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 DE TWAALF POPULAIRSTE THEMA’S EN HET TOEGEKEND BUDGET 

Ondersteuning van  

het jeugdwerk

154 290 euro

Huiswerkbegeleiding

154 290 euro

Aanwerving en  

ondersteuning vrijwilligers

137 954 euro

Interculturele projecten

117 079 euro

Fietsvriendelijke straten

104 373 euro

Langer thuis wonen

101 650 euro

Groen in straten

92 574 euro

Ontmoeting in de buurt

64 439 euro

Gemeenschapstuinen

58 086 euro

Aantrekkelijkere pleinen

50 825 euro

Betere voetpaden

40 843 euro

Vorming en opleiding jeugd

23 597 euro
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DE BOUWKAR
Ken je het gevoel iets te missen wanneer je over straat loopt? Er is een leegte. De pleinwerkers van 

Kras Kiel willen samen met kinderen, jongeren én hun ouders deze leegte invulling geven. Met een 

bakfiets vol materiaal trekken ze naar Kielse pleinen. Iedereen krijgt de kans iets te creëren voor de 

buurt.

Kiel, 2020 Antwerpen6 000 euro 

VERLATEN TENNISVELD WORDT PANNAVOETBAL
Het tennisveld naast de jeugdlokalen is een ontmoetingsplek voor jong en oud uit de buurt. Er 

wordt vaak gevoetbald.  Waarom dit veld niet omringen met een speelse panna-omheining, zodat 

de jongeren uit de buurt zich veilig kunnen uitleven? Het zal de buurt positief kleuren.

Rozemaai, 2030 Antwerpen8 000 euro 

GROEN DOET ADEMEN
Jeugdvereniging De Rode Roos, uit de Seefhoek, wil duurzaam omgaan met de groene zones in 

de buurt. De vereniging wil de zones beplanten, de bloemenperken onderhouden en het afval 

(peuken, blikjes, straatafval) verwijderen.

Trapstraat 3, 2060 Antwerpen5 000 euro 

Aantrekkelijkere pleinen
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WOENSDAG OP WIELTJES
In de hoge blokken op Linkeroever wonen veel kinderen die geen fiets, step of rolschaatsen hebben. 

Van 1 april tot 1 oktober kunnen ouders elke woensdagnamiddag een fiets, step of rolschaatsen 

uitlenen voor hun kind. Drie vrijwilligers zullen de werking in goede banen leiden.

Linkeroever, 2050 Antwerpen3 200 euro 

DAGERAADPLAATS: VEILIG & AANTREKKELIJK
Om de Dageraadplaats aan de kant van de Draakstraat veiliger te maken voor kinderen, wil dit 

project een wegneembare, winddoorlatende en decoratieve doek laten plaatsen. Zo voorkomt men 

dat kinderen, achter hun bal aan, de straat oplopen.

Dageraadplaats, 
2018 Antwerpen11 000 euro 

JONGEREN INTEGREREN DOOR CRICKET
Een groep jongeren speelt vaak cricket in Park Spoor Noord, maar dit leidt soms tot onveilige 

situaties. Kras vzw wil de infrastructuur lichtelijk aanpassen en de ploegen structureren zodat 

jongeren de sport op een veilige manier kunnen beoefenen.

Park Spoor Noord, 
2060 Antwerpen15 000 euro 
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Aanwerving en 
ondersteuning vrijwilligers

ONDERSTEUNING VRIJWILLIGERSWERKING JES LUCHTBAL & ROZEMAAI
JES wil zijn vrijwilligerswerking op Luchtbal en Rozemaai versterken. Het groot aantal vrijwilligers 

en de verscheidenheid aan inhoudelijke profielen zijn een uitdaging. Met coaching, vorming en 

teambuilding wil JES vrijwilligers de kans geven om zich te versterken.

Luchtbal en Rozemaai,  
2030 Antwerpen5 000 euro 

BUURTHUIS DEBUURT
Buurthuis deBuurt draait volledig op vrijwilligers. Om de samenwerking, de communicatie en de 

kwaliteit van hun activiteiten te verhogen, zet het buurthuis een vormingstraject op met intervisie 

en teamversterkende, recreatieve groepsactiviteiten.

Van Schoonhovenstraat 35, 
2060 Antwerpen7 500 euro 

VRIJWILLIGERSPLOEG VILLA CALOES
Jeugdhuis Villa Caloes wil haar vrijwilligersploeg uitbreiden om tegemoet te komen aan hun stijgend 

bezoekersaantal. Het wil extra investeren in haar vrijwilligers en hen kansen bieden om hun talenten 

te ontwikkelen. Cursussen (hoofd)animator en een eerlijke vergoeding zijn een eerste stap.

