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1. Situering project Generaties Hand in Hand! – vzw For Youth 

Vzw For Youth is een jongerenvereniging die de zelfontplooiing en actieve deelname aan het 

sociale leven van jongeren (16-25 jaar), met een maatschappelijk kwetsbaar profiel en een 

migratie achtergrond, stimuleert. De vzw is actief in Brussel, Gent, Antwerpen, Charleroi, Luik en 

Limburg.  

Met het project Generaties Hand in Hand wilt de vzw 45 jongeren uit Gent, Antwerpen en Brussel 

in contact brengen met geïsoleerde ouderen uit de buurt. De jongeren zullen in contact gebracht 

worden met een geïsoleerde oudere en zal 9 keer met deze persoon afspreken. De vzw 

organiseert hiervoor vormingen (interculturele verkenning, psychologische en sociale oriëntering, 

…), dit in overleg met lokale actoren.  

De vzw vraagt een subsidie van 10.000 EUR aan voor de realisatie van dit project in Brussel. 

2. Advies op project Generaties Hand in Hand! – vzw For Youth 

De jeugdraad is positief over dit project. Het traject is intensief en verrijkend voor de 

deelnemende jongeren. De vzw bereikt reeds de jongere doelgroep. Dit zorgt ervoor dat de 

jeugdraad gelooft dat de vzw 15 jongeren zal bereiken. 

De jeugdraad geeft aan dat vzw For Youth momenteel nauwelijks bekend is binnen het Brusselse 

jeugdwerk. Daarom stelt de jeugdraad voor om iemand van het Brusselse jeugdwerk te 

betrekken in de klankbordgroep. De jeugdraad wijst ook op het belang van communicatie 

omtrent het traject en raadt daarom aan om contact op te nemen met BXL open view en BRUZZ.  

De jeugdraad stelt zich vragen bij de opvolging van het project. Hoe gaat het verder met de 

ouderen en jongeren die hebben deelgenomen aan dit intensieve traject. Hoe gaat de vzw zorgen 

voor duurzaamheid? 

De begroting is gedifferentieerd en professioneel opgesteld. 



De jeugdraad is van mening dat dit project bijdraagt aan de positieve beeldvorming van 

jongeren en van het jeugdwerk in Brussel.  

Op basis van bovenvermelde argumenten geeft de jeugdraad een positief advies ter subsidiëring 

van het project. 

3. Situering Fanfakids Go Strange Again – Centrum West (vzw D’Broej) 

De Fanfakids zijn een groep jonge muzikanten van jeugdhuis Centrum West-D'Broej in Molenbeek 

die muzikaal begeleid worden door vzw Met-X. De Fanfakids zagen meer dan 15 jaar geleden het 

daglicht tijdens de Zinnekesparade. De Fanfakids zijn opgericht in 2000 als een samenwerking 

tussen Centrum West van vzw D’Broej en MetX. In 2006, 2008 en 2011 zijn ze reeds naar Ghana 

gereisd om aldaar samen met jongeren van een lokale organisatie verschillende activiteiten te 

doen. 

Dit jaar gaan de Fanfakids voor 3 weken, 31/07/2018 t.e.m. 22/08/2018, op uitwisseling naar 

Benin en Togo. Hiervoor werkt centrum West samen met lokale organisaties.  

De totale projectkost bedraagt 30.800 EUR. D’Broej draagt 8.000 EUR bij, Met-X draagt 4.000 

EUR een deel, via Growfunding is er 4.000 EUR opgehaald, de bijdrage van de deelnemers 

bedraagt in totaal 4.400 EUR en de Fanfakids hebben met hun optreden op de Gentse Feesten 

1.500 EUR verdient. 

De vzw heeft nog subsidies aangevraagd bij de gemeente Brussel en de gemeente Molenbeek. 

De vzw vraagt een subsidie van 4.000 EUR om dit project te realiseren. 

4. Advies Fanfakids Go Strange Again – Centrum West (vzw D’Broej) 

De jeugdraad haalt aan dat dit project versterkend werkt voor de deelnemers. Het is een 

intensieve beleving waarbij de doelgroep van begin tot einde actief betrokken wordt bij het 

project. Het project biedt jongeren de kans om te groeien. 

De jeugdraad geeft mee dat het project bijdraagt tot de positieve beeldvorming van Brusselse 

jongeren en het jeugdwerk en vindt het daarom ook belangrijk dat het verloop en de resultaten 

van dit project ook op communicatief vlak tot uiting komen. De jeugdraad vindt het positief dat 

de begroting gedifferentieerd is. 

Op basis van bovengenoemde argumenten geeft de jeugdraad een positief advies. 

5. Situering Summerschool voor jonge feministen – vzw Nederlandstalige 

Vrouwenraad 

Vzw Nederlandstalige Vrouwenraad organiseert van 01/06/2018 t.e.m. 31/10/2018 de Summer 

School voor feministen. De vzw publiceert dossiers en standpunten over een groot aantal 

thema’s die belangrijk zijn voor de realisatie van de maatschappelijke gelijkheid van vrouwen en 

mannen. De vzw organiseert ook activiteiten voor feministen. 

