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Wijk Budget Opdracht Meer info

Bloemekeswijk

Jong € 43.200,00 Vzw Jong krijgt de opdracht om een aanbod in 7 wijken te organiseren bestaande uit 
een vrijetijdsaanbod, vakantie-aanbod, inzetten op individuele hulvragen, jongeren 
actief opzoeken op straat en in het park, buurtspeelotheken uitbaten, brugfunctie 
leggen met arbeidsmarkt, cultuur, sport,.. Jong is actief in de Brugse Poort, 
Bloemekenswijk, Rabot, SluizekenTolhuis Ham, Dampoort - Sint-Amandsberg - 
Scheldeoord, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Ledeberg. Specifiek in de Bloemekenswijk 
wordt een extra mobiele jeugdwerker ingzet. In Wolters wordt een extra 
beroepskracht ingezet om er samen met jongeren een nieuw jeugdhuis herop te 
starten.

https://www.facebook.com/vzw.jong

Meulestede - 
Afrikalaan

Habbekrats € 27.000,00 Naast hun werking vanuit de Fabriek aan de Vrijdagsmarkt, waar ze een unieke 
combinatie maken van jeugdwerk, sport, cultuur en hulpverlening krijgt Habbekrats de 
opdracht om een vrijetijdsaanbod te voorzien in Afrikalaan/Meulestede waardoor er 
voor het eerste in jaren terug een aanbod is voor jongeren in deze blinde vlek. 
Concreet: minstens 3 gratis spel – of sportmomenten per week in de vrije tijd voor 
kinderen, tieners en jongeren van 6 tem 18 jaar

https://www.instagram.com/habbekrats_gent https:
//www.facebook.com/defabriek.vzwhabbekrats

Ghent Basketbal € 10.000,00 Wekelijks gratis basketbaltrainingen voor kwetsbare kinderen en jongeren. Jongeren 
krijgen kans om zelf trainer te worden.

https://www.facebook.com/Ghentbasketball https:
//www.instagram.com/ghentbasketball

Brugse Poort Budget

Girls Go Boom € 27.000,00 Feministisch jeugdhuis met als motto "girls putting girls on stage". Organiseren van 
kampen, workshops, wekelijkse activiteiten voor jongeren in het ontwikkelen en 
ontplooien van hun talenten, dit doen ze door de ondersteuning van meisjes, jonge 
(trans)vrouwen en non-binaire personen in hun muzikale en artistieke ontwikkeling.

https://www.facebook.com/girlsgoboom 
  https://www.instagram.com/girlsgoboomclubhuisgent  
  https://www.instagram.com/girls_go_boom 

Maanobota 
Collective

€ 10.000,00 Afgelopen zomer 30 tal creatieve workshops en activiteiten in Kokerpark (Brugsepoort) 
georganiseerd voor kinderen, tieners en jongeren. Al snel werd duidelijk dat hiermee 
een ‘gat’ werd opgevuld in het vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners, jongeren in de 
Brugse Poort. De kinderen komen voornamelijk uit kansarme gezinnen met een 
migratie-achtergrond. De organisatie zal het aanbod verder uitbreiden, met Kokerpark 
als vaste locatie. 

https://www.facebook.com/Maanobota-Collective-VZW-
MC-329509861163314  
  https://maanobotacollective.org 

Plataan € 27.000,00 Organiseren van activiteiten voor jongeren en uitbouwen van een jeugdhuis in de 
Meubelfabriek.

https://www.facebook.com/Jeugdhuis-De-Plataan-
107377280697708/

https://www.facebook.com/vzw.jong
https://www.facebook.com/Ghentbasketballhttps://www.instagram.com/ghentbasketball
https://www.facebook.com/Ghentbasketballhttps://www.instagram.com/ghentbasketball
https://www.facebook.com/Jeugdhuis-De-Plataan-107377280697708/
https://www.facebook.com/Jeugdhuis-De-Plataan-107377280697708/
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Averoes € 99.000,00 Averroes bestaat ook uit de deelwerkingen De Bijenkorf, Team Deen en Sportschool 
9Duust en organiseert een vrijetijdsaanbod in de wijk Brugse Poort met een mix van 
open ontmoetingsmomenten en activiteiten voor tieners en jongeren, aan de slag gaan 
met hulpvragen, organieren van vorming en individuele begeleiding. Uitvalsbasis is het 
voormalig Safisafi-gebouw in het Pierkespark.

