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1. Goedkeuring vorige verslagen 

Het verslag van 30/08/2019 wordt goedgekeurd, mits aanvulling dat de jeugdraad het project 

Makerwoensdag van Bibliotheek Sint-Gillis positief adviseert.  

Het verslag van de werkgroep convenanten wordt goedgekeurd. 

2. Situering project Unbuilt School of Architecture – vzw Damaged goods  

Jozef Wouters is een professionele kunstenaar die via vzw Damaged Goods ondersteund wordt 

op vlak van administratie en financiën. De werkplek van Jozef Wouters staat ook bekend als 

Decoratelier, gelegen in de Manchesterstraat 17 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek.  Jozef Wouters wilt 

de functie van Decoratelier uitbreiden naar een locatie waar jongeren vrij kunnen 

experimenteren zonder dat er voorwaarden aan verbonden zijn. Hij wilt de jongeren uit de 

buurt de kans geven om verschillende dingen te bouwen en projecten uit te werken. Decoratelier 

biedt ruimte en materiaal aan waarmee de jongeren kunnen experimenteren. Ze willen jongeren 

gedurende korte termijnen zeggenschap geven over een ruimte die ze dan volledig kunnen 

inrichten naar hun eigen concept. Voor dit project werkt Decoratelier samen met vzw 

detheatermaker en vzw Zinneke.  

De totale projectkost bedraagt 56.000 EUR waarvan 28.250 EUR voor een halftijdse werkkracht. 

Vzw Zinneke en vzw detheatermaker dragen elk 10.000 EUR bij. Voor dit project wordt een 

subsidie van 27.500 EUR aangevraagd. 

3. Advies op project Unbuilt School of Architecture – vzw Damaged goods 

Dit project kan impact hebben op de jongeren die deelnemen aan het project, maar het is voor 

de jeugdraad nog onduidelijk hoe Jozef Wouters de jongeren concreet gaat betrekken bij het 

project. De jeugdraad raadt daarom aan om contact op te nemen met lokale 

jeugdwerkorganisaties om expertise te zoeken in het zoeken en bereiken van jongeren uit de 

buurt. Dit kan zowel voor het project als voor de jeugdwerkingen een meerwaarde vormen. 

De jeugdraad vindt het positief dat Jozef Wouters aan de slag gaat met de jongeren die hij 

tegenkomt op straat. Het project zet sterk in op participatie van jongeren. De jeugdraad vraagt 



zich af hoe Jozef Wouters op lange termijn jongeren bij het project wilt betrekken. De jeugdraad 

hoopt dat de focus van het project blijft op jongeren die niet direct aansluiting vinden bij het 

bestaande jeugdwerk. De jeugdraad geeft mee dat er goed moet nagedacht worden over hoe de 

jongeren na het project begeleid worden. Hoe worden jongeren op lagere termijn ondersteund? 

Hoe gebeurt de toeleiding naar de verschillende partners binnen het netwerk van het project? 

De jeugdraad vindt het positief dat er verschillende bronnen worden aangesproken om het 

project te financieren, maar vraagt zich af of de materiaalkosten evenredig zijn aan de te 

bereiken doelen 

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

 

4. Situering project Healthy Food – vzw Bambou Vert  

Vzw Bambou Vert (Beckersstraat 19, 1040 Etterbeek) stimuleert multiculturele en 

intergenerationele ontmoetingen in het kader van het gevecht tegen armoede en eenzaamheid. 

De vzw organiseert arbeidsoriënterende activiteiten: lessen naaien, informatica, horeca, kapper, 

Nederlands, Frans … In het kader van dit project gaat de vzw aan de slag met jongeren om hen 

op 4 namiddagen tijd in contact te brengen met gezond eten en hoe je het kan bereiden. 

De totale projectkost bedraagt 1.650 EUR waarvan de vzw 1.500 EUR bij de VGC aanvraagt. 

5. Advies op project Healthy Food – vzw Bambou Vert 

De doelstellingen van het project zijn duidelijk. De jeugdraad denkt dat het project eerder een 

beperkte impact zal hebben op de jongeren. De manier van werken ligt al vast. De participatie 

van de jongeren ligt vrij laag. De jeugdraad geeft mee dat het interessant kan zijn om naast 

gezond voedsel ook duurzaam voedsel te betrekken bij het project. Bijvoorbeeld werken met 

seizoensgroenten, aan de slag gaan vegetarisch eten, lokaal voedsel. Vzw Goodplanet geeft aan 

hier graag aan mee te werken. De begroting is duidelijk en gedifferentieerd. De jeugdraad ziet in 

de project de mogelijkheid tot het uitwerken van een traject rond gezond en duurzaam voedsel. 

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

6. Terugkoppeling ad hoc werkgroep Convenanten 

Er is momenteel nog geen nieuwe datum ingepland voor de werkgroep convenanten. De 

administratie werkt zoals afgesproken een voorstel uit en koppelt dit weldra terug. 
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