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De Koning Boudewijnstichting heeft 
als opdracht bij te dragen tot een 
betere samenleving

De Stichting is in België en Europa 
een actor van verandering en inno-
vatie in dienst van het algemeen 
belang en van de maatschappelijke 
cohesie. Ze zet zich in om een maxi-
male impact te realiseren door de 
competenties van organisaties en 
personen te versterken. Ze stimu-
leert doeltreffende filantropie bij per-
sonen en ondernemingen.  

Integriteit, transparantie, pluralisme, 
onafhankelijkheid, respect voor 
diversiteit en bevorderen van solida-
riteit zijn haar belangrijkste 
waarden.

Haar actiedomeinen momenteel zijn 
armoede en sociale rechtvaardig-
heid, filantropie, gezondheid, maat-
schappelijk engagement, ontwikke-
ling van talenten, democratie, 
Europese integratie, erfgoed en 
ontwikkelingssamenwerking.

De Koning Boudewijnstichting werd 
opgericht in 1976, toen Koning Bou-
dewijn 25 jaar koning was.

KONING 
BOUDEWIJNSTICHTING

SAMEN WERKEN AAN EEN BETERE SAMENLEVING 

Dank aan de Nationale Loterij en aan alle schenkers voor hun gewaardeerde steun.

kbs-frb.be    Abonneer u op onze e-news    goededoelen.be   

Volg ons op

Koning Boudewijnstichting, stichting van openbaar nut 
Brederodestraat 21 • 1000 Brussel    
info@kbs-frb.be
02-500 45 55
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Activ i te i tenverslag 2017 : 

BESTE LEZER,
Het verheugt me u het activiteiten-
verslag 2017 van de Koning Boude-
wijnstichting te kunnen voorstellen. 
Het verslag geeft u een zo compleet 
en getrouw mogelijk beeld van wat 
we in 2017 hebben bereikt, dankzij 
het vertrouwen van veel schenkers, 
partners en experts, die zich samen 
met ons inzetten voor het algemeen 
belang. 

U vindt een overzicht van alle orga-
nisaties en mensen die we steunden 
in het kader van oproepen en speci-
fieke projecten, de publicaties die 
we realiseerden, de events die we 
organiseerden, de opdrachten die de 
overheden ons toevertrouwden, de 
partnerschappen die we afsloten. 
We telden ook 2.602 experts, leden 
van onze stuurgroepen, begelei-
dingscomités, beheerscomités en 
onafhankelijke jury’s die ons graag 
hielpen om onze missie te concreti-
seren: samen werken aan een betere 
samenleving. 

Zoals elk jaar kan u het volledig ver-
slag raadplegen en downloaden op 
www.kbs-frb.be. Voor meer gerichte, 
meer nabije informatie, kan u een 
activiteitenverslag op maat creëren, 
door het selecteren van een thema 
dat u persoonlijk aanspreekt, of van 
een regio waarin u actief bent. U kan 
eveneens een thema en regio combi-
neren, zodat de informatie nog beter 
aansluit op uw noden en 
verwachtingen.

Ik nodig u uit om, naast het activitei-
tenverslag, ook ons jaarmagazine 
2017 te raadplegen of te bestellen 
op www.kbs-frb.be. Naast markante 
feiten en cijfers vindt u er vijf verha-
len over concrete projecten die illus-
treren hoe de activiteiten van de 
Koning Boudewijnstichting een 
impact hebben op haar 
begunstigden.

De actieradius van de Koning Bou-
dewijnstichting zou niet zijn wat hij 
is zonder de vele experts die zich 
vrijwillig engageren, de leden van de 
raad van bestuur en de adviesraad 
die de krachtlijnen bepalen, de steun 
van de Nationale Loterij en van alle 
schenkers die met ons meewerken 
aan een betere wereld. Aan allen: 
heel hartelijk bedankt.

Luc Tayart de Borms
Afgevaardigd bestuurder
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inhoud

ArMOeDe & sOciAle recHtvAArDigHeiD

ArMOeDe
• Projectoproep ‘Armoede’ van de Koning Boudewijnstichting
• Alpro sociaal Fonds
• Fonds Ando – ondersteuning vrijwilligerswerk
• Fonds André
• Fonds JMJs Breugelmans
• Fonds Piet cleemput
• Fonds lucie Damman-latrique
• Fonds Valérie-Anne, Marie-Astrid, Olivier, Géraldine en Jean-louis Dembour
• eAPN Fonds
• Fonds Henri et Ghislaine
• Fonds Monsieur et Madame Joaris-Goffinet
• Fonds Norma Joossens
• Fonds Jovel
• Fonds Germaine Kieckens
• Fonds lokumo
• Fonds Mestdagh, voor een samenleving vol met kansen
• Fonds Marc-Antoine Morelle
• Fonds New life
• Fonds Noria
• Fonds Osterrieth-speth
• Fonds Marie Paris
• Fonds Polfliet-lepot
• the Proximus csR Project
• Fonds celina Ramos
• Fonds soeurs de saint-Augustin de Bavière
• Fonds solmido
• Fonds christiane stroobants
• Fonds André en Jacqueline taymans
• Fonds thieu
• schenkerskring tipi dans les etoiles
• Fonds irène Vandenhemel
• Fonds Georges-Marie Vandermeir
• Fonds Arnould van der straten waillet
• Fonds Germaine Van Gehuchten
• Fonds Jeanne Van Quickenborne
• Fonds Vrienden van Association Femmes d’europe
• Fonds Vrienden van ceJi
• Fonds les Amis de la Fondation Alfred Dorff & Richard Zondervan
• Fonds Vrienden Van de Fondation Nativitas
• Fonds Vrienden van Goods to Give
• Fonds Vrienden Van het Regenbooghuis
• Fonds Vrienden Van sociale economie Oostende
• Fonds Vrienden van sPK

HUisvesting en ArMOeDe
• Platform tegen energiearmoede
• waterarmoede : 'water voor iedereen'
• Housing First
• Betlehem Fonds voor de sociale huisvesting
• Domusfonds
• Fonds lucienne Mosmans
• Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel Fonds 
• Fonds Vrienden Van community land trust Brussels
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PersOnen Met een MigrAtieAcHtergrOnD
• Onthaal en integratie van vluchtelingen
• Degelijke en betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen en vluchtelingen
• Niet-begeleide minderjarigen
• Geestelijke gezondheid en vluchtelingen
• Mentoring programmes for migrants
• segregatie in het onderwijs overstijgen
• Omgaan met gewelddadige radicalisering: steun bieden aan families
• De Belgo-congolese, Belgo-Burundese en Belgo-Rwandese gemeenschap in België
• Opportunity Fund
• Fonds Vlinder
• Filantropische Actie BNP Paribas Fortis Belgium
• Fonds Vrienden van DuO for a job
• Fonds Vrienden van la Petite ecole

KOningin MAtHilDeFOnDs
• Koningin Mathildefonds

JOnge KinDeren, JOngeren en ArMOeDe
• l’école maternelle, une chance à saisir
• Kleine kinderen, grote kansen
• Kleine kinderen, grote kansen! samen evalueren, voor meer impact
• Naar een andere beeldvorming rond kinderarmoede
• transatlantic Forum on inclusive early Years
• Geïntegreerde en kwalitatieve dienstverlening voor kwetsbare kinderen en gezinnen (intesys)
• wat betekenen armoede en migratie voor de gezondheid van baby's
• Viva For life 2017 - capacity building programme
• Kinderarmoedefonds
• child Focus
• steun aan de activiteiten van de stichting Koningin Paola
• Nike community impact Fund-Nederland
• Nike community impact Fund België
• universal access to sport
• integratie via buitenschoolse activiteiten. een initiatief van het Fonds Baillet latour
• Fonds des Amis de l'Accueil
• Fonds tinne Boes
• Fonds carmeuse
• Fonds Au carrefour des Jeunes, créé à l'initiative de Mr. Paul tassin
• Fonds lydia chagoll - Voor een glimlach van een kind
• Fonds chispa
• Fonds Het coconnetje
• Fonds David-constant - luik opvang en begeleiding van jonge kwetsbare kinderen in het 

luikse
• Fonds Amélie Davignon
• Fonds Dieter
• Digital Belgium skills Fund: aanleren van digitale vaardigheden voor sterkere digitale inclusie
• Fonds des enfants de Blandain
• Fonds l'envol-ForceDouce
• Fonds Jean-Pierre Figeys
• Fonds Hope For Girls
• iKeA Fonds voor kinderen en opvoeding
• Mecenaatsfonds iNG in België
• Fonds lasallia
• stichting Paul, suzanne, Renée lippens
• Fonds Marçunvins
• Fonds Marc et Myriam
• Fonds Madeleine Mortelmans
• Mw Fund
• Fonds One child One Dream
• Fonds Ridder Paquot
• Fonds ReADO
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• Fonds les Récollets
• Fonds Rempart des Moines
• sAP-Belux csR charity Account
• Fonds sOs Jeunes
• Fonds Andrée stockart
• Fonds Georgette Vanderschelden
• Fonds Hugo Van Mierlo
• Fonds Bernard, Gonda en emily Vergnes
• Fonds VsDt
• Fonds Vrienden Van De sloep
• Fonds Vrienden Don Bosco stichting
• Fonds Vrienden van eureka 
• Fonds Vrienden Van Kinderfonds de tondeldoos
• Fonds Vrienden van Petit Vélo Jaune
• Fonds Vrienden van school Zonder Pesten
• Fonds Vrienden Van tADA
• Fonds Vrienden van teach For Belgium

PersOnen Met een BePerKing
• Kinderwens en ouderschap van personen met een verstandelijke beperking
• inclusief wonen voor mensen met een beperking
• een brug bouwen tussen de buurt, de lokale gemeenschap en personen met een beperking
• De Genereuzen
• Fonds Andrelise
• Fonds Audrey
• Fonds Jeanne en Pierre Beeckman
• Belgian Handflight Fonds
• Fonds Borgerstein
• Fonds Yves collinet
• Fonds Josepha Deherder
• Fonds simone Deleau
• Fonds Antoine Dopchie
• Fonds Jacqueline et André Fardeau-Godeaux
• Fonds Jacques en ivette Hermans de Heel
• Fonds ict community for AsD
• Fonds Jujubier
• Fonds Pierre en christiane Magdelyns–Van Godtsenhoven
• Fonds Misam
• Fonds shan en de anderen
• Fonds Vanderborght Feron claude seigne
• Fonds lode Verbeeck
• Fonds Marie wauty
• Fonds vrienden van de gehandicapte personen van het Albatros centrum
• Fonds des Amis de l’Arche de Marie
• Fonds Vrienden van constellations
• Fonds Vrienden van DoMisilaDoRé
• Fonds Vrienden van GiPso vzw
• Fonds des Amis de My wish
• Fonds Vrienden van Plateau 96
• Fonds Vrienden van Pulderbos
• Fonds des Amis de la société Royale de Philanthropie
• Fonds Vrienden van Villa clementina
• Beslissingen in de loop van het jaar - sociale rechtvaardigheid

geZOnDHeiD

MeDiscH-WetenscHAPPeliJK OnDerZOeK
• Dialoog voor priority setting in gezondheidsonderzoek
• Fonds A.B.
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• Fonds Anhaive Kanker
• Fonds Henri Benedictus
• Fund cardiac Research Aalst
• Fonds André Vander stricht, Fonds emile carpentier en Fonds Van Damme
• Fonds cremers-Opdebeeck
• Fonds Véronique Detournay en Fonds lucie Damman-latrique
• Fondsen Marie-thérèse De lava en Robert schneider
• Fonds Richard Depasse
• Fonds Désiré en simonne Drieghe-Miller
• Fonds eye Hope
• Fonds Alphonse & Jean Forton
• Fonds Grand Hôpital de charleroi+
• Fonds iris-Research
• Fonds Kica
• Fonds Arlette lemaître
• Fonds lokumo
• Fonds Maaike lars trees
• Fonds thierry Maricq
• Fonds Maurange
• Fonds Rosa Meynen
• Fonds John w. Mouton Pro Retina
• Fonds Dokter J.P. Naets
• Fonds Oncologie Augustinus
• Fonds Oncologie Kortrijk
• Fonds Onze lieve Vrouwziekenhuis voor klinisch onderzoek en innovatieve technieken
• Fonds walter Pyleman
• Fonds Micheline sterck
• Fonds Dokter en Mevrouw René tagnon
• Fonds thelam
• Fonds Joseph Oscar waldmann-Berteau en Fonds walckiers Van Dessel
• Fonds wetenschappelijk onderzoek tegen AiDs
• Fonds voor wetenschappelijk Reuma Onderzoek
• Fonds Vrienden van Ariane
• Fonds Vrienden van Demoucelle Parkinson charity
• Fonds Vrienden van stichting Fournier-Majoie
• Fonds Vrienden Van MsA
• Fonds Vrienden Van ORsi
• Fonds des Amis Belges de l’université Hébraïque de Jérusalem

geesteliJKe geZOnDHeiD
• Herstelgerichte organisaties in de geestelijke gezondheidszorg versterken
• Goed gek ?! Anders spreken over geestelijke gezondheid
• Fonds Gerald Futter
• Fonds GavoorGeluk
• Fonds Medisch centrum sint-Jozef
• Fonds voor Onderzoek in Psychiatrie 
• Rode Neuzen Fonds
• Friends of community Help service Fund
• Fonds Vrienden van Hof Zevenbergen
• Fonds Vrienden Van ReumaNet

geZOnDHeiDsPrOMOtie en Preventie
• Maatschappelijke waarden en voorkeuren integreren in het besluitvormingsproces voor 

terugbetaling van gezondheidsinterventies
• Arbeidsongeschiktheid/invaliditeit en re-integratie op de arbeidsmarkt
• Global Burden of Disease - independent Advisory committee
• Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot !
• Fonds Van Mulders-Moonens
• Fonds voor Voeding en welzijn van de Federatie Voedingsindustrie - FeViA
• Fonds Vrienden Van Designers Against Aids
• Fonds Vrienden Van Doctors4Doctors
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• Fonds Vrienden Van euFOReA

OUDeren
• levenskeuzes van 60-plussers
• Palliatieve zorg
• tubbemodel voor woonzorgcentra
• Filo d'Argento - vrijwilligersnetwerk voor ouderen
• Kwetsbare ouderen ondersteunen: thuis en in de buurt
• european Foundations' initiative on Dementia
• Fonds Generet
• Fonds Malou Malou en Fonds Perano
• Fonds Hélène en Georges servais-Renier
• Fonds Anick simeon
• Fonds Jean Van lancker

levensKWAliteit vAn PAtiËnten
• transForm
• Fonds A chacun son cervin
• Fonds Aline
• Fonds Back on track
• Fonds Jacqueline Brulez
• Filantropische Actie cinema for All
• Fund Maria-elisa en Guillaume De Beys
• Fonds Petrus Deboet
• Fonds Daan De Vos
• Fonds elisami 
• Fonds Dokter Jean Fagnart
• Fonds Marcel Hugo
• Fonds Jadot-loiseau
• Jessa Fonds
• life-Priority Fund
• Fonds Michèle en Dominique
• Fonds Miralouise
• Fonds Gert Noël
• Fonds Pink Ribbon
• Fonds emile salamon
• Fonds ella stappers
• Fonds VOsOG - Vakantiefonds voor Mucopatiëntjes
• Fonds VOsOG - Vakantiefonds voor Nierpatiëntjes
• Fonds Vrienden van FibroRes
• Fonds Vrienden Van de Fondation cHiRAN
• Fonds Vrienden Van de Koninklijke Villa Oostende
• Fonds Vrienden van simon & Odil
• Fonds Vrienden van het universitaire Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
• Fonds Vrienden Van Berrefonds
• Fonds Vrienden van het Zeepreventorium
• Beslissingen in de loop van het jaar - Gezondheid

FilAntrOPie

BeHeer vAn Het centrUM vOOr FilAntrOPie
• centrum voor filantropie
• De lente van de Filantropie 2017 
• KBFus - internationale filantropie
• transnational Giving europe (tGe)
• index van de Filantropie
• luisternetwerk notarissen
• culturele Mecenaatsrekening
• culturele Mecenaatsrekening – Museum
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• Projectrekeningen

PrOMOtie vAn FilAntrOPie
• Belgische Federatie van Filantropische stichtingen

DeMOcrAtie

FOnDs BelvUe
• Fonds Belvue

BelvUe: PerMAnent PArcOUrs Over De gescHieDenis vAn BelgiË
• Permanente tentoonstelling over de geschiedenis van België

BelvUe: tiJDeliJKe tentOOnstellingen Over BelgiË en eUrOPA
• tijdelijke tentoonstellingen over Belgische geschiedenis en democratie

BelvUe: eDUcAtieve Activiteiten
• eduBel, de educatieve dienst van het Fonds Belvue

Prins FiliPFOnDs
• lager en secundair onderwijs (uitwisseling scholen)
• Belgodyssee
• iDcity

OntWiKKeling vAn tAlenten

OnDerWiJs en vOrMing
• Veranderwijs.nu : experimenten voor het leren van de toekomst
• coaching des directions d'écoles en Fédération wallonie-Bruxelles
• le redoublement en dialogues
• Platform voor Opleiding en talent
• BOOst Brussel
• Boost pour les talents Verviers
• charity Account 3M science challenge
• Fonds Alcuin voor de school
• Friends of BAeF Fund
• Fonds cabeaux-Jacobs
• Fonds Kim clijsters
• Fonds David-constant - luik onderzoek en studies in de rechten stimuleren
• Fonds Roger De conynck
• Fonds des Amis de la Fondation universitaire
• Fonds Marie-Paule Delvaux Godenne
• Philanthropic Action extend Holding
• Fonds Fravanni
• Fonds Fulbright
• Fonds Fulbright Maggie Nicholson
• Halstead Family education Fund
• Fonds Alexis liénard
• Filanthropische Actie Dr. Ajit shetty
• Fonds ernest solvay
• Fonds des Amis de l'asbl take Off
• Fonds 't Zal wel Gaan
• Filantropische Actie lénaïc Vaudin d'imécourt
• Fonds Victor
• Fonds Vrienden Van AFs Belgium
• Fonds des Amis de la cambre pour l'international
• Fonds Vrienden Van het europa college
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• Fonds Vrienden van st. John's international school
• Fonds Vrienden van les Pastoureaux
• Fonds des Amis de Panathlon wallonie-Bruxelles
• Fonds Vrienden Van Vlerick Business school
• Fonds Vrienden van de international Yehudi Menuhin Foundation

PersOnen, ActOren vAn verAnDering
• iMPAct!
• wij zijn de toekomst
• enquête bij onderzoekers verbonden aan Belgische universiteiten
• Vrijdaggroep
• caring entrepreneurship Fund
• Fonds ernest du Bois
• Fonds Jan Filliers
• Fonds Filson steers Mariman
• Funds for Good - Philanthropy Fund
• Fonds emilie leus
• Fonds Benjamin lorcé
• Marilo Fund
• Fonds Aurore Ruyffelaere
• sAP csR eMeA charity Account
• Fonds united world colleges
• Youthstart Belgium Fonds
• Fonds Vriendinnen Van Amazone
• Fonds Vrienden Van Bryo
• Fonds Vrienden van 100.000 entrepreneurs
• Fonds Vrienden Van de european sports Academy
• Fonds Vrienden Van Hope and spirit
• Fonds Vrienden van Hopiness
• Fonds Vrienden Van Fondation Antoine et Marie-Hélène labbé pour la Poésie
• Fonds Vrienden van Pulse Foundation
• Fonds Vrienden van terre-en-Vue

