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Participatieprojecten kansengroepen goedgekeurde een- en meerjarige projecten 2016 eerste ronde
Titel

Startdatum Einddatum

2016

2017

2018

Totaal

Joggen om mensen in armoede te empoweren. Uitbouw
Les Gazelles de
en versterking van een nieuwe socio-sportieve
Bruxelles vzw
organisatie

Les Gazelles de Bruxelles is een nieuwe socio-sportieve organisatie die
via joggen mensen in armoede versterkt. Via dit project wil Les Gazelles
deze unieke aanpak in Brussel verankeren en verduurzamen. Door een
nieuwe loopgroep op te starten, kunnen meer mensen in armoede de
Sint-Jans-Molenbeek
voordelen van joggen ervaren. Via nieuwe vrijwilligers uit de doelgroep,
coaching & vorming van vrijwilligers en nieuwe
samenwerkingsverbanden met sportfederaties en bedrijven, willen we
de organisatie versterken en verder uitbouwen

1/01/2016

31/12/2016

€ 22 500

€0

€0

€ 22 500

GIVE ME 5 !

Globe Aroma

Met het project "GIVE ME 5" wordt vijf keer per jaar een cultureel -en
artistiek programma opgezet in de publieke ruimte tussen de 5 sociale
woonblokken van de Papenvest in de vijfhoek van Brussel. De meeste
bewoners van de 5 blokken leven onder de armoedegrens. Zij nemen
Brussel
zelden deel aan het reguliere kunst-en cultuuraanbod in Brussel en zijn
als het ware opgesloten in hun wijk. Globe Aroma wil kunst-en cultuur
van nieuwkomers tot bij hen brengen én de bewoners zelf een podium
bieden in hun eigen vertrouwde omgeving.

1/01/2016

31/12/2017

€ 38 250

€ 39 000

€0

€ 77 250

Kunsteducatief Kruisbestuif

Wisper

Het participatieproject 'Premier Atelier' is een dans- en theaterkamp
voor kinderen van asielzoekers uit Gent. Tijdens de
krokus- en herfstvakantie krijgen zij vijf dagen lang dans- en
theaterworkshops. Vzw De Conventie werkt hiervoor samen
Leuven
met jeugdtheaterhuis Larf! en vzw De Tinten. Dit dans- en theaterkamp
gaat op hetzelfde moment door als het reguliere
theaterkamp 'Petit Atelier' van Larf!, en geldt als toeleiding naar de
reguliere werking van Larf!.

1/01/2016

31/12/2017

€ 21 000

€ 21 750

€0

€ 42 750

Ayse heeft ook recht op cultuur

We willen jonge gezinnen die in armoede leven uit hun isolement halen
en hen meer aansluiting bieden bij het reguliere vrijetijdsaanbod in
Unie der Turkse
Beringen. Dit doen we door te werken aan drempels die deelname aan
Islamistische Culturele stedelijke en reguliere vrijetijdsinitiatieven verhinderen. Vanuit de
Beringen
Verenigingen van
moedercafés en contacten met de doelgroep, werd beslist om vooral te
België
werken rond mobiliteit (fiets en openbaar vervoer), bekendheid van het
aanbod en wederzijdse bekendheid met aanbieders. We doen dit via
dialoog, vorming en het oprichten van een Rap op Stap-loket.

1/01/2016

30/12/2017

€ 27 750

€ 27 750

€0

€ 55 500

1/01/2016

31/12/2017

€ 33 750

€ 33 750

€0

€ 67 500

"Hardop Dromen, en zweten !"

Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanvrager

BBJJA Brussels
Brazilian Jiu Jitsu
academy vzw

Beschrijving

Stad

BBJJA is meer dan een sportclub: kinderen stromen in via het "School
Grappling Netwerk" naar onze toegankelijke clubwerking met een
pedagogisch project waar "sportopbouwwerk" centraal staat. We willen
inzetten op doorstroming van kansengroepen, met extra aandacht voor
Strombeek-Bever
meisjes en jonge vrouwen. Met dit project wil de BBJJA haar functie als
sociaal sportproject maximaliseren. Concreet hangen we het geheel op
aan 10 ambassadeurs die op een periode van twee jaar hun dromen en
talenten verdiepen in de clubwerking."Hardop Dromen, al Zwetend".
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Interculturalisatie van City Pirates om de kwalitatieve en
Koninklijke Sporting
duurzame participatie van mensen met etnisch culturele
Club City Pirates VZW
diverse achtergrond te verhogen

Hoe Tobback de Vaart zou kunnen laten leeglopen en
hoe de Leuvense bevolking dit
zou kunnen verhinderen.

vzw MAX LAST

Link=Fit en Gezond

LINK

Premier Atelier. Een dans- en theaterkamp voor kinderen
De Conventie
van asielzoekers.

Reconnect

Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Vzw ROJM

City Pirates is nu de grootste voetbalclub uit Antwerpen bestaande uit
:CP Merksem, CP Luchtbal,CP Linkeroever,CP
Olympic Deurne. Wij willen clubs creëren rekening houdend met de
multiculturele maatschappij., gebaseerd op de
uitbouw van een degelijke vrijwilligerswerking met de
vertegenwoordiging van alle etnische verschillen van onze leden.
Andere doelstellingen zijn ouderparticipatie, een G-team en
vrouwenvoetbal. Dit project willen we op langere termijn via
een stichting integreren in andere clubs en sporttakken.
Samen met verschillende sociale en artistieke partners wil Max Last een
stadsbreed project opzetten waarin de
verhalen, mythes en dromen rond de inspirerende Vaartkom in Leuven
centraal staan. Steeds vertrekkende vanuit de
partners wordt het resultaat een spannend (vervolg)verhaal dat bestaat
uit negen sociaal-artistieke producten die worden
getoond gespreid over drie jaar. Elke aflevering/deelproduct, tot stand
gekomen door een intense samenwerking tussen
minimum één artistieke en één sociale partner, vertelt een deel van het
grote verhaal.
Link=Fit en gezond is het begin van een groter project binnen
Link=Brussel vzw. Link=Brussel richt zich naar kansarme
laaggeschoolden, mensen in een precaire situatie. Binnen de
deelwerking 'Camelia, Brussels Emancipatihuis' bieden we in onze
basiswerking een aanbod van alfabetisering, activiteiten en individuele
ondersteuning . We willendaarnaast sport en gezondheid introduceren
als een volwaardig basispakket in het begeleidingsproces van de
doelgroep.
Het participatieproject 'Premier Atelier' is een dans- en theaterkamp
voor kinderen van asielzoekers uit Gent. Tijdens de
krokus- en herfstvakantie krijgen zij vijf dagen lang dans- en
theaterworkshops. Vzw De Conventie werkt hiervoor samen
met jeugdtheaterhuis Larf! en vzw De Tinten. Dit dans- en theaterkamp
gaat op hetzelfde moment door als het reguliere
theaterkamp 'Petit Atelier' van Larf!, en geldt als toeleiding naar de
reguliere werking van Larf!.

Merksem

1/01/2016

31/12/2018

€ 28 500

€ 18 750

€ 11 250

€ 58 500

Wijgmaal

1/01/2016

28/06/2018

€ 22 500

€ 27 750

€ 30 750

€ 81 000

Brussel

1/01/2016

31/12/2016

€ 7 200

€0

€0

€ 7 200

Gentbrugge

1/02/2016

3/11/2018

€ 6 000

€ 6 000

€ 6 000

€ 18 000

1/01/2016

31/12/2018

€ 16 500

€ 16 500

€ 16 500

€ 49 500

Met dit project tracht ROJM vzw de gedetineerden een aanbod te geven
waardoor hun maatschappelijke re-integratie wordt vergemakkelijkt en
waardoor ze een detentietraject kunnen doorlopen waarbij hun rechten
gewaarborgd worden. Aangezien een gedetineerde de vrijheidsberoving Mechelen
als straf heeft gekregen, hoeft deze niet van andere menselijke noden
ontnomen te worden. Hiervoor zal ROJM vzw een sport-, artistiek en
cultureel aanbod bieden in de gevangenis.
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Kleurrijk Kinderkoor

