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Kent u dat oude Chinese verhaal van die ene boer met dat prach-
tig paard? Hij had het nooit willen verkopen, toen het plots werd 
gestolen uit de stal. “Wat een pech, had je dat paard nou toch 
maar eerder verkocht”, reageerde zijn buur. “Ach”, zei de boer, 
“of  het slecht nieuws is, weet ik niet. Ik weet alleen dat het paard uit 
de stal verdwenen is”. Een week later kwam het paard terug, en 
bracht het vijftien wilde paarden met zich mee. “Wat een gelukzak 
ben je toch, nu heb je zestien paarden!”, repliceerde de buur. 
“Ik weet niet of  het goed is”, antwoordde de boer, “ik weet alleen 
dat ik nu 16 paarden heb.” De zoon van de boer probeerde de 
wilde paarden te temmen. Hij werd uit het zadel gegooid en 
brak beide benen. “Wat ellendig voor je”, zei de buur,“nu is je 
zoon misschien wel voor altijd kreupel!”. “Oordeel toch niet zo snel”, 
zei de boer, “niemand weet wat de toekomst brengt”.  Een paar 
weken later brak oorlog uit. Alle jonge mannen werden gedwon-
gen te gaan vechten aan het front, met grote kans hun leven te 
verliezen. Maar niet de zoon van de boer, want die zat veilig en 
warm thuis, met twee gebroken benen. 
 
Iemand vertelde mij deze parabel eerder in 2016, op een – voor 
mij – moeilijk moment. De man in kwestie deed me glimlachen. 
Ik hou van zo’n mensen. Ze geven licht en energie door verhalen 
te vertellen. Het zijn filosofen die met woorden goesting en 
kracht schenken. Ze leren mij geduld te hebben. Ze leren mij om 
in elk probleem een kans te zien. Bitter, boos en cynisch worden 
is natuurlijk soms makkelijker, maar wordt iemand daar beter 
van? 

Wensen
VOOR 2017

 “Wat mag ik u wensen voor 2017?”, vroeg een fijne dame mij 
onlangs. “Veel positieve verhalen graag, van positieve mensen, die mij 
en elkaar aansteken met hun enthousiasme, leiderschap, verantwoor-
delijkheidszin en doorzettingsvermogen”, vertelde ik haar. Ze knikte 
instemmend.
 
Ik wens u hetzelfde toe trouwens. Kan u zich iets beter wensen 
dan omringd worden door mooie mensen, die u moed geven 
en die elke dag het beste in u naar boven halen? Wat als we nu 
eens allemaal dit atypisch voornemen nemen voor het nieuwe 
jaar? Om elke maand minstens één mooi inspirerend verhaal 
te vertellen aan onze kinderen, onze ouders of  gewoon aan de 
onbekende medemens die we toevallig kruisen bij de kassa van 
de supermarkt? Wie wil krijgen, moet ook geven. Als u niet goed 
weet hoe eraan te beginnen, of  toch wat schroom heeft naar on-
bekenden toe, kom dan gerust een kijkje nemen bij TADA: jong 
en oud vertellen elkaar hier elke zaterdag positieve verhalen, die 
mensen – van alle leeftijden en achtergronden – aansteken. 
 
De wereld veranderen, begint namelijk bij onszelf. We kunnen 
dat niet enkel aan anderen overlaten. Wachten is tijdverlies. 
So let’s go for it. Die vorige Amerikaanse president had lang gele-
den al overschot van gelijk. 

“We are the ones we’ve been waiting for. 
We are the change that we seek.”

Sofie Foets
Founding Director TADA
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Wat is  
  TOEKOMSTATELIERDELAVENIR ?

“It takes a village to raise a child”, weet u nog? 

VZW ToekomstATELIERdelAvenir (alias 

TADA) doet dit oude gezegde heropleven 

in Brussels’ aandachtswijken. Bij TADA gaan 

maatschappelijk kwetsbare tieners uit 

Molenbeek, Kuregem en Sint-Joost-ten-Node 

elk weekend – jarenlang –  vol goesting naar 

de zaterdagschool.

Ze ontdekken er zichzelf  en de maatschappij, 

via plezante praktijkles van bevlogen pro-

fessionals, die belangeloos de tijd nemen om 

deze verantwoordelijke burgers in spe wegwijs 

te maken in allerlei domeinen van de arbeids-

markt, bijvoorbeeld die van ondernemers, 

verpleegkundigen, bankiers of  mecaniciens. 

WERKWIJZE

Bij TADA krijgen tieners (10-14) op zaterdag les van bevlogen 
vakmensen in een ongedwongen, motiverende omgeving 
zonder prestatiedruk of  evaluatiesysteem. Journalisten, 
advocaten, biochemici, koks en regisseurs vertellen hen in 
een positieve sfeer over hun beroep en laten de tieners hun 
wereld ontdekken aan de hand van praktijkoefeningen. 

Via dit contact met rolmodellen trekt TADA de wereld 
van de tieners open en zegt hen: “Jij kan dit ook. Ontdek de 
maatschappij en jezelf. Word kritisch, ga jezelf  ontplooien en 
durf  je grenzen te verleggen!”.

De hoofdbedoeling van TADA is om deze tieners ge-
motiveerd in het leven te doen staan, met een positief  
zelfbeeld en goed geïnformeerd over zichzelf  en de 
samenleving/arbeidsmarkt. Met haar aanpak wapent 
TADA met andere woorden tegen demotivatie en de 
negatieve gevolgen daarvan. 

BESTAANSREDEN

Tal van factoren buiten de school en het gezin beïnvloeden de 
ontplooiing van elk kind. Enerzijds is er de wereldse kennis 
die kinderen oppikken via de media, boeken of  door toegang 
tot internet, muziek of  musea. Anderzijds speelt de beleving 
van positieve eureka-momenten of  succeservaringen een 
cruciale rol in het menselijk groeiproces. De grootte van het 
motiverende netwerk en de toegang tot voorbeeldfiguren 
bepalen tenslotte dikwijls de reikwijdte van kinderen hun 
dromen.

