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Beste lezer,

Verbreden, verdiepen en vernieuwen. Dat maakte van 2017 een boordevol jaar met mooie 
resultaten. Het aantal uren dat we met kinderen, tieners en jongeren werkten, is daar 
een bewijs van. De activiteitsuren maakten Hellebout-sprong van 19.000 naar meer dan 
22.000. 

Gevoed door de inhoud van ons Meerjarenplan 2017-2021 ontstonden heel wat 
succesvolle projecten in de steunpunten en over de steunpunten heen. Opvallend is ook 
dat we in 2017 erg veel samenwerkten met andere organisaties, wat de impact van acties 
en evenementen sterk vergrootte. Voorbeelden daarvan zijn legio: TalentWerkt@Trix, 
Spelend Leren, Jonge Vrouwen in Zicht, Sport Your Dream en het vervolg van J100.

2017 was het eerste jaar van ons Meerjarenplan 2017-2021. Daarin legden we 7 
inhoudelijke uitdagingen en 5 organisatieuitdagingen vast. In dit jaarverslag staan ze 
beknopt omschreven. Het meerjarenplan stuurde elke actie van Kras: van het reguliere 
basiswerk tot de grote projecten of  evenementen. 

Een spot-on-voorbeeld daarvan is het project “Jongeren Mediawijs. Mediawijze 
Jongeren” dat we met de steun van Digital Belgium Skills Fund konden realiseren. In elk 
steunpunt richtten we een computerlokaal in met nieuwe computers, printers, camera’s, 
scanners, beamers enz. Dit computerlokaal is bedoeld voor huiswerkbegeleiding, het 
zoeken naar werk, het leren omgaan met sociale media... Daarnaast bouwden we een 
Mobiel Digitaal Lokaal. Deze ingerichte bakfiets met superkrachtig digitaal materiaal 
komt op vraag naar de steunpunten om bijvoorbeeld samen met tieners een filmpje te 
maken en te monteren. Om ook de jeugdwerkers mediawijzer te maken, organiseerden 
we in het najaar een “Mediabad” voor alle medewerkers. Het personeel kreeg o.a. een 
workshop over cyberpesten en werd diep ondergedompeld in het gebruik van sociale 
media. 

Wij weten nu al dat we in 2018 op dit elan verder gaan: veel mooie projecten en 
activiteiten, succesvol bereik van onze doelgroep en continu zoekend naar “beter”.

Veel plezier met dit jaarverslag!

Elke Deforce 
directeur Kras Jeugdwerk

Woord Vooraf
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BoordeVol 2017

2017, een jaar met erg veel mooie projecten en acties
We deden het allemaal: verbreden, verdiepen en vernieuwen. 
2017 was ook het eerste jaar van ons Meerjarenplan 2017-2021. 
Een overzicht daarvan staat op pagina 10.   
Hierna volgen een paar voobeelden van ons Boordevol 2017. 

TalentWerkt@Trix
TalentWerkt@Trix was er voor jongeren met goesting in de 
toekomst. Op woensdag 26 april 2017 focusten jongeren uit de 
Antwerpse noordrand zich op hun talent en maakten kennis 
met potentiële werkgevers Ze ontdekten welke studiekeuze het 
beste aansloot bij hun interesses en hoe ze zich beter konden 
voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden volgden ‘s 
namiddags workshops om zich beter te profileren tijdens het 
solliciteren. Ze konden praten met managers van 15 Antwerpse 
bedrijven, die hun activiteiten voorstelden en toelichtten welke 
functies/profielen ze nodig hadden.
Het opzet van deze eerste TalentWerkt@Trix was om iets 
te doen aan de jongerenwerkloosheid in de noordrand van 

Antwerpen. Het project werd uitgewerkt door het District 
Borgerhout in nauwe samenwerking met de Stad Antwerpen – 
Business en Innovatie, VDAB en Kras Jeugdwerk. Het concept 
van deze tailormade job- en talentenbeurs 

 9 groeide vanuit de overtuiging dat het event laagdrempelig 
moest zijn en

 9 moest vertrekken vanuit de talenten van de jongeren.

Mark Van Peel (Schepen voor Werk) verduidelijkt:
 “Net daarom werken we deze zeer toegankelijke job- en 
talentbeurs uit op maat van jongeren uit deze buurt. De 
klassieke formule “jobbeurs” zeggen we vaarwel en we leggen 
de focus op de talenten van de jongeren, die op het punt staan 
een studiekeuze te maken of  op zoek zijn naar een job die bij 
hen past.  Deze formule ‘TalentWerkt’ herhalen we op 10 mei 
opnieuw in het district Hoboken. In totaal bereiken we zo 
doelbewust minstens  85% van alle jonge werkzoekenden in 
stad Antwerpen.”

Missie van Kras Jeugdwerk:
De vereniging beoogt de emancipatie van kinderen, tieners en jongeren, in het bijzonder maatschappelijk kwetsbare kinderen, 
tieners en jongeren, via de versterking van hun capaciteiten en weerbaarheid. Het betreft hun ontplooiing en volwaardige 
participatie in alle maatschappelijke domeinen, en het verdedigen van hun rechten en belangen. De vereniging bestrijdt elke 
vorm van uitsluiting of  racisme. 
De vereniging realiseert haar doel door de volgende activiteiten: het organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod met 
sterke aandacht voor het welzijnsgerichte, het ondersteunen van kinderen, tieners en jongeren om bewuste keuzes te maken, 
en het beïnvloeden van het (jeugd)beleid. 

Het jeugdwelzijnswerk van Kras heeft 3 rollen: een recreatieve, pedagogische en sociale rol. Doorheen de recreatieve rol 
(het groepsgerichte vrijetijdsaanbod) maken we de pedagogische (opvoedkundige) en sociale (herverdelen maatschappelijke 
hulpbronnen) rollen waar. Zo werken we aan de ontplooiingskansen en maatschappelijke emancipatie van onze kinderen en 
jongeren. 
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Sport Your Dream geeft gas!
Het project Sport Your Dream geeft jongeren  (15+) de 
mogelijkheid om onder begeleiding van Kras Sport sportieve 
activiteiten te organiseren op verschillende pleinen in de stad. 
Jongeren volgen de opleiding tot City Coach (i.s.m. Buurtsport 
Antwerpen) en worden ingezet in het Kras-programma sport 
op pleintjes. Deze jonge sportcoaches brengen naast voetbal, 
ook andere sporten naar de pleintjes en zijn bovendien een 
rolmodel voor andere jongeren in de wijk. 

De visie achter Sport Your Dream - of  kortweg SYD - creëert 
samen met partners sportkansen in de wijken van Antwerpen, 
daar waar sociale uitsluiting sterk speelt. We zien sport als een 
manier om jongeren te kunnen bereiken én te versterken. 
Sport kan immers het vertrouwen en de sociale vaardigheden 
van jongeren versterken. Door hen op te leiden en in te zetten 
in de buurt vergroten we niet alleen het sportaanbod, maar ook 
de capaciteit van deze jongeren om invloed uit te oefenen op 
hun omgeving. Bovendien zijn we er van overtuigt dat jongeren 
zelf  als geen ander de lokale context en de achtergrond van 
deelnemende kinderen en jongeren goed begrijpen en kunnen 
fungeren als rolmodel in de wijk. 
Coaching, opleiding en een netwerk van lokale partners zijn 
cruciale succesfactoren in het proces rond het versterken 
van competenties van jongeren in maatschappelijk kwetsbare 
situaties. Het is ons doel om jongeren via deze sportkansen, 
coaching en een netwerk van partners weerbaar te maken, zodat 
ze als individu sterker staan voor zichzelf  en in de samenleving.

Onze missie is om jongeren in maatschappelijk kwetsbare 
situaties te ondersteunen in het ontwikkelen van competenties 

op vlak van jong-leiderschap. We doen dit door jongeren te 
coachen bij het opnemen van vrijwilligerswerk in de sport. We 
creëren een veilige plaats binnen ons programma ‘Sport op 
pleintjes’ waar jongeren zich vanuit hun talent en interesses 
kunnen ontwikkelen. 

We startten 2017 met een vijftal jongeren; inmiddels hebben 18 
jongeren het SYD-traject gevolgd en worden ze begeleid door 
Kras Sport.

Welzijn
We kozen ervoor om vanaf  2017 het “oplossingsgericht 
werken” centraal te zetten. De intervisies met jeugdwerkers, 
het bespreken van casussen in een team en de gesprekken met 
kinderen en ouders gebeurden vanuit dit perspectief. We lieten 
ons ondersteunen door experten die verbonden zijn aan de 
Gentse Universiteit en de Gentse Hoge school.

In samenwerking met Logo Antwerpen zetten we het 
tanden-project op. Het project was vooral gericht op het 
sensibiliseren van kinderen en ouders. Verschillende tandartsen 
engageerden zich vrijwillig om in de steunpunten de tanden 
van de kinderen na te kijken. Kinderen en ouders kregen een 
doorverwijzingsfiche voor de tandarts uit hun buurt.

Verder legden we de eerste contacten met Het 
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Deze organisatie zal 
ons trainen in het communiceren met kinderen, jongeren en 
ouders over verontrustende hulpvragen.

Zoals gewoonlijk namen in 2017 de startende jeugdwerkers 
deel aan de driedaagse vorming van EHBJ (Eerste Hulp Bij 
Jongeren) georganiseerd door Kwadraat.
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Kras Speelt
Was het de 5de of  6de editie? We zijn de tel kwijt. ‘t Maakt niet 
uit want ook deze super-speel-dag was er eentje van “waaauw”. 
Lekker weertje, veel echt jeugdwerk… en meer dan 1100 
deelnemers!   



7

Spelend Leren
In vijf  van onze steunpunten werd in 2017 er stevig 
geïnvesteerd in het geven van een aanbod in Spelend Leren.  
Wekelijks werden er ca. 100 kinderen ondersteund door extra 
in te zetten op dit pedagogisch en competentie versterkend 
jeugdwerk. 
Om de visie uit te dragen werd er in 2017 een tekst geschreven 
over Spelend Leren bij Kras. Die tekst werd getoetst bij de 
Kras-steunpunten en andere organisaties.
In 2017 werd er ook een werkgroep Spelend Leren opgestart 
in Kras. De stafmedewerker Spelend Leren organiseerde 
vormingen voor deze werkgroep, bood ondersteuning op vraag 
van jeugdwerkers aan en zorgde voor uitwisseling. 
In het najaar van 2017 verdiepten we met de werkgroep de visie 
van Spelend Leren, zodat we klaar waren voor het volgende 
project in 2018: Spelend Leren Coach (met steun van de 
Burgerbegroting). In dit project zullen we andere organisaties 
vormen en coachen aan de hand van een handboek en toolbox 
Spelend Leren.

Samenwerking studenten 
De projectmedewerker startte een samenwerking op met 
de Karel de Grote Hogeschool (kleuter en lager onderwijs 
lerarenopleiding, secundaire onderwijs lerarenopleiding), AP 
Hogeschool (Orthopedagogie en Sociaal werk), Universiteit 
Antwerpen (Lerarenopleiding ) en Teach for Belgium.
In totaal waren er ca. 25 studenten die zich engageerden. 
De projectmedewerker hield bij de start van het schooljaar een 
vormingsmoment. Ze zorgde voor de vlotte communicatie 
tussen de hogescholen, de jeugdwerkers en studenten. In de 
loop van het jaar werden er opvolg- en evaluatiemomenten 
voorzien zowel voor studenten als voor docenten. 
De studenten leerden de leefwereld van onze doelgroep kennen 
door mee te doen aan Spelend Leren-activiteiten. Het doel 
van hun “Stage Maatschappelijk Engagement” was om meer 
inzicht te krijgen in de moeilijkheden waarmee onze doelgroep 
in contact komt. Vooral hun ervaringen in de onderwijscontext 
waren leerrijk, maar net zo goed de inkijk in de thuissituatie 
zorgde er voor dat de toekomstige leerkracht meer oog heeft 
voor het welbevinden van het kind. 

Ook onze jeugdwerkers geven aan dat dit een win-win is voor 
hen: hoe meer pedagogische begeleiding tijdens een activiteit, 
hoe meer kinderen ze kunnen ondersteunen. 

‘Netwerk voor huiswerk’ op ‘t Kiel 
In 2017 statten we met een lokaal project ‘Netwerk voor 
huiswerk’  op het Kiel. Alle huiswerkinitiatieven werden in kaart 
gebracht. Hierdoor kregen we zicht op noden en kansen en 
gingen we aan de slag met een aantal concrete acties.  
In 2017 werden er 3 netwerkbijeenkomsten georganiseerd en 
werden er organisaties individueel begeleid en gecoacht op vlak 
van huiswerkbegeleiding en/of  Spelend Leren.

In samenwerking met Onderwijs Netwerk Antwerpen, Area 
2020 en De Schoolbrug startten we een werkgroep op in de 
wijk Kiel. 
Er werd rond het thema ‘huiswerk’ gewerkt: scholen konden 
zich engageren om met de werkgroep een traject te lopen om 
hun visie op huiswerk te bekijken. Het doel was om naar een 
Kielbrede huiswerkvisie te werken. Kras bracht de alternatieven 
van huiswerk in kaart zoals bijvoorbeeld Spelend Leren. De 
projectmedewerker vertegenwoordigde in deze werkgroep ook 
de stem van de partners van het ‘Netwerk voor huiswerk’. 

In 2018 gaan we verder met dit traject door dialoogmomenten 
te organiseren voor alle relevante partners waaronder het 
‘Netwerk voor huiswerk’,  scholen en ouders.

De projectmedewerker was ook actief  in meerdere werk of  
stuurgroepen over het thema huiswerk. (bijvoorbeeld: platform 
huiswerk van ONA, Schoolbabbel van Huis van het kind en 
Vormingplus, Adviesgroep Spelend Leren JES ) 
Er werd samengewerkt met het project ‘Huiswerkiniatieven’ van 
Antwerpen aan’t Woord.
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Burgerbegroting
In 2017 dienden we weer een aantal projecten in bij 
de Burgerbegroting van District Antwerpen. Bij de 
burgerbegroting beslissen de burgers zelf  over wat ze willen 
doen met ca.1 miljoen euro. 
De burgers van district Antwerpen smaakten de projecten die 
we indienden voor 2018 bij de Burgerbegroting en vonden ze 
lekker! Dank aan iedereen die onze projecten goedkeurde:

 9 (Netwerk) Spelend Leren (vervolg)
 9 Sport Your Dream
 9 Talent to be continued: vorming voor vrijwilligers
 9 BAM of  beweging Antwerpse Meisjes
 9 Toneelproject City Girls Scene
 9 De Bouwkar: bakfiets voor pleinwerk
 9 Plein in Werking
 9 Kielse Kijker: film/foto over de wijk ‘t Kiel

In 2018 voeren we deze projecten uit.

Mediawijzer met Digital Belgium Skills Fund
In het kader van ons Meerjarenplan 2017-2021 schreven we in 
juni 2017 we het project uit “Jongeren Mediawijs. Mediawijze 
Jongeren.” en dienden het in bij Digital Belgium Skills Fund. 
Het project bestond in 2017 uit 3 delen: 
1. Het volledig inrichten van een computerlokaal in elk 

steunpunt: computers, printers, software, camera’s... Dit 
computerlokaal is bedoeld voor huiswerkbegeleiding, het 
zoeken naar werk, het leren omgaan met sociale media...

2. Het inrichten van een Mobiel Digitaal Lokaal. Deze 
ingerichte bakfiets met superkrachtig digitaal materiaal 
komt op vraag naar de steunpunten om bijvoorbeeld 
samen met tieners een filmpje te maken en te monteren.

3. Het inwijden/opleiden van het personeel m.b.t. 
mediawijsheid. Op 21 november organiseerden we 
een “Mediabad” voor alle medewerkers. Het personeel 
kreeg o.a. een workshop over cyberpesten en werd diep 
ondergedompeld in het gebruik van sociale media.

In 2018 zullen we dit project verder zetten, weer met 
een Mediabad voor het personeel, maar vooral om de 
computerlokalen en het Mobiel Digitaal Lokaal optimaal in te 
zetten bij allerlei projecten. Wordt dus vervolgd...

