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Je kiest zelf aan welke stappen je deelneemt:  
Stap 1: thema’s kiezen

Je krijgt een overzicht van alles wat het district kan en mag doen. Dit zijn sa-

men 68  thema’s. Samen met andere bewoners kies je op welke thema’s je wil 

inzetten. Alle resultaten worden opgeteld en de 12 populairste thema’s liggen 

vast voor volgend jaar. 

Stap 2: geld verdelen
Je beslist in overleg met andere deelnemers hoeveel geld je aan welk thema 

geeft. In totaal is er 1,4 miljoen euro te verdelen over de twaalf meest gekozen 

thema’s. 

Stap 3: projecten indienen
Iedereen kan voor elk gekozen thema ideeën indienen. Het district bekijkt of 

deze projecten haalbaar zijn.

Stap 4: projecten kiezen
Uit de haalbare projecten kies je als bewoner welke projecten worden uitge-

voerd. Verder in het boekje krijg je meer uitleg over de projecten.

WAT IS EEN BURGERBEGROTING? 

Bij een burgerbegroting beslissen mensen zelf over de besteding van een deel 

van de begroting van een lokale overheid. Brazilië lanceerde eind jaren ’80 de 

eerste burgerbegroting. Sindsdien zijn er meer en meer steden die deze vorm 

van participatie toepassen. Sinds 2014 heeft ook district Antwerpen, als een van 

de eersten in Vlaanderen, zijn eigen Burgerbegroting. Alle inwoners van het  

district Antwerpen kunnen elk jaar mee beslissen over tien procent van de  

begroting. Dat is 1,4 miljoen euro. Meedoen met de Burgerbegroting kan in ver-

schillende stappen.
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Elke stap kan je op twee manieren meedoen: online op je eentje vanuit je 

zetel, of live in groep. Of de beide. Omdat we overleg met andere bewo-

ners erg belangrijk vinden, tellen de live stemmen normaal meer door. 

Door corona zal de stemming in 2020 enkel online verlopen. 

JE KAN OOK ONLINE STEMMEN



4

BURGERBEGROTING 2020-2021 

Dit boekje gaat over de Burgerbegroting 2020-2021. Dat betekent dat we in 2020 

een burgerbegroting organiseren voor volgend jaar. De projecten zullen dus in 2021 

worden uitgevoerd. De eerste drie stappen van de Burgerbegroting 2020-2021 zijn 

al achter de rug. In het voorjaar beslisten bewoners welke 12 thema’s ze belangrijk  

vonden. Over deze thema’s verdeelden ze 1,4 miljoen euro. Nu zijn we aanbeland bij 

stap 4: projecten kiezen.

HOE KAN IK STEMMEN? 

• Je kan stemmen tussen dinsdag 1 september en donderdag 24 september (24 uur)

• Ga naar www.burgerbegroting.be. 

• Geef je rijksregisternummer en achternaam op (we controleren of je inwoner bent 

van District Antwerpen, en ouder dan 13 )

• Stem op minstens 3 projecten. Je mag ook meer stemmen, zo veel als je wil. 

• Wil je verder op de hoogte blijven van de Burgerbegroting? Laat dan je mailadres 

achter. Dat is niet verplicht.

• Klik op ‘stem nu’. 

ONLINE STEMMING SEPTEMBER 2020  
 
Jij stemt samen met andere bewoners welke projecten worden uitgevoerd in 2021. 

Voor 8 thema’s zijn er meer projecten ingediend dan het beschikbare  bedrag – jij 

beslist mee door te stemmen. Voor 4 thema’s is er voldoende geld om alle projecten 

te realiseren. Er moet dus niet gestemd worden, deze ideeën worden sowieso  

gerealiseerd. Het betreft deze 4 thema’s: ‘Betere voetpaden, ‘Ondersteuning 

bewonersgroepen’, ‘Toegankelijk publiek domein’ en ‘Zilveren linten’. 
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DE 12 GEKOZEN THEMA’S 
EN HET TOEGEKENDE BUDGET

Groen in straten  
en op pleinen
201.344 euro

Meer sociaal 
contact
104.469 euro

Buurtconcerten
en -feesten
69.143 euro

Huiswerk-
begeleiding
72.729 euro

Projecten voor  
mensen in armoede
192.011 euro

Zet je buurt in  
beweging
55.376 euro

Betere 
voetpaden 
124.462 euro

Zilveren 
linten
54.619 euro

Meer 
bomen
179.862 euro

Aanwerving en  
ondersteuning 
vrijwilligers
149.813 euro

Toegankelijk  
publiek domein
102.735 euro

Ondersteuning 
bewonersgroepen
93.437 euro
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EEN BLOEMBAK OP ELKE VENSTERBANK - DEN DREIHOEK
De wijk gelegen aan de achterkant van het centraal station heeft een historische link met plant- en 

dierkunde, de zoo, tuinen, bloemen en bomen. Deze link willen de bewoners graag versterken door 

meer groen in de straat te brengen.

€ 1.750 2018 bewoner

BOMEN BETER DAN BETON
De voetpaden in de Van Diepenbeeckstraat zijn op meerdere plaatsen verbreed maar zijn kaal en 

staan vol betonnen verkeersobstakels. Bomen kunnen dezelfde functie overnemen en de straat veel 

leefbaarder maken. Een strook van 4m wordt onthard. 

€ 20.000 2018 district Antwerpen

MEER GROEN IN DE CARNOTSTRAAT
Dit project zorgt voor geveltuintjes met klimplanten of bamboe en bloementorens en hangmanden 

met bloemen in de Carnotstraat.

€ 6.100 2060 district Antwerpen

EEN GROEN KLAPDORP TEGEN WILDPARKEREN
Stukken vrijgekomen voetpad worden ingepalmd door wildparkeerders. Dit project wil de buurt 

opfleuren door het plaatsen van twee plantenbakken en de mogelijkheid bieden om fietsen veilig 

vast te maken. 

De plantenbakken worden onderhouden door de buren.

€ 5.000 2000 district Antwerpen

Groen in  
straten en  
op pleinen



7

WATER VOOR WILLIBRORDUS
De Sint-Willibrorduskerk heeft twee ondergrondse regenwaterreservoirs. Dit project wil 

buitenkraantjes en pompen plaatsen zodat de omliggende prairietuin bij droogte gevoed kan 

worden met regenwater i.p.v. leidingwater.

€ 4.500 2060 bedrijf

VERGROENING VAN HET HOSPITAALPLEIN VIA PLANTENBAKKEN
Dit project wil een deel van het Hospitaalplein voorzien van plantenbakken met planten, bloemen 

en kruiden om meer groen te brengen in de betonvlakte en een mooier uitzicht te creëren voor de 

wandelaars, bewoners en gebruikers van de samentuin. 

€ 2.650 2018 district Antwerpen

MEER BEESTJES
Om meer insecten en vlinders in de natuur te brengen wil dit project een kleine bloemenweide 

aanplanten met daarop een insecten hotel met gratis overnachtingen. 

€ 3.000 2050 district Antwerpen

WADI & CO
Dit project wil een kleine wadi inrichten op het Stuivenbergplein om meer voedsel te verzamelen 

voor de bomen en meer verschillende soorten groen aan te trekken.

€ 20.000 2060 district Antwerpen

TIEN TUINSTRATEN 
In de zomer van 2021 wil dit project tien tuinstraten verspreid over heel district Antwerpen. Een 

tuinstraatcoach ondersteunt alle straatcomités bij het vergroenen, verblauwen en verbinden. 

Hiervoor wordt een deeltijds medewerker (20%) aangeworven.

€ 20.000 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 district Antwerpen



8

MAAK PLAATS VOOR EEN GROENBA(N)K
De groenba(n)k is een mini-interventie die de potenties van de straat toont en het gesprek over 

publieke ruimte inspirerend aanwakkert. Ruimte die vrijkomt door geen wagen te hebben maakt 

plaats voor een plekje collectief groen en ontmoeting. Hiervoor wordt tijdelijk een deeltijds 

medewerker (25%) aangeworven.

€ 28.670 2018 district Antwerpen

ONTHARDING EN VERGROENING VAN STRATEN 
Het district onthardt betegelde stukken straat die geen functie hebben zoals bij oversteekplaatsen 

en bermen. Stukken waar bijvoorbeeld signalisatie op staat of die tussen functionele zones in 

liggen en nu saai en lelijk zijn, worden zo extra groen.

€ 40.000 2000, 2018, 2060 district Antwerpen

GEVELBRIGADE
De gevelbrigade van Klimplant wil in snel tempo de stad mee vergroenen. De gevelbrigade wil het 

de bewoners makkelijker maken om gevelgroen aan te leggen en regentonnen te installeren om 

dit weldadige groen te onderhouden zonder extra kost. Hiervoor wordt een deeltijds medewerker 

(1/5e) aangesteld.  

€ 36.700 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060

Klimplatform Antwerpen 
vzw (Klimplant)

KLIMAATSTRAAT: VAN GROENE DROOM NAAR DAAD!
Je wil je straat groener maken en je wil daar ook je buren bij betrekken? Dan komt het 

klimaatstraat-team van Klimplant als geroepen! Dit team ondersteunt de bewoners van een 10-tal 

straten bij minstens 20 vergroenende ingrepen per straat (zoals geveltuinen, groenslingers, etc.). 

Hiervoor wordt een 1/5 VTE medewerker aangeworven.

€ 28.000 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060

Klimplatform Antwerpen 
vzw (Klimplant)
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ZELFVOORZIENENDE BLOEMENZUILEN KLAPPEISTRAAT
De bewoners van de Klappeistraat willen hun straat vergroenen door zeven bloemenzuilen te 

plaatsen. Niet zomaar bloemenzuilen, maar wel bloemenzuilen die het regenwater opvangen!  

Zo ontstaat er een bloemenstraat die meer dan 2000 liter hemelwater opvangt. Win-win! 

€ 1.875 2060 bewoner

WATER VOOR GROEN IN SINT-ANDRIES
Sint-Andries wordt een groene wijk. Tijdens de zomer staan struiken en planten droog en velen 

overleven deze tijd niet. Drinkbaar water geven is uit den boze. Het wordt tijd om hemelwater-

oplossingen te zoeken zodat het groen kan (over)leven.

€ 25.000 2000 Veerkrachtig Sint-Andries 
vzw

GEZELLIG WOONERF STUIVENBERGPLEIN
Enkele straten rond het Stuivenbergplein zijn ingericht als woonerf maar voldoende groen 

ontbreekt. Auto’s passen hun rijstijl niet aan omdat ze niet zien dat het een woonerf is. Dit willen 

bewoners graag veranderen op groene wijze.

€ 3.750 2060 bewoner

(ON)KRUID IS VAN IEDEREEN
Antwerpen heeft meer groen dan je beseft. Dagelijks loop je voorbij kleine, groene schatten die 

al te vaak als ‘onkruid’ beschouwd worden. Dit project maakt het groen in de stad voor iedereen 

zichtbaar met infobordjes, wandelingen, workshops, enz. Het project wil bijdragen tot verdere 

vergroening.

€ 7.300 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 Antherb vzw



10

VERGROENING, VERBLAUWING EN VERBINDING IN DE LINDEBOOMSTRAAT
Met de opvang van regenwater en extra groen wil dit project de Lindeboomstraat klimaatrobuust 

maken. Het doel is om een aantrekkelijke, groene oase te creëren die de bewoners actief kan 

verbinden middenin een zwaar belaste regio. 

€ 12.250 2060 district Antwerpen

MOBIELE ZIT-TUINTJES VOOR WILLIBRORDUSWIJK
Dit project creëert aanlokkelijke groene rustpunten in een wijk met overwegend oude bestrating, 

smalle voetpaden en volle parkeerstroken. Er is weinig groenvoorziening.  Met deze actie willen de 

buurtbewoners hun wijk aangenamer en socialer maken.

