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Is een vereniging zonder winstoogmerk waar individuele lokale mensen privaat samenwerken om 

jongeren in eigen streek extra kansen te bieden. Gezien andere initiatieven van de lokale overheden 

voor jongeren lager onderwijs beperkt de vzw zich tot de doelgroep: jongeren vanaf 12 jaar zolang 

ze school lopen. 

 

Missie 

Onze missie is kansen te bieden aan kanszoekende jongeren, om de talenten die ze bezitten, veel of 

weinig, optimaal te kunnen ontwikkelen en te gebruiken om met zelfrespect en zonder isolement deel 

te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Focus wordt gegeven op jongeren die in de familiale 

sfeer de minste ontwikkelkansen krijgen. Het houdt de poging in om de stijgende kans armoede bij 

jongeren in eigen streek een halt toe te roepen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar overtuiging, 

of afkomst. 

Visie 

Het aantal jongeren in kansarmoede groeit, zelfs in welvarende regio’s zoals de onze.  Eens in de situ-

atie terecht gekomen is het moeilijk ontsnappen uit een vaak vicieuze cirkel.  Er dreigen ook steeds 

meer jongeren op de rand van de kansarmoede te balanceren. Deze situaties betekenen uitsluiting op 

verschillende niveaus en verschillende domeinen. 

Alle jongeren hebben talenten, veel of weinig, en verdienen kansen om die talenten optimaal te kun-

nen ontwikkelen en gebruiken. Dit vraagt een voldoende graad van welzijn en welgevoelen. Indien 

deze ontbreekt in de familiale sfeer willen wij van buiten uit extra kansen bieden mits zij deze kansen 

ook zelf zoeken. 

Om het zelfrespect en de integratie in de maatschappij te ontwikkelen bieden wij jongeren kansen op 

drie domeinen: school, vriendenkring en job. Deze kansen worden aangeboden aan alle jongeren vanaf 

12 jaar in de eigen regio. Ongeacht hun sociale status.  

Het aanbod van de extra kansen dat we kunnen bieden is niet onbeperkt. Het is daarom noodzakelijk 

te zorgen dat een voldoende groot deel van de kansen terecht komt bij de jongeren die de minste 

kansen hebben. We voorzien sturing om de geboden kansen voldoende te laten terecht komen bij de 

jongeren die de kansen het meest nodig hebben om te ontsnappen uit de bestaande of dreigende 

situaties van armoede. Voor deze meting en sturing wordt samengewerkt met de lokale overheden en 

hun sociale diensten, de scholen, de Centra voor Leerlingenbegeleiding en Jeugdzorg Vlaanderen.  

Armoede is uitsluiting op verschillende levensdomeinen. Armoede is meer dan te weinig geld hebben. 

Armoede is een kluwen. Het is een opeenstapeling van problemen op verschillende levensdomeinen 

(gezin, huisvesting, gezondheid, onderwijs, welzijn, justitie, werk, cultuur, vrije tijd, burgerzin). Jaren-

lange uitsluiting en armoede hebben bovendien een zware impact op het zijn van hun zelfbeeld en 

zelfvertrouwen zijn laag, hun vertrouwen in diensten, organisaties en de samenleving is geschonden. 

Armoede en sociale uitsluiting zijn een onrecht. Armoede is geen individueel falen. Armoede heeft een 
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maatschappelijke oorzaak. De samenleving slaagt er niet in om de rechten van alle mensen te verze-

keren en de meest kwetsbare groepen dragen hiervan de grootste gevolgen. Zij kunnen niet volwaardig 

deelnemen aan de samenleving. Armoedebestrijding richt zich op duurzame veranderingen in de sa-

menleving. We creëren kansen zodat jongeren op eigen kracht kunnen ontsnappen aan structurele 

armoede. 

Onze maatschap selecteert 3 domeinen die noodzakelijk zijn voor een volwaardige ontwikkeling van 

de jongeren.  

Het onderwijs: via aanbod van huiswerkbegeleiding worden beperkingen opgevangen van de thuissi-

tuatie: gebrek aan materialen, gebrek aan ondersteunende schoolmotivatie. De positie is de onder-

steuning van de leerling, oudervervangend waar nodig. 

Sport en Spel: elke jongeren verdient het recht op sociale ontwikkeling en het opbouwen van een eigen 

netwerk via actieve deelname aan een sportvereniging of een jeugdbeweging. 

Studente jobs: het respect van een jongere wordt sterk ondersteund door de erkenning als medewer-

ker en de financiële vergoeding die er tegenover staat. Ook dit versterkt het individuele netwerk van 

de jongere. 

