
voorzien in de scholing van 10 kinderen in het
schooljaar 2021/2022.
2000 EUR
Perwez

Mikembo/Mukini
Steunen van de scholing in de school van Kisangwe.
26186 EUR
Perwez

Minya Village
Ondersteunen van het schoolproject Minya Village in
Ghana.
1000 EUR
Heist-op-den-Berg

Move Forward Foundation
Wegens corona meer sporttrainingen en -ateliers
(dans, boksen, basket, street gym) aanbieden aan
getraumatiseerde tieners in stedelijke
asielcentra/armoedewijken.
10000 EUR
NEDERLAND
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MPI Oosterlo
MPI-bewoners via fietsdagen, start to walk/run, tennis
aanzetten om meer te bewegen, ten bate van hun
fysieke/mentale gezondheid en de sociale cohesie in
organisatie en buurt.
3500 EUR
Geel

Musique Espérance Belgique Francophone
Muziek-, vertel- en kunstworkshops organiseren tijdens
de lesuren en die ervaringen verwerken in de andere
lessen, ten bate van de ontplooiing van kwetsbare
leerlingen.
15000 EUR

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.
7000 EUR
Genk

Nerdlab
Via het makerscollectief Nerdlab, met
jongeren/leerkrachten van een jeugdinstelling een
experiment rond kunst/dromen en technologie
opzetten, om leercontexten te combineren.
9500 EUR
Gent

Niña Skateboarding
Skateboardlessen geven aan kinderen met ASS in hun
vertrouwde, prikkelarme omgeving, via een mobiel
pop-up skatepark, met het oog op hun veerkracht en
mentale gezondheid.
6000 EUR
Kermt - Kuringen
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Notre Abri pour les tout-petits
Herinrichten van een speelplein met duurzaam
materiaal uit gerecycleerd plastic, om het plezier en de
psychomotoriek van de allerkleinsten te bevorderen.
10000 EUR
Brussel

Objectif Bien Être
Spelenderwijs Nederlands leren via ludieke, creatieve
en pedagogische activiteiten en oefeningen.
1500 EUR
Sint-Joost-Ten-Node

OCMW Mechelen
Jonge alleenstaande (zwangere) moeders
ondersteunen, met het oog op de ontwikkelingskansen
van hun kind (0-3j) en ook om hen te helpen
geëmancipeerde volwassenen te worden.
135000 EUR
Mechelen

Odisee
Handgrepen aanreiken aan studenten/leerkrachten om
executieve functies rond autonoom handelen voor
kinderen toegankelijker te maken via extra stimulering
van hun taaldenken.
10500 EUR
Brussel

OIRD - IOSD BRUSSELS (Organisation
Internationale pour la Réussite et le Développement)
Weekend/vakantieactiviteiten aanbieden, om
kwetsbare kinderen de nodige 'zuurstof' te geven voor
hun persoonlijke ontwikkeling, zelfvertrouwen en
stressbestendigheid.
4000 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

OLSE Merksem Handbal Club
In de reguliere handbalclub, ook rolstoelhandbal voor
G-sporters aanbieden, naast topsport,
jeugdbegeleiding en breedtesport.
4000 EUR
Antwerpen - Merksem
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One Child One Dream
Coaching en capacity building aanbieden aan
organisaties, om toe te laten dat ze kinderen
professioneler kunnen stimuleren om hun kansen te
ontwikkelen.
6500 EUR
Gent

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.
7000 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

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.
6600 EUR
Kortrijk - Heule

ORGALE- AIDE A L'ENFANCE
Steunen van kinderen met
leerproblemen/schoolmoeheid, hen helpen bij het
behalen van hun einddiploma, en gezinnen met
problemen materieel en financieel steunen.
389000 EUR
FRANKRIJK
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Oud-Heverlee Leuven
Vanuit de buurtwerking voetbaltraining aanbieden aan
kwetsbare kinderen, om het voetbal en aansluiting bij
een club toegankelijk te maken voor alle kinderen.
5500 EUR
Leuven - Heverlee

Oxfam Solidariteit
Steunen van de Oxfam Trailwalker, een sportieve én
solidaire wandeling in de Ardennen, waarbij
deelnemers geld inzamelen om Oxfam te helpen in de
strijd tegen armoede.
1000 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

Oxybulle
Buitenschoolse activiteiten, begeleid door vrijwilligers,
aanbieden aan kinderen die geplaatst zijn in
pleeggezinnen, om hen te helpen zich open te stellen
voor de wereld.
6000 EUR

OX6GENE
Aankopen van vereiste schoolbenodigdheden zoals een
schooltas, werkkleding en zelfs warme maaltijden, voor
kwetsbare leerlingen.
1000 EUR
Schaarbeek

OX6GENE
Installeren van een wifi-netwerk op school, en
aankopen van 75 tablets om de leerlingen te leren
omgaan met computers en met het online opzoeken
van informatie.
20640 EUR
Schaarbeek
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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).
7000 EUR
Brussel

Palais des Beaux-Arts
Aan zo'n 1500 jonge, kwetsbare Brusselaars een gratis
geleid bezoek aan een tentoonstelling van David
Hockney in Bozar aanbieden, om de cultuurwereld
voor hen te openen.
5000 EUR
Brussel

Pamperbank Brussel-Stad (gevestigd in Huis van
het Kind - Ket in Brussel vzw)
Inzamelen en verdelen van ongebruikte luiers aan
kwetsbare gezinnen in Brussel, om hen vervolgens toe
te leiden naar een gezinsondersteunend aanbod in de
buurt.
4100 EUR
Brussel

P.A.S.S.AJ.E. Service L'Escale
Organiser des activités et des stages individuels pour
les enfants hébergés à L’Escale afin que chacun puisse
s’épanouir et développer une image positive de luimême.
4000 EUR
Schaarbeek

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.
7000 EUR
Brussel

Pigment
Eenoudergezinnen zonder wettig verblijf ondersteunen
in hun traject naar geldige verblijfsdocumenten en een
zelfstandig/stabiel leven, en hen ook nadien blijven
begeleiden.
160000 EUR
Brussel

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.
4000 EUR
Verviers

Poussière d'étoile
Steunen van meerdere verenigingen die peuters en
kleuters opvangen in Brussel en Waals-Brabant.
97000 EUR
Oudergem

Poussière d'étoile
Steunen van verenigingen die zich inzetten voor
kwetsbare kinderen: L’Amarrage (gevaarlijke
thuissituatie), La Petite école (schoolbezoek) en TADA
(weekendschool).
77000 EUR
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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.
5000 EUR
Charleroi - Monceau-sur-Sambre

ReMuA
Samen muziek beoefenen in workshops in Brussel en
Luik, om bij te dragen tot sociale integratie en gelijke
kansen, en tot het recht op cultuur voor iedereen,
vooral voor jongeren.
20000 EUR

ReMuA
Kinderen uit lager/kleuteronderwijs op school muzikaal
opvoeden o.l.v. ReMuA-muzikanten en de ateliers
jaarlijks afsluiten met een concert, begeleid door
professionele orkesten.
5000 EUR

Resis
In de huistaakbegeleiding ook inzetten op het
verwerven van digitale vaardigheden, om de leerlingen
in staat te stellen deel te nemen aan online en/of
digitale schoolactiviteiten.
50 EUR
Schaarbeek

REZOLUTION
Aan kwetsbare jongeren (12-26j) in de vzw, ITmateriaal ter beschikking stellen en hen er autonoom
leren mee werken, om de sociale en digitale kloof te
verkleinen.
300 EUR
Anderlecht
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Rise for Kids Belgium
Bijdragen tot het welbevinden en de scholing van
kinderen in de bijzondere jeugdzorg, in noodsituaties
of met een gedetineerde ouder.
11343 EUR
Elsene

Ruralternatif
Kwetsbare kinderen in creatieve workshops leren om
hun emoties te uiten/eigenheid te ontwikkelen; en de
producties tentoonstellen/bespreken met
professionals kinderwelzijn.
7152 EUR
Neufchâteau

Sant'egidio Bxl Europe
In de school van de vrede Sant’Egidio krijgen kwetsbare
kinderen gratis schoolondersteuning en concrete
gezinshulp, binnen een educatiemodel dat hun sociale
integratie bevordert.
5000 EUR
Brussel

Schola ULB
Inschakelen van ULB-studenten om kinderen met
leermoeilijkheden uit LO en SO, tijdens de
gezondheidscrisis gratis, kwaliteitsvol te ondersteunen.
20000 EUR
Elsene

School na Ziekenhuis
Steunen van 'School Na Ziekenhuis', om gratis
studiebegeleiding aan te bieden aan langdurig zieke of
revaliderende leerlingen.
4000 EUR
Antwerpen

Secours Populaire Wallonie Bruxelles
Steunen van de solidaire 'Groene Kerstman'-tour, om
warmte en troost te brengen aan kinderen, jongeren,
geïsoleerde mensen in een (grote) kansarmoede.
2600 EUR
Evere
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Seuil
Bijpassen van het loon voor een administratief
manager in de open jeugdzorginstelling (SAS) om de
educatieve en pedagogische missies optimaal uit te
voeren.
11000 EUR
Etterbeek

Sint Vincentius Vereniging Heilig Hart te SintAmandsberg - SIVI
De 2dehandsboetiek Vincent
verplaatsen/toegankelijker maken voor het kwetsbaar
publiek en de vrije ruimte gebruiken als naaiatelier,
hersteldienst, creatieve en ontmoetingsplek.
6000 EUR
Gent - Sint-Amandsberg

Slim-huiswerkklas
Kansarme leerlingen van de lagere school
buitenschools begeleiden bij hun huiswerk, leerstof,
power points en pre-teaching; en voor hen ook een
computer vrijhouden.
0 EUR
Antwerpen - Hoboken

Solidarcité asbl
Vernieuwen van website, logo en
communicatiemiddelen van het burgerinitiatief
Solidarcité dat jongeren (16-25j) aanzet om via
vrijwilligerswerk/opleidingen te groeien als burger.
9000 EUR
Anderlecht

Solidarité Réussite
Leerlingen thuis begeleiden om solidair bij te dragen
tot hun slaagkansen op school.
130000 EUR
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Solidarité Réussite
Aanbieden van schoolbegeleiding door
studentenvrijwilligers aan huis bij leerlingen met
problemen.
200000 EUR

Solidarité Réussite
Aanbieden van schoolbegeleiding door
studentenvrijwilligers aan huis bij leerlingen met
problemen.
150000 EUR

Solidarité Réussite
Aanbieden van schoolbegeleiding door
studentenvrijwilligers aan huis bij leerlingen met
problemen.
150000 EUR

SOS Jeunes - Initiatives Jeunesse
Steunen van het globale administratieve beheer van de
projectwerking van het initiatief dat jongeren en
gezinnen in moeilijkheden opvangt en begeleidt.
50000 EUR
Elsene

SOS Villages d'enfants Belgique
Psychologisch ondersteunen van kinderen in de
bijzondere jeugdzorg (in Chantevent) en systematisch
versterken van de band met hun broer of zus, ten bate
van ieders welbevinden.
12000 EUR

Spinnaker
Voor sporters met fysieke noden speciale fietsen
verwerven, om hen, in het kader van de uitbouw van
het fietsproject, samen met nieuwe kinderen, te blijven
activeren.
6000 EUR
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St. Vincentius conferentie Bree
Aansluitend bij het project 'menstruatie-armoede',
gedeeltelijk herinrichten/restylen van de
winkelafdeling van de lokale St.-Vincentiusafdeling, om
jongerenarmoede te verzachten.
3500 EUR
Bree

Stichting Project Fearless
Uitbreiden naschoolse teamsportprogramma's
(running, rugby) voor meisjes (9-14j) in kansarme
wijken, om hen, met behulp van rolmodellen,
fysiek/mentaal te empoweren/integreren.
20000 EUR
NEDERLAND

Stadsbestuur Gent - Onderwijscentrum
Aanwerven van een extra brugfiguur op een school
met veel gezinnen in een kwetsbare situatie om bij te
dragen tot de sociale mobiliteit en tot de ontwikkeling
van de kinderen.
44000 EUR
Gent

Stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite
kinderen- Child Focus
Steun voor de algemene werking van Child Focus, een
Stichting die zich inzet voor vermiste en seksueel
uitgebuite kinderen, om hun leven, ontplooiing en
rechten te beschermen.
100000 EUR

Stadsbestuur Oostende
Aanwerven en coachen van een extra brugfiguur om de
gekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs
te verhogen en een zorgcontinuüm te creëren vanaf de
peutertuin.
42308 EUR
Oostende

Stichting Welkom in Utrecht
Inschakelen van denkkracht/medewerkers om
sport/ontmoetingsfaciliteiten te organiseren voor
vluchtelingen, als ondersteuning en aanvulling bij
bestaande initiatieven.
3500 EUR
NEDERLANDSE ANTILLEN

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk
Inzetten op aangepaste sportoefeningen en
wetenschappelijke kennis om het zelfvertrouwen en de
conditie van chronisch zieke kinderen toch op peil te
houden.
16000 EUR
NEDERLAND

Stichting Wielewaal
In een aangepast vakantiepark een weekend vol sport
aanbieden aan jongeren met spierziekten, om hen te
stimuleren intens te participeren, socializen en
oefenen.
5000 EUR
NEDERLAND

Stichting Ontmoetingscentrum Entree Amersfoort
Voor kwetsbare anderstalige kinderen, naschoolse
studiebegeleiding opzetten die sociale en
rekenvaardigheden combineert met speelse fysieke
oefeningen.
6000 EUR
NEDERLAND

Stijn - Dienstencentrum 't Weyerke
Een betaalbare gespecialiseerde thuisoppasdienst met
verpleegkundige vrijwilligers aanbieden aan gezinnen
met een kind met intensieve en/of chronische
medische zorgnoden.
4000 EUR
Heusden-Zolder
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Study kids support (SKS)
Aan jongeren gratis pc-toegang geven i.h.k.v. projecten
en reflecties, om hun digitale competenties te
ontwikkelen en nieuwe talenten te stimuleren (25 PC).
1250 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