Prins AlBertFOnDs
• Prins Albertfonds
• Beslissingen in de loop van het jaar - Ontwikkeling van talenten

erFgOeD

erFgOeDFOnDs
• erfgoedfonds

rOerenD erFgOeD
• seigneurie d’Anhaive
• Fonds Baanbrekende informatica in België
• Project 'erfgoed' van het Fonds Baillet latour
• Fonds Jacques en christiane Barbazon
• Fonds Pierre en colette Bauchau
• Fonds christian Bauwens
• Fonds Belgische stichting voor auto-moto patrimonium
• Fonds Jacques Bollens
• Fonds René carcan
• Fonds Jean-Jacques comhaire
• Fonds David-constant - luik beschermen en valoriseren van het luikse erfgoed
• Fonds léon courtin-Marcelle Bouché
• Fonds Pastoor Manoël de la serna
• Fonds Jacqueline Delcourt-Nonkels
• Fonds Graaf thierry de looz - corswarem
• Fonds Michel Demoortel
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• desingel Fonds
• Fonds Raphaël De smedt
• Fonds Domaine Historique d'Annevoie
• Fonds voor het erfgoed in schaarbeek
• Fonds Myriam Garfunkel
• Fonds Raphaël en Françoise Haeven 
• Fonds René en Karin Jonckheere
• Fonds Jos Knaepen
• Fonds claire en Michel lemay
• Fonds pour la mémoire du chemin de fer vicinal
• Fonds Antoine Mortier
• Fonds Religieus erfgoed Mechelen
• Fonds thomas Neirynck
• Fonds collegiale Onze-lieve-Vrouw van Dinant 
• Private Art support Foundation - Fonds
• Fonds Rassenfosse
• Rubenianum Fund
• Fonds simenon Patrimonium
• Fonds van de Vrienden van de sint-Michiels- en sint-Goedelekathedraal
• Fonds eric speeckaert pour l'étude des oeuvres du Prince charles-Joseph de ligne
• Fonds Jean-Pierre thibault
• Fonds Pierre François tilmon
• Fonds Franz Van Montfort
• Fonds Michel wittock
• Fonds Vrienden van de stichting Ars Mechanica
• Fonds Vrienden van Paul Delvaux Museum
• Fonds Vrienden van het Hortamuseum
• Fonds Vrienden van het Middelheimmuseum
• Fonds Vrienden van de Musea van de stad Brussel
• Fonds Vrienden van het Rubenshuis

BOUWKUnDig erFgOeD
• Fonds château de Fagnolles
• Fonds de coune-Paulmier
• Fonds Richard Forgeur
• Fonds laubespin - lagarde
• Fonds Vrienden van Onze-lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk
• Prijs Hubert schoonbroodt
• steunfonds Hoboken
• Fonds Paul & Katelijne stoffels - Bruurs
• Fonds summa Villa
• Fonds des Amis de l'abbaye de la cambre
• Fonds Vrienden van Brugge Foundation
• Fonds Vrienden van cercle Royal Gaulois Artistique et littéraire
• Fonds Vrienden Van De warande
• Fonds Vrienden van het Kasteel van Beauraing
• Fonds Vrienden van de Koninklijke Vereniging der Historische woonsteden en tuinen
• Fonds Vrienden van de Kunstwijk
• Fonds Vrienden Van la loge
• Fonds Vrienden van het Onroerend cultureel erfgoed
• Fonds Vrienden Van Voor Kruis en Beeld
• Fonds Vrienden Van YOt

nAtUUrliJK erFgOeD en cUltUrele sites
• Fonds Beckers-Diels
• Fonds Marie-Françoise champion
• Fonds André Ganshof van der Meersch
• landschapsfonds Gentse Kanaalzone
• Fonds des îles de la semois
• Fonds invicta
• Fonds Raoul en Margaretha Kok-Krahé
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• Fonds suzanne en louise Matelart
• Fonds Netevallei
• louis Vanden Bulckefonds 
• Fund Geneviève Van Hove
• Fonds Jean Vin

gescHieDenis en ArcHeOlOgie
• Fonds Robert Beaujean
• the Bollandist Fund
• Fonds Jean capart
• Fonds irène Heidebroek-eliane van Duyse
• Fonds sillon d'Art
• Fonds Vrienden Van Damiaanmuseum
• Fonds Vrienden van Future for Religious Heritage
• Fonds Vrienden van de Hanswijkprocessie
• Fonds Vrienden van Kazerne Dossin
• Fonds Vrienden van la sAN
• Fonds Vrienden Van de Virga Jessefeesten

MUZieK en PODiUMKUnsten
• Fonds irène et célestin Deliège
• Filantropische Actie Résidences Au libitum
• Fonds Vrienden van AMAJ
• Fonds Vrienden van chorales equinox
• Fonds Vrienden Van le concert Olympique
• Fonds Vrienden van de concertvereniging van het lemmensinstituut
• Fonds Vrienden Van currende
• Fonds Vrienden Van ’t ey
• Fonds Vrienden van Festival Resonances
• Fonds Vrienden Van iMeP
• Fonds Vrienden van de internationale Muziekontmoetingen van edingen
• Fonds Vrienden van het Kunstenfestivaldesarts
• Fonds Vrienden Van la Petite Bande
• Fonds Vrienden van het Maas Zomer Festival
• Fonds Vrienden Van Music for children Festival Foundation
• Fonds Vrienden Van Auguste Orts
• Fonds Vrienden van les Petits chanteurs de Belgique

MAAtscHAPPeliJK engAgeMent

lOKAAl engAgeMent
• BruVoices
• Vis mon village !
• Buurten op den buiten
• Vicinia
• steunraad Antwerpen
• steunraad Oost-Vlaanderen
• steunraad west-Vlaanderen
• streekmotor 23 
• streekfonds een Hart voor limburg
• streekfonds west-Vlaanderen
• Fonds Familie Nicolas Dehu
• Delhaize Fonds
• Fonds Alain De Pauw
• Fonds europese wijk
• Fonds André Habay
• Fonds ' t Muzenestje
• Fonds Pierre François tilmon 
• Fonds urban innovation lab 
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• Fonds Van wonterghem-De Brabandere
• Fonds Vrienden Van het Herman De croo centrum
• Fonds Vrienden van het Guldensporencollege
• Fonds Vrienden Van MAKs
• Fonds Vrienden Van Ringland
• Fonds Vrienden Van De Roma

OBservAtOriUM vAn verenigingen en sticHtingen
• Goededoelen.be
• Barometer van de verenigingen 
• Goed bestuur
• Het economisch gewicht van de socialprofitsector in België

ventUre PHilAntHrOPY
• Venture Philanthropy Fonds
• Fonds Vinci

AnDere vOrMen vAn OnDersteUning vAn De BUrgersAMenleving
• Générations solidaires
• Fonds Aider Autrui
• Aisec Fund
• Fonds Amélie
• Fonds Aubrac
• Fonds Aw
• Fonds Flore Bertrand
• Fonds louis Bourdon
• Fonds Dokter Jules Bouts
• Fonds Braet-Buys-Bartholemus
• Fonds Paulette capitaine
• Fonds chrysalide
• Fonds claire en Jacques
• common Goal Fund
• Fonds Raadsheer carlos Daneels
• Fonds Dominique De Graeve
• Fonds Alberte Delferière
• Fonds D.V.
• Filantropische Actie - european Jewish community center
• Fonds Fruit de deux vies
• Fonds Génération Future
• Filantropische Actie Hypatia
• Filantropische actie inemo
• Fonds Pierre en simone ivens
• Fonds Monseigneur Jean Jadot
• Fonds Jumping international de Bruxelles
• Filantropische actie Kituro Academie
• Fonds lambert-lenoir
• liefdadigheidsfonds Brussel
• Fonds lucmaud
• compte de donateurs le Maillon
• Fonds Majany
• Fonds Maredsous
• Fonds Marie-José Martin
• Vrienden van de stichting club Méditerranée
• compte solidaire laure Nobels
• Fonds Oasis eureka
• Fonds Margareta och sixten von Zweigbergk
• Fonds Pai lennart schmidt
• Fonds PiANtRO voor de antroposofische werkgebieden
• Fonds Plateforme.lu
• Fonds Pro Veritate
• Fonds Joseph schepers - Germaine lijnen
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• silver Baby Fund
• Filantropische Actie solarly
• Fonds steldust
• Fonds Françoise toussaint
• Fonds Jozef Van Ammel
• Fonds Pierre van der Mersch
• Fonds Jo Vanhecke
• Fonds Baron Jean charles Velge
• Fonds leona Verschueren
• Fonds Philip Vleugels
• Fonds elisabeth Vreven
• Fonds M. waeyenborghs
• wellbeing Fund
• Fonds wibi
• Fonds Vrienden van Association pour les Nations unies
• Fonds Vrienden van Bank Degroof Foundation
• Fonds Vrienden Van de evens stichting
• Fonds Vrienden van ex-change
• Fonds Vrienden Van exentra
• Fonds Vrienden Van Human Rights watch
• the european Friends of Account of the international crisis Group
• Fonds Vrienden Van iPis
• Fonds Vrienden Van de Optimistenbond
• Fonds Vrienden van Ouders van Verongelukte kinderen (OVK)
• Fonds Vrienden van de stichting Jean-François Peterbroeck: jeugd in ontwikkeling
• Fonds Vrienden van Rondom Gezin
• Fonds Vrienden van saint-André en saint-Philippe
• Fonds Vrienden van samilia
• Fonds des Amis de solidarcité
• Fonds Vrienden van sPes-forum
• Fonds Vrienden van toolBox
• Fonds Vrienden van transparency international Belgium
• the european Friends of Account of the university of Michigan
• Beslissingen in de loop van het jaar - Maatschappelijk engagement

leeFMilieU - MAAtscHAPPeliJKe PrOBleMen WAArBiJ Dieren ZiJn BetrOKKen
• Fonds Duurzaam Materialen- en energiebeheer
• Fonds Gabrielle François
• Fonds Marguerite Grotard en Henri Masset
• Fonds Hoogveld
• Fonds Hugo international for Respect and Dignity with Animals
• My PlayGreen. creating Access to trees and Greenspaces in urban environments
• Fonds Professor t. Van Autenboer
• Fonds Vrienden van Greenfacts
• Fonds Vrienden van Pairi Daiza Foundation
• the european Friends of Account of the Rainforest Alliance

DUitstAlige geMeenscHAP

DUitstAlige geMeenscHAP
• Fonds Alfons Pankert en clärchen Deneffe
• Fonds Marie-luzia en Nikolaus Kleis
• Fonds Rosewick-Keutgen
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AFriKA en OntWiKKelingslAnDen

KOning BOUDeWiJnPriJs vOOr OntWiKKeling in AFriKA
• Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika

centrAAl-AFriKA (cOngO en BUrUnDi)
• Koffie als motor van lokale ontwikkeling in Burundi
• Projecten in centraal-Afrika
• Fonds Albert Büskens
• Fonds Marie Antoinette carlier
• Fonds Goetghebuer
• Fonds Governance van bedrijven in DR congo
• Fonds Kitumaini
• Fonds Mère Marguerite
• Fonds Dr. Denis Mukwege-Panzi ziekenhuis
• Fonds Renaissance, voor de vrouwen van Bukavu
• Fonds Vrienden Van idiofa lobi

AFriKA
• Referentiepunt voor filantropie in Afrika
• Fonds chantiers d'Afrique
• Fonds coeur Maghrébin
• compte solidaire Afrique - charity Account
• Fonds Yvette corbier
• Filantropische Actie Guytou thierry
• Fonds Huruma
• Filantropische Actie Guido Huysmans Young African Film Makers Award
• Praesens Fund
• Fonds Boodschap van Yaguine en Fodé
• Fonds Zuid-Afrika
• Fonds Vrienden Van De Zwaluw
• Fonds Vrienden van eFFA
• Fonds Vrienden van Materniteit Dano Burkina Faso
• Fonds Vrienden van Ondernemers Zonder Grenzen
• Fonds Vrienden Van sprinkle
• Fonds Vrienden van terres Rouges
• Fonds Vrienden Van Zimba-kids

OntWiKKelingslAnDen
• Fonds 3AMB pour l’éducation et la formation
• Fonds Baele-Rémion
• Philanthropic Action caraivaviva
• collibri Foundation  
• Fonds crawhez voor hulpverlening aan leprapatiënten
• efico Fonds
• Fonds elisabeth en Amélie 
• eran Fonds voor Vrouwen
• Fund Fempower initiative
• Fonds Fokkinga
• Fonds Franciscus O.
• Filantropische Actie Fundacion Bensadoun-laurent capacidad inclusiva
• Fonds Guido Heylen
• Fonds isaan
• Fonds J&Joy
• Fonds eliane Jourdain
• KiDs Foundation Friends Fund
• Filantropische Actie Fonds Rita Kirsch
• Fonds lokumo
• Fonds Manickam
• Fonds Marthe en Marie
• Mothers at Risk Fund
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• Fonds Jacqueline Préau
• Filantropische Actie studio Hive Five
• ucB societal Responsibility Fund
• unizo Fonds
• Fonds Vrienden van Apopo
• Fonds Vrienden van het Alterfin Garantiefonds
• Fonds Vrienden van Banglabari
• Fonds Vrienden van comundos
• Fonds Vrienden van edukans
• Fonds Vrienden van emergency Belgium
• Fonds Vrienden van Fraternité stanislas Kostka
• Fonds Vrienden van Ketaketi
• Fonds Vrienden van de ecologische school Marcelino champagnat - curitiba - Brazil
• Fonds Vrienden Van Mobile school
• Fonds Vrienden Van Moeders Voor Vrede
• Fonds Vrienden Van Music Fund
• Fonds Vrienden Van santo tomás
• Fonds Vrienden van selavip
• Fonds vrienden van weForest
• Fonds Vrienden Van wereld Missie Hulp
• Fonds Vrienden van Youca
• Fonds Vrienden van Ziekenhuis Zonder Grenzen
• Beslissingen in de loop van het jaar - Afrika en ontwikkelingslanden

eUrOPese integrAtie

eUrOPese integrAtie
• strategisch partnerschap met het european Policy centre (ePc)
• New Pact for europe
• chatham House-studie
• Fonds Vrienden van stand up For europe

BAlKAn
• european Fund for the Balkans
• training and Research for Academic Newcomers (tRAiN)

eUrOPees MigrAtieBeleiD
• ePiM - Het europese Programma voor integratie en Migratie

eUrOPese FilAntrOPiscHe inFrAstrUctUUr
• Network of european Foundations for innovative cooperation – NeF
• european Foundation centre – eFc
• Beslissingen in de loop van het jaar - europese integratie
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ArMOeDe & sOciAle recHtvAArDigHeiD
ArMOeDe

PROJECTOPROEP ‘ARMOEDE’ VAN DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING

DOelstelling via deze oproep steunt de Koning Boudewijnstichting organisaties die projecten opzetten 
om armoede en sociale kwetsbaarheid in België te bestrijden.

reAlisAtie(s) > projectoproep gelanceerd in 2016: 39 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van 
€ 160.515
> lancering van een projectoproep om initiatieven te steunen die ijveren voor de toegang 
tot, het kunnen werken met en het gebruiken van digitale media door publieksgroepen 
voor wie dit een onbekende wereld is: selectie in 2018
> de projectoproep wordt financieel gesteund door verschillende Fondsen:
>> een bedrag van € 37.500 toegekend door het Fonds lucie Damman-latrique
>> een bedrag van € 21.000 toegekend door het Fonds richard Depasse
>> een bedrag van € 20.000 toegekend door het Fonds Arnould van der straten-Waillet
>> een bedrag van € 10.000 toegekend door het  Fonds georges-Marie vandermeir

steUn

Aalst ‘t nest een zomerkamp organiseren om  de vertrouwensband 
te versterken en een beter zicht te krijgen op de 
probleemsituaties door 24/24 te observeren, zorgen, 
verzorgen en begeleiden en persoonlijke en sociale 
ontwikkelingen/vaardigheden te versterken.

5.000 €

Anderlecht Happy-Farm recreatieve en pedagogische boerderijworkshops 
organiseren voor kansarme kinderen tussen 6 en 12 jaar.

5.000 €

Antwerpen Auxilia extra lessen nederlands organiseren voor nieuwkomers 
en asielzoekers.

4.500 €

sociaal Winkelpunt een project opstarten om gezonde voeding te 
promoten bij klanten van de sociale kruidenierszaak die  
doorverwezen zijn door een sociale dienst.

5.000 €

via veneto Jongeren van diverse afkomst met financiële 
beperkingen begeleiden op vlak van opleidingen, 
scholing, samenleven met elkaar, aanleren van 
respect en begrip voor onze samenleving zodat ze een 
zelfstandig leven kunnen uitbouwen. 

5.000 €

Antwerpen - Borgerhout Free Hands De ontwikkel- en presentatieruimte van de vzw tijdens 
de blokperiodes laten gebruiken als studiehuis door 
studenten die thuis de nodige ruimte en middelen niet 
hebben.

2.500 €

Antwerpen - ekeren evA-centrum Activiteiten organiseren voor kansarmen om hun 
vaardigheden te versterken, een netwerk uit te bouwen 
en te werken aan empowerment.

5.000 €

Ath Maison culturelle d’Ath gratis workshops organiseren in de wijk waar veel 
kansarmen en nieuwkomers wonen om zo het 
onderlinge contact te bevorderen en  de creatieve 
expressie aan te wakkeren.

1.300 €

Brussel rolling douche een omgebouwde mobilhome met douche ter 
beschikking stellen van daklozen zodat ze zich kunnen 
opfrissen en hen kledij, schoenen en andere producten 
aanbieden en hen begeleiden naar de juiste structuren.

5.000 €

vrienden van K Opvang en ondersteuning van jongeren zonder papieren 
die in België studeren.

1.000 €
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charleroi - Marchienne-
au-Pont

Marchienne Babel Kansarmen de kans geven om zich via woorden of 
ludieke en artistieke creaties uit te drukken over hun 
situatie en die getuigenissen gebruiken voor een 
sensibiliseringscampagne in scholen of organisaties. 

5.000 €

Dendermonde Kinderfonds de tondeldoos gezonde en betaalbare voeding voor kansarme 
gezinnen.

4.000 €

Dinant Dominos lA FOntAine 
Dinant

Financiële steun om de activiteiten van de laatste jaren 
voort te zetten. 

4.865 €

souffle un peu vrijwilligers met een mentale of motorische 
beperking inzetten bij de voedselhulp van de sociale 
kruidenierszaak.

3.500 €

etterbeek Promotion communautaire - 
le Pivot

Artistieke workshops en zomerkampen organiseren voor 
kansarme kinderen tussen 3 en 12 jaar.

4.000 €

Genk De sfeer Wooninfobuddy’s inschakelen om meer aanklampend te 
werken voor de meest kwetsbaren en hen te begeleiden 
naar huisvestingsgerelateerde diensten, te fungeren als 
brugpersoon of vertaler naar hulp- en dienstverlening en 
tools zoals de woonwijzer aan te bieden. 