https://www.facebook.com/Averroes-1420182224949993

Al Istiqama € 10.000,00 Organiseren van sportactiviteiten, instuifmomenten, culturele uitstappen voor 
kinderen en jongeren uit de Brugse Poort. Tijdens schoolweken zorgen ze voor een 
zinvol weekend. Tijdens de schoolvakanties zorgen ze ervoor dat er dagelijks 
activiteiten plaatsvinden, zowel binnen als buiten. De vrijwilligers zijn jongeren uit de 
buurt die gekend zijn bij de jeugd in de Brugse Poort.

http://www.alistiqama.be 
  https://www.facebook.com/vzwAlIstiqama/

Malem

Vroem Vroem € 12.500,00 Wekelijks aanbod voor kinderen vanaf 6 jaar. Ideeën voor activiteiten worden mee 
aangedragen door de kinderen en jongeren zelf, maar hebben vooral te maken met 
media en kunst (stop-motion, tekenen, beeldhouwen, enz). Ook focus op kinderen uit 
de Watersportbaan.

https://www.vroemvroemanimatie.be/   https://www.
facebook.com/vroemvroemanimatie 

Futsal € 6.000,00 Vzw Futsal Besiktas richt zich in de eerste plaats op kinderen en jongeren uit de wijk 
Malem en gebruiken de voetbalkooi als locatie om samen te komen. Ze bieden 2 
wekelijks een aanbod van voetbal en andere activiteiten aan waar iedereen gratis kan 
aan deelnemen.

https://www.futsalbesiktas.be/ 
  https://www.facebook.com/futsalbesiktasgent/ 
  https://www.instagram.com/futsalbesiktasgent/ 

Averroes € 13.500,00 Inzetten van een mobiele jeugdwerker die actief kinderen en jongeren opzoekt op 
straat en in parken en pleinen. Toeleiden naar vrijetijdsaanbod, aan de slag gaan met 
welzijns- en andere vragen van jongeren.

Rooigem

Averroes € 13.500,00 Inzetten van een mobiele jeugdwerker die actief kinderen en jongeren opzoekt op 
straat en in parken en pleinen. Toeleiden naar vrijetijdsaanbod, aan de slag gaan met 
welzijns- en andere vragen van jongeren.

https://www.facebook.com/Averroes-1420182224949993

Watersportbaan

KAA Gent € 27.000,00 Wekelijks spel – of sportmomenten tijdens het jaar en een vakanatie-aanbod voor 
kinderen en jongeren van
 6 tem 26 jaar in de Watersportbaan.

https://www.facebook.com/kaagentfdn 
  https://www.instagram.com/kaagentfdn/?hl=nl

Circusplaneet € 10.000,00 Wekelijks circusaanbod in de wijk Watersportbaan tijdens het schooljaar, voor 
kinderen van 6 tem 12

https://www.instagram.com/circusplaneet/?hl=nl 
  https://www.facebook.com/Circusplaneet

Rabot

https://www.facebook.com/Averroes-1420182224949993
http://www.alistiqama.be/
http://www.alistiqama.be/
https://www.facebook.com/Averroes-1420182224949993
https://www.facebook.com/kaagentfdn
https://www.facebook.com/kaagentfdn
https://www.instagram.com/circusplaneet/?hl=nl
https://www.instagram.com/circusplaneet/?hl=nl
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özburun € 36.000,00 Uitbaten en verder uitbouwen van een jeugdhuis in het Rabot, aanbod van 
vrijetijdsactiviteiten (zoals kickeren, pingpongen, filmavonden) en projecten (oa 
theaterproject). De werking is 7/7 open.

