
 

 
 

Sociaal innovatiefonds 2022-2024 
Overzicht van de goedgekeurde projecten 

24 november 2022   
 Entiteit Stad Gent 
   
 Contactpersoon Kathleen van de Kerckhove, coördinator sociaal innovatiefonds en signalenprocedure 

 

 
 
Littekens vzw (littekens) 
 
Littekens is een community van en voor jongeren met emotionele littekens. De organisatie 
wil jongeren een “klik” laten maken, opnieuw hun eigenwaarde laten opeisen, hen 
stimuleren om hulp te zoeken, een opleiding of een job te vinden. 
  
Doelstelling van het project 
Uitbouw van website en sociale mediakanalen, onder meer via online storytelling en het 
opzetten van een ambassadeursnetwerk met uitgewerkte stories op (online) kanalen. 
Einddoel: jongeren voelen zich erkend, in hun krachten en hun falen,  drempels naar hulp 
(vragen) worden weggewerkt en jongeren worden weerbaarder op verschillende vlakken. Ze 
vinden makkelijker de weg naar werk (of opleiding). 

 
Formaat vzw (jeugdwerking BLM) 
  
Vanuit verschillende wijkpartners kwam in 2021 het signaal dat een groep 10-16 jarigen uit 
de wijk 'Neermeersen' (een gebied tussen de Watersportbaan en de Blaarmeersen) nood 
hebben aan een eigen plek in de wijk. Zij werden toegeleid naar het Open Huis aan de 
Watersportbaan en komen er twee keer per week samen om te chillen, te sporten, … . Deze 
werking werd begeleid door studenten van Artevelde Hogeschool en ondersteund door 
Formaat vzw. De zorgvragen van de kinderen en jongeren uit de wijk bleken complex en 
vragen een intensievere en holistischere ondersteuning dan de wijkpartners konden bieden.  
  
Doelstelling van het project 
Met de jeugdwerking BLM (Blaarmeersen matters) wordt een aanbod voorzien in de wijk 
om jongeren te versterken en in te zetten op hun welzijn, een brug te vormen naar 
buurtpartners en impact te hebben op beleid. Het mede-eigenaarsschap van de jongeren is 
daarbij het vertrekpunt: de jongeren worden aangemoedigd om ideeën uit te werken tot 
concrete acties.  
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Habbekrats vzw - de Noordpool (let’s build) 
   
De Noordpool is een buitenwerking van jeugdwelzijnsorganisatie Habbekrats aan de Nieuwe 
Dokken, een plek waar kinderen en jongeren in een kwetsbare positie (vooral gezinnen uit 
de Afrikalaan en hoogbouw in de buurt) niet altijd aansluiting vinden bij het nieuwe sociale 
weefsel. Met dit project wil Habbekrats langs de kade op de oude kraansporen twee 
spoorwagons installeren waarin de werking van De Noordpool een warm onderkomen 
vindt. Een team van jongeren, een jeugdwerkbegeleider, en professionele vakmensen zullen 
de treinwagons renoveren en inrichten tot een gezellige jeugdplek aan het water.  
  
Doelstelling van het project 
Samen met de kinderen en jongeren de spoorwagons bouwen zodat ze zich eigenaar voelen 
van hun nieuwe plek, nieuwe vaardigheden en arbeidsattitudes aanleren en elkaar 
ontmoeten in een positieve setting. Dit levert onmiddellijk ook een duurzame jeugdwerking 
in Gent Noord op en helpt de doelgroep om (opnieuw) aansluiting te vinden in deze wijk die 
volop in ontwikkeling is. 
 

Enchanté (brooddoosnodig) 
  
Met brood(doos)nodig wil Enchanté vzw de lege brooddozen-problematiek in de Gentse 
scholen aanpakken door leerlingen van de nabije school te trakteren op een voedzame 
maaltijd. Met een gevulde maag kunnen kinderen zich beter concentreren, voelen ze zich 
beter in hun vel en kunnen ze volwaardig participeren aan het schoolgebeuren. Er wordt 
ook een duurzaam partnerschap aangegaan met lokale handelaars, sociale partners, burgers 
en scholen wat de sociale cohesie op lokale schaal ten goede komt. 
  
Doelstelling project? 
Het project draagt bij aan gelijke onderwijskansen en vergroot de veerkracht van kinderen 
en jongeren in de schoolcontext. Dit project is voor scholen bovendien een uitgelezen 
opportuniteit om samenwerkingen en solidariteit tussen scholen heel concreet vorm te 
geven.  
 

