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 DE TWAALF POPULAIRSTE THEMA’S EN HET TOEGEKEND BUDGET 

Ondersteuning van  

het jeugdwerk

164 644 euro

Huiswerkbegeleiding

173 544 euro

Aanwerving en  

ondersteuning vrijwilligers

75 647 euro

Ontmoeting in de buurt

96 116 euro

Speelwater

26 699 euro

Fietsvriendelijke straten

114 805 euro

Cursussen en vorming

84 547 euro

Groen in de straten

101 456 euro

Gemeenschapstuinen

55 177 euro

Kunst in het openbaar 

domein

52 508 euro

Meer sociaal contact

85 437 euro

Interculturele projecten

69 417 euro
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Meer sociaal contact

IEDEREEN HANDIG!
Vanaf 2019 organiseert Centrum Kauwenberg wekelijkse ontmoetingsmomenten waar mensen in 

armoede welkom zijn voor een babbel. Tijdens deze momenten krijgen de aanwezigen drie keer per 

maand een creatieve workshop aangeboden. De bedoeling is om op een laagdrempelige manier 

ontmoeting te realiseren.

€ 6.000 Centrum Kauwenberg Centrum Kauwenberg vzw

AAP+
AAP+ koppelt senioren aan een huisdier uit de buurt. Op deze manier kunnen senioren genieten 

van een oppashuisdier wanneer het hen past. Deze huisdieren krijgen op hun beurt nog meer  

liefde en aandacht en hun baasjes hebben een betrouwbare oppas. Met dit project wil AAP vzw

150 senioren matchen.

€ 7.500 District Antwerpen AAP vzw

DANS MET ONS
Mensen die leven in ‘gekleurde armoede’ willen ook graag deelnemen aan het verenigingsleven. 

Dit project wil een voorbeeldfunctie vervullen en bestaat uit 8 laagdrempelige workshops. Telkens 

komt een dans uit een bepaalde streek aan bod. De ‘hulpbrochure’ voor verenigingen die nadien 

wordt opgesteld, kan organisaties helpen om een diverser publiek aan te trekkken.

€ 6.100 Zurenborg, 
2018 Antwerpen Filet Divers vzw
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NIEUWE BURGERS - NIEUWE BUREN
Dit project, begeleid door een halftijdse medewerker, richt zich op niet-begeleide 

vluchtelingenjongeren van 17 tot 21 jaar. Onder meer door een buddy-werking wil het deze 

jongeren aansluiting laten vinden bij jeugdwerkingen en vrijetijdsinitiatieven in buurt en stad. Het 

doel is om ontmoeting te bevorderen tussen nieuwe en ‘oude’ burgers van Antwerpen.

€ 26.500 Antwerpen-Noord, 
2060 Antwerpen

ACM-Jongerenwerking 
(CAW)

NIEUWE OUDERGROEPEN VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING
De Vereniging voor personen met een handicap wil ouders van kinderen met een handicap 

samenbrengen in het Huis van het Kind Kiel. Ze wil ontmoeting, informatie-uitwisseling en 

wederzijdse ondersteuning stimuleren d.m.v. sociaal contact. Tijdens de groepsbijeenkomsten 

wordt kinderopvang voorzien.

€ 2.000 Huis van het Kind Kiel, 
2020 Antwerpen

VFG, Vereninging voor per-
sonen met een handicap

OP BEZOEK BIJ KWETSBARE OUDEREN IN 2060
S-Plus vzw gaat langs bij kwetsbare personen. Het project start met senioren. Gaandeweg 

worden uitbreidingsmogelijkheden qua doelgroep bekeken. Tijdens een bezoek ligt de focus op 

sociaal contact en wordt met een vragenlijst aan rechtendetectie gedaan. Indien er sociale en/of 

zorgnoden zijn, kan dit doorgespeeld worden aan (professionele) diensten.

€ 1.700 Antwerpen-Noord, 
2060 Antwerpen S-Plus vzw (De Voorzorg)

DE BUURTCOACH NETWERKEN MET EN VOOR THUISWONENDE OUDEREN  
OM LANGER THUIS WONEN MOGELIJK TE MAKEN.
Als je ouder wordt, wil je kunnen rekenen op mensen in je omgeving. Burenbetrokkenheid is 
echter niet vanzelfsprekend. Actieve aanwezigheid creëert verbinding en dat is wat de hafltijdse 
buurtcoach doet. Noden worden sneller opgemerkt, vinden sneller een oplossing en er is een 
netwerk dat ervoor zorgt dat de oudere er niet alleen voor staat.

€ 27.551 Omgeving Biartstraat, 
2018 Antwerpen

Woonzorgcentrum 
Nottebohm



Huiswerkbegeleiding

(H)EERLIJKE KINDERTIJD
Vzw De Schoolbrug wil een prikkelend alternatief voorzien voor klassiek huiswerk. Een alternatief 

dat minder stress & ongelijkheid geeft én leerkansen biedt aan ALLE kinderen! Met het budget 

wordt een halftijdse medewerker aangeworven die alles coördineert.