https://www.facebook.com/vzwozburun

Rede € 18.000,00 Organiseren van een ruim aanbod aan activiteiten (sport, uitstappen, cultuur, kunst, 

…) en projecten (workshops, lezingen, Turks-Vlaamse filmweek, …), lezingen, 
gespreksavonden en studiebegeleiding. Uitvalsbasis is JOC Gentbrugge.

https://www.facebook.com/vzwRede/
  https://www.instagram.com/vzwrede/?hl=nl

Ergenekon € 27.000,00 Jeugdhuis Ergenekon organiseert een jongeren/jeugdhuiswerking, zaalvoetbal, 

huistaakbegeleiding …eerst vanuit hun jeugdhuis aan het Griendelplein, nu in een 
eigen pand in de Maria-Theresiastraat. Inzet van een mobiele jeugdwerker die 
jongeren actief opzoekt in het Rabot

https://www.facebook.com/TuranGent

Minus One € 54.000,00 Naast de opdracht aan Minus One voor het uitbouwen van een jeugdcultureelcentrum 
in het Rabot, krijgen ze de opdracht om een jongerenwerking op te starten, met 
daarrond een actieve vrijwilligerswerking én minstens 1 groot evenement per jaar 
georganiseerd door de jongeren zelf.

https://www.instagram.com/minus.one/?hl=nl

Ergenekon € 27.000,00 Inzet van een mobiele jeugdwerker die jongeren actief opzoekt in het Rabo https://www.facebook.com/TuranGent

Sluizeken

KAPOW € 27.000,00 KAPOW is de smeltkroes van "skate, art en music". Uitvalsbasis is Nieuwland waar 
jongeren na school
 kunnen komen hangen in de surfbar, skaten, creatief zijn. Ze organiseren workshops 
en kampen rond skaten, surfen, streetculture, muziekprojecten met scholen. Coachen 
jong muzikaal talent en organiseren expedities voor lokaal en internationaal jong 
talent.

https://www.facebook.com/kapowisnow 
  https://www.instagram.com/kapowisnow/?hl=nl 

Toekomstacade
mie

€ 10.000,00 https://www.victoriadeluxe.be/detoekomstacademie/

Jes € 27.000,00 VZW JES zet een mobiele jeugdwerker in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham in die actief 
kinderen en jongeren in starten en op pleinen opzoekt en met hun noden en 
welzijnsvragen actief aan de slag gaat en contact onderhoudt met buurtbewoners en 
ouders.

https://www.facebook.com/JESGent 
  https://www.instagram.com/jesgent/?hl=nl 

Macharius

Larf! en Kwame € 10.000,00 Larf is een kunseducatieve organisatie met de Kazematten als vaste stek in de wijk. 
Larf! organiseert een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met met 
culturele/kunsteducatieve accenten vanuit de Kazematten, intensieve muziektrajecten 
met jongeren en muzikale projecten in de publieke ruimte in samenwerking met 
Kwame. Er zijn plannen om de theaterzaal in de wintermaanden om te bouwen tot een 
indoor skatepark samen met Kapow.

https://www.facebook.com/JeugdtheaterhuisLarf 
  https://www.instagram.com/jeugdtheater_larf/?hl=nl 
https://www.instagram.com/kwamemulzz/?hl=nl 
  https://www.facebook.com/mekwa19 

https://www.facebook.com/vzwozburun
https://www.facebook.com/TuranGent
https://www.instagram.com/minus.one/?hl=nl
https://www.facebook.com/TuranGent
https://www.victoriadeluxe.be/detoekomstacademie/
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Bernadette

Sportaround € 12.000,00 Sportactiviteiten voor kinderen en jongeren uit de wijk. https://www.facebook.com/sportaround 
  https://www.instagram.com/sportaround_be/?hl=nl 

Masala € 12.000,00 Organiseren van media- en videoprojecten met kinderen en jongeren. Ze zullen in 
verschillende media en kunstvormen de kans krijgen hun verhaal te vertellen over 
zichzelf en veranderingen die op til zijn in de Bernadettewijk, zoals de sloop van de 
sociale tuinwijk van WoninGent.