Take Off asbl / Projet ClassContact
Via het gratis ClassContact-systeem online verbinden
van 6 kinderen met een ziekte/in revalidatie, uit de
provincie Luxemburg, met hun klas/vrienden.
14119 EUR
Brussel - Haren

Suyana Peru
Een lokale 'Hoop'-ngo steunen om de levenskwaliteit te
verbeteren van de armste inwoners van een
sloppenwijk in Lima (Peru) en sensibiliseren van
mensen in het Noorden.
4000 EUR
Heusden-Zolder

Technische Scholen Mechelen (TSM)
Leerlingen deeltijds onderwijs gaan in coronatijden
creatief aan de slag met slam poetry/urban woorden,
teneinde zichzelf te motiveren om hun opleiding af te
werken.
3200 EUR
Mechelen

SYNTRA Limburg
Inzetten op kinderopvang, materiële ondersteuning en
een sterk netwerk voor kansarme eenoudergezinnen;
en delen van expertise rond opleiding, tewerkstelling
en vrije tijd.
180000 EUR
Genk

TEJO Brasschaat Schoten
Steunen van TEJO Brasschaat om met professionele
therapeuten (als vrijwilligers), laagdrempelige,
therapeutische hulp te verlenen aan jongeren (10-20
jaar).
4000 EUR
Brasschaat

't Prieeltje
In een nieuwbouwproject voor semiinternaatskinderen 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.
4000 EUR
Tienen - Hakendover

The Red Pencil (Europe)
Inzetten van kunst- en muziektherapie om asielzoekers
te helpen bij het verwerken van traumatische
ervaringen en om hun veerkracht en integratie in
België te bevorderen.
10000 EUR
Etterbeek

Take Off asbl / Projet ClassContact
Kinderen die om medische redenen niet naar school
kunnen gaan, via gratis computerapparatuur verbinden
met hun klas om hun scholing voort te zetten (26 PC).
1300 EUR
Brussel - Haren
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Thomas More Kempen
In de lerarenopleiding inzetten op traumasensitief
onderwijs; en opzetten van leergemeenschappen; om
gelijke kansen in het kleuter- en basisonderwijs te
versterken.
10500 EUR
Geel
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Thomas More Mechelen-Antwerpen
De professionele omgang met diversiteit,
kinder/kansarmoede in de lerarenopleiding
kleuter/basisonderwijs blijven versterken, binnen het
project 'Kleine Kinderen Grote Kansen'.
10500 EUR
Mechelen - Walem

ToekomstAtelierdelAvenir (TADA)
Steunen van 'TADA for Life', het alumninetwerk van
TADA, om te blijven bijdragen tot scholing,
burgerschap, empowerment en dialoog, en een
inclusieve samenleving.
209666 EUR
Brussel

T'Hope
Via een co-creatief jongerenkamp/ontdekkingsreis
voor en door kwetsbare jongeren, ontdekken ze
zichzelf/de groep en tanken ze verse zuurstof en
bakken energie.
10000 EUR
Roeselare

ToekomstAtelierdelAvenir (TADA)
Steunen van ToekomstATELIERdelAvenir, een vzw die
burgers en bedrijven betrekt bij het welbevinden, de
emancipatie en integratie van sociaal kwetsbare
jongeren in Brussel.
40000 EUR

Thope
Woningen (tijdelijk) onderverhuren aan vluchtelingen,
en hen steunen met een 'woon-cv'/in hun moedertaal
vertaalde huurcontracten, om hen te helpen bij het
vinden van een thuis.
6000 EUR
Gent - Zwijnaarde

Tienerwoorden.be
Een preventie- en voorlichtingswebsite waar
adolescenten anoniem vragen kunnen stellen aan
specialisten, beheren en promoten; en opleiden en
begeleiden van het team.
35000 EUR
Ukkel

ToekomstAtelierdelAvenir (TADA)
Steunen van het oud-leerlingennetwerk van TADA, dat
de vzw actief helpt om de scholing en het welbevinden
van maatschappelijk kwetsbare tieners te vergroten,
ten bate van een meer inclusieve maatschappij met
gelijke ontwikkelingskansen voor iedereen.
398598 EUR
Brussel
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ToolBox
Strategisch opbouwen van een duurzaam digitaal en
menselijk ecosysteem om het potentieel van sociale
organisaties en vrijwillige professionals maximaal te
ontsluiten.
4000 EUR

Tripura Foundation Inc
Steunen van Hope Stations om kwetsbare kinderen in
Indische dorpen oefeningen fonemische intelligentie te
geven, educatie, karakterontwikkeling en voedzame
minimaaltijden.
5000 EUR
VERENIGDE STATEN

UC Leuven
Rond taalstimulering, warme relaties en interactie,
gezamenlijk coteachen/videocoachen door
kleuteronderwijzers en studenten, om de
lerarenopleiding te professionaliseren.
10500 EUR
Leuven - Heverlee
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Uilenspel
Met vrijwilligers 1u/week een kwetsbaar kindje aan
huis begeleiden ('spelend leren') en opbouwen van een
vertrouwensband met de ouders, om hun netwerk uit
te breiden.
30000 EUR

Uit de Marge
Steunen van een samenwerkingsverband tussen jeugden 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.
7000 EUR
Antwerpen - Berchem

ULAC (Union de locataires d'Anderlecht-Cureghem)
In het Grondelspark (Anderlecht) een kinderplein
aanleggen met speelhuisjes, stoelen, schommels en
een speeltoren, om voor hen een eigen speel- en
praatplek te creëren.
6124 EUR

"Une aventure 6 maternelle"
De sociale kas op school steunen om de kosten voor
culturele, recreatieve en sportactiviteiten, crèches,
warme maaltijden te betalen voor gezinnen in
armoede.
1000 EUR

"Une aventure 6 maternelle"
Organiseren van muziekanimatie voor kleuters, met de
steun van vzw Jeunesses musicales, om bij te dragen
tot hun gevoel voor ritme en diversiteit, het
onderscheiden van klanken enz.
16520 EUR
Schaarbeek
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Uningo
Dekken van de transactiekosten van de donaties, via
het Uningo platform, voor een aantal door BNP Paribas
Foundation gekozen VZWs.
10000 EUR

Unité Scoute des Marolles
Alle kinderen (6-18j) toegang geven tot de sociaaleducatieve scoutseenheid in de Marollen, om bij te
dragen tot verbinding en emancipatie, inclusie en
solidariteit.
8500 EUR
Elsene

Université de Liège (Service d'Analyse et
d'accompagnement du Développement professionnel
des Enseignants)
Franstalige scholen met geschonken handboeken
stimuleren om de 'P.A.R.L.E.R.'-methode te gebruiken,
teneinde kwetsbare kinderen met diverse noden, beter
te leren praten en lezen.
25000 EUR
Liège

UZ Brussel Foundation
Instrumenten verwerven om in de Appeltuin
(kinderziekenhuis UZ Brussel) muziektherapie te geven
aan alle zieke kinderen, om hen te helpen hun emoties
te uiten via een instrument.
1000 EUR
Jette

Vaderklap
Maken van thematische podcasts en artikels, voor en
door vaders, rond vaderschap (adoptie, holebi,
kansarmoede, vluchteling, weduwnaar), teneinde
anderen te inspireren/motiveren.
5000 EUR
Beveren-Waas
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VICTORy FOR KIDS
Kwetsbare kinderen (tot 12j), met diverse
jeugdzorgactoren leren fietsen, zwemmen en toeleiden
naar jeugd/sportbewegingen, binnen het initiatief
VICTORy FOR KIDS.
9000 EUR
Mechelen - Leest

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.
4000 EUR
Antwerpen - Wilrijk

VOC Opstap
Binnen Pixel werken jonge vrijwilligers, met jongeren
met ondersteuningsnoden een gestructureerd
vakantieaanbod uit, om hen te helpen zich met hun
leeftijdsgenoten uit te leven.
10400 EUR
Roeselare

Vrije Universiteit Brussel
Met kinderen in Brussel (5-6de leerjaar) fysieke/online
workshops organiseren rond archeologie, wiskunde,
klimaat op kindermaat, om universitaire/hogere
studies te promoten.
20750 EUR

War Child Holland
Vaste TeamUp-sport/spel/bewegingsactiviteiten
aanbieden aan vluchtelingenkinderen om hen te leren
omgaan met traumatische ervaringen en bij te dragen
tot ontmoetingen/integratie.
10000 EUR
NEDERLAND
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Warm Hart Houthalen
Met studenten lerarenopleiding en een coach, in
Houthalen huiswerkbegeleiding organiseren voor de
meest kwetsbare kinderen uit het lager onderwijs, om
hun scholing te bevorderen.
3340.91 EUR

WebEvasion
Via de 'levensschool', professioneel ondersteunen van
jongeren met het oog op een scholing met meer
autonomie en op een levensproject opgebouwd via
groepsbubbels (i.p.v. gezin).
5000 EUR
Bastogne

Wereldhuis Bonangana
Meer laptops/chromebooks aankopen om ze tijdens
het schooljaar gratis uit te lenen aan kinderen van de
huiswerkbegeleiding, teneinde hun schoolresultaten te
verbeteren (25 PC).
1250 EUR
Sint-Niklaas

Young FENIX
Prijs voor een burgerinitiatief dat coachingtrajecten
rond mentaal welzijn aanbiedt aan jongeren en hen in
podcasts laat vertellen over racisme, zelfbeeld,
gameverslaving.
7500 EUR
Antwerpen - Borgerhout

YouthStart Belgium
Een digitale strategie ontwikkelen om de toegang tot
YouthStart-activiteiten te verbeteren en de
dienstverlening beter aanpassen aan de verwachtingen
van NEET-jongeren.
50000 EUR
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YouthStart Belgium
De ondernemingszin van NEET-jongeren trainen om
hen een beeld te geven van de attitudes en
vaardigheden die vereist zijn om zich op school of
professioneel te (re-)integreren.
30000 EUR

Zaalvoetbal 'Club 80' - KK Malle Beerse
Inclusietornooien zaalvoetbal organiseren met Gsporters met een licht mentale en/of fysieke handicap,
en mensen uit hun omgeving, om samen plezier en
succes te ervaren.
5000 EUR
Malle

Zarafa
In een crèche focussen op welbevinden/ontplooiing
van elk kind, om ervoor te zorgen dat de kinderen
met/zonder specifieke noden elkaar respecteren en
samen spelen.
3300 EUR
Brussel - Laken

>> Fondsen en filantropieformules– Kinderen en
jongeren

Aalternatief (Projectrekening)
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.

Ackermans & van Haaren Solidarity Fund
Steun aan verenigingen, organisaties en ondernemingen
die projecten ontwikkelen van algemeen belang:
betaalbare kwaliteitszorg, onderwijs en
maatschappelijke integratie van kwetsbare kinderen,
armoedebestrijding.

Agnetencollege Peer (Solidariteitsrekening
Scholen)
Iedereen Mee : leerlingen ondersteunen die omwille van
financiële redenen afhaken

>> Publicaties en cijfers – Kinderen en jongeren
Buitenschoolse activiteiten toegankelijk voor alle
kinderen: Lessen en uitdagingen
Deze publicatie trekt lessen uit het initiatief 'Integratie
via buitenschoolse activiteiten' dat deze activiteiten
toegankelijk wil maken voor alle kinderen.

Kinderarmoede bestrijden doe je zo. Drie effectieve
projectmodellen.
Hoe kunnen kansarme gezinnen effectief begeleid
worden? Drie concrete varianten van kinderopvang &
coaching uitgetest. Een brochure voor lokale besturen,
mét kostenbatenanalyse.

Amélie Davignon (Fonds)
Projecten in België steunen die kinderen en jongeren de
nodige ondersteuning en begeleiding bieden om uit te
groeien tot gelukkige volwassenen.

Amis de l'Accueil (Fonds)
Het Fonds ondersteunt vooral de activiteiten van vzw
l'Accueil in Charleroi die kinderen beschermt waarvan
de ouders niet voor ze kunnen zorgen wegens
persoonlijke of relationele problemen.

ANADE (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van vzw ANADE, die
financiële steun verleent aan kinderen van kwetsbare of
bestaansonzekere gezinnen.
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Andrée Stockart (Fonds)
Ondersteuning op diverse vlakken: educatieve
projecten, hulp voor sociaal kwetsbare kinderen, extra
personeel, schoolcomité, gebouwen...

Bernard, Gonda en Emily Vergnes (Fonds)
Steun aan projecten die sociale, medische,
psychologische of administratieve bijstand verlenen aan
kansarme kinderen en kwetsbare gezinnen in België.

APEDA (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van vzw APEDA, om
ondersteuning te bieden aan kinderen met
leermoeilijkheden teneinde schooluitval en uitsluiting te
vermijden.

Berthoutinstituut - Klein Seminarie Mechelen,
BimSem (Solidariteitsrekening Scholen)
Doorbreken van de armoedecirkel om zo kwetsbare
jongeren de kans te geven hun talenten en potentieel te
ontwikkelen

ASBL Enseignement secondaire diocésain de SaintRemacle - Liège (Solidariteitsrekening Scholen)
Elke leerling laten genieten van dezelfde
werkinstrumenten en dezelfde mogelijkheden om onze
omgeving te ontdekken (stad, provincie, regio, land).

Black Community Commitment London (Fonds)
Financiële steun voor organisaties in Groot-Londen die
zich richten op het creëren van positieve effecten voor
zwarte gemeenschappen.

Atlas College - Genk (Solidariteitsrekening Scholen)
Iedere leerling heeft recht op een laptop

BNP Paribas Fortis Foundation (Fonds)
Duurzaam projecten van algemeen belang
ondersteunen om de integratie en de onderwijskansen
van kansarme kinderen en jongeren te bevorderen.

Au Carrefour des Jeunes (Fonds)
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.