J100
In 2017 groepeerden verschillende jeugdorganisaties, waaronder 
Kras, zich om samen met hun jongeren antwoorden te zoeken 
op de toenemende polarisatie in de stad Antwerpen. Ze 
verenigden zich in het project J100. Dit is een project waarbij 
een 100-tal jongeren uit alle wijken van de stad en vanuit diverse 
organisaties samen hun stem laten horen, acties opzetten en 
in dialoog gaan met elkaar en met beleidsmakers. Want één 
ding hebben ze allemaal gemeen: ze willen perspectief  op een 
aangenaam leven in stad. En dat begint met te luisteren naar 

elkaar op de plek waar ze zich thuis voelen, hun eigen wijken.
Zo gingen de jongeren in gesprek met Kris Peeters. Ze 
vertelden hem wat hen bezig houdt, wat er beter zou kunnen 
en wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn. Daarnaast 
organiseerden de jongeren een wijkwandeling in Borgerhout. 
Ze wilden hun buurt op een positieve manier in het daglicht 
brengen door de plekken te tonen waar ze opgegroeid zijn en 
te vertellen waarom die zo belangrijk voor hen zijn. Ook in de 
toekomst komen er nog gesprekken met andere politici en staan 
er nog meer wijkwandelingen op het programma.

Arbeidscompetentiebegeleiding 2017

Arbeidscompetentiebegeleiders ondersteunen jongeren 
die vragen hebben rond werk of  opleiding. Ze werken 
laagdrempelig. Dit wil zeggen dat ze de jongeren gaan opzoeken 
(vindplaatsgericht werken) of  op een plek zijn waar de jongeren 
hen gemakkelijk kunnen vinden. De ACB’ers zijn ook actief  op 
de sociale media wat hen gemakkelijk bereikbaar maakt. 
De ACB’er is de link tussen de jongere en de officiële instanties 
(VDAB, school, CLB…) en probeert via individuele begeleiding 
of  groepsactiviteiten de afstand naar deze officiële instanties 
kleiner te maken. 
De thema’s waar een ACB’er meer over weet of  tips over 
kan geven zijn bijvoorbeeld: sollicitatietraining, CV maken, 
motivatiebrief  schrijven, interessante vacatures of  infosessies, 
competentieanalyse, studie- of  opleidingskeuze...

Jonge Vrouwen in Zicht
Het project ‘Jonge Vrouwen in Zicht’ arbeidscompetentie-
begeleiding voor en door meisjes startte op 1 september 2017. 
Het project is een samenwerking tussen Kras Jeugdwerk, JES en 
Formaat. 3 nieuwe arbeidscompetentiebegeleidsters - waarvan 
1 bij Kras -  startten met 1 doel: jonge vrouwen tussen 18 en 
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25 jaar ondersteunen richting werk of  opleiding. De uitdaging 
is het bereiken van meisjes die tot nu toe onzichtbaar zijn voor 
de huidige officiële instanties. Zij worden NEET jongeren 
genoemd (= Not in Employement, Education or Training).

Methodiek Jonge Vrouwen in Zicht
Om meisjes te bereiken is er een andere aanpak nodig. Daarom 
richtte het eerste projectjaar zich op het experimenteren en 
kijken hoe deze jongedames konden bereikt worden. Meisjes 
zijn immers minder of  niet aanwezig in het straatbeeld. Daarom 
zijn de vindplaatsen van een ACB’ster anders en bezoekt ze 
bijvoorbeeld instanties zoals: Huis van het Kind, Kind en 
Gezin, Shoppingcentra, markten… 
De sociale media zijn erg belangrijk. Via Snapchat, Instagram 
en Facebook worden er vacatures en interessante evenementen 
gedeeld zoals jobbeurzen, speeddates met werkgevers, korte 
opleidingen en workshops. Daarbij zijn de sociale media een 
handig platform om een eerste onderteuning aan te bieden 
voor er een werkelijk contactmoment plaatsvindt: vragen 
beantwoorden, CV nakijken, links van interessante websites 
doorsturen enz.
Ook samenwerken met sociale organisaties is belangrijk. Om 
een optimale ondersteuning aan te bieden moet de ACB’ster 
inzetten op netwerking. Bijvoorbeeld het project voorstellen op 
teamvergaderingen om te kijken hoe er kan toegeleidt worden. 
Uit deze contacten kunnen nieuwe aanmeldingen voortkomen, 
maar ook co-begeleiding ontstaan. Zo hoeft een warme 
overdracht niet te betekenen dat een meisje wordt losgelaten, 
integendeel. Er wordt ingezet op het versterken van het 
meisje door de juiste hulpverleners rond haar te zetten en een 
duidelijke taakverdeling af  te spreken. 

Groepssessies Jonge Vrouwen in Zicht
In 2017 werd er met de ACB’sters van de 3 organisaties 
gebrainstormd over groepsessies. De bedoeling is om in 2018 
open sessies te organiseren in de verschillende wijken. Hier 
kunnen meisjes vrijblijvend bij aansluiten. Het gaat om een 
rollend systeem waarbij de meisjes tips en tricks krijgen over 
bijvoorbeeld de volgende vragen: hoe schrijf  ik een CV, een 
motivatiebrief, wat zijn mijn talenten, welke job/sector past bij 
mij, wat zijn mijn krachten of  wat zijn mijn drempels? 
Bedoeling is om de meisjes te versterken door een groepsgevoel 
te creëren en ervaringen uit te wisselen. Deze sessies starten in 
de loop van 2018. 

Bij Kras waren er al groepssessies rond het schrijven van een 
CV en motivatiebrief  in drie steunpunten: Kras Merksem, Kras 
Kiel en Kras Noord. Samen met de jongerenmeisjes en de 
meisjes uit de OKAN-school werden de eerste stappen richting 
werk met veel enthousiasme gezet! 
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Kras Meerjarenplan 2017-2021

Opgroeien in de stad

Kinderen groeien op in de stad, in een gezin, gaan naar 
school, bereiden zich voor op werk en hebben vrije tijd. De 
weg naar volwassenheid is er eentje met veel hobbels en zelfs 
hindernissen: de zoektocht naar identiteit, het vechten tegen 
onrecht en onbegrip. Kras Jeugdwerk is gespecialiseerd in het 
ondersteunen en begeleiden van net die kinderen en jongeren 
die tijdens het volwassen worden een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken.

Als jeugdwelzijnswerk bieden we een plek in de stad waar 
kinderen en jongeren zich thuis kunnen voelen. We vertrekken 
vanuit de leefwereld van de jeugd en de vertrouwensband die 
wij met hen hebben. De jeugdwerkers leggen contact met hen 
op straat, op school, in de werking en op andere plekken waar 
ze zijn in hun vrije tijd. We praten niet alleen over hen maar 
vooral ook met hen. We zien hun talenten, maar kennen ook 
hun problemen. Armoede, jeugdwerkloosheid, vroegtijdig 
schoolverlaten, discriminatie, defailtisme… het zijn allemaal 
voorbeelden waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. 
Het eerste, kleinste en het grootste dat Kras kan doen om 
deze problemen te vloeren, is om letterlijk “ruimte” te bieden.  
Een plek om te zijn en plezier te maken. Een veilige plek. 
Want we zijn ervan overtuigd dat elk kind en elke jongere op 
een positieve manier kan groeien als de omgeving veilig is. 
We coachen van jongs af  aan vanuit een positieve blik, zowel 
individueel als in groep. Ons doel is om kinderen en jongeren in 
staat te stellen om hun eigen toekomst te bepalen.

Uitdaging voor de toekomst

Superdiversiteit is een belangrijk kenmerk van hedendaagse 
grote steden. Tegen 2030 komen er in Antwerpen 100.000 
nieuwe inwoners bij. In de wereld zijn er 195 landen 
en bijna al die landen zullen vertegenwoordigd zijn in 
Antwerpen (170 nationaliteiten). Antwerpen staat voor 
de uitdaging om de openbare ruimte aan te passen aan 
deze groei en superdiversiteit. In die diversiteit ontstaan er 
meer mogelijkheden, maar er verdwijnen ook een aantal 
vanzelfsprekendheden. Dit betekent dat kinderen, naast 
volwassen worden, ook moeten leren omgaan met verschil. 
Naast de superdiversiteit zal de toekomst ook een nog grotere 
inkomensongelijkheid omvatten. Dit is het gevolg van allerlei 
uitsluitingsmechanismen. Meer en meer kinderen en jongeren 
zullen een vorm van achterstand moeten overbruggen.

 
Rol jeugdwerk

De kinderen en jongeren die opgroeien in een grootstedelijke 
context zijn vaak moeilijk bereikbaar en verbinden zich niet 
gemakkelijk aan sociale activiteiten. Bovendien verwacht 
men van jeugdwerkorganisaties steeds meer dat ze mee 
verantwoordelijk zijn voor het oplossen van problemen in 
de samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van participatie, 
integratie en gezondheid.
Hoe kun je als jeugdwerking in een superdiverse context van 
waarde zijn voor de samenleving en tegelijkertijd je eigen 
identiteit bewaken? Hoe jongeren ondersteunen in omgaan 

De passie. De activiteiten. Het spelen en hangen.
De huisbezoeken. De kennis en de ervaring.
De groep. De zetjes in de rug.
De kinderen. De jongeren. De didactiek.
Het eindeloze geduld. De tweede kans.
Het kamp. Alle voorbereidingen.
Het werk mee naar huis. De ouders.
De collega’s. De verantwoordelijkheid.
De vermoeidheid. Het enthousiasme.
De persoonlijke groei. De vraagtekens.
Een tweede thuis. Een eerste thuis.
De voldoening. 
Kortom, de jeugdwerker.
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met verschil? Hoe betekenisvol zijn voor verschillende 
groepen jongeren (meisjes en jonge vrouwen, jongeren met 
een beperking, jongeren op de vlucht...) in een samenleving in 
verandering?

Onze aanpak gaat uit van de volgende principes:

1. Ontwikkelingsgericht werken
Jongeren zijn bezig met hun persoonlijke, sociale en 
maatschappelijke ontwikkeling, kortom hun groei naar 
volwassenheid. Voor ons ligt de vraag hoe we jongeren daarin 
het beste ondersteunen. Onder andere het onderzoek naar 
de werkzame bestanddelen en de resultaten van de klassieke 
werkwijzen binnen het jongerenwerk zoals De Inloop, 
Ambulant Jongerenwerk, Groepsgericht jongerenwerk en 
Individuele begeleiding maakt hier onderdeel van uit.

2. Diversiteit
Diversiteit is een kenmerk van hedendaagse grote steden en de 
participatiesamenleving. Vragen voor het jongerenwerk zijn: 
Hoe jongeren te ondersteunen in het omgaan met verschil? 
Hoe van betekenis te zijn voor de verschillende groepen 

jongeren (meisjes en jonge vrouwen, jongeren met beperkingen, 
met achterstand)? En tenslotte: hoe actie te voeren tegen 
maatschappelijke uitsluiting?

3. Participatie
De heroriëntatie van de verzorgingsstaat vraagt van mensen dat 
zij in de toekomst meer zelf  en samen met anderen hun sociale 
omgeving gaan vormgeven. Tegelijkertijd ervaart een groeiende 
groep jongeren dat hun omgeving onvoldoende op hen is 
afgestemd. Vragen voor het jongerenwerk zijn: 

 9 Hoe sociale en maatschappelijke de ruimte voor jongeren 
te vergroten; 

 9 Hoe mee invulling te geven aan de heroriëntatie op de 
verzorgingsstaat door alle jongeren gelegenheid te geven 
zich te ontwikkelen tot actieve burgers en tenslotte 

 9 hoe de omgeving meer te betrekken bij jongeren zelf  
(vrijwilligerswerk, burgerinitiatieven, buurtorganisaties, 
sportverenigingen).

Hierna beschrijven we onze 7 maatschappelijke doelstellingen 
en 6 organisatorische doelstellingen. De maatschappelijke 
doelstellingen zijn extern en rechtstreeks gericht op de 
doelgroep . De organisatorische doelstellingen zijn eerder intern 
en onderbouwen mee de maatschappelijke doelstellingen. 
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De 7 inhoudelijke uitdagingen

1. Ruimte voor vrije tijd – Plaats voor plezier. 
Uitdaging: we realiseren mee het recht op vrije tijd voor 
kinderen en jongeren in deze stad.

2. Openbare ruimte – de kracht van pleintjes, 
straathoeken en bushokjes. 
Uitdaging: we werken aan een openbare ruimte waar 
kinderen en jongeren een plek hebben waar ze kunnen 
en mogen zijn. We ondersteunen hen in het delen van 
deze ruimte met andere gebruikers.

3. Wel-zijn voor elk kind. 
Uitdaging: we dragen actief  bij aan het welzijn van 
kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare 
positie. We doen dit in de verschillende contexten 
waarin zij zich bewegen. We zijn een volwaardige 
partner in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

4. Kinderen en jongeren versterken in hun groei tot 
jongvolwassene. 
Uitdaging: We zijn een plaats waar kinderen, tieners en 
jongeren de kans krijgen om te ontdekken wie ze zijn 
en te groeien naar wie ze willen zijn.

5. Competentieontwikkeling verbindt met onderwijs, 
de arbeidsmarkt, cultuur… 
Uitdaging: We versterken kinderen en jongeren en 
vergroten zo de positieve impact die ze hebben op hun 
eigen levensloop.

6. Media-Wijs. 
Uitdaging: in een sterk gedigitaliseerde samenleving, 
ondersteunen we kinderen en jongeren om wijs om te 
gaan met klassieke en sociale media.

7. Samen staan we sterk – een weg naar solidariteit. 
Uitdaging: we slaan bruggen naar ‘anderen’. We gaan in 
interactie met mensen uit uiteenlopende leefwerelden. 
Op die manier dragen we bij aan een open en solidaire 
samenleving.

De 7 organisatie-uitdagingen

Kras als kwalitatieve organisatie – een organisatie in 
ontwikkeling. Uitdagingen;

1. Een gezamenlijk verhaal mét behoud van de eigenheid 
van elk steunpunt.

2. Een ondersteunende organisatiestructuur als basis met 
een sterk financieel beleid.

3. Kwaliteitszorg ondersteund door een sterk personeels-
beleid. 

4. We zijn een lerende organisatie en spelen in op actuele 
veranderingen.

5. We werken aan een kwaliteitsvolle en eigentijdse infra-
structuur op maat van kinderen en jongeren.

Kras Meerjarenplan 2017-2021
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In 2017 bereikte Kras met haar 5 wijkgebonden steunpunten en 
het thematisch steunpunt Sport, meer dan 4000  geregistreerde 
kinderen, tieners en jongeren. Dit zijn vaste deelnemers die 
regelmatig van ons aanbod genieten. Meestal gaat dit om 
deelnemers die meermaals per week naar onze activiteiten 
komen; we zouden hen leden kunnen noemen.

Naast de vaste leden bereikten we nog heel erg veel kinderen, 
tieners en jongeren waarvan we geen gegevens registreren. Hun 
aanwezigheid wordt echter wel geteld. Dit is vooral het geval bij 
ons aanbod op pleinen (Plein Publik) én de jongeren die bereikt 
worden via onze vindplaatsgerichte werkers. Daarnaast merken 
we op dat een aantal kinderen, tieners en jongeren slechts 
af  en toe deelnemen aan ons vast aanbod of  deelnemen aan 
occasioneel aanbod zoals bijvoorbeeld een opendeurdag.

algeMene facts & fIgures

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
kinderen 6 298 5 419 7 275 2 076 2 212 2 301 45 045 40 692 43 771
tieners 3 110 3 870 4 990 1 026 952 1 019 19 059 23 219 22 911
jongeren 3 975 3 457 5 070 1 008 891 860 22 793 22 800 23 133
Plein Publik*** 4 093 6 613 4 744 niet gekend 24 483 34 841 21 676
TOTAAL 17 476 19 359 22 079 4 110 4 055 4 180 111 380 121 552 111 491

* uniek geregistreerd    
** gekend en ongekend
*** niet bij Sport en Merksem

  2015  2016           2017                 2015          2016           2017                     2015   2016           2017
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Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames 2017

jongeren

tieners

kinderen

Plein Publik

Onze sterke focus op pleinwerk en vindplaatsgericht werken 
is weerspiegeld in de cijfers. We kozen er in 2016 voor om - 
naast de extra middelen voor onze pleinopdracht - op bepaalde 
plaatsen ook de inzet van de binnenwerking te verschuiven naar 
de pleinwerking. En dat aanbod begint nu stilaan vaste grond 
te krijgen: pleinwerk was goed voor 1/4 van alle activiteiten in 
2017.

De activiteitsuren stijgen aanzienlijk ten opzichte van de 2 
vorige jaren. Het aantal uniek geregistreerde deelnemers stijgt 
ook beetje, maar het aantal deelnames daalt wat. We kunnen 
dus stellen dat we meer tijd besteden aan jeugdwerk, met iets 
meer unieke deelnemers, maar dat die deelnemers minder vaak 
deelnemen.
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Voor de 6 tot 11-jarigen is er een evenwicht jongens-meisjes. 
Dat evenwicht manifesteert zich al jaren. 