€ 25.250 Linkeroever, 
2050 Antwerpen De Schoolbrug vzw

LEERLINGEN MET TOEKOMST
De jeugdvereniging Rode Roos geeft jongeren in de Seefhoek een beter toekomstperspectief door 

hen op maat te ondersteunen met regelmatige huiswerkbegeleiding en wil dit blijven verderzetten.

€ 10.000 Antwerpen-Noord, 
2060 Antwerpen De Rode Roos FV

NIEUWE GENERATIE, BETERE PRESTATIE!
Dit project wil de schoolresultaten, taalvaardigheid en sociale vaardigheden van de kinderen 

verhogen via begeleiding en ondersteuning. Het project zet ook in op de sociale integratie en 

maatschappelijke participatie van de kinderen.

€ 8.000 District Antwerpen Nieuwe Generatie vzw
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EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM
Basketbalclub Willibies Antwerpen organiseert wekelijks huiswerkbegeleiding voor leden van 

de club en kinderen uit de buurt. De achterliggende gedachte is dat goede schoolresultaten en 

sportief succes hand in hand gaan.

€ 5.300 Kerkstraat, 
2060 Antwerpen Willibies Antwerpen vzw

GEEN VERANDERING MAAR VERSTERKING
Dit project voorziet huiswerkbegeleiding voor kinderen en psycho-sociale hulp voor ouders. Bij 

de gezinnen thuis wordt ondersteuning op maat aangeboden door vrijwilligers en een 1/2de 

maatschappelijk werker. Maar omdat niet elke thuissituatie het toelaat is het ook van belang om 

een ruimte ter beschikking te stellen.

€ 25.000 District Antwerpen Symbiose vzw

KINDEREN VAN ONZE WIJK, DE TOEKOMST VOOR ONZE WIJK.
Op Linkeroever wonen verschillende culturen en veel kinderen waarvan de ouders weinig of geen 

ondersteuning kunnen bieden bij het huiswerk van hun kinderen. Onze Stad Ons Huis slaagt er al 

jaren in om dat te organiseren en wil dit verderzetten.

€ 5.000 Linkeroever, 
2050 Antwerpen Onze Stad Ons Huis FV

HUISWERKHANDJE VZW
Huiswerkhandje vzw wil elke schooldag huiswerkbegeleiding aanbieden met een 1/2de 

medewerker en vrijwillige begeleiding van studenten. Op die manier wordt er preventief gewerkt 

om schoolprestaties te verbeteren en spelenderwijs vooruitgang te boeken. Elk kind heeft recht op 

twee dagen huiswerkbegeleiding per week.

€ 37.600 Antwerpen-Centrum, 
2000 Antwerpen Huiswerkhandje vzw



SAMEN LEREN, SAMEN SPELEN, MET PAPA EN MAMA ERBIJ
Tafels van Vrede organiseert huiswerkbegeleiding om kinderen op maat te ondersteunen om zo 

hun slaagkansen op school te vergroten. Ook de ouders worden hierin betrokken en ontdekken hoe 

hun kinderen op school leren en hoe hen daarin te ondersteunen. Daarnaast is er ook aandacht 

voor andere manieren van leren.

€ 26.000 Elcker-Ik, Breugelstraat, 
2018 Antwerpen Tafels van Vrede FV

STUDIELOKALEN EZRAINI
Dit project wil mensen stimuleren tot zelfontplooiing en toekomstperspectieven bieden door 

ruimtes ter beschikking te stellen met de nodige studiefaciliteiten. Jongeren en studenten krijgen 

de kans om voor hun studies aan computers te werken en krijgen daarbij begeleiding. Het budget 

dient om computers en tablets aan te kopen en vrijwilligers te vergoeden.

€ 20.000 2018 Antwerpen OC Kievit vzw

Speelwater

SPEELWATER OP DUINPLAK
Duinplak is een pleintje in de Duinstraat, midden in de Seefhoek, vlak bij een school en in een 

dichtbevolkte buurt. Er is een kleine speeltuin aanwezig maar speelwater zou er een grote 

meerwaarde zijn.

€ 26.699 Luchtbal, 2030 Antwerpen Bewoner
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Gemeenschapstuinen

DE KLOOSTERTUIN
Woonzorgcentrum Hollebeek en Buurtwerking De Stek realiseren op het terrein aan het 

woonzorgcentrum een buurt- en gemeenschapstuin met belevingselementen. Vrijwilligers en 

buurtbewoners kunnen er op een ecologisch verantwoorde manier tuinieren. De tuin wordt ook 

toegankelijk gemaakt voor minder mobiele personen.

€ 15.000 Kiel, 2020 Antwerpen Samenlevingsopbouw 
Antwerpen Stad

EEN DEUR EN ZONNEPANEEL VOOR DE GRIMSBYTUIN
De Grimsbytuin heeft een nieuwe deur nodig voor het magazijn en wil een klein 

zonnepanelensysteem op het dak van het tuinhuis installeren, omdat het terrein geen aansluiting 

heeft op het elektriciteitsnet.