€ 18.250 2060 Wijkcomité Willibrordus 
vzw

DRIE GROENE DROOMSTRATEN IN SINT-ANDRIES
Klimaatrobuust Sint-Andries stimuleert buurtbewoners om te dromen over mogelijkheden 

om hun eigen straat te vergroenen met parklets, plukbakken, geveltuinen, groenslingers, etc. 

Vervolgens worden die dromen uitgevoerd en wordt er samen gezorgd voor het onderhoud van het 

gerealiseerde groen. Er wordt 1/5 VTE ingeschakeld gedurende 6 maanden.

€ 12.500 2000 Veerkrachtig Sint-Andries 
vzw

EEN BIJ ZONDER GROEN SINT-ANDRIES
Dit project informeert en sensibiliseert buurtbewoners over de meerwaarde van de (solitaire) bij in 

de groenere straten van het district. Het wil bewoners aanzetten tot het creëren van een grotere 

biodiversiteit in hun tuin, thuis en op straat in 5 workshops.

€ 2.500 2000 Veerkrachtig Sint-Andries 
vzw
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EEN GROENERE SINT-AMANDUS/SEEFHOEK
Sinds het voorjaar van 2020 staan er bijenkasten aan de Sint-Amanduskerk. Dit project wil 

de omgeving van de Sint-Amanduskerk in hartje Seefhoek verder ontharden, vergroenen en 

verblauwen. Zo wordt een dichtbebouwde, grijze wijk een aangenamere buurt. Hiervoor wordt een 

1/5 medewerker aangenomen. 

€ 22.000 2060 Fundament2060 vzw

HELEMAAL VERBLOEMD
Door bewoners de mogelijkheid te geven tot eenvoudige, maar bloemrijke invulling van de eigen 

buurt, hoopt dit project de wijk aanzienlijk te kunnen verfraaien. 

€ 4.000 2018 district Antwerpen

20 BASISSCHOLEN, 500 KINDEREN, 5000 BOMEN
Dit project wil kinderen motiveren om vanuit verwondering over ecosystemen aan de slag te gaan 

met vergroening. Ze leren zaaien, stekken, scheuren en planten. Eind 2021 zitten er minimaal 

5.000 bomen en duizenden plantjes in de grond op een perceel aan de Charles De Costerlaan op 

Linkeroever. De komende jaren wordt ook de biodiversiteit gemonitord. Een 3/5e medewerker 

coördineert. 

€ 45.900 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 Plukgeluk vzw

BLOEMENDROOM
De driehoek Solvynsstraat – Miraeusstraat – Paleisstraat heeft op een van de punten van de 

driehoek een klein, gezellig plein. De twee andere punten hebben een zitbank. Die twee punten 

scheppen de mogelijkheid voor bloemrijke verfraaiing. 

€ 5.000 2018 district Antwerpen
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GROEN, EETBAAR PLEIN
Het Stuivenbergplein is een intensief gebruikt plein met daardoor veel kale vlaktes, maar ook 

onbestemde delen. Door eetbare struiken en bloemen aan te planten wil dit project het plein 

aantrekkelijker maken als proefproject voor parken in het hele district.

€ 7.500 2060 bewoner

MEER GROEN IN DE NOTTEBOHMSTRAAT
Dit project wil de straat verfraaien met plantenbakken en geveltuinen, de stoep vergroenen met 

grasbetontegels en de wanden van de fietsenstalling-plantenbak 2.0 versieren met bloembakken en 

een vlinder- en insectenhotel.

€ 350 2018 bewoner

BISSCHOPSTRAAT: UPGRADEN VAN DE BOOMSPIEGELS
Dit project zorgt voor een upgrade van de boomspiegels met nieuwe aanplantingen. Een aantal 

geveltuintjes worden bijkomend aangelegd.

€ 2.500 2060 bewoner

AUTO WEG? GROENE BONUS!
Vijftig gezinnen gezinnen met een garagepoort die ze niet gebruiken of gezinnen die een auto 

wegdoen, krijgen een groene compensatie: een plantenbak om te plaatsen op het publiek domein.

€ 32.500 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 bedrijf
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GROENE PARKEERSTROKEN-EXPERIMENT
Een groep burgers en deskundigen verricht onderzoek naar de mogelijkheden om parkeerstroken 

een meerwaarde te geven door ze te semi-ontharden en te vergroenen. Als experiment 

en showcase legt dit project in één straat in district Antwerpen een groene, doorlaatbare 

parkeerstrook aan.

€ 15.000 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 bedrijf

BLOEMBAKKEN OP WIELEN VOOR ONZE SCHOOLSTRAAT
De Demerstraat wordt een schoolstraat. De Demerstraat is een doodlopende straat die uitkomt op 

Park Spoor Noord. Er rijden veel fietsers door, ook tijdens schooltijd. Door bloembakken op wielen, 

kan de schoolstraat gemakkelijk openen en sluiten.

€ 6.000 2060 Oudercomité Basisschool 
‘t Spoor 

PARKLET : GROENE OASE IN DE STRAAT
Dit project wil twee parkeerplaatsen tijdelijk omtoveren tot een groene oase in de straat waar 

buren elkaar ontmoeten, kinderen veilig spelen en bewoners samen tafelen.

€ 450 2018 bewoner

BEBLOEMDE REGENWATEROPSLAG IN DE STRAAT
Op elke regenpijp van de straat wordt een regenwaterton met een kraantje en een ingewerkte 

bloembak aangesloten. Zo wordt gratis regenwater voor de buurt aangeboden en draagt het 

project bij aan de vergroening en verduurzaming van de stad.

€ 4.500 2018 bewoner
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TULPSTRAAT VIERT FEEST 
Om de buurtbewoners van omgeving Tulpstraat samen te brengen en elkaar te leren kennen 

organiseert dit project een buurtfeest.

€ 2.100 2060 district Antwerpen

SUIKERWIJKFEEST 2060
Een jaarlijks wijkfeest voor iedereen!

€ 5.500 2060 Cultureel Centrum  
Moskee Omar vzw

BUURTBARBECUE MET CENTRUM KAUWENBERG 
Dit project wil een buurtbarbecue organiseren aan de Ossenmarkt en de buurtbewoners en 

bezoekers van Centrum Kauwenberg uitnodigen. Gezelligheid, ontmoeting, lekker eten en muziek, 

daar kunnen we momenteel allemaal van dromen, niet? 

€ 3.500 2000 Centrum Kauwenberg vzw

ZUIDERBUREN FESTIVAL 
‘t Zuid verdient zijn 2-daags buurtfeest en dat probeert vzw Oostwestzuidbest al enkele jaren met 

veel plezier te verwezenlijken. Door de huidige context wordt het echter enorm moeilijk om dit in 

2021 duurzaam te organiseren zonder financiële steun. 

€ 30.000 2000 Oostwestzuidbest vzw

Buurtconcerten 
en -feesten
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MAANDELIJKS ZOMERS BUURTCONCERT OP HET ONDER STROOM PLEIN 
Onder Stroom is een broedplaats voor creatieve en ondernemende zielen midden in de stad. Ze 

organiseren een maandelijks buurtfeest tijdens de zomermaanden (juni tem sept). Het evenement 

zal volledig gratis zijn voor iedereen. De focus ligt op de creatie van een laagdrempelig en 

experimenteel buurtevenement, met uitsluitend Antwerpse artiesten. 

€ 7.900 2000 Onder Stroom vzw

MOBIELE BUURTCINEMA
In diverse buurten worden tien mobiele buurtcinema-avonden georganiseerd. Bewoners kiezen 

mee de film, de documentaire, het onderwerp. Dit project mikt op films of docu’s met interessante 

boodschappen of maatschappelijke thema’s die momenteel hard leven. Na de film/docu volgt een 

laagdrempelig gesprek of workshop over het thema. Er komt ook een tijdelijke straat/buurtbib met 

titels die bij het thema passen. 

€ 7.500 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 bedrijf

FESTIVAL ABOUT SPACE
In mei 2021 verwelkomt About Space je op een festival over de druk op vrije ruimte en kunst in  

tijdelijkheid in het district Antwerpen. Centraal staat de vraag naar wat vrije ruimte kan zijn, met 

een parade, theater, film, expo, debat en feest.

€ 7.200 2000, 2060 Cameltown vzw

VOGELSPOTTEN 
Stadsduiven organiseert een buurtfeest met lokale artiesten om zo de buurt vanuit verschillende 

muzikale genres te verenigen. De buurt wordt later vastgelegd. 

€ 4.900 2000, 2020, 2060 Stadsduiven
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KOKEN MET JE BUUR(T) 
In Antwerpen wonen mensen met veel verschillende achtergronden, maar eten verbindt ons 

allemaal. En er is zoveel meer eetbaar dan je denkt, ook in de stad! In 2060 maakt Antherb hier 

samen een groot, lekker buurtfeest van.

€ 3.000 2060 Antherb vzw

3-DAAGS FILOSOFISCH BUURTFEEST
Dit filosofisch buurtfeest wil de bewoners van Antwerpen Noord een weekend lang samenbrengen 

en uitdagen om met elkaar in dialoog te gaan.

€ 13.OOO 2060 Troebel vzw

MARKT VAN MORGEN LIVE  
Lokale bands met een eigen geluid krijgen een podium op de Markt van Morgen. Dit project 

selecteert voor vier edities een lokale live band die verrast, niet wars is van experiment en het 

creatieve feest compleet maakt.     

€ 6.500 2000 Groot Licht vzw

HÉT BUURTFEEST IN SINT-ANDRIES (KLIMAATHAPPENING) 
De klimaathappening wordt een thematisch buurtfeest voor alle buurtbewoners van de wijk Sint-

Andries. De bedenkers willen in een gezellige, gemoedelijke en vooral een feestelijke sfeer een 

happening organiseren waar het klimaatthema in de kijker staat.

€ 2.500 2000 Veerkrachtig Sint-Andries 
vzw
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ONTMOETING INSPIREERT
‘Ontmoeting inspireert’ is een buurthappening in het nieuwe ontmoetingscentrum Campus Stad 

(Heder VZW). Dit project zet de deuren open voor de buren, maakt de troeven bekend, brengt 

de buurt bijeen en inspireert mensen. Voor mensen die op zoek zijn naar lotgenoten, sociale 

contacten, vrijblijvende ontmoetingen en zinvolle activiteiten in het kader van een onbepaalde 

therapie, namelijk het leven zelf.

€ 7.500 2000 Heder vzw

LANGSTE LEKKERE WIJKTAFEL
Samen koken en eten verbindt mensen en culturen. Daarom wil wijkcomité Willibrordus de  

wijkbewoners en de lokale horeca samen laten koken. Daarna eten ze al dat lekkers samen op aan 

een gezellige en lange tafel in het midden van de Kerkstraat. 

€ 4.970 2060 Wijkcomité Willibrordus 
vzw

BAR INTERNATIONAL 
Bar International is een gezellige bar waar iedereen van de Brederodebuurt terecht kan voor een 

fairtrade hapje en een drankje. Verder is er dans, muziek, kinderanimatie en zo veel meer!  

De ideale gelegenheid om nieuwe mensen uit de buurt te leren kennen.  

€ 3.400 2018 Y.W.C.A. Young Women’s 
Christian Association vzw

DANNYDANST - VERKEN JE BUUR(T)
DannyDanst is een sociaal buurtevenement in de vorm van een carrousel-diner dat de hele buurt in 

beweging zet. Je kookt voor anderen uit de buurt en schuift zelf ook aan bij hen. Nadien ontmoet je 

elkaar op de dansvloer. In 2021 vindt dit vier keer plaats. 

€ 6.500 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 bedrijf
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KLEINKUNSTNACHT 
In een superdiverse stad als Antwerpen is er één taal die ons allen verbindt: Nederlands. 