4.000 €

Gent - wondelgem HUMAin Basishulp en voedselbedeling voorzien voor mensen 
die leven in precaire omstandigheden omwille van een 
onzeker verblijfsstatuut, dakloosheid en/of financiële 
problemen.  

5.000 €

Hasselt Domo Hasselt Kwetsbare gezinnen met jonge kinderen tot 12 jaar 
ondersteunen.

5.000 €

Huy Dora Dorës Huiswerkbegeleiding voor kinderen van de lagere en 
secundaire school die het moeilijk hebben.

3.000 €

ieper Welzijnsschakel tegoare ieper vrijwilligers begeleiden tweehonderd mensen in 
armoede.

5.000 €

Jette Muda Workshops organiseren waarbij kansarme vrouwen 
leren hoe ze zelf kleine herstellingswerken kunnen 
uitvoeren zodat hun levenskwaliteit verbetert en zodat 
ze geld kunnen besparen en een solidariteitsnetwerk 
kunnen opstarten.

3.600 €

Jodoigne - Piétrain solo mais pas seul Activiteiten en workshops organiseren voor 
alleenstaande ouders en hun kinderen.

4.250 €

lessines Ami...l’pattes Het tijdschema uitbreiden en bijkomende creatieve 
workshops organiseren om het toenemend aantal 
kansarme gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar op 
te vangen.

2.000 €

liège coeur de liège nieuwe kleren, hobby’s en een weekend aan zee voor 
36 kansarme kinderen tussen 2 en 7 jaar die door de 
rechter geplaatst zijn.

4.500 €

lier Mondiale Werken regio lier Mensen en in het bijzonder vluchtelingen versterken in 
het kennen en toepassen van hun rechten.

4.000 €

Mechelen steunpunt Asiel & Migratie Occasionele noodhulp aanbieden aan vluchtelingen of 
mensen zonder een wettig verblijf.

5.000 €

Namur Une Main tendue systematische ophaling van lokale voedseloverschotten 
en een sensibiliseringsprogramma opstarten voor 
duurzame/vegetarische voeding en tegen verspilling.

5.000 €

Ottignies-louvain-la-
Neuve - louvain-la-
Neuve

Un toit Un coeur inrichting van de nieuwe lokalen waar kansarme 
personen worden opgevangen.

5.000 €

Pepinster société de saint-vincent de 
Paul “Frédéric Ozanam”

een kookworkshop organiseren om mensen waardevol 
te leren omgaan met voedsel en verspilling tegen te 
gaan.

2.000 €
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Quiévrain - Audregnies resto du coeur de Quiévrain-
Honnelles

Kookworkshops organiseren en mensen sensibiliseren 
voor duurzame en gezonde voeding en tegen verspilling. 

3.500 €

schaarbeek Feedtruck Belgium een sociale foodtruck oprichten in Brussel waarbij op 
basis van onverkochte producten kwalitatieve maaltijden 
worden gemaakt voor daklozen.

5.000 €

ladder’op Kansarme Brusselse leerlingen begeleiden doorheen 
hun schoolcarrière en samenwerken met vrijwilligers, 
toekomstige leerkrachten, sociale werkers en de 
juiste instanties om de perfecte leeromgeving voor de 
leerlingen te creëren. 

5.000 €

sun child vakantieverblijven organiseren voor kansarme kinderen 
met kanker of een andere ernstige ziekte.

5.000 €

seraing vivre solidaire renovatie en heropfrissing van de gebouwen. 4.000 €

sint-Jans-Molenbeek chiro Jijippeke Ondersteuning van kansarme kinderen zodat ook zij 
meekunnen op chirokamp.

3.500 €

stavelot Maison croix-rouge de 
stavelot - croix-rouge de 
Belgique

een sociale kruidenierszaak en een opvangcentrum 
oprichten.

5.000 €

tournai Une Assiette pour tous Herstelling van het dak van het sociaal restaurant. 5.000 €

turnhout Pirlewiet vzw vakanties organiseren voor kansarme kinderen, 
jongeren, volwassenen en gezinnen.

5.000 €

Vilvoorde - Peutie (W)arm-kracht vzw ... armen 
aan het woord

extra schoolmateriaal voorzien voor kansarme kinderen 
en de spelotheek Pipeloentje uitbreiden.

1.500 €

ALPRO SOCIAAL FONDS

DOelstelling steun voor initiatieven i.v.m. mens, milieu, gezondheid en duurzaamheid. Het Fonds 
kan ook tussenkomen voor Alpro-personeelsleden met financiële problemen door 
ziekte, ongeval of handicap.

reAlisAtie(s) 21 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 72.700.

steUn

Avelgem vi³A Kvlv Avelgem Kook-en babbelhoekactiviteiten organiseren voor 
gezinnen met (jonge) kinderen uit kwetsbare 
doelgroepen en hen daarbij proactief bereiken, integraal 
ondersteunen en de mogelijkheid bieden in contact te 
komen met een breed netwerk van andere organisaties 
om zo hun sociaal netwerk te verruimen.

3.000 €

elsene sOs Kinderdorpen België steunen van de ngo sOs Kinderdorpen die zich inzet 
voor kwetsbare kinderen in 134 landen, waaronder 
België.

1.000 €

Gent g.v.l.B.O. st.-Jozef i-Pads aankopen voor de leerlingen. 1.000 €

Junion chamber international 
gent

Jonge, hooggekwalificeerde werkzoekenden helpen om 
hun slaagkansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

1.000 €

Harelbeke - Hulste Het ventiel een hobbyatelier en een maandelijkse muziekactiviteit  
organiseren voor patiënten met jongdementie.

2.000 €

Kraainem Demoucelle Parkinson charity Deelname aan de 20 kilometer door Brussel (ondanks 
de ziekte van Parkinson) en fondsen verzamelen voor 
veelbelovende onderzoeksprojecten.

1.500 €

la Hulpe UFB - United Fund for 
Belgium

Hulp aan kwetsbare personen in België, in het bijzonder 
gericht op kinderwelzijn, armoedebestrijding, personen 
met een beperking, maatschappelijke integratie en 
vorming.

3.000 €

lo-Reninge Het Havenhuis nieuwe therapielokalen inrichten voor mensen met een 
niet-aangeboren hersenletsel.

3.000 €
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Melle tanderuis Personen met autisme en hun omgeving opvangen, 
informeren en opleiden.

2.500 €

Oostende - stene WanderArt Een fotografieworkshop inrichten voor personen met 
een beperking en (ex-)psychiatrische patiënten.

1.000 €

sint-Joost-ten-Node Kom op tegen kanker - vlK Deelname van twee teams van het bedrijf Alpro aan de 
1000 km van Kom op tegen Kanker.

3.000 €

wevelgem - Moorsele De Waterlelie een binnentuin inrichten in een school voor 
gespecialiseerd onderwijs en er pedagogisch leer- 
en spelmateriaal aanbrengen, een moestuin en een 
fietsparcours aanleggen.

2.500 €

cANADA Malnutrition Matters Bestrijden van ondervoeding in landelijke gebieden van 
landen in het Zuiden met het ontwikkelingsprogramma 
soyaKit, waarmee voeding op basis van soja 
kan worden gemaakt met slechts 50% van het 
normale energieverbruik, en met vitagoat, een 
voedselproductiesysteem op basis van sojabonen, 
noten, fruit en groenten.

30.000 €

DuitslAND Deutsches rotes Kreuz 
ratingen e.v.

nieuwe kleding aanschaffen voor de kinderen en 
jongeren, aangepast  aan de activiteiten van de 
vereniging.

1.000 €

FRANKRiJK Association régionale d’Aide 
Médicale & sociale en faveur 
d’enfants atteints d’affections 
malignes

sportieve vakanties organiseren in de Jura voor jongeren 
met kanker die behandeld worden op de pediatrische 
afdeling van het cHU Hautepierre in straatsburg.

3.000 €

GROOt-HeRtOGDOM 
luXeMBuRG

rett syndrome europe een boek uitbrengen dat werd geschreven door de beste 
specialisten inzake het rett syndrome, het laten vertalen 
en verspreiden onder alle ouders.

3.000 €

NeDeRlAND samen in de sneeuw twee wintersportreizen organiseren voor personen met 
een intellectuele beperking.

1.000 €

stichting steun 22Q11 informatie verspreiden om het 22Q11 syndroom 
bekend te maken bij artsen, ouders en hulpdiensten in 
nederland.

2.000 €

VeReNiGD KONiNKRiJK Acorns children’s Hospice Herinrichting van de tuin van het kindertehuis in 
Birmingham.

4.000 €

eclipse gymnastics club Jonge coaches aanmoedigen en opleiden en oude 
apparatuur vervangen.

1.200 €

st Benedict’s infant school tuinmateriaal, zaad en kippen aankopen en een 
boerderijverblijf organiseren voor de kinderen.

3.000 €

FONDS ANDO – ONDERSTEUNING VRIJWILLIGERSWERK

DOelstelling steun aan projecten van vrijwilligers of van kleine verenigingen die vrijwilligerswerk 
promoten. Focus op kansen, (re)integratie, dialoog tussen bevolkingsgroepen in België, 
ontwikkelingsprojecten, …

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een bedrag van € 2.500.

steUn

Merchtem thuislozenboerderij Kodiel Herstellen van de landbouwtractor van de zorgboerderij 
‘Kodiel’ die zich richt tot thuislozen.

2.500 €

FONDS ANDRÉ

DOelstelling Hulp voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of met psychologische 
problemen kampen in België.

reAlisAtie(s) vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 35.000.
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steUn

Brussel nos Oignons verankeren van de functie van assistente voor de 
coördinatie van een vereniging die zich richt tot 
mensen die verblijven in instellingen voor geestelijke 
gezondheidszorg.

5.000 €

Brussel - laken reD/laboratoire 
Pédagogique

Bevorderen van de toegang tot onderwijs voor 
vluchtelingenkinderen om latere schooluitval te 
vermijden en om hen op termijn de kans te geven zich 
te integreren in het Belgische schoolsysteem, zich 
persoonlijk te ontwikkelen en te ontplooien, en hen te 
helpen de ervaren trauma’s te overwinnen.

5.000 €

Nivelles la Maison des enfants Aanpassen van de keuken aan de FAvv-normen 
en vervangen van de vloerbedekking op de eerste 
verdieping.

17.000 €

Ottignies-louvain-la-
Neuve - louvain-la-
Neuve

escalpade Aanwerving van een kinderverzorgster als versterking 
voor het team van leerkrachten, kinesitherapeuten en 
logopedisten van de basisschool escalpade.

8.000 €

FONDS JMJS BREUGELMANS

DOelstelling steun aan projecten rond verblijf, voeding of verzorging; en aan organisaties die 
geneeskundige of andere bijstand verlenen aan oudere of hulpbehoevende mensen.

reAlisAtie(s) > in 2017 heeft het Fonds 8 financiële steunen toegekend voor een totaalbedrag van € 
50.000: 
>> twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 30.000.
>> twee projecten kregen steun dankzij een samenwerking tussen verschillende 
Fondsen, waaronder het Fonds JMJs Breugelmans (€ 2.500 voor elk project), voor een 
totaalbedrag van € 133.000
>> toekennen van € 5.000 steun voor de activiteiten van het streekfonds ‘Hart voor 
limburg’
>> toekennen van € 2.500 steun voor de activiteiten van het Fonds candle in the Dark
>> toekennen van € 2.500 steun voor de activiteiten van het  Fonds ict community for 
AsD
>> toekennen van € 5.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Malou Malou

steUn

Anderlecht simeon infrastructuuraanpassingen doen aan residenties voor 
missionarissen op rust.

25.000 €

Gent Kinderkankerfonds spelbegeleiding aan huis voor ernstig zieke kinderen. 5.000 €

Mechelen Artsen Zonder vakantie versterken van de paramedische, technische en 
organisatorische capaciteiten binnen de domeinen 
basischirurgie en pediatrische urgenties van het 
congolese referentieziekenhuis in Monvu. een grant 
dankzij het Fonds Fokkinga en het Fonds JMJs 
Breugelmans.

10.000 €

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

Action Damien versterken van de screening van lepra en tuberculose en 
behandelen van zieken in de evenaarsprovincie in Drc. 
gezamenlijke steun van het Fonds richard Depasse, het 
Fonds Familie nicolas Dehu, het Fonds Pro veritate, het 
Fund JMJs Breugelmans, het Fonds Damman latrique, 
het Fonds steldust en het  Fonds lucie en Monique 
louette.

123.000 €

FONDS PIET CLEEMPUT

DOelstelling Prijs voor een vlaamse scriptie sociaal werk over efficiënte dienstverlening in de 
welzijnszorg, sociaal-cultureel werk, opbouwwerk, sociale en personeelsdiensten.
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reAlisAtie(s) > projectoproep: toekenning van de Prijs Fonds Piet cleemput (waarde: € 5.000) aan 
Anna raymaekers
> Anna raymaekers deelt haar Prijs met het leuvens collectief tegen Armoede, de 
organisatie ontvangt € 2.500 euro voor haar strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, 
vooral op het gebied van huisvesting
> uitreiking van de Prijs 2016 (gent, 23 februari)

steUn

leuven raymaekers Anna Bachelorscriptie over maatregelen die de situatie van 
dak- en thuislozen kunnen verbeteren, gefocust op de 
methodiek van Housing First.

2.500 €

FONDS LUCIE DAMMAN-LATRIQUE

DOelstelling Mensen helpen die in moeilijkheden zitten wegens ziekte of precaire 
levensomstandigheden, met prioriteit voor kinderen.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun dankzij een samenwerking tussen verschillende Fondsen, 
waaronder het Fonds Damman-latrique, voor een totaalbedrag van € 123.000.

steUn

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

Action Damien versterken van de screening van lepra en tuberculose en 
behandelen van zieken in de evenaarsprovincie in Drc. 
gezamenlijke steun van het Fonds richard Depasse, het 
Fonds Familie nicolas Dehu, het Fonds Pro veritate, het 
Fund JMJs Breugelmans, het Fonds Damman latrique, 
het Fonds steldust en het  Fonds lucie en Monique 
louette.

123.000 €

FONDS VALÉRIE-ANNE, MARIE-ASTRID, OLIVIER, GÉRALDINE EN JEAN-LOUIS DEMBOUR

DOelstelling steun aan projecten die geselecteerd werden in het kader van de projectoproep 
‘Armoede’ van de Koning Boudewijnstichting of aan om het even welk ander initiatief voor 
kansarmen in België.

EAPN FONDS

DOelstelling Het eAPn Fonds onderstreept de positieve impact van inspirerende transnationale 
voorbeelden en innovatie in de strijd tegen sociale uitsluiting.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 8.500.

steUn

Brussel european Anti-Poverty 
network

Ondersteuning van de deelname van vier landen die 
geen lid zijn van de europese Unie aan de europese 
ontmoetingen tussen de coördinatoren van de nationale 
european Minimum income networks (eMin).

2.500 €

HONGARiJe Hungarian Anti-Poverty 
Foundation

lanceren van een sensibiliseringscampagne rond 
de activiteiten van het Hongaarse Anti-Armoede 
netwerk (HAPn) om het sociale zekerheidsnet in 
Hongarije te versterken, en ook uitwerken van een 
fondsenwervingsstrategie voor het netwerk en 
verbeteren van het management ervan.

6.000 €

FONDS HENRI ET GHISLAINE

DOelstelling Huisvesting garanderen voor mensen in armoede, wanhoop of onzekerheid, zodat ze een 
volwaardige rol kunnen spelen in hun familiale en sociale leven.

reAlisAtie(s) vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 139.477.
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steUn

elsene Habitat et Humanisme een gemeenschappelijk lokaal inrichten voor de 
toekomstige bewoners van het gebouw waar ze 
elkaar kunnen ontmoeten en kunnen deelnemen aan 
gemeenschappelijke activiteiten (opleidingen passief 
wonen, workshops, samenzijn …)

130.000 €

libramont-chevigny l’Archée asbl - 
Accompagnement de 
Femmes en Difficulté (A.F.D.)

een gemeenschappelijke keuken inrichten in een 
opvangtehuis voor vrouwen en kinderen met problemen.

5.000 €

sainte-Ode - tillet le 210 vervanging van het motorblok van de koude kamer van 
het opvangtehuis.

3.377 €

sint-Gillis centre d’education en Milieu 
Ouvert - ceMO

Meubels en ander materiaal aankopen om acht 
nieuwe transitwooneenheden en twee post-
transitwooneenheden in te richten.

1.100 €

FONDS MONSIEUR ET MADAME JOARIS-GOFFINET

DOelstelling Hoe ex-gedetineerden helpen opnieuw te functioneren in de samenleving? Het Fonds 
steunt in de Franse gemeenschap projecten die ex-gevangenen daarbij helpen.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 23.719.

steUn

Brussel Office de Réadaptation 
sociale

ex-gedetineerden helpen om een woning te vinden na 
een kort of lang verblijf in de gevangenis om dakloosheid 
te voorkomen en om hun re-integratie te ondersteunen.

4.769 €

Halle - Buizingen groep intrO een vorming en sollicitatiebegeleiding aanbieden aan 
Brusselse (ex-)gedetineerden om hun herintegratie in de 
maatschappij te bevorderen.

8.950 €

Vorst Dispositif relais lanceren van een hippotherapieproject dat jonge 
ex-gedetineerden in contact brengt met politieruiters 
en hun paarden, om deze jongeren te helpen zich te 
re-integreren en zich te verzoenen met de samenleving 
dankzij deze positieve ervaring met politiemensen.

10.000 €

FONDS NORMA JOOSSENS

DOelstelling individuele steun voor actrices en acteurs in België die het op het einde van hun carrière 
financieel moeilijk hebben.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 20.000.

steUn

Brussel Union des Artistes du 
spectacle

Steun aan actrices en acteurs met financiële problemen. 10.000 €

Gent - Mariakerke Acteurspenning steunen van theateracteurs die in acute geldnood 
verkeren door hoge kosten aan medische zorg of door 
andere besognes.

10.000 €

FONDS JOVEL

DOelstelling Financiële steun aan instellingen en organisaties, zodat ze mensen in schuldbemiddeling 
kunnen helpen om hun schulden af te lossen.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een bedrag van € 10.000.

steUn

Antwerpen OcMW Antwerpen Antwerpse gezinnen met kinderen ondersteunen bij de 
aflossing van hun schulden bij watermaatschappijen 
door middel van schuldbemiddeling.

10.000 €
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FONDS GERMAINE KIECKENS

DOelstelling steun aan projecten in het kader van de projectoproep ‘Armoede’ van de Koning 
Boudewijnstichting. Het Fonds geeft de voorkeur aan projecten die een tweede kans 
geven aan zelfstandigen die het moeilijk hebben op professioneel vlak.

reAlisAtie(s) toekennen van € 10.000 steun voor de activiteiten van het ‘Funds for good - Philanthropy 
Fund’

FONDS LOKUMO

DOelstelling steun aan projecten rond opleiding, huisvesting, gezondheid… voor kwetsbare mensen. 
Met een bijzondere aandacht voor initiatieven rond medisch wetenschappelijk onderzoek. 
Het Fonds financiert ook het Boost-programma in verviers.
De initiatieven van het Fonds situeren zich in de actiedomeinen ‘Armoede & sociale 
rechtvaardigheid’, ‘Ontwikkeling van talenten’ (Boost voor talenten verviers) en ‘Afrika en 
ontwikkelingslanden’.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Armoede en gezondheid’: 6 projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 101.920
> projectoproep ‘Armoede en huisvesting’: 6 projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 200.516
> daarnaast heeft het Fonds een steun van € 24.000 toegekend aan l’Atelier de Pédagogie 
urbaine/Out of the Box (etterbeek) voor een pedagogisch atelierproject voor jonge 
Brusselaars die stoppen met school, zodat ze de smaak om leren weer te pakken krijgen. 

steUn

Anderlecht UlAc (Union de locataires 
d’Anderlecht-cureghem)

Wooneenheden inrichten voor alleenstaande mannen 
van sub-saharaanse afkomst, die het slachtoffer werden 
van huisjesmelkers.