€ 4.500 Luchtbal, 2030 Antwerpen Bewoners

GEMEENSCHAPSTUIN DUINSTRAAT
Omdat er weinig groen in de buurt is, wil dit project de semi-openbare binnenplaats van Duinstraat 

102 omvormen tot een samentuin voor de buurtbewoners en de lokale jeugdverenigingen. Het 

project wil van de versteende omgeving een groene oase maken door onder meer de muur te 

verven en te bedekken met planten- en kruidenrekken.

€ 4.000 Stuivenberg, 
2060 Antwerpen Seventh heaven vzw
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GROEN VINGERS 2050
Jeugdhuis 2050 wil een (moes)tuin aanleggen in bakken in de groene zone voor het jeugdhuis. 

Samen met de kinderen wordt deze vormgegeven en onderhouden. Op die manier krijgen de 

kinderen inzicht in het onderhouden van een (groenten)tuin.

€ 4.000 Linkeroever, 
2050 Antwerpen Formaat vzw

HET VERDER UITWERKEN EN VERFRAAIEN VAN DE BUURTTUIN
Buurthuis deBuurt wil met het budget planten, zaaigoed, extra meststoffen, een grasmachine, een 

sproeisysteem en een tent aankopen voor de samentuin. Ook een terrasuitbreiding wordt bekeken.

€ 4.000 Amandus-Atheneum, 
2060 Antwerpen Buurthuis deBuurt

SAMEN PADDENSTOELEN TUIN
De (leegstaande) kelderruimte van de Sint-Amanduskerk wordt sinds 2015 ter beschikking gesteld 

aan de inwoners van 2060. Dit project wil graag in die kelder een ‘samenpaddenstoelentuin’ 

opstarten.

€ 10.000 Amandus-Atheneum, 
2060 Antwerpen

Commons Lab  
Antwerpen vzw

SAMENTUIN DAMHOF THE NEXT LEVEL
Samentuin Damhof krijgt een buitenkeuken, een kindermoestuin en een modderkeuken/

waterspeelplek. De scholen in de buurt worden bij het tuinieren betrokken en er wordt een aanbod 

rond natuureducatie voorzien.

€ 9.500 Dam, 2060 Antwerpen Samentuin Damhof
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Ontmoeting in de buurt

BOERENMARKT SINT-ANDRIESPLAATS
Een boerenmarkt is een eenvoudige manier om consumenten in direct contact te brengen met 

producenten en de keten zo kort mogelijk te houden. Bovendien kan een boerenmarkt in het hart 

van de Sint-Andrieswijk de sociale samenhang versterken en uitbreiden.

€ 1.500 Sint-Andriesplaats, 
2000 Antwerpen

Veerkrachtig Sint-Andries 
vzw

BUURTCENTRUM CORTINA BEVORDERT DE SOCIALE COHESIE IN ANTWERPEN NOORD
Buurtcentrum Cortina is sinds 2013 een ontmoetingsplek in Antwerpen-Noord. Wijkcomité 
Willibrordus en basketclub Willibies Antwerpen maken zeer gretig gebruik van deze plek om hun 
werking uit te bouwen. Jammer genoeg vinden niet alle wijkbewoners en –verenigingen hun weg 
naar het buurtcentrum. Met onder meer een halftijdse medewerker willen ze daar verandering in 
brengen.

€ 30.000 Kerkstraat 68, 
2060 Antwerpen Buurtcentrum Cortina vzw

EEN BUURTHUIS IN DE BREDERODEWIJK
Een buurthuis in de Brederodewijk verhoogt de sociale cohesie en brengt verschillende plaatselijke 

organisaties met elkaar in contact. Dit project wil  met een 2/5de medewerker een jaar lang een 

uitgebreid en gevarieerd programma aanbieden voor jong en oud, van alle streken en voor elke 

interesse met de hoop dit project op termijn verder te zetten.

€ 23.000 Brederodewijk, 
2018 Antwerpen Bewoners
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FUNDAMENT (BRAND)VEILIG EN TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN
Sinds 2015 wordt de leegstaande kelderruimte van de Sint-Amanduskerk in Antwerpen-Noord door 

de Kerkfabriek ter beschikking gesteld aan de inwoners van de wijk 2060. De organisatie die de 

dagelijkse werking op zich zal nemen is gedoopt tot ‘Fundament’. Er zijn financiële middelen nodig 

om de ruimte (brand)veilig en toegankelijk te maken, zodat het echt een ontmoetingsruimte wordt.

€ 15.000 Van Kerckhovenstraat, 
2060 Antwerpen Fundament vzw

ONS HUIS
De bewonersgroep baat dankzij de burgerbegroting sinds vorig jaar een buurthuis uit op het 

gelijkvloers van een sociaal appartementsgebouw op Linkeroever. Bewoners kunnen er goedkoop 

hun was doen en een praatje slaan of iets drinken. Omdat het echt een succes is en er echt nood 

aan is wil de bewonersgroep het project verderzetten.