Daarop moet hard en grondig worden ingezet. Kwalitatief, hoogstaand en jong Nederlandstalig 

muziekgeweld kan daar een bijdrage aan leveren. 

€ 6.000 2000, 2018, 2060 bewoner

WEK (WOORD EN KLANK)
Dit project organiseert optredens met poëzie en muziek op vaste plaatsen en tijdstippen in de 

wijk Brederode/Markgraeve. Het wil het vakantiegevoel bevorderen en de samenhang in de wijk 

vergroten.

€ 3.500 2018 bewoner

KAMP SEEF  
Kamp Seef is een avontuurlijk weekend op het Stuivenbergplein, waar gezinnen en kinderen uit de 

buurt kunnen overnachten in een echt tentenkamp. Er worden tal van activiteiten voorzien door 

mensen en organisaties uit de buurt. Hiervoor wordt 1/10 VTE voorzien. 

€ 29.074,5 2060 bedrijf

EINDFEEST LINKEROEVER: DIVERSITEIT IS KRACHT! 
City Pirates Linkeroever organiseert een buurtfeest waarbij de kracht van Linkeroever centraal 

staat. De diversiteit zal geproefd en gehoord worden via het aanbieden van diverse maaltijden en 

optredens van lokale artiesten ism River Side Studio. 

€ 7.500 2050 City Pirates Foundation 
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AAP-FESTIJN
Dit project organiseert een heus buurtfeest in het teken van (huis)dieren met muziek,  

kinderanimatie, leuke activiteiten, een natje en een droogje. Waar ga je nog meer van 

kwispelstaarten als dierenliefhebber?

€ 16.500 nog te bepalen

OPEN TAFEL 
Dit project zet een samenwerking op tussen buurtbewoners, organisaties, moskeeën,… om 4 keer 

een gezamenlijk en open buffet te organiseren op het kerkplein. Aansluitend daarop wordt er een 

free podium in de kelder van de kerk van Fundament 2060 georganiseerd, gevolgd door optredens.

€ 7.500 2060 Fundament2060 vzw

OOR OM OOG DOET HET LOKAAL 
OOO is een nieuw concept in het filmhuis Klappei. Elke eerste zaterdag van de maand kiest een 

artiest (muzikant, band, dj,…) zijn/haar/hun favoriete film, die na een optreden wordt vertoond.  

Heel de buurt is welkom!

€ 5.000 2060 Centrum Voor  
Filmcultuur vzw

PARTIE PLEZIER 
Feitelijke vereniging De Sjansaars wil elk seizoen een Dag van Plezier op het Sint-Andriesplein 

organiseren met het accent op gezelligheid, uitwisseling, verhalen, muziek, geschiedenis en 

bekende publieke en volksfiguren van de wijk.

€ 7.350 2000 De Sjansaars

Animal Assisted  
Projects vzw
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DR. SONG.
We doen het te weinig, maar als we het doen, weten we onmiddellijk hoeveel deugd het doet: 

samen zingen. Gewoon, ongedwongen en uit volle borst. Samenkomen met een hoop mensen die 

op dat moment allemaal hetzelfde willen: zingen. Alleen maar zingen.   

€ 2.OOO 2000 bewoner

BABELFESTIVAL  
In navolging van de Toren van Babel en de BabelBühne op de voormalige slachthuissite biedt 

dit project weer een zomer vol festiviteiten voor de wijk Dam met oog voor meertaligheid en 

diversiteit. 

€ 12.000 2060 Rooftoptiger vzw

RADIO KEUKEN KARAVAAN: MUZIEK EN ETEN VERBINDT  
Ondergrond (van de boerenmarkten MARTA) en WAV radio creëren 4 avonden van ontmoeting 

en verbinding via de gemene deler van alle inwoners van A: voeding en muziek. Met een 

mobiele keuken en een radiostudio gaat het project naar verschillende wijken. Samen worden 

herinneringen opgehaald en gemijmerd over de toekomst… Er wordt materiaal verzameld voor 

een radioprogramma waar eten en muziek centraal staan. Hiervoor wordt 5 maanden een 4/5 

medewerker ingeschakeld. 

€ 30.000 2000, 2018, 2020, 2050, 
2060 Ondergrond vzw
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EEN VERWENDAG 
Dit project wil een 50-tal bewoners uit Linkeroever een leuke dag bezorgen met een bezoek aan de 

kapper of het schoonheidssalon voor een manicure, pedicure, gezichtsbehandeling of iets anders. 

Een verwendag voor mensen die het financieel moeilijk hebben. 

€ 4.500 2050 Onze Stad Ons Huis 

WOMEN SUPPORT 
Dit project wil een vrouwengroep voor mensen in armoede oprichten, zelfontwikkeling en partic-

ipatie realiseren en zo sociaal isolement doorbreken. Het project wil horizonten verbreden door 

het ontwikkelen van sociale en technologische competenties. Er wordt een halftijdse medewerker 

aangeworven. 

€ 40.550 2060 Safe Space vzw

SPELO 
Dit project voorziet in een mobiele spelotheek in een elektrische bakfiets. Kielse kinderen uit 

maatschappelijk kwetsbare gezinnen kunnen gezelschapsspelen, puzzels, etc. lenen. Er worden ook 

spelnamiddagen georganiseerd om de spelen te leren kennen. Hiervoor wordt 1/10 VTE ingezet. 

€ 7.260 2020 Kras Jeugdwerk vzw

HET FIETSATELIER  
Een degelijke fietsherstelplaats in centrum De Wijk inrichten en aankleden, dat is de bedoeling 

van dit project. Mensen in armoede kunnen hier gratis zelf hun fiets (leren) herstellen of een 

herstelling laten doen door een vrijwilliger tegen democratische prijzen. 

€ 4.650 2060 Samenlevingsopbouw 
Antwerpen Stad vzw

Projecten  
voor mensen  
in armoede
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STADSMUSJES IN DE NATUUR 2.0 
Kinderen in armoede ontdekken de natuur! Dit project organiseert doorheen het werkjaar een 

20-tal natuuractiviteiten, en in de zomervakantie 4 natuurkampen van 5 dagen, al dan niet met 

overnachting, voor kinderen tussen 4 en 14 jaar. Omdat elk kind recht heeft op spelen in een 

groene omgeving. Hiervoor wordt 1/2 medewerker aangeworven. 

€ 31.049 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 Centrum Kauwenberg vzw

JONGEREN ZIJN DE BAAS VAN HUN STEM! 
Centrum Kauwenberg stimuleert een 12-tal jongeren in armoede om hun mening te uiten en biedt 

hen daarvoor een platform. Dit project experimenteert met kunstvormen om stemmen te laten 

horen. De jongeren worden zowel in groep als individueel begeleid. 

€ 32.000 2000 Centrum Kauwenberg vzw

OP STAP MET DE BAKFIETS
Centrum Kauwenberg is gelegen aan de Ossenmarkt in het centrum van Antwerpen. De werking 

organiseert samen met en voor mensen die in armoede leven activiteiten, soms op verplaatsing. 

Om het materiaal ter plaatse te brengen, wil dit project een elektrische bakfiets aankopen.

€ 3.500 2000, 2018, 2020, 2060 Centrum Kauwenberg vzw

GEZOND IN JE VEL
Gezonde voeding is essentieel voor elke mens. Niet iedereen beschikt over de middelen om  

dagelijks de aanbevolen porties groenten (250gr) en fruit (200gr) aan te kopen. De sociale  

kruidenier wil dit een jaar lang garanderen voor zijn klanten.

€ 35.700 2018 Filet Divers vzw

OUD MAAR NIET VERSLETEN 
60 plussers in armoede, met en zonder migratieachtergrond, maken samen een 2-daagse busreis.

€ 2.100 2060 Cultureel Centrum  
Moskee Omar vzw
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ARMOEDE ASSISTENTIE PROJECT 
Dit project maakt het mogelijk dat gezinnen kunnen beschikken over minimale middelen voor 

basisgezondheid en schoolopleiding.

€ 5.000 2000, 2020, 2060 Onthaal Sint Antonius  
Van Padua vzw

HET KLAPSALON: ONDERZOEK EN OPSTART BUURTHUIS 
De cursisten zorgkundigen en vrijwilligers van Thuiszorg Vleminckveld openen het nieuwe 

buurthuis ‘HET KLAPSALON’ waar ze alleenstaande moeders en hun kinderen, ouderen,… 

ontvangen, begeleiden en ondersteunen. Vanaf september is dit elke woensdag open. De 

soepertroeper kookt en levert soep. Dit project neemt een 3/5 VTE aan voor onderzoek en opstart, 

en begeleiding. 

€ 53.127 2000 Thuiszorg Vleminckveld 
vzw

SPELEN IS OOK LEREN! 
Kwetsbare gezinnen hebben niet altijd het budget om leuk en aantrekkelijk speelgoed te kopen. 

Samen met een kinderdagverblijf op Luchtbal en met oudergroepen wordt een spel-o-theek 

samengesteld waar ouders speelgoed kunnen ontlenen.

€ 3.020 2030 Volkshogeschool Regio 
Antwerpen vzw

GEWORTELD IN DE STAD, EEN BELEVINGSWANDELING ROND ARMOEDE  
Armoede groeit en is helaas geworteld in onze stad. Maar gelukkig groeit en wortelt ook het verzet 

tegen dit onrecht. Het project ‘Geworteld in de stad’ geeft mensen in armoede het woord en plant 

tevens een ‘armoedeboom’ . 

€ 14.500 2030 Protestants Sociaal  
Centrum Open Huis vzw

TALENTEN DELEN
Inspiration wil een podium bieden voor mensen die in ons land asiel aanvroegen. Veel van hen 

delen hun talenten graag met anderen. 3 vluchtelingen geven elk een cursus van 10 weken.

€ 1.510 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 Inspiration vzw
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BETONNE JEUGD COMPETENTIEATELIER 
Betonne Jeugd start een competentieatelier op maat van Antwerpse jongeren in armoede. Het 

project gaat laagdrempelig aan de slag met de interesses en talenten van de jongeren, die 

ze in een vrijetijdssetting kunnen ontdekken en verder ontwikkelen. Hiervoor wordt 1/2 VTE 

aangeworven. 

€ 23.000 2000 Betonne Jeugd vzw

WE ZULLEN DOORGAAN 
Dit project past de huidige lokalen van Tele-Dienst aan om in veilige omstandigheden  voedselpa-

ketten te kunnen geven, en in gesprek te kunnen gaan met klanten. Deze aanpassingen zijn nodig 

om te voldoen aan de nieuwe vereisten en voorwaarden rond covid-19. 

€ 6.000 2000, 2018 Tele-Dienst vzw

BEWUSTZIJN ROND GEZONDER ETEN
‘Eet je gezond’ is een traject waarbij mensen in armoede uitgedaagd worden om met eten aan de 

slag te gaan en te ontdekken welke voedingstoffen welk effect hebben op hun lichaam. ‘Hormonale 

balans’ gaat over het werken met een groep vrouwen in armoede rond gezondheid met als focus 

de hormonale balans. 

€ 6.425 2020 Samenlevingsopbouw 
Antwerpen Stad vzw 

500 LAPTOPS VOOR KANSARME GEZINNEN
500 laptops komen terecht bij kansarme gezinnen. De tweedehands laptops worden volledig  

gebruiksklaar gemaakt met Windows 10. Er wordt ook een basisopleiding aangeboden en er is  

opvolging van technische problemen (garantie). 

€ 92.000 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 Groot Licht vzw

KUNSTDROMERS
Dit project organiseert 2 keer per week kunstworkshops (tekenen, zang, dans/beweging,  

schrijven,…) voor dak- en thuisloze mensen én modale burgers. Hierdoor ontstaat verbinding tussen 

mensen én persoonlijke verdieping. 