Voor de eerste keer zien we dit evenwicht ook bij de 
tieners. Daar lijkt de trend gezet als we de gestage groei van 
tienermeisjes bekijken vanaf  2015.

Het aantal meisjes en jongens 2017

Het piekjaar 2016 voor wat betreft meisjes 16+ is weer 
teruggevallen naar de “normale” 12%. In 2016 waren er heel 
wat acties om 16+ meisjes meer te betrekken. Het effect 
daarvan was van korte duur. Uiteraard blijven we nadenken, 
testen, onderzoeken over hoe we de wat oudere meisjes 
duurzaam kunnen bereiken.
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algeMene facts & fIgures
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Deze cijfers geven een verdeling in soorten aanbod weer. 
De cijfers hebben geen betrekking op het steunpunt Sport. De 
categorieën zijn beperkt.  
We kunnen stellen dat:

 9 Het permanent aanbod heel duidelijk de basis is en blijft 
van onze werking.

 9 In het permanent aanbod zowel vaste activiteiten als 
projectmatig werk vervat zit.

 9 We ernaar streven om een zo weinig mogelijk consumptief  
aanbod op te zetten. Het beperkte aandeel uitstappen is 
hiervan een indicatie.

 9 Sport, en meer in het bijzonder voetbal, een belangrijk 
thema is om een brede maatschappelijk kwetsbare 
doelgroep duurzaam te laten participeren aan jeugdwerk. 

Het algemene aanbod 2017

 
In 2017 hebben we weer meer contacturen, zowel voor kinderen, tieners als 
jongeren. In de bovenstaande cijfers zitten Plein Publik, vindplaatsgericht 
werk en Kras Sport echter niet vervat (omdat we deze werkingen anders 
registreren).

Het totale aanbod, exclusief  Kras Sport, maar inclusief  Plein Publik én 
vindplaatsgericht werken, is verwerkt in een taartdiagram hiernaast. In die 
diagram zien we dat 28% van ons aanbod bestaat uit “buitenaanbod”. Dit wil 
dus zeggen dat we voor meer dan 1/4de van de tijd op de pleintjes werken.

Aantal uren contacttijd

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
permanent aanbod 4 003 2 748 3 580 1 717 1 500 1 521 2 575 1 664 2 047
uitstappen 293 559 530 112 445 401 89 140 139
kampen 656 626 607 352 404 428 440 422 432
sportactiviteiten 377 249 343 274 176 235 259 478 461

TOTAAL 5 329 4 182 5 060 2 455 2 525 2 585 3 363 2 704 3 079

Kinderen [6-11] Tieners [12-15] Jongeren [+16]

sportactiviteiten

kampen

uitstappen

permanent weekaanbod

2015           2016         2017                       2015          2016       2017     2015         2016        2017
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Kras BercheM
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Kras Jeugdwerk Berchem organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en 
toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met bijzondere 
aandacht voor de minder en minst kansrijken. 
Het accent ligt op zinvolle en leuke vrije tijdsactiviteiten voor kinderen, tieners en 
jongeren. Zo nemen we de recreatieve rol van het jeugdwerk op, verweven met de 
sociale en pedagogische rol. 
We gaan uit van activiteiten buiten de schooluren die aansluiten bij de leefwereld 
en interesses van de doelgroep. We dagen de deelnemers maximaal uit door 
hen te laten proeven van nieuwe dingen (gevarieerd aanbod). We verleggen de 
eigen grenzen, we leren hen met grenzen omgaan en we versterken talenten 
(competentiegericht werken). Dit wil zeggen dat de activiteiten creatief  zijn 
en een diverse waaier van domeinen aanraken (sport, cultuur, multimedia, 
creativiteit…).
In het steunpunt zijn 6.5 VTE (d.w.z.  9 parttime medewerkers) , 2 stagiairs en 7 
vrijwilligers permanent aan de slag.

Patriottenstraat 62, 2600 Berchem activiteitencentrum met kinder- en tienerlokalen
L. Pastoorstraat 26, 2600 Berchem jongerenlokaal
Vrije basisschool De Schatkist, F. Coosemansstraat brede school activiteiten, spelend leren, zwemprojecten
Stedelijke basisschool Klavertje 4, J. Balstraat brede school activiteiten, spelend leren
Openbaar domein Villegaspark, Potvlietlaan spel- en sportactiviteiten, vindplaatsgericht werken, 

zomeraanbod
Villegaspark en Potvlietlaan Plein Publik

Waar werkt Kras Berchem?

Kras Berchem Kort...
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Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Kras Berchem

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
kinderen 1 083 708 1164 497 528 521 5 817 4903 4708
tieners 273 1008 612 197 169 166 1 179 1367 2816
jongeren 248 196 369 109 109 90 1 617 1025 1261
Plein Publik 993 1336 1256 niet gekend 4 405 4 762 4653
Totaal 2 597 3 248 3 401 803 806 777 13 018 12 057 13 438

Activiteitsuren Aantal deelnemers* Aantal deelnames**

* uniek geregistreerd    
** gekend en ongekend

2015            2016    2017                   2015            2016          2017                  2015            2016          2017
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Aantal uren contacttijd

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
permanent aanbod 721 511 701 180 165 171 192 193 195
uitstappen 154 188 160 21 78 74 28 31 30
kampen 208 210 210 72 70 72 28 0 0
sportactiviteiten 64 90 80 18 82 85 46 88 85

TOTAAL (zonder Plein Publik) 1 147 999 1 151 291 395 402 294 312 310

Kinderen (6-11j) Tieners (12-15j) Jongeren (+16j)

2015         2016          2017                        2015        2016         2017                      2015        2016         2017
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Kras Berchem met wind in de zeilen

Kras BercheM

Kras Berchem had een goed en stabiel 2017. Zowel qua 
bereik, aantal deelnemers en aantal activiteiten werden alle 
doelstellingen bereikt. Op zich is dit een heel mooi resultaat, 
ondanks de wissels in de begeleidersploeg en de deelnemers.
Bij de deelnemers kunnen we stellen dat in juni  1 op 4 een 
nieuw lid is t.o.v. de start in september.
Dit jaar namen we afscheid van onze jongerenwerkers Mo, 
Hanan en  Marijke. Ook onze stagiairs wisselden in september. 
Goed dat we  het voorbije jaar konden rekenen op een 7-tal 
vrijwilligers die zich wekelijks engageerden in een clubje. 
Onze werking legde weer het accent op aanwezigheid in de 
buurt; de werking is goed gekend bij de buurtbewoners en het 
aanbod wordt door ouders en kinderen sterk geapprecieerd. 
Ook bouwden we verder aan een sterk netwerk. Er is 
een effectieve samenwerking met plaatselijke scholen, 
tewerkstellingssector en welzijnssector.
Ook in het district verloopt de samenwerking erg vlot met o.a. 
het District Berchem,  Buurtregie, Jeugddienst, Buurtsport, 
Buurtcentrum Posthof…
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Als steunpunt hebben we een lange traditie in het organiseren 
van ‘spelend leren’. Zoals het woord het zegt, willen we door 
heel doordacht met spel bezig te zijn kinderen helpen bij 
het schoolgebeuren. Bijvoorbeeld stimuleren we rekenen 
door ganzenbord te spelen (het leren tellen) of  door samen 
pannenkoeken te bakken (het leren wegen van ingrediënten). 
Taal stimuleren we door verhaaltjes voor te lezen en daarna die 
verhaaltjes te verwerken in toneeltjes. 

Speciaal voor Kras Berchem is dat we de instroom van kinderen 
voor dit aanbod in samenwerking met de buurtscholen doen. In 
overleg met de zorgcoördinatie worden kinderen geselecteerd 
om naar het aanbod te komen. Voor Spelend Leren en 
Taalatelier krijgen we dus vaak nieuwe kinderen over de vloer, 
die meteen ook ons ander aanbod ontdekken.

Spelend Leren
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Kras BercheM

Zelfgemaakt Pannaveld

In nauwe samenwerking met de kinderen en tieners uit de buurt 
van het pleintje aan de Potvlietlaan en dankzij de steun van 
Buurtregie zijn we er in geslaagd een pannaveld te bouwen met 
paletten. De constructie was ongeveer 9 op 4 meter en 80 cm 
hoog. 
Gedurende heel wat momenten werd er gebouwd aan het 
pannaveld. Na enkele weken hameren, boren en timmeren, 
openden we in mei het pannaveld met een feestelijk tornooi. 
Heel wat kinderen en buurtbewoners kwamen kijken en spelen 
op het openingsfeest, maar zeker ook de maanden erna! 
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Project ‘Arbeid’ District Berchem en Project ‘Inclusief’ VDAB

Sinds 4 jaar heeft Kras Jeugdwerk een deeltijdse 
ArbeidsCompetentieBegeleider, of  kortweg ACB’er, in dienst 
(1/5 District en 1/5 VDAB).  Doorheen de jaren slaagt onze 
ACB’er Ilias erin om via vindplaatsgericht werk (= de jongeren 
gaan opzoeken op de plekken waar ze vaak vertoeven) jongeren 
warm te maken om weer actief  bezig te zijn met het zoeken 
naar werk of  om een opleiding te volgen.

Dankzij de unieke vertrouwensband die Ilias, maar ook andere 
collega’ s van het steunpunt hebben met  jongeren uit de buurt 
Oud-Berchem, slagen we erin om heel wat jongeren te bereiken 
en effectief  te helpen bij het zoeken van werk. Voor heel wat 
jongeren leidt deze ondersteuning tot een eerste werkervaring 
of  een traject waardoor ze meer zelfvertrouwen en kansen op 
de arbeidsmarkt krijgen.
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Kras Borgerhout
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Kras Borgerhout organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en 
toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren 
met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. 
We zetten sterk in op participatief  en emancipatorisch werken, 
wat leidt tot een sterk uitgebouwde vrijwilligerskernwerking 
en een engagement m.b.t. competentieverwerving. Er worden 
extra inspanningen geleverd om actieve en receptieve culturele 
activiteiten aan te bieden. Er is een permanent weekaanbod 
en een vakantieaanbod, naast projectwerk en occasionele 
activiteiten. Bovendien zijn we sterk aanwezig op de pleintjes.
Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar.

Het team van Borgerhout bestaat uit 13 personeelsleden (9,75 
VTE), waaronder 2 coördinatoren en 12 jeugdwerkers. Er waren 
ook 6 stagiairs en 55 vrijwilligers.

Generaal Eisenhowerlei 47, 2140 Borgerhout activiteitenlokalen voor kinderen tieners en jongeren, sport- en 
ontmoetingskoer, polyvalente zaal, secretariaat

Kwekerijstraat 92, 2140 Borgerhout activiteitenlokaal  lokalen voor kinderen van 6 tot 8 jaar en voor 
meisjes van 9 tot 11 jaar

Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout activiteitenlokalen voor kinder- en tieneraanbod en jongeren
Openbaar domein Krugerplein spel- en sportactiviteiten outdoor, zomeraanbod,vindplaatsgericht 

aanbod
Basisschool Mikadoschool Kroonstraat speelproject
Basisschool Campus Plantijntje Bleekhofstraat speelproject
Basisschool St. Norbertus Groenstraat           speelproject
Krugerplein, Vinçotteplein en Terloplein Plein Publik

Waar werkt Kras Borgerhout?

Kras Borgerhout kort...
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* uniek geregistreerd    
** gekend en ongekend

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
kinderen 1 151 1 146 1424 222 296 394 6 744 5 438 6 572
tieners 714 696 748 188 191 230 3 768 3 879 3 275
jongeren 906 783 852 173 169 159 3 639 4 928 3 936
Plein Publik 1 397 1 179 1572 niet gekend 12 662 12 583 9 069
TOTAAL 4 168 3 804 4 596 583 656 783 26 813 26 828 22 852

Activiteitsuren Aantal deelnemers* Aantal deelnames**

Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Kras Borgerhout
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TOTAAL 2017 met Plein Publik

sportactiviteiten
kamp
uitstappen
permanent weekaanbod
Plein Publik

33%

4%

14% 4%

45%

Aantal uren contacttijd

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
permanent aanbod 938 770 880 548 398 405 638 455 550
uitstappen 41 66 84 14 78 66 12 12 12
kampen 172 96 96 152 126 143 256 328 328
sportactiviteiten 60 47 75 34 35 35 22 82 75

TOTAAL (zonder Plein Publik) 1 211 979 1 135 748 637 649 928 877 965

Kinderen (6-11j) Tieners (12-15j) Jongeren (+16j)

Het Aanbod Kras Borgerhout
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Kras Borgerhout

“Ik Wij Zij” door de jongerenmeisjes

In 2017 leidden onze jongerenmeisjes de 16de editie van ons 
toneelproject naar een groot succes. Zes jongerenmeisjes uit 
onze werking brachten samen met hun begeleidster Ikrame 
Ghadari het toneelstuk “Ik Zij Wij”. Voor deze leeftijdsgroep 
was het al tijdje geleden dat ze die kans kregen om hun 
creatieve vaardigheden te ontplooien. Met 15 repetities en 3 
voorstellingen in de Rataplan hebben ze, onder begeleiding 
van regisseur Lies Ferny het beste van zichzelf  gegeven. Het 
was een erg knap stuk, waarbij de volle zalen van de Rataplan 
werden meegenomen in de sprookjes van Assepoester, 
Rozerood, Rapunzel e.a.

Ik zij wij.
Assepoester, Rozerood, Rapunzel, Roodkapje  

en de stiefzus.
Daar zitten ze. In hun verhaal. 

Opgevreten, verdronken, weggestopt, verstopt.
Is dit een sprookje of  is het realiteit?

Hoe gaan deze sprookjesfiguren  
om met polarisatie en discriminatie?

 
Ik zij wij.

De jongerenmeisjes van Kras willen jullie graag  
dit verhaal vertellen. 

Dit is meer dan een sprookje, dit is hun verhaal. 
Deze voorstelling kwam vanuit gesprekken en 

improvisatie-oefeningen tot stand.
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Kras Borgerhout

Terlopleinclub

2017 was het jaar waarin we onze pleinwerking op een andere 
manier invulden. Sinds 2014 bieden we vanuit Kras Borgerhout 
Plein Publik aan op het Terloplein en het Krugerplein. We 
merkten dat als het slecht weer werd of  donker of  koud, er 
geen kinderen waren op het plein. In 2017 zijn we gestart met 
duidelijke maandprogramma’s die we vooraf  bekend maakten, 
zodat de kinderen van de pleintjes op de hoogte waren 
van het aanbod. Het grootste voordeel was dat we ook een 
binnenruimte op het Terloplein ter beschikking hadden, waar 
de activiteit altijd kon doorgaan. 

Om ons aanbod beter af  te stemmen op het doelpubliek van 
het Terloplein, besloten we om activiteiten te organiseren 
voor 6 tot 10-jarigen enerzijds en voor 11 tot 14-jarigen 
anderzijds. We merkten immers dat vooral de tieners uit de boot 
vielen bij activiteiten op de pleintjes. In 2018 zullen we deze 
Terlopleinclubs verder optimaliseren.

Opendeur

Op woensdag 27 september stelde onze werking haar deuren 
open voor kinderen, tieners en jongeren uit de buurt. Zo’n 
opendeurdag is de ideale gelegenheid voor de vertrouwde 
leden om na de zomervakantie weer hun weg naar de werking 
te vinden. Ook andere geïnteresseerden konden tijdens deze 
zonnige na-zomerdag kennismaken met een ruim aanbod aan 
sport-, spel- en creaplezier. De straat werd afgesloten, waardoor 
de kinderen en tieners zich konden uitleven op tal van attracties 
zoals onder meer pannafield, summoworstelen en grimme. 
Onze allerkleinsten konden zich amuseren in de kidscorner. 

Binnen waren alle lokalen toegankelijk en organiseerden we 
allerlei workshops: ropeskipping, crea, kickboks… Op de 
sportkoer kon men terecht voor een circusinitiatie. Voor ieder 
wat wils dus. We ontvingen die dag ruim 400 bezoekers: zowel 
eigen leden, andere kinderen tieners uit de buurt, ouders, 
leerkrachten van scholen, buurbewoners, sympathisanten… 
Een speciale dank gaat naar al onze vrijwilligers die van deze 
dag een echt feest hebben gemaakt. Bedankt en tot volgend 
jaar!
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Plein Patrons en Plein Patronas

Via Plein Patrons zetten we in op dialoog tussen de 
verschillende pleingebruikers in Borgerhout en werken we 
rond de sociale cohesie (o.a. via het monitoren in de publieke 
ruimte). De Plein Patrons krijgen de cursus hoofdanimator 
aangeboden om hun taak naar behoren te kunnen  uitvoeren. 
Dit project is mogelijk door de financiële ondersteuning van 
het District Borgerhout. Het is een samenwerking tussen Kras, 
Samen op Straat en JES en bestaat al 3 jaar.