€ 8.000 Gloriantlaan Linkeroever, 
2050 Antwerpen Onze Stad Ons Huis FV

SAMENHORIGHEID VIA KUNST
In de Vlagstraat wil een artistieke bewoonster de buurtbewoners responsabiliseren om hun 

straat proper te houden door samen straatkunst te maken met objecten uit hun kelder. Met 

muurschilderingen, beschilderd glas, versierde bloembakken...enz. wil ze de straat meer kleur 

geven en de bewoners hun samenhorigheid en hun betrokkenheid vergroten.

€ 7.500 Vlagstraat, 
2060 Antwerpen Bewoner

TOT ZIENS IN 2060
PSC is een organisatie die zich richt op mensen in kansarmoede. ‘Tot ziens in 2060’ is een groot 

ontmoetingsspel waarin mensen in 2060 op zoek moeten gaan naar elkaar. Zo leren ze nieuwe 

mensen uit de buurt kennen en lopen ze daarna door een buurt vol bekenden.

€ 4.070 Antwerpen-Noord, 
2060 Antwerpen PSC Open Huis vzw
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TROTTOIRTERRASSEN VOOR BURENBABBELS OP HET KIEL
Met dit project geven de bewoners een aantal parkeerplaatsen tijdelijk een publieke invulling en 

richten ze die in op maat van de bewoners. Dat doen ze door ‘parklets’ of ‘trottoirterrassen’ te 

installeren, die ze samen bedenken en bouwen. Met deze rustplekken creëren ze interactie in de 

straat. Ze slaan met deze ‘voetpadbalkons’ bruggen tussen burgers.

€ 6.000 Pieter Génardstraat, 
2020 Antwerpen Bewoners

Groen in straten

250 GEVELTUINEN!
Geveltuinen zorgen voor meer groen in de straat, een aangenamere en koelere straat, zuiverdere 

lucht, en kan mensen verbinden. Maar hoe er zelf aan beginnen en met welke plantjes? Dat is niet 

voor iedereen evident. Met dit project wordt die drempel letterlijk en figuurlijk weggenomen door 

de  geveltuinen volledig aan te leggen, minstens 250 stuks.

€ 29.575
Antwerpen-Centrum 
en -Noord, 2000 en 
2060 Antwerpen

Groot Licht vzw

GEZELLIG KEUVELEN OP EEN BOOMBANKJE IN DE SCHADUW VAN EEN PRACHTIGE BOOM
Soms zorgt een kleine ingreep voor een groot resultaat. Met dit project wil men het wildparkeren 

aan het begin van de Hertsdeinstraat tegengaan en de veiligheid van de zwakke weggebruiker 

verzekeren door een mooie boom aan te planten. Een boombank eronder maakt het geheel niet 

alleen groener maar ook gezelliger.

€ 3.500 Hertsdeinstraat, 
2018 Antwerpen Bewoner



GROENE ADER SINT-ANDRIES
Dit project verbindt de bestaande groene plekjes in de wijk Sint-Andries door meer groen te 

voorzien in de tussenliggende straten.  Meer groen is goed voor de levenskwaliteit, de biodiversiteit 

en voor klimaatadaptatie. De doelstelling van dit project is om verder te werken aan een ‘groene 

ader’ doorheen de wijk Sint-Andries.

€ 15.000 Sint-Andries, 2000 
antwerpen

Veerkrachtig Sint-Andries 
vzw

HEMELWATER VOOR ONZE GROENE STRATEN
Met dit (proef)project wordt de buurt voorzien van regentonnen waarop (slinger)beplanting 

mogelijk is. Regenwater beschikbaar hebben kan namelijk een meerwaarde betekenen voor groene 

buurten en hun groene projecten. Het kan dienen om geveltuintjes, planten en bloemenbakken 

van water te voorzien, maar ook als bevoorrading van de poetsdienst of als buffer om rioleringen te 

ontlasten.

€ 15.500 Antwerpen-Noord, 
2060 Antwerpen Bewoner

HOUTEN PLANTENBAKKEN IN HET STRAATBEELD
In dit tuinstraatproject wordt er ingezet op o.a. permanente vergroening van de straat/buurt. 30 

oude fruitkisten worden gebeitst, voorzien van worteldoek en gevuld met tuinaarde (teelaarde + 

compost). Zo worden ze omgevormd tot een soort van ‘gemeengoed’ waar planten, bloemen en 

groenten voluit kunnen bloeien. Dit project wordt volledig uitgevoerd en gedragen door bewoners

€ 16.000 Antwerpen-Noord, 
2060 Antwerpen

Commons Lab Antwerpen 
vzw

MEER GROEN IN DE STRATEN UNIVERSITEITSBUURT /STADSCAMPUS- 
BLOEMENWEELDE-WANDELING
Waar kan je toeristen, inwoners en studenten beter met elkaar verbinden dan in een mooie groene 

omgeving? 15 bloementorens in de universiteitsbuurt creëren een route van het Rubenshuis naar 

Sint-Jacobskerk, langs Hof Van Lierde naar Begijnhof,...