€ 16.500 2050, 2060 Onze Lieve  
Vrouwvereniging vzw
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SKILLS 4 THE JOB OF LIVING 
Sommige kinderen hebben geen diagnose maar ervaren toch moeilijkheden thuis, op school of 

tijdens hun vrije tijd. Vaak komen ze uit gezinnen zonder financiële middelen. Voor deze kinderen 

biedt dit project (bijna) gratis ergotherapie sessies aan. Hiervoor wordt 1/5 VTE ergotherapeut 

aangeworven. 

€ 17.000 2018 Ergotherapie for all vzw 
(Ergo4all)

SLAM ALEIKUM 
Slam Aleikum is een platform waar jong talent uit maatschappelijk kwetsbare groepen en levend 

in armoede een open podium en een programmatiekans krijgen. Voor de disciplines woordkunst 

(poezie,spoken word,slam poetry, public speaking), comedy en muziek scout en programmeert 

het platform talentvolle (kans)arme jongeren uit verschillende wijken, pleinen, studiowerkingen 

en jeugdwerkingen in het district Antwerpen (Antwerpen-Noord,Antwerpen-Centrum, Luchtbal, 

Linkeroever, Kiel). Begeleid en geïntroduceerd door gevestigd talent fungeert dit project als 

netwerkmakers voor talent in armoede dat deze artistieke netwerken niet bereikt. Een halftijdse 

freelancer coördineert. 

€ 54.600 2000 Cult & Comedy vzw

KOKEN TEGEN ARMOEDE 
Vrijwilligers koken met voedingsoverschotten van een naburige supermarkt kleine maaltijden die 

tegen het symbolisch bedrag van 1 Euro verkocht worden aan mensen in armoede. Dit gebeurt 5 

keer per week. Een 2/5 medewerker coördineert. 

€ 28.500 2018 Elcker-Ik, Centrum vzw

BUDDIES SCHAFFEN SAMEN KANSARMOEDE AF  
ArmenTeKort verzamelt mensen die tijd en aandacht willen investeren. Door middel van een 

opleiding kunnen zij een significante bijdrage leveren aan een belangrijk maatschappelijk 

probleem, namelijk het oplossen van kansarmoede. Dit project wil 100 extra mensen in 

kansarmoede uit district Antwerpen koppelen aan een buddy. 

€ 10.000 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 Armen Te Kort vzw
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OUDER-KIND-BASKETBALMOMENT 
Basketbalclub Willibies Antwerpen werkt met een divers publiek, zowel socio-cultureel  

(40 verschillende origines) als socio-economisch (40% VT-statuut) en wil met de leden en hun 

ouders een wedstrijd van de Antwerp Giants bijwonen.

€ 1.690 2060 Willibies Antwerpen vzw

DE SOEPMOBIEL 
De soepmobiel is een oude triporteur bakfiets die omgetoverd werd tot een mobiele soepkeuken. 

De soepmobiel gaat op warme en koude dagen op locatie om samen met anderen lekkere soep te 

maken. 

€ 7.020 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 bewoner

BUURTCINEMA VOOR IEDEREEN!
Filmhuis Klappei zal haar gezellige filmzaal in 2021 ter beschikking stellen van mensen in  

kansarmoede, door hen tijdens een tweewekelijkse filmvoorstelling even uit de dagdagelijkse 

beslommeringen te halen.   

€ 3.000 2060 Centrum Voor Filmcultuur 
vzw

VEGANATION BREDERODE
Dit project wil graag voor 100 mensen 5 dagen per week (ma-vrij) een verse maaltijd voorzien 

(soep, hoofdgerecht en dessert). Deze veganistische maaltijden worden bedeeld in het restaurantje 

en aan huis. In het weekend worden 70 biologische groenten en fruitpaketten verdeeld. Alles op 

basis van vrijwillige donaties. 

€ 7.500 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 Veganation



27

RAPPERS VERSUS DICHTERS 
Dit project brengt jonge talentvolle rappers uit maatschappelijk kwetsbare groepen in contact 

met dichters uit de stad. In duo wisselen ze elkaars teksten uit en herwerken ze die tot een lyrisch 

spektakel op podium. Twee netwerken die elkaar nooit zouden treffen (armoede versus kansrijk) 

ontmoeten en versterken elkaar in een artistieke context. Talent uit armoede wordt in de spotlight 

gezet en bereikt een kansrijk artistiek netwerk. Een halftijdse freelancer coördineert. 

€ 49.000 2000 Cult & Comedy vzw

HALFTIJDSE PIRAAT ALS ANTWOORD OP CORONA! 
City Pirates wil een extra halftijdse maatschappelijk werker aanwerven. De coronacrisis treft de 

meest kwetsbaren het hardst. Om een antwoord te kunnen bieden op de vele noden van de 

deelnemers is een extra piraat noodzakelijk. 

€ 25.000 2018, 2030, 2050, 2060 City Pirates Foundation

KLASMAAT!
Via de kracht van clownerie worden sociaal-kwetsbare kinderen aangespoord om op een speelse 

en toegankelijke wijze aan de slag te gaan met maatschappelijke thema’s. Doel: empowerment en 

veerkracht bieden aan kinderen in (kans-) armoede.  

€ 15.065 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 bedrijf

ROBIN HOOD PRINCIPE 
Dit project werft een 1/4 medewerker aan die een specifieke solidariteitsmethodiek ontwikkelt 

voor de sociaal innovatieve buurtplek op de slachthuissite (stadsontwikkelingsgebied), ism 

kunstenaarscollectief Rooftoptiger en partners waaronder Filet divers. Hij/zij ontwikkelt een 

businessmodel vanuit inclusiviteit en circulaire economie als weerbaarheidsmodel voor de 

toekomst van de wijk en de stad.

€ 15.000 2060 Rooftoptiger vzw
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FLOC - HULPVERLENERS OPLEIDEN ROND DIERENWELZIJN  
BIJ MENSEN IN ARMOEDE  
Ook voor hun huisdier kunnen mensen in armoede vaak ondersteuning gebruiken. Een hulpverlener 

die aandachtspunten op vlak van dierenwelzijn herkent en bespreekbaar maakt kan een wereld van 

verschil betekenen voor zowel beestje als baasje! Het project voorziet een workshop die een 10-tal 

keer doorgaat, zowel offline als online. 

€ 6.500 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 Monsieur Gustave vzw

KINDEREN KOKEN MET ONS SUSAN 
In samenwerking met lokale buurtverenigingen organiseert dit project 12 kookworkshops met  

kinderen van ouders die het niet breed hebben. Er is plaats voor 12 kinderen per sessie. Er wordt 

1/5de begeleider aangeworven voor 6 maanden. 

€ 4.860 2018 bedrijf

IEDEREEN GEZOND OP ‘T SPOOR  
Basisschool ‘t Spoor heeft heel wat leerlingen die opgroeien in armoede. Het oudercomité wil 

graag extra ondersteuning en versterking bieden aan het gezondheidsbeleid van de school, door 

1x per maand een gezond tussendoortje te voorzien, fruit te planten en infosessies over gezonde 

voeding te geven. 

€ 4.000 2060 Oudercomité Basisschool 
‘t Spoor

LAAT KANSARME JONGEREN ZICH ZELFZEKER ONTPLOOIEN 
Kinderen uit kansarme gezinnen hebben nog meer dan andere kinderen nood aan buitenschoolse 

activiteiten, maar hebben daar weinig toegang toe. Een zelfstandige pottenbakker biedt een gratis 

programma pottenbakken aan van 16 workshops voor 3 groepen van 7 kinderen.

€ 21.800 2018 bedrijf
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BOMEN IN PLAATS VAN PAALTJES 
De voorbije zomer werd een vertragingskussen in de straat aangelegd. Om de straat te vernauwen 

staan aan beide kanten twee plastic paaltjes. Dit project wil beide paaltjes door 2 bomen 

vervangen.

€ 12.000 2018 district Antwerpen

MEER BOMEN IN DE CARNOTSTRAAT 
Dit project wil één extra boom ter hoogte van de Elisabethzaal in de Carnotstraat en één ter hoogte 

van de kruising Kerkstraat-Carnotstraat.

€ 24.000 2060 district Antwerpen

DEN DREIHOEK GOES GREEN  
De wijk gelegen aan de achterkant van het centraal station en de Zoo heeft een historische link 

met plant- en dierkunde, de Zoo, tuinen, bloemen en bomen. Deze link willen de bewoners graag 

versterken door met 4 bomen meer groen in de straat aan te brengen.

€ 24.000 2018 district Antwerpen

NATIEBUURT, GROENE BUURT 
Om de Natiebuurt in Antwerpen-Noord groener en leefbaarder te maken wil dit project 9 bomen 

aanplanten in die straten waar nu weinig of geen planten zijn. 

€ 54.000 2060 district Antwerpen

Meer  
bomen
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TWEE BOMEN VOOR DE FRANCKENSTRAAT 
In 2021 moet de Franckenstraat opengelegd worden omwille van rioleringswerken. Deze straat die 

de groene Rijke Beukelaarstraat met de woonerven aan de Nationalestraat verbindt, wordt dan 

best een woonerf met veel groen.

€ 12.000 2000 district Antwerpen

SCHADUW IN PARK SPOOR NOORD 
Naast het volleybalveld komen 3 of 4 extra bomen (dezelfde soort en op dezelfde lijnen als op de 

nabijgelegen parking). Supporters en toeschouwers kunnen dan in de schaduw toekijken in plaats 

van in de blakende zon. 

€ 5.000 district Antwerpen

BOMEN REDDEN MET VERLOREN WATER  
Op Luchtbal sterven elk jaar veel jonge boompjes door watertekort. Dit project wil buren een aantal 

boompjes laten ‘adopteren’ zodat zij deze bomen regelmatig water geven. Dat water komt uit een 

waterton die aan een dak geplaatst wordt.

€ 2.000 2030 bewoner

EEN TOEKOMSTBOOM VOOR HET PAGADDERPLEIN 
Vlakbij de tuinstraat in wording is er nog voldoende plaats om op het Pagadderplein een boom te 

planten die nog een eeuw kan leven, fijnstof en CO2 kan opvangen en zuurstof kan produceren.

€ 20.000 2000, 2060 district Antwerpen

2060
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MEER BOMEN IN 2060 
Geef de buurt 2060 meer bomen in de straten. De straten zijn vaak triestig, geef hen meer bomen 

en verkoel de stad. 

€ 174.000 2060 district Antwerpen

DRIE KEER EEN STRAATTUIN VOOR BOMEN EN BUREN
In drie straten legt dit project straattuinen voor bomen en buren aan, op een parkeerplaats of een 

andere geschikte locatie. Het gaat om één permanente en twee semi-permanente uitvoeringen 

waarbij een boom, een bank en planten een aantrekkelijk geheel vormen. 

€ 28.800 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 Groot Licht vzw

DE BUURTBOOMGAARD 
Stel je voor: wandelen tussen de fruitbomen, op een bankje gaan zitten om een boekje te lezen 

en tegelijkertijd genieten van een vers geplukt stuk fruit. ‘De buurtboomgaard’ wil 10 laagstam 

fruitbomen aanplanten en een ontmoetingsplek creëren.

€ 5.000 2020 Samenlevingsopbouw 
Antwerpen Stad vzw

BOM OF BOOM IN DE RUPELSTRAAT
De bewoners van de Rupelstraat willen zorgen voor het eerste beetje groen in hun grijze  

parkeerstraat. Met dit project willen zij 5 bomen laten plaatsen in hun straat.

€ 35.000 2060 district Antwerpen

BOMEN OP DE OUDAAN 
Op de Oudaan staat reeds een mooie boom. Maar er is langs beide zijden van de straat nog 

voldoende ruimte om tien nieuwe, kleinere bomen te planten. 