In 2017 zijn er 4 van de 5 Plein Patrons gebleven. Er zijn ook 
2 nieuwe Plein Patrons bijgekomen, die de bijhorende vorming 
gekregen hebben. In 2017 kwamen er ook de eerste vrouwelijke 
Plein Patrons: de Plein Patronas. Dit was een enorm succes, 
want er waren meteen 6 Plein Patronas die op de pleinen hun 
verantwoordelijkheid wilden nemen.

Zomerschool, editie 3

Tijdens de laatste week van juli en de eerste van augustus 
heeft Kras Borgerhout zijn deuren opengesteld voor de derde 
editie van de Zomerschool. . De Zomerschool is een initiatief  
van de stad, waarbij er gefocust wordt op taalstimulering van 
anderstalige nieuwkomers. Het is de bedoeling dat kinderen van 
8-12 jaar die niet langer dan 2 jaar in België zijn, de kans krijgen 
om spelenderwijs kennis te maken met de Nederlandse taal. 

Elke dag stond in het teken van een ander thema zoals: dieren, 
verkeer, kleuren, eten… Twee  begeleiders van onze werking 
staken samen met 2 vrijwilligers hun handen uit de mouwen om 
deze kids super fijne dagen te laten beleven, door bijvoorbeeld 
met hen naar de Zoo te gaan of  door onze koer om te bouwen 
tot een fietsparcours. Tijdens Zomerschool 2017 zijn er 20 
kinderen die op deze manier kennis hebben gemaakt met onze 
werking, waarvan er nu 7 lid zijn geworden bij ons en wekelijks 
naar ons activiteitenaanbod komen.
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Kras KIel/ZuId
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Kras Kiel/Zuid organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk 
vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren uit de wijken 2020 Kiel 
en 2018 Zuid. We doen dit met bijzondere aandacht voor de minder en 
minst kansrijken. Er wordt een permanent basiswerk gerealiseerd van 20 
activiteitsmomenten per week waarbij er plaats is voor projectmatig werk. 
Elke deelwerking gaat ook een keer per jaar op kamp. We staan daarnaast ook 
9 momenten op 3 pleinen op ’t Kiel (Alphons de Cock, GBA-parking en Jan 
Ligthart) en 1 plein in Wilrijk (Michel Willems). Gedurende het hele jaar zijn we 
heel actief  in de openbare ruimte met verschillende evenementen.  
Nog kenmerkend aan Kiel/Zuid is dat we in de samenstelling van onze deelteams 
bewust aan de slag gaan met ‘Fusion teams’. We zijn ook ongelooflijk fier op onze 
grote, enthousiaste en geëngageerde vrijwilligersgroep die we zowel wekelijks in 
het basiswerk inzetten als tijdens de vele evenementen op Kiel/Zuid. 
Het team bestaat uit 12.5 VTE en 20 vrijwilligers.

Waarlooshofstraat 5, 2020 Antwerpen activiteitencentrum met kinder- en tienerlokalen
Pleinen Alphons de Cock, GBA-parking en Jan Ligthart Plein Publik ‘t Kiel
Plein Michel Willems Pein Publik Wilrijk

Waar werkt Kras Kiel/Zuid?

Kras Kiel/Zuid Kort...

Coebergerstraat 35, 2018 Antwerpen activiteitenlokaal voor kinderen, tieners en jongeren 
meisjeslokaal 
kick box ruimte

Kras Kiel

Kras Zuid
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Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Kras Kiel/Zuid

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
kinderen 812 600 1 288 202 232 259 3 533 3 799 4 946
tieners 528 445 940 129 115 149 2 653 3 885 2 698
jongeren 681 663 1 204 292 159 182 4 121 4 068 4 067
Plein Publik 974 1 826 1 100 niet gekend 2 990 4 528 4 285
TOTAAL 2 995,0 3 533,5 4 532,0 623 506 590 13 297 16 280 15 996

* uniek geregistreerd    
** gekend en ongekend
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Aantal uren contacttijd

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
permanent aanbod 649 527 601 430 399 415 518 309 421
uitstappen 35 190 175 42 123 75 35 48 42
kampen 128 160 145 56 128 128 128 94 104
sportactiviteiten 49 32 41 130 42 38 112 249 233

TOTAAL (zonder Plein Publik) 861 909 962 658 692 656 793 700 800

Kinderen (6-11j) Tieners (12-15j) Jongeren (+15j)
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Kras KIel/ZuId

2017: Kras Kiel/Zuid bruist

A’rea 2020
Kras Kiel is vanaf  het begin een actieve partner in A’rea 2020 
-  de nieuwe naam voor Children’s zone. In 2017 zetten we 
daarom jeugdwerkers in bij verschillende scholen. Kras hoopt 
om daarmee een steentje bij te dragen aan het welbevinden 
van de Kielse jeugd op school en het niet-schoolse leren te 
stimuleren… We hopen ook zo de kansen van onze kinderen, 
tieners en jongeren op een positieve schoolcarrière mee te 
vergroten.
In 2017 waren we actief  in 3 lagere scholen: de Piramide, de 
Schakel en Creatopia met een aanbod van leren spelen en 
spelend leren. Maar ook 2 secundaire scholen wilden graag 
jeugdwerk op school uitproberen: Lyceum Expo en KA 
Hoboken. Hier probeerden we de middagpauze gezelliger te 
maken en verzorgden een aanbod voor OKAN-meisjes.
Een paar voorbeelden:

 9 Vanaf  het begin van het schooljaar startten we bij de 
Piramide met een creaclub. Elke donderdag namen een 15-
tal enthousiaste leerlingen uit het 3de en het 4de deel aan 
allerlei creatieve activiteiten. Zo maakten ze bijvoorbeeld 
maskers, een flipboekje, een tableau vivant, tekeningen en 
bedrukten ze t-shirts.

 9 We werkten we ook samen met de Academie van Hoboken. 

Zij gaven workshops, telkens rond een ander thema. 
 9 Op Vrijdag 27 oktober organiseerde Kras Kiel in 

samenwerking met de districtsjeugddienst en de 
Piramide een supercool Halloweenevent: DE MUMMIE 
VAN DE PIRAMIDE. De kinderen van de Piramide 
gingen samen met  ons op zoek naar de moordenaar 
van de mooie Cleopatra en losten het mysterie op. Ze 
konden ondertussen van alles griezeligs knutselen, 
deelnemen aan enge spelen, hotdogs met afgekapte 
vingers eten, geschminkt worden en deelnemen aan een 
“griezelfotoshoot”. De mama’s van de ouderraad hadden 
voor de gelegenheid een smulbuffet gemaakt. Als klap op 
de vuurpijl was de hele feestzaal omgebouwd tot een echt 
spookkasteel dat de harten van jong én oud sneller deed 
slaan.

 9 Sinds het begin van het schooljaar 2017-2018 was Kras 
Kiel in 3 verschillende lagere scholen bezig met ‘Spelend 
Leren’: de Schakel, de Piramide en Creatopia. We werkten 
hiervoor samen met de zorgcoördinatoren van de 
scholen om die kinderen te bereiken waar we het meest 
competentieversterkend mee kunnen werken. Tijdens 
(tussentijdse) gesprekken met de zorgcoördinatoren 
werden processen besproken en bijgestuurd. De ouders 
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van de kinderen kregen ook allemaal een huisbezoek en 
werden geïnformeerd over het leertraject van hun kind. 
‘Spelend Leren’ is pedagogisch en competentieversterkend 
jeugdwerk. We vertrekken daarbij van de ervaringen, 
behoeftes en interesses van de kinderen om zo identiteits-
en talentontwikkeling te stimuleren en te werken rond 
taalstimulering. We werken zoveel mogelijk met individuele 
trajecten en leggen de nadruk op het proces. We zijn vooral 
bezig met het versterken van cognitieve, communicatieve, 
creatieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden. 
Ook leerhouding komt expliciet aan bod.

 9 Sinds oktober 2017 hebben we een samenwerking met het 
Atheneum van Hoboken. De meisjeswerksters van Kras 
organiseerden activiteiten en uitstappen voor de meisjes 
van OKAN (onthaalklassen anderstalige nieuwkomers). 
Deze meisjes zijn nog niet lang in België en vinden vaak 
hun weg niet tot vrijetijdsactiviteiten. Wij brachten het 
jeugdwerk naar hen door tijdens hun middagpauze of  op 
woensdagmiddag leuke dingen samen te doen.  
De nadruk ligt op ervaringsgericht leren: we vertrekken 
vanuit het welbevinden en betrokkenheid van de OKAN-
meisjes om zo tot diepgaand (informeel) leren te komen. 
Ze oefenden spelend hun Nederlands, we versterkten hun 
netwerk, ze leerden zichzelf  beter kennen door reflectie en 
ze oefenden sociale vaardigheden. We gebruikten daarvoor 

o.a. de methodiek van rots en water. Omdat de begeleiders 
vertrekken vanuit aanvaarding en verbondenheid vonden de 
meisjes hier een veilige plek.  

 9 Voor sommige meisjes waren het gewoon fijne 
momenten waarbij ze even al hun zorgen konden 
vergeten en vriendinnen vinden. Andere meisjes 
vonden in de begeleidsters personen bij wie ze 
terecht kunnen met vragen en problemen. Zo 
kregen we bijvoorbeeld hulpvragen over huisvesting, 
tewerkstelling en familiale problemen. We organiseerden 
twee sessies over tewerkstelling samen met onze 
arbeidscompetentiebegeleidster: hoe en waar zoek je een 
studentenjob? Hoe stel je een cv op? 

Kras Zuid
Op de locatie van de Coebergerstraat ontstond een groot 
buurtoverleg met ca. 80 partners. Zij wilden allerlei initiatieven 
in de Brederodewijk opzetten en ondersteunen. Tegelijkertijd 
liepen we ook een traject met PAJ die het gebouw beheert en 
probeerden we het aanbod zo goed mogelijk op elkaar af   te 
stemmen.
Door de vele mogelijkheden die zo ontstonden voor de jeugd 
van ’t Zuid kozen we eind 2017/begin 2018 voor een splitsing 
van Kiel en Zuid. We hopen zo de Brederodewijk weer de 
kansen te bieden die ze nodig heeft.
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Zomeraanbod
In de zomer 2017 probeerden we eens iets anders; omdat we 
merkten dat veel van onze ‘traditionele’ doelgroep op reis is in 
de zomer, zetten we meer in op aanwezigheid in de openbare 
ruimte. We maakten een zomeraanbod dat focuste op brede 
aanwezigheid op de pleinen en organiseerden een aantal grotere 
events - toegankelijk voor iedereen.

Netwerk Kiel
Kras Kiel/Zuid is een zeer actieve partner in de wijk. We 
vertelden al dat we belangrijke partner zijn in de Brederodewijk, 
maar ook op ’t Kiel maken we deel uit van verschillende 
netwerk-en overlegmomenten.

 9 A’rea 2020: samenwerken met scholen en verschillende 
andere partners: zie infra

 9 Nieuwe Autoriteit: ’t Kiel startte ook een project rond 
nieuwe autoriteit. Verschillende jeugdwerkers volgden de 
vormingen en maakten deel uit van de intervisies die op 
regelmatige basis plaatsvinden. We zijn nu deel van ’t dorp 
Kiel en bespreken verschillende cases met zeer diverse 
partners… wordt vervolgd.

 9 Meisjesoverleg: naar aanleiding van enkele loverboy-
verhalen startten we samen met ’t district, ACB JES en 
lokale partners een welzijnsoverleg rond meisjes. Dit leidde 
in ‘t begin tot een aantal zeer moeilijke cases van een 
moeilijk bereikbare doelgroep… wordt vervolgd.

 9 Netsterk 2020: in 2017 ontstond Netsterk 2020, een 
initiatief  dat alle welzijnscases op ’t Kiel wil bundelen en 
wil dienen als aanspreekpunt in cases allerlei (en waar de 
meisjeswerkers makkelijk toegang tot vinden).

Inclusief
We vervolgden ons Inclusief-verhaal met de VDAB. We 
hielpen verschillende jongeren op weg in een arbeidstraject dat 
zoveel mogelijk op hun maat werkt. We probeerden om zoveel 
mogelijk NEET jongeren op ’t Kiel te bereiken en verder te 
helpen… Het project loopt in samenwerking met JES, Formaat 
en Werkvormm.

Open up
De jongeren van ’t Kiel bereikten de apotheose van hun traject 
in Europa. In het project ‘Open Up’ brachten ze een bezoek 
aan het Europese Parlement. Ze overhandigden er ‘ Let youth 
be heard’, een document met de wensen en verzuchtingen van 
jongeren in kansenwijken in Europa. Als klap op de vuurpijl 
gingen ze op internationale uitwisseling in Istanbul en zetten ze 
weer stappen in ‘debate-education’…

Kras KIel/ZuId
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Kras MerKseM
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Borrewaterstraat 125A jongeren activiteitenlocatie
Vrijhandelstraat 34 kinder- en tiener activiteitenlocatie
Ontmoetingscentrum ‘t Dok activiteitenaanbod
Speelplein Borrewaterstraat vindplaatsgericht werken, spel en sportief  aanbod outdoor, vindplaatsgericht aanbod, 

zomeraanbod

Waar werkt Kras Merksem?

Kras Merksem organiseert een kwalitatief, emancipatorisch 
en laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en 
jongeren met bijzondere aandacht voor de minder en minst 
kansrijken in de wijk ’t Dokske en Oud-Merksem.
Een extra accent ligt op het welzijn van de totale doelgroep, 
versterkend en expressief  werken bij tieners en jongeren.  

Bij kinderen wordt er gewerkt vanuit de “welzijnscirkel”. Die 
omvat 3 pijlers:

 9 kinderwerking met inhoudelijke trajecten rond welzijn,
 9 leerondersteuning en Spelend Leren i.s.m. basisschool De 

Luchtballon en 
 9 een maandelijkse moedergroep. 

De welzijnscirkel plaatst het kind centraal in zijn brede context. 

De tienermeisjes hebben een tweeledige werking. Een open 
gedeelte met wekelijks een ontmoetingsmoment en een 
gesloten moment dat inspeelt op welzijnsvragen (zowel 
individueel als in groep), dit om de veiligheid te garanderen. 
Verder spelen dans, toneel en cultuur een prominente rol. 

In het aanbod voor tienerjongens werken we rond studie- en 
beroepskeuze en vormen van hedendaagse cultuur (NextGen 
Jeugdwerk), aangevuld met activiteiten die de leefwereld 
opentrekken. Focus ligt op: samen in de stretchzone gaan en zo 
de leefwereld stapsgewijs en veilig groter te maken.

Bij jongeren wordt vooral ingezet op cultuur, engagement 
en burgerzin. De vrijwilligerswerking wordt ingezet om 
projecten en initiatieven van het eigen steunpunt en partners 
te ondersteunen. Dit wordt in samenspraak met het district 
ondersteund op materieel en pedagogisch vlak. Vorming en 
coaching staan daarbij centraal.

Er wordt een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod 
gerealiseerd, naast projectwerk en experimenteel jeugdwerk 
(bv open instuif  waarbij alle leeftijden welkom zijn).  Het 
vrijetijdsaanbod vindt plaats gedurende 45 weken per jaar.

Het team bestaat uit 7 personeelsleden (5.5 VTE), 7 vrijwilligers 
en 5 stagiairs.

Kras Merksem Kort...
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2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
kinderen 462 338 580 85 75 91 3 404 2 678 3 691
tieners 288 428 592 84 80 84 896 2 573 1 116
jongeren 1 013 758 1 348 111 142 136 3 684 3 526 3 594
TOTAAL 1 763 1 523 2 520 280 297 311 7 984 8 777 8 401

Activiteitsuren Aantal deelnemers* Aantal deelnames**

* uniek geregistreerd    
** gekend en ongekend
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Aantal uren contacttijd

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
permanent aanbod 434 269 313 253 300 285 985 574 703
uitstappen 0 22 26 7 55 60 0 21 23
kampen 28 40 36 28 40 42 28 0 0
sportactiviteiten 13 11 12 13 5 14 53 45 44

TOTAAL 475 342 387 301 400 401 1 066 640 770
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Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Kras Merksem
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Kras MerKseM

Een nieuwe kindergroep      zomerschool 2017

Het werkjaar 2016 – 2017 was een jaar van doorstroming. 
Heel wat tieners stroomden in september 2016 door van het 
tienerluik naar de jongeren. In januari 2017 ging bijna 30% van 
de kinderwerking over naar de tieners. Nieuwe kinderen konden 
dus instromen. Een instroom van een nieuwe groep gaat steeds 
gepaard met een aantal uitdagingen: werken aan groepscohesie, 
regels (dwz wat kan en mag er wel en niet in de kinderwerking), 
zoeken van niveau activiteiten, etc…

Daarop hebben de kinderwerk(st)ers zeer sterk ingezet. Dit 
had als gevolg dat men iets minder inhoudelijk kan ging werken 
rond bepaalde thema’s. De verschuiving naar inhoud voerden 
we in het najaar 2017 door.