Brimbois-Michel (Fonds)
Bescherming en ondersteuning van jongeren in
moeilijkheden in de Luikse regio.

Basisschool OLV Visitatie - Mariakerke
(Solidariteitsrekening Scholen)
Elk kind heeft het recht zich te ontwikkelen. De
financiële situatie van het gezin mag geen drempel
vormen.

Bürgerfonds Ostbelgien
Het Bürgerfonds Ostbelgien is een fonds van OostBelgen voor Oost-Belgen. Het steunt initiatieven en
organisaties die zich inzetten voor medeburgers, trouw
aan het motto "samen meer bewegen".

Belgium Play4Peace (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van vzw Play4Peace, die
ijvert voor het wegnemen van sociaal-culturele barrières
via sport voor jongeren van 8 tot 25 jaar uit kansarme
buurten.

Buso Onze Jeugd - Roeselare (Solidariteitsrekening
Scholen)
Leerlingen alle kansen bieden om talenten te ontdekken
en te ontplooien, ook voor wie dit door omstandigheden
even wat lastiger is.
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Campus Saint-Jean - Molenbeek-Saint-Jean
(Solidariteitsrekening Scholen)
Door in te staan voor de behoeften van de leerling, de
jongeren toestaan zich volledig in te zetten op hun
leerproces

De Kruiskenshoeve (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van de vzw
Kruiskenshoeve die jongeren uit de bijzondere jeugdzorg
via time-outs begeleidt om een breuk binnen de
hulpverlening te vermijden.

Carmeuse (Fonds)
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.

De Sloep (Fonds Vrienden Van)
Filantropen steunen projecten van vzw De Sloep die
preventieve ondersteuning aanbieden aan gezinnen met
jonge kinderen uit de regio Gent-Noord-Oost.

Chevalier Paquot (Fonds)
Het Fonds wil kinderen met een
autismespectrumstoornis (PDD) te helpen.

Compas Format (Projectrekening)
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.

David-Constant (Fonds)
Het Fonds steunt zeer diverse projecten in Luik. Zowel
de promotie van onderzoek en studies in de rechten aan
de ULg, als de bescherming en het valoriseren van het
Luikse erfgoed, maar ook steun aan kansarme kinderen
in het Luikse.

De Kleppe (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen het project vakantieverblijf De
Kleppe voor mensen met een verstandelijke of
lichamelijke beperking, of die financiële moeilijkheden
ondervinden.
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Debateville (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van de vzw Debateville,
een debat- en spreekvaardigheidsprogramma voor
jongeren in de grootstad.

Denise Lenaerts (Fonds)
Initiatieven versterken voor de begeleiding van
personen met een auditieve handicap, om hun
maatschappelijke integratie en ontplooiing te
bevorderen. Ondersteuning van projecten die gezinnen
met jonge kinderen in crisissituatie begeleiden.

Dieter (Fonds)
Financiële steun en coaching voor kanszoekende
jongeren die hogere studies willen volgen, in eerste
instantie jongeren uit de jeugdhulp en pleegzorg.

Dominique De Graeve (Fonds)
Fonds Dominique De Graeve ondersteunt concrete
initiatieven die zich inzetten voor een betere
bescherming en veiligheid van kinderen in het verkeer
en de schoolomgeving.
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Domo Hasselt (Projectrekening)
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.

Don Bosco Stichting (Fonds Vrienden van)
Filantropen ondersteunen projecten van Don Bosco
Stichting die jongeren aanmoedigen om activiteiten op
te zetten voor vorming, ontmoeting, vrijwilligerswerk,
etc.

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.

Ecole Saint Antoine - Vorst (Solidariteitsrekening
Scholen)
Solidariteitsfonds : gelijke kansen verzekeren aan elkeen

Emmaüs Jeugdzorg
Binnen en buiten inrichten van de verblijfsinfrastructuur
voor kinderen en jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg.

Enfants de Blandain (Fonds)
Het Fonds steunt het tehuis Don Bosco in Blandain
(Doornik) en soortgelijke organisaties die deze jongeren
materieel, moreel en sociaal helpen.

Eureka (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van Eureka die normaal
tot hoogbegaafde kinderen met leerstoornissen en
structuurproblemen helpen om goed te functioneren in
het ‘gewone’ onderwijs
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Exentra (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van de vzw Exentra rond
professionele begeleiding en advies voor gezinnen met
hoogbegaafde kinderen of ouders die het financieel
moeilijk hebben.

Felix 500 (Schenkerskring)
De Schenkerskring Felix500 wil fondsen werven voor
projecten in de mantelzorg en palliatieve zorgen voor
kinderen.

Force Douce (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen jongeren (14 tot 18 jaar) met
problemen, om zich te ontplooien dankzij het zeilen.

Foundation 45 (Schenkerskring)
Inzamelen van giften voor projecten in dienst van het
algemeen belang, die zich vooral toespitsen op de
kindertijd, gezondheidszorg en educatie.

Gentbrugge - Sportaround vzw (Projectrekening)
Samen met buurtbewoners/partners
nadenken/omvormen van een locatie tot een unieke
sportplek waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst,
cultuur, religie, ervaring of mogelijkheden.

Gooikenshoeve (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van vzw Gooikenshoeve,
een plek die dagopvang en herbronningsactiviteiten
aanbiedt aan psychisch en sociaal kwetsbare jongeren.

Grez-Doiceau - Les Amis de l'école Les Coccinelles
De verbouwing van de nieuwe lokalen van de school Les
Coccinelles.
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Groupe scolaire de la Bassée - Charleroi
(Projectrekening)
In de school een traplift installeren om 2 kinderen met
de spierziekte van Duchenne, zoveel mogelijk
autonomie te geven, ondanks hun steeds geringere
mobiliteit.

Huis van het Kind Leuven (Projectrekening)
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.

Hasselt - Okapi vzw (projectrekening)
Opstart van een spelotheek in de omgeving van Genk
met een collectie van ten minste 300 spellen, ten minste
één op/afhaallocatie en regelmatige
openingsmomenten.

Immobel (Fonds)
Steun aan projecten die zich inzetten voor de sociale
inschakeling van jongeren uit kwetsbare milieus.

Het Coconnetje (Fonds)
Door deelname aan kunst- en cultuur, creativiteit en
zelfontplooiing bevorderen bij kinderen (lagere school)
met bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen.

Het Leerbos
Creatief en duurzaam inrichten van een boomgaard als
ontmoetingsplek voor bewoners van WZC SintVincentius 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.

HKC (Projectrekening)
Aanleggen van kunstgras op het sportterrein van de
korfbalclub, om het aanbod te versterken.

Hugo Van Mierlo (Fonds)
Projecten in de Vlaamse Gemeenschap steunen die oog
hebben voor een goede vader-kindrelatie, vooral ook
in kansarme gezinnen.

Integratie via buitenschoolse activiteiten. Een
initiatief van het Fonds Baillet-Latour
Het Fonds Baillet Latour de participatie van kwetsbare
kinderen aan kwaliteitsvolle buitenschoolse activiteiten
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ivens - Boons (Fund)
Leerachterstand aanpakken die ontstond door sociaal
emotionele problemen, kansarmoede of door
langdurige ziekte. Door samenwerking het
zelfvertrouwen en de zelfstandigheid doen toenemen.

Jacqueline de Strycker (Fonds)
Hulp aan zeer behoeftige of kansarme personen, in
België en de ontwikkelingslanden, met bijzondere
aandacht voor kinderen.

Jean-Pierre Figeys (Fonds)
Kansarme jongeren aanzetten om in een sportclub te
gaan of een sociale activiteit te doen; en voor hen
lidmaatschap, trainingskosten, verzekeringen,….
betalen.

Johan en Lena Dekempe-Rosseel (Fonds)
Structurele ondersteuning van organisaties die
kinderarmoede bestrijden door hen gelijke kansen te
bieden via het onderwijs.
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Kadee (Projectrekening)
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.

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

Kinderfonds de Tondeldoos (Fonds Vrienden Van)
Filantropen ondersteunen Kinderfonds De Tondeldoos
die de rechten van het kind beschermt en verdedigt en
die tegen kinderarmoede en sociale uitsluiting strijdt in
Dendermonde

Koningin Mathilde (Fonds)
Het Fonds ondersteunt uitstekende initiatieven
gerealiseerd ‘door Jongeren, voor Jongeren’ en besteedt
bijzondere aandacht aan de meest kwetsbaren onder
hen.

Le Petit Vélo Jaune (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van vzw Le Petit vélo
jaune die kwetsbare of geïsoleerde ouders begeleidt om
hen zo te ondersteunen in hun ouderschap.

Les Récollets (Fonds)
Het Fonds focust op de gezondheidszorg en de
opvoeding van kinderen. Bovendien wil het ook het
isolement van bejaarden helpen doorbreken.

Li Mohon Aaj (Projectrekening)
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.

Lokeren - Ontmoetingshuis de Moazoart
(Projectrekening)
De binnen- en buitenruimtes inrichten voor een
ecologische, biologische kinderopvang.

Lubbeek - Halaai Xale Gambia (Projectrekening)
Bouwen van infrastructuur voor een kinderopvang,
kleuterschool en speeltuin voor de gemeenschap van
Kartong - Gambia.

Lasallia (Fonds)
Steun aan de vzw Rasquinet te Schaarbeek.

Le Compas (Fonds)
Steunt sociaal-culturele muziek-, theater- en
dansinitiatieven, die de multiculturele dimensie
bevorderen en zich richten tot kinderen, jongeren of
kwetsbare publieksgroepen.

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ARMOEDE

Lucie Damman-Latrique (Fonds)
Steun aan projecten ontwikkeld door Damiaanactie,
Handicap International en het Jules Bordet Instituut

Lydia Chagoll (Fonds)
De ‘Lydia Chagoll Prijs – Voor een glimlach van een kind’
(7.500 €) wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon,
groep of vereniging, die inspanningen levert om het
respect voor kinderen, ongeacht hun afkomst of
nationaliteit, groter te maken.
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Madeleine Mortelmans (Fonds)
Steunt projecten, in België, die kinderen in
moeilijkheden beschermen.

Marc en Myriam (Fonds)
Steunen van verkeerspreventie, begeleiding van
kinderen die ziek of het slachtoffer zijn van een
verkeersongeval, en van mensen met een visuele
beperking.

Marçunvins-Legacy Baumet (Fonds)
Ontwikkelingen in het onderwijs stimuleren. Steun aan
projecten in het Brusselse: zoals klassen voor
nieuwkomers, coaching, huiswerkhulp, …

Marie Paris (Fonds)
Steun aan begeleidingsprojecten voor straatkinderen in
een kwetsbare situatie en voor ouderen in nood.

Marinette M. De Cloedt (Fonds)
Steunt projecten van algemeen belang in scholen van de
gemeente Elsene als inrichtende macht, en ook
veelbelovende cultureel- en sociaal-innovatieve
projecten.

Michel en Renée Vermeulen Martin (Fonds)
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,…

Nicole Vandepitte (Fonds)
Steun voor kwetsbare kinderen en wezen zodat ze
kunnen meegaan op de zee-, sneeuw- of natuurklassen
van hun school.

Nike Community Impact (Fonds)
Steun aan projecten die kwetsbare jongeren
aanmoedigen tot bewegen, sport en spel in België,
Nederland en Duitsland.

Nike COVID-19 Community Youth Sport Fund
44 organisaties in Europa, Turkije, Rusland en ZuidAfrika kregen steun - tot 25.000 euro - om hen te helpen
de financiële gevolgen van de COVID-crisis op te vangen.

Olympic Urban Festival (Fonds Vrienden Van)
Filantropen steunen projecten van vzw Olympic Urban
Festival dat jongeren sportieve en culturele
ontmoetingen aanbiedt, rond sportwaarden.

One Child, One Dream (Fonds)
Het lerend vermogen en de competenties verbeteren
van organisaties die de kansenontwikkeling bij kinderen
willen stimuleren.

Óscar Romeroscholen VZW - Dendermonde
(Solidariteitsrekening Scholen)
Het Romerofonds : kansarme leerlingen financieel
ondersteunen

NatuurTalent - Hengstenberg VZW
(Projectrekening)
Groot en klein uitnodigen op een belevingsboerderij
voor een zoektocht naar zichzelf, anderen en talenten,
in combinatie met de onuitputtelijke rijkdom van de
natuur.
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OXYGENE (Projectrekening)
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.

Pauvreté des Enfants (Fonds)
Kinderarmoede bestrijden door vernieuwende projecten
te steunen voor kinderen uit kansarme milieus en hun
ouders in Brussel en Wallonië.

Pepinster– Athénée Royal Verdi
Voor de vervanging van lesmateriaal na de
overstromingen in juli 2021.

Poussière d'étoiles (Fonds Vrienden Van)
Filantropen steunen projecten van de Stichting
Poussière d’étoiles ten gunste van kansarme kinderen
en jongeren om hen te helpen een toekomst op te
bouwen.

Racynes (Projectrekening)
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.

READO (Fonds)
Ondersteuning van individuen of organisaties die
probleemjongeren in België helpen met een specifieke
aandacht voor preventie.

Rise for Kids Belgium (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van de vzw Rise for Kids
Belgium, die hulp wil bieden aan kwetsbare kinderen in
armoede overal in België.

Robinet-Guillaume (Fonds)
Steun aan opvoeding van kinderen in Franstalig België

Rotary Club Gistel (Schenkerskring)
De Schenkerskring Kinderkansenfonds wil fondsen
werven voor projecten die kinderen de mogelijkheid
bieden met gelijke kansen zich te ontwikkelen en op te
groeien.

SAS Bruxelles Midi (Projectrekening)
Vervangen van de ramen en vernieuwen van de
elektriciteit van de dienst schoolinschakeling BrusselZuid, om energie te besparen, aansluitend bij de
aankoop en renovatie van het gebouw waar dit unieke
project al 15 jaar is gehuisvest.