Kielpark, 2020 Antwerpen5 000 euro 
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HART ONDER DE RIEM
Jeugdvereniging De Rode Roos bevindt zich in een kansarme wijk. Om de continuïteit van hun 

activiteiten te garanderen willen ze nieuwe vrijwilligers aantrekken en de huidige vrijwilligers extra 

motiveren met uitstapjes en een vrijwilligersvergoeding.

Antwerpen-Noord, 
2060 Antwerpen10 000 euro 

SPORT YOUR DREAM
Een professionele coach van Kras gaat gedurende één jaar met een tiental jongeren aan de slag 

die eerder de opleiding ‘City Coach’ van Buurtsport succesvol doorliepen. Ze krijgen een intensieve 

begeleiding zodat ze zelf sportieve activiteiten kunnen organiseren. Bovendien worden ze een 

rolmodel voor andere jongeren in de wijk.

district Antwerpen27 500 euro 

KILALO BURGERONDERSTEUNING
Jeugdwerking Kilalo draait grotendeels op vrijwilligers. Goedgevormde vrijwilligers maken een 

goedgevormde organisatie. Daarom wil Kilalo vormingen aanbieden op maat van vrijwilligers. Met 

drie teambuildings en een vrijwilligersdag willen ze het welbevinden verhogen en de onderlinge 

band tussen vrijwilligers versterken.

district Antwerpen14 000 euro 

LEID DE LEIDERS VAN DE TOEKOMST
Tafels van Vrede vzw biedt een leiderschapstraject aan voor vrijwilligers met oog op toekomstig 

leiderschap binnen de organisatie of elders. De deelnemers ronden het traject af met een 

individueel plan voor hun leiderschapsrol.

Breughelstraat 33, 
2018 Antwerpen10 000 euro 
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INSTAJONG: WERVING & ACTIVERING JONGEREN
PAJ vzw wil met dit project een dertigtal kwetsbare jongeren stimuleren, begeleiden en vormen 

met het oog op een maatschappelijk engagement. De jongeren werken aan sociale vaardigheden, 

arbeidsethos, maatschappelijke betrokkenheid, zelfvertrouwen en andere vaardigheden die 

bruikbaar zijn in hun schoolloopbaan of op de arbeidsmarkt.

Coebergerstraat, 
2018 Antwerpen35 000 euro 

TALK IT OUT: DIALOOGSESSIES
Voor TalkItOut mogen empowerment, participatie en diversiteit geen dode letter blijven. 

Via trainingen en workshops leiden ze jongeren op tot dialoogcoaches. Ze leren gesprekken 

aanknopen rond thema’s als identiteit, taboes en migratie in rusthuizen, scholen of zelfs in het 

Vlaams Parlement. Zo kunnen jongeren samen doelen nastreven en hun maatschappelijke positie 

versterken.

district Antwerpen10 000 euro 

IETSTOPPERS
ietStof is een atelier waar mensen elkaar ontmoeten tijdens naaiworkshops. Een knap team 

ietsToppers ondersteunt de werking met veel overgave. IetStof wil in hen investeren zodat zij in de 

toekomst workshops snit en naad kunnen geven.

district Antwerpen9 000 euro 
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Gemeenschapstuinen

SAMENTUINIEREN MET PLEZIER
De Tampicotuin in wijk Luchtbal wil zelfvoorzienend zijn in energie door het tuinhuis van een 

zonnepaneel te voorzien. De geproduceerde elektriciteit moet het bewateringssysteem in gang 

zetten en dienst doen bij buitenkooklessen of feestjes. Tijdens ontmoetingsmomenten oefenen 

bewoners de Nederlandse taal.

Columbiastraat, 
2030 Antwerpen7 000 euro 

BEGINNENDE EN GEVORDERDE SAMENTUINDERS LEREN VAN ELKAAR
Beginnende en gevorderde samentuinders krijgen de kans ervaringen en kennis uit te wisselen 

op interactieve ontmoetingsmomenten. Het moeten intervisiemomenten zijn waar de inhoud 

afgestemd is op de noden van de samentuinders. Het project voorziet uitnodigingen, een locatie en 

begeleiding.

district Antwerpen4 000 euro 

SAMEN TUINIEREN
Het woonzorgcentrum Vinck-Heymans wil een ontmoetingsplaats creëren waar mensen van 

verschillende generaties met elkaar in contact komen. Het project omvat een moestuin in het 

woonzorgcentrum, het bouwen van een serre en een tuinhuis.

Arthur Goemaerlei, 
2018 Antwerpen5 000 euro 
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STADSDEBAT: HOE ANTWERPEN VERTUINEN?
De afgelopen jaren werden verscheidene samentuinen gerealiseerd in het district Antwerpen. 