24.286 €

Brussel Infirmiers de rue asbl Daklozen motiveren om zorg te dragen voor hun hygiëne 
en gezondheid, de dialoog met verzorgingsinstellingen 
herstellen en hun levensweg verbeteren door hen te 
begeleiden naar een duurzame huisvesting.

10.000 €

charleroi comme chez nous een geïntegreerde aanpak van de fysieke en mentale 
gezondheid van daklozen bevorderen.

20.000 €

comme chez nous Financiële steun voor kansarmen die op zoek zijn naar 
een waardige woonst.

50.000 €

Morlanwelz - carnières Ancrage/ Alises Psycho-medische-sociale en socio-professionele hulp 
voor personen met psychische moeilijkheden en hen 
begeleiden naar meer autonomie.

17.500 €

Neupré le cortil - secteur logement Drie wooneenheden inrichten voor minderjarigen 
die uit een instelling komen om hun integratie te 
vergemakkelijken en hen te helpen bij het uitbouwen van 
hun toekomst.

28.480 €

schaarbeek l’Aster Specifieke, sociale begeleiding van kansarmen naar de 
verzorgingsinstellingen.

18.420 €

sint-Gillis Maison d’accueil escale Dakloze vrouwen, ouders en kinderen opvangen en 
helpen om een waardige huisvesting te zoeken en 
materiële en financiële hulp aanbieden aan mensen die 
het opvangtehuis verlaten.

30.250 €

sint-Jans-Molenbeek Association des Jeunes 
Marocains

Jongeren en hun ouders begeleiden en ondersteunen 
zodat ze de juiste informatie en zorg krijgen, rekening 
houdend met de beperkte financiële middelen waarover 
ze beschikken.

13.500 €

Buurthuis Bonnevie Maison 
de Quartier

Kansarmen begeleiden naar betere 
woonomstandigheden, naar een beter onderhoud van 
hun woonst en naar een waardige huisvesting die is 
aangepast aan hun noden en de grootte van hun gezin.

50.000 €
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tournai citadelle een mobiel hulpcentrum voor daklozen en 
drugsverslaafden om hen op een anonieme, 
laagdrempelige en kosteloze manier te helpen.

20.000 €

service de santé mentale 
du tournaisis asbl - Projet 
Braséro

Daklozen helpen en begeleiden om de juiste weg te 
vinden naar de gezondheidsinstellingen.

20.000 €

FONDS MESTDAGH, VOOR EEN SAMENLEVING VOL MET KANSEN

DOelstelling Financiële steun aan verenigingen, groepen vrijwilligers, publieke organisaties of 
instellingen die werken rond sociaalprofessionele inschakeling.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds Mestdagh, voor een samenleving vol met kansen’, financiële steun 
aan verenigingen, groepen vrijwilligers, publieke organisaties of instellingen die werken 
rond sociaalprofessionele inschakeling: 6 projecten kregen steun voor een totaalbedrag 
van € 64.350.

steUn

charleroi Accompagnement de Jeunes 
en Milieu Ouvert (AJMO)

sociaal-educatief begeleiden van jongeren om bij 
te dragen tot hun persoonlijke ontwikkeling en hun 
integratie in de samenleving als verantwoordelijke, 
actieve, kritische en solidaire burgers.

10.000 €

Jecreemonjob.be Helpen van gedetineerden om te slagen voor de cursus 
bedrijfsbeheer en voor het rijbewijs B zodat ze zich later 
kunnen vestigen als zelfstandige.

9.350 €

charleroi - Monceau-sur-
sambre

le germoir voltooien van de renovatie van een restaurant dat wordt 
gebruikt voor werkplekleren op de sociale economiesite 
van Monceau-Fontaines.

10.000 €

Quelque chose à Faire een opleidingsruimte voor bouwberoepen inrichten om 
stagiairs de kans te geven de nodige basisvaardigheden 
te verwerven, die aan het einde van de opleiding 
gevalideerd kunnen worden.

10.000 €

sambreville - Auvelais réBBUs Aantrekken van de werkzoekenden die het verst 
verwijderd zijn van de arbeidsmarkt, om hen uit hun 
isolement te halen en om met hen een professioneel 
project (her)op te bouwen.

10.000 €

sint-Gillis Pour la solidarité asbl Begeleiding door een mentor van werkzoekende, 
vaak gediscrimineerde personen met een 
migratieachtergrond, om effectiever en gerichter te 
zoeken, met meer zelfvertrouwen en via een sterker 
netwerk.

15.000 €

FONDS MARC-ANTOINE MORELLE

DOelstelling steun aan projecten die de sociaalprofessionele inschakeling van kwetsbare mensen 
bevorderen via beroepsopleidingen. steun aan projecten voor gezinnen in een 
bestaansonzekere situatie.

FONDS NEW LIFE

DOelstelling voorkomen en bestrijden van eergerelateerd geweld en andere vormen van geweld tegen 
vrouwen en kinderen.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 15.000.

steUn

Koksijde - wulpen Mama na Watoto strijden tegen genitale verminking en moedersterfte 
door vroedvrouwen te leren wat ze kunnen doen 
om levens te redden in verloskundige en neonatale 
noodsituaties.

10.000 €
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sint-Jans-Molenbeek gAMs België versterking van de preventie van  gender gerelateerd 
geweld (met focus op vrouwelijke genitale verminking en 
gedwongen huwelijken) in de regio gent.

5.000 €

FONDS NORIA

DOelstelling steun aan initiatieven in België die verpaupering bestrijden en kwetsbare gezinnen in 
armoede helpen.  

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 10.000.

steUn

Braine-l’Alleud solidarité grands Froids Uitdelen van kleren en materiële hulp aanbieden aan 
kwetsbare personen, vluchtelingen en daklozen.

5.000 €

Brussel talita een degelijke en betaalbare woning aanbieden aan 
dakloze vrouwen of vrouwen in moeilijkheden, met of 
zonder kinderen.

5.000 €

FONDS OSTERRIETH-SPETH

DOelstelling steun aan solidariteitsprojecten voor kansarmen waarin leden van de familie van de 
stichters een actieve inbreng hebben.

reAlisAtie(s) > vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 78.000
> toekennen van € 10.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Boodschap van 
Yaguine en Fodé

steUn

Antwerpen Kunst+ een wekelijkse workshop organiseren om de artistieke 
talenten te ontwikkelen van volwassenen met een 
verstandelijke beperking.

10.000 €

Brussel Oeuvre Belgo-colombienne de 
l’enfance

steun voor het Oeuvre belgo-colombienne de l’enfance. 10.000 €

Brussel - Neder-over-
Heembeek

Ados Pilifs een binnenplaats bouwen waar 45 leerlingen met 
autisme of een verstandelijke beperking zich kunnen 
ontspannen, ongeacht het weer. en zowel in het 
schooljaar als tijdens de vakanties sportieve en 
educatieve activiteiten organiseren in openlucht.

10.000 €

Nijlen - Kessel iona vzw voor heilpedagogie 
en sociaaltherapie

Opleiden van personeel in agressiebeheersing en 
renoveren van wooneenheden.

48.000 €

FONDS MARIE PARIS

DOelstelling steun aan begeleidingsprojecten voor straatkinderen in een kwetsbare situatie en voor 
ouderen in nood.

reAlisAtie(s) > oprichting van het Fonds
> één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 10.000

steUn

liège centre d’Accueil pour enfants 
‘la Maison Heureuse’

Herinrichting van de leefruimtes van de allerkleinsten 
die het slachtoffer werden van verschillende vormen van 
fysiek of psychisch geweld.

10.000 €

FONDS POLFLIET-LEPOT

DOelstelling Het Fonds steunt vooral projecten met een multiplicatoreffect en die sociaal, 
wetenschappelijk of cultureel vernieuwend zijn.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 5.000.
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steUn

liège - Rocourt Acis group Ondersteuning van de Pouponnière door kleding te 
schenken, de buitenruimtes in te richten, uitstappen naar 
zee en de huiswerkbegeleiding te organiseren.

5.000 €

THE PROXIMUS CSR PROJECT

DOelstelling Om duurzame en vernieuwende initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op het 
creëren, herstellen en verbeteren van de sociale cohesie tussen de verschillende 
gemeenschappen ter ondersteuning van het ondernemerschap in die gebieden.

reAlisAtie(s) Zes projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 139.970.

steUn

schaarbeek Proximus Foundation Ondersteuning van jongeren tussen 18 en 25 jaar 
bij hun zoektocht naar werk door workshops te 
organiseren in luik en in vorst rond programmeren en 
ondernemerschap.

37.106 €

Proximus Foundation in la louvière een ontdekkingsworkshop van nieuwe 
technologieën, tekeninitiatie, 3D printing en de basis van 
programmeren organiseren om jonge werkzoekenden 
zonder diploma te ondersteunen.

18.758 €

Proximus Foundation in Oostende een ontdekkingsworkshop van nieuwe 
technologieën, tekeninitiatie, 3D printing en de basis van 
programmeren organiseren om jonge werkzoekenden 
zonder diploma te ondersteunen.

27.440 €

Proximus Foundation in gent een ontdekkingsworkshop van nieuwe 
technologieën, tekeninitiatie, 3D printing en de basis van 
programmeren organiseren om jonge werkzoekenden 
zonder diploma te ondersteunen.

22.400 €

Proximus Foundation in schaarbeek een ontdekkingsworkshop van nieuwe 
technologieën, tekeninitiatie, 3D printing en de basis van 
programmeren organiseren om jonge werkzoekenden 
zonder diploma te ondersteunen.

15.508 €

Proximus Foundation steunen van jonge werkzoekenden door het organiseren, 
in la louvière, een tweede reeks van workshops over 
nieuwe technologieën en door het aanmoedigen van 
creativiteit, groepswerk en ondernemingszin.

18.758 €

FONDS CELINA RAMOS

DOelstelling eenmalige steun aan kleine projecten die inspelen op actuele noden in de samenleving. 
De projecten worden gedragen door mensen die sterk verankerd zijn in de lokale 
gemeenschap.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fonds celina ramos - eenmalige steun’: 22 projecten kregen steun voor 
een totaalbedrag van € 51.893
> projectoproep ‘Fonds celina ramos - verlengde steun’: 4 projecten kregen steun voor 
een totaalbedrag van € 60.000
> projectoproep ‘een huurwaarborg verlenen zodat kwetsbare mensen snel een woning 
kunnen vinden, gericht naar vereningen die deze huurwaarborgen verlenen’: 15 projecten 
kregen steun voor een totaalbedrag van € 150.000
> een project kreeg ook steun voor een totaalbedrag van € 150.000
> een vergadering om de ervaringen van de projectleiders te bundelen, als basis voor 
beleidsaanbevelingen (Brussel, 26 oktober)

steUn

Aalbeke Zit-in een mobiele speelplek bouwen om mee rond te reizen 
en jongeren te bereiken die het moeilijk hebben.

2.500 €
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Aalst regionaal steunpunt voor 
Welzijnsbevordering en 
sociale impulsen

langdurig werkloze, kortgeschoolde personen opleiden 
om bij lokale voedselproducenten met duurzaam 
vervoer (fietskoerier) bestellingen af te halen en naar de 
sorteerplek van het lokaal voedselteam te brengen om 
de ecologische voetafdruk te verminderen en sociale 
werkervaringskansen te bieden.

2.500 €

s.O.s. schulden Op school een sociaal artistiek theaterstuk over armoede en 
schulden op school, gespeeld door twee acteurs die uit 
een moeilijke sociaal-economische situatie komen.

2.500 €

Anderlecht nOJAvel ! Onverkochte voedingswaren herverdelen via een sociale 
kruidenierswinkel in de volksbuurt van het Zuidstation, 
via een maandelijkse table d’hôte en via een verdeling 
onder daklozen.

15.000 €

Antwerpen - Berchem vormingplus regio 
Antwerpen

Opstarten van een ruil- en deelproject van kinderfietsen 
voor kansarmen door kinderfietsen te ruilen, delen en 
herstellen en door fietsles te organiseren voor kinderen 
en reparatieworkshops voor ouders.

2.250 €

Brakel Diggie Jongeren uit de integrale jeugdzorg bouwen een houten 
speeltractor voor de kinderboerderij Diggie. 

2.500 €

Brugge - Assebroek ‘t Huizeke een vijfde huis aankopen en aan een lage prijs verhuren 
om zo aan een nog groter aantal vluchtelingen en 
kansarmen onderdak te kunnen bieden.

150.000 €

Brussel cAW Brussel De toegang tot de Brusselse huurmarkt verhogen en 
huurwaarborgen verstrekken aan maatschappelijk 
kwetsbare personen. 

12.000 €

convivence/samenleven renteloze leningen aanbieden voor het betalen van de 
huurwaarborg voor daklozen of mensen die leven in 
ongezonde huizen.

12.000 €

PAg-AsA een huurwaarborgfonds oprichten om de toegang tot 
de private woning-huurmarkt voor slachtoffers van 
mensenhandel te vergemakkelijken.

12.000 €

sMes-B Daklozen helpen bij het zoeken naar huisvesting en 
instaan voor de betaling van de huurwaarborg.

12.000 €

Brussel - Neder-over-
Heembeek

KWAn twintig kansarme kinderen de kans geven om kennis te 
maken met taekwondo.

2.500 €

charleroi Petits Doigts de Fées sociaal kwetsbare volwassenen komen samen om hun 
ervaringen en ideeën door te geven, om de grootste 
kansarmen te ondersteunen en om zelf niet geïsoleerd 
te geraken.

1.350 €

charleroi - Marchienne-
au-Pont

Marchienne Babel sensibiliseringsacties opzetten door middel van 
getuigenissen op cD en DvD van mensen die leven in 
kansarmoede.

2.500 €

Denderleeuw Uit De Marge van 
Denderleeuw

Een fietsherstelplaats creëren waar kwetsbare kinderen, 
tieners en jongeren samen met aanwezige vrijwilligers 
hun fiets kunnen herstellen of een tweedehandsfiets 
op orde kunnen zetten zodat ze die aan een lage prijs 
kunnen overkopen en technische vaardigheden leren.

2.500 €

elsene capuche Kwetsbare jongeren helpen met de huurwaarborg voor 
een degelijke woonst en aan schuldbeheer doen.

12.000 €

Gent cAW Oost-vlaanderen snel inzetbare, renteloze en anonieme huurwaarborg 
ter beschikking stellen voor burgers in een kwetsbare 
positie.

12.000 €

Hasselt Domo Hasselt Ondersteuning van jonge gezinnen die het moeilijk 
hebben en hen helpen bij de zoektocht naar een betere 
woning.

5.000 €

vormingplus limburg samen met mensen in armoede gezond koken met een 
voedselpakket.

2.500 €
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Heusden-Zolder riMO limburg Bagagelockers installeren bij café Anoniem in Hasselt, 
een nieuw zorgverlichtend dienstverleningsaanbod waar 
dak- en thuislozen gebruik van kunnen maken. 

2.500 €

ieper Beschut Wonen de Overweg een ontmoetingstuin aanleggen voor en door bewoners 
van beschut wonen.

2.500 €

Jodoigne - Piétrain solo mais pas seul Yogaworkshops organiseren voor alleenstaande ouders 
en hun kinderen.

800 €

Kortrijk De Kier Kansarmen op een laagdrempelige en menswaardige 
manier ontvangen en doorverwijzen of ondersteunen.

6.000 €

liège la cite s’invente vrijwilligers zoeken kansarmen thuis op en voeren kleine 
reparaties uit om de winter warm door te geraken.

2.493 €

les Drapiers samenwerken met vluchtelingen om zo kennis 
en informatie uit te wisselen rond textiel uit het 
Midden-Oosten en workshops en een tentoonstelling 
organiseren om mensen dichter bij elkaar te brengen.

2.500 €

Plate-Forme sortants de 
Prison

een huurwaarborgfonds en begeleiding van ex-
gedetineerden als ze de gevangenis verlaten.

10.000 €

revers een mobiele koffer creëren met culturele voorwerpen 
(schilderijen, boeken, cd’s) die mensen met  psychische 
problemen zelf gemaakt hebben of promoten en die 
koffer laten circuleren in culturele centra, wijkhuizen, 
zorginstellingen, … om de dialoog aan te wakkeren.

2.500 €

Malmedy couleur café De integratie van vluchtelingen bevorderen door een 
‘installerings’parcours te organiseren zodra mensen 
uit het opvangcentrum komen en door een lokaal en 
regionaal begeleidingsnetwerk op te zetten om hen op 
alle vlakken te ondersteunen. 

15.000 €

Mechelen Welcome in Mechelen via een eigen voetbalploeg  de zelfwaarde en het 
zelfrespect van nieuwkomers door sportief amusement 
een boost geven.

2.500 €

Mons groupe montois de soutien 
aux sans-papiers

logistieke en materiële steun aanbieden aan mensen 
zonder papieren.

15.000 €

Mons - Nimy sAs de Mons een workshop houtbewerking opstarten binnen het sAs 
van Bergen.

2.500 €

Nazareth sociaal verhuurkantoor leie 
en schelde

nieuwe huurders ondersteunen op vlak van 
huurwaarborgen die ze kunnen terugbetalen op een 
tempo dat voor hen haalbaar en aanvaardbaar is.

10.000 €

Nivelles le goeland Daklozen helpen bij het zoeken naar huisvesting en 
instaan voor de betaling van de huurwaarborg.

3.000 €

Oupeye - Haccourt racynes De toegang tot een degelijke woning vergemakkelijken 
voor kwetsbare gezinnen door middel van leningen voor 
huurwaarborgen.

12.000 €

racynes Een workshop houtbewerking en fietsherstel organiseren 
voor kansarme jongeren en volwassenen.

2.500 €

Ronse De vrolijke Kring leningen zonder intrest toekennen aan mensen die het 
financieel moeilijk hebben.

12.000 €

sambreville - Auvelais réBBUs taal- en culturele of artistieke workshops organiseren 
voor kansarme ouders  met kinderen tussen 0 en 3 jaar.

2.500 €

sint-Gillis l’ilot Begeleiding bij het zoeken naar duurzame huisvesting 
voor kwestbare personen.

10.000 €

Maison d’accueil escale een huurwaarborgfonds voor personen die na een 
verblijf in een opvangtehuis opnieuw hun autonomie 
willen verwerven.

10.000 €
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sint-Jans-Molenbeek D’Broej Het kinder- en tienerlokaal opfrissen en er een 
functionele en ecologisch correcte, leefbare ruimte 
van maken met aandacht voor recyclage van gebruikt 
materiaal.