In het voorjaar werd er beslist om de Zomerschool op te 
starten. We kozen voor de Zomerschool omdat de opkomst van 
het kinderen zeer laag lag in de zomervakantie. Zo konden we 
een andere doelgroep in de zomerperiode bereiken en zetten 
we onze jeugdwerkers in op het moment dat onze huidige 
doelgroep niet of  weinig aanwezig was. In de voorbereidingen 
werkten we nauw samen met het steunpunt Borgerhout. In juni 
zaten we wekelijks samen om de Zomerschool voor te bereiden 
of  om vormingen te volgen rond het werken met taal m.b.t. 
nieuwkomers. 
De Zomerschool ging door in de eerste 2 weken van juli, steeds 
in de voormiddag. Deze werking werd begeleid door 2 vaste 
begeleiders, aangevuld met 2 vrijwilligsters van het meisjesluik.
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Bewust versterkend jeugdwerk met Tieners

In het najaar van 2016 stelde de tienerwerking haar manier van 
werken in vraag: “Is dit nu de meest versterkende manier van 
werken met deze doelgroep?”. We kwamen tot het resultaat 
dat we eigenlijk veel leerkansen lieten liggen door heel wat 
voor de doelgroep voor te doen en dat de gedragenheid lager 
is bij top down activiteiten en programma’s. Daarom beslisten 
we om vanaf  januari 2017 op een meer coachende manier te 
begeleiden. Dit startte met een programma dat door de tieners 
zelf  werd opgesteld binnen een vooraf  bepaald financieel 
kader en een paar spelregels. De tieners die mee wilden en 
mochten op uitstap gaan, kregen een rol toegewezen. Zo had 
je tieners die voorbereidend werk deden op de computer (bijv. 
route naar zwembad), navigators (die de weg zoeken a.d.h.v. 

de voorbereidingen), aankopers (die ingrediënten, lijnkaarten  
aankochten en de bon + wisselgeld moesten binnenbrengen), 
fixers (die bijv. gaan betalen aan een inkom en cabines regelen 
voor de groep).

We merken énorm veel positieve effecten door deze manier van 
werken. Tieners waren meer betrokken in het hele proces van 
uitstappen. Dit resulteerde in een rustiger gedrag onderweg, 
meer respect voor elkaar en voor de begeleiding en in een meer 
actieve houding naar burgerschap. 

Het doel was om hen op lange termijn te verzelfstandigen zodat 
ze Kras niet meer nodig hebben.

Levensbeschouwelijk Traject met Tieners

De begeleiders van de tienerwerking vonden het belangrijk, in 
kader van het verbreden van de wereld en om radicalisering 
tegen te gaan, om de tieners onder te dompelen in verschillende 
levensbeschouwingen. Na enkele weken netwerken en 
onderhandelen gingen de tieners op bezoek bij een protestantse 
kerk een Joodse synagoge.
In het voortraject werd de plaatselijke Imam betrokken omdat 
heel wat tieners er van uit gingen dat het verboden was binnen 
de Islam om bijvoorbeeld een kerk binnen te gaan. De Imam 
schreef  een brief  waarin hij officieel de toestemming gaf  en 
dat ouders hem altijd mochten contacteren met vragen. In de 
protestantse kerk werd er een spel georganiseerd doorheen 
het gehele gebouw en bij de Joodse synagoge kregen ze een 
grondige rondleiding. Op het einde van het traject werd er 
een interactieve quiz in elkaar gestoken met elementen die zij 
tegenkwamen op de 2 plaatsen. 
We willen dit project verder zetten. Nu hebben bijv. met een 
boeddhistisch centrum contacten gelegd.
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Fietsatelier i.s.m. district Merksem & Kringloopwinkel

Via de wijkbudgetten van het district Merksem werden er in 
2016 koffers met werkmateriaal om o.a. fietsen te repareren 
aangekocht door een buurtbewoner. Dit werkmateriaal lag 
onder het stof  in het Ontmoetingscentrum De Mess. We 
kregen de vraag van het district om hiermee iets te doen. We 
zochten een “fietsvakman” om onze tieners bij te staan met 
raad en daad. We kwamen uit op een medewerker van het 
kringloopcentrum te Merksem.
Er werd een traject opgezet waarbij we in de zomervakantie 
een fietstocht wilden maken naar een zwembad. Om dit traject 

vlot te kunnen fietsen, moesten de fietsen van de tieners in 
orde zijn. Tijdens instuiven konden de tieners hun fiets laten 
bekijken en werden de werken geïnventariseerd, zodat we exact 
wisten welk materiaal we nodig hadden. Daarna kwamen alle 
tieners met hun fiets en werkten ze samen met de vakman en 
de begeleiding aan hun fietsen. Tieners die geen fiets hadden 
om in orde te brengen, mochten aan een fiets sleutelen van de 
kringloopwinkel. Zo brachten de tieners hun eigen fietsen in 
orde, hielpen anderen en leerden hun fietsen te onderhouden en 
eventueel te herstellen.

Opknapwerk van de Jongeren

In samenspraak met de jongeren werd het jeugdhuis aan de 
Borrewaterstraat helemaal opgefrist met een nieuwe lik verf  
binnen, dit na 8 jaar. Jongeren beslisten hoe ze het jeugdhuis eruit 
wilden laten zien. In de kerstvakantie en begin 2017 werden de 
werken gestart. Tijdens deze 2 weken werd alles opgefrist.

In december 2015 werd er een pannaveld uit recuperatiemateriaal 
gebouwd door de jongeren samen met Atelier Recup. Het 
pannaveld was aan herstelling toe. In het voorjaar werd er 
recuperatiehout verzameld. Tijdens de paasvakantie werd het 
pannaveld geschilderd met een beschermende zwarte lak en 
werden stukken hout vervangen zodat het pannaveld weer 2 jaar 
mee kan.



48

Pop Up Jeugdhuis voor Jongeren

Tijdens de toezichtvergaderingen kregen we te horen dat er 
regelmatig overlast is in de omgeving van JH Bouckenborgh 
en omgeving. De groepen die daar rondhangen gaven aan 
dat ze nood hadden aan een plek om te “ont-moeten”. Door 
het slechte weer en het sneller donker worden, gingen ze 
naar nachtwinkels, bankkantoren, bankjes in de straat naar 
Bouckenborgh. De overlast speelde zich vooral af  tussen 16u 
– 20u. Het jeugdhuis Bouckenborgh startte pas om 20u en 
kon dit probleem dus niet oplossen. Bovendien had Jeugdhuis 
Bouckenborgh geen ervaring met onze doelgroep.

We bespraken of  we hierop een antwoord konden bieden. Dit 
zou immers een kans kunnen zijn om nieuwe doelgroepen te 
bereiken, wat dan weer een opportuniteit betekende voor de 
ACB-medewerker, die zo extra begeleidingen kon opstarten. We 
hadden wel de kennis om met deze doelgroep te werken, maar 
geen middelen en geen locatie. Ook het district kwam niet pro-
actief  met middelen over de brug om deze doelgroep tegemoet 
te komen.
Dus bekeken we het aanbod van de jongeren opnieuw: één 
moment, met name donderdag, beslisten we te verzetten van de 
wijk het Dokske naar de rechterremise van Bouckenborgh.
Via kleine interne besparingen binnen het steunpunt konden 
we met een beperkt budget een instuifruimte inrichten met 
tweedehandsmaterialen. Na gesprekken met Bouckenborgh 
kregen we een instuifruimte ter beschikking die zich recht 

tegenover het jeugdhuis bevindt, volledig kosteloos. Twee 
jongerenwerkers en één ACB-medewerker vormden de basis 
van het pop-up jeugdhuis. Ze werden bijgestaan met de jeugd-
toeleider van het CC van Merksem en een medewerker van 
Bouckenborgh die kwam kijken hoe onze jongerenwerkers 
werkten.
Er werd een periode vastgesteld om proef  te draaien: mei en 
juni 2017.

De wijkpolitie had flyers van het pop-up jeugdhuis in de combi 
liggen om jongeren te sensibiliseren niet rond te hangen, maar 
dat er voor hen een plek is.

Bevindingen na proefperiode:
 9 Mei 2017 was een succes, zeer diverse opkomst (mix van 

huidige doelgroep Dokske en groep nieuwe jongeren)
 9 Periode is te kort voor een duidelijk beeld te vormen (wat 

is bijvoorbeeld de opkomst bij slecht en donker weer?)
 9 Ramadan zorgde voor een zeer lage opkomst, zodat juni zo 

goed als leeg was.
 9 Knappe samenwerking tussen verschillende partners in één 

werking.
 9 Meer reclame maken bij partners.
 9 We gingen doelgroep vindplaats gericht gaan zoeken om ze 

toe te leiden naar het jeugdhuis.
 9 Zouden dit willen verder testen.
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Kras noord/daM
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Everaertsstraat 97-99, 2060 Antwerpen Uitgebreid kinder- tiener- en jongerenaanbod
Joossensgang 14, 2060 Antwerpen Circusaanbod voor kinderen, tieners en jongeren
Het Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen Dansworkshops voor meisjes en allerlei evenementen
Park Spoor Noord Spel- & sportactiviteiten en evenementen
Stuivenbergplein, Jos Verhelstplein, Sint-Jansplein Plein Publik  
Slachthuislaan 7 basisaanbod Kras Dam

Waar werkt Kras Noord/Dam?

JACO Kras Noord/Dam organiseert een kwalitatief, emancipatorisch 
en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen (6-9), tieners (10-14) en 
jongeren (14-25) met extra aandacht voor de meest maatschappelijk 
kwetsbaren.  We realiseren een permanent week- en vakantieaanbod.  
Het accent ligt op het laagdrempelige karakter van de werking 
onder meer door het werken met gemengde  (gender en etnisch- 
culturele) groepen.  Als JACO besteden we ook veel aandacht aan het 
verwerven van sleutelcompetenties d.m.v. groepstrajecten. Er is een 
interessegericht aanbod met een circuswerking, een danswerking en 
sinds dit jaar een bouwspeelpleinwerking.  We beschikken over een 
uitgebreid netwerk en zijn trekker van het samenwerkingsverband ‘De 
Noordpoel’ die gezamenlijke activiteiten en evenementen organiseren 
voor kinderen en tieners in Antwerpen Noord. 
Het aanbod heeft plaats gedurende 47 weken per jaar. 
Het team bestaat uit 17 personeelsleden , ca. 20 vrijwilligers en 15 
stagiairs.

Kras Noord/Dam Kort...
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2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
kinderen 1445 1308 1492 387 401 358 11445 9865 9698
tieners 378 370 1172 169 147 134 1974 3009 4443
jongeren 256 193 420 103 101 71 1634 1221 2183
Plein Publik 729 749 816 niet gekend 4426 4191 3669
TOTAAL 2 808 2 619 3 900 659 649 563 19 479 18 286 19 993

Activiteitsuren Aantal deelnemers* Aantal deelnames**

* uniek geregistreerd    
** gekend en ongekend
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Aantal uren contacttijd

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
permanent aanbod 1 262 671 1 085 306 238 245 242 133 178
uitstappen 63 93 85 28 111 126 14 28 32
kampen 120 120 120 44 40 43 0 0 0
sportactiviteiten 192 69 135 80 12 63 26 14 24

TOTAAL (zonder Plein Publik) 1 637 953 1 425 458 401 477 282 175 234

Kinderen (6-11j) Tieners (11-15j) Jongeren (+16j)
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Kras noord

2017 Noord: Kwalitatiever, groter, beter...

Projectwerk in ons basisaanbod
We hebben in 2017 enkele toppertjes tussen onze 
projecten gehad.  Ten eerste deden we mee aan het 
steunpuntoverschrijdend tandenproject.  Vanuit de verschillende 
steunpunten merkten we dat de tanden van onze kinderen en 
tieners niet altijd goed verzorgd waren.  Samen met de kinderen 
en tieners zijn we via een spel aan de slag gegaan om hen te 
duidelijk te maken dat een goede tandverzorging belangrijk is.  
Daarnaast kwam er een “super”-tandarts langs die de tanden 
van alle kinderen bekeek, voor elk kind een verslagje maakte, 
zodat de ouders hiermee verder kunnen.  Iedereen kreeg ook 
een setje met de zaken die ze nodig hebben om hun tanden 
goed te verzorgen.  De kinderen spreken er nog over…
Samen met Buurtsport zetten we gedurende een achttal weken 
een fietsproject op voor 25 kinderen.  Dit in twee groepen: 
kinderen die nog niet konden fietsen en kinderen die al een 
beetje konden fietsen.  Het was de bedoeling dat ze op het 
einde van het project goed konden fietsen en zich op een 
veilige manier door het verkeer konden begeven. 20 van de 25 
kinderen zijn hierin geslaagd.
Ook in 2017 hadden we een zwemproject in samenwerking met 
2 zweminstructeurs.  We merkten dat meer en meer kinderen 
en tieners niet kunnen zwemmen en zelfs bang zijn voor water.  
Daarom startten we in 2017 een project op met de bedoeling 
om kinderen en tieners te leren om zich op een veilige manier 
in het water te begeven en, belangrijker, om ze te leren hoe 
ze zichzelf  veilig naar de kant en uit het water kunnen halen.  
Een 20-tal kinderen namen deel aan het project.  Veel van de 
deelnemers durven nu in het water en kunnen op een veilige 
manier uit het water komen.   

Spelend leren
In 2017 organiseerden we Spelend Leren wekelijks voor 15 à 20  
vaste kinderen die door middel van spel beter Nederlands leren 
of  beter leren rekenen.   Het was in vergelijking met andere 
activiteiten erg intensief  voor de begeleiders.  We voorzagen 
1 begeleider per 3 à 4 kinderen. We organiseerden dit project 
samen met de lerarenopleiding van beide hogescholen in 
Antwerpen.  Zo konden we voldoende begeleiding voorzien en 
elke week met iets creatiefs tevoorschijn te komen, waardoor 
de kinderen geprikkeld bleven.  Anders dan bij spelend leren in 
andere Kras-werking koppelden we er geen huistaakbegeleiding 
aan vast.  Er waren in 2017 uitzonderlijke goede studenten die 
ons hielpen…  Dank!

Kampen en Sleepovers
Er waren 2 kampen in 2017.  Een meisjeskamp in de 
Paasvakantie met een 25-tal meisjes van 10 tot 18 jaar en een 
kinder- en tienerkamp (40-tal) in de zomervakantie.  
Dit was de tweede editie van meisjeskamp.  Het was een mix 
van meisjes die voor het eerst op kamp gingen en meisjes die 
dat al 5 keer hadden gedaan.  Het was interessant om te zien 
hoe er een geweldige dynamiek in de groep ontstond tijdens het 
kamp: de veteranen die de anderen op sleeptouw namen.  Voor 
een aantal meisjes was het de eerste keer dat ze ergens anders 
overnachtten. De eerste keer een avondspel in het bos, de 
eerste keer gezellig kampvuur, de eerste keer een bonte avond.  
Er ontstonden hechte vriendschappen die hopelijk heel lang 
meegaan.  
Voor veel van onze kinderen en tieners was het kamp het 
hoogtepunt van de zomer.  Het is de enige keer dat ze op 
“vakantie” gaan.  Samen met andere op een grote kamer liggen, 
kampen bouwen in het bos, met de zaklamp ’s avonds een spel 
spelen…  
Voor alle tienermeisjes en jongens die niet mee op kamp 
mochten, organiseerden we in 2017 drie sleepovers.  In onze 
eigen gebouwen een nachtje overnachten is immers minder 
hoogdrempelig dan op kamp gaan.  We hopen een klein beetje 
dat we met de sleepovers de drempel voor de ouders verkleinen 
zodat hun kinderen in de toekomst mee op kamp kunnen.
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ACB- werking
Ulli, onze ACB’er, is na vier jaar een bekend gezicht voor de 
jongeren in de wijk.  Vele kennen hem en weten dat ze bij 
Ulli terecht kunnen i.v.m. hun zoektocht naar werk of  als ze 
vragen hebben over een opleiding.  Ulli had in 2017 een 100-tal 
trajecten met jongeren, waarbij een gedeelte momenteel aan het 
werken is.  
Noemenswaardig is de intensieve reachtruck-opleiding die 
enkele jongeren vanuit Kras Noord volgden en waarvan 80% 
momenteel een job heeft.
TalentWerkt @TRIX, Kras Jeugdwerk Noord en zijn ACB 
medewerker staken hun schouders mee onder het project 
TalentWerkt @Trix dat vanuit Kras Centraal werd getrokken 
samen met Steunpunt Merksem & Borgerhout. Het was de 
eerste editie en meteen een schot in de roos. Dit event richtte 
zich hoofdzakelijk tot jongeren +18 en potentiële werkgevers, 
aangevuld met heel wat workshops van verschillende partners 
die zich toespitsen op het thema “Arbeid”.