Het ontbreekt maatschappelijk kwetsbare kinderen en 
jongeren vaak aan veel van dit alles. TADA wil onder meer 
scholen, die werkzaam zijn in Brusselse ‘moeilijke’ wijken, een 
fameuze duw in de rug te geven. De onderwijsongelijkheid is 
er tot op heden helaas een realiteit.

GESCHIEDENIS

De mosterd voor TADA komt uit Nederland, waar IMC 
Weekendschool al sinds 1998 duizenden jongeren ondersteunt 
met haar aanpak die ondertussen internationaal is erkend.

Sofie Foets en Heleen Terwijn – respectievelijke stichtsters 
van TADA en IMC Weekendschool – ontmoetten elkaar in 
mei 2011 in het Europees Parlement, toen Heleen Terwijn 
als expert sprak op de conferentie “Best Practices in Europe as 
regards Informal Education for Disadvantaged Youth”. Sofie Foets 
was destijds in het Europees Parlement aan de slag als 
beleidsadviseur op diverse thema’s, waaronder onderwijs.
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Zij  van TADA
TADA is naast een praktijkgerichte weekendschool vooral een 

inspirerende ontmoetingsplaats. Volwassenen die hun 

(professionele) dromen verwezenlijkt hebben en tieners die 

op het eerste gezicht weinig kansen hebben om dat te doen, 

schudden elkaar bij TADA wekelijks de hand. Wie zijn al die 

mensen achter TADA?  
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TADA-kids & TADA-alumni 
EN HUN FAMILIES/SCHOLEN

Tijdens het weekend één extra dag naar school? Dat klinkt 
misschien saai, maar daar zijn de TADA-kids (10-14) het 
niet mee eens. Zij engageren zich vrijwillig om drie school-
jaren lang elke zaterdag ‘weekendschoolles’ te volgen, en 
dat met volle goesting. Ze willen de samenleving en de 
professionele wereld ‘van de grote mensen’ maar al te graag 
ontdekken.

TADA-alumni zijn kinderen die het traject van drie school-
jaren bij TADA hebben afgerond en deel uitmaken van het 
alumninetwerk ‘TADA For Life’. Onze jongste alumni zijn 
momenteel gemiddeld 13 à 14 jaar, de oudste zijn 16. Deze 
alumni zitten over het algemeen in het tweede/derde jaar 
in het secundair onderwijs, verspreid over diverse Brusselse 
scholen. 

TADA telt op dit moment 48% 
jongens en 52% meisjes.

In schooljaar '15-'16 was 86% 
van de leerlingen gemiddeld 
iedere zaterdag aanwezig. 

97% van alle alumni kwam in 
schooljaar '15-'16 naar minstens 
één TADA-activiteit en 0% heeft 

de traditionele school in 2016 
vroegtijdig verlaten.

86%

52% 48%

97%

GETUIGENISSEN

Deze drie jaren waren de beste van 
mijn leven. Ik zal die nooit vergeten. 
Tijdens deze drie jaren hebben we 
veel geleerd. Dank u!

Imane Oulhadi, alumnus

Nu ik alumni ben, wil ik graag 
vrijwilliger worden bij TADA omdat 
ik geholpen ben, en dat wil ik door-
geven aan andere kinderen.

Imane Akalay, alumnus

Ik kan TADA gemakkelijk in één 
woord omschrijven: PERFECT!

Salma, alumnus

Het is superleuk om foto’s te leren 
nemen. Fotografie is een leuk vak! 
Ik dacht dat het stom zou zijn, 
maar het was leuk en spannend.

Soumaya, alumnus

TADA is mijn toekomst. Dankzij 
TADA leer ik veel beroepen die 
ik niet kende. Ik hou van TADA, 
dankjewel!

Havin, TADA-leerling

Tijdens het vak Zorg heb ik ontdekt 
hoe goed ik het vind om mensen 
te zien genezen. Daarom wil ik nu 
graag verpleegster worden.

Rania, TADA-leerling
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3 antennes telt TADA in 2016: 
Sint-Joost-ten-Node, Molenbeek en Anderlecht. 

De TADA-tieners zitten/zaten op 30 verschillende Frans- 
en Nederlandstalige basisscholen in de drie gemeentes. 
Zoals de kaart toont, wonen ze ondertussen verspreid over 
heel Brussel.

470 tieners coachte TADA tot 

nu toe. In schooljaar ’16-’17 zijn 

er 81 alumni en tekenen 389 

ketjes bijna iedere zaterdag van 

het schooljaar present.

69% van de leerlingen uit het vijfde leer-
jaar waaraan TADA werd voorgesteld in 
september 2016, wilde zich inschrijven. 

Eén kind op de vijf  waar TADA aan werd 
voorgesteld, kreeg een plaats bij TADA. 
Om de schaarse plekken ten volle te be-
nutten, peilt TADA tijdens de inschrijvings-
ronde naar sociaaleconomische thuis- en 
gezinssituatie, toegang tot ‘empowerende’ 
buitenschoolse activiteiten, school- versus 
thuistaal en interesse om deel te nemen 
aan TADA. Uiteraard gaan ouders of  
voogd akkoord met deelname. TADA zet 
in functie daarvan hard in op ouderbetrok-
kenheid.