Dit project wil burgers, diensten, organisaties, politici, ondernemers‚… aan het woord laten. De 

centrale vraag: Hoe gaan we Antwerpen de komende 10 jaar samen structureel vertuinen?

district Antwerpen7 445 euro 
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VERBORGEN WINTERTUIN ANTWERPEN-NOORD
In 2014 startten buurtbewoners een samentuin aan het Zusters-der-Armenplein. Het project 

loopt op wieltjes. Daarom willen de buurtbewoners reeds in het vroege najaar starten met een 

wintersamentuin in een serre.

Zusters-der-Armenplein, 
2060 Antwerpen6 000 euro 

SAMEN TUINEN, CULTUREN PROEVEN
Dit project zet in op het leren kennen van culturen door middel van een samentuin en de planten 

die er groeien. Om verschillende smaken en manieren van koken te ontdekken, wordt er een 

leemoven gebouwd. Het is een centrale plaats waarrond de tuiniers verzamelen. Het project reikt 

ook tools aan over hoe je lekker, gezond en kostenbewust kan telen én koken.

district Antwerpen6 400 euro 

ONDERHOUD GEMEENSCHAPSTUIN HELDENPLEIN
In de gemeenschapstuin op het Heldenplein werken de leerlingen van de Hiberniaschool samen 

met de jongeren van jeugdorganisatie Habbekrats. De tuin moet extra onder handen genomen 

worden: behandelen van de houten bakken, composteren van de grond, plaatsen van een nieuwe 

regenton…

Sint-Andries
2000 Antwerpen850 euro 

GROEN ZIEN
ietStof is een plek waar iedereen iets kan betekenen. Kinderen en volwassenen komen samen rond 

de naaitafel in het atelier. Maar het atelier kan ook een indoortuin worden met een moestuin en de 

nodige technische snufjes. Jongeren kunnen een sensor ontwikkelen die in verbinding staat met de 

moestuin en een app die aangeeft wanneer er water nodig is.

Kiel, 2020 Antwerpen12 000 euro 
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Groen in straten

PROMOTIE KLIMAATROBUUST SINT-ANDRIES
Dit project wil de buurtbewoners van Sint-Andries sensibiliseren over de mogelijkheden om hun 

wijk bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo worden de buurtbewoners 

meer milieubewust. Bovendien besparen ze op hun dagelijkse kosten. Ook eetbaar groen en 

gezondheid komen aan bod.

Sint-Andries, 2000 Antwerpen5 500 euro 

KLEUR ZWARTZUSTERSSTRAAT & VEEMARKT
Dit project wil meer bloemen en planten plaatsen in de Zwartzustersstraat en op de Veemarkt om 

zo de buurt te vergroenen.

Zwartzustersstraat, 
2000 Antwerpen3 000 euro 

GROENE ADER SINT-ANDRIES
De wijk Sint-Andries (bewoners, verenigingen, organisaties‚…) heeft in 2017 hard gewerkt aan het 

groen in de wijk. Met de ‘groene ader’ willen zij het hart van hun wijk structureel groener maken. 

In 2018 willen zij verder werken aan diverse vergroeningsinitiatieven. Zo hopen ze ook alle andere 

Antwerpse wijken te stimuleren om Antwerpen groener en leefbaarder te maken.

Sint-Andries, 2000 Antwerpen14 953 euro 
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WATER VOOR GROEN
Meer groen vraagt ook meer water. Veel regenwater loopt direct weg. Antwerpen aan ‘t Woord 

wil met dit project experts en bewoners twee kleinschalige en goedkope maatregelen laten 

ontwikkelen. Ze geven een demonstratie over wateropvang op straatniveau. Dit water kan gebruikt 

worden voor het begieten van lokaal groen.

district Antwerpen30 000 euro 

BEHANDEL ONS GROEN MET ZACHTHEID
Op plaatsen en in buurten waar straatgroen regelmatig slecht behandeld of gevandaliseerd wordt, 

komen ludieke sensibiliserende panelen of borden met slogans. De slogans worden door een 

werkgroep van geïnteresseerde bewoners bedacht.

district Antwerpen5 000 euro 

GEVELGROENACTIE: WILDER IS BETER
Voortbouwend op het succes van de grote geveltuinactie in 2016 wil Natuurpunt het district 

opnieuw maximaal vergroenen. Ze geven gratis 100 geveltuin- en 300 gevulde bloempotpakketten 

weg met 100% biologisch geteelde inheemse planten. Dit bevordert de biodiversiteit in de stad.

district Antwerpen23 000 euro 

EEN BLOEM VAN EEN STRAATJE
Aan de Chicagoblok op Linkeroever hangen bloemenmanden aan drie lantarenpalen langs één kant 

van de straat. De buurt wil dit uitbreiden naar de overkant van de straat. Bloemen zorgen immers 

voor een vrolijk en kleurig straatje tussen de grote sociale woningblokken en het vele beton.