€ 9.750 Universiteitsbuurt, 
2000 Antwerpen Stadscampus
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MEER GROEN IN SEEFHOEK!
Seefhoek is niet de meest groene wijk in het district Antwerpen. De Rode Roos wil daar verandering 

in brengen door geveltuintjes aan te leggen en meer bloembakken te plaatsen. Niet alleen maakt 

dit project de wijk zo zichtbaar groener, het maakt de buurt ook warm om met elkaar in gesprek te 

gaan, om meer milieubewust te denken en meer zorg te dragen voor de wijk.

€ 1.000 Amandus-Atheneum, 
2060 Antwerpen De Rode Roos FV

OOGSTEN OP LUCHTBAL
Wat is leuker en gezonder dan zelf fruitbomen planten, ze zien opgroeien in de buurt en ervaren 

hoe gezond en lekker het fruit is dat eraan groeit. Op Luchtbal is tussen de Langblokken of op het 

Tampicoplein zeker plaats voor een boomgaard. Ideaal ook om in te spelen of om verkoeling te 

zoeken tijdens warme zomerdagen.

€ 5.000 Luchtbal, 2030 Antwerpen Bewoner

VERGROENEN VAN OPENBARE GEBOUWEN
Vooral in Antwerpen-Noord en in het centrum is er een sterk hitte-eiland-effect vanwege de dichte 

bebouwing en het weinige groen. Met dit project wil Groot Licht vzw eigenaren of organisaties 

achter de vele openbare of semi-openbare gebouwen overtuigen hun muren te vergroenen door 

middel van geveltuinen. Minstens een tiental eigenaren/organisaties wordt benaderd.

€ 2.952
Antwerpen-Centrum 
en -Noord, 2000 en 
2060 Antwerpen

Groot Licht vzw



Aanwerving en ondersteuning 
vrijwilligers

DE NATIONAL, GEDRAGEN EN GEMAAKT DOOR VRIJWILLIGERS
Dankzij vele diverse vrijwilligers vonden al verschillende activiteiten plaats in De National. Er is 

echter nog heel veel werk. Een halftijdse medewerker zal de vrijwilligerswerking coördineren, 

zorgen voor coaching, goede werkplannen, uitgewerkte draaiboeken met rolverdelingen, enz. Ook 

het doorlopend motiveren van de vrijwilligers is erg belangrijk.

€ 37.500 Antwerpen-Noord, 
2060 Antwerpen De National vzw

DE VRIJWILLIGERSPAS: EEN CULTUURHUIS-OVERSTIJGENDE BELONING VOOR 
VRIJWILLIGERS
Met een vrijwilligerspas, als beloning voor hun inzet, kunnen vrijwilligers terecht in de 
deelnemende cultuurhuizen. Wanneer een divers scala aan cultuurhuizen zich achter het project 
schaart, zou een vrijwilliger van Het Bos met de pas bijvoorbeeld naar een museum, theater, 
concert, operavoorstelling, expositie, film en festival kunnen gaan.

€ 8.000 Het Bos, Ankerrui 5, 
2000 Antwerpen Scheld’apen vzw - het Bos

SAMEN SPOREN DOOR ONZE KOEKENSTAD
Het animatieteam van woonzorgcentrum Cádiz brengt vrijwilligers samen met de bewoners van 

het WZC en de serviceflats tijdens een uitstap met de toeristentram. Voor heel wat vrijwilligers 

die graag helpen tijdens een uitstap is het fysiek te zwaar om rolstoelen op straat te duwen. 

Organiseren van busvervoer is dan weer vaak te duur voor de bewoners.

€ 800 Woonzorgcampus Cadiz, 
2000 Antwerpen Woonzorgcampus Cadiz
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SPORT YOUR DREAM
Sport Your Dream is een competentietraject gericht op 15+ jongeren met een sportief talent. 

Jongeren volgen de opleiding tot City Coach i.s.m. Buurtsport Antwerpen en worden vervolgens 

ingezet in het programma sport op pleintjes. Na het succesvol project in 2018 met 19 opgeleide 

jongeren wil Kras Sport dit sportproject met een halftijdse medewerker in 2019 voortzetten.

€ 28.200 Kiel, 2020 Antwerpen Kras Jeugdwerk vzw

Ondersteuning van het jeugdwerk

BETONNE JEUGD BRENGT DAK- EN THUISLOOSHEID BIJ JONGEREN IN BEELD!
Dit project wil dakloze jongeren verenigen om samen een film te maken over hun “overleven 

zonder een thuis”. Op deze manier ontdekken ze Betonne Jeugd waar ze ondersteuning kunnen 

vinden. Het budget wordt gebruikt om een medewerker aan te werven en voor het maken van de 

film.

€ 30.000 Sint-Andries, 2000 
antwerpen Betonne Jeugd vzw

VRIJDAG, VRIJE DAG!!
Alle jongeren hebben recht op ontspanning en een positieve vrije tijd. Jongeren in armoede 

ontdekken de stad en het vrijetijdsaanbod voor jongeren dankzij tweewekelijkse ontmoetingen. 

Samen worden er verschillende activiteiten ontdekt en uitgetest. Een halftijdse medewerker 

organiseert het aanbod.

