
NOMINATIES KINNEBABA (diversiteit)  
Groot Familie 

Groot Familie is een toneelproject van Open School Antwerpen, een centrum voor 
basiseducatie. Groot Familie bestaat volgend jaar 5 jaar en is een enthousiaste groep 
mensen van alle leeftijden en alle achtergronden: van Edgar (75) uit Borgerhout tot 
Hakim (25) uit Jemen. Belg, niet Belg, nieuwkomer en oudkomer. Groot Familie is meer 
dan een toneelgroep. Het is een warm samenkomen en soms gaan, maar steeds blijft 
men betrokken bij de groep, op en naast het podium. Het haalt mensen uit hun 
isolement. 
 
Huis van de Wildernis 

Huis van de Wildernis is een traject van Sering, een huis voor participatieve kunst. 
Huis van de Wildernis biedt natuur gebonden, creatieve trajecten aan voor jonge 
kinderen (8-12 jaar). Het draagt bij aan de ontplooiing van de kinderen in 
verbondenheid met de natuur. Huis van de Wildernis biedt een uniek creatief magisch 
warm aanbod aan, aan kinderen die vanuit hun socio-economische of culturele 
achtergrond hier vaak van ontstoken blijven. 
 

Hulnara Khaynus 

Hulnara Khaynus is educatief medewerker bij het Internationaal Comité, een federatie 
die zelforganisaties van mensen met een migratieachtergrond in hun verscheidenheid 
en met respect voor hun culturele eigenheid wil ondersteunen en verenigen. Hulnara 
richtte zelf ook Familieclub Magnifiek op en zet zich nog elke week in om mensen hun 
weg te helpen vinden in hun nieuwe thuisland. "Ik wilde als immigrant niet alleen 
vragen, maar ook geven".  Hulnara won in 2017 de Koningin Paolaprijs voor haar werk 
bij Familieclub Magnifiek. 

 

Scum Studios 

Scum Studios is een organisatie met een hart voor kinderen en jongeren, verankerd in 
Borgerhout. Ze zetten in op artistieke en persoonlijke groei, ontplooiing en 
ontwikkeling van jongeren door te experimenteren met actuele werkvormen binnen 
cultuur en digitale media. Het uitgangspunt is de interesses en de noden van de 
deelnemers. Daarnaast willen ze het grote publiek vertrouwder maken met 
hedendaagse sociale, culturele en maatschappelijke thema’s door een 
bewustwordingsproces op gang te brengen ter bevordering van reflectie, dialoog, 
informatie-uitwisseling en ontwikkeling tussen verschillende gemeenschappen. 



Wouter Colen 

Tijdens de lockdown maakte fotograaf Wouter Colen prachtige deurportretten in zowat 
alle wijken van Borgerhout. De foto’s zorgden voor enige samenhorigheid in eenzame 
tijden. Bovendien waren de foto’s kwalitatief en brachten ze de Borgerhoutse 
diversiteit mooi in beeld. Het idee werd op vele plaatsen overgenomen, maar zelden zo 
goed. 

 