Ernest Claesstraat, 
2050 Antwerpen1 500 euro 
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HUISWERKONDERSTEUNING NEXT LEVEL: UITBREIDING EN VERSTERKING
Op Linkeroever schieten de cijfers rond schooluitval en zittenblijvers de hoogte in. Jeugdhuis 2050 

is al enige tijd bezig met huiswerkbegeleiding voor lagere schoolkinderen. Door het succes is er 

nood aan extra didactisch materiaal en begeleiding om de kwaliteit te blijven garanderen en om de 

kinderen meer en beter te ondersteunen.

Linkeroever, 2050 Antwerpen7 000 euro 

Huiswerkbegeleiding

EEN (H)EERLIJKE KINDERTIJD
De Schoolbrug en basisschool De Spits werken samen een alternatieve huiswerkbegeleiding uit die 

zich binnen de klaswerking afspeelt. Hierbij worden kinderen die geen ondersteuning krijgen niet 

benadeeld. De focus ligt op een aanbod spelend leren. De school werkt talentgerichte activiteiten 

uit in samenspraak met studenten, vrijwilligers, buurtbewoners en partnerorganisaties.

Thonetlaan 106, 
2050 Antwerpen25 668 euro 

PLACE2STUDY ZUID
Place2Study bestaat anderhalf jaar en heeft reeds haar nut bewezen. Het is een studieplek waar 

leerlingen en studenten rustig hun huiswerk kunnen maken en ondersteuning krijgen bij het 

studeren. PAJ vzw wil dit project graag verderzetten in 2018.

Coebergerstraat, 
2018 Antwerpen30 000 euro 
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SPELEND LEREN COACH
Dit project rond spelend leren versterkt organisaties die huiswerkbegeleiding geven. Kras vzw 

bundelt de krachten in een ‘Netwerk voor Huiswerk’. Vrijwilligers worden intensief gecoacht en 

krijgen een vorming met bijhorende toolbox ‘Spelend Leren’. Studenten worden ingezet om de 

organisaties te ondersteunen.

district Antwerpen38 000 euro 

SPEEL SLIM
Centrum Kauwenberg is een vereniging voor armoedebestrijding. Ze brengen gezinnen in armoede 

samen en proberen via een uitgebreide groepswerking maatschappelijke uitsluiting structureel 

weg te werken. Ze willen maandelijks een educatieve spelnamiddag voor kleuters van 2,5 tot 6 jaar 

organiseren met een divers aanbod aan educatieve spelletjes.

Korte Winkelstraat, 
2000 Antwerpen3 500 euro 

HUISWERKBEGELEIDING SYRISCHE KINDEREN: PARTICIPATIE OUDERS
Betere schoolresultaten bereik je door een goede samenwerking tussen de ouders en de school. 

Dit project gelooft in huiswerkbegeleiding die zowel het kind als de ouder(s) ondersteunt. Op deze 

manier staan ouders sterker in een ouderoverleg en ziet de school in de huiswerkbegeleider een 

extra gesprekspartner.

Breughelstraat 33, 
2018 Antwerpen25 000 euro 

STUDIEBEGELEIDING OP MAAT: AFRIKAANSE KINDEREN
Symbiose vzw wil studiebegeleiding bieden voor Afrikaanse kinderen in Antwerpen. Ze bekijken 

waar de noden liggen en bieden ondersteuning op maat. Ze voorzien een ruimte om te studeren, 

omdat een rustige plek niet altijd voorhanden is. Symbiose wil een halftijds maatschappelijk werker 

aannemen om dit project in goede banen te leiden.

district Antwerpen20 000 euro 
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HELPENDE HANDEN
Bewonersgroep ‘Onze Stad Ons Huis’ geeft reeds 2 jaar huiswerkbegeleiding aan een 30-tal lagere 

schoolkinderen uit de wijk. Maar ook leerlingen uit het middelbaar onderwijs hebben nood aan 

extra ondersteuning. De bewonersgroep wil graag op deze vraag ingaan en de huiswerkbegeleiding 

uitbreiden. Hiervoor willen ze hogeschool- of universiteitsstudenten aanwerven.

Linkeroever, 2050 Antwerpen5 000 euro 

VERRE VERHALEN, NAASTE BUREN
Elcker-Ik vzw wil de verschillende gemeenschappen in de wijk Klein Antwerpen bij elkaar brengen 

en hen de kans te geven om kennis te maken. Ongedwongen, prettige ontmoetingen verhogen 

het gevoel van samenhorigheid en gaan polarisering en vervreemding tegen. Het project creëert 

ruimte om de cultuur en tradities van Joodse, Syrische, Poolse, Afrikaanse, Indische en Vlaamse 

families te leren kennen.

