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Naam Project Korte beschrijving
Toegekend 

subsidiebedrag

WGC Brugse Poort
Buurt in beweging voor 
kwetsbare kinderen met 
overgewicht

Er wordt met wetenschappelijke begeleiding een participatief traject
aangegaan met een groep kwetsbare kinderen met overgewicht, hun ouders
en sportverenigingen en beweegaanbieders om de drempels naar het sport-
en beweegaanbod te verlagen zodat kinderen de weg (blijven) vinden. Ook
wordt de beweegvriendelijkheid verbeterd van 1 plein/park in de wijk. 

50.200,00

Begeleidingscentrum 
Stappen

Woonrecht nu! (voor 
kwetsbare jongeren tussen 17 
& 25 jaar)

20 woningen vinden voor jongeren die uitstromen uit de bijzondere
jeugdzorg door middel van inbreng van privékapitaal voor investeringen in
huisvesting met sociaal doel en het oprichten van een woonplatform. 

80.000,00

Organisatie Broeders 
van Liefde De Sleutel

Outreachende 
Vroegbegeleiding via 
Werkvloeruitwisseling 

Vanuit vzw De Sleutel outreachend werken in wijken en plaatsen waar
jongeren en jongeren die gebruiken elkaar ontmoeten Uitwisseling met
jeugdwerkers om met inspraak van de doelgroep aan vroegbegeleiding te
doen en goed door te verwijzen. 20 begeleidingen per jaar.

130.000,00

Open Knowledge 
Belgium

HackYourFuture Lab @Ghent

HYF Lab @Ghent wil de integratie van personen met een
migratieachtergrond, met specifieke aandacht voor meisjes en vrouwen,
faciliteren, bijdragen aan een betere matching op de lokale Gentse
arbeidsmarkt, alsook 21st century skills bijbrengen aan de AHS-studenten.
HYF wil 145 personen bereiken op 2 jaar.

33.250,00

Kom even Praten

Platform voor psychosociale 
ondersteuning voor dove en 
slechthorende jongeren en 
volwassenen in Gent

Project vanuit de doelgroep zelf. Aanbod aan psychosociale ondersteuning is
niet aangepast aan de doelgroep. Onderzoek 10 gebruikers en 10
hulpverleners, good practices, doven en slechthorende sensibiliseren over
bestaand aanbod. Daarnaast ook hulpverleners informeren over
gezondheidszorg en noden voor doelgroep. 

68.074,00

Kras

Innovatieve benaderingen van 
materiële steun als hefboom 
naar duurzame 
armoedebestrijding: in 10 
stappen van voedselhulp naar 
structurele oplossingen voor 
armoede in Gent.

Samen met heel wat partners wil Kras hun werking rond armoedebestrijding
en (de efficiëntie en het effect van) voedselondersteuning verder
uitbouwen. Van materiële ondersteuning naar sociale rechten, werken met
vrijwilligers hierrond in co-creatie met de doelgroep. Zo kan grote doelgroep
bereikt worden (15000 mensen). 

175.000,00

WGC Nieuw-Gent
Zet je tanden er in. Een project 
voor betaalbare mondzorg in 
Nieuw Gent.

Kwaliteit mondzorg verbeteren door financiële procedures te
vereenvoudigen, waardoor de zorg minder wordt uitgesteld. Nagaan hoe
alternatief financieringsmodel (door in voorschot financiering tandarts te
voorzien) toegankelijkheid kan bevorderen, zonder financiële draagvlak
praktijk niet in het gedrang te brengen. 

65.550,00

Hand in Hand
Respijtplekken voor personen 
met psychosociale 
moeilijkheden

Hand in Hand wil een time-out bieden door een respijtwoning te
organiseren binnen centrum De Moester (Sint-Denijs-Westrem). Door het
creëren van deze rustplek wil men voorkomen dat personen naar
psychiatrie worden gebracht (en door hoge kosten ook dreigen schulden op
te bouwen). Het gaat over 40 personen per jaar. 

60.000,00

Sociale Kruideniers 
Gent

Solidaire Kruidenier 
Meulestede Pilootproject

Een solidaire buurtwinkel komt tegemoet aan de nood die reeds jaren leeft
in de wijk, gezien er geen winkels meer zijn in dit deel van Meulestede. Het
project biedt op een slimme manier antwoord op diverse noden, omdat het
ook zal fungeren als sociale kruidenier waarbij de buurt sterk betrokken
wordt in het beheer. 

62.283,00

Refu Interim Refu Recruit

Vluchtelingen ondersteunen om effectief een goede job te vinden. Refu
Recruit is gericht op netwerkvergroting, wat voor nieuwkomers een grote
nood is. Enerzijds door de bestaande community van vrijwilligers als
hefboom te gebruiken, en aangevuld met netwerkdeling vanuit
partnerorganisaties. 

55.000,00

779.357,00