€ 60.000 2000 district Antwerpen
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TOE TRIES IN DA STRIET
Dit project wil voor vergroening en een aangenamere leefomgeving zorgen door het planten van 

twee bomen in de Dambruggestraat tussen de Lange Beeldekensstraat en de Muizenstraat.

€ 12.000 2060 district Antwerpen

GRASVELD WORDT BRAEMPARK 
Het grote grasveld tussen de Braemblokken is erg kaal. Door het planten van 20 extra bomen wordt 

een plek gecreëerd waar het aangenaam vertoeven is voor jong en oud. Een plek om even tot rust 

te komen, te babbelen of te spelen.

€ 8.000 2020 district Antwerpen

2 BOMEN VOOR DE BEWONERS ÉN DE LEERLINGEN IN DE DEMERSTRAAT 
Dit project plant twee bomen in de Demerstraat om de straat van Basisschool ‘t Spoor zo iets 

groener te maken, om Park Spoor Noord meer door te trekken in wijk den Dam, om de straat wat 

‘zachter’ te maken en om het verkeer af te remmen.

€ 12.300 2060 district Antwerpen

2 BOMEN IN DE LANGE SLACHTERIJSTRAAT 
Vroeger waren er in deze straat verschillende vleesverwerkende bedrijven. Stilaan komen er steeds 

meer mensen wonen in deze oude handelspanden. De straat is momenteel nogal grijs en grauw. 

Dit project wil graag twee bomen planten om de straat groener en aangenamer te maken.

€ 12.300 2060 district Antwerpen
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IN-DE-BLOEMETJES-WIJK 
De Kras-jongeren van ’t Kiel willen minstens 40 eenzame bewoners op een onverwachte manier 

letterlijk en figuurlijk in de ‘bloemetjes’ zetten. Het doel van dit project is ontmoeting en 

verbinding maken tussen de Kielse jongeren en de andere bewoners in de wijk, waarmee ze tot nu 

toe nog geen binding hebben.

€ 3.000 2020 Kras Jeugdwerk vzw

WOL & KOFFIE 
Vrijwilligers komen samen handwerken om hulpmiddelen te maken voor personen met dementie. 

S-Plus deelt deze gratis uit aan woonzorgcentra of mantelzorgers in district Antwerpen. Voor de 

vrijwilligers is het een kostbaar moment met gelijkgezinden.

€ 2.700 2000 S-Plus vzw

VERHALEN VAN TOEN - VOORLEZEN VOOR PERSONEN MET DEMENTIE 
Vrijwilligers stellen maandelijks een voorleesbundel samen voor personen met dementie in de 

verschillende stadia. Ze gaan dit voorlezen in alle woonzorgcentra van district Antwerpen die 

hiervoor interesse hebben. Mantelzorgers kunnen deze voorleesbundel ook aanvragen.

€ 1.000 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 S-Plus vzw

ROLSTOELFIETSEN IN ONZE WOONZORGCENTRA 
Dit project vraagt twee rolstoelfietsen voor de woonzorgcentra van Linkeroever zodat één of twee 

rolstoelafhankelijke bewoners apart of samen een fietstochtje kunnen maken met hun familie, 

buren of vrijwilligers. 

€ 20.000 2050 district Antwerpen

Meer sociaal  
contact
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EEN PRAATJE MET DE BUREN 
Een bewoonster wil met dit project alle bewoners van het sociaal appartementsgebouw in 2021 

twee keer uitnodigen voor een hapje en een klapje. Bij goed weer buiten en bij slecht weer in de 

inkomhal.

€ 1.000 2050 bewoner

BETONNE JEUGD START RADIO BETON! 
Betonne Jeugd start een buurtradio vanuit Sint-Andries. Met grote en kleine verhalen uit de wijk, 

interviews, diepe gesprekken met mensen uit de buurt maar ook lichte ontspanning en humor. En 

dat alles opgesmukt met lokaal en internationaal muzikaal talent! Hiervoor wordt een halftijdse 

medewerker aangeworven.

€ 20.000 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 Betonne Jeugd vzw

EAT RIGHT, FEEL FINE, LOOK GOOD. 
Inspiration VZW wil met het thema gezondheid eenzame mensen actief bezoeken, verbinden en 

inspireren henzelf te helpen. Want gezondheid is tijd-, leeftijd- en cultuuroverschrijdend. Dit project 

organiseert 9 bijeenkomsten rond 3 onderwerpen. 

€ 5.200 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 Inspiration vzw

EEN LEVENSVERHAAL DAT EENZAAMHEID DOORBREEKT! 
Wanneer ouderdom of ziekte een mens isoleert en deze denkt ‘wat heb ik nog te betekenen?’  

schrijft een vrijwilliger op basis van 6 bezoeken zijn/haar levensverhaal. Dat doorbreekt de  

eenzaamheid, doet vergeten talenten herontdekken en geeft hem/haar weer de nodige energie. 

Minimum 15 personen worden bezocht.

€ 5.000 2000 Passion for Care vzw
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NA CORONA KOMT ZONNESCHIJN 
Buurthuis deBuurt, een warme ontmoetingsplek in hartje 2060, wordt gedragen door enthousiaste 

vrijwilligers. Het buurthuis wil nog meer vereenzaamde buurtbewoners uit hun sociaal isolement 

halen door een intensieve bekendmaking van het aanbod en door actief ‘uit hun kot’ te komen.

€ 23.000 2060 Pleingroep  
De Coninckplein vzw

ISOLEMENT VAN 40 JONGE NIEUWKOMERS DOORBREKEN 
Dit project biedt via een mentor van ‘DUO for a JOB vzw’ intensieve begeleiding op maat aan 40 

jonge nieuwkomers die werk zoeken maar (nog) niemand kennen en onvoldoende vertrouwd 

zijn met hoe je in Antwerpen een nieuw leven, netwerk en carrière opbouwt. Hiervoor wordt een 

deeltijds medewerker (1/5 VTE) aangeworven. 

€ 20.000 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 DUO for a job vzw

PETANQUEBAAN TUSSEN DE BRAEMBLOKKEN 
Het grasveld tussen de Braemblokken is nogal kaal. Door het aanleggen van een petanquebaan 

langs het grasveld met één of twee zitbanken erbij, wordt dit een toffe ontmoetingsplek voor vele 

omwonenden.

€ 5.000 2020 district Antwerpen

GIRLS IN THE CITY  
Girls in the City is een clubwerking bij YWCA Antwerpen vzw voor jonge vrouwen van 18 tot 30 jaar. 

Het is een plek waar ze met andere vrouwen samenkomen om elkaar, de taal en de stad beter te 

leren kennen. Afkomst, religie, seksuele voorkeur, etc. hebben geen belang. Er wordt een deeltijds 

medewerker (20%) aangeworven. 

€ 15.000 2018 Y.W.C.A. Young Women’s 
Christian Association vzw
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AALLEZ, ONTDEK DE BEESTIGE GEZELLIGHEID 
Aallez brengt eenzame mensen in contact met een dier. Een gedeelde zorg voor een dier brengt 

vaak meer sociaal contact mee. Om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken, 

organiseert een medewerker (3u/week) 15 drinks voor dierenvrienden in verschillende buurten. Dit 

project focust actief op mensen in eenzaamheid. 

€ 12.000 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060

Animal Assisted  
Projects vzw

UNI(E)KE MIDDAGEN  
Unik is een centrale ontmoetingsplaats in de buurt Brederode-Markgrave. Unik brengt verschillende 

groepen in de buurt samen om eenzaamheid tegen te gaan en onderling meer contact te krijgen. 

Dit project richt zich specifiek op 70-plussers. Hiervoor wordt een deeltijds medewerker (10% VTE) 

aangeworven.

€ 16.000 2018 Buurthuis Unik

INTERGENERATIONELE ONTMOETINGEN OP LINKEROEVER
Twee jaar geleden kreeg het jeugdhuis via de Burgerbegroting de kans om intergenerationele 

activiteiten te organiseren. De jongeren van Jeugdhuis 2050 en de senioren van dienstencentrum 

Linkeroever brachten samen enkele leuke momenten samen door. Waarom niet nog een keer?

€ 5.000 2050 Formaat vzw

SOCIAAL GEÏSOLEERDEN UIT HUN SCHULP HALEN DOOR SAMEN POTTEN TE 
BAKKEN 
Een zelfstandige pottenbakker en ervaren sociaal-cultureel werker geeft twee groepen van 7 per-

sonen een reeks van 12 workshops pottenbakken in zijn atelier. Aan elke reeks nemen 5 sociaal 

geïsoleerde personen gratis deel die hier actief voor worden uitgenodigd.

€ 9.500 2018 bedrijf
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‘T ERGOHUISJE VZW 
‘t Ergohuisje biedt met een 2/5de medewerker minstens 120 momenten huiswerkbegeleiding en 

leertherapie aan kinderen en jongeren met leer- en/of ontwikkelingsstoornissen.

€ 28.800 2018 Ergohuisje vzw

HUISWERK, SAMEN SLIMMER WORDEN
Dit project wil een centrum oprichten om jongeren succeservaringen te laten beleven. Er wordt 

samen huiswerk gemaakt en vaardigheden ontwikkeld om beter te kunnen studeren. Een 1/2 

medewerker begeleidt alles, samen met 10 vrijwilligers (4 per les). Er worden wekelijks 90 kinderen 

bereikt die 2 uur begeleiding krijgen.

€ 44.700 2020, 2030 Inspiration vzw

HUISWERKBEGELEIDING VOOR DE KINDEREN VAN EUROPARK 
Sinds enkele jaren geeft een sterke ploeg van bewonersgroep Onze Stad Ons Huis 

huiswerkbegeleiding aan de kinderen van Europark. Zowel aan kinderen van de lagere school als 

aan leerlingen in de eerste jaren van het middelbaar.  

€ 5.000 2050 Onze Stad Ons Huis

HUISWERKBEGELEIDING LEUK MAKEN DOOR STICKERKAARTEN 
TeacherOnline maakt huiswerkbegeleiding leuk door stickerkaarten ter beschikking te stellen aan 

alle huiswerkbegeleiders en leerlingen.

€ 4.960 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 TeacherOnline vzw

Huiswerk- 
begeleiding
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HUISWERKBEGELEIDING BIJ GASTGEZINNEN 
Middelbare scholieren krijgen structurele huiswerkbegeleiding in gastgezinnen, waar ze begeleid 

worden naargelang hun noden en wensen. 

€ 11.600 2000, 2020, 2050, 2060 bedrijf

ZORGHELDEN AAN DE TABLET 
Dit project leent tablets uit aan de cursisten van de opleidingen Zorgkundige en JATZ (Jongeren 

actief in de thuiszorg). Competentie- en attitudeversterking én moeilijke leersituaties ombuigen 

naar een succesverhaal zijn het doel. Gevolg: meer zorghelden.

€ 7.500 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060

Thuiszorg Vleminckveld 
vzw

HUISWERKONDERSTEUNING 3.0 
Jeugdhuis 2050 voorzag de voorbije jaren huiswerkondersteuning voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 

Dit is iets dat ze graag zouden willen uitbreiden naar tieners tussen 12 en 16 jaar. Twee keer per 

week is er twee uur huiswerkbegeleiding.

€ 5.000 2050 Formaat vzw

GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM 
Basketbalclub Willibies Antwerpen biedt wekelijks huiswerkbegeleiding aan voor clubleden en 

buurtkinderen. Het bestaande project wordt verdergezet. De achterliggende gedachte is dat goede 

schoolresultaten en sportief succes hand in hand gaan. Er is extra aandacht voor kansarmen.