Breughelstraat 33, 
2018 Antwerpen21 500 euro 

Interculturele projecten

CITY GIRLS SCENE - INTERCULTUREEL TONEEL DOOR MEISJES
Kras vzw zet met City Girls Scene in op een interculturele beleving van theater. Deze cultuurtak 

staat vaak veraf van meisjes met een diverse culturele achtergrond. Zij komen niet in theaterzalen. 

Het project brengt theater dichter bij deze groep meisjes door samen een theatervoorstelling uit te 

werken.

district Antwerpen15 000 euro 
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BAM ANTWERPSE MEISJES: ONTMOETING
Een enthousiaste kerngroep van Antwerpse meisjes met een moslimachtergrond organiseert samen 

met Kras vzw activiteiten voor ‘sisters van verschillende slag’. Ze delen de stad maar ontmoeten 

elkaar niet spontaan. De activiteiten draaien enerzijds rond ontmoeting, anderzijds rond sociaal 

engagement.

district Antwerpen12 000 euro 

INTERCULTURELE KUNSTPROJECTEN
Jeugdwerking Kilalo wil minstens acht ontmoetingsmomenten organiseren rond artistieke talenten: 

theaterkunst, muziek, en kunst in het algemeen. De nadruk ligt steeds op het bijeen brengen van 

verschillende culturen.

district Antwerpen24 000 euro 

PASSEND WERK, BETERE CV
Hoogopgeleide nieuwkomers hebben vaak meer kwaliteiten dan hun CV doet vermoeden. Niet 

erkende diploma’s ontbreken en van competentieprofielen hebben ze weinig kennis. Soms hebben 

ze een idee voor een eigen onderneming maar is de kloof te groot om deze te verwezenlijken. Tafels 

van Vrede vzw brengt mensen met verschillende achtergronden samen om elkaar te versterken en 

voorziet daarvoor een tolk.

Breughelstraat 33, 
2018 Antwerpen12 000 euro 

DE WIJK BAKT
Het project Food Connect brengt in Buurtwerk De Wijk buurtbewoners samen rond voeding. Hieruit 

groeide het idee om een bakoven te bouwen op de binnenkoer. De bouw en het gebruik van de 

bakoven heeft voor Buurtwerk De Wijk een sociale insteek. Diverse mensen komen samen rond het 

bouwen en het gebruik van de bakoven.

Willy Vandersteenplein, 
2060 Antwerpen7 400 euro 
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WERELDKEUKEN MET CHIRO LORE
Chiro Lore is een diverse jeugdbeweging. Via een buurtfeest met een wereldkeuken wil ze deze 

diversiteit in de kijker zetten. Ouders maken eten klaar uit hun land van herkomst. Bezoekers maken 

zo kennis met de specialiteiten van andere culturen. De verhalen van de koks worden op beeld 

vastgelegd.

Hertsdeinstraat, 
2018 Antwerpen4 900 euro 

IEDEREEN PUBLIEK
Hoe beleven mensen met een verschillende achtergrond of uit een andere cultuur? Hoe vind je de 

weg naar een fijne voorstelling of museum? Dit project brengt culturele organisaties, organisaties 

met een specifieke doelgroepenwerking en burgers samen om te werken aan een beter 

toegankelijke culturele beleving voor iedereen.

district Antwerpen9 100 euro 

REFASHION 3.0
ietStof vzw heeft reeds 2 geslaagde ReFashions achter de rug. Ze wil de komende editie een 

niveau hoger tillen. Tijdens ReFashionworkshops werkt iedereen samen rond recyclage, ambacht, 

creativiteit, ondernemen‚… Stagiairs, kinderen, jongeren en volwassenen werken samen naar de 

interculturele modeshow toe. Iedereen werkt mee aan deze finale, van affiches tot decor.

district Antwerpen4 400 euro 

DE VERHALENBAKFIETS
De verhalenbakfiets is een vertelpodium op wielen. Vanop de fiets vertellen interculturele vertellers 

sprookjes en volksverhalen die in hun cultuur alom gekend zijn. Ze delen de wereldverhalen met 

oude en nieuwe burgers die in de stad een warme thuishaven hebben gevonden.

district Antwerpen5 000 euro 
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Langer thuis wonen

ERGO ON WHEELS
Soms ontstaan er obstakels waardoor de thuissituatie niet meer optimaal is. Deze obstakels kunnen 

zeer uiteenlopend zijn. Ergo on wheels vzw zorgt voor een totaaladvies of training op maat in de 

persoonlijke thuissituatie. Ze stimuleert zelfredzaamheid zodat langer zelfstandig thuis wonen 

mogelijk wordt.