Victoria Deluxe  (therapie of nie) 
  
Jongeren met niet-Belgische origine vinden soms minder makkelijk toegang tot de 
geestelijke gezondheidszorg en tot gepaste hulp. Verbale therapieën (één op één gesprek) 
blijken een weinig aansluitende therapeutische werkvorm. Via 'Therapie of nie' onderzoekt 
cultuurhuis Victoria Deluxe samen met de jongeren en met hun input in welke vorm zij het 
best hun gevoelens en worstelingen kunnen uitdrukken en uitwerken. 
  
Doelstelling van het project 
Het project ambieert de toegang tot mentale hulp en de geestelijke gezondheidzorg te 
verhogen voor jongeren die nu die toegang niet vinden of niet krijgen.  
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Orthopedagogisch centrum Nieuwe Vaart (sterk omringd) 
  
Met dit project wil OC Nieuwe Vaart bouwen aan een positief leer- en leefklimaat in de 
klassen voor kinderen uit de buurt. Klassen uit basisscholen in de buurt fungeren als 
startpunt omdat een klasgroep een belangrijk onderdeel is van het relationele weefsel rond 
een kind. Voor 8 scholen in de buurt die aangeven dat het in een klas moeilijk loopt wordt 
een aanbod voorzien waardoor de kwaliteit van het leer- en leefklimaat verhoogt. Ouders 
met opvoedingsvragen zijn welkom op de campus van OC Nieuwe Vaart om een kortdurend 
begeleidingstraject aan te gaan. Tot slot zullen we ook individuele trajecten aangaan met 
kinderen die verhoogde zorgnoden op sociaal-emotioneel vlak signaleren.  
  
Doelstelling van het project 
Werken aan de weerbaarheid van kwetsbare kinderen door de kwaliteit van hun omgeving 
te versterken (gezin, klas, school en breder netwerk). 
  

Domus Mundi  (repair@home) 
  
Kleine mankementen in woningen kunnen voor Gentenaars die zich in een kwetsbare 
positie bevinden allerlei (bijkomende) problemen met zich mee brengen zoals 
gezondheidsrisico's of huurdersgeschillen. Repair@Home biedt een laagdrempelige en 
betaalbare oplossing in de vorm van een sociale klusjesdienst.  
  
Doelstelling van het project  
Voor kwetsbare huurders of eigenaars van een woning is het vaak onmogelijk om voor 
kleinschalige interventies een betaalbare oplossing te vinden. Repair@home wil een 
complementair aanbod vormen dat op een laagdrempelige manier zorgt voor een gerichte 
oplossing. Door de bewoner actief te betrekken bij de interventie en door agogische 
ondersteuning via de sociale wijkpartners wordt ingezet op het versterken van de 
woonvaardigheden.  
  

CGG Adentro  (Expeditie 'Machtig op reis gaan in je hoofd') 
  
Een belangrijke factor van psychologische veerkracht is het kunnen omgaan met emoties. 
Niet alle jongeren krijgen de kans die vaardigheden te ontwikkelen of hebben toegang tot 
gepaste zorg.  Dit ontwikkelproject tracht iets aan die ongelijkheid te doen door in te zetten 
op empowerment van kinderen en hun leer- en leefomgevingen en hiertoe bruggen te 
bouwen naar en tussen preventie en hulpverlening. Het richt zich op kinderen 5de en 6de 
leerjaar, zowel op school als in en naar hun omgeving. 
 
Doelstelling van het project 
Kwetsbare kinderen krijgen via een belevingsgericht vormingstraject de kans 
emotieregulatievaardigheden te ontwikkelen.   
 

Mais quelle chanson (klinkende blikken) 
  

Bij Mais quelle chanson ontmoeten kinderen met verschillende achtergronden elkaar via muziek en 
zang in binnen- en buitenschoolse trajecten, tijdens het schooljaar of in creatieve kampen tijdens de 
vakanties. Voor het project ‘klinkende blikken’ maken ze hun eigen muziekinstrumenten, kostuums 



 

 

  
 

24 november 2022 I Sociaal innovatiefonds 2022-2024 
Stad Gent Stad Gent 4  

 

en decors met recupmateriaal. Klinkende blikken omvat een nieuw samenwerkingsverband en de 
innovatie van bestaande methodieken. Het is een belevingsproject waarbij kinderen betrokken 
worden bij elk stapje, elke keuze, elke vraag.  

Doelstelling van het project 
Het versterken van weerbaarheid van kinderen koppelt Mais Quelle Chanson in dit project aan 
bewustmaking rond de waarde van grondstoffen en circulaire economie in samenwerking met 
Ivago, Ateljee vzw en GMF. 