School zonder Pesten (Fonds Vrienden Van)
Filantropen steunen projecten van vzw School zonder
Pesten dat met interactieve voorstellingen en educatief
materiaal kinderen weerbaar en bewust maakt van de
problematiek

Simon & Odil (Fonds Vrienden Van)
Filantropen steunen projecten van vzw Extra Small die
inzet op het versterken van de begeleiding van hemofilie
kinderpatiëntjes en hun familie.

Rempart des Moines (Fonds)
Kinderen en jongeren uit de gemeenten van Brusselcentrum helpen op school, met speciale aandacht voor
de huiswerkscholen.
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Sint-Janshof school voor buitengewoon secundair
onderwijs - Mechelen (Solidariteitsrekening scholen)
Buitengewone vrienden van Sint-Janshof : Samen zorg
dragen voor al onze jongeren om gelijke kansen te
creëren in leef- en leersituatie.

SOS Jeunes (Fonds)
Het project SOS Jeunes en andere verenigingen in België
die zich voor hetzelfde doel inzetten, helpen om hun
maatschappelijke en burgerschapsdoelstellingen te
realiseren.

Sint-Maartensscholen Ieper - Internaat
(Solidarititeitsrekening Scholen)
Hulpfonds Fernand Cornelis : jongeren alle kansen
bieden hun schoolcarrière af te werken

Spes Nostra Heule - Kortrijk-Heule
(Solidariteitsrekening Scholen)
Samenwerken aan een kansrijk onderwijs

Sint-Martinusinstituut - Koekelare
(Projectrekening)
Een buitentennistafel voor de leerlingen en gebruikers
van de schoolspeelplaats plaatsen.

Sint-Michielscollege vzw - Brasschaat
(Solidariteitsrekening Scholen)
Solidariteitsfonds Sint-Michielscollege : een open school
voor iedereen

Sport2Be (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van de vzw Sport2Be die
sport toegankelijk maakt voor kansarme kinderen, in
samenwerking met Belgische sporters.

Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens
De Stichting Lippens steunt heel het jaar door creatieve
projecten van organisaties, groepen of verenigingen die
in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

Sint-Pietersschool Mechelen - KOMO vzw
(Solidariteitsrekening Scholen)
Solidariteitsfonds Sint-Pieter GEKKO : garanderen dat elk
kid alle mogelijk onderwijs- en ontwikkelingskansen
krijgt

Strandschelp (Fonds)
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.

Sint-Truiden - Heem vzw (Projectrekening)
Een beveiligde buitenruimte (´leeftuinen´) creëren voor
gewone jongeren in een ongewone situatie, om in te
zetten op spel, sport, onderwijs, samenzijn en talenten.

Styrka Secundair Onderwijs - Gent
(Solidariteitsrekening Scholen)
Wegwerken van financiële drempels die leerlingen
ervaren bij het schoollopen

Soignies - Le Quinquet asbl (Projectrekening)
Een nieuw speelhuisje installeren in de tuin van het
Quinquet-centrum, om de kinderen zomer en winter te
laten ravotten.

TADA (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen de alumniwerking van vzw TADA
die kinderen uit kansarme Brusselse wijken via
praktijklessen helpen om de wereld te ontdekken.
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Teach for Belgium (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van vzw Teach for
Belgium inzake het rekruteren en opleiden van nieuwe
leerkrachten in scholen met een lage
sociaaleconomische status.

The SAP-Belux CSR Account (Fonds)
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.

Tienerwoorden.be (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen verschillende preventie-,
voorlichtings- en begeleidingsprojecten voor
adolescenten van de vzw Paroles d’Ados.be.

VICTORy FOR KIDS (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van vzw VICTORy FOR
KIDS die kansarme kinderen tot 12 jaar mogelijkheden
bieden om zich te ontplooien.

Vier Winden Basisschool - Sint-Jans-Molenbeek
(Solidariteitsrekening Scholen)
Solidariteit voor het bekostigen van (na)schoolse en
paramedische onkosten voor de kwetsbare gezinnen
van de Vier Winden Basisschool

Vrije Basisschool Houthulst (Solidariteitsrekening
Scholen)
Ondersteunen van de meest kwetsbare kinderen om
hun ontwikkeling te verzekeren

Tinne Boes (Fonds)
Vormingsondersteuning van jongeren in moeilijke
leefomstandigheden, specifiek voor studies hoger
onderwijs of universiteit in Vlaanderen of Brussel

Vrije Basisschool Lo-Pollinkhove
(Solidariteitsrekening Scholen)
Ondersteunen van de meest kwetsbare kinderen om
hun ontwikkeling te verzekeren

Tripura Foundation (Filantropische actie)
Steunen van mondiale transformatieprogramma's voor
de opvoeding en vorming van jongeren dankzij
innovatie.

VSDT (Fonds)
Financiële steun aan innoverende projecten die strijden
tegen kansarmoede van kinderen met de school als
hefboom.

Vagevuur Open Jeugdwerk - Lokeren
(Projectrekening)
Voor de verbouwing van het voormalig kloostergebouw
tot volwaardige jeugdwerklocatie.

vzw Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy (BBJJA) Koekelberg (Projectrekening)
Sociale Sportieve Onderneming op propere wielen door
Brussel.

Verwondering (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van vzw Verwondering
voor leerlingen met beperkte financiële mogelijkheden,
socio-emotionele kwetsbaarheid, leerproblemen of een
medische problematiek

VZW CLW Gent - Sint-Amandsberg
(Solidariteitsrekening Scholen)
Duo2 Hand in hand : ondersteunen van jonderen die het
financieel moeilijk hebben
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vzw Freinetschool De kleine Helden - Eeklo
(Solidariteitsrekening Scholen)
Kleine helden, sterke helden : ongeacht afkomst of
sociale status moet elk kind alle kansen krijgen

Yvette Barrier (Fonds)
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.

Zaventems Vrij Onderwijs (Solidariteitsrekening
Scholen)
ZAVO´s Solidariteitsfonds : kwetsbare jongeren de
kracht geven (empowerment) om hun autonomie te
bevorderen

>> Partnerschappen, opdrachten en specifieke
initiatieven – Kinderen en jongeren
Capacity building van professionelen die met
jonge kinderen werken
Verduurzaming van traject zelfevaluatie maar ook
verbreding via Train de trainermodule via certificering in
het netwerk kinderen/jongeren .
Agentschap Opgroeien, VVSG (Vlaamse Vereniging van
Steden en Gemeenten), Centrum voor budgetadvies en onderzoek CEBUD Thomas More

Formation enseignants préscolaires
'Voir l’école maternelle en Grand!' werkt aan de
bevordering van een beter begrip van de onzekerheid en
de diversiteit van kinderen door de ontwikkeling van
opleidingen en video's.
Fédération Wallonie-Bruxelles

Impactbeheer voor de sector opvang van kinderen
in armoede
In samenwerking met Viva for Life, een
ondersteuningsprogramma voor leiders van organisaties
die kinderarmoede bestrijden om hun impact te meten
en te ondersteunen.
Viva for Life, Cap 48, Badje

Kinderarmoede op lokaal niveau
Kinderarmoede op lokaal niveau: gemeentelijke
kartering, beleidshefbomen en goede praktijken
Willy Lahaye, Isabelle Pannecoucke et Florian Sansen –
CERIS, Université de Mons

Lerarenopleiding
Het Vlaanderen-brede netwerk Kleine Kinderen Grote
Kansen ondersteunt leerkrachten in het basisonderwijs
om met kinder- en kansarmoede om te gaan.
Vlaamse Overheid, Klasse en alle lerarenopleidingen
kleuter- en lageronderwijs

Digitale inclusie
Cartographie de la Pauvreté infantile
Kinderarmoede en het lokale niveau – De gemeenten in
kaart

CoNNect
Bevorderen van duurzame (lokale) oplossingen voor
effectieve hulpverlening aan jonge kinderen en gezinnen
die het risico lopen op armoede en uitsluiting in Europa.
ISSA (International Step by Step Association)
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>> Ondersteunde individuen en organisaties –
Digitale inclusie

Abrusco
Ook inzetten op digitale geletterdheid in het kader van
de taalopdracht van een Leerplek Nederlands voor
jongeren in Brussel.
300 EUR
Sint-Jans-Molenbeek
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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.
900 EUR
Charleroi - Marchienne-au-Pont

BANLIEUES
Laptops geven aan Banlieues-medewerkers om
mensen met een mentale beperking online te leren
werken: algemene diensten, sociale media, cultuur- en
sportactiviteiten.
14000 EUR
Elsene

Alliance - Samen Toujours
Het zelfvertrouwen en de digitale vaardigheden van
ouderen versterken, via digitale workshops en een
begeleidingsnetwerk van buddy's en
ervaringsdeskundigen.
10000 EUR
Brussel

BeCode
Delen en leren toepassen van expertise rond actieve
pedagogie met partnerorganisaties om bij te dragen
tot de digitale inclusie van werkzoekenden.
26077 EUR
Brussel

APOMSA
Ondersteunen en ter beschikking stellen van
individuele computers aan een 15-tal jongeren die
kampen met de digitale kloof en schoolmoe zijn.
950 EUR
Vorst - Laakdal - Vorst

Atelier du web - EPN de l'administration
Communale de St-Gilles
Organiseren van 'mobiele digitale hulpposten' bij
vertrouwde sociale partnerorganisaties om in te spelen
op een sterke vraag vanwege hun kwetsbare klanten
en werknemers.
15000 EUR
Sint-Gillis

Avansa regio Gent
Freelancers opleiden om workshops digitale inclusie te
geven aan medewerkers en vrijwilligers van
organisaties die werken met een kwetsbare
volwassenen.
31096 EUR
Gent

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ARMOEDE

Bibliothèques Sans Frontières
Opleiden digitale helpers en een netwerk oprichten
van digitale buddy's in Wallonië, om kwetsbare
mensen digitaal te versterken en bij te dragen tot een
meer gelijke toegang tot informatie.
60000 EUR

Blenders
Digitaal opleiden van vrijwilligers van lokale
welzijnsschakels, om de digitale zelfredzaamheid van
mensen in armoede in Antwerpen te versterken.
27783 EUR
Turnhout

Buurthuis Bonnevie Maison de Quartier
Mensen in armoede vrije toegang geven tot computers
en hen ondersteunen bij het gebruik van e-mail,
internet, Facebook of Whatsapp, om de digitale kloof
te verkleinen.
12500 EUR
Sint-Jans-Molenbeek
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Centre Féminin d'Education Permanente "CFEP"
Via een digitaal café opleidingen op maat aanbieden
aan migrantenvrouwen (CFEP) en de plek ook
openstellen voor buurtbewoners, met gratis
ondersteuning en publieke vorming.
12260 EUR
Sint-Joost-Ten-Node

CPAS de Jette
Ouderen via smart workshops vertrouwd maken met
digitale tools en medewerkers inschakelen om hen
telefonisch/thuis te helpen bij online verrichtingen
(facturen, administratie).
10412 EUR
Jette

Centre Public d’Action Sociale d’Etterbeek
Een mobiel sociaal team creëren om digitale
vaardigheden van kwetsbare mensen in verenigingen
proactief te versterken, om de digitale kloof/non-takeup van rechten te bestrijden.
15000 EUR
Etterbeek

Cultureghem
Opleiden en inzetten van vrijwilligers om mensen in
Kuregem te helpen bij het ontwikkelen van digitale
vaardigheden, demo's te geven en emanciperende
kennis te verspreiden.
12500 EUR
Anderlecht

Chass'Info
IT-apparatuur op een digitale plek ter beschikking
stellen van adolescenten en hen desgewenst sociaalprofessioneel begeleiden bij hun cv, schooltaken,
aanvragen studiebeurs.
13406 EUR
Etterbeek

Dar Al Amal
In het emancipatiehuis Dar Al Amal oefenen vrouwen
digitale skills met smartphone/tablet; ter afsluiting
bezoeken ze een organisatie en gaan ze eten in een
sociaal restaurant.
5000 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

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.
0 EUR
Scherpenheuvel-Zichem - Averbode

De Buurtwinkel
Integreren in de wijkwerking van digitale hulp- en
vormingsateliers, begeleid door studenten, die
inspelen op de vraag van kansarme bewoners in de
Anneessenswijk.
11707 EUR
Brussel

CodeNPlay
Opleidingen en begeleidingen rond digitale inclusie
ontwikkelen voor leerkrachten/scholen, ten bate van
leerlingen van 4 tot 8 jaar.
40000 EUR

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.
2450 EUR
Hasselt
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El Hikma
Kwetsbare mensen in een multimediaproject leren
werken met digitale tools om hen online (opnieuw)
toegang te geven tot vacatures, opleidingen, studies,
administratief beheer.
15000 EUR
Vorst

Entraide Bruxelles
Anderstalige nieuwkomers leren surfen naar online
eerstelijnsdiensten, om hun maatschappelijke
integratie en vaardigheden te versterken en de digitale
kloof te verkleinen.
9200 EUR
Brussel - Laken

Eqla (anciennement Oeuvre Nationale des
Aveugles)
Mensen met een visuele beperking op maat
adviseren/opleiden om vlot te werken met digitale
tools, applicaties (videoconferentie), ten bate van hun
autonomie en sociale inclusie.
15000 EUR

Eqla (anciennement Oeuvre Nationale des
Aveugles)
Vergroten van digitale toegankelijkheid voor mensen
met slechtziendheid via opleidingen voor
eerstelijnsactoren en docenten webontwikkeling.
29000 EUR

Espace Rencontre Neufmoulin
Laptops ter beschikking stellen aan kwetsbare
jongeren, hen helpen om ze te gebruiken en hun
digitale basiscompetenties te versterken; én
aanvullende informaticasessies aanbieden (6 PC).
0 EUR
Dison
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Foyer des Jeunes des Marolles
Organiseren van digitale sensibiliseringsateliers gericht
op 2 kwetsbare doelgroepen: NEET-jongeren (16-35j)
en moeders (35-60j) van de ouderschapsactiviteiten.
14200 EUR