2.500 €

Visé Maison des Jeunes de la 
Basse Meuse

Opvang en buitenschoolse activiteiten organiseren voor 
jongeren uit een kansarme en sociaal kwestbare wijk die 
kampen met integratieproblemen.

2.500 €

watermaal-Bosvoorde le petit vélo jaune de 
Watermael-Boitsfort

Begeleiding van jonge Brusselse ouders om hen te 
ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen en om 
plaatsing van de kinderen te voorkomen.

15.000 €

FONDS SOEURS DE SAINT-AUGUSTIN DE BAVIÈRE

DOelstelling Financiële steun aan sociaal-cultureel vernieuwende initiatieven die het materiële en 
morele comfort van de begunstigden verbeteren.

reAlisAtie(s) een projectoproep van het Fonds: elf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 
43.000.

steUn

chaudfontaine - 
Beaufays

le repère inrichten van een extra kamer in een tehuis voor 
autonome personen met een beperking, en aanpassen 
van de elektriciteit, de brandveiligheid en de eet- en 
badkamer.

2.500 €

liège cvFe Afwerken van de gerenoveerde lokalen van een 
opvangcentrum om vrouwen en kinderen die gevlucht 
zijn voor huishoudelijk geweld, meer energiezuinig 
comfort en veiligheid te kunnen bieden.

5.000 €

ecole sainte-thérèse de liège leerlingen en leerkrachten denken na over betere, 
functionele toiletten en meer respect bij het gebruik 
ervan, in het kader van het schoolproject ‘beter samen-
leven’.

5.000 €

Fleur service social Kwetsbare personen niet alleen een dak aanbieden, 
maar ook een kans mee te werken bij het inzamelen 
van herbruikbare goederen (meubels, kleren…) door een 
sociale economievereniging.

2.500 €

l coiff’ Opnieuw inrichten van een sociaal kapsalon, dat sinds 
eind 2014 zo’n 1500 kwetsbare vrouwen over de vloer 
kreeg, en verhuist naar een andere plek in het centrum 
van luik.

2.500 €

le maillon liège renovatie en herinrichting van een dagopvangcentrum 
voor personen met een mentale of zware beperking. 

10.000 €

Maison Blanche de glain, 
Maison de Quartier

Openen van een sociaal restaurant met een 
interculturele dynamiek, waar wordt gekookt door de 
deelnemers aan de opleidingen van het buurthuis, om 
gevarieerd te eten en contacten te leggen.

2.500 €

revers Artistieke en culturele workshops organiseren voor 
kansarme personen en met de resultaten naar buiten 
treden.

4.000 €

Namur - Naninne ligue Belge de la sclérose 
en Plaques - communauté 
Française

coachen van mensen met een recent gediagnosticeerde 
multiple sclerose, om hen te helpen hun persoonlijke, 
familiale, sociale en professionele plannen af te 
stemmen op de nieuwe situatie.

2.500 €

saint-Nicolas Hippotige een snoezelruimte creëren voor personen met 
een mentale of fysieke beperking na een sessie 
hippotherapie.

3.000 €
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sprimont AnOnYM’s ervoor zorgen dat ouderen zolang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen en activiteiten organiseren waarbij ze 
zichzelf nuttig kunnen maken in het zorgen voor invalide 
personen.

3.500 €

FONDS SOLMIDO

DOelstelling Financiële steun voor verenigingen of personen die projecten van algemeen belang 
ontwikkelen rond sociale aspecten, gezondheid, opleiding of onderwijs in de regio van 
charleroi.

reAlisAtie(s) een projectoproep: 4 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 17.000.

steUn

charleroi collectif de santé de charleroi 
nord

Bijdragen aan de sociale cohesie onder de 
buurtbewoners en de patiënten door een 
gemeenschappelijke moestuin aan te leggen in de tuin 
van het lokale medisch centrum.

5.000 €

charleroi - Marchienne-
au-Pont

iMP rené thone individueel en collectief begeleiden van ouders met 
een beperking om hen te leren hoe ze hun baby best 
verzorgen (zuigfles, borstvoeding, badje, maaltijden, 
siësta).

3.000 €

charleroi - Monceau-sur-
sambre

le germoir Meegeven van een ‘startkit’ aan erg kwetsbare vrouwen 
die een basisberoepsopleiding volgden, om hen aan 
te moedigen werk te zoeken of om een aanvullende 
opleiding te volgen.

5.000 €

Promotion services Opwaarderen van een sociale kruidenier en voedselbank 
zodat de kwetsbare bezoekers meer geld overhouden 
om een schuld af te betalen of om beter te zorgen voor 
zichzelf en hun kinderen.

4.000 €

FONDS CHRISTIANE STROOBANTS

DOelstelling crisisopvang en huisvesting voor daklozen. Hulp aan kansarmen, zodat ze toegang 
krijgen tot langdurige huisvesting.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 20.000.

steUn

sint-Gillis l’ilot Architectuurstudenten ontwerpen met 
recuperatiemateriaal wooneenheden voor daklozen en 
houden daarbij rekening met de directe en indirecte 
omgeving van de lege ruimtes.

5.000 €

sint-Jans-Molenbeek Fami-Home De toegang tot een woning voor gezinnen 
vergemakkelijken door hen een lening toe te staan om 
de huurwaarborg te betalen.

7.500 €

Vorst centre d’Accueil d’Urgence 
Ariane

Het huurwaarborgfonds blijven voeden om personen 
met of zonder kinderen die door het centrum Ariane 
gehuisvest worden, te helpen.

7.500 €

FONDS ANDRÉ EN JACQUELINE TAYMANS

DOelstelling initiatieven van burgers ondersteunen in drie wijken van Molenbeek: Zwarte vijvers, 
Bonnevie en Weststation.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘sociale inclusie in Molenbeek stimuleren. steun aan acties die sport 
combineren met huistaakbegeleiding’: één project kreeg steun voor een bedrag van € 
4.700.
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steUn

sint-Jans-Molenbeek lutte contre l’exclusion 
sociale à Molenbeek

Een animatiefilm maken voor en door de kinderen van 
het Maison de Quartier over de rijkdom van de buurt, de 
culturele mix, hun verleden en verwachtingen voor de 
toekomst.

4.700 €

FONDS THIEU

DOelstelling steun aan projecten voor de zwaksten in de samenleving op het gebied van voeding, 
onderdak en gezondheidszorgen in de regio van Maaseik.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een bedrag van € 9.700.

steUn

Maaseik sint-vincentius Maaseik 
conferentie sint Harlindis en 
relindis

steun aan mensen die kwetsbaar zijn op materieel en 
sociaal vlak, meer gevarieerde en gezondere producten 
voorstellen voor de voedselpakketten, en overschakelen 
naar het concept ‘sociale kruidenier’.

9.700 €

SCHENKERSKRING TIPI DANS LES ETOILES

DOelstelling giften inzamelen voor projecten die families van zieken in armoede helpen via 
gespecialiseerde ziekenhuiszorg.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 13.150.

steUn

Nivelles cHU de nivelles-tubize soutenir les activités offertes aux patients atteints 
d’un cancer dans les centres Bien-etre des hôpitaux de 
Jolimont et nivelles.

13.150 €

FONDS IRÈNE VANDENHEMEL

DOelstelling Het Fonds steunt hoofdzakelijk projecten die uitgaan van het rode Kruis.

reAlisAtie(s) Zes projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 59.559.

steUn

Beloeil croix rouge de Belgique De nieuwe lokalen inrichten om ze functioneel en 
aantrekkelijk te maken, speciale aandacht besteden 
aan de opvang van mensen in afwachting van hun 
resocialisatie en nieuwe activiteiten ontwikkelen voor de 
opleiding of animatie van alleenstaande personen.

15.000 €

edingen Maison croix rouge cité 
d’Arenberg

een onthaalruimte inrichten voor kansarmen en 
kansarme gezinnen met jonge kinderen de kans geven 
om aankopen te doen voor hun kinderen tegen redelijke 
prijzen.

18.000 €

Frasnes-lez-Anvaing - 
Frasnes-lez-Buissenal

Maison croix-rouge du Pays 
des collines

Het materiaal en de nodige meubels aankopen voor de 
inrichting van de sociale kruidenierszaak.

12.000 €

laarne the Old Horses lodge Opvang en verzorging van verwaarloosde paarden. 4.000 €

leuze-en-Hainaut Maison croix-rouge de 
leuze-Peruwelz

een kookworkshop organiseren waar mensen leren 
hoe ze eenvoudige gerechten kunnen maken met verse 
producten.

7.000 €

Pecq la clef des champs eHBO aanleren aan kinderen van de kleuterklas tot het 
zesde leerjaar en aan de volwassenen.

3.559 €

FONDS GEORGES-MARIE VANDERMEIR

DOelstelling steun aan projecten die strijden tegen sociale uitsluiting en die de kwetsbaarste 
personen helpen.
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reAlisAtie(s) toekennen van € 10.000 steun aan de projectoproep ‘Armoede’ van de Koning 
Boudewijnstichting.

FONDS ARNOULD VAN DER STRATEN WAILLET

DOelstelling steunt projecten van kansarmen die een multiplicatoreffect hebben of die blijk geven van 
sociale vernieuwing.

reAlisAtie(s) > vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 49.000
> toekennen van € 20.000 steun aan projecten in het kader van de projectoproep 
‘Armoede’ van de Koning Boudewijnstichting

steUn

châtelet trempoline Het centrale gebouw van de vereniging renoveren, meer 
bepaald de gevels, de ramen en de binnenrotonde.

5.000 €

trempoline De levensomstandigheden van de bewoners verbeteren 
door gordijnen te hangen en zo de intimiteit en 
de huiselijkheid te verzekeren in de dagdagelijkse  
leefruimtes.

5.000 €

Gembloux Fondation Portray De levenskwaliteit verbeteren van een jonge persoon 
met een beperking door middel van hippotherapie en 
schildersessies.

6.000 €

Nivelles ecett networks Organiseren van stages en uitwisseling van goede 
praktijken voor professionals die actief zijn in humane 
beroepen, in het bijzonder in de sectoren jeugd, sociaal 
werk en verslavingen.

8.000 €

sint-Pieters-woluwe Fédération Abbé Froidure Kansarme kinderen helpen via de tehuizen die 
verbonden zijn aan de Fédération Abbé Froidure.

25.000 €

FONDS GERMAINE VAN GEHUCHTEN

DOelstelling Ondersteuning van initiatieven die vrouwen in problemen helpen in regio Brussel.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 108.000.

steUn

Brussel centre de Prévention des 
violences conjugales et 
Familiales

een nieuw opvangtehuis openen voor vrouwen die het 
slachtoffer werden van huishoudelijk geweld, met of 
zonder kinderen en hen begeleiding aanbieden door een 
multidisciplinair team.

100.000 €

sint-Jans-Molenbeek De vaartkapoen Duurzame tools ontwikkelen om participatie aan 
culturele acties en actief burgerschap bij kwetsbare 
vrouwen uit Molenbeek te stimuleren, hen uit hun 
sociaal isolement te halen en hen te empoweren tot 
actieve burgers van Brussel.

8.000 €

FONDS JEANNE VAN QUICKENBORNE

DOelstelling steun aan materiële-hulpprojecten in België die bijzondere aandacht besteden aan 
intelligentie, moraal, esthetica.

reAlisAtie(s) > toekenning van de ‘Prijs Fonds Jeanne van Quickenborne’ (waarde: € 10.000) aan ‘la 
Petite ecole’, die vluchtelingenkinderen die nog niet of weinig naar school zijn geweest 
vroeger en die in België nog geen school hebben een plaats aanbiedt waar ze terecht 
kunnen en kunnen leren
> uitreiking van de Prijs (Brussel, 19 oktober)

steUn

Brussel - laken reD/laboratoire pédagogique 
: la Petite ecole

vluchtelingenkinderen die nog niet of weinig naar school 
zijn geweest vroeger en die in België nog geen school 
hebben een plaats aanbieden waar ze terecht kunnen en 
kunnen leren.

10.000 €
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FONDS VRIENDEN VAN ASSOCIATION FEMMES D’EUROPE

DOelstelling Filantropen steunen projecten die de burgers van de europese Unie aanmoedigen om 
samen te werken en die aandacht vragen voor de armoedeproblematiek.

FONDS VRIENDEN VAN CEJI

DOelstelling Filantropen steunen opleidingen rond diversiteit en projecten die de interculturele dialoog 
versterken, en die tegelijk strijden tegen antisemitisme en alle vormen van discriminatie.

FONDS LES AMIS DE LA FONDATION ALFRED DORFF & RICHARD ZONDERVAN

DOelstelling Filantropen steunen advocaten met een systeem van leningen bij financiële problemen 
en studiebeurzen voor advocaten die een aanvullende juridische opleiding willen volgen.

FONDS VRIENDEN VAN DE FONDATION NATIVITAS

DOelstelling Filantropen steunen projecten die zorgen voor huisvesting, maaltijden en culturele 
activiteiten voor kwetsbare personen, ongeacht hun leeftijd of herkomst.

FONDS VRIENDEN VAN GOODS TO GIVE

DOelstelling Filantropen steunen projecten die uitsluiting aanpakken door het verzamelen, 
stockeren en herverdelen van nieuwe, onverkochte non-foodproducten ten behoeve van 
verenigingen.

FONDS VRIENDEN VAN HET REGENBOOGHUIS

DOelstelling Filantropen steunen projecten die bijdragen tot een bredere aanvaarding en respect voor 
lgBtQi groepen en individuen in de Brusselse regio.

FONDS VRIENDEN VAN SOCIALE ECONOMIE OOSTENDE

DOelstelling Filantropen steunen in Oostendse regio nieuwe projecten in de sociale economie voor 
individuen, organisaties en bedrijven. De projecten worden vooraf op hun haalbaarheid 
onderzocht.

FONDS VRIENDEN VAN SPK

DOelstelling Filantropen steunen projecten die, met een laagdrempelige vorming in lokale 
computerruimten, mensen helpen hun eerste stappen te zetten op de informatiesnelweg.

HUisvesting en ArMOeDe

PLATFORM TEGEN ENERGIEARMOEDE
Partner(s) Fdss, sia Partners

Operationele partner(s) isis consult

Financiële partner(s) engie, Fondation schneider, FeBeg, total Belgium, luminus

DOelstelling energiearmoede in België bestrijden door met de betrokken partijen een analyse te 
maken van de evolutie van de problematiek en een innovatief actieplan uit te werken.
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reAlisAtie(s) > publicatie ‘Barometer energiearmoede’. 21% van de Belgische gezinnen liep in 2015 het 
risico om getroffen te worden door één of andere vorm van energiearmoede. Derde editie 
van de barometer, met data per regio en analyse van tendensen
> voortzetten van het werk van twee werkgroepen: vereenvoudiging van de energiefactuur 
en verbetering van de energieprestatie van sociale woningen
> onderzoeksopdracht aan de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke 
Diensten om de wettelijke verplichtingen t.a.v. de energiefactuur op regionaal, federaal en 
europees niveau te inventariseren
> onderzoeksopdracht aan isis consult om bibliografische gegevens te verzamelen, een 
stand van zaken, een  analyse van investeringsprogramma’s en een evaluatie van de 
mogelijke maatschappelijke voordelen van een politiek die opkomt tegen energiearmoede 
bij sociale huisvesting

WATERARMOEDE : ‘WATER VOOR IEDEREEN’

DOelstelling vernieuwende projecten ter bestrijding van waterarmoede in België ondersteunen.

reAlisAtie(s) een projectoproep ‘Water voor iedereen!’ gelanceerd in 2016: 11 projecten kregen steun 
voor een totaalbedrag van € 105.200.

steUn

Anderlecht Fédération des service 
sociaux - centre d’appui 
social énergie

Pedagogische preventieve tools uitwerken en 
aanbevelingen doen rond waterschaarste voor 
kwetsbare gezinnen.

10.000 €

Antwerpen OcMW Antwerpen Opsporen en herstellen van waterlekken bij kwetsbare 
gezinnen.

9.000 €

Brussel cPAs de Bruxelles een mobiele tentoonstelling maken om OcMW-
gebruikers te sensibiliseren voor een doordacht 
waterverbruik.

7.450 €

Infirmiers de rue asbl in kaart brengen van de plaatsen waar drinkbaar water 
aangeboden wordt in Brussel.

8.750 €

Farciennes slsP sambre et Biesme sociale huurders begeleiden bij het beheer van hun 
sanitaire voorzieningen om hun verbruik en kosten te 
beperken en om samen een gids op te stellen met tips 
voor andere huurders. 

9.000 €

Halle OcMW Halle via tips, adviserende huisbezoeken en investeringen 
in waterbesparende maatregelen  huurders die het 
financieel moeilijk hebben een maand begeleiden om 
hun waterfactuur te verlagen.

9.000 €

Hasselt HAcOsi cvBA sO een campagne organiseren om kwetsbare personen 
te informeren over een doordacht waterverbruik, 
waterscans en bestaande financiële hulp om zo hun 
waterverbruik en schuldenlast te verminderen.

9.000 €

liège le Monde des Possibles informatiesessies organiseren voor assielzoekers om 
hen te sensibiliseren voor een doordacht water, gas- en 
elektriciteitsverbruik voor wanneer ze op eigen benen 
staan.

10.000 €

Namur empreintes experimentele, pedagogische tools ontwikkelen 
om kwetsbare personen onder begeleiding van 
professionals te sensibiliseren voor waterschaarste.

10.000 €

sint-Gillis centre d’Accompagnement 
et de Formation pour Adultes 
(cAFA)

Workshops ‘waterlekken repareren’ organiseren zodat de 
cursisten zelf problemen aan kranen en de waterleiding 
kunnen opsporen en herstellen.

10.000 €

tournai le logis tournaisien informatiesessies, sensibiliseringsacties en workshops 
organiseren voor een rationeel waterverbruik.

9.000 €
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HOUSING FIRST
Partner(s) Partners voor het Belgisch netwerk Housing First: la strada, centre d’appui au secteur de l’aide aux sans-abri-

steunpunt thuislozenzorg, relais social charleroi, steunpunt Algemeen Welzijnswerk, european Federation of 
national Organisations Working with the Homeless
Partner voor Housing First Brussel: sPP intégration sociale

Operationele partner(s) Operationele partner voor Housing First Brussel: Forum Bruxellois de lutte contre la Pauvreté

DOelstelling een kwantitatieve analyse gericht op een beter begrip van de impact van Housing First 
in Brussel als vernieuwend model in het sociaal werk. versterken en verspreiden van het 
model van Housing First in België, gericht op inschakeling via huisvesting en intensieve 
begeleiding van daklozen.

reAlisAtie(s) > voortzetting van de werkzaamheden van het netwerk Housing First België, met een 
veertigtal maatschappelijk werkers die al meewerken aan Belgische initiatieven en 
worden begeleid door een team van experts. Doelstellingen van het netwerk: versterken 
van de ervaring en de competenties van de maatschappelijk werkers, delen van de 
onderzoeksresultaten en verkennen van goede HF-praktijken uit het buitenland
> drie intervisiedagen voor de leden van het netwerk (8 mei, 11 september, 4 december)
> toewijzing van een opdracht aan FeAntsA (european Federation of national 
Organisations Working with the Homeless), la strada, het steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk en het relais social de charleroi om hun expertise, ervaringen en 
internationale contacten te delen met het netwerk Housing First

BETLEHEM FONDS VOOR DE SOCIALE HUISVESTING

DOelstelling Kansarmen onderdak bieden, onder meer in gebouwen die eigendom zijn van of die 
worden beheerd door christelijke organisaties.

reAlisAtie(s) > vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 126.600
> het Fonds kreeg € 25.000 steun van het Fonds lucienne Mosmans

steUn

Houthulst - Klerken Kerkfabriek sint-laurentius te 
Klerken

renovatie van de keuken en de badkamer van een 
sociale woning.