Het project “Summerschool voor jonge feministen” richt zich op jonge feministen. Het doel is om 

jonge feministen samen te brengen en in dialoog te laten gaan over verschillende thema’s met 

focus op feminisme in de huidige maatschappij. 



Het project is begroot op 24.754 EUR. Hiervan krijgen ze reeds 12.900 EUR van Brussels Equal. 

De vzw vraagt een subsidie van 1.000 EUR aan voor de realisatie van het project. 

6. Advies Summerschool voor jonge feministen – vzw Nederlandstalige 

Vrouwenraad 

De jeugdraad is van mening dat de thema’s een interessante gespreksstof kunnen vormen indien 

deze op een laagdrempelige manier kunnen besproken worden. De Jeugdraad stelt zich hierover 

echter vragen. Door hun externe communicatie expliciet te richten op feministen, wordt 

mogelijks al een eerste drempel ingebouwd. Meisjes en jonge vrouwen moeten zichzelf al als 

feministe zien om zich aangesproken te voelen tot dit project. 

De jeugdraad is van mening dat het dossier is opgebouwd vanuit de nood van een organisatie 

om aan verjonging en verstedelijking te doen. Uit het dossier valt niet op te maken dat de opzet 

van de Summerschool, als middel om hun doelstelling te bereiken, in overleg is gebeurd met 

jonge Brusselse vrouwen. De Jeugdraad stelt zich dan ook de vraag of de nood, het middel en de 

doelstellingen juist zitten. 

In het dossier is onvoldoende uitgewerkt over hoeveel Brusselse jonge vrouwen het gaat en hoe 

deze rekrutering dan zou verlopen. De jeugdraad haalt aan dat er geen verbinding is met het 

Brusselse jeugdwerk.  

Op basis van bovengenoemde argumenten geeft de jeugdraad een negatief advies. 

7. Info vanuit de jeugddienst 

Er zijn nog 2 andere projecten binnen gekomen die niet besproken worden door de jeugdraad: 

1. TIMISS festival: De organisatie heeft ook een aanvraag ingediend bij À Fonds en we zullen 

het project via À Fonds behandelen. 

2. Atelier34zero muzeum – zomerstage “initiatie beeldhouwen” in Krynica (Polen): Deze 

aanvraag is reeds behandelt via de subsidielijn zomerinitiatieven en zal via deze lijn 

gesubsidieerd worden. 

 

8. Oplijsting van interessante vragen bij de Raad: 

 dinsdag 6 februari 2018 Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport: Vraag over de vertraging 

op het speeldomeinproject in de Neerhofhoeve 

 vrijdag 20 april 2018 Plenaire vergadering: BW 1&A 

 vrijdag 4 mei 2018 Plenaire vergadering: Vraag over het vervoer van kampmateriaal voor 

Nederlandstalige jeugdbewegingen in Brussel 

 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 18 april 2018 

o De werking van Paspartoe 

o De gewestelijke campagnetegen geluidsoverlast Happy Ears en de effecten daarvan 

voor Gemeenschapscentra en Jeugdhuizen 

 

9. Varia 

http://raadvgc.be/archief/Stukken/2017-2018/Stuk698_nr1_2018.pdf
http://raadvgc.be/archief/Stukken/2017-2018/Stuk698_nr1_2018.pdf
http://raadvgc.be/archief/Integraal%20verslag/2017-2018/IV_9_20042018.pdf
http://raadvgc.be/agendas/2017-2018/AgendaPlenaire_04_05_2018.pdf
http://raadvgc.be/agendas/2017-2018/AgendaPlenaire_04_05_2018.pdf
http://raadvgc.be/archief/Bulletin/2017-2018/bva_2_2017-2018.pdf
http://raadvgc.be/archief/Bulletin/2017-2018/bva_2_2017-2018.pdf
http://raadvgc.be/archief/Bulletin/2017-2018/bva_2_2017-2018.pdf
http://raadvgc.be/archief/Bulletin/2017-2018/bva_2_2017-2018.pdf


- GDPR hoe meer de jeugddienst praat met individuele organisaties en de jeugddienst wilt wel 

iets organiseren onzekerheid  poll op facebook 

- De jeugdraad vraagt zich af wanneer er antwoord zal komen op de vragen die ze hebben 

gesteld in voorgaande brieven. 

- Foyer organiseert dialoog met jongeren en politici naar aanleiding van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018 

- De chiro groepen die deelnemen aan Iedereen mee op kamp gaan samenwerking aan met 

verschillende lokale organisaties  Leene stuurt flyer door 

- Volgende jeugdraad XL 04/06/2018 

- Gezamenlijke adviesraad 28/06/2018 

- Hoe worden projecten bij À Fonds ondersteund? In welke mate speelt het jeugdwerk hierbij 

een rol?  op te nemen tijdens een volgende vergadering. 

Volgende vergadering: wordt nog besproken via doodle 

 

https://chiro.be/bivak/iedereen-mee-op-kamp