€ 4.100 2060 Willibies Antwerpen vzw
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HUISWERKBEGELEIDING NU OOK ONLINE 
Tafels van Vrede vzw organiseert via Almadina School huiswerkbegeleiding aan 

vluchtelingenkinderen en wil dit verder zetten met een 2/5 medewerker. De ouders van deze 

leerlingen kunnen hen vaak niet genoeg ondersteunen bij vragen over school.

€ 25.850 Tafels Van Vrede vzw

HUISTAAKBEGELEIDING LINKEROEVER 
Dit project biedt hulp met huiswerk en een bijkomend educatief aanbod voor scholieren op  

Linkeroever. Een van de doelstellingen is het betrekken van ouders in het schoolgebeuren zodat ze 

beter in staat zijn om hun kinderen te ondersteunen. Een 1/2 VTE coördineert dit project.

€ 35.740 2050 Wey-Mentor vzw

IEDEREEN MEE! 
Binnen dit project wordt huiswerkbegeleiding voorzien voor wie het nodig heeft. Voor zowel  

leerlingen uit de lagere school als studenten uit middelbaar of hoger onderwijs.

€ 20.242 2060 Cultureel Centrum  
Moskee Omar vzw

HUISWERKHANDJE VZW 
Dit project steekt dag in dag uit een handje toe, zo worden de kinderen het huiswerk nooit moe. 

In het huiswerkhandje leren kinderen op de juiste manier studeren. Ze krijgen er ook tools  

aangereikt om op school de juiste leermethodes te hanteren. 

€ 19.540 2018 Huiswerkhandje vzw

SCOREN ZONDER HUISWERK 
Een school die geen huiswerk geeft kan ook een uitstekende school zijn. Alle doelen van huiswerk 

kunnen op school zelf of buiten het huiswerk om gerealiseerd worden, mits een slimme aanpak. Dit 

project gaat scholen helpen om dit te realiseren. Hiervoor wordt een deeltijds medewerker (19u) 

aangeworven. 

€ 26.500 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 De Schoolbrug vzw

2018



40

MOBILE SCHOOL IN ANTWERPEN 
Twee jobstudenten van City Pirates trekken tijdens het schooljaar met een Mobile School door 

de straten van district Antwerpen. Kinderen kunnen op de mobiele schoolborden les volgen en 

educatieve spelletjes spelen. Ze kunnen ook vragen stellen over huiswerk en worden toegeleid naar 

de huiswerkklassen. Ook daar wordt de Mobile School gebruikt.

€ 13.000 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 City Pirates Foundation

LAPTOPS FOR TEENS 
Habbekrats is een warme jeugdorganisatie die jongeren vanuit hun eigen talenten verbindt met 

de samenleving. Deze organisatie biedt hen een plek aan met 5 laptops waar ze in rustige en 

uitnodigende omstandigheden hun huiswerk kunnen maken. 

€ 3.500 2000 Habbekrats vzw

HUISWERKBEGELEIDING & EMPOWERMENT 
Dit project biedt leerlingen van de 1ste graad in het secundair onderwijs huiswerkbegeleiding.  

De sessies worden bijgewoond door de ouders zodat zij de essentiële basisvaardigheden van  

huiswerkbegeleiding onder de knie krijgen. Het project werkt met vrijwilligers en bereikt  

24 kinderen per week. 

€ 27.680 2000, 2018, 2060 Educatief Jeugdcentrum 
De Palmboom vzw

BIJLESSEN TEGEN CORONA-ACHTERSTAND 
Dit project zal één op één bijlessen organiseren om de jeugd te helpen die een achterstand hebben 

opgelopen door onder andere de gevolgen van corona & de lockdown.

€ 6.000 2000, 2018, 2020, 2060 Kilalo 
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ZET HET KIEL IN BEWEGING! 
Het project wil zoveel mogelijk buurtbewoners in beweging brengen door samen te werken 

met sportorganisaties, sociale partners, scholen en jeugdwerking.  Er worden laagdrempelige, 

doelgroepgerichte initiatieven uitgewerkt. BVAC werft hiervoor een voltijdse medewerker aan.

€ 54.100 2020 Beerschot Vrienden 
Atletiek Club vzw

VROUWEN IN BEWEGING 
Club Het Zonnetje wil kwetsbare vrouwen verzamelen om samen met hen te gaan sporten en te 

bewegen. Het plan is om in de loop van het project 3 verschillende cursussen te organiseren. Het 

betreft 12 lessen yoga, gymnastiek en latinodans.

€ 7.500   2030 Club Het Zonnetje

OP PAD IN ‘T STAD 
Herontdek district Antwerpen en ga met behulp van een zeer gedetailleerde kaart op zoek naar alle 

150 checkpoints die geplaatst zijn in verschillende parken en wijken. Op je eigen tempo en wanneer 

jij tijd hebt, alleen of met anderen! Een halftijdse medewerker wordt voor 20 weken aangeworven.

€ 22.790 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 bedrijf

Zet je buurt  
in beweging

SPORTEN BINNEN EN BUITEN 
Een breder aanbod van sport creëren voor de jongeren en vrouwen van Linkeroever die door  

kansarmoede en/of andere onderliggende redenen niet de kans krijgen om dagelijks of wekelijks te 

bewegen. 

€ 5.000 2050 Formaat vzw
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Y STARTS TO MOVE! 
Bewegen is goed voor je lijf en je hoofd. YWCA wil de vrouwen die ze bereiken en voor wie in 

beweging komen niet evident is, op een laagdrempelige en aangename manier samen met 

mensen uit de buurt in beweging brengen! 

€ 3.900 2018 Y.W.C.A. Young Women’s 
Christian Association vzw

THINK FOOTURE 
Think Footure wil jongeren uit de buurten Luchtbal of Linkeroever de kans bieden om deel te nemen 

aan een voetbalkamp. Jongeren krijgen gratis een volledige voetbalweek. De focus ligt vooral op 

deelname van meisjes.  

 
€ 7.432 2030, 2050 bedrijf

BUURTFITNESS 
Een kleine gratis buurtfitness voor de bewoners in de buurt, die vier keer per maand wordt 

opengehouden door vrijwilligers. Voor jong en oud. 

 
€ 5.300 2050 bewoner

KLEUTERBASKET 
Basketbalclub Willibies Antwerpen start met een wekelijkse balvaardigheidstraining voor kinderen 

uit de derde kleuterklas. Kleuters krijgen op die manier de gelegenheid om op recreatieve wijze 

kennis te maken met sporten in clubverband.

€ 2.336 2060 Willibies Antwerpen vzw

FIETS ER OP LOS
Fietsen is niet in alle culturen even vanzelfsprekend, maar het is wel een gewoonte in België. Een 

bewoonster wil vrouwen die vroeger als kind gefietst hebben, ondersteunen om met de fiets  

Antwerpen te ontdekken. 

€ 1.500 2020, 2030 bewoner
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LET’S PLAY PINGPONG 
Een pingpongtafel in het Galgenweelpark zet jong en oud aan om op een andere manier te 

sporten. De speeltuin is gericht op kinderen. Voor voetbal moet je met meer zijn. Pingpong is fun 

en geschikt voor tieners en volwassenen in een mooie omgeving. 

€ 15.000 2050 district Antwerpen

VELDKRACHT (GEGEVEN DOOR SPRINGINTVELDERS)  
Bewegingscoaches komen aan huis of in centra individueel en in groep bewegingscoaching en 

-therapie geven aan zorgbehoevende mensen (vb. stoelyoga, dansen,…). Het doel is de lichamelijke, 

sociale en psychische veerkracht te behouden en te versterken. Een 2/5de medewerker coördineert.

€ 43.300 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060

Thuiszorg Vleminckveld 
vzw

UNIEKE PINGPONGTAFELS VOOR JONG EN OUD 
King Of Pong zet het concept pingpong op z’n kop. Er wordt gespeeld met knotsgekke regels (speel 

met je gsm i.p.v. een pingpongpalet) en op pingpongtafels in alle vormen en kleuren. King Of Pong 

wil graag een permanente outdoor pingpongtafel bouwen op het Stroomplein.

€ 7.500 2000 Onder Stroom vzw

STREETHOCKEY  
Streethockey wil meisjes van 8 tot 16 jaar uit de buurt gratis de kans geven om te sporten en kennis 

te maken met hockey. Streethockey gebruikt de kracht van sport om meisjes aan te moedigen. 

Sport versterkt het zelfvertrouwen en is gezond.  

€ 8.808 2050 bedrijf

FIT IN EUROPARK 
De bewoners van Europark willen graag een paar fitnesstoestellen in open lucht, toegankelijk voor 

de wat oudere bewoners van de wijk. 

 
€ 25.000 2050 district Antwerpen
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LUCHTBAL IN BEWEGING! 
City Pirates is een maatschappelijk voetbalproject. Voor de wijk Luchtbal zouden ze graag openbare 

fitnesstoestellen voorzien. De buitenfitness wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud, waar de 

bewoners van Luchtbal zorgeloos kunnen sporten.

€ 15.000 2030 district Antwerpen

SAMEN GEZOND CHALLENGE 
Bewoners kunnen instappen in een inspirerend traject om hun gezondheid en immuniteit te 

verbeteren. Gedurende 6 weken komt telkens een ander thema aan bod zoals beweging, voeding, 

slapen en mindfulness met de optie om dit nadien samen verder te zetten.

€ 7.500 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 Groot Licht vzw

AVONDWANDELINGEN - ANTWERP BY NIGHT 
Dit project promoot avondwandelingen als gezond en gezellig alternatief voor schermtijd.  

Er worden aantrekkelijke wandelroutes in de verschillende wijken uitgewerkt en een sociaal  

mediaplatform wordt gebouwd om ontmoeting tussen avondwandelaars te stimuleren. 

€ 7.300 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 Groot Licht vzw

SUPER PARENT
Breng je kind mee naar je workout en geef het meteen het goede voorbeeld! Je kan kiezen uit 

verschillende lessen waar je kindje aan meedoet. Als je kind liever niet meedoet is er een oppas 

aanwezig om het op een leuke manier te entertainen.

€ 7.500 2000 bewoner
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TAALSLEUTELS VOOR ANTWERPSE VRIJWILLIGERS 
Tafels van Vrede vzw geeft digitale taaltraining met praktijkopvolging over pedagogische thema’s. 

Het doel is om vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken taalvaardiger en inhoudelijk 

sterker te maken. Hiervoor wordt een 2/5 medewerker ingeschakeld. 

€ 20.380 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 Tafels Van Vrede vzw

ZWERFPOEZEN ONDER DAK  
Een erkende zwerfkattenvrijwilligster wil een afdakje tussen Luca 1 en Luca 2 op Luchtbal met 

eronder een voederbak zodat de buurtpoezen beschut kunnen eten. Eventueel wordt een stukje 

terrein afgebakend waar de poezen zich kunnen terugtrekken.

€ 2.500 2030 district Antwerpen

ONZE ONONTBEERLIJKE VRIJWILLIGERS VERSTERKEN EN VERBINDEN! 
Filet Divers wil de vrijwilligers via vormingstrajecten en een teambuilding de kans geven om te 

groeien in hun vrijwilligerswerk en daarmee hun engagement en betrokkenheid verhogen. Op die 

manier kunnen zijzelf en de bezoekers meer kwaliteit ervaren. Een medewerker zet zich hier 2 uur 

per week voor in.  

 
€ 9.500 2018 Filet Divers vzw

RINGLAND VRIJWILLIGERS ONDERSTEUNING 
Ringland is een burgerbeweging die ijvert voor de overkapping van de ring. In het bijzonder in 

2021 moet een grote inspanning gedaan worden om in de werkbanken van de overheid met 

deskundige vrijwilligers een inhoudelijke inbreng te doen. Een halftijdse medewerker ondersteunt 

de vrijwilligerswerking. 