district Antwerpen26 500 euro 

JONG MET OUD
Tieners en senioren leven zeer gescheiden van elkaar. Dit project wil de band tussen generaties 

sterker maken en de kloof kleiner. Twaalf tieners en twaalf senioren worden aan elkaar gekoppeld 

en gaan tweewekelijks samen op stap: boodschappen doen, een wandeling maken, de zoo 

bezoeken, samen koken of eten…

Linkeroever, 2050 Antwerpen2 200 euro 

DE THUISCOACH
Thuis blijven wonen is niet voor elke senior even eenvoudig. Soms doemen er uitdagingen en 

hindernissen op die het leven thuis bemoeilijken. De thuiscoach is een initiatief van enkele 

woonzorgcentra. Hij/zij komt gratis aan huis bij elke oudere die op zoek is naar hulp of advies.

Biartstraat, 2018 Antwerpen27 551 euro 
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CINAPS - COACH IN NABIJHEID VAN PERSOON EN SAMENLEVING
CINAPS is een straffe ploeg bijgeschoolde verzorgenden en thuishelpsters die zich inzetten voor (ex)

thuislozen. CINAPS wil de (re)integratie van (ex)thuislozen versoepelen en hen versterken. Ze zijn 

voor hen een aanspreekpunt, vertrouwenspersoon en de schakel naar een nieuw netwerk. Om aan 

de stijgende vraag te blijven voldoen, moet CINAPS uitbreiden en extra coaches opleiden.

district Antwerpen36 530 euro 

YOUTH IN PROGRESS - INRICHTING TIENERLOKAAL EN ARTISTIEKE RUIMTE
Jeugdhuis 2050 wil tieners een eigen ruimte geven binnen het jeugdhuis. Het moet een plek 

worden waar ze gewoon kunnen zijn met vrienden, maar ook kunnen experimenteren met sport, 

muziek, kunst‚… Het jeugdhuis heeft middelen nodig om de ruimte in te richten als deels ‘chill-

ruimte’ en deels artistieke ruimte.

Linkeroever, 2050 Antwerpen15 000 euro 

PLEIN IN WERKING
De bewoners van de wijken Kiel en Brederode spreken van een tekort aan jeugdactiviteiten. Kras 

vzw startte in 2016 het VIV-project (Very Important Volunteers). Jeugdwerkers ondersteunen jonge 

vrijwilligers bij het begeleiden van activiteiten. In 2017 leverde dit wekelijks 3 activiteiten op. Door 

het succes willen ze uitbreiden naar Antwerpen-Zuid.

Brederode en Kiel, 2018 en 
2020 Antwerpen28 150 euro 

Ondersteuning jeugdwerk
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CALOES BOUGEERT - SPORTINSTUIVEN VERSTERKEN JONGEREN
De jongeren van Villa Caloes zijn trekker van de sportinstuiven. Zo krijgen ze meer inspraak en 

verantwoordelijkheid. Tijdens de activiteit staat ontmoeting centraal. Men kan op een laagdrempelige 

manier in gesprek gaan met jongeren en hen motiveren een groter engagement in de werking aan te 

gaan. Jongeren ontwikkelen competenties en versterken hun maatschappelijke positie.

Kielpark, 2020 Antwerpen3 500 euro 

BETONNE JEUGD GEEFT DAKLOZEN EEN STEM
Betonne Jeugd vzw wil samen met Slongs Dievanongs (als meter) tweemaal per week dakloze 

jongeren ontvangen. Ze gaan met hen in gesprek over het thema dakloosheid en helpen hen om een 

plekje in de maatschappij te veroveren. De jongeren helpen op hun beurt om alle problematieken te 

bundelen. De uitkomst van het project wordt gepresenteerd tijdens een open daklozenmaaltijd.

Sint-Andries, 2000 Antwerpen15 250 euro 

DE RECORDBREKERS
Jongeren in armoede zetten zoveel mogelijk records op hun naam. Vzw Kauwenberg begeleidt het 

project, maar de jongeren werken het zelf uit van idee tot uitvoering. Om de uitdagingen tot een 

goed einde te brengen, is er inzet, doorzettings- en ondernemingsvermogen nodig. Jongeren leren 

zowel samen als zelfstandig te werken. Lees het na in hun Antwerp Records Book.

Korte Winkelstraat, 
2000 Antwerpen35 000 euro 

SCOUTSGROEPEN: ETNISCH CULTURELE ORGANISATIES
Dit project laat enkele scoutsgroepen een lesuur of een onderdeel invullen bij (weekend)activiteiten 

van interculturele organisaties.

Moriaanstraat, 
2000 Antwerpen10 000 euro 
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OUR PACT
Gedurende een jaar zal PAJ vzw jongeren vormen en coachen rond zelfontwikkeling en sociale 

mobiliteit. Daarnaast gaan jongeren in gesprek over thema’s die hen aanbelangen zoals 

relatievorming, gendergelijkheid, intimidatie, catcalling… Een deel van de jongeren die vorig jaar 

deelnamen, worden ingeschakeld als trainer en lid van de stuurgroep.