6.600 €

Mechelen verenigde Parochiale Werken 
dekenaat Mechelen

renoveren van een verlaten portiershuis en er twee 
sociale woningen van maken.

40.000 €

Rebecq Association des Oeuvres 
Paroissiales de la région de 
tubize

een gerenoveerde sociale woning ter beschikking stellen 
van een kroostrijk gezin met een beperkt inkomen of een 
familie van vluchtelingen.

30.000 €

watermaal-Bosvoorde Association des oeuvres 
paroissiales d’Auderghem et 
de Boitsfort

twee huizen renoveren in Auderghem, er sociale en 
parochiale woningen van maken en er de activiteiten van 
de pastorale eenheid organiseren.

50.000 €

DOMUSFONDS
Partner(s) cAW Metropool - Antwerpen

DOelstelling infrastructuur en woonbegeleiding creëren voor de zeer kwetsbare groep van chronisch 
daklozen.

reAlisAtie(s) > opvolging van het beheer van het Domuspand in Antwerpen dat gerenoveerd werd door 
het Fonds en aan 27 kwetsbare gezinnen een sociale woning biedt
> opvang en sociale opvolging van de bewoners in samenwerking met cAW Metropool

FONDS LUCIENNE MOSMANS

DOelstelling sociale huisvesting promoten. initiatieven steunen die bijdragen tot een kwantitatieve en 
kwalitatieve verbetering van de sociale huisvesting, o.a. door de renovatie van gebouwen.

reAlisAtie(s) toekennen van € 25.000 steun voor de activiteiten van het Betlehem Fonds voor de 
sociale huisvesting.
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BARONES MONIQUE VAN OLDENEEL TOT OLDENZEEL FONDS 

DOelstelling structurele en financiële steun voor organisaties die zich inzetten voor de verbetering van 
de woon- en levensomstandigheden van kwetsbare personen in België.

reAlisAtie(s) > steun van € 299. 453 voor de vereniging De Overmolen (Brussel) voor haar strategische 
activiteiten in de strijd tegen armoede
> projectoproep ter ondersteuning van initiatieven gericht op het bouwen of renoveren 
van woningen voor kwetsbaarste personen in België: zes projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 217.428
> vier projecten geselecteerd door het Fonds in 2016 in het kader van de oproep ‘‘venture 
Philanthropy’ kregen elk een eerste schijf steun voor een totaalbedrag van € 65.000

steUn

Brussel De Overmolen Projecten lanceren tegen armoede binnen de socio-
culturele sector, de welzijns- en gezondheidszorgsector 
en de sociale economie.

299.453 €

Office de Réadaptation 
sociale

Ontwikkelen van woonbegeleiding voor ex-gedetineerden 
om te voorkomen dat ze dakloos worden, en als 
vertrekpunt voor hun re-integratie in de maatschappij.

6.300 €

Gent - sint-Amandsberg OBrA|BAKen Aanbieden van een totaalconcept van inclusief wonen 
en werken voor personen met een beperking die te 
maken hebben met het gerecht, om hun duurzame re-
integratie te bevorderen.

50.000 €

Kortrijk sint-Michiel Agape inrichten van een studio in Brugge om een jonge 
oorlogsvluchteling tijdelijk te laten wonen en om hem te 
begeleiden binnen een netwerk met andere jongeren in 
het Porta Apertaproject.

25.000 €

Mons APl compagnons - A toi Mon 
toit

creëren van een solidair cohousingproject voor 2 
eenoudergezinnen, 1 oudere en 1 alleenstaande, met 
een tuin die gedeeld wordt met de buurtbewoners.

37.231 €

Ottignies-louvain-la-
Neuve - louvain-la-
Neuve

crédal Beroep doen op experten voor de oprichting  van een 
financiële ondersteuningscoöperatieve voor sociale 
huisvestingsprojecten.

12.500 €

sint-Gillis l’ilot sociale diensten, architecten en burgers werken samen 
om leegstaande panden in te richten voor mensen die 
geen woning hebben, en om aldus dakloosheid concreet 
te bestrijden.

48.927 €

sint-Jans-Molenbeek samenlevingsopbouw Brussel Plaatsen van woonunits in leegstaande 
kantoorgebouwen om mensen met een zeer laag 
inkomen een kwalitatieve , betaalbare woning aan te 
bieden en om hen verder sociaal te begeleiden.

49.970 €

sint-Joost-ten-Node vluchtelingenwerk 
vlaanderen

een nieuwe beheersstructuur creëren voor het 
opvangnetwerk en de huisvestingsprojecten die toelaat 
de verschillende deelwerkingen te verduurzamen en 
blijvend antwoorden te bieden op de woningnood voor 
vluchtelingen.

20.000 €

Verviers - Heusy Habitat invesdre De werking en de structuur professionaliseren, de 
communicatie verbeteren, de gebouwen beter selecteren 
en het sociaal aspect ontwikkelen, meer bepaald de 
besparingen die de renovaties teweegbrengen.

12.500 €

Vorst community land trust 
Bruxelles

De werking professionaliseren, meer wooneenheden 
creëren en goed beheren.

20.000 €

FONDS VRIENDEN VAN COMMUNITY LAND TRUST BRUSSELS

DOelstelling Filantropen steunen in Brussel projecten die bouwterreinen kopen voor sociale woningen 
en voor wijken met focus op gezinnen met een laag inkomen.
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PersOnen Met een MigrAtieAcHtergrOnD

ONTHAAL EN INTEGRATIE VAN VLUCHTELINGEN

DOelstelling Als reactie op de asielcrisis waar België mee te maken kreeg in 2015, wil de stichting 
meewerken aan het onthaal en de integratie van vluchtelingen. Daarvoor heeft ze een 
actieplan van drie jaar uitgewerkt (2015-2017).

reAlisAtie(s) Projectoproep gelanceerd in 2017 :  ‘Onthaal en integratie van vluchtelingen: ontmoeten 
helpt!’, voor projecten die burgers en asielzoekers/erkende vluchtelingen samenbrengen 
om aan de weg te timmeren naar een nieuw leven in België: 36 projecten kregen steun 
voor een totaalbedrag van € 297.995. in totaal, 77 projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 602.525 tussen 2015 en 2017.

steUn

Anderlecht cultureghem vluchtelingen en Brusselaars samen laten koken en eten 
via mobiele keukens in de publieke ruimte.

10.000 €

Antwerpen Auxilia voorbereiden van nieuwkomers en asielzoekers op het 
reguliere onderwijs via taallessen, kennismaking met 
ons onderwijssysteem en eventueel het aanpakken van 
hun analfabetisme.

8.000 €

Pax christi vlaanderen Workshops organiseren rond taalverwerving en 
theater om te zorgen voor een individuele en een 
maatschappelijke transformatie die toegang geeft tot de 
Belgische samenleving.

9.916 €

Beersel - lot A.F.A.D.s (Accueil Fraternel 
et Aide au Développement 
social)

Opzetten van een interculturele dialoog tussen 
nieuwkomers en mensen die al langer in België wonen, 
om spontaan nederlands te leren en te praten over 
integratie en een mogelijke uitzetting.

4.000 €

Brugge - sint-Andries Huizen van vrede Bijdragen tot de huisvesting en eerste installatie van 
erkende vluchtelingen, zorgen voor ‘omarmers’ uit de 
buurt die bij hen op bezoek gaan en financiële steun 
voor gezinsherenigers.

10.000 €

Brussel FMDO (Federatie 
Marokkaanse en Mondiale 
Democratische Organisaties)

stimuleren van vluchtelingen om hun verhaal of hun 
liefde voor poëzie te delen met een breder publiek, om 
hen sterker te maken en om aan positieve beeldvorming 
te doen.

10.000 €

singA Belgium een inclusieve structuur aanbieden waar nieuwkomers 
samen met vrijwilligers interculturele uitwisselingen 
kunnen organiseren, om hun sociale cohesie en het 
aanbod aan jobs te bevorderen.

10.000 €

Brussel - laken A Place to live Organiseren van kampen en uitwisselingen met 
vrouwen, moeders van vluchtelingengezinnen en Belgen, 
om samen hun leven herop te bouwen en deel te nemen 
aan de samenleving.

9.000 €

reD/laboratoire 
Pédagogique

Opvangen van jonge nieuwkomers op een transitieplek 
om hen onder begeleiding van leerkrachten en 
vrijwilligers voor te bereiden op een succesvolle 
schoolcarrière.

10.000 €

Dendermonde stadbestuur Dendermonde 
voor Uit De Marge

De kans geven aan kinderen en kwetsbare jongeren 
om deel te nemen aan het lokale sociaal-culturele 
landschap, om animator te worden en door te stromen 
naar de speelpleinwerking.

5.740 €

elsene eXil Duo’s vormen en begeleiden van niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen en een ‘peter’ om de 
integratie van deze jongeren te begeleiden.

3.750 €

ligue des familles Opsporen, opleiden en begeleiden van gezinnen die in 
hun omgeving een solidaire band willen opbouwen met 
gezinnen van vluchtelingen.

10.000 €
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Mentor-escale Opvangen van minderjarige vluchtelingen in 
gezinnen zodat ze zich veilig kunnen voelen bij 
vertrouwenspersonen en zich volledig kunnen integreren 
in de samenleving.

10.000 €

Gaurain-Ramecroix - 
Kain

choq Werkzoekenden, asielzoekers, erkende of juridisch 
beschermde vluchtelingen koppelen aan een ervaren 
peter om hen te begeleiden bij hun sociaal-professioneel 
participatietraject.

10.000 €

Gent De sloep een inloopteam organiseert wekelijks onder begeleiding 
van vrijwilligers laagdrempelige nederlandse 
conversatietafels en kinderopvang voor nieuwkomers, 
om bij te dragen tot verbinding.

10.000 €

Uilenspel Buurtbewoners gaan wekelijks langs bij vluchtelingen 
om de kinderen en hun ouders te ondersteunen bij hun 
schooltraject en integratie, en bij het verbreden van hun 
netwerk.

7.519 €

Herent WcU-Dance (World-children-
Unity-Dance)

choreografen werken met jonge asielzoekers, jongeren 
uit de jeugdzorg en kinderen met een beperking aan 
een musical om te gaan voorstellen in asielcentra en 
jeugdinstellingen.

10.000 €

Hotton croix-rouge de Belgique-
Département Accueil des 
Demandeurs d’Asile

De integratie van asielzoekers bevorderen door hen via 
peters aan te moedigen voor vrijwilligerswerk en sport in 
lokale verenigingen en instellingen, en door bewoners te 
sensibiliseren.

9.960 €

Jette Dine With Us een duo vormen van een ‘local’ met een nieuwkomer 
om samen een etentje te geven waarop ze elk vrienden 
of familie uitnodigen, om het lokaal netwerk van de 
nieuwkomers uit te breiden.

10.000 €

Plate-forme citoyenne de 
soutien aux réfugiés

Organiseren van gezamenlijke opleidingen, 
uitwisselingen en workshops met vluchtelingen en 
burgers om hun integratie en autonomie in België te 
versterken.

10.000 €

Kraainem Kraainem Football Academy Asielzoekers tussen 10 en 18 jaar kunnen terecht bij een 
voetbalclub om taallessen te volgen, te participeren aan 
voetbaltrainingen, ze krijgen een voetbaluitrusting en ‘s 
avonds een warme maaltijd.

10.000 €

leuven Buren zonder grenzen een burgerinitiatief dat erkende vluchtelingen helpt een 
huis te vinden, te verhuizen en zich te integreren in de 
buurt met de hulp van een buddy.

7.000 €

liège Aide aux Personnes 
Déplacées

vrijwilligers begeleiden minderjarige vluchtelingen om 
hen autonoom te maken zodat ze als volwassenen in 
staat zijn zelf een woning te vinden, een leven op te 
bouwen, zich te integreren, …

6.160 €

Mechelen gave veste Organiseren van moeder- en kindweekends voor 
vluchtelingen om even weg te zijn uit de stress, en 
voor vlamingen om spontaan in contact te komen met 
vluchtelingen.

4.000 €

Menen Kind en Preventie een inloopteam organiseert geregeld vakantieactiviteiten 
voor kinderen en ouders uit de buurt / met een 
vluchtelingenstatuut zodat hun sociaal netwerk uitbreidt 
en ze elkaar kunnen helpen.

3.000 €

Namur - saint-servais centre d’action interculturelle 
de la province de namur

lancering van een project dat vluchtelingen koppelt aan 
oudere peters en hun netwerk, en van een project dat 
werkzoekende vluchtelingen koppelt aan werknemers-
vrijwilligers.

4.500 €

Oostende De Katrol Onder toezicht van een vertrouwensfiguur ondersteunen 
studenten uit de sociale pedagogie/lerarenopleiding 
nieuwkomers en kwetsbare kinderen bij hun studie en 
opvoeding.

10.000 €
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Raeren ÖsHZ raeren Opleiden, begeleiden en werven van ‘peters’ die als 
vrijwilliger vluchtelingen begeleid

3.000 €

seraing Form’Anim vrijwilligers begeleiden asielzoekers en vluchtelingen 
om samen te werken aan een open, multiculturele 
samenleving waar iedereen recht heeft op een 
menswaardig, gelukkig leven.

10.000 €

sint-Gillis De Pianofabriek Begeleiden van 5 minderjarige vluchtelingen om een 
theaterstuk te maken waarin hun traject en de dialoog 
en ontmoeting tussen nieuwkomers en burgers centraal 
staan.

10.000 €

sint-Jans-Molenbeek AlterBrussels Opleiden van migranten en vluchtelingen tot gidsen om 
interculturele bezoeken te leiden en om zo hun actieve 
participatie, hun uitwisselingen met bewoners en 
bezoekers te bevorderen.

10.000 €

D’Broej Uitbreiding van de bestaande werking tot jongeren van 
16 tot 25 jaar die alleen wonen, om hen op maat te 
helpen bij het zoeken naar werk, vorming of een zinvolle 
vrijetijdsbesteding.

10.000 €

turnhout Huis van dialoog individueel en krachtgericht begeleiden van 
vluchtelingen om aandacht te geven aan hun kwaliteiten 
en integratiemogelijkheden in de lokale samenleving.

9.750 €

Vorst convivialités Organiseren van projecten om recent gevestigde 
vluchtelingen in contact te brengen met geïnteresseerde 
Belgische burgers om het samenleven te bevorderen.

10.000 €

Maison BaBel niet-begeleide minderjarige vreemdelingen opvangen 
in een gemeenschapshuis om hen met behulp van 
Brusselse burgers te begeleiden bij hun integratie en hun 
streven naar autonomie.

6.000 €

Une Maison en Plus Bewoners en vluchtelingen maken samen nieuwe kleren 
van ingezameld textiel met kleuren en technieken die 
verwijzen naar hun achtergrond, en ontmoeten elkaar zo 
op een spontane manier.

6.700 €

DEGELIJKE EN BETAALBARE HUISVESTING VOOR KWETSBARE GROEPEN EN VLUCHTELINGEN

DOelstelling De toegang tot huisvesting verbeteren voor kwetsbare groepen, waaronder vluchtelingen, 
door het verstrekken van huurgaranties.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘een huurwaarborg verlenen zodat kwetsbare mensen snel een woning 
kunnen vinden’: 30 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 465.000. Daarvan 
ontvingen 13 projecten ten gunste van recent aangekomen vluchtelingen in België, een 
steun van in totaal € 150.000. Zie ook het Fonds ramos, subdomein ‘Armoede’
> vergadering om de ervaringen van de ondersteunde projecten te bundelen, als basis 
voor beleidsaanbevelingen (Brussel, 26 oktober)

steUn

Anderlecht verenigde Protestantse Kerk 
in België

Fonds om steun te bieden met een waarborg en eerste 
huur voor de huisvesting van erkende vluchtelingen. 

12.000 €

Antwerpen - ekeren evA-centrum erkende vluchtelingen begeleiden bij het zoeken naar 
huisvesting en betalen van de huurwaarborg.

12.000 €

elsene coordination et initiatives 
pour réfugiés et etrangers 
(cire)

instaan voor de huurwaarborg die vluchtelingen 
aanvankelijk niet kunnen betalen als ze op zoek zijn naar 
een huisvesting.

12.000 €

Mentor-escale Begeleiding bij de zoektocht naar huisvesting voor 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die erkend of 
subsidiair beschermd zijn.

5.000 €



ActiviteitenverslAg 2017 : uw selectie 

41/293

Hasselt Overleg limburgse 
vlaams Brabantse en 
nederlandstalige Brusselse 
voogden (Oliv vZW)

leningen voor een huurwaarborg verstrekken voor 
de huisvesting van niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen.

12.000 €

izegem cAW centraal West-
vlaanderen

Ondersteuning aan vluchtelingen die net een erkenning 
hebben gekregen als vluchteling of subsidiair 
beschermde en op zoek zijn naar huisvesting.

12.000 €

liège le Monde des Possibles geld verzamelen om asielzoekers te ondersteunen 
bij het betalen van de waarborg van hun nieuwe 
huisvesting.

12.000 €

lier Mondiale Werken regio lier Huurwaarborgen verlenen en eventuele kosten voor 
een plaatsbeschrijving voorfinancieren voor erkende 
vluchtelingen.

12.500 €

Perwez l’Hirondelle De zoektocht naar huisvesting  voor erkende 
vluchtelingen vergemakkelijken.

12.000 €

sint-Gillis service social de solidarité 
socialiste

een huurwaarborg verlenen aan de meest kwetsbare 
erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

12.000 €

sint-Joost-ten-Node caritas international Huurwaarborgfonds stichten om vluchtelingen in België 
te helpen bij het zoektocht naar huisvesting.

12.500 €

sint-Niklaas vlos instaan voor een voorafbetaling van de huurwaarborg 
voor erkende vluchtelingen.

12.000 €

Vorst convivium Uitbreiding van het leenfonds dat de toegang tot 
huisvesting voor erkende vluchtelingen vergemakkelijkt.

12.000 €

NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN

DOelstelling in het kader van het europese luik van ePiM (european Programme for integration and 
Migration), steunt de Koning Boudewijnstichting projecten in België die niet-begeleide 
minderjarigen (nBMv) begeleiden naar zelfstandigheid. Het gaat daarbij om begeleiding 
op sociaal en psychologisch vlak, maar ook op het vlak van onderwijs, administratie en 
burgerzin.

reAlisAtie(s) een intervisieontmoeting met de projecten geselecteerd in 2016 (Brussel, 29 september).

GEESTELIJKE GEZONDHEID EN VLUCHTELINGEN

DOelstelling De bestaande expertise versterken op het vlak van traumabegeleiding bij vluchtelingen. 
vormingsinitiatieven en het delen en versterken van competenties in dit domein 
financieren.  