Netwerk & samenwerking
Zoals al vermeld, hebben we een sterk netwerk tussen de 
jeugdwerkpartners in Antwerpen Noord.  Er is de Noordpoel 
waarvan we de trekker zijn.  De verschillende werkingen en 
hun professionele krachten kennen elkaar goed waardoor we 
snel kunnen inspelen op vragen en noden van onze kinderen 
en jongeren.  Daarnaast trachten we goede contacten te 
onderhouden met de verschillende scholen die zich in de 2060 
bevinden.  We zijn aanwezig op belangrijke schoolse momenten 
(bv. schoolfeesten) en stellen ons geregeld voor in scholen.  In 
2017 bezochten ook een 6-tal klassen onze werking.  Met een 
aantal scholen lopen de contacten momenteel goed, waardoor 
we, indien nodig, makkelijk een overleg kunnen plegen.

Burgerbegrotingsproject “Jos Verhelstplein”
Via de Burgerbegroting dienden we een project om de sociale 
samenhang rond het Jos Verhelstplein te versterken.  We 
trachtten om via allerlei activiteiten de dialoog tussen de 
verschillende bewonersgroepen te verbeteren.  Het was en is 
niet altijd gemakkelijk om samen te leven op het zelfde stukje 
plein.  Door allerlei activiteiten te organiseren, creëerden 
we in de eerste plaats de gelegenheid voor de verschillende 
bewonersgroepen (kinderen, jongeren, ouders en bejaarden) 
om beter met elkaar te communiceren.  Er is nog veel werk, 
maar we merken wel dat er meer met elkaar wordt gesproken en 
minder snel naar elkaar wordt geroepen.  

Kras noord
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Kras daM

Kras Dam 2 jaar bouwen, spelen en creëren

2017 betekende een verdubbeling van het aantal deelnames bij 
Kras Dam. Omdat vrije tijd ook echt vrije tijd moet zijn kiest 
Kras Dam voor een aanbod waarbij kinderen van 6 – 14 jaar 
zelf  hun speelstructuur kunnen bepalen.
We zorgden voor een zeer divers aanbod dat mee mogelijk 
gemaakt werd door 25 enthousiaste jongeren die zich wekelijks 
engageerden als vrijwilliger en animator. 
We lieten ons graag inspireren door de verbeelding van de 
kinderen en dat resulteerde in fantastische creaties. 

De vrijwilligers!        Buurtgericht
De vrijwilligers bij Kras Dam konden rekenen op coaching van 
de jeugdwerkers. Samen met hen evalueerden we de activiteiten. 
Tijdens de schoolvakanties bereidden de vrijwilligers mee het 
aanbod voor. 
We maakten tijd en ruimte voor individuele gespreken, 
groepsdynamische activiteiten en het aanreiken van vorming.
Samen met de vrijwilligers bouwden we aan een leuke speelplek 
voor de kinderen. 
Momenteel kunnen we rekenen op 25 jongeren die wekelijks 
meewerken aan het verhaal van Kras Dam. 

De Dam-wijk staat nog voor grote infrastructurele uitdagingen. 
Naast onze wandelingen in de wijk en de huis/partnerbezoeken 
probeerden we actief  mee op zoek te gaan naar welke rol we 
hierin konden spelen. 
Door de vele veranderingen in de wijk verkenden we een 
aantal atypische locaties. We ontdekten op die plaatsen 
kunstenaarscollectieven zoals de Rooftoptigers, Piazza 
Del Arte, Aerosolkings… Uiteraard gebruikten we deze 
opportuniteit om samen met hen op zoek te gaan naar een 
verruiming van de leefwereld van onze kinderen. 
Bijv.: onze kinderen gaven mee invulling aan een modulaire 
tetraëder die later ook echt in de wijk geïnstalleerd werd. 

Gezinsdagen   

Ook ouders en het hele gezin kunnen komen proeven van 
het aanbod bij Kras Dam. Meermaals per jaar stellen we ons 
aanbod open voor mama’s en papa’s zodat zij mee kunnen 
proeven van de belevingswereld van hun kinderen.
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Kras sport
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Kras Sport is het enige thematische Kras-steunpunt dat zich 
niet tot één bepaalde wijk of  buurt richt.
Kras Sport biedt competitief  en recreatief  zaalvoetbal aan. 
Het competitieve luik staat in het kader van de jeugdopleiding 
en werkt aan de doorstroming naar hogere sportniveaus van 
geselecteerde kinderen, tieners en jongeren. Het recreatieve 
luik wil zoveel mogelijk kinderen, tieners en jongeren aan het 
sporten krijgen. 
Daarnaast zet Kras Sport sterk in op de opleiding van 
jonge vrijwilligers, het aanscherpen van de ouderparticipatie 
en de verhoging van de diversiteit in de bereikte 
deelnemersgroepen. Sinds 2010 wordt er specifiek ingezet op 

het zaalvoetbalprogramma voor meisjes vanaf  12 jaar. Naast 
de kwalitatieve jeugdopleiding zaalvoetbal wordt steeds meer 
geïnvesteerd in de organisatie en ondersteuning van recreatieve 
tornooien op buurtpleintjes. 
Kras Sport ondertekende de Panathlon Verklaring over ethiek 
in de jeugdsport.  

Kras Sport werkt met 5 professionele medewerkers (4,25 VTE), 
8 permanente vrijwilligers-monitoren en tientallen occasionele 
vrijwilligers bij evenementen en tornooien. Kras Sport geniet 
eveneens ondersteuning van topsportmedewerkers. 

Kras Sport Kort

Kras sport
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Kinderen 
36%

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
kinderen 1 345 1 320 1 327 683 680 678 14 102 14 009 14 156
tieners 930 923 926 259 250 256 8 589 8 506 8 563
jongeren 872 865 877 220 211 222 8 098 8 032 8 092
TOTAAL 3 147 3 108 3 130 1 162 1 141 1 156 30 789 30 547 30 811

Activiteitsuren Aantal deelnemers* Aantal deelnames**

* uniek geregistreerd    
** gekend en ongekend
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Kras sport
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Overzicht seizoen 2016/2017

Het basisaanbod van het seizoen 2016/2017 is zo goed als 
identiek als dat van het vorige seizoen.

Recreatief luik
Jongens
In 8 verschillende sporthallen over het grondgebied van de stad 
Antwerpen organiseerden we wekelijkse recreatieve trainingen 
voor 21 groepen tussen 5 en 16 jaar. In vergelijking met het 
vorige seizoen schrapten we er geen enkel activiteit. Het 
meisjesaanbod dat midden vorig seizoen opstartte, hebben we 
verder gezet. 
Sinds midden januari zijn we ook actief  in de wijk Linkeroever: 
we zijn daar gestart met een zaalvoetbalaanbod voor kinderen 
tussen 5 jaar en 13 jaar, verdeeld in leeftijdsgroepen. 

Naast de groepen van linkeroever die nog in opbouw 
zijn, waren alle groepen volzet. Afhankelijk van de 
aanwezigheidsgraad schreven we meer of  minder kinderen in. 
Voor zeer kwetsbare doelgroepen probeerden we steeds ruimte 
te laten. 
Door het nieuwe aanbod in Linkeroever slagen we er meer 
en meer in om kinderen van 5 tot 13 jaar in eigen buurt te 
laten sporten. Vanaf  de leeftijd van 14 jaar zijn de jongeren al 
mobieler en kunnen ze ook buiten hun wijk gaan sporten.

Meisjes
Voor het seizoen 2016/2017 was er een aanbod voorzien voor 
3 leeftijdscategorieën in buurtsporthal All Inn (Antwerpen 
Noord) en dit voor meisjes van 5 jaar tot 11 jaar, meisjes van 
12 jaar tot 15 jaar en + 15 jaar. In buurtsporthal Kiel was er een 
aanbod voor meisjes van 12 tot 16 jaar.

Het aanbod voor de mini mesjes (5 – 11 jaar) was dit seizoen 
weer  een groot succes. In het eerste deel van seizoen werd 
deze groep begeleid door 2 vrijwilligsters ondersteund door 
professionele medewerkers van Kras Sport. Een aantal meisjes 
zijn doorgestroomd naar de damesgroep.

Door het aanbod op het Kiel hebben we tijdens het seizoen 
2016/2017 30 unieke meisjes bereikt.
Het succes van deze groep is te danken aan de samenwerking 
met Kras Kiel en de gevoerde promoties via zowel de 
jeugdwerkster als de sportmedewerkster.

Naast de minimeisjes en tienermeisjes hadden we tijdens het 
seizoen 2016/2017 eveneens een aanbod voor meisjes +15 
jaar, deze groep noemen we ook de damesgroep. In deze groep 
hebben we weliswaar minder unieke deelnemers dan vorig 
seizoen, maar de groep is nu veel regelmatiger en consistenter 
dan het afgelopen seizoen. Met een gedeelte van deze meisjes 
nemen ook deel aan de damescompetitie van het K.V.V., vanaf  
dit seizoen voetbal Vlaanderen.

Naast het wekelijkse aanbod hebben we tijdens het seizoen 
2016/2017 een damesweekend aan zee gekoppeld aan een 
voetbaltornooi in de Haan. 
Bovendien organiseerden we in samenwerking met JES 
Borgerhout voor de tweede maal Shoot voor meisjes op de 
binnenkoer van De Branderij. We bereikten 40 meisjes verdeeld 
over 10 ploegjes. 
Een aantal meisjes liepen de Reuzenloop, met een goed sportief  
resultaat.
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Competitieve luik 

Jongens 
In het seizoen 2016/2017 zijn we met 10 jeugdploegen gestart 
in de jeugdcompetitie van de Vlaamse zaalvoetbalbond. We 
hebben onze ploegen verspreid over regio centraal en noord.
Naast de 10 jeugdploegen beschikken we ook over 1 
doorstromingsploeg in de Vlaamse competitie regio centraal. 
Aan deze competitie nemen jongeren deel van 15 jaar en ouder.
Vanuit deze groep stromen onze jongeren door naar de 
belofteploeg van Futsal Topsport Antwerpen.
Onze jeugdwerking is door de Vlaamse zaalvoetbalbond voor 
de derde jaar op rij  met het gouden jeugdlabel bekroond.
Dit betekent dat onze jeugdwerking zeer hoog scoorde op 
de volgende criteria: aantal jeugdploegen en leden, promotie-
evenementen, jeugdbeleid, aantal gediplomeerde trainers, aantal 
trainingsuren, volgen van bijscholing, samenwerkingsverbanden 
en ethisch verantwoord sporten. We behaalden 195 op 200 
punten.

Met het competitief  aanbod hebben 38 unieke deelnemers 
bereikt onder de 12 jaar en 70 unieke deelnemers boven de 12 
jaar. Alle groepen samen hebben 254 trainingsmomenten gehad 
en 140 wedstrijden afgewerkt.
Weer was dit een topjaar op sportief  vlak met 3 ploegen 
regionaal kampioen, 3 ploegen Vlaams kampioen en 1 Belgische 
tittel.

Ook tijdens het seizoen 2016/2017 hebben onze ploegen in 
verschillende regio’s gespeeld. De spreiding over verschillende 
regio’s biedt mogelijkheden maar betekent ook grotere 
verplaatsingen. Om deze verplaatsingen te kunnen waarmaken 
rekenen we op ouders om met onze spelertjes te rijden.

Dames
Ondanks de wispelturigheid van deze doelgroep slagen wij er 
steeds in om een ploeg samen te stellen om de wedstrijden te 
spelen. De meisjeswerkster moet heel erg motiverend werken, 
maar het resultaat mag er zijn. De hele competitie is afgewerkt 
zonder noemenswaardige problemen en ook sportief  was het 
een succesvol sportjaar. Onze dames zijn derde geëindigd en 
mochten overgaan naar een hogere reeks.
De doorstroming van de tienergroep naar de damesgroep is 
ook vlotjes verlopen. 
Een aantal meisjes van onze damesploeg worden op 
verschillende evenementen als vrijwilligers ingezet. 

Jeugdhuizencompetitie
De jeugdhuizencompetitie is uitgegroeid tot een vaste waarde 
binnen ons basisaanbod. Deze competitie is bedoeld voor 
tieners tot 15 jaar en de focus ligt op tieners die niet in 
clubverband zijn aangesloten.
Door de samenwerking met de verschillende jeugdwerkingen 
zijn we er in geslaagd om voor dit sportseizoen 13 teams 
bijeen te krijgen. Het gaat hier over minstens 140 tieners die 
op regelmatige basis een wedstrijd kunnen spelen. Er waren 88 
wedstrijden tussen half  oktober en eind april.
De wedstrijden werden op twee locaties gespeeld: in de 
Buurtsporthal All Inn en de Sportschuur Hoboken en dit 
telkens op zaterdagavond.
De wedstrijden werden bewust geleid door jonge 
scheidsrechters uit de eigen jeugdwerking.
Voor het volgende seizoen zullen we met twee leeftijdsgroepen 
werken omdat er nu een te groot leeftijdsverschil was.

Antwerp Street soccer
Het Antwerp Street Soccer was al aan zijn tiende editie toe. 
De voorrondes vonden zoals elk jaar plaats op verschillende 
Antwerpse pleinen en in samenwerking met verschillende 
partners die actief  zijn rond die pleinen zoals Kras jeugdwerk, 
Formaat, Buurtsport en District Borgerhout.

Tijdens de verschillende voorrondes  hebben we 368 spelers 
ouder dan 15 jaar bereikt vanuit de verschillende wijken. Naast 
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de deelnemers aan het tornooi bereikten we ook heel wat 
kinderen tieners en jongeren door het extra aanbod naast het 
voetbal. Op vier pleinen was er bijvoorbeeld ook een voorronde 
van Electrabel Street Heroes.

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan organiseerden we de 
finale in Park Spoor Oost. Naast het voetbal konden kinderen, 
tieners en jongeren ook proeven van verschillende sporten zoals 
fitness, basketbal, fietsen, gevechtsporten, tafeltennis enz… De 
meeste van deze sporten werden begeleid door jongeren van 
Sport Your Dream.

Door samenwerkingsverbanden op te zetten met verschillende 
partners zoals het District Borgerhout, Kras jeugdwerk, Samen 
Op Straat en tal van vrijwilligers slaagden we er in om er een 
feestelijke editie van te maken, waar meer dan 500 jongeren aan 
de verschillende sporten hebben deelgenomen. 

Youth street soccer 2140
Youth Street Soccer werd vorig seizoen enkel op Borgerhoutse 
pleinen georganiseerd. Maar na een positieve evaluatie besloten 
we om het uit te breiden naar pleinen in Hoboken. Voor het 
volgende seizoen hebben we de ambitie om in minstens vier 
Antwerpse districten actief  te zijn.

Op elk plein trachtten we samen te werken met de verschillende 
partners die op dat plein actief  zijn en werden jongeren 
uit de buurt ingeschakeld als vrijwilliger. Dit vergrootte de 
gedragenheid van het project dat stilaan uitgroeit tot een vaste 
waarde.

Driedaagse Frankrijk/Moeskroen
Begin januari combineerden we het tornooi van Frankrijk en 
Moeskroen met een driedaagse uitstap voor zowel de miniemen, 
kadetten A en B, scholieren A en B. Dankzij de inzet van enkele 
ouders zijn we erin geslaagd om 39 spelers aan beide tornooien 
te laten deelnemen.
Zowel in La Basse als Moeskroen waren er ploegen aanwezig 
vanuit heel Europa, zo hebben onze spelertjes de kans gekregen 
om zich te meten met hun leeftijdsgenoten van topclubs als 
Roma, Dortmund, Parijs enz..
Onze eerstejaars zijn in Frankrijk tot in de halve finale geraakt, 
wat voor zo’n jonge ploegjes een topprestatie is. In Moeskroen 
hebben we onze tweedejaars in stelling gebracht en ook zij 
hebben het waargemaakt: ze zijn met de hoofdprijs gaan lopen.