€ 35.000 District Antwerpen Centrum Kauwenberg vzw



DAMES VOOR DAMES 2050
Een project van de dames van Linkeroever voor dames van Linkeroever. Een dag die staat voor het 

empowerment van de vrouw en waar ontmoeting tussen de doorsnee dames van Linkeroever en 

rolmodellen met een diverse achtergrond en met verschillende loopbanen centraal staan.

€ 2.500 Linkeroever, 
2050 Antwerpen Formaat vzw

SPELEND LEREN 2018
Kras Zuid wil met een halftijdse medewerker activiteiten organiseren om kinderen in de school 

op verschillende levensdomeinen te stimuleren. Het doel is om kinderen te bereiken die een 

taalachterstand of concentratieproblemen hebben, die het moeilijk vinden om in groep samen te 

werken of te spelen, of die gedrags- of leerproblemen hebben.

€ 25.000 Antwerpen-Zuid, 
2018 Antwerpen Kras Jeugdwerk vzw

HET SYRISCHE JEUGDHUIS
Dit project wil een jeugdhuis opstarten voor jongeren om elkaar te ontmoeten en te steunen. De 

jongeren geven zelf aan dat ze vaak leven in een isolement en onvoldoende zicht hebben op het 

vrijetijdsaanbod. Ze ervaren ook te veel drempels om uit zichzelf naar de bestaande jeugdhuizen te 

gaan.

€ 20.800 2018 Antwerpen Tafels van Vrede FV

POPPENDEUGD
Poppendeugd vzw zorgt voor kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding door op een educatieve manier voor 

buitenschoolse ontspanning te zorgen en wil dit uitbreiden op een vaste plek. Het budget is nodig 

om de zaal in te richten en de nodige attributen aan te kunnen kopen.

€ 30.000 Zurenborg, 
2018 Antwerpen Poppendeugd vzw
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SCOUTS DURVEN DELEN EN GRIJS VERGROENEN
Scoutsgroep Antwerpen-Zuid wil de oude speelplaats achter hun lokalen heraanleggen in een frisse 

combinatie van gras, groen en klinkers. Het wordt een “binnentuin” om te spelen, te vergaderen en 

te feesten. Via een partnerschap met de buurt kunnen buurtbewoners er tuinieren en activiteiten 

organiseren.

€ 19.000 Antwerpen-Zuid, 
2018 Antwerpen

Scoutsgroep 
Antwerpen-Zuid

Interculturele projecten

CONNECT@PARK: ONTDEK DE MULTICULTURELE BUURT VAN ‘T STADSPARK
Rond het Stadspark wonen verschillende culturele gemeenschappen. Dit project wil er 4 

ontmoetingsfestivals organiseren waar telkens één gemeenschap centraal staat, de buurtbewoners 

uitnodigt en zich voorstelt door middel van kunst, muziek, dans, eten, drinken, demonstraties, 

shops, themawandelingen, enz.. Het project sluit af met een feest.

€ 1.900 Stadspark, 
2000 Antwerpen Buurtcomité Stadspark

CULTUURAVOND
Dit project bestaat uit cultuuravonden waar de Chinese, de Somalische en de Syrische cultuur 

centraal staan. De bedoeling is om via beeld en geluid, gerechten en dans andere gemeenschappen 

te leren kennen om zo meer begrip, waardering en respect voor deze culturen te creëren.

€ 2.400 District Antwerpen Inspiration vzw



DE NATIONAL, EEN CINEMA ALS CULTURELE LINK IN 2060
Door een duurzame samenwerking met de verschillende cultuurgemeenschappen wil dit project 

een intercultureel filmprogramma ontwikkelen en dit een herkenbare plaats in de programmatie 

geven. Er wordt een 1/5de werkkracht aangenomen om de verschillende etnisch-culturele groepen 

te laten participeren in werking, programmatie, communicatie van de National en het buurtleven.

€ 20.000 Stuivenberg, 
2060 Antwerpen De National vzw

DE OGEN VAN DE PINDA’S
Medewerkers van Symbiose vzw lezen Afrikaanse verhalen voor aan lagere schoolkinderen en gaan 

er daarna met hen in dialoog over. Daarnaast vertolkt een acteur Afrikaanse sprookjes door middel 

van woord, zang en dans. Hij nodigt de kinderen uit om met Afrikaanse muziekinstrumenten en 

traditionele kleding het verhaal mee inhoud en vorm te geven.

€ 12.000 District Antwerpen Symbiose vzw

DE WERELDKEUKEN MET CHIRO LORE
Chiro Lore nodigt in De Wereldkeuken 15 diverse chiro-ouders uit om typische gerechten te komen 

maken uit hun cultuur. Tijdens dit buurtfeest kan iedereen van de bijzondere gerechten proeven 

en er meer over te weten komen door foto’s en video’s. Elke bezoeker krijgt de recepten mee in de 

vorm van een boekje.