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 95.000.

steUn

charleroi - Montignies-
sur-sambre

rMPAc Asbl - service de 
santé mentale

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar van vreemde 
origine, die het slachtoffer waren van georganiseerd 
geweld, therapeutisch behandelen voor hun 
posttraumatische en hun aanpassingsproblemen.

25.000 €

liège tabane voortzetting van het werk om hulp te bieden aan 
migranten met grote mentale problemen.

45.000 €

Namur centre de référence en santé 
Mentale, crésaM

Uitwisselingen en acties stimuleren tussen 
gespecialiseerde Waalse teams over de begeleiding 
van migranten en vluchtelingen binnen de geestelijke 
gezondheidszorg , niet-gespecialiseerden de nodige 
tools aanreiken en verder nadenken over een adequate 
hulpverlening.

25.000 €
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MENTORING PROGRAMMES FOR MIGRANTS

DOelstelling De socioprofessionele integratie van mensen van buitenlandse herkomst in de Belgische 
samenleving verbeteren via projecten rond mentoring.

reAlisAtie(s) > steun van € 30.000  voor het european centre for evidence-Based Mentoring 
(nederland) voor de uitbreiding van het european learning network of Mentoring 
Programmes for Migrants, een leer- en expertisenetwerk dat meerdere europese 
mentorprogramma’s omvat en streeft naar het verbeteren van de bestaande lokale, 
nationale en europese initiatieven; in dit kader werden verschillende activiteiten 
georganiseerd:
>> opstart van het netwerk tijdens de summit ‘european Mentoring’ (leeuwarden, 18 
maart)
>> ‘short course’ mentoring (leeuwarden, nederland, 10 en 11 mei)
>> ‘Mentoring learning week’ (Boston, UsA, 30 september tot 6 oktober)
>> netwerkvergadering (Hamburg, 6 en 7 oktober)
> steun van € 15.000 voor het digitale platform talent2connect, dat wordt gedragen door 
verschillende verenigingen uit de private, publieke en sociale sector, waaronder de Koning 
Boudewijnstichting. Dit platform streeft naar een vlottere, versnelde sociaalprofessionele 
integratie van kwetsbare mensen zoals vluchtelingen, via projecten rond mentoraat, 
training on the job en ondersteuning bij de beroepskeuze
> steun aan drie andere projecten voor een totaalbedrag van € 151.800

steUn

Brussel - laken Jci Belgium Wallonie 
Bruxelles

een debat- en workshoppendag organiseren rond het 
thema socioprofessionele integratie van vluchtelingen.

1.800 €

elsene DUO for a JOB lancering van het project Duo for a Job in Antwerpen en 
luik.

120.000 €

sint-Gillis Pour la solidarité asbl vrijwilligers die actief zijn in het beroepsleven bieden 
vrijwillig een persoonlijke begeleiding aan aan 
werkzoekenden.

30.000 €

SEGREGATIE IN HET ONDERWIJS OVERSTIJGEN

DOelstelling een analyse van de resultaten van nederlandstalige en Franstalige leerlingen in de PisA-
enquête 2015, uitgevoerd door de groupe de recherche sur les relations ethniques, les 
Migrations et l’Égalité (gerMe – UlB) op vraag van de Koning Boudewijnstichting.

reAlisAtie(s) > publicatie ‘segregatie in het onderwijs overstijgen. Analyse van de resultaten van 
het PisA 2015-onderzoek in vlaanderen en in de Federatie Wallonië-Brussel’. een UlB-
analyse over PisA-schoolprestaties in België diept de belangrijke rol uit van segregatie 
tussen de leerlingen
> publicatie ‘Zoom ‘segretatie in het onderwijs overstijgen’: een UlB-analyse over PisA 
schoolprestaties in België diept de belangrijke rol uit van segregatie tussen de leerlingen. 
Feiten, cijfers, denksporen
> een videocapsule, naar aanleiding van de publicatie van de studie

OMGAAN MET GEWELDDADIGE RADICALISERING: STEUN BIEDEN AAN FAMILIES
Partner(s) Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie veiligheid en Preventie

DOelstelling Bijdragen tot de strijd tegen het fenomeen van de gewelddadige radicalisering in België 
en het vertrek van jongeren naar syrië of irak door enerzijds kennis en expertise rond 
de preventie van radicalisering te vergroten, en anderzijds lokale publieke actoren en 
verenigingen te steunen die families begeleiden die te maken krijgen met jongeren die 
radicaliseren, vertrekken of terugkomen.
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reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Omgaan met gewelddadige radicalisering: steun bieden aan families’: 13 
projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 109.950
> projectoproep ‘structurele en verlengde steun voor organisaties geselecteerd in 2016’: 
3 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 128.957
> steun van € 20.000 aan network of european Foundations for innovative cooperation 
(neF) om een europees netwerk op te zetten voor de uitwisseling van ervaringen en 
kennis om radicalisering te bestrijden
> steun van € 12.000 aan UnisMeD voor de euro-mediterrane bijeenkomst : ‘réunir la 
société civile et les chercheurs pour agir en amont de la radicalisation (Marseille, 3 tot 5 
juli)
> onderzoeksopdracht aan centre d’etude de l’ethnicité et des Migrations (ceDeM) 
en aan Odisee - Kenniscentrum Hoger instituut voor gezinswetenschappen, om de 
ondersteuningspraktijken in kaart te brengen van gezinnen die geconfronteerd worden 
met gewelddadige radicalisering in België

steUn

Antwerpen Actie, Preventie en Protectie 
van Families

intensieve ondersteuning van moeders van 
geradicaliseerde jongeren om hen opnieuw een waardig 
persoonlijk, familiaal en sociaal leven te bieden via 
gesprekken en workshops.

10.000 €

Antwerpen - Berchem De touter Ondersteuning van ouders die geconfronteerd worden 
met de radicalisering van een kind door hen te leren hoe 
ze signalen kunnen opvangen en door hen tools aan te 
reiken om ermee om te gaan.

23.000 €

Beringen - Koersel turkse unie van Belgie Jongeren en hun families ondersteunen om betere 
toekomstperspectieven uit te bouwen, zowel persoonlijk 
als professioneel, om de relaties tussen de jongeren en 
hun ouders  te herstellen en versterken en hen tools aan 
te bieden om om te gaan met vragen rond radicalisering.

5.000 €

Brussel Foyer des Jeunes des 
Marolles

Jongeren en ouderen die geconfronteerd worden of 
werden met gewelddadig radicalisme ondersteunen en 
een publicatie maken met teksten, tekeningen, foto’s van 
hun ervaringen.

7.500 €

network of european 
Foundations for innovative 
cooperation (neF)

een europees netwerk creëren voor de uitwisseling 
van ervaringen en knowhow om methodes te 
ontwikkelen tegen radicalisering en het recruteren van 
moslimextremisten, om gezinnen te ondersteunen en 
een rapport te publiceren met de resultaten van het 
project.

20.000 €

evergem Averroes De vereniging professionaliseren om een groter aantal 
mensen te bereiken.

65.957 €

Gent - Mariakerke idara islamic Development 
and research Academy

theologische en maatschappelijke ondersteuning van 
families en slachtoffers van religieus radicalisme.

7.500 €

liège AJS Tal -lafi -Belgique Begeleiding van gezinnen die te maken krijgen met 
gewelddadige radicalisering om te voorkomen dat 
nieuwe jongeren vertrekken naar syrië of dat de 
radicalisering binnen de getroffen gezinnen nog verder 
uitbreidt.

10.000 €

Manage - la Hestre la compagnie du campus een theatervoorstelling gevolgd door een debat over 
radicalisering en de rol van de omgeving in dat proces. 

8.400 €

schaarbeek s.A.v.e. BelgiUM individuele en gezamenlijke begeleiding van gezinnen 
die te maken krijgen met gewelddadige radicalisering.

10.000 €
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s.A.v.e. BelgiUM steunen van families die geconfronteerd worden met 
de al dan niet gewelddadige radicalisering van een 
naaste, voorkomen van gewelddadige radicalisering in 
scholen en opvangtehuizen voor jongeren, opleiden van 
professionals als begeleiders van personen die direct 
of indirect te maken hebben met deze radicalisering, en 
begeleiden van families als een naaste teruggekeerd is 
naar België.

40.000 €

sint-Jans-Molenbeek Dar Al Amal een groep moeders betrekken bij het atelier van Foyer 
dat zich bezighoudt met de preventie van radicalisering, 
hen confronteren met de gevaren van multimedia en 
hen laten inzien welke de perverse effecten zijn van 
manipulatie door de media.

10.000 €

De vaartkapoen Op tournee gaan met het Forumtheater radicalisering 
om in dialoog te gaan met een breed publiek waaronder 
families die zelf een kind verloren hebben en ouders die 
schrik hebben hun kinderen te verliezen aan de oorlog.

5.750 €

sint-Joost-ten-Node cADre sportactiviteiten organiseren voor kinderen, jongeren, 
volwassenen als catalysator voor sociale integratie.

10.000 €

coordination nationale 
d’Action pour la Paix et la 
Démocratie

een webdocumentaire maken voor jongeren tussen 
15 en 25 jaar om hen de nodige intellectuele tools 
aan te reiken om de propaganda van het jihadisme te 
weerstaan.

9.950 €

Vilvoorde cocon-vilvoorde Jongeren en hun gezin die getroffen worden door 
radicalisering intensief en individueel begeleiden om hun 
veerkracht te verhogen.

9.206 €

Vorst sOs-sectes Begeleiding van ex-volgelingen van sectes, radicalisering 
via zelfhulpgroepen, een website met informatie over 
psychologische en juridische bijstand, conferenties, 
vergaderingen, colloquia, …

6.644 €

FRANKRiJK UnisMeD een euro-mediterrane bijeenkomst organiseren door de 
civil society en de onderzoekers samen te brengen met 
het oog op radicaliseringspreventie langs beide kanten 
van de Middellandse Zee.

12.000 €

DE BELGO-CONGOLESE, BELGO-BURUNDESE EN BELGO-RWANDESE GEMEENSCHAP IN BELGIË
Operationele partner(s) Université de liège (ceDeM), Université catholique de louvain (DeMO), vrije Universiteit Brussel

DOelstelling Onderzoek naar de Belgo-congolese, Belgo-Burundese en Belgo-rwandese gemeenschap 
in ons land.

reAlisAtie(s) > onderzoeksrapport: ‘Burgers met Afrikaanse roots: een portret van congolese, 
rwandese en Burundese Belgen’. een uniek onderzoek bij 805 Afro-descendenten 
in België om een duidelijk beeld te krijgen van het sociaaldemografisch profiel en de 
integratiedynamieken binnen deze bevolkingsgroepen
> samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten in de publicatie ‘Zoom. 
Burgers met Afrikaanse roots: een portret van congolese, rwandese en Burundese 
Belgen’
> informatievergadering over de onderzoeksresultaten, bedoeld voor actoren uit de drie 
betrokken landen (Brussel, 8 december)

OPPORTUNITY FUND

DOelstelling Het Opportuniteitsfonds wil vernieuwende initiatieven ondersteunen die zich 
bezighouden met het onthaal en de integratie van vluchtelingen. De initiatieven komen 
voort uit spontane voorstellen bij de Koning Boudewijnstichting en worden voorgelegd 
aan het Ondersteuningscomité ‘Personen met een immigratieachtergrond’ voor een 
eventuele steun.

reAlisAtie(s) Zes projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 86.100.
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steUn

Brussel Bureau d’Accueil et de 
Défense des Jeunes “B.A.D.J” 
asbl  - service droit des 
jeunes AMO

Organiseren van een studiedag over de begeleiding 
van kinderen met een migratieachtergrond, en ook van 
vormingssessies voor professionelen en sensibilisering 
voor het grote publiek.

15.000 €

elsene comme un lundi educatieve media- en burgerschapsworkshops 
organiseren voor jongeren, om hen de kans te geven 
zelf mediaproducties te maken rond hun ervaringen met 
migratie.

15.000 €

Université libre de Bruxelles Animaties organiseren in de Brusselse secundaire 
scholen en gevulgaliseerde wetenschappelijke 
werken voorstellen rond vooroordelen over migranten, 
vluchtelingen en afstammelingen van migranten, om het 
samenleven via dialoog te bevorderen.

10.000 €

vUB Organiseren van Arabisch taalonderwijs, dat wordt 
verstrekt door opgeleide vluchtelingen die lesgeven 
volgens Westerse onderwijsmethoden, aan kinderen van 
6 tot 15 jaar in Brussel.

15.000 €

liège cap Migrants gezinshereniging stimuleren voor azielzoekers die in 
2015 in België aankwamen, een mensenrecht dat in ons 
land ook een factor is voor integratie.

16.100 €

ZwitseRlAND the red Pencil (international) Kunsttherapeutische workshops organiseren in 
asielcentra om de bewoners te helpen om hun 
emotionele problemen te boven te komen, hun 
veerkracht opnieuw op te bouwen, een toekomst 
uit te bouwen en een plaats te verwerven in onze 
maatschappij.

15.000 €

FONDS VLINDER

DOelstelling steun aan verenigingen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest die de toegang van 
kwetsbare vrouwen - met een migratieachtergrond - tot sociale en culturele activiteiten, 
en voortgezet onderwijs willen bevorderen.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fonds vlinder’: 12 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 
80.000
> ontmoetingsdag voor de verenigingen die werden geselecteerd in het kader van de 
projectoproep. Het doel was ervaringen uitwisselen tussen projectverantwoordelijken, 
vooral rond de mobilisatie van vrouwen (Brussel, 26 september)

steUn

Anderlecht groep intrO Kwetsbare vrouwen met een kind met een beperking 
verschillende culturele en artistieke activiteiten laten 
uitproberen, los van het schoolse en therapeutische 
aanbod zodat ze nieuwe mogelijkheden en interesses 
voor zichzelf en hun kinderen kunnen ontdekken.

7.300 €

Brussel Foyer des Jeunes des 
Marolles

een verblijf in de Ardennen organiseren voor mama’s 
en tieners, socio-culturele activiteiten en workshops 
organiseren en getuigenissen verzamelen met 
beeldmateriaal.

4.857 €

Joseph swinnen een videoproject opzetten in het kader van een reeks 
alfabetiseringsworkshops rond rené Magritte en het 
Belgische surrealisme.

6.000 €

ligue de l’enseignement et de 
l’education permanente

Muziek-, schrijf- en theaterworkshops organiseren en 
culturele activiteiten inrichten voor vrouwen die Franse 
les volgen.

5.500 €
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Ganshoren FOrteresse een kook- en schrijfworkshop organiseren voor 
migrantenvrouwen om hen met elkaar in contact te 
brengen, kennis te laten uitwisselen en in dialoog te 
laten gaan en om samen een theatervoorstelling te 
maken voor het festival game Ovaires #5.

6.523 €

Jette Plate-forme citoyenne de 
soutien aux réfugiés

een ontmoetingsruimte inrichten waar 
vluchtelingenvrouwen terechtkunnen om elkaar te 
ontmoeten, om deel te nemen aan culturele activiteiten, 
om hun capaciteiten te ontwikkelen en de buurt te 
verkennen.

8.000 €

schaarbeek FeMMA Museumbezoeken en artistieke workshops organiseren 
voor migrantenvrouwen en oudere mensen uit de buurt.

2.000 €

groupe santé Josaphat Kwetsbare mama’s ondersteunen en tools aanreiken om 
hen te helpen bij de opvoeding van hun kinderen.

8.000 €

les Amis d’Aladdin Migrantenvrouwen komen wekelijks samen om elkaar 
te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, samen 
activiteiten te doen om op die manier hun isolement te 
doorbreken.

7.820 €

sint-Gillis collectif d’Alphabétisation een lees- en boekenvakantie organiseren voor mama’s 
en hun kinderen.

8.000 €

sint-Joost-ten-Node la voix des Femmes informatiebijeenkomsten organiseren om 
migrantenvrouwen te sensibiliseren voor een doordacht 
schermgebruik (computers, tablets, tv ...) bij hun 
kinderen en voor het belang van lezen en spelen.

8.000 €

Vorst Maison de Quartier st Antoine culturele activiteiten (musea, concerten, bezoek 
aan Brussel …) organiseren voor de cursisten van de 
alfabetiseringslessen.

8.000 €

FILANTROPISCHE ACTIE BNP PARIBAS FORTIS BELGIUM

DOelstelling stelt de werknemers van BnP Paribas Fortis in staat om projecten van algemeen belang 
te steunen na natuur- of humanitaire rampen.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 9.608.

steUn

FRANKRiJK Fonds de dotation BnP 
Paribas

Ondersteuning van de slachtoffers van de aardbeving 
die italië heeft getroffen in augustus 2016 en van de 
overlevenden van de Orkaan Matthew die in oktober van 
datzelfde jaar een ravage aanrichtte in Haïti.

9.608 €

FONDS VRIENDEN VAN DUO FOR A JOB

DOelstelling Filantropen steunen projecten van DUO for a JOB, die werkzoekende jongeren met een 
migratieachtergrond linken aan 50-plussers, die als vrijwilligers hun ervaring inzetten om 
deze jongeren te begeleiden naar werk.

FONDS VRIENDEN VAN LA PETITE ECOLE

DOelstelling Filantropen ondersteunen projecten die vluchtelingenkinderen helpen om naar school te 
blijven gaan en niet af te haken.

KOningin MAtHilDeFOnDs

KONINGIN MATHILDEFONDS

DOelstelling Het Koningin Mathildefonds steunt hoopvolle initiatieven die de toekomstpositie van 
kwetsbare jongeren in België versterken.
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reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Koningin Mathildefonds: Music connects’, steun aan originele projecten 
door en voor jongeren waarin muziek een centrale rol speelt. Projecten die aandacht 
hebben voor de meest kwetsbaren: 23 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van 
€ 150.000
> uitreiking van de Koningin Mathildeprijs 2017: officiële uitreiking van de Prijs (waarde: 
€ 10.000) aan de vereniging Watermusic (Oostende) voor de zangactiviteiten die ze 
organiseert met jonge Belgen en jonge nieuwkomers. De laureaat werd gekozen uit 23 
projecten van de oproep ‘Music connects’ door de jongerenjury van leerlingen uit het 
Provinciaal technisch instituut van court-saint-etienne en uit het lemmensinstituut in 
leuven (Brussel, 4 mei)
> onderzoeksopdracht aan ‘Meaningful impact’ voor een impactstudie over de 17 
projecten die steun kregen in het kader van de projectoproep ‘each One, teach One’
> onderzoeksopdracht aan ‘Meaningful impact’ voor een impactstudie en begeleiding 
in zelfevaluatie van de 23 projecten die steun kregen in het kader van de projectoproep 
‘Music connects’

steUn

Anderlecht cultureghem Het grootste overdekte speelplein van Brussel 
omtoveren tot muzikale speelplaats waar elke maand 
een nieuw muziekinstrument wordt onthuld dat samen 
met de kinderen uit Kuregem werd bedacht en gebouwd 
en muzikale workshops organiseren.

7.500 €

Antwerpen - Berchem cAscO Phil een muziekvakantie organiseren voor (kansarme) 
kinderen tussen 6 en 12 jaar om samen te musiceren, 
creatief te zijn en gezond te eten. 

5.000 €

Antwerpen - Borgerhout Madam Fortuna Het koorwerk van De Karavaan - een intercultureel 
project waarin de interactie met romagemeenschappen 
in Antwerpen, gent en Brussel centraat staat - extra 
stimuleren.