Voetbalweek
Tijdens het seizoen 2016/2017 hebben we 1 voetbalweek 
georganiseerd. Het thema was gezonde voeding, verzorging 
en hoe je als sportman moet leven voor je sport. Er was een 
kinesist aanwezig om de kinderen de nodige verzorging en 
informatie te geven.

Shoot
Tijdens de paasvakantie organiseerden we Shoot in 
samenwerking met JES Borgerhout voor kinderen, tieners 
en jongeren. Door de overrompeling van vorig jaar werkten 
dit jaar met voorinschrijvingen. We hadden plaats voor 8 
kinderploegen, 20 tienerploegen en 20 jongerenploegen. 
Uiteraard waren er ook randactiviteiten voor de kinderen, 
tieners en jongeren.
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Soccer Trophy
Soccer Trophy is een sportevenement georganiseerd door 
Sportizon in Park Spoor Noord tijdens de kerstvakantie. Kras 
Sport nam deel met 11 ploegen.

Uit ervaring wisten we dat de niet-georganiseerde jeugd of  
gewone jeugdwerkingen geen aansluiting vonden, daarom 
besloten wij om een dag te organiseren op maat van deze 
doelgroep.

In samenwerking met Sportizon hielden we op 2 januari een 
initiatiedag. Sportizon stond in voor de infrastructuur en 
Kras sport nam de sportieve organisatie op zich. Door een 
methodiek te hanteren die beter aansluit bij de doelgroep 
hebben wij meer dan 450 kinderen, tieners en jongeren bereikt 
die anders geen toegang hadden tot dit evenement.

Voor het seizoen 2017/2018 zullen we nog meer inzetten om 
niet-georganiseerde groepjes aan het hoofdtornooi te laten 
deelnemen.

Kras Speelt
Kras Speelt is een jaarlijks evenement dat georganiseerd wordt 
door alle Kras-steunpunten samen voor kinderen tussen 6 en 12 
jaar. Kras Sport stond in voor het sportieve aanbod, dat onder 
andere bestond uit een BMX-parcours en een voetbalparcours.
Door het mooie weer was het een voltreffer en dit zowel qua 
opkomst als qua activiteiten.

Scholentornooi
Ook dit jaar was er een groot tornooi voor de derde graad 
van het lager onderwijs. Het thema was dit jaar het WK 2018.
Dit tornooi werd opgezet door het district Borgerhout in 
samenwerking met een aantal Borgerhoutse scholen en Kras 
Sport. Er waren maar liefst 54 ploegjes van 7 leerlingen.
Omwille van het succes van de vorige jaren duurde het 
tornooi de hele dag; zo kregen alle kinderen voldoende 
speelgelegenheid.

Goals For Girls
Naar aanleiding van het winnen van de CERA-prijs door onze 
meisjeswerking hielden we een meisjessportdag ter promotie 
van sport voor meisjes. Naast zaalvoetbal proefden de meisjes 
ook van dans en zelfverdedigingsport. Met een fantastische 
opkomst van meer dan 150 meisjes en de positieve sfeer was dit 
een geslaagde dag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Sport Your Dream
Sport Your Dream: we stimuleerden jongeren om een opleiding 
te volgen tot sportmonitor, om sport aan te bieden in de 
openbare ruimte in hun wijk. Via deze weg kunnen jongeren 
iets betekenen in hun buurt waardoor hun zelfvertrouwen stijgt. 
Verder zullen deze jongeren ook trajecten kunnen volgen om 
zich te versterken voor de arbeidsmarkt. 
We startten 2017 met een vijftal jongeren; inmiddels hebben 18 
jongeren het SYD-traject gevolgd.
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Kras WerKt saMen Met...
Kras werkt samen met heel wat partners: lagere scholen, hogescholen, sociale organisaties, culturele centra, overheidsdiensten, 
bewonersgroepen, buurtcentra, jongerenorganisaties, sportverenigingen... 

11.11.11
ABC-huis
ABVV
ACV
ADAM
Adviesraad 
   Opvoedingsondersteuning
Algemeen Onderwijsbeleid
   Stad Antwerpen
Almawada
Antwerp Bowling
Arenberg
Arktos
AP Hoge school
Atlas
Atletiek Beerschot
Bewonersgroep 
   living @ dokske
Bibliotheken
Blauwe Regen
Bloso
BNP Paribas Foundation
Bojan
Bouwspeelplein
Bowling Stones Antwerpen
Burgerbegroting A’pen
Business & Innovatie A’pen
Buurtcentrum Posthof
Buurthuis de Drei pleintjes
Buurtregies Antwerpen
Buurtsport Antwerpen
Buurtsporthal Kiel
Buurttoezicht
CC Berchem
CC Merksem
Cel Diversiteit Politie
Centraal Meldpunt Onderwijs
Chiro Dolfijn
Cinema zuid
Cultuurantenne
Cultuurnet
Cultuurparticipatie
Cultuurraden Districten
Cultuurtoeleiders
Dstrict Antwerpen
District Berchem
District Borgerhout
District Merksem
De Beeldekens
De Boekenkaravaan
De Grote Robijn
De Notelaar
De Schakel Hoboken
De Schoolbrug
De Veerman
Eglantier
EHBJ
El Moutaqbal
Elegast Buurtwerking

Ell Circo d’ell Fuego
Ella vzw
Emmaus Kiel
Fed overheidsdienst justitie
Formaat vzw
FOS Open Scouting
Free Clinic (Straathoekwerk)
FT Antwerpen
Gamebox
GBA
Hakatoo
Het Paleis
Het Plantintje
HIK
HoGent
Hopper Jeugdverblijf
IDEA
Ieders Stem Telt
Ieper (voetbal)
Impulsfonds voor 
   migrantenbeleid
Infrax
JAC +
Jc Bouckenborgh
JES
Jespo
Jeugddienst Stad Antwerpen
Jeugddiensten districten
Jeugdfilmfestival
Jeugdoverleg
Jeugdraaden Stad en districten
Jeugdsportfonds Cam. Paulus
Jint
JIT
JOE FM
joetz/JINT ikv EVS
Jong Vzw
Justitiehuis
K. Berchem sport
Kauwenberg
KAVKA
KBVB
KdG
Kinderboerderij Wilrijk
Kindervreugd
Klappei
KOCA Basisschool
Koninklijk Ballet
Koning Boudewijn Stichting
KUL
KVV
Kwadraat CAW A’pen
Lagere school Campus 
Plantijntje
Labnoord
Lagere school de Vlinders
Lagere school Esdoorn
Lagere school Flora
Lagere school Mikado

Let’s go urban
Levanto
MAS
Meldpunt Onderwijs
Middenschool De Beeldekens
Moskee Kiel
Moskee Merksem Dok
MSC Ahlan
Museum Plantijn
Museum van Schone Kunsten
Muziek in de Wijk
Nature
Netwerk Brede School
Netwerk Vrijetijdsparticipatie
Nike
Nova
OASO
OC ‘t Dokske
OCMW’s
Odisee Hogeschool Brussel
Olympic Deurne
Ontmoetingscentrum Nova
Opsinjoren
Oude Badhuis
Stad Antwerpen
PAJ
Pestallozi
Peter Pan
Piazza dell arte
PIVA
Plantijn Hogeschool
Platvorm jongeren  
   voor de samenleving
Politie Antwerpen
Poppentheater Jojo
Projectteam OC
Provincie Antwerpen
Provinciale jeugdraad
Rataplan
Recht Op
Roma
ROPO
Safina
Said Gym
SAS
School Sint- Norbertus
School Wereldschool
School Zonnebloem
School Klavertje 4
School Schatkist
Secundair IMS
Secundair Sint Josef  (BZ)
Sering
Servicepunt voor vrijwilligers
Sité
SIVO Berchem
Speelpleinwerking
Sportantenne Borgerhout
Sporthal All Inn

Sporthal de Notelaar
Sporthal het Rooi
Sporthal Pius X
Sporthal Plantin Borgerhout
Sportschool N’Wicha
Stadspiraten 
Stampmedia
Stedelijk Lyceum 
Steunpunt Kansarme 
   Jongeren
Steunpunt Tewerkstelling
Straatgroep Generaal  
   Eisenhowerlei
Straathoekwerk CAW
Straathoekwerk De Sleutel
Stuurgroep Integrale  
   jeugdhulp
Stuurgroep wij(k) in  
   verandering
SWO(stedelijk wijkoverleg)
TAG Foundation
Thomas Moore  Hogeschool
T Huske
Telenet Foundation
TeKielA
The Art of  Giving 
   Foundation
TNA
TRIX
Universiteit Antwerpen
Uit De Marge
VAGGA
VDAB
Vivo
Vizit Wilrijk
Vlaams Steunpunt 
   Vrijwilligerswerk
Vluchtelingencentrum 
   Linkeroever
Voluntas Vzw
Vopak
VSPF
VZVB Antwerpen
VZW Antwerpen sportstad
VZW Pitlane
Werkhuis
Werkvormm vzw
Werkwinkels
WMKJ overleg
Woonhaven Kiel
Xaverius college
Youth In Action
Zappa
Zomer van Antwerpen
Zwembaden in en rondom 
   Antwerpen
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raad Van Bestuur &
algeMene VergaderIng
Raad van Bestuur

Jef  Cas voorzitter

Jan Baelus

Kathleen Hoefnagels

Tom Vermeylen

Anissa Boujdaini

Anissa Akhandaf

Algemene Vergadering

Nico Bogaert

Anissa Akhandaf

Veerle Van Assche 

Katelijne Morreel 

Jan Baelus 

Eugénie Bempunga

Benedicte Moussa-De Greef

Simona Bartosova 

Mohamed El Khafioui

Jef  Cas

Kathleen Hoefnagels 

Anissa Boujdani

Tom Vermeylen

Jan Deduytsche

Tamara Laevaert
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VIsIeteKst

De stedelijke context
Kras Jeugdwerk werkt in de stad Antwerpen. We wortelen in de 
stedelijke context en de eigenheid ervan. De stad, het stedelijke, 
heeft iets specifieks. Een eigen fysieke en psychische context 
die dagelijks gemaakt wordt door de structuren, het lokale 
beleid, het commerciële leven, de bewoners en gebruikers. 
Tegelijkertijd heeft de stad, het stedelijke iets algemeens. Ook 
buiten de stad zijn er monumenten en musea, kerken, straten 
en pleinen, winkels en winkelcentra, allochtonen, rijken en 
armen, jongeren en ouderen, hondenpoep, sluikstort en 
criminelen. Er is niet veel dat men elders niet heeft, maar 
toch is het telkens anders. Steden zijn een vergrootglas van 
het hele maatschappelijke gebeuren, een vergaarbak, een 
gevaarlijke en te mijden setting of  net een boeiende context van 
vernieuwingen. Steden hebben verschillende snelheden en tal 
van mogelijkheden.

De steunpunten van Kras Jeugdwerk baseren zich op de 
eigenheid van de stedelijke context. We zien de stad in termen 
van kansen.

Dynamisme
Voor Kras Jeugdwerk is het dynamische karakter van het leven 
en van de leefomgeving een gegeven. Dynamisch in de zin 
van ‘in beweging’, onderweg en beïnvloedbaar. Een ‘beweging’ 
waar zelfs waarden en normen, culturen en ideologieën niet aan 
ontsnappen. Dynamisch en dus ook veranderlijk, te veranderen 
en niet statisch vastgelegd. Met de mogelijkheid om in te 
grijpen, greep te krijgen op, ‘actief  om te gaan met’ en dus met 
heel wat kansen. We zien dit dynamisme niet als een voorrecht 
van volwassenen, maar erkennen kinderen en jongeren als 
actieve ‘creactoren’ en betekenisgevers. Kinderen en jongeren 
zijn geen ‘mens in wording’, geen holle vaten die we volgieten 
met kennis, vaardigheden, waarden en normen. Ze ontvangen 
niet passief  wat ze zien, horen, aangereikt krijgen van hun 
ouders, de school, jeugdwerkers en leeftijdgenoten. Ze gaan er 
actief  mee om en geven er zelf  betekenis aan.
Kras Jeugdwerk sluit aan bij deze ‘beweging’, en wil dat ook 
zelf  zijn: bewegend, dynamisch, actief  creërend en hedendaags. 
Dit wil niet zeggen dat we alles uit het verleden zondermeer 
overboord gooien. We willen niet telkens het warm water 
uitvinden, maar we willen ook niet het al koud geworden water 
als warm verkopen. Ook op dit vlak willen
we goed ‘leren zien’ naar de dagdagelijkse realiteit, naar 
kinderen en jongeren, naar hun leefomgevingen, naar 

organisaties en structuren en naar onszelf. Met de nodige 
kritiek en zeker met de nodige zelfkritiek.

Verscheidenheid
Voor Kras Jeugdwerk is ‘verscheidenheid’ een fundamenteel 
kenmerk van de samenleving en een dagdagelijkse realiteit.
‘Verschil’ heeft veel mengvormen: etnisch, cultureel, socio-
economisch, relationeel, waarden en normen, leefwereld... 
Verscheidenheid is iets waar mensen in het dagelijkse leven 
sowieso mee omgaan. Het is constant aanwezig, al dan niet 
opvallend, als neutraal achtergrondgegeven, aanleiding gevend 
tot wrevels, conflicten en onaangepastheden of  aanleiding 
gevend tot verrijking, uitdagingen en kansen.
Wij kijken naar deze ‘verscheidenheid’ door de bril van kansen 
en mogelijkheden, zonder voorbij te gaan aan de problemen 
en wrevels. Negatieve elementen willen we mee ombuigen 
en benaderen vanuit hun mogelijkheden (tot verandering) 
eerder dan vanuit hun onmogelijkheden. In het zoeken en 
definiëren van kansen gaan we uit van hoe ‘verscheidenheid’ 
door kinderen en jongeren ervaren wordt, van hoe ze daar 
als actieve ‘creactoren’ zelf  betekenis aan geven, van hoe ze 
daar mee omgaan (hun eigen omgangsvormen, strategieën en 
mechanismen) en het gewicht dat ze er zelf  aan geven. Wij 
willen dit blijvend zien en zetten ons daarvoor op de enige plek 
waar je dat kunt leren kennen: het brede veld van het dagelijks 
leven van kinderen en jongeren.

Sociale uitsluiting? Sociale aansluiting!
Sociale uitsluiting is een dynamisch proces dat verschillende 
richtingen uitgaat en steeds nieuwe invullingen krijgt. Wie in
1965 een welkome gastarbeider was, wordt nu vaak beschouwd 
als onaangepaste migrant. Wie in 1970 goed met een 
computer kon werken, was een specialist die zijn tijd vooruit 
was, wie dat in 2011 niet kan, is analfabeet. In 1970 was een 
Kosovaar in Antwerpen een toerist uit Kosovo, in 2000 is hij 
een anderstalige nieuwkomer met beperkte perspectieven. 
Sociale uitsluiting heeft dan ook al heel wat definities en 
verklaringsmodellen opgeleverd.
Vanuit de realiteit opteert Kras Jeugdwerk voor een brede 
benadering. Sociale uitsluiting doet zich voor op het niveau 
van individuen en hun netwerken, op het niveau van groepen 
en gemeenschappen en op het niveau van de samenleving. 
We spreken van sociale uitsluiting als er tussen de eenheden 
op zo’n niveau een (ondergeschikte) hiërarchie bestaat en er 
tegelijkertijd grote breuklijnen zijn (een kloof, drempel, muur). 
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Sociale uitsluiting kent gradaties: niet iedereen van dezelfde 
‘categorie’ is even uitgesloten. Evenmin is sociale uitsluiting 
een statisch vastgelegde onoverkomelijkheid die de uitgeslotene 
in al zijn doen en laten bepaalt. Dit zou voorbijgaan 
aan de erkenning van mensen als actieve ‘creactoren’ en 
betekenisgevers. Het structurele karakter van de uitsluiting gaat 
in wisselwerking met datgene mensen er mee doen, hoe ze het 
beleven en welke individuele betekenis ze er aan geven.
Voor Kras Jeugdwerk is het dus belangrijk om te kijken naar de 
mechanismen van uitsluiting, naar datgene individuen, kinderen 
en jongeren, groepen en gemeenschappen er mee doen en 
naar de betekenis die ze er aan geven. Daarbij kijken we naar 
uitsluiting door de bril van kansen en mogelijkheden, de bril 
van de aansluiting.
Als basiswerk is Kras werkzaam op het niveau van individu 
en netwerk en op het niveau van groep en gemeenschap. Als 
organisatie wil Kras Jeugdwerk vanuit de deskundigheid en 
kennis opgedaan in het basiswerk actief  deelnemen aan het 
ruimere maatschappelijke debat om mee de link te maken 
tussen praktijk, theorie en beleid.