 SCHOOLJAAR ‘12-’13
49 leerlingen

 SCHOOLJAAR ‘16-’17
470  leerlingen

families met
 migratieachtergrond

families met 
minstens drie kinderen

80% 69%

70%99%

thuis een andere taal
dan de schooltaal

81%

81%

tada-ouders inactief 
op de arbeidsmarkt

Wenst u meer informatie over de grafieken, mail dan naar info@toekomstatelierdelavenir.com

GETUIGENISSEN

Ik waardeer TADA enorm omwille van 
de impact die TADA heeft gehad op 
mijn dochter, Theresa. Een migratie-
verleden hebben veroorzaakt tal van 
uitdagingen die er soms voor zorgen 
dat migranten afzien van het hebben 
van grote dromen om het eigen po-
tentieel te ontwikkelen en op termijn 
terug te geven aan de maatschap-
pij. TADA, jullie zagen een nood en 
handelden om onze kinderen te tonen 
welk immens potentieel ze hebben. 
Ik zal TADA mijn leven lang dankbaar 
zijn omdat jullie mijn kind versterkt 
hebben: jullie moedigden Theresa aan 
om groots te dromen en zetten haar 
op weg om hard te werken…op weg 
naar de realisatie van haar dromen. 
Stop nooit met jullie goede werk alstu-
blieft. Dank u aan iedereen die TADA 
mogelijk maakt! 

Maureen Duru, 
moeder van alumnus Theresa

Sinds TADA is de leerhonger van onze 
zoon enorm toegenomen! Wat hij 
leert bij TADA, vult Daryl nu aan met 
het spontaan bekijken van documen-
taires op Discovery Channel of  Arte. 
Het enige nadeel is dat wat hij leert 
op school, nu door hem soms als 
minder interessant wordt beschouwd 
in vergelijking met wat hij leert bij 
TADA. Het is daarom fijn dat TADA 
haar jonge deelnemers ook aanmoe-
digt zich in te zetten op de gewone 
school. ‘De relevantie van leren en je 
best doen op school’ wordt duidelijker 
voor kinderen dankzij TADA. 

Ouders van alumnus Daryl

Dina was een gesloten, verlegen  kind 
voor ze naar TADA ging. Sinds TADA 
is ze opengebloeid! Ze stelt zich vra-
gen over allerlei dingen. Ze durft ook 
véél meer! Vroeger was ze terugge-
trokken. Nu uit ze haar mening!

Moeder van alumnus Dina 13
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Gastdocenten 
EN VASTE VRIJWILLIGERS

TADA draait dankzij haar vrijwilligers! Een centrale rol bij 
TADA is weggelegd voor de gastdocenten. Zij maken 
belangeloos tijd vrij om gedurende één of  twee zaterdagen 
per jaar de TADA-kids iets bij te brengen over hun vak/passie. 
Ook telt TADA talloze vaste vrijwilligers oftewel mensen 

In schooljaar '15-'16 telde 

TADA méér dan 1000 

vrijwilligers die zich 

inzetten ten voordele van de 

emancipatie van de 

TADA-tieners.

90% van de ondervraagde 

gastdocenten vertelde ons in 

'15-'16 zelf  iets geleerd te 

hebben uit de TADA-ervaring. 

99% van de ondervraagde 

gastdocenten in '15-'16 wil 

graag opnieuw deelnemen 

als TADA-docent.

98% van de ondervraagde 

gastdocenten in '15-'16 wil 

TADA aanraden bij familie, 

vrienden en collega’s. 

1000

90% 99% 98%

GETUIGENISSEN

Door mijn deelname als gastdocent 
bij TADA heb ik geleerd dat er in 
deze tijden van terrorismedreigingen 
ook heel veel positieve dingen in 
Brussel gebeuren. Het is geweldig 
dat deze kinderen de kansen krijgen 
én dat ze die met beide handen 
grijpen.

Helmut Platteau, 
gastdocent bij het vak Financiën

TADA is een enorm mooi initiatief  
dat jonge mensen met de juiste 
waarden tracht verder op weg te 
zetten en te ontplooien in onze 
huidige samenleving.

Mohamed Baatout, 
gastdocent bij het vak Petrochemie

Ik heb vandaag geleerd dat het nooit te 
vroeg is om te leren hoe de maatschap-
pij in elkaar zit. Kinderen zijn echt wel 
in staat om dergelijke zaken te leren. Ik 
heb de indruk dat de kinderen dankzij 
TADA een positieve kijk op de samen-
leving krijgen en dat ze meer zelfver-
trouwen krijgen.

Leopold Schellekens, 
gastdocent bij het vak Recht

Niets is beter tegen verzuring en brengt 
meer hoop dan deze pracht van een 
organisatie die een toekomstperspectief  
geeft voor jongen gasten. TADA is een 
verse adem in moeilijke tijden. Het is 
zuurstof  voor hart en geest.

Philippe Van Linthout, 
 gastdocent bij het vak Recht

Diep respect voor alle TADA-medewer-
kers. Mijn oogjes zijn open gegaan en de 
confrontatie met jullie fieldwork was 
pijnlijk verhelderend. Eén dag TADA 
heeft me meer bijgeleerd dan 1000 
‘duidende’ artikelen/reportages. Daar-
voor ne grand merci en vooral chapeau!

Lou Berghmans, 
gastdocent bij het vak Film

die op wekelijkse of  maandelijkse basis een handje toesteken 
op diverse manieren: bij de alumniwerking, logistieke ondersteu-
ning, huiswerkbegeleiding, en bij zoveel andere zaken. Aan al 
deze helpende handen en hoofden: een welgemeende dank u! 
Zonder uw energie en tijd kan TADA niet bestaan!

Bredere 

toekomstperspec-

tieven

Meer motivatie 

en 

zelfvertrouwen

Meer horizontale 

vaardigheden

Grotere algemene 

kennis over en 

verbondenheid 

met de samen-

leving

OPINIE VAN DE GASTDOCENTEN OVER TADA'S DOELSTELLINGEN

Schooljaar ’15-’16              10 = Helemaal akkoord

In totaal gaf 96,42% van de gastdocenten een score van 7 of meer op de doelstellingen

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9,2 8,64 8,70 8,79
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De groei van TADA met nieuwe antennes en een alum-
niwerking heeft het TADA-team sterk doen uitbreiden. 
Anno schooljaar ’15-’16 telde TADA gemiddeld 9,45 
voltijdse equivalenten. Op het centrale niveau ope-
reerden in schooljaar ’15-’16 de Gedelegeerd Bestuur-
der (1 FTE), de Verantwoordelijke secretariaat (0,5 
FTE), de Communicatiemedewerker (0,3 FTE) en 
de  Onderzoeksmedewerker (0,5 FTE). In ’16-’17 
startten ook een Fondsenwerver en Operations Manager, 
om TADA’s centrale structuur te stabiliseren alvorens 
verder op te schalen. Ook de locatiemanagers van de drie 
antennes ondersteunen het centrale niveau op diverse 
vlakken zoals administratief  of  logistiek beheer.

De Locatiemanagers, Pedagogische of Alumni-
coördinatoren en Assistenten (7,15 FTE in totaal in 
’15-’16) staan in voor de praktische en inhoudelijke or-
ganisatie van de zaterdagen voor de leerlingen én alumni. 
Zij zorgen voor vertrouwen in de relaties tussen iedereen 
die verbonden is aan TADA op zaterdag. De kwaliteit en 
nauwe samenwerking met de gastdocenten staat hierbij 
centraal. Ook het onderhouden van een hecht contact 
met de TADA-tieners en hun families valt onder deze 
functies. In ’16-’17 startte ook een Concept Begeleider 
die zal waken over uniforme, pedagogische kwaliteit op 
alle TADA-antennes. 

Medewerkers

Sofie Foets

Jacques de Vaucleroy

Jean Mossoux

Isabelle CallensGeert Duyck

Bestuur

In de raad van bestuur van TADA zetelen Geert Duyck 
(managing partner van CVC Capital Partners), Isabelle Callens 
(professor UCL en directeur ‘public affaires & communication’ bij 
Ores), Jean Mossoux (schrijver en expert op vlak van ontwik-
keling van familiebedrijven/non-profitinitiatieven), Jacques de 
Vaucleroy (managing partner ACHIEVIENCE) en gedelegeerd 
bestuurder Sofie Foets. 

In de algemene vergadering zetelen alle leden van de raad van 
bestuur, evenals Veerle Naets (Directeur Pilotage Duitsland bij 
Total Refining & Chemicals) en Frederic Blockx (magistraat).

De ‘advisory board’ verzamelt allerlei vrienden/ambassadeurs 
van TADA op informele wijze. 

In amper vier jaar tijd heeft TADA zich behoorlijk spectaculair ontwikkeld. 
Het aantal gezinnen dat we bereiken, is vertienvoudigd: van ongeveer 50 tot 
ongeveer 500, en ons doel is dat we tegen 2020 de kaap van de duizend 
tieners en dus families bereiken. Het TADA-team bestond in januari 2013 
uit twee mensen, binnenkort telt datzelfde team 18 personen. En qua 
vrijwilligers telt TADA ondertussen al méér dan 1000 mensen op jaarbasis. 
Als je met zo’n groei geconfronteerd wordt, is het zaak om je kwaliteitsni-
veau te handhaven. Dat kan alleen als je goede mensen aantrekt die de 
waarden, methodes en spirit van TADA ademen en die openstaan voor ‘life 
long learning’. Om verdere groei hand in hand te laten gaan met bewaren 
van kwaliteit, beslisten we het voorbije jaar met de raad van bestuur om te 
investeren in een sterkere centrale structuur vanaf schooljaar '16-'17. Dit 
kan dankzij de steun van velen. Merci! 

Jean Mossoux 
Lid van de raad van bestuur
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Investeerders 

De TADA-partners of -vrienden investeren 
centen, tijd en menselijk kapitaal in TADA. 
TADA is al deze investeerders ontzettend dankbaar. 
Dankzij hun steun kan TADA steeds meer maatschap-
pelijk kwetsbare ketjes gemotiveerd in het leven doen 
staan, met een positief  zelfbeeld en goed geïnfor-
meerd over zichzelf, de samenleving, de arbeidsmarkt. 

In 2015-2016 heeft TADA 828.042 euro* besteed. 
Dankzij diverse gulle schenkers (voornamelijk fi-
lantropen, fondsen en bedrijven) rondde TADA dit 
fiscale jaar af  met een positief resultaat waardoor 
er een gezonde financiële basis is die TADA – 
samen met de steun van nieuwe, sterke partners – in 
staat stelt om haar activiteiten verder uit te breiden en 
meer kinderen aan te spreken. De bedrijfsrevisoren 
van Ernst & Young onderwerpen de jaarrekeningen  
aan een externe audit*. 

19

* Het vierde fiscale jaar van TADA liep van 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016. 

Bij het ter perse gaan van het rapport is de audit van E&Y nog gaande. De cijfers vermeld zijn m.a.w. voorlopig. Meer info over definitieve cijfers via 

info@toekomstatelierdelavenir.com of  vanaf  maart 2017 op de website van de Nationale Bank.
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INVESTEREN VAN CENTEN INVESTEREN VAN TIJD, MATERIAAL EN MENSELIJK KAPITAAL

FONDSENWERVING VOOR 
BEREIK VAN MINSTENS 

1000 KETJES TEGEN 2020

STRUCTUREEL
TADA gaat met haar structurele, finan-
ciële partners samenwerkingsconventies 
van minimum drie schooljaren aan: 
de duur van één curriculum. Structurele 
partners steunen TADA met significante 
bedragen en op lange termijn. Zij genieten 
bijzondere privileges, als dank voor hun 
cruciale steun aan TADA. TADA vermeldt 
structurele partners bijvoorbeeld in diverse 
(TADA-)media of  betrekt ze door de 
inzet van vrijwilligers bij TADA-zaterda-
gen. Bovendien nodigt TADA ze jaarlijks 
uit op diverse TADA-evenementen zoals 
bijvoorbeeld de diploma-uitreiking. De 
‘launching partner’ van TADA is CVC 
Capital Partners.

AD HOC
Ad-hoc-partners zijn organisaties die 
jaarlijkse of éénmalige giften doen, 
bijvoorbeeld door TADA een award 
uit te reiken of  door een benefiet te 
organiseren: een marathon, bedrijfsfeest, 
golftoernooi, galadiner, noem maar op. 
Soms worden ad-hoc-partners semi-struc-
turele partners, zodra ze hun jaarlijkse 
steun meerdere jaren op rij beslissen te 
vernieuwen, overtuigd van TADA’s nood 
en impact. 

TADA-VRIENDEN
TADA ontvangt ook steeds vaker giften 
van individuen of kleine organisaties/
verenigingen die hun naam niet bekend 
wensen te maken. TADA is zéér blij met deze 
donaties van filantropen, groot en klein. 

De initiatieven die voortvloeien uit engage-
ment of persoonlijke betrokkenheid zijn 
hartverwarmend en té talrijk om op te noe-
men: het gaat om modeshows, verjaardags- 
of huwelijksfeesten, schoolwedstrijden 
enzovoort. Bedankt aan alle trouwers, jari-
gen, sportievelingen en andere TADA-
liefhebbers voor jullie steun in 2016! Ook 
dankzij jullie kan TADA méér kinderen de 
wereld doen ontdekken! 

Giften vanaf  40 euro aan TADA zijn 
fiscaal aftrekbaar. U kunt uw bij-

drage storten op onze bankrekening 

BE05 0017 4290 3575. 

Fiscale attesten voor 2017 zijn onder 
bepaalde voorwaarden verkrijgbaar. 
Meer informatie op onze website

www.toekomstatelierdelavenir.com.
Enorm veel dank! 

De praktische, niet-financiële ondersteuning 
van organisaties of  mensen betekent veel 
voor TADA. Diverse organisaties leveren 
TADA namelijk materiële of niet-finan-
ciële bijdragen zoals gratis kantoorruimte 
of  IT-infrastructuur. De gemeentes Sint-
Joost-ten-Node en Molenbeek ondersteunen 
TADA bijvoorbeeld door gratis toegang te 

AANLEVEREN 
VAN GASTDOCENTEN

 
Diverse organisaties steunen TADA 
bijvoorbeeld door het aanleveren van 
gastdocenten of expertise. 
De praktijklessen worden namelijk ge-
maakt op maat van de kinderen en worden 
gegeven door vrijwilligers. Organisaties zien 
een deelname aan TADA vaak als sociale 
teambuilding.

PRO-BONO-ADVIES

Dankzij pro-bono-advies of -diensten 
op bijvoorbeeld juridisch, strategisch, 
administratief  en communicatief  vlak, 
kan TADA haar kosten beperken. Enkele 
voorbeelden: Bain & Company steunt 
TADA door consultants ter beschikking te 
stellen, Allen & Overy geeft TADA gratis 
juridisch advies en dankzij steun van het 
‘Venture Philantrophy Fund’ van de Koning 
Boudewijn Stichting kon TADA ook in 
2016 met Vlerick samenwerken.

AMBASSADEURSCHAP

Mond-tot-mondreclame deed het TADA-
netwerk in 2016 gestaag groeien! Door 
TADA toegang te verlenen tot het 
eigen netwerk, betekenen organisaties 
en individuen veel voor TADA. Zo was er 
in 2016 bijvoorbeeld het platform Gingo, 
van Bank Degroof  Petercam: het eerste 
Belgische platform voor collaboratieve 
filantropie. Merci aan iedereen voor jullie 
steun en om het TADA-woord te 
verspreiden! 

Aangezien TADA jaarlijks uitbreidt, is TADA 
non-stop in de weer om fondsen te werven 
voor de komende schooljaren. 

Het is TADA’s ambitie om tegen 2020 
minstens 1000 ketjes te bereiken, waardoor 
een continue inkomstenstroom absoluut 
noodzakelijk is. Veel dank bij voorbaat voor 
uw (blijvende) steun (BE05 0017 4290 3575). 

bieden tot de gemeentelijke basisscholen 
‘Sint-Joost-aan-Zee’ en ‘de Knipoog’. 
Ook ondersteunen steeds meer organi-
saties TADA via ‘capacity building of 
venture philantrophy’.
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STRUCTURELE FINANCIËLE PARTNERS

AD HOC FINANCIËLE PARTNERS

GETUIGENISSEN

Via de zaterdagse praktijklessen biedt 
TADA een open blik en vaardighe-
den als creativiteit, zin voor initiatief, 
doorzettingsvermogen en veerkracht 
aan de kinderen. Wij geloven van bij 
het begin in TADA’s preventieve en 
intensieve aanpak van ervaringsgericht 
leren. Deze aanpak werkt, daarvan zijn 
wij overtuigd. Het onderwijsconcept van 
TADA is al jaren een succes in Neder-
land en is ook internationaal erkend als 
‘best practice’. 

Geert Duyck, Managing Partner van 
CVC Capital Partners en lid van de 

raad van bestuur van TADA

TADA is een project dat nodig is en 
zeer professioneel werkt. Ik sta versteld 
van de impact die TADA heeft op de 
ontwikkeling van de vele individuen.