€ 2.500 Brederodewijk, 
2018 Antwerpen Chiro Lore

SAMEN LEVEN SAMEN OPVOEDEN
Omdat slechts een klein deel van de opvoeding van kinderen binnenskamers gebeurt, zet dit 

project in op interculturele gesprekken. Samen praten over normen en waarden en samen 

oefeningen doen, kan ertoe leiden dat opvoeders meer grip krijgen op de factoren die de 

persoonlijke en creatieve ontwikkeling van kinderen positief beïnvloeden.

€ 2.400 District Antwerpen Inspiration vzw
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VERHALEN VAN HEINDE EN VERRE
In verschillende culturen geeft men via verhalen waarden en normen door tijdens de opvoeding. 

Tijdens dit project worden interactieve voorstellingen van uiteenlopende volksverhalen 

georganiseerd. Op die manier wil Inspiration vzw ertoe bijdragen dat diverse gemeenschappen 

elkaar beter leren kennen en positiever gaan samenleven.

€ 1.200 District Antwerpen Inspiration vzw

VERRE VERHALEN, NAASTE BUREN: BIJZONDERE VERHALENVERTELLERS
In de 2de editie van ‘Verre verhalen, naaste buren’ wil Elcker-Ik verhalenvertellers ondersteunen 

om hun verhaal voor te stellen via poëzie, proza, roman of Poetry Slam. In 2019 organiseert een 

deeltijdse medewerker 6 culturele avonden, worden 35 verhalenvertellers geselecteerd en gecoacht 

en 8 optredens georganiseerd met telkens 7 performers.

€ 25.500 District Antwerpen Elcker-Ik vzw

AAI-TEAMS
Een AAI-team bestaat uit opgeleide baasjes en hun honden die het leuk vinden om ouderen een 

bezoekje te brengen. Ze trekken op regelmatige basis naar woonzorgcentra of dienstencentra 

omdat contact met dieren veel voordelen met zich meebrengt. Dit project wil nieuwe AAI-teams 

opleiden en ondersteunen.

€ 7.500 District Antwerpen AAP vzw

Cursussen en vorming
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WERELD & BURGER & ACADEMIE
Een filosofische verkenning van mens en wereld die aanzet tot reflectie. Een cursus ondersteund 

door filosofie, psychologie, geschiedenis, kunsten, journalistiek,... Het budget wordt gebruikt voor 

communicatie, huur van de locatie, werkingskosten, docenten en catering.

€ 27.564 2018 Antwerpen vzw in oprichting

GRAFFITITRAJECT VOOR TIENERS EN JONGEREN
Jeugdhuis 2050 wil jongeren aansporen om in de wereld van Street Art te duiken, met de focus op 

graffiti. Formaat wil met tieners en jongeren een traject aangaan om creatieve, artistieke en vooral 

eigen creaties tot stand te brengen. Alles wordt tentoongesteld in Jeugdhuis 2050.

€ 4.650 Linkeroever, 
2050 Antwerpen Formaat vzw

SOCIALE WEGWIJZER SOMALISCHE GEMEENSCHAP EN ANDERE NIEUWKOMERS
Met infosessies, vormingen, cursussen en educatieve bezoeken aan allerlei organisaties wil dit 

project de groeiende Somalische gemeenschap en andere nieuwkomers in Antwerpen versterken. 

De focus ligt op drie doelgroepen: jongeren, volwassenen en getraumatiseerde individuen.

€ 20.000 District Antwerpen Ururka Somaliyeed vzw
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SPELEND LEREN KAN JE LEREN
Kras Jeugdwerk geeft vorming en coaching op maat aan organisaties die Spelend Leren-activiteiten 

willen organiseren. Dit biedt een antwoord voor leerkrachten, huiswerkbegeleiders en jeugdwerkers 

die zoekende zijn naar een goede manier van werken met kwetsbare kinderen. Het budget wordt 

gebruikt voor een 1/3de medewerker en voor de werkingskosten.

€ 20.000 Zurenborg, 
2018 Antwerpen Kras Jeugdwerk vzw

JONGEREN OPLEIDEN TOT FILMPATRON
Jeugdhuis 2050 wil met workshops en vormingen een groep jongeren opleiden tot een filmcrew 

genaamd ‘filmpatron’. Deze groep kan worden ingezet voor interne en externe opdrachten die te 

maken hebben met film.

€ 3.300 Linkeroever, 
2050 Antwerpen Formaat vzw

KOOKCURSUS: 3 VERSCHILLENDE KEUKENS
Dit project wil drie kookworkshops organiseren waarbij telkens 45 nieuwe en autochtone Belgen 

in drie groepjes onder begeleiding van een kok een voorgerecht, een hoofdschotel en een dessert 

van een specifieke keuken leren. Op het einde van de workshop eten alle deelnemers samen de 

gemaakte gerechten op.

€ 1.000 OC Nova, 2020 Antwerpen Inspiration vzw



Kunst in het openbaar domein

DASKRASDAMSEKUNST
Het stimuleren van de verbeelding van kinderen, tieners en buurtbewoners  is de doelstelling van 

dit project. Om ideeën, meningen en gedachten over de veranderingen in de wijk Dam op een 

positieve manier zichtbaar te maken in de buurt wil men samen op een speelse, participatieve en 

artistieke manier acties opzetten.