Sport als middel en doel om participatie van
kansengroepen met een verslavingsachtergrond te
bevorderen

Sporttrajectbegeleider

VIPs - vlogcollectief

Holebi's met een verstandelijke beperking, een dubbele
minderheid

Totaal

Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Kleurrijk Kinderkoor wordt een intercultureel kinderkoor voor kinderen
van 6 tot 13 jaar. Kinderen met verschillende
culturele roots leren elkaars cultuur kennen aan de hand van liedjes en
muziek uit verschillende landen en werelddelen.
De ouders en familie van deze kinderen werken mee door kinderliedjes
vzw ACCSI
uit hun cultuur aan het koor te leren. Het kleurrijk
kinderkoor zal als ambasseur van onze stad optreden op belangrijke
evenementen zoals bijvoorbeeld de
Sinterklaasshow en Villa Pace maar ook nieuwe evenementen behoren
tot het objectief.
We integeren onze ervaringen om sportinitiaties in
competentieontwikkeling in de activerende werkvloer te Gent en
Antwerpen. Sport is een middel om aan de kwetsbare doelgroep van de
activerende werkvloer andere situaties aan te bieden waarin de
vzw Sociale werkplaats
aanwezigheid van attitudes en competenties vastgesteld en getraind
De Sleutel
worden. Ander doel: via een club sporten doelgroepmedewerkers tijdens
hun vrije tijd en verhogen zo hun participatie in de maatschappij. Sport
spreekt ons doelpubliek aan en heeft maatschappelijk een positieve
uitstraling.
Het project Sporttrajectbegeleider wil vzw Sportplus, ism met vzw AjKo,
een antwoord op maat bieden op de vraag van meisjes uit
kansengroepen naar een passend sportaanbod. Dit willen we doen dmv
analyse van het huidige aanbod en de vraag, het samen organiseren
van een sportaanbod op maat, individuele begeleiding van meisjes naar
vzw Sportplus
een sportaanbod en ondersteuning van sportclubs. We willen de
doelgroep sterker maken door hen mede-eigenaar te maken van dit
project alsook de sportaanbieder handvaten bieden om een
toegankelijk sportbeleid te voeren.
VIPs - Vlogcollectief (VIPs: Vloggen Is Participatie, vlog: videoblog) geeft
meisjes met een etnisch-cultureel diverse achtergrond de kans om te
participeren aan verrassende culturele activiteiten en scherpt tegelijk
hun media- en STEM-competenties en mediawijsheid aan. De VIPs
Mediaraven vzw
bouwen samen een YouTube-vlogkanaal op en voeden het met
vlogfilmpjes over hun bezoeken aan culturele activiteiten. Naast deze
culturele vlogs gaan we op zoek naar thema's die de meisjes zelf
aanbrengen, waarover ze filmpjes kunnen maken en op het kanaal
plaatsen
Çavaria wil het bestaande activiteitenaanbod van verenigingen en
initiatieven voor holebi's met een verstandelijke beperking versterken
en een hogere participatiegraad creëren van holebi's met een
verstandelijke beperking aan het socio-culturele middenveld. Dit doen
çavaria vzw
we door de bestaande verenigingen voor deze doelgroep een boost te
geven, via open activiteiten met een bepaald thema per regio. Extra
bekendheid en toegankelijkheid garanderen we door een
laagdrempelige infowebsite op maat van personen met een
verstandelijke beperking.

Sint-Niklaas

1/01/2016

31/12/2018

€ 3 600

€0

€0

€ 3 600

Gent

1/01/2016

31/12/2018

€ 42 750

€ 42 750

€ 21 750

€ 107 250

Kortrijk

1/01/2016

31/12/2017

€ 30 000

€ 22 500

€0

€ 52 500

Gent

1/01/2016

31/12/2017

€ 15 000

€ 18 000

€0

€ 33 000

Gent

1/01/2016

31/12/2017

€ 27 750

€ 21 000

€0

€ 48 750

€ 724 800