Kinderen en jongeren als kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren in de stad, wat is hun plek? Voor Kras 
Jeugdwerk is het recht op een eigen plek een gegeven. In de 
fysische zin van het woord: open ruimte, speelruimte, een ruim 
en toegankelijk aanbod. Maar ook in de psychische
zin van het woord: actief  aanvaard en niet simpelweg 
getolereerd omdat het niet anders kan, als actieve participant 
in het stedelijk gebeuren verwelkomd en niet weggestoken 

in gedoogzones in de rand. Kinderen en jongeren zijn erg 
aanwezig in de stad. Ze zijn met veel en ze laten zich zien. 
Maar zijn ze ook aanwezig op de agenda? Op wiens agenda 
dan? En als wat? Als de etterbuil die tegen mijn voordeur staat 
te voetballen, als het slachtoffer van de maatschappij, als de 
potentiële cliënt van de welzijns- en hulpverleningswereld, als 
het probleemgeval, als de hooligan en kleine crimineel, als het 
kind tussen twee stoelen, als potentiële kiesgerechtigde?
Kras Jeugdwerk wil kinderen en jongeren ten minste op elke 
agenda waar ze zelf  op willen. Niet om wat ze zullen
worden of  om wat ze niet zullen worden, maar om wat ze zijn. 
Kinderen en jongeren als kinderen en jongeren. Kinderen en 
jongeren als actieve ‘creactoren’ en betekenisgevers, kinderen en 
jongeren als eenheid in verscheidenheid, kinderen en jongeren 
in de stad.

De rechten van het kind worden pas relevant als ze ook als 
rechten worden ervaren door kinderen en jongeren. Wij willen 
voortdurend kijken naar hoe kinderen en jongeren dit zelf  
ervaren, hoe ze het beleven en welke betekenis ze er aan geven. 
Het is aan hen om er mee invulling aan te geven, het is aan ons 
om het mee mogelijk te maken. Voor Kras Jeugdwerk is dit de 
kern van wat men jeugdwerk noemt. We willen zien en gezien 
worden.

Doelgroepfocus
Kras Jeugdwerk richt zich op kinderen en jongeren van 6 tot 25 
jaar. We vinden het belangrijk om zo vroeg mogelijk contacten 
te leggen met kinderen en hun omgeving, om te werken aan
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een vertrouwensrelatie en van daaruit - ook in de belangrijke 
eerste levensjaren- stappen te zetten. Zo ziet Kras Jeugdwerk 
bijvoorbeeld mogelijkheden om te werken rond spel en 
spelcultuur, of  mogelijkheden om vanuit haar werkvorm een 
bijdrage te leveren in opvoedingsondersteuning.
We hanteren een bovenleeftijdsgrens omdat o.i. de interesses, 
leefwereld en bezigheden van +25jarigen al sterk
verschoven zijn waardoor onze werkvorm er minder of  niet 
meer bij aansluit. Kras Jeugdwerk ziet het wel tot haar taak om 
deze +25jarigen te laten doorstromen naar andere werkvormen 
en organisaties en/of  naar een andere rol in de eigen 
organisatie (begeleiding, bestuur, ondersteuning...).
Binnen deze leeftijdsgrenzen zijn alle kinderen en jongeren 
welkom. Wel leggen we de focus op het bereiken en actief
betrekken van die kinderen en jongeren die door de 
mechanismen van sociale uitsluiting minder of  het minst 
kansrijk zijn. Vanuit deze focus streven we naar openingen, 
openheid, contact, uitwisseling, het samen doen van, de 
aansluiting... met andere kinderen en jongeren: de mix.

Eigenheid
Kras Jeugdwerk is jeugdwerk met sterke aandacht voor het 
welzijnsgerichte. Maar de kern van Kras is en blijft jeugdwerk: 
groepsgerichte activiteiten in de vrije tijd, gericht op de vrije tijd 
en vrijwillig van aard, samen met leeftijdgenoten. Daarbij ligt 
het accent op ontmoeting en het opbouwen van netwerken.
Voor Kras betekent jeugdwerk: zelfontplooiing, 
experimenteren, samenleven, verantwoordelijkheid opnemen, 
respect hebben en krijgen, een zoektocht, een open dialoog, 
vallen en opstaan, lukken en mislukken; kortom een proces. Dit 
jeugdwerk is niet louter een middel maar ook een doel, ook al 
reikt het heel wat handvaten aan en creëert het ingangspoorten 
voor andere doeleinden. Het jeugdwerk staat op zichzelf. Het 
is maatschappelijk relevant omwille van wat er allemaal uit 
voortvloeit, én vooral omwille van wat het is. In dat opzicht 
is jeugdwerk niet enkel preventief  maar ook offensief: het 
stimuleert en activeert het potentieel aan ontwikkelingskansen, 
het creëert. Jongeren nemen zelf  mee het heft in handen 
en geven er vorm aan. Het kan dan ook nooit een louter 
professionele aangelegenheid zijn; het draagt in zich ook 
vrijwilligheid en vrijwilligerschap.
Jeugdwerk is niet alleen een waarde op zich, maar ook een 
recht. Kinderen en jongeren hebben er recht op, ook de minder 
en minst kansrijken. Jeugdwerk met kansarme doelgroep 
impliceert aandacht voor het welzijnsgerichte. Zowel
‘voorafgaand aan’ als ‘voortvloeiend uit’ het jeugdwerk. 
‘Voorafgaand aan’ zetten we welzijnsgerichte activiteiten 
en acties op in functie van het jeugdwerk. Het gaat 
hier bijvoorbeeld om huisbezoeken, om contacten met 
vertrouwensfiguren in gemeenschappen, om drempelverlagende 

instapactiviteiten… ‘Voortvloeiend uit’ zetten we ook 
welzijnsgerichte activiteiten en acties op, die zowel 
groepsgericht als individugericht kunnen zijn en doorgaan in of  
buiten de vrije tijd.
Het gaat hier bijvoorbeeld om hulp bij sollicitatiebrieven, om 
problematische thuissituaties, om contacten met scholen of  de 
bijzondere jeugdzorg…
Ook hier zijn kinderen en jongeren de maatstaf  en het 
uitgangspunt. Kras Jeugdwerk wil uitgaan van de leefwereld van 
de kinderen en jongeren om ze daadwerkelijk inspraak te geven 
en ze te laten participeren in het opzetten van activiteiten, in 
het ruimere geheel van de werking en in het maatschappelijke 
leven.

Het fundament
Het fundament van Kras Jeugdwerk is basiswerk. Onder 
basiswerk verstaan we de continue en actieve aanwezigheid 
in het brede veld van het dagelijks leven van kinderen en 
jongeren, de actief  opgezochte contacten met hen en anderen 
in hun omgeving, vanuit een relatie van vertrouwen. Deze 
vertrouwensrelatie omvat veel kracht en maakt veel mogelijk. 
Het stelt mensen in staat om zich open te stellen naar anderen, 
om sterktes en zwaktes zichtbaar te maken, om mee stappen te 
zetten, om zichzelf  sterker te (laten) maken. Kras Jeugdwerk 
creëert voor en met kinderen en jongeren een aanbod in hun 
vrije tijd. Ze kunnen terecht voor sport, spel en ontspanning, 
cultuur en ontmoetingsmomenten. We zetten voor en met 
kinderen en jongeren ook welzijnsgerichte activiteiten en 
acties op: vorming, ondersteuning op maat, doorverwijzing, 
begeleiding... Het aanbod is open, gestructureerd en 
projectmatig. Het is kwalitatief  en afwisselend en sluit nauw aan 
bij de leefwereld van kinderen en jongeren.
Om dit te realiseren zetten we met polyvalent deskundige teams 
in die vanuit een open dialoog werken aan een open dialoog 
tussen verschillende culturen, generaties, tussen jongens en 
meisjes. Onze medewerk(st)ers hebben kennis van verschillende 
culturen en van het specifieke van de jongerencultuur. Vanuit 
de drijfveer van sociale aansluiting en participatie willen we 
werk maken van de doorstroming van onze jongeren in de 
organisatie, als vrijwilliger en als beroepskracht.
Ons aanbod wordt opgezet in de activiteitencentra van de 
steunpunten, in straten en op pleinen, en op plaatsen die 
voor kinderen en jongeren belangrijk zijn. De werking vanuit 
steunpunten garandeert een buurt- en wijkgerichte benadering
en aanpak; de inbedding van de steunpunten in een ruimere 
organisatie garandeert een wijkoverschrijdende werking.

Signaleren,beïnvloeden, samenwerken, in overleg gaan
Kras Jeugdwerk kijkt naar sociale uitsluiting door de bril van 
aansluiting en kansen en vanuit de overtuiging dat we een 
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verschil kunnen maken. Maar, we willen en kunnen dat niet 
alleen doen. We willen openstaan voor, complementair zijn 
aan, in overleg gaan met, samenwerken met andere organisaties 
en op verschillende niveaus. We willen het gesprek hierrond 
aangaan via een open dialoog en vanuit onze specifieke 
identiteit: jeugdwerk met een welbepaalde doelgroep en dus 
met een sterke focus op het welzijnsgerichte.
Kras Jeugdwerk wil aansluiten bij, tot afstemming 
komen met en dwarsverbindingen maken tussen andere 
jeugdwerkvormen. En dit op wijkniveau, stedelijk niveau, 
Vlaams niveau; particulier en niet particulier. Zo willen we het 
jeugdwerklandschap sterker en kwalitatief  beter maken.
Uiteraard maken we ook dwarsverbindingen met andere 
relevante partners op de drie niveaus van sociale uitsluiting. 
We denken aan ouders, buurtbewoners, andere kinderen 

en jongeren... We denken aan netwerken en groepen zoals 
zelforganisaties, platforms, unies, buurtcomités... We denken 
aan sectoren zoals onderwijs, algemeen welzijnswerk, 
samenlevingsopbouw, de integratiesector, hulpverlening, 
bijzondere jeugdzorg, politie...
Bovendien zijn we een kritische en zelfkritische partner van 
het beleid: op wijk-, districts-, stedelijk, Vlaams, federaal 
en Europees niveau. Vanuit onze kennis, ervaringen en 
deskundigheid willen we signaleren, beïnvloeden en impulsen 
geven t.a.v. het beleid.
We maken ook dwarsverbindingen met de wetenschappelijke 
wereld omwille van de kansen die ontstaan in de
wisselwerking tussen theorie en praktijk. Kras Jeugdwerk 
wil tenslotte dwarsverbindingen maken met de profit sector 
omwille van de kansen die er liggen op de weg naar sociale 
aansluiting.
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Balans 2017
Activa  2017 2016

VASTE ACTIVA 115.309,53 58.108,11
Oprichtingskosten

Immateriële vaste activa 

Materiële vaste activa  113.309,53 55.908,11
 Terreinen en gebouwen 28.800,00  28.800,00
  In volle eigendom van de vereniging of  stichting  28.800,00  28.800,00
  Overige  
 Installaties, machines en uitrusting 56.063,39 2.886,10
  In volle eigendom van de vereniging of  stichting  56.063,39 2.886,10
  Overige
 Meubilair en rollend materieel 8.359,36 557,83
  In volle eigendom van de vereniging of  stichting  8.359,36 557,83
  Overig 
 Leasing en soortgelijke rechten 
 Overige materiële vaste activa 
  In volle eigendom van de vereniging of  stichting  20.086,78 23.664,18
  Overige 211.863,24 21.473,56

 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen  

Financiële vaste activa  2.200,00 2.200,00

VLOTTENDE ACTIVA  1.215.460,96 1.027.181,35

Vorderingen op meer dan één jaar 
 Handelsvorderingen 
 Overige vorderingen 
  waarvan niet-rentedragende vorderingen of
  gekoppeld aan een abnormaal lage rente 

Voorraden en bestellingen in uitvoering 
 Voorraden 
 Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste één jaar  129.229,17 74.717,52
 Handelsvorderingen  179.574,08 14.619,36
 Overige vorderingen  49.655,09 60.098,16
  waarvan niet-rentedragende vorderingen of
  gekoppeld aan een abnormaal lage rente 

Geldbeleggingen 

Liquide middelen  1.081.763,70 946.415,68

Overlopende rekeningen  4.468,09 6.048,15

TOTAAL VAN DE ACTIVA  1.330.770,49 1.085.289,46
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Passiva  2017 2016

Eigen vermogen   811.994,68 592.158,69
Fondsen van de vereniging of  stichting  112.668,80 112.668,80
 Beginvermogen
 Permanente financiering  112.668,80 112.668,80
Herwaarderingsmeerwaarden 
Bestemde fondsen  555.000,00 433.000,00
Overgedragen positief  (negatief) resultaat (+)/(-)  104.854,34 40.690,99
Kapitaalsubsidies  39.471,54 5.798,90

Voorzieningen   40.000,00
Voorzieningen voor risico’s en kosten  0,00  40.000,00
Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en
legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht
 

Schulden   518.775,81 453.130,77
Schulden op meer dan één jaar     
 Financiële schulden     
  Kredietinstellingen, leasingschulden en  
  soortgelijke schulden   
  Overige leningen 
 Handelsschulden 
 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 
 Overige schulden 
  Rentedragend 
  Niet-rentedragend of  gekoppeld aan een abnormaal lage rente 
  Borgtochten ontvangen in contanten 
Schulden op ten hoogste één jaar   518.775,81 453.068,80
 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen  
 Financiële schulden 
  Kredietinstellingen 
  Overige leningen 
 Handelsschulden   58.285,37 67.366,63
  Leveranciers   58.285,37 67.366,63
  Te betalen wissels 
 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen  52.327,51 9.413,31
 Schulden met betrekking tot belastingen,
 bezoldigingen en sociale lasten   358.167,14 336.249,10
  Belastingen   
  Bezoldigingen en sociale lasten  358.167,14 336.249,10
 Diverse schulden   49.995,79 40.039,76
  Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
  subsidies en borgtochten ontvangen in contanten 
  Andere rentedragende schulden 
  Andere schulden, niet-rentedragend of  gekoppeld
  aan een abnormaal lage rente   49.995,79 40.039,76
Overlopende rekeningen  0,00 61,97

TOTAAL VAN DE PASSIVA   1.330.770,49 1.085.289,46
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resultatenreKenIng 2017
  Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten      2017   2016

 Brutomarge   3.476.350,60 3.219.631,40
  Bedrijfsopbrengsten  4.131.218,73 3.824.436,30
   Omzet    47.629,62 64.858,58
   Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies  4.048.036,61 3.734.895,37
  Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
  en diverse goederen  654.868,13 604.804,90
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen   3.244.594,86 3.051.957,82
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa       45.752,95 20.134,81
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) 
Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)     
Andere bedrijfskosten   2.596,99 1.003,87
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten  
Positief  (Negatief) bedrijfsresultaat   183.405,80 146.534,90
Financiële opbrengsten  400,30 561,85
Financiële kosten   4.347,22 1.000,77
Positief  (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening   179.458,88 146.095,98
Uitzonderlijke opbrengsten  40.000,00 24.168,03
Uitzonderlijke kosten  33.295,53
Positief  (Negatief) resultaat van het boekjaar   186.163,35 170.264,01
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Kras Berchem
Patriottenstraat 62
2600 Berchem
03/218 80 43
info.berchem@krasjeugdwerk.be 

Kras Borgerhout
Generaal Eisenhowerlei 47
2140 Borgerhout
03/271 07 82
info.borgerhout@krasjeugdwerk.be 

Kras Dam
Slachthuislaan 7
2060 Antwerpen
03/232.24.60
info.dam@krasjeugdwerk.be

Kras Kiel
Schijfstraat 73
2020 Antwerpen
03/257 70 23
info.kiel@krasjeugdwerk.be 

Kras Merksem
Borrewaterstraat 125 A
2170 Merksem
03/646 76 39
info.merksem@krasjeugdwerk.be
 
Kras Noord
Everaertstraat 97-99
2060 Antwerpen
03/231 84 11
info.noord@krasjeugdwerk.be 

Kras Sport
Generaal Eisenhowerlei 47
2140 Borgerhout
03/235 09 90
info.sport@krasjeugdwerk.be

Kras Zuid
Coebergerstraat 35
2018 Antwerpen
03/248 90 08
info.zuid@krasjeugdwerk.be

Kras WerKt In de KansenWIjKen Van antWerpen.  

hIer de gegeVens Van onZe steunpunten:

Kras Centraal Secretariaat
Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout

03/270 39 10
info@krasjeugdwerk.be
www.krasjeugdwerk.be
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projectondersteuners

DISTRICT MERKSEM

DISTRICT BERCHEM DISTRICT ANTWERPEN

DISTRICT BORGERHOUT

Met steun Van

Verantwoordelijk Uitgever: Elke Deforce, Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout


