
MAKS vzw  

Ontstaan Maks vzw  
Media Actie Kureghem Stad vzw heet de organisatie, maar Maks ligt makkelijker in de mond. 

De vzw is intussen al meer dan 15 jaar actief in Kuregem en het Brussels gewest.  

 

Sommige mensen kennen misschien nog Kureghemnet en Kurasaw. Beide vzw’s zijn opgericht 

in ‘99 om een antwoord te bieden op de onrust in Kuregem die ontstaan was nadat Saïd Charki, 

een jongen van 24 die onbewapend en zonder verwittiging door de Rijkswacht werd 

neergeschoten onder het oog van de jongeren in de buurt. De rellen tussen de jongeren en de 

ordediensten escaleerden en Kuregem en zijn bewoners kregen een slechte naam. We besloten 

dat er een positieve oplossing moest komen. Het computercentrum Kureghemnet kwam voort 

uit een buurtbevraging en Kurasaw richtte zich op het meest nijpende probleem: tewerkstelling. 

In 2005 kwamen de organisaties samen onder de noemer Maks vzw.  

 

Wie is Maks vzw: missie en doelstelling die we al 15 jaar verwezenlijken 

De organisatie zet zich in om armoede, kortgeschooldheid en werkloosheid in Kuregem weg 

te werken. Ze organiseert hiervoor multimedia-projecten, basiscursussen computer, 

opleidingen en begeleiding naar werk. Langdurig werklozen kunnen bij Maks ook twee jaar 

lang werkervaring opdoen in een sociale economie-traject. Hierbij worden ze begeleid om 

betere onthaalbediende, technieker, grafisch vormgever of animator te worden. Een grafisch 

vormgever leert bijvoorbeeld alles wat erbij komt kijken om een affiche of een website te 

ontwerpen. Dit gebeurt in een echte werksituatie met echte klanten. Na zo een traject van 2 jaar 

heeft zo’n jongere dan een heuse portfolio van grafisch werk dat hij of zij gemaakt heeft. 

 

Speerpuntproject: Capital Digital 

Capital Digital= 3X BONUS 

ik leer programmeren,  

ik verdien geld  

en ik doe werkervaring op 

 

Genevie is een jongen van 19. Hij studeert dit jaar af als fotograaf op het Atheneum van 

Anderlecht. Stefania is 16 en studeert wiskunde-wetenschappen. Genevie en Stefania volgden 

de programmeerstage voor jongeren. In de vakantie stonden ze zelf beiden voor een groep 

kinderen van 8 tot 10 jaar. Gedurende 1 week werkten ze als jobstudent als “animator in 

coding”. 

 

Genevie: "Ik wou al lang animator worden, en dit was hier mooi te combineren met mijn passie 

voor informatica en programmeren. Ik heb vooral veel bijgeleerd over hoe omgaan met 

kinderen, en dan vooral dat je altijd rustig moet blijven." 

 



Stefania: "Waarom ik heb deelgenomen? In Capital Digital werk je met kinderen en met de 

computer en daar hou ik van. Bovendien wou ik bezig zijn tijdens de vakantie. Het was zo leuk 

om te zien dat de kinderen zo intens deelnamen. Ze hadden honger naar informatie. Ik was zo 

onder de indruk van hun vragen! Je moet kinderen nooit onderschatten..." 

 

Dit is in 2 woorden Capital Digital. Een programmeerschool voor kinderen en jongeren uit van 

8 tot 20 jaar. Jongeren gamen veel. Een aantal onder hen wil verder gaan en neemt graag een 

kijkje achter de coulissen van de gamesproductie. Bij Capital Digital leren ze spelenderwijs 

wiskundige en fysische principes maar verwerven ze ook de “soft skills” die belangrijk zijn 

voor de arbeidsmarkt ( teamwork, probleemoplossend denken, initiatief nemen,… ). 

 

En misschien groeit daar het voornemen om een ICT carrière te beginnen. Een knelpunt beroep 

op de Belgische arbeidsmarkt. En indien niet, brengt de ervaring als “animator in coding” ook 

wel iets bij aan de CV van de jongere: een bijzondere werkervaring die niet veel jongeren 

hebben. Iets dat opvalt. 

 

Voor de kinderen is het ook een unieke ervaring. Tijdens de vakantie een week spelletjes maken 

en spelend van alles leren. Grote broers en zussen geven les en vervullen hierbij een 

voorbeeldfunctie. 

 

Capital Digital is een programmeerschool uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest met een focus 

op kansengroepen. Capital Digital is een initiatief van Bianca Debaets, Brussels staatsecretaris 

voor Digitalisering, Informatica en Gelijke Kansen en Karel Vinck, CEO van Duval Guillaume.  

 

Bianca Debaets: “Onze samenleving verandert razendsnel. We staan voor een ware digitale 

revolutie door de opkomst van de digitale economie. Sociale media, smartphones en applicaties 

hebben ons leven drastisch veranderd. Als Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen en 

Digitalisering wil ik hier op inspelen. Met Capital Digital geven we jongeren op een speelse 

manier de juiste vaardigheden en competenties mee om zelf te leren coderen.” 

  

Maks vzw leidt de programmeerschool inhoudelijk en doet beroep op de professionele 

omkadering van Foyer Vzw en Fedactio.  

 

Honderden jongeren en kinderen namen nu reeds deel aan Capital Digital. 

 

Meer info over Capital Digital 

Website: https://capitaldigital.be/ 

Foto’s: https://flic.kr/s/aHskAoCs7d 

Info en contact: 

Veronique De Leener (directie) 

02 520 36 71 - Maks vzw, Georges Moreaustraat 110, 1070 Anderlecht 

www.maksvzw.be - info@maksvzw.org 
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