France de Kinder, Directrice van 
La Foundation Bernheim

We zijn allen diep geshockt door de 
verschrikkelijke en laffe aanslagen die 
Brussel in zijn hart geraakt hebben. Het 
zijn moeilijke dagen voor Europa en in 
het bijzonder voor België.
Meer dan ooit zijn acties, die integratie, 
diversiteit en onderwijs promoten, van 
het grootste belang. We zijn dan ook 
zeer trots uw werking en uw acties te 
kunnen bijstaan, en zouden u graag 
deze boodschap van solidariteit willen 
overbrengen.

Philippe Peyrat, Chief Executive of 
the Foundation ENGIE

Wat een goed gevoel om op het werk 
al die enthousiaste reacties te horen na 
de lessenreeks Financien voor Kinderen. 
Heel veel dank aan onze vrijwilligers! 

Dina Iosifidis, Manager Corporate 
Responsibility AXA Belgium
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TADA-believers

Sinds haar lancering is TADA door diverse organisaties 
erkend als ‘good practice’. Er waren o.m. diverse 
erkenningen via de Koning Boudewijn Stichting: 
onder meer de juryprijs van het Fonds Buiten Categorie, 
het Armoedefonds en het Fonds Inbev Baillet-Latour voor 
integratie via buitenschoolse activiteiten. TADA was ook 
eerste laureaat van de Stichting Koning Paola voor ‘inno-
vatie in buitenschools onderwijs’.

Op vraag neemt TADA ook deel aan het maatschappe-
lijk debat over thema’s als onderwijsinnovatie, onder-
nemerschap, integratie en filantropie via deelname aan 
conferenties en colloquia. We doen dit opdat TADA 
kan inspireren tot actie van derden. Zo sprak stichtster 
Sofie Foets in 2016 onder meer op diverse conferenties 
georganiseerd door de Europese Commissie, om 
te dienen als inspirator voor diverse actoren in tal van 
EU-lidstaten. De Europese Commissie ziet voor ‘rol-
modellen’ namelijk een rol weggelegd in de strijd pro 
integratie en tegen radicalisering.
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Hoogtepunten 
OP ZATERDAG

In 2016 hing bij TADA magie in de 
lucht! Iedere zaterdag van het schooljaar 
ontmoetten honderden kinderen uit 
Sint-Joost, Molenbeek en Anderlecht 
honderden rolmodellen, en dat zorgde 
voor vonken van energie! Een impres-
sie van wat de kinderen leerden bij 
TADA in 2016? 

Ze kropen in de huid van journalisten 
of  advocaten en leerden objectieve 
feiten van meningen te onderscheiden. 
Ze ontdekten van biochemici dat DNA 
alleen in levende organismen zit en 
ontdekten in een fabriek hoe medicijnen 
en vaccins worden geproduceerd. Ze 
leerden van bankiers wat rente is en 
hoe geld circuleert in onze maatschappij. 
Ze waren voor één dag de uitbaters 
van een restaurant, en leerden gezond 

belang van wiskunde én communicatie in 
de sector van de bouw en constructie, 
dankzij de hulp van architecten, aanne-
mers, ingenieurs, ploegbazen en met-
sers. Ze waren verantwoordelijk voor de 
uitbouw van hun eigen minionderneming 
en verkochten hun waar als volleerde 
verkopers op de markt! 

Deze en vele andere leerprocessen 
gingen zoals steeds gepaard met applaus, 
gejuich, gejoel, gezweet en gelach! 
Het was met andere woorden 
een leerrijk TADA-jaar, en dat 
allemaal dankzij u én nog zo’n 
duizend andere vrijwilligers. 
Merci! 

koken tijdens het vak horeca. Ze leerden 
programmeren, mediteren én filosofe-
ren, dankzij ICT geeks, yoga-goeroes en 
wijsgeren. Ze zagen met eigen ogen hoe 
chemie en technologie elke dag ieders 
leven en onze toekomst bepalen,  en 
hoe je voorzichtig te werk moet gaan 
in een olieraffinaderij. Ze toonden als 
trotse gidsen onze hoofdstad Brussel 
aan nieuwsgierige toeristen. Ze maakten 
logo’s en een eigen kortfilm, samen met 
grafisch vormgevers en filmregisseurs. 
Ze leerden hoe patiënten in nood te 
reanimeren. Ze leerden écht naar elkaar 
te luisteren of  elkaar te overtuigen, 
tijdens vakken als psychologie en poli-
tiek. Ze hoorden van magistraten hoe het 
zit als twee vrijheden – bijvoorbeeld de 
vrijheid van religie en van meningsuiting 
– botsen met elkaar. Ze ontdekten het 
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TADA betrekt alle belanghebbenden graag via tal van 
communicatiemiddelen. Via de website, nieuwsbrie-
ven, brochures en het jaarverslag blijven ondertussen 
meerdere duizenden geïnteresseerden op de hoogte van de 
activiteiten en de vooruitgang die TADA maakt. Via de sociale 
media – Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube – gaat 
TADA voor interactie! Komt u de volgende keer langs, ge-
bruik dan gerust de hashtag ‘#TADAROCKS’. #Dankuwel!

Bekendheid bij het grote publiek verruimt het maatschap-
pelijk draagvlak voor én netwerk van TADA. De traditio-
nele media hebben hier opnieuw sterk aan bijgedragen 
in 2016, zoals u kan zien op de foto. Wij danken ook onze 
TADA-peter Adil El Arbi en alle bekende Belgische 
koppen die TADA bekendmaakten in 2016! Thanks to spread 
the word about TADA! We  it! 

Kruisverhoor van de toekomstige Molenbeekse 
journalisten achter de rug. Bedankt 
@ToekomstAtelier! #molenbeeksgottalent.

@SammyMahdi

2000 volunteers, and 9 out of  10 come back 
every year. It is a two-way process, everybody 
learns. @ToekomstAtelier A great practice to 
copy!

@EllenGorris

Thank you @toekomstatelier/@AtelierdAvenir 
for inviting us to teach law. An unforgettable 
experience! #belaw #csr

@Stibbe

Het zijn schatjes. Merci dat we mochten ko-
men. @ToekomstAtelier #tadarocks

@jior4justice

Bedankt @ToekomstAtelier dat we mochten 
komen en de kinderen inleiden in de wondere 
wereld van de chemie

@JanssenBelgium

Drie mooie fantastische jaren met TADA, blijft 
voor altijd in mijn hart   

@Kamouch28

Was I this smart at 13? Today working with 
young kids on entrepreneurship @ToekomstAte-
lier. Wonderful experience!

@ElegnanoShoes 

Zestig 11jarigen op bezoek bij @Qmusic_BE @
VTMNIEUWS Veel enthousiasme en verwonde-
ring :-) Mooi van @ToekomstAtelier

@JDeMeulemeester

Amazing experience at #TADA today. What a 
feeling. Thanks @ToekomstAtelier and 
@BainBrussels! #makeadifference

@JelleDhaen

#TADAROCKS

TADA 

IN THE PICTURE
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Onderzoek 

NAAR DE IMPACT VAN TADA

Omdat de uitbreiding van TADA geen afbreuk mag doen aan de 
kwaliteit, heeft TADA samen met Vlerick Business school een 
reeks indicatoren bepaald. Hiermee kan TADA de kwaliteit op 
diverse antennes opvolgen op een uniforme manier en het effect 
van TADA op de doelgroep en op andere begunstigden objectief  
meten. 

Deze indicatoren zitten samengevat in de TISC oftewel ‘TADA’s 
Impact Score Card’. De TISC omvat aan de ene kant kwantita-
tieve kritieke prestatie-indicatoren zoals het aantal TADA-tieners 
dat inschrijft en vervolgens afhaakt, het gemiddeld aantal vrijwilligers 
dat deelneemt per TADA-klas per zaterdag, het aantal alumni dat 
met een diploma het onderwijs verlaat, enzovoort. TADA hanteert 
daarnaast ook kwalitatieve criteria. Aan de hand van situaties die 
de kinderen naspelen in rollenspelen (meermaals per jaar) probeert 
TADA bijvoorbeeld de groei van tieners in termen van burgerschap 
of  niet-cognitieve vaardigheden op te volgen en te vergelijken aan het 
begin en het einde van hun parcours. Aan de hand van enquêtes die 
vooral het systeem van de ‘Net Promoter Score’ volgen, vragen we 
diverse stakeholders van TADA (gastdocenten, alumni) bijvoorbeeld 
of  zij TADA zouden aanraden aan vrienden, familie of  collega’s. 

De indicatoren zullen opgevolgd worden via een geautoma-
tiseerde digitale databank of  dynamische website die TADA, 
op basis van tal van digitale enquêtes bij alle stakeholders, aanlegt. 
Momenteel zit de TISC in een testfase. Resultaten volgen de ko-
mende jaren. Ondertussen blijft TADA uiteraard ook openstaan voor 
andere pistes met betrekking tot onderzoek en volgt TADA ook op 
andere manieren haar impact op, bijvoorbeeld door te kijken hoe het 
gaat met TADA’s alumni. 

‘Data driven philantrophy’ is de 
toekomst. Wij willen met TADA 
een voorbeeld zijn ter zake en 
zetten daarom hard in op digitali-
sering, alsook op het evalueren van 
onze organisatie en haar effect.

Jacques de Vaucleroy, 
lid van de raad van bestuur van TADA

Persoonlijk heb ik geen objectieve 
indicatoren nodig om de impact 
van deze organisatie te meten: 
ik zie en ondervind dat aan den 
lijve in mijn contacten met kinde-
ren. Maar het is ook duidelijk dat 
indicatoren onmisbaar zijn om 
derden te overtuigen en om hen 
zwart-op-wit te laten zien dat hun 
investering de moeite loont.

Veerle Naets, 
vaste vrijwilliger en lid van de 

algemene vergadering van TADA

31



Alumniwerking 

TADA FOR LIFE
Slaagt TADA erin haar jonge deelnemers klaar te stomen voor de maatschap-
pij van morgen? Om te kunnen antwoorden op deze vraag, volgt TADA haar 
oud-leerlingen op via het alumninetwerk ‘TADA For Life’ vanaf  de leeftijd 
van 13 à 14 jaar. Dit netwerk biedt aanvullende sporadische activiteiten over 
thema’s als school, werk, vrijetijdsbesteding of  attitudes en vaardigheden. Ook 
biedt het netwerk een online platform aan en een helpdesk. Alumni doen ook 
vaak iets terug voor TADA, zoals vrijwilliger zijn op zaterdag. 
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Na de initiatiesessie rugby bij TADA, georganiseerd in samenwerking met ‘Brussels Citizen Rugby’, 

schreef  Chadi (14) zich in bij een rugbyclub.

Sofiane (13) maakt elke woensdag zijn 

huiswerk bij TADA, en krijgt daarbij hulp van 

vast vrijwilliger Carine.

Nisrine (15) had een tijdje geleden slechte cijfers op school. Ze vroeg om een duwtje in de rug op 

schoolvlak. In haar eigen entourage kon ze met haar vraag moeilijk terecht en dus bracht TADA haar in 

contact met een ‘buddy’. Vrijwilliger Hannes sprak een paar keer per maand af  met Nisrine. Sinds die 

‘duw in de rug’ zijn haar schoolresultaten er zienderogen op vooruit gegaan. Na een jaartje TSO heeft 

Nisrine ondertussen de beslissing genomen om opnieuw naar het ASO te bewegen, want Nisrine vond 

het naar eigen zeggen niet normaal om “zonder haar best te doen en zich in te zetten” goede scores 

te halen op school.