Financiële tussenkomsten naar individuen: de maatschap doet in regel geen financiële ondersteuning 

van individuele casussen. Indien een vraag voor financiële steun opduikt wordt dit steeds voorgelegd 

aan het directiecomité ad hoc. Indien de noodzaak blijkt wordt er bemiddeld en gezocht naar een ex-

terne oplossing: hetzij een goodwill individu dat anoniem de leerling wil steunen, hetzij door motivatie 

van de lokale overheden om tussen te komen, al dan niet via de sociale structuren van de gemeente. 

Waar nodig kan de maatschap voor prefinanciering zorgen en recupereren. 

Werking 

De leden van de vereniging leiden de organisatie. Voor elke gemeente is een verantwoordelijke con-

tactpersoon aangeduid.  Deze staat in voor de directe contacten met de schooldirecties, de lokale 

overheid en de vrijwilligerscellen binnen die gemeente. 

De werking on the fields gebeurt met lokale vrijwilligers,  

De evaluatie en de sturing van de vrijwilligerscellen, gebeurt door het sturingscomité waar de vrijwil-

ligers om de 6 weken bij elkaar komen. Hier kunnen scholen en sociale diensten een afvaardiging stu-

ren.  

De meting en de sturing of de aangeboden kansen voldoende bij de meest noodlijdenden terecht ko-

men gebeurt door een Detectiecomité. Bestaande uit een afvaardiging van de vereniging, de schooldi-

recties en de sociale diensten van de gemeenten. 

De betrokken regio is omschreven als de provincie Antwerpen. In schooljaar 2019-2020 beperkte het 

aanbod zich tot 5 gemeenten: Essen, Kalmthout, Stabroek, Kapellen en Brasschaat. Uitbreiding wordt 

gevraagd maar is afhankelijk van administratieve ondersteuning. 
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Actuele toestand: 

Er werd 3 jaar gewerkt waarvan 2 jaar als een individueel initiatief en 1 jaar binnen de opgerichte vzw-

structuur.  Op datum van 6 maart 2020, tijdig voor de Corona Lock-down, werd alle activiteit stilgelegd.  

Op dat ogenblik werden binnen de 5 gemeenten wekelijks op 17 plaatsen en momenten huiswerkbe-

geleiding ingericht met 32 vrijwilligers. Hieraan namen vrijwillig wekelijks 100 leerlingen deel. 

Bij de versoepeling van de COVID19 maatregelen werden nog 2 jongeren begeleid naar een sportclub, 

kregen we 8 aanvragen van leerlingen voor een studente job waarvan we er 4 konden realiseren.  

3 casussen van financiële aard werden begeleid en vonden een oplossing buiten de maatschap. 

Toekomst:  

De werking wordt vanaf schooljaar 2020-2021 hernomen op alle vernoemde vlakken. 

Administratief kan een eerste aanloop genomen worden voor een administratieve ondersteuning via 

het kabinet van het ministerie van Onderwijs. (Periode van 2 jaar) 

Er kan een uitbreiding voorzien worden naar 3 extra gemeenten van de regio mits de werving van 

voldoende vrijwilligers. Er is gelukkig een ruime interesse bij de bevolking om een steentje bij te dra-

gen. Er is contractueel voorzien in opleiding van de vrijwilligers via het Federaal agentschap Integratie 

en inburgering. Een samenwerking met de hogeschool Karel de Grote werd toegezegd, en de maat-

schap wordt erkend als stageplaats voor studenten in opleiding. 

Voor de ondersteuning van leerlingen op inhoudelijk vakgebied heeft de maatschap een overeenkomst 

afgesloten met Auxilia° vzw, waar voor alle vakgebieden mensen met beroepservaring ter beschikking 

zijn voor individuele begeleiding. 

Er wordt uitgekeken naar extra financiële ondersteuning om de werking verder te structureren. 

De samenwerking met de lokale overheden van de betrokken gemeenten wordt verder geactiveerd 

om het project binnen de 3 jaar een duurzame verankering te kunnen geven in de provincie als privaat-

publieke samenwerking.  

De noden bij de jongeren zijn er in Corona tijd enkel groter op geworden. Er is veel werk. We gaan 

trachten een tandje bij te steken en nog meer jongeren effectief bij te staan. 

Contact 

Voor meer informatie, voor deelname of ondersteuning kan u de maatschap contacteren op het ver-

melde mailadres of persoonlijk contact opnemen met ondergetekende. 

Francis Nagels, Voorzitter directiecomité 

0475.80.13.62 
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