PROJECTEN SOCIALE INTEGRATIE
Wegwerken van drempels voor jongeren met een migratieachtergrond – WJNH vzw
Wel Jong niet hetero is als samenwerkingsverband dé deskundige op het terrein van seksuele- en
genderdiversiteit bij jongeren tot en met 30 jaar, met als doel dat iedere jongere in Vlaanderen
en in Brussel de eigen genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie in alle vrijheid kan
beleven.
Binnen dit project wil WJNH focussen op het welzijn van jongeren met een migratieachtergrond
die holebi of transgevoelens hebben. Zij ervaren op dit moment veel drempels om te kunnen
deelnemen aan het huidige aanbod van Wel Jong Niet Hetero, andere SOGIE-verenigingen (SOGIE
= Seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie) alsook het reguliere jeugdwerk. Om die
drempels weg te werken zet WJNH in op een aparte safe-space voor jongeren met
migratieachtergrond. Deze safe-space start online en vanuit deze ervaring wordt een offline
werking opgestart. Het doel is een online en offline safe-space laten landen in een structurele
vrijwilligersgroep voor SOGIE jongeren met migratieachtergrond. Aan de hand van een toolbox
met tips en methodes voor de bredere jeugd en SOGIE-sector wilt WJNH de sector insclusiever
maken.
Contactpersoon:
Sander Cornelis - Algemeen coördinator
sander.cornelis@weljongniethetero.be - 0468 11 12 38

Open JNM - JNM Jeugdbeweging
“Elkaar goed leren kennen als organisatie is een absolute must. Ik heb nu pas zicht op het geheel
en kan nu pas mogelijke aanknopingspunten zien.”
JNM is een jeugdbeweging met en groot hart voor de natuur en het milieu. Ze hebben in het
masterplan diversiteit met het project ‘Open JNM’ een plek gekregen. Dit project is een uitbreiding
en verdieping van het eerder doorlopen project Bruggenbouwers waarin JNM samenwerkte met
de Vereniging voor Marokkaanse Jongeren (VMJ).
JNM wil met dit nieuwe project op nationaal niveau diversiteit laten leven in hun vereniging. Het
doel van het project is op het einde een diversiteitsbeleid te hebben dat door de hele organisatie
wordt gedragen en uitgevoerd. De nationale koepel lijkt ons het meest geschikte niveau hiervoor.
Bovendien merken we dat onze afdelingen nog niet sterk genoeg zijn om (alleen) de uitdagingen
die samengaan met meer diversiteit aan te gaan. Dit wil niet zeggen dat onze inspanningen op
het nationaal niveau blijven. Op het einde van project voorzien we een gerichte actie naar de
afdelingen toe en ondertussen ondersteunen we initiatieven van (stedelijke) afdelingen.
Contactpersoon:
Elise De Meulenaere
elise@jnm.be - 09 223 47 81

Toegankelijker maken van het vrijetijdsaanbod in Vilvoorde voor maatschappelijk kwetsbare
jongeren - vzw PIN
VZW PIN heeft als doel om, in samenwerking met lokale besturen en sociale organisaties,
integratiebevorderende initiatieven en projecten te ontwikkelen en/of te ondersteunen die het
samenleven in diversiteit stimuleren. Oplossingen creëren voor reële noden, de functionaliteit en
leefbaarheid van deze oplossingen aantonen en de overdracht naar de reguliere voorzieningen
faciliteren vormen de basis van hun vaste grondplan.
In januari 2019 opende de stad Vilvoorde een centrale ontmoetingsplaats voor jonge gezinnen en
kinderen tot 16 jaar. In dit jeugdcentrum kunnen jongeren deelnemen aan laagdrempelige,
vrijblijvende vrijetijdsactiviteiten en op die manier het bestaande vrijetijdsaanbod in Vilvoorde
leren kennen. Deze centrale ontmoetingsplaats biedt een antwoord op nood aan een fijne plek in
Vilvoorde waar kinderen en jongeren onder de 16 jaar ongestoord kunnen rondhangen.
Een deel van deze jongeren zijn nieuwe inwoners, vaak van buitenlandse herkomst. VZW PIN wil
vanuit haar expertise de stad Vilvoorde en zijn partners ondersteunen in het realiseren van een
integrale aanpak in het werken aan, met en vanuit diversiteit. PIN doet dit door
ervaringsdekundige brugfiguren op te leiden als jongerentoeleiders die de brug bouwen tussen
de jonge nieuwkomers en het bestaande aanbod en door deze integrale aanpak binnen het huis
te bewerkstelligen via het informeren van anderstalige ouders, het ondersteunen van de
jeugdwerkers tijdens de activiteiten en het uitwisselen met partners.
Contactpersoon: Joke Van Dooren:
jokevandooren@vzwpin.be – 0499 88 78 10

Uitbreiding inclusieve speelpleinwerking - Koraal vzw
“Ik vond het echt geweldig toen het ene kindje aan het andere vroeg: Wanneer mag ik eens met
de rolstoel spelen?”
Koraal vzw organiseert o.a. speelpleinen, jeugdvakanties en vormingsactiviteiten voor kinderen
en jongeren. Ze gaan van de visie uit dat inclusie eigenlijk de standaard zou moeten zijn. Ieder
kind is welkom op het speelplein én het speelplein biedt een gepast aanbod voor ieder kind,
ongeacht de zorgvraag. Om kinderen met een zwaardere zorgbehoefte vlotter te laten
participeren aan het reguliere aanbod, werd er een structurele samenwerking aangegaan tussen
Koraal vzw, de Stad Antwerpen en 2 VAPH-voorzieningen (Katrinahof vzw en Heder vzw).
Bedoeling van het project is naar een duurzame samenwerking te groeien waardoor op termijn
inclusieve opvang met ondersteuningsgarantie vanuit de samenwerkende voorzieningen op een
structurele manier mogelijk is. De partners willen de samenwerking over de grenzen van
organisaties heen versterken zodat iedere zorgvraag optimaal matcht. Zo krijgt elk kind met
specifieke zorgbehoefte toegang tot een leuk vakantieaanbod dat afgestemd is op zijn/haar
noden.
Contactpersoon: Philippe Maes
phillipe.maes@koraal.be – 03 201 01 81