Coebergerstraat, 
2018 Antwerpen37 000 euro 

IETSTOF OP WIELEN
ietStof vzw heeft een team jongeren opgeleid om workshops snit en naad te geven op 

evenementen. Ze gaan op stap en verspreiden het ietStofverhaal. Iedereen die een workshop heeft 

gevolgd, kan thuis verder aan de slag.

district Antwerpen10 200 euro 

Ontmoeting in de buurt

KIELSE KIJK(ER)
Mensen die samen zijn, leven vaak naast elkaar. Maar wat houdt de andere nu echt bezig? De 

jongeren van ‘t Kiel willen dit ontdekken. Met een camera in de hand trekken ze samen met een 

begeleider door de Kielse straten, bezoeken ze de Nova en gaan ze in gesprek met mensen. Het 

resultaat is te bewonderen op film.

Kiel, 2020 Antwerpen3 000 euro 
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MEIDEN LEREN VAN DAMES EN DAMES VAN MEIDEN
Met dit project wil jeugdhuis 2050 generaties dichter bij elkaar brengen. Elke maand bezoeken een 

aantal meisjes bijvoorbeeld een dienstencentrum, rusthuis of revalidatiecentrum op Linkeroever. 

Het begint bij een gezellige babbel die uitgroeit tot een leermoment tussen jong en oud: van hoe 

met een computer werken tot leren haken. 

L.P.Boonstraat 41, 
2050 Antwerpen5 000 euro 

VROUWEN VERBINDEN
Dit project wil kwetsbare vrouwen rond Sint-Andries versterken. Een aanbod van Nederlandse 

les, computerles en bewegingsactiviteiten moet vrouwen verbinden en sterker maken. Tijdens de 

bijeenkomsten wisselen de vrouwen info uit, leren ze elkaar kennen, bouwen ze een netwerk op en 

oefenen ze samen Nederlands. 

Sint-Andries, 2000 Antwerpen5 500 euro 

BABBELSTOEL PYCKESTRAAT
Een rust- en stopplaats op de hoek van de Pyckestraat om even te verpozen en een ‘klapke’ te doen. 

Pyckestraat, 2018 Antwerpen700 euro 

MATERIALENBIB ANTWERPEN-NOORD & -KIEL
De Materialenbib is een mobiele container in Antwerpen-Noord en Antwerpen-Kiel waar 

buurtbewoners materialen kunnen ontlenen die ze slechts af en toe nodig hebben. Dit project 

betreft het runnen van de materialenbib. De workshops en repaircafés die er plaatsvinden 

stimuleren ontmoeting en versterken de burgers.

Kiel en Noord, 2020 en 
2060 Antwerpen25 000 euro 
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MOBIELE VRIJETIJDSLOKETTEN
Voor veel mensen is deelnemen aan cultuur, sport of andere vrijetijdsactiviteiten niet evident. 

Het bestaande aanbod is te duur, slecht bereikbaar of lijkt hen niet op het lijf geschreven. Een 

vrijetijdsloket werkt deze drempels weg. STA-AN vzw wil met dit project op nieuwe plekken in het 

district aan de slag gaan.

district Antwerpen20 000 euro 

ONTMOETINGSRUIMTE IN WASSALON MET GEEFWINKEL
De wijk Europark heeft nood aan een plek waar mensen kunnen samenkomen en elkaar ontmoeten 

bij een koffie. Bewonersgroep ‘Onze Stad Ons Huis’ wil daarom samen met CAW en Woonhaven een 

wassalon met geefwinkel starten. Via een wassalon kan je mensen op een laagdrempelige manier 

met elkaar in contact brengen.

Ernest Claesstraat, 
2050 Antwerpen5 000 euro 

Vorming en opleiding jeugd

EUROPARK MAGAZINE
CC Link en bewonersgroep, ‘Onze Stad Ons Huis’, willen een Europarkmagazine maken voor 

en door kinderen uit Linkeroever. Het is een project waarbij de focus ligt op mediawijsheid, 

informatievaardigheden en sociale vaardigheden. Kinderen krijgen workshops schrijven en 

spreken en leren hoe een filmpje in elkaar te steken. Vier maal per jaar zien ze het resultaat in het 

Europarkmagazine.