€ 20.000 Dam, 2060 Antwerpen Kras Jeugdwerk vzw

DEKOLONISEER DE PUBLIEKE RUIMTE! EEN SOKKEL VOOR NIEUWE VERHALEN!
Dit project wil een sokkel bouwen, een houten replica van de sokkel die in Brussel een beeld van 

Leopold II draagt. In tegenstelling tot het originele bouwwerk draagt deze sokkel geen trotse 

koloniale koning, maar biedt hij een podium aan jonge kunstenaars en performers, die hun eigen 

visie op het kolonialisme brengen.

€ 20.000 Schipperskwartier, 
2000 Antwerpen De Imagerie vzw

KUNST VOOR DE DEUR 2050
Jeugdhuis 2050 wil samen met een kunstenaarscollectief een kunstwerk maken, een kunstwerk dat 

mag worden aangeraakt en waarop je kan spelen en klimmen. Dit kunstwerk komt op de groene 

zone voor het jeugdhuis.

€ 10.000 Linkeroever, 
2050 Antwerpen Formaat vzw
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2 FIETSREKKEN MET GROENDAK
In een buurt waar er weinig ruimte is voor het stallen van fietsen maakt een fietsenstalling of 

twee al snel veel verschil. Dit geeft de fietsen niet enkel een veiligere en georganiseerde plaats in 

de straat maar het stijlvol ontwerp met groendak brengt de buren samen en draagt bij aan het 

vergroenen van de stad.

ANTWERPSE FIETSWIELTJES
Dit project wil meer kinderen in de stad laten fietsen. Het stimuleert het delen van kinderfietsen 

door middel van ‘Antwerpse fietswieltjes’, een nieuwe complementaire munt. Mensen die 

kinderfietsen delen én kinderen die fietsen in de stad worden hiervoor beloond.

CRITICAL MASS FIETS FESTIVAL
Critical Mass Antwerpen is een rijdend fietsfeest met muziek en animatie. Een festival om het 

fietsen in Antwerpen te vieren, om zoveel mogelijk Antwerpenaren te doen fietsen en om bij te 

dragen aan een stad waarin men de fiets beschouwt als het meest evidente, gemakkelijkste en 

vooral leukste vervoersmiddel.

Fietsvriendelijke straten

Dit thema heeft voldoende budget om de onderstaande projecten in 2019 uit  

te voeren. Je moet er dus niet voor kiezen.

€ 16.500 Antwerpen-Noord, 
2060 Antwerpen District Antwerpen

€ 14.000 District Antwerpen Commons Lab Antwerpen 
vzw

€ 10.000 District Antwerpen incl. vzw
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DE FIETSMUG KOMT NAAR HET DISTRICT ANTWERPEN MET EEN FOCUS OP 2050
Bij dit mobiel fietsatelier staat veiligheid voorop. De Fietsmug is al een groot succes in Hoboken 

en wil uitbreiden door ook op Linkeroever gratis fietsherstellingen aan te bieden. De Fietsmug 

wordt mee gedragen door vrijwilligers en een halftijdse medewerker die de vrijwilligers opleidt en 

ondersteunt.

FIETSBOXEN OP LUCHTBAL NOORD
In de Tuinwijk te Luchtbal-Noord hebben bewoners in de woning of tuin dikwijls geen plaats om 

fietsen te stallen. Veilige en weerbestendige fietseilanden kunnen het verschil maken en bewoners 

de fiets, het ideale vervoersmiddel in de buurt, te laten (her)ontdekken.

FIETSVESTIAIRE IN SHOPPINGSTRATEN
De fiets veilig achterlaten tijdens het shoppen? De pop-up fietsvestiaire maakt dit en meer 

mogelijk. Nood aan een kop koffie of even naar het toilet, een paraplu lenen, boodschappen 

achterlaten? De fietsende shopper wordt in de fietsvestiaire hartelijk verwelkomd.

PIK-ME-DANNY
Fietsdiefstal is een groot probleem in Antwerpen. Uit studies blijkt dat er per vier gestolen fietsen 

één persoon stopt met fietsen. Pik-Me-Danny wil fietsdiefstal in Antwerpse straten merkelijk 

terugdringen door een nieuw technologisch fietsslotsysteem uit te testen.

€ 28.000 Linkeroever, 
2050 Antwerpen Formaat vzw

€ 10.000 Luchtbal, 2030 Antwerpen Bewoner

€ 20.000 District Antwerpen Commons Lab Antwerpen 
vzw

€ 15.000 District Antwerpen Commons Lab Antwerpen 
vzw



ROUTE 2018
In de stad is er niet veel ruimte voor kinderen om zich op een veilige manier te leren bewegen in 

het verkeer. Daarom wil Kras Jeugdwerk vzw in de Brederodewijk inzetten op verkeersveiligheid. 

Door middel van een verkeerspark kunnen kinderen op een speelse en veilige manier de 

verkeersregels uittesten en zich eigen maken.

€ 7.000 Brederodewijk, 
2018 Antwerpen Kras Jeugdwerk vzw
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