Genius Generation
In kansarme wijken met veel migranten en
schooluitval, innovatieve computerworkshops
aanbieden aan kinderen, adolescenten en meisjes, om
hen te integreren in de digitale wereld (8 PC).
0 EUR
Schaarbeek

Groep Zorg H. Familie_
Aan kinderen die verblijven in een psychiatrisch
ziekenhuis meer digitale mogelijkheden bieden: sociale
media, multimedia, online huiswerkbegeleiding en
beeldbellen (5 PC).
0 EUR
Kortrijk

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.
2497 EUR
Gent

Habitat & Rénovation
Een digitale plek inrichten in de Marollen, om sociaal
kwetsbare (buurt)bewoners op maat digitaal te
ondersteunen en om bij te dragen tot de sociale
inclusie in de wijk.
15000 EUR
Elsene
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Hobo
In opvanghuizen voor dak- en thuislozen mobiele
digitale vorming verstrekken, om de kwetsbaarste
mensen van de samenleving toegang te geven tot de
digitale samenleving.
15000 EUR
Brussel

Interface3.Namur
Samenstellen en leren gebruiken van een digitale
toolbox voor sociaalprofessionele
inschakelingsactoren, ten bate van de digitale inclusie
van mensen in herscholing.
38023 EUR
Namur

iDROPS Gent
Inspireren, trainen en coachen van kwetsbare (NEET-)
jongeren in Wallonië, om hun digitale skills te
versterken, analoog aan de werking in Vlaanderen.
0 EUR
Gent - Gentbrugge

Interface3.Namur
Verschaffen van een goede computer en een
kwaliteitsvolle digitale opleiding aan werkzoekenden,
om afstandsonderricht te volgen en werk te vinden.
600 EUR
Namur

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.
0 EUR
La Louvière

Iona vzw voor heilpedagogie en sociaaltherapie
Vorming mediawijsheid én een digitaal groeitraject
organiseren op maat van jongeren met bijzondere
zorgnoden, voor een veilige, sociale en betere
integratie in de maatschappij (10 PC).
500 EUR
Nijlen - Kessel

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.
7640 EUR
Schaarbeek

Jambes 2000
In het jeugdhuis een publieke digitale ruimte inrichten
met laptops en internetverbinding voor jongeren, maar
ook voor volwassenen en ouderen, om uitwisselingen
te bevorderen (10 PC).
500 EUR
Namur - Jambes

Interface 3
IT-ondersteuning geven op maat van de digitale
inclusie vrouwen in een herscholingsopleiding, via een
mobiele klas o.l.v. 'collega's' die ondertussen ITdocenten werden.
15000 EUR
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Jeunesses Musicales du Brabant Wallon
In het multidisciplinaire Music & FabLab-project
focussen op creatieve digitale vaardigheden van
jongeren (10-18j), computerondersteunde muziek en
een collectief resultaat (10 PC).
500 EUR
Rixensart
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Jongerencentrum Bouckenborgh
Jongeren in een sociale 'makersruimte' motiveren om
STEAM-vaardigheden te verkennen/oefenen door zelf
iets te creëren met technologie (3D-printers,
lasersnijders, soldeerbouten) (15 PC).
0 EUR
Antwerpen - Merksem

LEAD Belgium
Touchscreenterminals installeren voor
daklozen/jongeren in armoede om hen toegang te
geven tot hulp- en informatiewebsites en om de
digitale kloof te verkleinen.
9500 EUR
Etterbeek

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.
2400 EUR
Antwerpen

L'Entrela'-Centre culturel d'Evere
Een publiek IT-specialist naar digitaal kwetsbare
mensen sturen om hun probleem ter plaatse op te
lossen en hen digitaal te versterken, autonomer en
zelfzekerder maken.
14612 EUR
Evere

La Ruche
Leveren van laptops aan minderjarigen in digitale
armoede, die zich na plaatsing in een instelling,
klaarmaken om zich sociaal te re-integreren via een
studio of gezin (8 PC).
50 EUR
Bertogne

La Scientothèque
Uitvoeren van een digitaal pilootproject voor het
kwetsbare publiek van de leerbegeleiding en de
verworven expertise inzetten voor netwerking met
gemeenschapsactoren.
15000 EUR

Le Quinquet
Ontwikkelen van digitale vaardigheden en bewust
mediagebruik via opleidingen op maat voor
laaggeschoolde mensen, om hen te helpen actief werk
te zoeken.
280 EUR
Soignies
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Les Ateliers de ma Ville
Kwetsbare gebruikers (18-99j) leren om zelfstandig
online verrichtingen te doen: overheid, e-banking, eziekenhuis, e-gemeentehuis, leveranciers en beheer
van mobiele applicaties.
13000 EUR

LGU Academy (Let's Go Urban)
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.
1000 EUR
Antwerpen

Linc
Laptops verwerven om 36 digibuddy's uit kwetsbare
groepen vertrouwd te maken met
internetconnectie/hardware; én hen 1-op-1ondersteuning leren geven aan mensen (40 PC).
2000 EUR
Beveren-Waas - Kallo
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Maison de jeune Bakayaro
Jongeren als burgers bewustmaken van intimidatie,
discriminatie en cyberhaat, én van deze thema's met
de computer posters, een kortfilm en een stripverhaal
maken (10 PC).
500 EUR
Schaarbeek

Media Actie Kureghem Stad
Gratis digitaal materiaal en pedagogische pakketten
delen met scholen/organisaties, om de verwerving van
STEAM-vaardigheden te promoten bij kinderen in de
Brusselse kanaalzone.
2500 EUR
Anderlecht

Maison de jeunes Le Prisme
Jeugdhuisbezoekers op algemeen verzoek helpen bij
het leren werken met ICT-programma's, zoeken op het
web, sociale media en het voorkomen van cyberpesten
(12 PC).
600 EUR
Braine-l'Alleud

Minor-Ndako
Zorgen voor kwalitatieve computers en digitaal
vaardige begeleiders om jongeren in residentiële
afdelingen digitaal te laten communiceren en
participeren.
0 EUR
Anderlecht

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.
150 EUR
Florenville

Mission Locale d'Anderlecht
Kwetsbare werkzoekenden in workshops helpen om
hun smartphone/pc op maat van hun
(sollicitatie)noden te gebruiken; en hen desgewenst
doorsturen naar een IT-initiatie.
12160 EUR
Anderlecht

Maison des Jeunes Yvoir
Jongeren via een eigen ruimte in het jeugdhuis, met
aangepaste uitrusting; steunen om hun digitale
vaardigheden en kennis te ontwikkelen, teneinde mee
te zijn in de wereld (5 PC).
250 EUR
Yvoir

Mondiale Werken Regio Lier
Verwerven van extra laptops om het 'digitaal leren' van
jonge vluchtelingen te ondersteunen, via vorming rond
IT en mediarisico's, en coaching.
1000 EUR
Lier

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.
500 EUR
Fleurus - Wanfercée-Baulet

N.R.V.
Gratis mediatraining en softwareopleidingen geven
voor Indesign, Photoshop en Office aan jongeren (825j) en achteraf informatica/internetmateriaal
aanbieden (i.s.m. het OCMW) (5 PC).
250 EUR
Sint-Agatha-Berchem
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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.
750 EUR

Optimum Limburg
Leerlingen helpen om digital skills te verwerven en om
straatinterviews te filmen en te verspreiden via sociale
media, als bijdrage tot de sociale cohesie in de
maatschappij.
1200 EUR
Genk

OIRD - IOSD BRUSSELS (Organisation
Internationale pour la Réussite et le Développement)
Digitaal opleiden van de coördinatoren van SAS Digital
Training om (indirect) specifiek bij te dragen tot de
digitale integratie van kinderen en hun ouders in
armoede in Molenbeek.
15000 EUR

PROFO
Uitbreiden van de regionale jongerenwerking en via
het 'E-room Expansion Pack' voorzien in gepaste
faciliteiten.
1200 EUR
Brussel

OIRD - IOSD BRUSSELS (Organisation
Internationale pour la Réussite et le Développement)
Trainingen rond digitale tools geven aan kwetsbare
kinderen en gezinnen in Molenbeek, in combinatie met
pedagogische en ouderschapsondersteuning.
15000 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

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.
1000 EUR
Leopoldsburg

Ons Centrum
Vanuit 'Samen digitaal', een uitleenpunt van laptops
met internettoegang creëren én een computerruimte
voor schooltaken, om bij te dragen tot de inclusie van
kwetsbare gezinnen.
2250 EUR
Leopoldsburg
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Quindo
Stimuleren van de sociale en digitale vaardigheden van
kwetsbare jongeren via mediaproductie vanuit de
eigen leefwereld, om hun sociale inclusie te versterken.
750 EUR
Kortrijk

RIMO Limburg
Laptops ter beschikking stellen aan kwetsbare
kinderen/gezinnen voor studiebegeleiding en digitale
oefeningen; én digitale vaardigheden versterken via
vorming in buurthuizen (25 PC).
1250 EUR
Heusden-Zolder

Rotes Kreuz Sektion St. Vith - Burg Reuland
Schenken van pc's voor de studiebegeleiding van
kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen/migratieachtergrond, om hen te initiëren in
de digitale wereld (5 PC).
0 EUR
Sankt Vith

Siloe
Organiseren van wekelijkse workshops rond voeding,
spel, relaties en hygiëne, om jonge ouders (in spe) te
ondersteunen bij hun ouderschap.
0 EUR
Châtelet
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Solidarité Savoir
Versterken van digitale vaardigheden en autonomie,
via een mobiel aanbod, inclusief het vereiste materiaal,
op maat van (digitaal) kwetsbare mensen in
opleidingsinitiatieven.
13400 EUR
Sint-Jans-Molenbeek

Sources d'Harmonie
Aankopen van pc's om ze tijdens Numeticpreventieworkshops rond sociale media en
programmeren/roboticastages, ter beschikking te
stellen van kwetsbare deelnemers (15 PC).
750 EUR
Jette

Spoutnik 45
Ludieke, digitale wiskundeworkshops (incl.
informaticatools) organiseren met leerlingen (12-14j),
aansluitend op "Topologie", een wiskundevoorstelling
door theatergroep Al Kymia (30 PC).
0 EUR
Moeskroen - Luingne

STA-AN
Armoedecheck integreren in aanpak/opleidingen
digitale inclusie, in samenwerking met verenigingen
waar armen het woord nemen en partnerorganisaties.
25000 EUR

Take Off
Gratis ter beschikking stellen van IT-materiaal en
creëren van een helpdesk voor langdurig zieke
kinderen (in ziekenhuis of thuis) en hun klas, om
digitaal verbonden te blijven.
2500 EUR
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Take Off asbl / Projet ClassContact
Het gratis ClassContact-systeem (pc, webcam)
promoten bij kwetsbare gezinnen, om langdurig
zieke/niet-mobiele kinderen (in ziekenhuis/thuis) te
verbinden met hun klas/vrienden.
14496 EUR
Brussel - Haren

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.
750 EUR
Verviers

Thebe
Digitaal ondersteunen van maatschappelijk kwetsbare
jongeren van 6 t/m 25 jaar, om hun kansen en hun
aansluiting bij de maatschappij te versterken.
500 EUR
Maasmechelen

ToekomstAtelierdelAvenir (TADA)
Kwetsbare jongeren in weekendklassen leren o.l.v.
vrijwilligers (ondernemers, IT-ers) hun kennis van de
arbeidswereld en IT-vaardigheden te verhogen met het
oog op inclusie.
15000 EUR

Vlaams Ondersteuningscentrum Voor het
Volwassenonderwijs (Vocvo)
In de Week van de Geletterdheid de aandacht van
lokale besturen vestigen op hun e-inclusiebeleid,
teneinde digitale vaardigheden bij kwetsbare
volwassenen te bevorderen.
2000 EUR
Mechelen
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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.
250 EUR
Lontzen

Welzijnsschakel Halen 't Opstapje
Verwerven van computers om kwetsbare en allochtone
kinderen van de huiswerkgroep digitaal te begeleiden
en in te loggen op online educatieve programma's.
0 EUR
Halen

Wetechcare Belgique
De vzw/het platform 123 Digit steunen bij
armoedebestrijding/digitale inclusie, om de digitale
vaardigheden van actoren op het terrein/eerste lijn
maximaal te versterken.
80000 EUR
Brussel

Wetechcare Belgique
Nieuwe ondersteuningsmodules rond financiële
inclusie creëren en inzetten voor 1.000 digitale
zorgverleners, om een kwetsbaar publiek te helpen
autonoom bankverrichtingen te doen.
95000 EUR

Wijkpartenariaat - De Schakel
Inzetten op digitale vaardigheden, internetcafés,
computerhersteldienst en netwerking, om iedereen,
inclusief mensen in armoede, duurzaam te betrekken
bij de digitale samenleving.
15000 EUR
Schaarbeek
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Wolu-Services
Sociale huurders toegang geven tot laptops/digitaal
café, workshops en opleidingen tot digitaal
ervaringsdeskundige, om bij te dragen tot hun inclusie,
met de steun van partners.
8000 EUR
Sint-Lambrechts-Woluwe

>> Publicaties en cijfers – Digitale inclusie
Digitale Inclusie. Essentiële Diensten Online:
Toegankelijk voor iedereen?
Digitale Inclusie: de toegankelijkheid van essentiële
diensten online

ZOOM ! Digitale inclusie. De toegankelijkheid van
essentiële diensten online
In 2020 ging het gebruik van digitale basisdiensten (ebanking, e-commerce, e-administratie, e-gezondheid)
met kleine of grotere sprongen vooruit. Er zijn evenwel
grote verschillen naargelang het inkomen, het
opleidingsniveau en het internetgebruik. Lees de
resultaten van de nieuwe studie over ongelijk gebruik
van digitale basisdiensten, een initiatief van de Koning
Boudewijnstichting.

>> Fondsen en filantropieformules– Digitale
inclusie

BE Central Foundation (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van de private stichting
BeCentral Foundation, dat investeert in programma's
om de digitale kloof te overbruggen.