https://www.facebook.com/MasalaGent
  https://www.instagram.com/masala_gent/?hl=nl

Zuid

Habbekrats € 43.200,00 Opdracht om vanuit een nieuw pand aan de Zuid (de ZUIDPOOL) een nieuw jeugdhuis 
voor jongeren uit te bouwen (en hiervoor samen te werken met vzw Jong, Jong Gent in 
actie en de jeugdstraathoekwerker van Dienst Outreachend Werken).

https://www.facebook.com/defabriek.vzwhabbekrats 
  https://www.instagram.com/habbekrats_gent/?hl=nl 

Scheldeoord

Jong € 43.200,00 Inzet van een jeugdwelzijnswerker die jongeren ondersteunt om een jeugdhuis in het 
Wolterspark uit te bouwen.

https://www.facebook.com/vzw.jong 
  https://www.instagram.com/vzwjong/?hl=nl 

Sint-
Amandsberg

Poskuder € 18.000,00 Jeugdhuis in het Land van Waaslaan, met activiteiten en aanbod voor jongens, meisjes 
en gemengde doelgroep. De ene week activiteiten afzonderlijk voor jongens en 
meisjes, de andere week gemeenschappelijke activiteiten. Woensdag en zondag zullen 
activiteiten plaatsvinden voor kinderen.

https://www.instagram.com/poskuder_girls/?hl=nl  https:
//www.facebook.com/groups/poskuder 

Gentbrugge

Asgaard € 27.000,00 Asgaard is een jeugdhuis in Gentbrugge voor rock- en metalfans en bereiken jaarlijks 
3000 jongeren. Ze organiseren ook vormingen, trips naar metalfesitvals, ondersteunen 
beginnende rockbands, brouwen een eigen metalbier,...

https://www.facebook.com/JeugdhuisAsgaard

Endurun € 18.000,00 Jongerenorganisatie met focus op de wijken Rabot, Sluizeken-Tolhuis-Ham en 
Gentbrugge. Organiseren van een ruim aanbod aan activiteiten en projecten 

(debatavonden, workshops…), organiseren van bloklocaties, instuifavonden, recreatief 
zaalvoetbal in de buurtsporthal Tondelier.

https://www.facebook.com/enderunvzw https://www.
instagram.com/enderunvzw/?hl=nl

Moscou

Sportaround € 27.000,00 Een mobiele jeugdwerker zoekt jongeren actief op in straten en pleinen in Moscou-
Gentbrugge, organiseert sportactiviteiten in Campo Santo en gaat aan de slag met 
welzijnsvragen van jongeren.

https://www.facebook.com/sportaround 
  https://www.instagram.com/sportaround_be/?hl=nl 

https://www.facebook.com/MasalaGent
https://www.facebook.com/MasalaGent
https://www.facebook.com/JeugdhuisAsgaard
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Stadsbreed

Amaro Kher € 18.000,00

Lejo - 
tienerouders

€ 43.200,00 T KOT is een rustplek voor tienerouders en hun kinderen, elke woensdag tussen 14u en 
17u. De TEENS werking (vrijetijdswerking voor tienerouders en hun kinderen) 
organiseert maandelijks lounges in Gent en Antwerpen, daguitstappen, 
tienermoederweekends en een jaarlijkse gezinsreis voor Tienerouders in heel 
Vlaanderen. De Mobiele tienerouderwerking Gent legt de focust op individuele 
trajectbegeleiding, waarbij er ondersteuning wordt aangeboden op verschillende 
levensdomeinen.

https://www.instagram.com/lejo0o0/?hl=nl https://www.
facebook.com/lejo.klikatelier

Lejo - bijzonder 
jeugdzorg

€ 27.000,00 Vzw Lejo krijgt de opdracht om het recht op vrije tijd voor jongeren in de bijzondere 
Jeugdzorg te garanderen door ervoor te zorgen dat deze jongeren gemakkelijker lid 
kunnen worden van een Gentse jeugdwerking. Een mobiele jeugdwerker zal focussen 
op kwetsbare tienerouders.