€ 10.000 2000 Het Ring Genootschap vzw

Aanwerving en  
ondersteuning  
vrijwilligers
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KAVKA KONNEKT 
Kavka Konnekt wil de verschillende trajecten van alle Kavka-vrijwilligers bundelen zodat ze elkaars 

talenten en verworven competenties gebruiken om een laagdrempelige ruimte te creëren waar ze 

elkaar kunnen ontmoeten in een ongedwongen sfeer.

€ 11.000 2000 KAVKA! vzw

VRIJWILLIGERS FILOSOFISCHE VZW TROEBEL 
Met dit project werft Troebel een 1/5de medewerker aan die instaat voor de aanwerving en  

begeleiding van een vrijwilligersploeg van 10 à 15 personen. De vrijwilligers worden vergoed en de 

vrijwilligerswerking wordt versterkt. 

€ 10.833 2000 Troebel vzw

DE PEP!-COACH: EEN ROLMODEL, MOTIVATOR & BEGELEIDER  
Vrijwilligers zijn de onmisbare én grootste schakel binnen PEP!. Al drie schooljaren lang  

ondersteunen onze coaches vrijwillig honderden Antwerpse jongeren. Een halftijdse medewerker 

geeft hen alle aandacht en ondersteuning die ze nodig hebben en breidt de groep uit.

€ 29.600 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060

Positive Education  
Psychology vzw

WHOZNEXT: JONGE VRIJWILLIGERS IN DE SPORT BEGELEIDEN  
Jespo wil 20 à 25 jonge, onervaren vrijwilligers die sportlessen geven aan kinderen actiever en 

intensiever begeleiden met een halftijdse medewerker. Met meer en betere ondersteuning van de 

vrijwilligers (zowel voor, tijdens en na de sportlessen) zullen de kinderen nog meer sportplezier 

beleven.

€ 26.000 2000, 2018, 2020, 2050, 
2060

JESPO 
Jeugdsport vzw 
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DE PEPERFABRIEK STEUNT HET ENGAGEMENT VAN BURGERS 
De Peperfabriek motiveert en ondersteunt burgers die zich willen engageren voor concrete 

verbeteringen aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag: diversiteit, klimaat en sociale 

ongelijkheid. Om dit te realiseren wil het project een groep van een 40-tal vrijwilligers aantrekken, 

vormen en coördineren in 2021. Hiervoor wordt een 1/5 VTE aangeworven.

€ 12.000 2018 Elcker-Ik, Centrum vzw

HELPENDE HANDEN! 
Cultureel Centrum Moskee Omar werft 5 vrijwilligers aan en ondersteunt hen met  

vormingscursussen, teambuildings en vrijwilligersvergoedingen. De bedoeling is het engagement 

te verhogen en voorbeeldfiguren in en rondom de wijk te creëren.

€ 5.840 2060 Cultureel Centrum Moskee 
Omar vzw

VRIJWILLIGERSHANDJE 
Dit project werft 6 vrijwilligers aan en leidt hen op om kinderen te helpen met trauma’s rond corona. 

De vrijwilligers zullen gemotiveerd blijven door een hechte groep te vormen die geregeld  

samenkomt om de moeilijkheden te bespreken en voor ondersteuning om te blijven volhouden.

€ 6.950 2018 Huiswerkhandje vzw

BUURTHUIS UNIK GROEIT OP!  
De buurt is de motor van Unik. Diverse buurtbewoners dragen bij: van de steeds terugkerende 

taken tot kortstondige engagementen, van praktische zaken tot creatieve projecten.  

Een 2/5 medewerker biedt ondersteuning zodat deze motor blijft draaien. 

€ 23.500 2018 Buurthuis Unik
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VRIJWILLIGERSWERKING ONDER STROOM 
Onder Stroom is een broedplaats voor creatieve en ondernemende zielen. Vanuit een professionele 

werking begeleidt en ondersteunt een halftijdse vrijwilligerscoach de enthousiaste jongeren en 

jongvolwassenen in hun proces als deelnemer in de culturele sector.

€ 22.833 2000 Onder Stroom vzw

VRIJWILLIGERSWERKING & BUURTVERVLECHTING VOOR KATR!NAHOF VZW 
Katrinahof wil voor haar bewoners de vrijwilligerswerking uitbreiden om vereenzaming tegen te 

gaan. Er wordt ingezet op inclusieve vrijetijdsbesteding en buurtvervlechting door de bewoners 

deel te laten nemen aan de maatschappij. Hiervoor wordt een deeltijds medewerker (10u/38u) 

aangeworven.  

€ 14.000 2050 Katrinahof vzw

DOEK-VRIJWILLIGERSMODEL 
DOEK wil een methodiek ontwikkelen voor een zelfsturende vrijwilligerswerking, met eigen 

spelregels waar ieder zich gelijkwaardig kan verbinden. Op 20 DOEK-zondagen gaan laagdrempelige 

bijeenkomsten door voor een superdiverse groep van vrijwilligers.  

 

€ 29.470 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 Doek vzw

VRIJWILLIGERS AAN DE TOP! HELO LEEFT ZELFS IN CORONATIJDEN! 
HELO (feitelijke vereniging Huurders Europark LinkerOever) bestaat al 12 jaar en brengt huurders 

van de sociale woonblokken van Woonhaven in het Europark samen. Met dit project worden de  

25 vrijwilligers met een etentje in de bloemen gezet.

€ 750 2050 HELO
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VRIJWILLIGERSBELEID VOOR WILLIBIES ANTWERPEN 
Willibies Antwerpen onderscheidt zich van de klassieke basketbalclubs door een laag lidgeld. We 

verwachten dat spelers en ouders zich inzetten als vrijwilliger. In de praktijk loopt dit moeilijk. Een 

planmatige aanpak dringt zich op. Een haltfijdse vrijwilligerscoach pakt dit gedurende één jaar aan, 

zodat de vrijwilligerswerking nadien gegarandeerd blijft. 

€ 26.000 2060 Willibies Antwerpen vzw

COMPETENTIEVERSTERKEND TRAJECT VOOR VRIJWILLIGERS BLACK HISTORY MONTH 
Die project biedt de vrijwilligers gedurende één jaar  een competentieversterkend traject aan als 

hefboom om te groeien naar een autonome werking. Het gaat om vrijwilligers die zich reeds  

inzetten voor Black History Month of daar interesse voor hebben.

€ 6.500 2000, 2018, 2020, 2060 Our Stories Uncensored 
vzw

KLIMPLANT GROEIT UIT: VRIJWILLIGERS ONDERSTEUNEN 
Met een 2/5de medewerker wil Klimplant vzw investeren in een wervende en warme 

vrijwilligerswerking, goesting en talent op de juiste plek inzetten, ideeën en creativiteit laten 

bruisen, mensen (van elkaar) laten leren en vooral samen de stad op de toekomst voorbereiden! 

€ 31.000 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060

Klimplatform Antwerpen 
vzw (Klimplant)

SAMEN OP STRAAT, SAMEN OP VORMING 
Dit project bestaat uit een intergenerationele driedaagse vorming voor de jongeren en buurtvaders 

van Samen Op Straat in het district Antwerpen. De deelnemers worden gevormd in teamwerk, 

assertiviteit, conflicthantering en het signaleren van de noden aan beleid en organisaties. 

 

€ 5.000 2020, 2060 Samenlevingsopbouw 
Antwerpen Stad vzw
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AANWERVING VRIJWILLIGERS STUDIO 2050 
In het cultuurlokaal van jeugdhuis 2050 is een geluidstudio ter beschikking. Door beperkte 

middelen kan er maar enkele keren per jaar een deftig aanbod voorzien worden. Dit project wil 

vrijwilligers aanwerven zodat de studio wekelijks gebruikt kan worden.

€ 2.500 2050 Formaat vzw

STERKE Y-WILLIGERS 
De ‘Sterke Y-willigers’ is een project met als doel een 100-tal vrijwilligers binnen YWCA op te leiden 

en te binden. 1/5de medewerker coördineert dit alles.

€ 16.925 2018 Y.W.C.A. Young Women’s 
Christian Association vzw

FIETSMUG | FIETSATELIER 2050 (LINKEROEVER)  
In het fietsatelier kom, leer of laat je jouw fiets maken. Of de bakfiets komt naar jouw buurt. Het 

project gebruikt het herstellen van fietsen als middel om de leefwereld van de vrijwilligers te 

vergroten. Een halftijdse medewerker zorgt voor de begeleiding, ondersteuning en technische 

vorming.

€ 26.300 2000, 2018, 2050, 2060 Formaat vzw

FILMHUIS KLAPPEI, EEN WARME PLEK VOOR TAL VAN VRIJWILLIGERS.  
Klappei brengt intussen al meer dan een kwarteeuw de betere film op het witte doek in een  

gezellige cinema in het hartje van de Seefhoek. De werking kan rekenen op een fanatieke schare  

vrijwilligers, die een goede begeleiding verdienen. Een halftijdse medewerker zal de  

vrijwilligersploeg coachen, verstevigen, uitbreiden en de werking ervan coördineren.

€ 28.000 2000, 2018, 2060 Centrum Voor Filmcultuur 
vzw
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AAMAAI, WAT EEN INSPIRERENDE AAP COMMUNITY 
Binnen dit project wordt een platform gemaakt om geïnteresseerde vrijwilligers te laten proeven 

van wat AAP in petto heeft. Om meer verbondenheid tussen de vrijwilligers te scheppen en om hen 

te coachen, te inspireren en te informeren. Een medewerker (3u/week) werkt het platform uit en 

implementeert het.

€ 20.000 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060

Animal Assisted Projects 
vzw

FLOC RESCUE - VRIJWILLIGE PLEEGGEZINNEN VOOR HUISDIEREN 
Vrijwilligers vangen voor langere periode thuis huisdieren op van kansarme mensen. Via dit project 

krijgen ze een uitgebreide opleiding en het nodige materiaal. Zo kunnen ze veilig en verantwoord 

huisdieren opvangen en eigenaars in nood ontzorgen. Een medewerker (3u/week) coördineert de 

werking.

€ 14.900 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 Monsieur Gustave vzw

BABELAARSWERKING 
Voor het initiatief Kopse Kanten, waarbij Archipel kunstenwerkplek een buurtontmoetingsplek 

creëert in een voormalige veehal in Antwerpen Noord, wordt een 2/5de vrijwilligerscoördinator 

voor één jaar aangeworven.

€ 26.000 2060 Rooftoptiger vzw

AAMAAI, BIJ AAP VOEL IK ME WELKOM 
Vzw AAP heeft een fantastisch team vrijwilligers die op het dier van een buur passen, op 

regelmatige basis naar een woonzorgcentrum gaan of de andere beestige activiteiten van AAP 

ondersteunen. Nu wil de vereniging de vrijwilligers in de bloemetjes zetten. 

 

€ 4.000 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060

Animal Assisted Projects 
vzw
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KILALO 2.0 
Kilalo start de jongerenwerking weer op en organiseert (twee)maandelijkse activiteiten. De nieuwe 

vrijwilligers krijgen hiervoor opleiding en ondersteuning, zodat ze het vrijwilligerswerk beter leren 

kennen en inzicht krijgen in vrijwilligersorganisaties. 

€ 3.500 Kilalo

STEDELIJKE VERBINDER VOOR DE SINT-AMANDUSBUURT! 
Fundament wil via het beheer van de kelder onder de Sint-Amanduskerk de buurt verbinden en 

versterken. Om de vele vrijwilligers en buurtbewoners in en rond de kelder te ondersteunen wil de 

vereniging een stedelijke verbinder inzetten. Hiervoor wordt een 1/5de medewerker aangeworven.