Bürgerfonds Ostbelgien
Het Bürgerfonds Ostbelgien is een fonds van OostBelgen voor Oost-Belgen. Het steunt initiatieven en
organisaties die zich inzetten voor medeburgers, trouw
aan het motto "samen meer bewegen".
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Circular.brussels (Projectrekening)
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.

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.

>> Partnerschappen, opdrachten en specifieke
initiatieven – Digitale inclusie

Digital For Youth.be (Fonds)
DigitalForYouth.be wil jongeren een veilige en vlotte
toegang tot ICT aanbieden en hun digi-skills verbeteren.

Film over digitale uitsluiting
'Ik kom van een andere planeet': een sensibiliserende
film over digitale uitsluiting

ING voor een Digitalere Samenleving (Fonds)
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.

We tech Care – 123 Digit
Ondersteuning aan de WeTechCare vzw en het platform
123 Digit
Strategisch partnerschap sinds 2019 met de nonprofitorganisatie WeTechCare

IPIS (Fonds Vrienden Van)
Filantropen steunen onderzoeksprojecten van vzw IPIS
rond thema’s als natuurlijke rijkdommen, wapenhandel,
gewapend conflict, maatschappelijk verantwoord
ondernemen, mensenrechten.

Orange Belgium (Fonds)
Steun aan projecten die de digitale inclusie bevorderen
door de toegang tot nieuwe technologieën te
vergemakkelijken en van digitaal een factor van gelijke
kansen maken.

Rouw- en verliescafé Vlaanderen vzw - TemseSteendorp (Projectrekening)
Een audio-visuele toolbox ter beschikking stellen voor
het Rouw- en verliescafé, waar mensen elkaar
ontmoeten en info krijgen rond verlies.
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Personen met een beperking
>> Ondersteunde individuen en organisaties –
Personen met een beperking

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.
3000 EUR
Sint-Agatha-Berchem

Aide aux Autistes Adultes-Mistral
Vervangen van de versleten zitbanken in het salon
door een nieuwe (unieke) zitbank voor elke gast met
autisme, en aldus tegelijk inspelen op hun
territorium/bezitsgevoel.
20000 EUR
Saint-Georges-sur-Meuse
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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.
3000 EUR
Lommel

Almagic
Inzetten van aangepaste containers met materiaal dat
niet alleen bijdraagt tot vlot toegankelijke grote
festivals en historische sites, maar ook tot correct
toegankelijke evenementen van kleine organisaties,
teneinde de hoge transportkosten misschien zelfs
terug te brengen tot nul.
7326 EUR
Sint-Pieters-Woluwe

Alternative 21
Openstellen van jeugdhuizen voor jongeren met een
beperking en hen helpen zich daar volgens hun eigen
noden te ontplooien, om bij te dragen tot een
inclusieve samenleving.
7000 EUR
Charleroi - Couillet

ASPH
Verhalen rond inclusie verwerken in videoclips en ze,
aangevuld met audio-uitleg/illustraties, op de website
plaatsen om het publiek bewust te maken van (visuele)
beperkingen.
2000 EUR
Brussel

Axcent
Ontwikkelen van een 'Eerste Hulp Bij Dialoog'/EHBDtoolbox, in samenwerking met nieuwkomers in OKANen lokale inburgeringstrajecten, om vragen van
nieuwkomers rond verschillen in levensbeschouwing
(en religie) op te vangen.
3000 EUR
Sint-Joost-Ten-Node

Behindertenstätten Eupen
De foyer van een instelling voor mensen met een
beperking verbouwen tot een rolstoel-toegankelijke
wachtkamer, met daarnaast een gezellige ruimte voor
leefgroepen.
10000 EUR
Eupen

Behindertenstätten Kelmis und Umgebung
Aan het 'Koning Boudewijn'-dagverblijf voor mensen
met beperkingen, een aangepaste ontspannings- en
belevingstuin aanleggen, en deelnemen aan het
"Bloemendorp Hergenrath".
25000 EUR

Bijs
Financieren van extra zorg tijdens de coronaperiode en
aankopen van een nieuwe bus met rolstoellift voor de
vzw.
69400 EUR
Sint-Niklaas - Nieuwkerken-Waas

Blindenzorg Licht en Liefde
Ontwikkelen van een meer maatschappelijke 'blended
hulpverlening', om vooral vereenzaamde blinde en
slechtziende mensen meer/beter te ondersteunen.
57500 EUR

Au fil de l'eau
Na de lockdown heropenen van een zwembad,
voortaan met warmer water (32°C) op vraag van
mensen met een verminderde mobiliteit, maar ook
voor mensen zonder beperking.
6545 EUR
Héron - Couthuin
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Blindenzorg Licht en Liefde
Een 4-senses tuin creëren om ziende mensen via 4
zintuigen inclusief te leren 'kijken', teneinde de
werkelijkheid 'anders' te beleven, net zoals
slechtzienden.
5000 EUR
Jabbeke

Carehousing
Steunen van het Carehousing-model voor betaalbaar,
zelfstandig en inclusief wonen voor mensen/beperking
en medebewoners/helpers, om te starten met een
eerste case.
5000 EUR
Antwerpen - Deurne

Blinding Light, Inc.
Een documentaire maken over Marieke Vervoort, de
paralympische rolstoelatlete met een ongeneeslijke
ziekte, die een gouden medaille won, en krachtig
doorzette tot haar euthanasie.
20000 EUR
VERENIGDE STATEN

Centre communautaire de l'Armée du salut Liège
Inschakelen van een bezorger van voedselpakketten,
om voedsel op te halen en af te leveren bij geïsoleerde
mensen aan huis.
13000 EUR
Liège - Chênée

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.
3000 EUR
Etterbeek

Borgerstein Stichting
Financieren van Studio Borgerstein en het
communicatieproject Wat@bo', én van het
gebruiksklaar maken van nieuwe gebouwen, om
kunstenaars met een beperking optimaal te steunen.
100000 EUR

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.
3000 EUR
Brussel
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Centre de Hemptinne
Asfalteren van de paden op het domein van een
centrum voor volwassenen met ernstige mentale
beperkingen, om zich gemakkelijker met de rolstoel te
verplaatsen.
6000 EUR

Centre de Réadaptation Fonctionnelle Visuelle
HORUS du service d'Ophtalmologie de l'association de
droit public - Centre Hospitalier Universitaire
Brugmann (ass. chapitre 12)
In het revalidatiecentrum een sport- en
uitwisselingscyclus organiseren voor slechtzienden en
hun familie/mantelzorgers, i.h.k.v. verbinding en het
demystificeren van handicaps.
15000 EUR
Brussel - Laken

Centre Européen du Travail
Werkzoekenden met een motorische beperking
begeleiden naar een opleiding/duurzame job, ook in
sectoren met werknemers zonder beperking, en ze
blijven coachen.
4200 EUR
Namur
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Centre Lui et Nous
Financieel steunen van een tolkvoorziening tijdens de
wekelijkse teamvergaderingen en de opleidingen van
werknemers met doofheid binnen de vzw.
9592 EUR
Sint-Pieters-Woluwe

Centre Médical d'Audio-phonologie
Bijdragen tot ouderschapsondersteuning en het
begeleiden van dove en slechthorende kleuters in hun
motorische, cognitieve, sensorische, taalkundige en
psychosociale ontwikkeling.
6980 EUR
Saint-Nicolas

Centrum Ganspoel
Betrekken van de buurt bij het aanleggen van een
belevingstuin voor kinderen/volwassenen met een
visuele en meervoudige beperking, t.b.v. duurzame
ontmoetingen.
5000 EUR
Huldenberg

C'est bon signe
Creëren van een online platform met
videogetuigenissen van/voor doven en
slechthorenden, om jonge ouders van dove kinderen,
professionals en burgers te informeren.
12000 EUR

C-H-S
De CHS-website verbeteren en aanpassen voor en door
doven, in het kader van de inclusie van mensen met
een beperking.
7125 EUR
Ukkel
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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.
3000 EUR
Sint-Lambrechts-Woluwe

Comprendre et Parler
Financieren van digitale uitrusting voor het
buitengewoon onderwijs (interactieve borden) en voor
multidisciplinaire afstandsdiensten.
15604 EUR
Sint-Lambrechts-Woluwe

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.
4000 EUR
Schaarbeek

Coupole bruxelloise de l'Autisme
Een verblijf voor mensen met autisme aanpassen aan
de veiligheidsnormen, en vervangen van versleten
installaties, ten bate van comfort en veiligheid van de
gasten.
13554 EUR
Jette

Creb
Uitrusting van de dagopvang van het
revalidatiecentrum CREB in Anderlecht, voor
kinderen/jongeren met meervoudige beperkingen.
50000 EUR
Sint-Lambrechts-Woluwe
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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.
3000 EUR
Wavre

De Kade
Aankopen van materiaal voor de buitenspeelplaats, om
ze aangenamer te maken voor de kinderen die er
wegens de coronacrisis meer gebruik van maken.
8847 EUR
Brugge

De Overmolen (De Kleppe)
In een zorgcentrum in de Vlaamse Ardennen, dat werkt
met kwetsbare medewerkers, een aangename,
betaalbare vakantie aanbieden aan mensen met een
beperking.
15983 EUR
Brussel

De Schakel
Aankopen van een pedaalfiguurzaag voor het creaatelier ten bate van de volwassenen met een
verstandelijke beperking en van de ergotherapeuten.
3794 EUR
Balen

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.
3000 EUR
Willebroek
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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.
4000 EUR
Gent - Zwijnaarde

eduCentrum
Praktijkgericht aan de slag gaan met ASS, via 'Make IT
digital'.
7500 EUR

EFLS SAINT-PAUL
Een buitenspeelplek inrichten en creëren van een
ludieke dynamiek tussen leerlingen van het 5de en 6de
leerjaar, om kinderen met een beperking beter te
integreren.
8000 EUR
Charleroi - Mont-sur-Marchienne

Empoway
Opleiden van gecertificeerde en professionele
doofblinde assistenten om tegen september 2022 de
autonomie en de participatiemogelijkheden van
doofblinde mensen te versterken.
15000 EUR
Hoeilaart

En ville et les Copains
Aan mensen met autisme en het syndroom van Down
een professionele omgeving aanbieden in een
vegetarisch restaurant, om bij te dragen tot hun
integratie, autonomie, sociale vaardigheden en
communicatie binnen een groep; en tevens instaan
voor de goede werking van een milieuvriendelijk,
lokaal en alternatief restaurant.
7500 EUR
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Entrevues, Chiens guides et mobilité
Videoapparatuur aankopen voor voorlichtingsclips en
oprichten van een online platform voor toekomstige
gebruikers van geleidehonden, i.h.k.v. de opleiding van
deze honden.
4941 EUR

Entrevues, Chiens guides et mobilité
Steunen van vzw Entrevues voor het opleiden van
blindengeleidehonden, om de mobiliteit en de
autonomie van mensen met slechtziendheid te
verbeteren.
10000 EUR
Liège

Eqla (anciennement Oeuvre Nationale des
Aveugles)
Creëren en/of aanpassen, op basis van een sterk
ontwikkelde tastzin, van didactische tools, cursussen,
spelotheekspullen, creatieve workshops om 'nietvisueel' te leren.
11360 EUR

Fondation I See
Kwalitatief braille-onderwijs bevorderen, omdat het,
ondanks nieuwe technologieën, noodzakelijk blijft voor
mensen met slechtziendheid om te leren spellen,
schrijven en lezen.
15000 EUR
Rixensart - Genval

Fondation SUSA
Aanpassen van het meubilair en herinrichten van de
lokalen in Gembloers, voor volwassenen met autisme
en gedragsproblemen.
15000 EUR
Mons

Fondation SUSA
Aankopen van een vervoermiddel voor mensen met
een beperking, 'op weg naar nieuwe avonturen'.
15000 EUR
Mons

Escalpade
Aan volwassenen met ernstige beperkingen, die niet
terechtkunnen in het reguliere circuit,
professionele/sociale activiteiten aanbieden in het
dagcentrum Escalpade.
42000 EUR

Fondation SUSA
Inschakelen van mensen met ASS bij het maken van
'klumets' (ecologische aanstekers), een volwaardige
beroepsactiviteit, om bij te dragen tot hun
ondernemingszin en tot het ontwikkelen van
eenvoudige (sorteren, overhevelen, assembleren) en
complexe vaardigheden (reclame maken, bestellingen
opnemen, verkopen).
7350 EUR

Fondation Albatros
Afstemmen van sanitair, toegankelijkheid en uitrusting
in het Centrum op de zwaarbehoevende ouderen met
een verstandelijke beperking, om ze tot hun
levenseinde op te vangen.
33783.23 EUR
Lasne

Hart voor Handicap
Teneinde bij te dragen tot een echte inclusieve
samenleving, opzetten van projecten om mensen met
en zonder beperking met mekaar in contact te brengen
in de vrije tijd, het onderwijs, de buurt en op het werk.
50000 EUR
Brussel
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Hulphond Nederland
Opleiden van hulphonden om mensen met
lichamelijke/geestelijke zorgvragen te helpen hun dag
te structureren, minder afhankelijk te zijn van mensen
en maatschappelijk te participeren.
5000 EUR
NEDERLAND

Kamelego
Via een stemgestuurde, interactieve luidspreker,
slechtzienden vlotter laten grasduinen in audiokranten
(bv. 7 ingesproken Vlaamse kranten) van Google
Home.
10000 EUR
Herent

Inago
Financieren van een tandem op 3 wielen en
keukenuitrusting voor L'ENVOL, een structuur van
assistentiewoningen voor volwassenen met
beperkingen, om hun autonomie te bevorderen.
10467 EUR

koca
Met kinderen met speciale noden van de 'leefgroep -12
jaar' een leuke uitstap met overnachting boeken in de
Efteling, iets dat ze met hun familie vrijwel nooit doen.
1500 EUR
Antwerpen