Linkeroever, 2050 Antwerpen3 000 euro 
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TALENT TO BE CONTINUED
Aan de hand van talentverkenning gaat Kras vzw voor jongeren op zoek naar vormingen die hen 

sterken in hun groeiproces en hun mogelijkheden verbreden. Ze gaan op zoek naar geschikte 

plekken binnen en buiten de organisatie waar vrijwilligers kunnen experimenteren met hun nieuw 

aangeleerde skills.

district Antwerpen3 000 euro 

WORKSHOPS KINDEREN & JONGEREN IN ARMOEDE
Centrum Kauwenberg ontmoet vaak kinderen en jongeren die door hun leefomstandigheden 

kampen met een laag zelfbeeld. Door middel van workshops willen ze de leefwereld van de 

kinderen en jongeren verbreden en werken aan een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Ze streven 

ernaar hun competenties te versterken zodat ze weerbaarder in het leven staan.

Korte Winkelstraat, 
2000 Antwerpen3 500 euro 

EVENTSURE ATELIER
Eventsure atelier is een atelier, werkplaats, klas of opleidingscentrum voor jongeren in Antwerpen- 

Dam. Het is een open platform met opleidingen en vormingen door en voor jongeren. Jongeren 

kunnen er experimenteren en krijgen coaching van andere jongeren en ervaren docenten.

Samberstraat, 
2060 Antwerpen9 800 euro 
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Betere voetpaden

DISTRICT ANTWERPEN VOETGANGERSVRIENDELIJKST
De stad onderneemt veel rond voetpaden, maar de werking is onvoldoende bekend. Dit project 

zorgt voor een aantal interactieve uitwisselingsmomenten in de wijken tussen bevoegde 

stadsdiensten, betrokken organisaties en bewoners. De werking van het district rond het thema 

voetpaden wordt uitgelegd en er worden voorbeelden gegeven van wat bewoners zelf kunnen 

doen. 

district Antwerpen10 000 euro 

OPEN FORUM VOETPADEN - STADSGESPREK
Bij de aanleg, het onderhoud en gebruik van een voetpad zijn veel mensen betrokken. Antwerpen 

aan ‘t Woord wil al deze mensen bij elkaar brengen en de onderlinge dialoog, met verschillende 

belangen en perspectieven, versterken. De bedoeling is om de gesprekken zo in te richten dat de 

nieuwe inzichten bij alle partners nog lang nazinderen en om het netwerk, de verbinding tussen de 

partners, te vernieuwen en te versterken. 

district Antwerpen20 000 euro 

Dit thema heeft voldoende budget om de onderstaande projecten in 2018 uit  

te voeren. Je moet er dus niet voor kiezen.
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SAMEN VOOR EEN BETERE FIETSCULTUUR
Dit project zet in op het versterken van de fietscultuur. Een netwerk van fietsexperten, gedreven 

fietsers en grafische vormgevers gaat op zoek naar oplossingen en werkt en voert ideeën uit.

district Antwerpen15 000 euro 

FIETSDUKATEN
Antwerpen aan ‘t Woord wil een haalbaarheidsstudie uitvoeren rond het project Fietsdukaten 

waarbij kinderen gestimuleerd worden om met de fiets naar school te komen. Telkens kinderen 

met de fiets naar school gaan, worden ze geregistreerd via een chip in hun fiets. Zo verdienen ze 

munten die ze kunnen inruilen voor iets leuks.

district Antwerpen15 000 euro 

FIETSBOX
De fietsbox zorgt ervoor dat bewoners veilig hun fiets kunnen stallen. Eén fietsbox geeft 5 

bewoners de kans hun fiets veilig te plaatsen.

Gloriantlaan 56, 
2050 Antwerpen4 000 euro 

Fietsvriendelijke straten
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FIETSVRIENDELIJKE FIETSPADEN
Het project wil een straat waar nu nog kasseien liggen, aanleggen met een geasfalteerde 

fietsstrook. 

district Antwerpen10 000 euro 

FIETSSTRAAT 2.0?
Het Fietsstraat-experiment laat belanghebbenden ervaringsgericht uitzoeken hoe een andere 

benadering van een fietsstraat mogelijk is, en in het verlengde daarvan de openbare ruimte. Ze 

zoeken in de praktijk uit of - en hoe - een groenere, meer fiets- en kindvriendelijke straatinrichting, 

gekoppeld aan ander autogebruik, het fietsen in de fietsstraat aangenamer kan maken.

district Antwerpen24 970 euro 

BOOMFIETSREKKEN PYCKESTRAAT
Fietsen in de stad is prachtig, maar waar stal je je fiets op een veilige manier zonder obstakels te 

creëren? Met fietsrekken rond de boompjes op het kruistpunt Haantjeslei - Ballaertsraat kunnen 

een 30-tal fietsen een plek krijgen.

Pyckestraat, 2018 Antwerpen5 000 euro 
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 CONTACTGEGEVENS 

Burgerbegroting@stad.antwerpen.be

Tel. 03 338 33 10

www.burgerbegroting.be