€ 15.500 2060 Fundament2060 vzw

VRIJWILLIGERS BVBA (BEVRAGEN, VORMEN, BEGELEIDEN, AANWERVEN) 
De nood en vraag om vrijwilligers op maat te vormen is hoog. Veel vrijwilligers kennen het  

jeugdwerk en de mogelijkheden die hiermee gepaard gaan niet of bijna niet. Een 2/5de  

medewerker organiseert een vormingstraject dat van 45 à 50 jongeren volwaardige vrijwilligers 

maakt.

€ 32.000 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060 Roots vzw

WOMEN WITH POSSIBILITIES (POWER, STRENGHT AND EDUCATION) 
Het Huis van de Vrouw vzw biedt een laagdrempelige en veilige omgeving voor vrouwen om hun 

integratie en inburgering te versterken. Dit project wil 10 sociaal geïsoleerde en kwetsbare vrouwen 

opleiden en aanzetten tot vrijwilligerswerk.

€ 7.380 2018, 2020, 2060 Het Huis Van De Vrouw 
vzw

2000, 2018, 2020, 2060
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PILOOTHEKKEN IN DE ISABELLALEI 
Om dubbelparkeerders te ontmoedigen werden in de Isabellalei paaltjes geplaatst op het voetpad. 

Deze nemen 60 cm van het voetpad weg, zijn ontsierend en worden vervangen door effectievere en 

mooiere nieuw ontworpen hekken als experiment.

€ 35.000 2018 district Antwerpen

KINDEREN DROMEN HUN VOETPAD 
Hoe ziet een ideaal voetpad eruit voor een kind? Heeft een stadsarchitect er ooit aan gedacht om 

dat aan kinderen te vragen? Dit project wil een kindvriendelijk voetpad realiseren in een straat 

waar de meeste kinderen geen tuin hebben. 

€ 43.500 2020 Comité Bump

Betere  
voetpaden 

Voor de volgende 4 thema’s ( je herkent ze aan de paarse kleur) was er  

voldoende budget om alle ingediende projecten uit te voeren. Daarom hoef je 

voor die thema’s niet te stemmen. Het gaat om:

1. Betere voetpaden

2. Toegankelijk publiek domein

3. Zilveren linten

4. Ondersteuning bewonersgroepen
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TERNINCKSTRAAT TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 
Aan de Terninckstraat zijn een aantal voorzieningen gevestigd voor mensen met een beperking. 

Door bijkomende aanpassingen binnen het publiek domein wil dit project de voorzieningen en de 

omgeving beter toegankelijk maken voor alle inwoners, met en zonder beperking. 

€ 41.235 2000 district Antwerpen

ROLSTOELVRIENDELIJKE OVERSTEEK THONETLAAN/GOETHESTRAAT  
Eén van de woonhuizen van Katrinahof in de Goethestraat ligt aan het kruispunt met de 

Thonetlaan. Dit project wil schuine boordranden plaatsen aan deze oversteekplaats voor een betere 

toegankelijkheid.

€ 6.000 2050 district Antwerpen

TOEGANKELIJKE OVERSTEEK GUICCIARDSTRAAT/ALEXANDER FARNESEPLEIN 
Dit project wil op deze oversteekplaats betere toegankelijkheid realiseren van het openbaar domein 

op Linkeroever voor minder mobiele gebruikers door het plaatsen van schuine boordranden.

€ 6.000 2050 district Antwerpen

Toegankelijk  
publiek domein

TOEGANKELIJKE OVERSTEEK ALEXANDER FARNESEPLEIN/GLORIANTLAAN 
Dit project wil een toegankelijker voetpad en oversteekplaats voor minder mobiele gebruikers 

door het plaatsen van schuine boordranden aan de kruising van het Alexander Farneseplein en de 

Gloriantlaan ter hoogte van de bushaltes.

€ 6.000 2050 district Antwerpen
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OBSTAKELVRIJ 
Dit project wil de toegankelijkheid op de voetpaden vergroten in de wijk rond de Markgravelei. 

Daarnaast wil de vzw samen met de buurt op zoek gaan naar oplossingen voor de vele fietsen, 

steps,… die nu op de smalle stoep geparkeerd staan. Ze willen meer verbinding maken tussen de 

buurt en de vele blinden en slechtzienden die er dagelijks komen en leven, en samen zoeken naar 

duurzame oplossingen.

€ 43.500 2018 De Markgrave vzw
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SCHAAKTAFEL: ONTMOETINGS- EN DENKPLEK OP DE DAGERAADPLAATS 
Een buurtbewoner op pensioen houdt van schaken én van de wijk. Vrijwillig geeft hij schaakles aan 

lagere schoolkinderen in een buurtschool. Zijn grote droom is een schaaktafel op het plein om te 

schaken met jong en oud, bewoners en voorbijgangers.

€ 2.500 2018 district Antwerpen

DRIE VITAMINE D ZITBANKEN VOOR HET LODE SEBREGTSPARKJE 
Vaak geeft de dokter senioren het advies medicatie te nemen om het tekort aan vitamine D op te 

vangen. Maar op een zitbank in het zonnetje rustig een boekje lezen is veel efficiënter om gezond 

te blijven. Er staan nu 3 zitbanken. Dit project voorziet er 3 extra, gericht naar de zon, zodat men 

ook in het voor- en najaar van de zonnestralen kan genieten. 

€ 4.500 2000 district Antwerpen

COOLE ZILVERPADEN IN SINT-ANDRIES  
In Sint-Andries wordt een koelte-as gecreëerd bestaande uit een wandelpad of wandellussen, waar 

senioren en minder-mobiele personen ook op warme dagen (val)veilig en ‘thermisch’ comfortabel 

kunnen wandelen en verpozen. 

 
€ 12.500 2000 Veerkrachtig Sint-Andries 

vzw

BOOMBANKEN IN BRAEMPARK 
Tussen de Braemblokken stonden vroeger meerdere banken. Door het opnieuw plaatsen van 

banken kunnen mensen er even uitrusten op weg naar de bushalte of de winkel. Door deze banken 

onder en rond bomen te plaatsen worden dit aangename, schaduwrijke ontmoetingsplekken.

2020 district Antwerpen

Zilveren  
linten

€ 5.000
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OP AVONTUUR IN ’T STAD! 
Ouders met jonge kinderen tot 6 jaar uit het Rode Kruis Opvangcentrum Linkeroever gaan in groep 

op verkenning in de stad. Ze praten met elkaar, zoeken naar de leukste plekjes voor gezinnen met 

jonge kinderen en leren hun nieuwe buurt kennen.

€ 3.560 2050 Volkshogeschool Regio 
Antwerpen vzw

GASTHUIS 28, EEN INCLUSIEF BUURTSALON IN HET GROEN KWARTIER   
Dit project bestaat uit het creëren van een permanent buurtsalon in de Henri La Fontainestraat 28 

voor de medehuurders van vzw Heder (personen met een niet-aangeboren hersenaandoening) en 

voor alle buurtbewoners van het Groen Kwartier.

€ 11.220 2018 Gasthuis 28 vzw

OUD MAAR NIET VERSLETEN 
Bewonersgroep De Glorianten plant elk seizoen een uitstap met als doel isolement en eenzaamheid 

van bewoners te doorbreken. De bewonersgroep helpt met het plannen en organiseren van de 

uitstappen, zowel wat tickets als vervoer betreft.  

 

€ 4.000 2050 De Glorianten

LUCHTBAL NOORD OFFLINE 
Bewonersgroep Luchtbal Noord wil haar bewonersblad dat verdeeld wordt in de 1.200 

brievenbussen van de wijk mooier lay-outen en drukken. Daarnaast komt er een positieve 

promocampagne voor de wijk met affiches en eventueel een zelfgemaakt filmpje.

€ 2.500 2030 Bewonersgroep  
Luchtbal Noord

Ondersteuning 
bewonersgroepen
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ONDERSTEUNING VOOR HET UITBRENGEN VAN BUURT- EN WIJKKRANTJES 
Buurt- en wijkkrantjes brengen je al het nieuws over jouw buurt dat je nergens anders vindt: 

lokale nieuwtjes, buurtactiviteiten, straatactiviteiten, gestolen en gevonden fietsen,… Een 1/5de 

trajectbegeleider ondersteunt alle buurt- en bewonersgroepen die een eigen krantje willen.

€ 16.000 2000, 2018, 2020, 2030, 
2050, 2060

Commons Lab Antwerpen 
vzw

HOUTATELIERS LUCHTBAL 
Wijkbewoners uit verschillende bewonersgroepen van Luchtbal gaan samen aan de slag in  

houtateliers. Hier werken ze onder professionele begeleiding samen aan houtcreaties, bestemd 

voor de openbare ruimte in de wijk: lokaal en zelfgemaakt!

€ 7.500 2030 bewoner

VROUWEN VAN LO 
Bewonersgroep Onze Stad Ons Huis wil een groep voor vrouwen vormen die in een ontspannen en 

aangename sfeer willen leren naaien, breien, koken…

€ 3.500 2050 Onze Stad Ons Huis

BUURTKRING HERTOGHE 
Buurtkring Hertoghe ijvert voor een levendige buurt waarin mensen samen leven in een hartelijke, 

veilige, gezonde omgeving. Alles begint met elkaar leren kennen. Buurtkring Hertoghe wil mensen 

via diverse activiteiten de kans geven elkaar te ontmoeten.

€ 7.500 2018 Buurtkring Hertoghe

VOLKSKEUKEN VAN WILLIBRORDUS 
Wijkcomité Willibrordus organiseert maandelijks een volkskeuken waar buurtbewoners gezellig 

samen eten en kennis maken met andere buurtbewoners. Een aperitief en een heerlijk 

driegangenmenu. Halal vlees of vegetarisch.

€ 1.600 2060 Wijkcomité Willibrordus 
vzw
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UNI(E)K(E) BUURT - PLAT UNIK 
Buurthuis Unik verbindt de buurt: dit project ondersteunt straatcomités en bewonersgroepen en 

zorgt via een culinair straatproject (Plat Unik) én een fotoproject voor een bruisend wijkgevoel in 

postcode 2018. Hiervoor wordt een deeltijds medewerker (10% VTE) aangeworven.

€ 11.000 2018 Buurthuis Unik

GEEF DE KLAPPEIKLEPPERS HUN EIGEN STEKKIE!   
De Klappeistraat is een straat met een eigen, specifiek karakter. Dat geldt ook voor z’n bewoners. 

Jammer genoeg is het straatje erg smal, waardoor het niet altijd makkelijk is om samen te komen. 

Onze oplossing: de binnentuin van Filmhuis Klappei opknappen.

€ 3.000 De Klappeikleppers

MOZAÏEKTEGELS VERBINDEN BUREN 
Een mozaïekkunstenaar strijkt neer in een straat. 15 à 20 bewoners maken gepersonaliseerde 

stoeptegels uit kleurige scherven. Het project brengt buren bij elkaar en verfraait de straat. 

 

 € 1.900 2018, 2020 Comité Bump

BUURTINFORMATIEKAST VOOR WILLIBRORDUSWIJK  
In de Willibrorduswijk organiseren bewonersgroepen en plaatselijke verenigingen heel wat 

activiteiten. Promotie gaat via flyers, email en website. Hiermee bereiken ze niet alle bewoners. 

Een buurtinformatiekast is een extra communicatiekanaal met groot bereik. 

 
€ 6.000 2060 district Antwerpen

WELKOMSTPAKKET VOOR NIEUWKOMERS IN JE STRAAT 
Heet een nieuwe bewoner in je straat welkom. Vraag een welkomstpakket aan om je nieuwe buur 

warm te onthalen. Het pakket bevat informatie die een nieuwkomer helpt om zich snel thuis te 

voelen. 

 
€ 5.750 2000, 2018, 2020, 2030, 

2050, 2060 Comité Bump

2060
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www.burgerbegroting.be

 CONTACTGEGEVENS 

burgerbegroting@antwerpen.be

tel. 03 338 33 10

www.burgerbegroting.be
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