Institut Jean Herbet
Vijf klassen in het buitengewoon onderwijs uitrusten
met aangepaste IT-apparatuur (laptops, tablets,
projectoren) ten bate van het leerproces van kinderen
met schrijfproblemen.
7630 EUR
Charleroi - Gosselies

Koninklijk Instituut Woluwe
Samen met ziende kinderen in een inclusieve leefgroep
naar tv kijken, met behulp van een GO-box die
ondertitels (Nederlandstalig, Engelstalig) voorleest in
het Nederlands.
2940 EUR
Brussel

Joeri Verbeeck
Een gamer werd slachtoffer van een ongeval en
streamt online hoe hij, ondanks zijn beperking, zijn
passies blijft uitoefenen, teneinde mensen te
inspireren om nooit op te geven.
3778 EUR
Kortrijk - Heule

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen
Museumbezoekers uitnodigen om een kunstwerk te
bekijken vanuit de unieke invalshoeken van
slechtziende culturele kunstbemiddelaars (in een
mobiele studio/Radio Bart).
10000 EUR

Jurgen Balbaert
Promoten van 'inclusief sporten', het goede voorbeeld
geven en materiaal ter beschikking stellen van
anderen, teneinde personen met een beperking aan te
zetten om te bewegen; met aangepast materiaal en de
begeleiding door team Ultrakid, deed Johannes al mee
aan de Ultraman Challenge in Israël (10 km zwemmen,
420 km fietsen, 84 km lopen) en kiest hij nu voor
individuele wedstrijden.
6813 EUR
Blankenberge

Koninklijk Ondersteuningscentrum Ter Engelen Tevona / COVIDA
Aankopen van 2 elektrische tandemfietsen voor de
vzw.
3000 EUR
Maaseik
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La Clairière-Arlon
De keuken van de Ferme des Roses, een opvangtehuis
voor mensen met beperkingen, herstellen, functioneler
maken en aanpassen aan de hygiëne- en
veiligheidsvoorschriften.
12673 EUR
Arlon

La Lumière asbl Oeuvre Royale pour Aveugles et
Malvoyants
Musea toegankelijk maken voor slechtzienden via
aanpassingen (tactiel, geluid, vergrotingen, contrast)
en bij het grote publiek promoten van een andere,
inclusieve kijk op kunst.
15000 EUR
Liège

L'Arche de Marie
Steunen van een logopedieproject dat wegens de
coronacrisis niet via een evenement kon worden
gesubsidieerd, ten bate van de begunstigden van de
vzw.
50000 EUR
Rixensart - Genval

L'Arche de Marie
De tuin van een dagcentrum voor mensen met een
mentale beperking verder ontwikkelen: tuinieren
waarderen ze enorm en ze eten gezond dankzij de
permacultuurmoestuin.
6272 EUR
Rixensart - Genval

L’Arche de Marie
Bijdragen tot de integratie in de lokale gemeenschap
van 5 jonge vrouwen met een mentale beperking, die
verblijven in het 'Maison Poirier Dieu'.
35000 EUR
Rixensart - Genval
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Le Foyer
Vervangen van matrassen, donsdekens, lakens,
kussenslopen.
4000 EUR
Mons - Spiennes

Lees- en Adviesgroep Volwassenen met Autisme
vzw (LAVA vzw)
Met LAVA vzw bijdragen tot participatief onderzoek en
beeldvorming rond autisme, via leessessies,
ledendagen, een onderzoeksbeurs en een LAVA-label
voor inspirerende initiatieven.
7500 EUR

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.
3000 EUR
Sint-Lambrechts-Woluwe

Les Ecoles de l' ACIS (Ecole Soleil Levant)
Digitaliseren van het beheer van de schoolboetiek met
kunst- en kledingcreaties van leerlingen, om de makers
beter voor te bereiden op latere stages en reguliere
jobs.
1945 EUR
Charleroi - Montignies-sur-Sambre

L'Essentiel
Steunen van een dagcentrum (crèche, winkel, table
d'hôte, opleidingen), respijtzorgcentrum en plek voor
intergenerationele ontmoetingen tussen mensen
met/zonder beperkingen.
44000 EUR
Lasne
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L'Essentiel
In een verblijfscentrum voor volwassenen met een
beperking, met o.m. hippotherapie en dag- en
respijtopvang, inzetten op solidaire ontmoetingen met
mensen zonder een beperking.
44000 EUR
Lasne

Luisterpuntbibliotheek
Invoeren van digitale braille via bibliotheken, om het
gebruik van braille actief te stimuleren en het aantal
lezers, uitleningen en gelezen boeken opnieuw te doen
toenemen.
15000 EUR
Brussel

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.
3000 EUR

Mariasteen - Hotel Middelpunt
Een inclusief hotel aan zee, met mensen uit
kansengroepen/met beperkingen via 'geleidingslijnen'
toegankelijker maken voor slechtzienden, t.b.v. hun
zelfstandigheid.
9485 EUR
Hooglede - Gits

Liberté et Solidarité - Taxi-Seniors
VZW Taxi-Seniors steunen om ouderen met
mobiliteitsproblemen gratis te vervoeren naar
(para)medische afspraken, apotheker,
gemeentebestuur en OCMW in Chaumont-Gistoux.
668.31 EUR
Chaumont-Gistoux

Marie-Rose Poppe
Een creatieve duizendpoot met een beperking
organiseert aangepaste workshops voor en door
mensen met een beperking, om mensen met eenzelfde
passie met elkaar te verbinden.
1500 EUR
Gent

Licht en Liefde Heem
In een inclusief makerslab voor, door en met
slechtzienden werken aan het, via 3D printing en
lasersnijden, op hun maat aanpassen van toestellen en
bordspelen.
15000 EUR
Jabbeke - Varsenare

Musée de la Médecine
Objecten scannen, 3D-printen, aanvullen met
maquettes, audiodescriptie, tactiele reproducties, om
de geschiedenis van de geneeskunde, via QR-codes, te
openen voor slechtzienden.
15000 EUR
Anderlecht

Luape
Koffers met materiaal op maat van jongeren met ASS
aanbieden aan vrijetijdsinitiatieven, om de jongeren in
een gewone omgeving te laten deelnemen aan
participatieve activiteiten.
2900 EUR

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Met professionele acteurs tweetalige audiodescripties
maken van schilderijen in het Magritte Museum, om de
beleving van blinde/slechtziende bezoekers te
verbeteren.
15000 EUR
Brussel
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OCMW Houthalen-Helchteren
In het WZC een belevingstuin creëren voor
zorgbehoevende ouderen met visuele beperkingen, om
de impact van vereenzaming, verminderde mobiliteit,
daling zelfvertrouwen te beperken.
5000 EUR
Houthalen-Helchteren - Houthalen

Oeuvre fédérale Les Amis des Aveugles et
Malvoyants
Een blindengeleidehond gratis overdragen aan iemand
met een visuele beperking, om zich veilig en autonoom
te verplaatsen, zich harmonieus te ontplooien en
sociaal te integreren.
10000 EUR
Mons - Ghlin

Oeuvre fédérale Les Amis des Aveugles et
Malvoyants
Mensen met een beperkt gezichtsvermogen
voorstellen aan een gespecialiseerde arts die de impact
op autonomie/levenskwaliteit kan milderen via
aanvullende ondersteuningsmiddelen.
15000 EUR
Mons - Ghlin

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.
3000 EUR
Schaarbeek

OSMOSE-TILFF
Opleiden van een assistentiehond die deuren opent,
lichten dooft en op een alarm drukt, om toe te laten
dat iemand in een rolstoel zelfstandig alleen gaat
wonen.
17000 EUR
Esneux - Tilff
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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.
2000 EUR
Elsene

Path
Met gebruikers met een visuele beperking,
trainingsvideo's met gratis oplossingen voor
slechtzienden maken, om digitale autonomie te
versterken en de digitale kloof te verkleinen.
8300 EUR
Namur

Projet Pour étudiants à profils spécifiques (Peps'In)
- UCL
Organiseren van een 'AutiExpo', een rondreizende
tentoonstelling, om een beeld te geven van de
verschillende talenten en vaardigheden van studenten
met autisme, teneinde bij te dragen tot hun erkenning
en sociaal-professionele inschakeling; om de 2 maand
focust de tentoonstelling op een andere specifieke
competentie, gekoppeld aan een publiek event, een
reportage en de verspreiding van de cv's van de
deelnemers met autisme.
5000 EUR

Riga Solidaire et Inclusif asbl
Voor minder mobiele mensen, toegankelijk maken van
een nieuw solidair woonproject met inclusieve
ondersteuning en minimum 8 flats (op 24) voor
mensen met een beperking.
60000 EUR
Schaarbeek

SCALE DOGS
Opleiden van een assistentiehond voor een vrouw van
20 jaar met een visuele beperking en autisme, om haar
niet alleen te leiden, maar ook gerust te stellen.
16550 EUR
Watermaal-Bosvoorde
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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.
3000 EUR
Watermaal-Bosvoorde

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.
3000 EUR
Hasselt - KENIA

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.
3000 EUR
Melle

Steunfonds Sint Oda
Sensibiliseren rond gezichtsproblemen bij mensen met
een cognitieve beperking, om hen via zorg op maat alle
ontwikkelingskansen te geven en maximale inclusie te
bereiken.
15000 EUR
Overpelt

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.
3000 EUR
Brussel - Laken

Stijn / Dienstencentrum St.-Oda
Ontwerpen van een mobiele snoezelruimte om
mensen met een beperking aan huis een
laagdrempelige activiteit op maat aan te bieden,
tijdens de pandemie, maar ook daarna.
8000 EUR
Overpelt

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.
10000 EUR
Dinant

Take Off
Gratis installeren van een ClassContact-systeem
(computer, webcam) om verkeersslachtoffers (in
ziekenhuis of thuis) te verbinden met hun klas en
vrienden.
9413 EUR
Brussel - Haren

Special Olympics Belgium
Atleten, via de 2de virtuele editie van de inclusieve
Olympische Spelen voor Specials, stimuleren om te
bewegen, in interactie te gaan, te volharden en een
medaille te behalen.
6000 EUR
Sint-Pieters-Woluwe

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.
3000 EUR
Leuven
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Universitair Ziekenhuis Gent
Een therapeutische snoezelbadkamer inrichten voor
revalidatiepatiënten met bewustzijnsproblemen om
hen in alle rust, via belevingsprikkels, te laten reageren
op de omgeving.
10000 EUR
Gent

Vers la Vie
Ontmoetingsdagen organiseren tussen (buiten)gewone
scholen met leerlingen zonder/met autisme, om
inclusieve, interactieve activiteiten te bevorderen.
5000 EUR

VerTT MTB Club
In de MTB Club, tandem-mountainbiken aanbieden,
om deze sport toegankelijk te maken voor mensen met
een visuele handicap, t.b.v. hun plezier/zelfvertrouwen
en inclusie.
15000 EUR
Villers-la-Ville - Tilly

Villa Clementina
Investeren in de infrastructuur (inrichting leefgroep,
digitalisering, IT-apparatuur, huisstijl gids) van het
inclusieve kinderdagverblijf, om de werking te
optimaliseren.
75000 EUR
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).
3000 EUR
Zemst

Villa Clementina
In een inclusieve crèche een lichtatelier installeren
voor een optimale visuele ontwikkelingsstimulatie van
jonge slechtziende kinderen.
8000 EUR
Zemst

Ville de Charleroi – Groupe Scolaire de la Bassée
Op school een traplift installeren voor 2 kinderen met
Duchenne-spierdystrofie, om vlotter de trap op te
gaan, net als hun klasgenoten.
4000 EUR

Voir Ma Musique
Mensen met slechtziendheid de kans geven om muziek
te leren spelen met ziende mensen, in een gemengd
orkest, om een plek vinden in de huidige samenleving.
7915 EUR
Wavre

WALLOPOLY
Aankopen van koffers met snoezel- en spelmateriaal
voor opgeleide respijtopvoeders die aan huis komen bij
mensen met meervoudige beperkingen.
10000 EUR
Namur - Jambes

Zentrum für Förderpädagogik
Individueel en op maat begeleiden van de studiekeuze
en de sociaal-professionele inschakeling van leerlingen
met autisme (ASS) om hun inclusie te bevorderen; en
daarnaast ook sensibiliseren en creëren van
partnerschappen met bedrijven en hogescholen.
5632 EUR

>> Fondsen en filantropieformules– Personen met
een beperking
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Aalternatief (Projectrekening)
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.

Ackermans & van Haaren Solidarity Fund
Steun aan verenigingen, organisaties en ondernemingen
die projecten ontwikkelen van algemeen belang:
betaalbare kwaliteitszorg, onderwijs en
maatschappelijke integratie van kwetsbare kinderen,
armoedebestrijding.

Albert & Oscar (Fonds)
Steun aan initiatieven die assistentiehonden opleiden
om mensen met een beperking te helpen om
zelfredzamer te worden in hun dagelijks leven.

Andrée Maes (Fonds)
Bijdragen tot de sociaal-professionele inschakeling van
mensen met een motorische beperking.

Andrelise (Fonds)
Projecten die, in aangepaste opvang- en
huisvestingstructuren, streven naar een betere
zorgkwaliteit voor personen met een meervoudige
handicap.

Antoine Dopchie (Fonds)
Steun aan sportactiviteiten voor personen met een
intellectuele beperking. Vzw Special Olympics Belgium
(Brussel) krijgt hulp voor de jaarlijkse organisatie van de
zwemcompetitie op de Special Olympics.

Antwerpen - Parcivalschool-Steinerschool
(Projectrekening)
Zorgopvang en autisme-begeleiding creëren in de
Parcivalschool.

Arche de Marie (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van vzw L'Arche de Marie
die voor personen met een beperking een familiaal
dagcentrum organiseert, begeleidt en bestuurt.

ASBL Ombrage (Projectrekening)
Voor de aankoop van een camionette voor het vervoer
van geesteszieken en afhankelijke patiënten in het kader
van de activiteiten van het dagcentrum.