‘TADA For Life’ biedt sporadische activiteiten waarmee de TADA-tieners zich ver-
der ontwikkelen en die een positieve reminder zijn aan TADA. In ’15-’16 kwamen 
onder meer deze thema’s aan bod: ondernemerschap, omgaan met seksualiteit, digitale 
en taalvaardigheid, studiekeuze, schoolresultaten en sport. Soms organiseert TADA 
de activiteiten, maar vaak staan andere organisaties hiervoor in. Dit is een positieve 
wisselwerking: via TADA leren de alumni andere organisaties kennen naar waar ze hun 
weg kunnen vinden na afloop van de TADA-activiteiten.

In 2016 startte ‘TADA For Life’ met een 
huiswerkplek. Gemotiveerde alumni 
met schoolmoeilijkheden kunnen bij 
TADA op woensdag in alle rust werken 
en studeren.

‘TADA For Life’ staat waar mogelijk de alumni op vraag bij – dankzij een soort van 
helpdesk – en brengt ze in contact met het TADA-netwerk van gastdocenten, 
bedrijven en partnerorganisaties. 

Kamilia (16) deelde haar ervaringen als 

TADA-leerling tijdens een live radio-uitzending 

bij AraBel FM. Tijdens dit interview vertelde 

ze onder andere dat ze dankzij TADA meer 

zelfvertrouwen heeft en dat ze dankzij TADA 

leerde spreken voor een groot publiek, zoals 

ze dat schitterend deed op de radio. 

Als vrijwilliger steekt Soulaimane (14) op 

zaterdag geregeld een handje toe bij de 

voorbereiding van de TADA-ateliers, om zo 

het goede voorbeeld te geven aan de kleintjes 

bij TADA. Op deze manier leert hij ook om 

extra verantwoordelijkheid op te nemen en 

doet hij alvast wat professionele ervaring op, 

in afwachting van een echte studentenbaan, 

later.

Alumni kunnen via het netwerk ‘iets 
terug doen’ voor TADA of  voor 
‘de kleintjes’ bij TADA. Op zaterdag 
komen ze bijvoorbeeld als vrijwilliger 
of jobstudent meehelpen in de klassen 
en de antennes. Of  ze vertellen aan 
derden wat TADA is en voor hen 
betekend heeft, als volmaakte TA-
DA-ambassadeurs!

Momenteel telt ‘TADA For Life’ 81 
oud-leerlingen. Ze kwamen - op 
ééntje na - allemaal minstens één keer 
bij TADA terug in 2016. Hoe zit dit 
netwerk nu in elkaar? 

Enkele concrete verhalen illustreren 
‘TADA For Life’.



TADA 
EN U IN 2017 

In 2017 zet TADA het verbredings- en verdiepingsproces verder. Om dit waar te maken, is uw 
steun welkom én nodig. Ook in 2017. Wilt u TADA steunen? Dat kan! Bij voorbaat veel dank!

U loopt over van passie voor uw vak en die wilt u maar al te graag delen met de TADA-kids?

Word gastdocent!
Bekijk het curriculum van 2016-2017 op onze website en contacteer ons via onze sociale 
media of via info@toekomstatelierdelavenir.com

U bent geweldig met kinderen/tieners en wilt ons graag af en toe (of heel vaak) helpen op zaterdag of 
als ‘buddy’ van een alumnus tijdens de week? 

Word vrijwilliger en contacteer ons via info@toekomstatelierdelavenir.com

U bent een taalvirtuoos, een administratief wonder of communicatiedeskundige en wilt ons op weg 
helpen met uw inzichten? 

Word expertisevrijwilliger en contacteer ons via info@toekomstatelierdelavenir.com

U vindt ons project top en wil als ambassadeur anderen overtuigen van onze boodschap? 

Word fan en volg TADA op Facebook, LinkedIn en Twitter, en deel onze posts

U wilt via uw organisatie op structurele wijze bijdragen aan de werking van TADA?  

Word financieel partner en contacteer ons via sofie@toekomstatelierdelavenir.com voor 
een verkennend gesprek

U wilt de expertise van uw team als gastdocenten of als pro-bono-adviseurs delen met TADA? 

Word inhoudelijke partner en contacteer ons via info@toekomstatelierdelavenir.com

U zette een centje opzij en wilt dit delen met TADA?  

Word donor en stort uw gewaardeerde bijdrage op onze rekening
BNP PARIBAS FORTIS

IBAN: BE05 0017 4290 3575
BIC: GEBABEBB

Fiscale attesten zijn op aanvraag verkrijgbaar vanaf 40 euro
Meer informatie over de voorwaarden op onze website.

U gelooft in de TADA-waarden en wilt uw eigen talent en vaardigheden inzetten binnen het 
TADA-team?  

Word onze collega en solliciteer voor een baan via job@toekomstatelierdelavenir.com 35
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Word nu partner of vriend 
van ToekomstATELIERdelAvenir!

Een bijdrage aan TADA is als een investering in ‘het Brussel van 
morgen’. Dankzij uw steun kan TADA maatschappelijk kwetsbare 
kinderen gemotiveerd in het leven doen staan, met een positief 
zelfbeeld en goed geïnformeerd over zichzelf, de samenleving, de 
arbeidsmarkt!

Stort vandaag nog uw gewaardeerde bijdrage op onze rekening:

BNP PARIBAS FORTIS
IBAN: BE05 0017 4290 3575

BIC: GEBABEBB

Fiscale attesten voor 2017 zijn onder bepaalde voorwaarden 
verkrijgbaar vanaf 40 euro. Meer informatie op onze website: 
www.toekomstatelierdelavenir.com. 

Als u of uw organisatie meer informatie wilt alvorens ondersteu-
ning te bieden, kunt u contact opnemen via 0032(0)2-781.00.32 of 
info@toekomstatelierdelavenir.com.
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