https://www.instagram.com/lejo0o0/?hl=nl https://www.
facebook.com/lejo.klikatelier 

Overkop € 27.000,00 Het mentaal welzijn bij jongeren staat onder druk, zeker door corona. Overkop zal 
daarom een bruggenbouwer inzetten die het Gents jeugdwerk moet ondersteunen om 
adequaat te reageren op jongeren die welzijnsvragen hebben. Er wordt ook een project 
opgestart waarbij jongeren leeftijdsgenoten kunnen helpen die zich niet goed in hun 
vel voelen. Hiermee kan Overkop vzw twee jaar een 0,5 VTE jeugdwerker inzetten als 
bruggenbouwer “mentaal welzijn in het jeugdwerk”.

https://www.facebook.com/overkopgent  https://www.
instagram.com/overkopgent/?hl=nl 

Jong Gent in 
Actie

€ 25.000,00 Jong Gent in Actie organiseert een wijkoverschrijdend, groepsgericht, vrijetijdsaanbod 
voor en door jongeren in een armoedesituatie (14-26 jaar) en een jongerenonthaal in 
de binnenstad met minimaal 2 rust- en activeringsmomenten per week.

https://www.facebook.com/JGiAJongGentinActie https:
//www.instagram.com/jgia_jonggentinactie/?hl=nl 

Bloemenstad € 84.221,00 Vrijetijdsaanbod voor kinderen uit de wijk Nieuw Gent, in de eerste plaats voor 
kinderen met een beperking of in kwetsbare situaties, met oa een kinder en 
jongerenwerking tijdens het jaar en kampen en speelpleinwerking in de zomer.

https://www.instagram.com/bloemenstadvzw/?hl=nl  
https://www.facebook.com/bloemenstad.be 

Formaat Nieuw 
Gent

€ 92.010,00 Uitbouwen en uitbaten van het jeugdhuis in NIeuw Gent. Extra inzet van een mobiele 
jeugdhuismedewerker die actief jongeren in NIeuw Gent opzoekt en toeleidt naar het 
jeugdhuis, aan de slag gaat met hun welzijnsvragen, vrijetijds- en inspraakprojecten 
organiseren in Nieuw Gent.

https://www.facebook.com/Formaatvzwvlaanderen  
https://www.instagram.com/formaatvzw/?hl=nl

Habbekrats € 231.420,00 Organiseren van jeugdwelzijnswerk vanuit de Fabriek aan de Vrijdagsmarkt, waar ze 
een unieke combinatie maken van jeugdwerk, sport, cultuur en hulpverlening.

https://www.instagram.com/habbekrats_gent/?hl=nl   
  https://www.facebook.com/defabriek.vzwhabbekrats 

vzw Jong € 2.753.468,00Vzw Jong krijgt de opdracht om een aanbod in 7 wijken te organiseren bestaande uit een 
vrijetijdsaanbod, vakantie-aanbod, inzetten op individuele hulvragen, jongeren actief 
opzoeken op straat en in het park, buurtspeelotheken uitbaten, brugfunctie leggen met 
arbeidsmarkt, cultuur, sport,.. Jong is actief in de Brugse Poort, Bloemekenswijk, Rabot, 
SluizekenTolhuis Ham, Dampoort - Sint-Amandsberg - Scheldeoord, Muide-
Meulestede-Afrikalaan, Ledeberg.

JES € 31.904,00 Organiseren van welzijns- en vrijetijdsaanbod voor jonge nieuwkomers en hen 
ondersteunen in het ontwikkelen van hun talenten.

www.jes.be

https://www.facebook.com/lejo.klikatelier
https://www.facebook.com/lejo.klikatelier
https://www.facebook.com/Formaatvzwvlaanderen
https://www.facebook.com/Formaatvzwvlaanderen
http://www.jes.be/