Ateliers Indigo du Plateau96 (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van vzw Plateau96 die
inzetten op de capaciteiten van eenieder, en die mensen
stimuleren om zich bewust te worden van hun eigen
waarden en talenten.

Au fil de l'Eau (Fonds Vrienden van)
Filantropen ondersteunen projecten van vzw Au fil de
l'eau die de integratie van gehandicapten en de
ontwikkeling van relaties tussen generaties nastreeft.

Audrey (Fonds)
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.

Be Optimal in Action @ Sport (BOAS)
(Projectrekening)
Aankopen van specifiek zwemmateriaal voor mensen
met eender welke beperking, om hen een kwalitatief
hoogstaande begeleiding te kunnen aanbieden, zowel
individueel als in groep.
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Belgian Handflight (Fonds)
Steun aan vliegclubs om de toegankelijkheid van hun
club te verbeteren. Aanpassen van clubvliegtuigen met
handbedieningen. Individuele beurzen voor kandidaatpiloten met een beperkte mobiliteit die een vliegbrevet
willen behalen (Sportvliegen, zweefvliegen, ULM
vliegen, autogiro, paramotor, ...).

Bijs (Fonds Vrienden van)
Filantropen ondersteunen projecten van vzw Bijs een
kleinschalige, collectieve woonvorm met voor jongeren
met een beperking.

Borgerstein (Fonds)
In Vlaanderen initiatieven ondersteunen die
multipliceerbaar zijn en die blijk geven van zin voor
sociale, wetenschappelijke of culturele innovatie.

Bürgerfonds Ostbelgien
Het Bürgerfonds Ostbelgien is een fonds van OostBelgen voor Oost-Belgen. Het steunt initiatieven en
organisaties die zich inzetten voor medeburgers, trouw
aan het motto "samen meer bewegen".

Cap Event (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van vzw CAP EVENT die
mensen met een mentale handicap opleidt en begeleidt
om hen bij de organisatie van evenementen te
betrekken.

Constellations (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van de vzw Constellations
rond de leefomgeving, diensten en activiteiten voor
mensen met een mentale handicap, ongeacht hun
inkomen.

De Kade (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van vzw De Kade dat
kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking
kansen geeft om zich optimaal te ontwikkelen en te
ontplooien.

De Lift Education (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van vzw De Lift Education
die onderwijs voor jongeren met ASS organiseert en
initiatieven ter bevordering van hun ontwikkeling
ondersteunt.

Denise Lenaerts (Fonds)
Initiatieven versterken voor de begeleiding van
personen met een auditieve handicap, om hun
maatschappelijke integratie en ontplooiing te
bevorderen. Ondersteuning van projecten die gezinnen
met jonge kinderen in crisissituatie begeleiden.

Dhr. en Mevrouw Schaillée-Deceuninck (Fonds)
Het Fonds Schaillée-Deceuninck ondersteunt projecten
die het welzijn van kwetsbare personen verbeteren en
meer in het bijzonder personen met een visuele
beperking.

DoMiSiLaDoRé (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van DoMiSiLaDoRé die
opvang verleent aan een tiental volwassenen met een
gematigde tot ernstige geestelijke beperking gekoppeld
aan een fysieke beperking.

Domisum
Een samenwoonstproject opzetten voor zes zwaar
afhankelijke jongvolwassenen met een fysieke en/of
mentale beperking.

Elisabeth Zutterman (Fonds)
Le Fonds a pour objet l'aide aux personnes malvoyantes
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Emilie Leus (Fonds)
Financiële steun voor projecten door of ten voordele
van verkeersslachtoffers met een blijvende handicap.
Sensibiliseringsacties rond alcohol en verkeer.

Emmaüs - Dienstverleningscentrum Zevenbergen
(Projectrekening)
Verfraaien en opvrolijken van de centrale binnenruimtes
van het dagverblijf en de residentiële opvang voor
kinderen en volwassenen met ernstige, meervoudige
beperkingen.

Ensemble en Chemin (E2C) (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van S.O.N. Ensemble en
Chemin die jongeren met hersenverlamming begeleidt
naar zinvol kwaliteitsonderwijs dat afgestemd is op hun
noden.

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.

Françoise en Jean-François Ponsar (Fonds)
Steun aan projecten die de levenskwaliteit bevorderen
van kinderen en volwassenen met een beperking (in het
Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest).

Genval - vzw Maison Dehan (Projectrekening)
Een solidaire, inclusieve woning bouwen voor 5
bewoners met een mentale beperking, om hen
maximale autonomie te geven binnen een begeleide,
stimulerende leefomgeving.
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Georges Jonette (Fonds)
Steun aan projecten voor personen met een beperking
met bijzondere aandacht voor projecten van de vzw Le
Fourneau David - Les Iris

Georgette Paulus (Fonds)
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.

GIPSO (Fonds Vrienden Van)
Filantropen steunen projecten van ouders die in eigen
regie een woon/dagbestedingsinitiatief willen starten
voor personen met een beperking om hun
levenskwaliteit te versterken.

Groupe scolaire de la Bassée - Charleroi
(Projectrekening)
In de school een traplift installeren om 2 kinderen met
de spierziekte van Duchenne, zoveel mogelijk
autonomie te geven, ondanks hun steeds geringere
mobiliteit.

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.

Helmut Kohl (Fonds)
Steun aan projecten die concrete hulp bieden aan
personen met een beperking, kwetsbare personen en
ouderen in de Duitstalige Gemeenschap
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Het Zavelhuis (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van Het Zavelhuis, dat
jongvolwassenen opvangt met een lichte tot matige
mentale handicap.

Hibiscus (Fonds)
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.

ICT Community for Autism Spectrum Disorder
(Fonds)
Steun aan projecten in België die de inclusie van
personen met een autismespectrumprofiel versterken in
alle aspecten van het maatschappelijk leven.

Jan Filliers (Fund)
Personen in Vlaanderen, met een blijvend letsel ten
gevolge van een ongeval, steunen in hun persoonlijke
ontwikkeling

Jeanne en Pierre Beeckman (Fonds)
Financiële steun voor initiatieven van organisaties die
werken aan een betere inclusie van mensen met een
visuele of auditieve beperking.

Joëlle Mertens de Wilmars (Fonds)
Steun aan projecten rond opvang, begeleiding,
verblijfskwaliteit en activiteiten van en voor personen
met een handicap, in het bijzonder diegenen die
terechtkunnen in het centrum ‘Le Toit’ in Etterbeek.

Iedereen Wind in de Haren vzw (Projectrekening)
Recreatief en functionele riksjaritten aanbieden aan
ouderen en minder mobiele mensen, om hen in contact
te brengen met de natuur, de gemeente en de mensen
die er wonen.

Josepha Deherder (Fonds)
In de provincie Limburg projecten steunen die de
leefomstandigheden en de begeleiding verbeteren van
personen met een verstandelijke handicap.

Intimus (Fonds)
Steunt projecten en initiatieven die mensen met een
visuele beperking ondersteunen en begeleiden, zodat
dat ze hun rol in de samenleving kunnen opnemen.

Klavier Emmaus
Aanpassing en vernieuwing van de accommodatie voor
de activiteiten van mensen met een diep tot licht
verstandelijke beperking.

Jacqueline en André Fardeau-Godeaux (Fonds)
Steun aan verenigingen die onthaal- en
verblijfsprojecten of activiteiten organiseren die
aangepast zijn aan volwassenen met een handicap, en
uitgaan van solidariteit en onderlinge bijstand.

KOCA (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van KOCA, een
hulpcentrum voor kwetsbare kinderen, adolescenten en
volwassenen die nood hebben aan aangepaste vorming
en specifieke ondersteuning.

Jacques en Ivette Hermans de Heel (Fonds)
Steun aan projecten rond integratie, opvoeding en meer
comfort voor mensen met een beperking in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Kortessem - De Wroeter Dagcentrum
Een boerderij aankopen en verbouwingswerken
uitvoeren voor een fruitproject
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Laurentine Poncet (Fonds)
Het Fonds wil projecten voor blinden en slechtzienden
ondersteunen, met name de initiatieven van het
Federaal Werk de Vrienden der Blinden en de Brailleliga.

Lode Verbeeck (Fonds)
Het Fonds bekroont professioneel onderbouwde
projecten uit Vlaanderen, die bijdragen tot de uitbouw
van hippotherapie voor kinderen of volwassenen.

Louvain-la-Neuve - GALIPAC asbl (Projectrekening)
Voor een biologische boerderij een tractor verwerven,
en ook shelters plaatsen voor mensen met wie ze de
groenten deelt (stadsmensen, stagiairs, mensen met
beperkingen).

Mobicart (Projectrekening)
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.

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.

My Wish (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van vzw My Wish die
instaan voor de tijdelijke huisvesting en de
psychosociale en educatieve begeleiding van
jongvolwassenen met een lichte beperking.

Lucienne Julien (Fonds)
Steun voor milieubehoud in Afrika en Azië en voor
blinden en slechtzienden in België.

Martha De Baere (Fonds)
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.

Michèle en Dominique (Fonds)
Le Fonds a pour objectif de soutenir des organisations
actives dans le domaine de la santé et plus
particulièrement du cancer et du handicap.

Oupeye - le Vivier asbl
Aankoop van een huis voor mensen met een handicap
die hun ouders overleefden maar niet alleen kunnen
wonen.

Perwez - Côte à Côte
Bouw van een huis voor jongeren met een handicap.

Philanthropic Action grow with TDA/H
Kinderen en jongeren met aandachtstoornissen (met of
zonder hyperactiviteit) steunen via aangepast
traditioneel basisonderwijs. Sensibilisatie van gezinnen,
scholen en instellingen rond het welzijn van deze
kinderen.

Misam (Fonds)
Projecten rond zelfontplooiing en zelfstandig
samenwonen in een familiale sfeer voor
jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.
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Pierre en Christiane Magdelyns - Van
Godtsenhoven (Fonds)
Innovatieve projecten die het dagelijks leven
aangenamer maken voor mensen met een visuele
beperking. Steun aan projecten voor wie in België in
extreme armoede leeft.

Pulderbos (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van Pulderbos, waar
kinderen en jongeren met een ernstig neurologisch of
ademhalingsprobleem terecht kunnen voor een
intensieve revalidatie.

Respijt (Fonds)
Ondersteuning van respijtoplossingen voor ouders van
een kind met beperking

Robert Van Compernolle-Denise Porteman (Fonds)
Steun aan projecten voor de sociale integratie en zorg
voor de zwaksten zoals personen met een visuele
beperking- en voor de wereldwijde solidariteit met de
zwakste bevolkingsgroepen

Schenkerskring LOVOS
Inzamelen van giften ter ondersteuning van initiatieven
in de Duitstalige Gemeenschap die hoofdzakelijk
betrekking hebben op mensen met een handicap.

Simone Deleau (Fonds)
Innovatieve projecten voor de maatschappelijke
integratie van personen met een visuele beperking.

Société Royale de Philanthropie (Fonds Vrienden
van)
Filantropen steunen projecten van de S.O.N. Société
Royale de Philanthropie die hulp bieden aan mensen
met visuele problemen, meervoudige handicaps of
oriëntatieproblemen hebben.
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Steunfonds Toontjeshuizen
Een eigen woon- en leefomgeving van aangepaste en
uitgebate huizen helpen creëren voor volwassen
mensen met een beperking waarin hun kwaliteit van
leven centraal staan.

Valkenisse vzw - Hemiksem (Projectrekening)
Renovatie van oude hoeve als zorgboerderij en
verblijfplaats voor een 10-tal mensen met een lichte
mentale beperking zodat zij er semi-zelfstandig kunnen
wonen.

Vanderborght Feron Claude Seigne (Fonds)
Steun aan revalidatiecentra in België die personen met
een sensoriële beperking helpen om het maximum te
halen uit hun veranderde fysieke of psychische functies.

Villa Clementina (Fonds Vrienden van)
Filantropen steunen projecten van vzw Villa Clementina,
een geïntegreerd en inclusief kinderdagverblijf voor
jonge kinderen met én zonder beperking.

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.

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.
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Vzw Baubo-Emiliushoeve - Nijlen-Bevel
(Projectrekening)
Oprichten/inrichten van een bio-hoeveproductie
waaraan mensen met een arbeidsbeperking
meewerken, en aankopen van
productiemachines/koelinstallaties.

Vzw Waaranders - Bierbeek (Projectrekening)
Verbeteringswerken aan de site ‘boswachtershuis De
Warande’ voor integraal toegankelijke ontvangst van
buitengewone mensen.

Wij Blij
Inrichten van huis en tuin van een dagcentrum voor
jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en
autisme; aankopen van educatief en creatief materiaal.

>> Partnerschappen, opdrachten en specifieke
initiatieven – Personen met een beperking
Brussen
Een betere begeleiding van brussen en hun ouders

De Genereuzen
De Genereuzen wil concreet bijdragen tot een echte
inclusieve samenleving waar mensen met én zonder
beperking samen wonen, leven, studeren en werken.
vzw Hart voor Handicap

Respijt
Het aanbod van respijtoplossingen voor ouders van
kinderen met een beperking stimuleren

Willy Gettemans (Fonds)
De levenskwaliteit van personen met een handicap
helpen te verbeteren, via steun aan projecten van
organisaties die hen begeleiden in hun dagelijks leven.

Yves Collinet (Fonds)
Steun aan projecten van erkende onthaal- en
verblijfscentra voor een betere integratie en een zorg
voor volwassenen met ernstige vorm van autisme.

Yvonne Vanhoecke (Fonds)
Steunen van projecten die kinderen met een beperking
begeleiden in de streek van Charleroi.

Zoersel - Monnikenheide-Spectrum vzw Emmaüs
(Projectrekening)
Het bestaande dierenpark in het woon/dagcentrum
voor mensen met een mentale beperking en hun gezin,
uitbreiden met alpaca´s, met het oog op welbevinden en
inclusie.
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