9.500 €

Beringen De Brug Beringen Kinderen met een beperking de kans geven om via 
muziek hun sociale contacten te ontwikkelen en hen met 
een bakfiets, gevuld met muzische materialen, op zoek 
laten gaan naar leeftijdsgenoten en kwetsbare groepen 
om samen muziek te maken.

7.500 €

Brussel Festival van vlaanderen 
Brussel

tweehonderd niet-begeleide minderjarige vluchtelingen 
de kans bieden om een muziekinstrument aan te leren 
in een muziekacademie waarbij Belgische jongeren hen 
als buddy ondersteunen om integratie en inclusie te 
bevorderen.

7.500 €

MUs-e Belgium tachtig kinderen uit Bs De Piramide onderdompelen in 
een artistiek creatieproces onder begeleiding van diverse 
MUs-e kunstenaars en als apotheose een voorstelling 
organiseren onder begeleiding van Opera vlaanderen op 
27 januari 2018 in de Opera van gent.

9.500 €

Orchestre national de 
Belgique - nationaal Orkest 
van België

voorbereidende workshops organiseren zodat 
maatschappelijk kwetsbare kinderen ook kunnen 
deelnemen aan de interactieve concerten.

2.500 €

Hannut Maison des Jeunes “lA riB” Jongeren tussen 8 en 26 jaar de kans geven om op 
een individuele manier en via groepswerk hun muzikale 
talenten te ontplooien.

5.000 €

Herent WcU-Dance (World-children-
Unity-Dance)

een danstheatermusical en een bollywooddance&sing-
flashmob organiseren of deelnemen aan de reMix-
XXl om maatschappelijk kwetsbare kinderen te laten 
musiceren, zingen en dansen en succeservaringen op te 
doen.

9.500 €

liège - Bressoux le courant d’air Maatschappelijk kwetsbare kinderen de kans geven om 
jazzmuziek te ontdekken en zelf een creatief concert uit 
te werken.

2.900 €
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Mons la Maison des Ateliers, centre 
d’expression et de créativité

leerlingen van de basisschool de kans geven om onder 
begeleiding van een jonge, regionale muzikant  liedjes, 
teksten en melodieën te maken en op te nemen.

5.000 €

Oostende Watermusic Jongeren en kinderen verenigen zich rond muziek en 
vormen samen een jongerenorkest en -koor.

9.500 €

Ottignies-louvain-la-
Neuve - Ottignies

la chaloupe Jongeren aan het woord laten over allerhande 
maatschappelijke en persoonsgebonden onderwerpen. 

5.000 €

Oupeye - Vivegnis Do Mi Do een muziekstage organiseren voor zestien jonge 
muzikanten ter voorbereiding van een bezoek aan 
kinderen van een type 3 school.

6.600 €

Profondeville - lustin 1234 Jongeren met een verschillende achtergrond 
samenbrengen rond muziek zodat ze elkaar beter leren 
kennen, zich kunnen uiten en integreren en om samen 
een concert te maken.

10.000 €

Raeren - eynatten Jugendtreff inside vog Jonge muzikanten vormen samen een orkest en komen 
één keer per maand samen met een groepje jonge 
zangers uit het centrum ‘Mosaik’ om na een tijdje samen 
een videoclip te maken.

4.000 €

schilde De Kanteling een rolstoeltoegankelijke muziekmobiel bouwen voor 
en door kinderen en jongeren met een beperking en/of 
psychische kwetsbaarheid voor allerlei ‘veerkrachtige’ 
muziekprojecten in de omgeving.

5.000 €

sint-Jans-Molenbeek De vaartkapoen De bestaande Molenbeekse cypher - een kring waarin 
iedereen gelijk is maar je soms een stap naar voor kunt 
nemen en je kunt uitdrukken met woord, dans en muziek 
- beter ondersteunen en de jongeren nog meer kansen 
geven.

4.500 €

tubize centre culturel de tubize een Hip Hopproject opzetten op woensdagnamiddag 
voor kinderen tussen 9 en 12 jaar en een voorstelling 
organiseren in juni 2017.

1.000 €

Visé Maison des Jeunes de la 
Basse Meuse

een workshop Beatmaking organiseren waarbij jongeren  
computermuziek kunnen maken.

4.000 €

Vorst AXOsO vijf kinderen vormen samen een orkest met 
zelfgemaakte instrumenten en microfoons en treden op 
voor een publiek.

10.000 €

waremme les Amis de l’Académie Alle betrokken actoren samenbrengen om het aandeel 
van muziek binnen het onderwijs te vergroten.

9.000 €

Yvoir la Maison des Arts du 
spectacle

Maatschappelijk kwetsbare jongeren  komen met hun 
muziekproject naar buiten en komen elke week samen 
met andere jongeren om te oefenen en een concert voor 
te bereiden.

10.000 €

JOnge KinDeren, JOngeren en ArMOeDe

L’ÉCOLE MATERNELLE, UNE CHANCE À SAISIR

DOelstelling studenten kleuteronderwijs voorbereiden op een betere begeleiding van kinderen uit 
kwetsbare milieus. Projectoproep voor de hogescholen in de Franstalige gemeenschap.

reAlisAtie(s) > begeleiding van de 13 hogescholen die in 2016 steun kregen
> organisatie van twee intervisiebijeenkomsten (namur, 14 mars, Brussel, 3 oktober)
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KLEINE KINDEREN, GROTE KANSEN
Partner(s) vlaams Ministerie van Onderwijs, Departement Onderwijs & vorming vlaanderen, Ugent, Karel De grote 

Hogeschool, Odisee Brussel, Arteveldehogeschool gent

Financiële partner(s) vlaams Ministerie van Onderwijs

DOelstelling toekomstige leraren kleuteronderwijs beter toerusten in het creëren van gelijke 
onderwijskansen voor kinderen in armoede.

reAlisAtie(s) > dertien projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 90.478
> organisatie van lerende netwerken en professionele leergemeenschappen :
>> lerend netwerk – verdieping kwaliteitsvolle interacties (9 februari)
>> lerend netwerk – Beeldvorming en kinderrechten (23 maart)
>> lerend netwerk – Marktplaats – uitwisselingen van inspirerende ervaringen en tools (4 
mei)
>> lerend netwerk – Kindrijpe kleuterscholen, onderzoek bij ouders door vBJK (28 
september)

steUn

Anderlecht erasmushogeschool Brussel een opleiding organiseren om toekomstige leerkrachten 
te leren omgaan met kansarmoede in de kleuterklas en 
om gelijke kansen te creëren voor kansarme groepen.

5.000 €

Antwerpen Artesis Plantijn Hogeschool 
Antwerpen

een opleiding organiseren om toekomstige leerkrachten 
te leren omgaan met kansarmoede in de kleuterklas en 
om gelijke kansen te creëren voor kansarme groepen.

5.000 €

Brugge Katholieke Hogeschool vives 
noord

een opleiding organiseren om toekomstige leerkrachten 
te leren omgaan met kansarmoede in de kleuterklas en 
om gelijke kansen te creëren voor kansarme groepen.

5.000 €

Brussel Odisee een opleiding organiseren om toekomstige leerkrachten 
te leren omgaan met kansarmoede in de kleuterklas en 
om gelijke kansen te creëren voor kansarme groepen.

5.000 €

Diepenbeek Uc limburg een opleiding organiseren om toekomstige leerkrachten 
te leren omgaan met kansarmoede in de kleuterklas en 
om gelijke kansen te creëren voor kansarme groepen.

5.000 €

Geel thomas More Kempen een opleiding organiseren om toekomstige leerkrachten 
te leren omgaan met kansarmoede in de kleuterklas en 
om gelijke kansen te creëren voor kansarme groepen.

5.000 €

Gent Hogeschool gent een opleiding organiseren om toekomstige leerkrachten 
te leren omgaan met kansarmoede in de kleuterklas en 
om gelijke kansen te creëren voor kansarme groepen.

5.000 €

Hasselt Hogeschool PXl een opleiding organiseren om toekomstige leerkrachten 
te leren omgaan met kansarmoede in de kleuterklas en 
om gelijke kansen te creëren voor kansarme groepen.

5.000 €

Kortrijk HOWest een opleiding organiseren om toekomstige leerkrachten 
te leren omgaan met kansarmoede in de kleuterklas en 
om gelijke kansen te creëren voor kansarme groepen.

5.000 €

Katholieke Hogeschool vives 
Zuid

een opleiding organiseren om toekomstige leerkrachten 
te leren omgaan met kansarmoede in de kleuterklas en 
om gelijke kansen te creëren voor kansarme groepen.

5.000 €

leuven - Heverlee Ucll campus Brabant een opleiding organiseren om toekomstige leerkrachten 
te leren omgaan met kansarmoede in de kleuterklas en 
om gelijke kansen te creëren voor kansarme groepen.

10.000 €

Mechelen thomas More Mechelen een opleiding organiseren om toekomstige leerkrachten 
te leren omgaan met kansarmoede in de kleuterklas en 
om gelijke kansen te creëren voor kansarme groepen.

5.000 €
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sint-Joost-ten-Node vlaamse gemeenschap - 
Departement Onderwijs en 
vorming - Klasse

Bijdragen aan een duurzame verankering van een 
verhoogde professionaliteit bij (toekomstige) leraren 
kleuteronderwijs in het omgaan met kinder- en 
kansarmoede in het vlaams kleuteronderwijs.

25.478 €

KLEINE KINDEREN, GROTE KANSEN! SAMEN EVALUEREN, VOOR MEER IMPACT
Partner(s) Kind & gezin

Operationele partner(s) Kind & gezin

DOelstelling leertraject voor organisaties om de reële impact van hun strijd tegen kinderarmoede te 
meten, en de resultaten te optimaliseren.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Kleine kinderen, grote kansen! samen evalueren, voor meer impact. Op 
weg met zelfevaluatie in de strijd tegen kinderarmoede’.  leertraject voor organisaties 
om de reële impact van hun strijd tegen kinderarmoede te meten, en de resultaten te 
optimaliseren: 8 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 60.000
> studiedag ‘Academy for excellence – samen evalueren voor meer impact in de strijd 
tegen kinderarmoede!’: buitenlandse inspiratie voor organisaties die kinderarmoede in 
België effectief en efficiënt willen aanpakken. in samenwerking met Kind & gezin (sint-
gillis, 3 oktober)
> vier intervisies in samenwerking met Kind & gezin (Brussel, 10 februari, 5 mei, 29 
september, 27 oktober)

steUn

Antwerpen Kind en Preventie Antwerpen Actief deelnemen aan de intervisies en academies 
tijdens het leertraject ‘zelfevaluatie’ om via deze vorm 
van interne kwaliteitszorg sterker te staan in de strijd 
tegen kinderarmoede in jonge gezinnen.

7.500 €

Gent De sloep Actief deelnemen aan de intervisies en academies 
tijdens het leertraject ‘zelfevaluatie’ om via deze vorm 
van interne kwaliteitszorg sterker te staan in de strijd 
tegen kinderarmoede in jonge gezinnen.

7.500 €

villa Boempatat Actief deelnemen aan de intervisies en academies 
tijdens het leertraject ‘zelfevaluatie’ om via deze vorm 
van interne kwaliteitszorg sterker te staan in de strijd 
tegen kinderarmoede in jonge gezinnen.

7.500 €

leuven Domo Uitbreiding van de deelwerking waarbij moeders kort 
voor en na de geboorte ondersteund en begeleid worden 
en een evaluatiecultuur invoeren binnen de organisatie.

7.500 €

Huis van het Kind leuven Actief deelnemen aan de intervisies en academies 
tijdens het leertraject ‘zelfevaluatie’ om via deze vorm 
van interne kwaliteitszorg sterker te staan in de strijd 
tegen kinderarmoede in jonge gezinnen.

7.500 €

sint-Joost-ten-Node Familiehulp - 
expertisecentrum Kraamzorg 
volle Maan

Actief deelnemen aan de intervisies en academies 
tijdens het leertraject ‘zelfevaluatie’ om via deze vorm 
van interne kwaliteitszorg sterker te staan in de strijd 
tegen kinderarmoede in jonge gezinnen.

7.500 €

sint-truiden De egeltjes Actief deelnemen aan de intervisies en academies 
tijdens het leertraject ‘zelfevaluatie’ om via deze vorm 
van interne kwaliteitszorg sterker te staan in de strijd 
tegen kinderarmoede in jonge gezinnen.

7.500 €

Zemst villa clementina Door actieve zelfevaluatie meer inzicht krijgen 
in de  impact van villa clementina en zo de 
groeimogelijkheden verder uitbouwen.

7.500 €



ActiviteitenverslAg 2017 : uw selectie 

51/293

NAAR EEN ANDERE BEELDVORMING ROND KINDERARMOEDE

DOelstelling Bijdragen tot een meer genuanceerde en evenwichtigere communicatie over 
kinderarmoede om een maatschappelijk debat te doen ontstaan, zonder de kinderen en 
hun ouders te veroordelen via inadequate voorstellingen.

reAlisAtie(s) Publicatie ‘Arm kind. Anders communiceren over kinderarmoede’: hoe een sterk signaal 
geven om kinderen in armoede te ondersteunen, met respect voor iedereen? Presentatie 
van niet-stigmatiserende, wervende perspectieven.

TRANSATLANTIC FORUM ON INCLUSIVE EARLY YEARS
Operationele partner(s) the Migration Policy institute (UsA), the vBJK - resource and research centre for early childhood care and 

education (België)

Financiële partner(s) Aga Khan Foundation (verenigde staten), Bernard van leer Foundation (nederland), Bertelsmann stiftung 
(Duitsland), calouste gulbenkian Foundation (Portugal), compagnia di san Paolo (italië), Jacobs Foundation 
(Zwitserland), learning for Well-being Foundation (nederland), Open society Foundations

DOelstelling europese en Amerikaanse stichtingen van het transatlantic Forum on inclusive early 
Years, een recent project rond kwaliteitsvolle basisvoorzieningen voor kleine kinderen 
van migrantengezinnen, willen onderzoeken of ze deze kwaliteitsvolle diensten ook 
kunnen aanbieden aan jonge vluchtelingenkinderen en hun gezin. Dit als antwoord op 
de migratiecrisis in europa en in noord-Amerika en de aankomst van een groot aantal 
vluchtelingen, waaronder veel jonge kinderen.

reAlisAtie(s) > onderzoeksopdracht aan het Migration Policy institute (Washington, Dc) en aan het 
centre for innovations in the early Years (gent) over de behoefte aan kwaliteitsvolle 
zorg- en educatiediensten voor jonge vluchtelingenkinderen, zowel in europa als in de 
verenigde staten
> vergadering ‘expanding effective ecec services for Young refugee children’, met 
internationale experts om de aandacht te vestigen op vernieuwende, beloftevolle 
praktijken en de opgedane ervaringen in de eU en in de verenigde staten, en, om 
effectieve strategieën te bestuderen, die bruikbaar zijn om jonge vluchtelingenkinderen te 
ondersteunen in een kritiek stadium in hun ontwikkeling (Berlijn, 11-12 september)

GEÏNTEGREERDE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR KWETSBARE KINDEREN EN GEZINNEN 
(INTESYS)

DOelstelling Kinderen en kwetsbare gezinnen toegang geven tot een kwalitatieve en geïntegreerde 
dienstverlening.

reAlisAtie(s) > ontmoetingsmoment naar aanleiding van de start van het intesYs-project, dat 
wordt ondersteund door het erasmus+-programma. Het project wil de samenwerking 
bevorderen tussen het beleid en de voorzieningen voor het jonge kind, vanaf de geboorte 
tot aan het begin van de lagere school (Brussel, 24 maart)
>> bij deze gelegenheid, lancering van twee voortrekkersprojecten in het Brussels 
gewest, om op basis daarvan de uitdagingen en de voorwaarden van een betere 
integratie van zorg- en educatiediensten voor jonge kinderen te onderzoeken
> lancering van een aantal voortrekkersprojecten in italië, Portugal en slovenië

WAT BETEKENEN ARMOEDE EN MIGRATIE VOOR DE GEZONDHEID VAN BABY’S

DOelstelling Onderzoek naar de negatieve gevolgen van armoede en migratie voor de gezondheid van 
kinderen rond de geboorte.  

reAlisAtie(s) > publicatie ‘Wat betekenen armoede en migratie voor de gezondheid van baby’s ?’ : 
Armoede heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van baby’s. een UlB-onderzoek 
(ecole de santé Publique) over gewicht en mortaliteitcijfer rond de geboorte bewijst dat, 
maar nuanceert ook en doet aanbevelingen
> publicatie ‘Zoom. Perinatale gezondheid. Ongelijkheid van bij de geboorte : ZOOM: 
perinatale gezondheid. Ongelijkheid van bij de geboorte. geboortegewicht van baby’s en 
mortaliteitscijfers rond de geboorte. Welke invloed hebben armoede en migratie op de 
gezondheid van baby’s? Feiten, cijfers, aanbevelingen
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VIVA FOR LIFE 2017 - CAPACITY BUILDING PROGRAMME
Partner(s) cAP48

DOelstelling in het kader van ‘viva for life 2017’ gelanceerd door rtBF, werken de Koning 
Boudewijnstichting en cAP48 samen ter versterking van verenigingen die werken rond 
kinderen en armoedebestrijding, op vlak van beheer en projectevaluatie.

reAlisAtie(s) > voortzetten van de begeleiding van de verenigingen die in 2016 geselecteerd werden
>> twee vergaderingen ‘Programme de renforcement des compétences en pilotage et 
évaluation de projet’ (Brussel, 28 maart en 16 oktober)
>> organisatie van de workshop ‘evaluer son projet pour améliorer ses pratiques’ 
(Brussel, 11 mei)
> lancering van een kandidatenoproep voor een tweede begeleidingsprogramma in het 
kader van ‘viva for life 2017’: de oproep richt zich tot verenigingen die werken rond de 
allerkleinsten (0-6 jaar) en armoede, met inbegrip van verenigingen uit de pre-, peri- en 
buitenschoolse sector; selectie in 2018

KINDERARMOEDEFONDS
Financiële partner(s) vzw Kindergeluk, ethias, P&v

DOelstelling innoverende, lokale projecten waarbij organisaties samenwerken voor en met kansarmen, 
kunnen  gedurende minstens 3 jaar substantiële financiële ondersteuning krijgen.

reAlisAtie(s) lancering van een projectoproep ‘Aan de slag met getoetste modellen’; selectie in 2018.

CHILD FOCUS

DOelstelling Bijdragen aan de activiteiten van de stichting child Focus.

reAlisAtie(s) Financiële steun van € 140.000 aan de stichting.

STEUN AAN DE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING KONINGIN PAOLA

DOelstelling De werking van de stichting Koningin Paola steunen.

reAlisAtie(s) > steun van € 90.000 aan de stichting Koningin Paola voor de realisatie van haar 
activiteiten:
>> steun voor concrete projecten die zich richten op de vorming en integratie van 
maatschappelijk kwetsbare jongeren

NIKE COMMUNITY IMPACT FUND-NEDERLAND
Financiële partner(s) nike

DOelstelling Meer kansen voor projecten die fysieke en sportieve activiteiten aanbieden aan 
kwetsbare groepen in Amersfoort, Amsterdam, Hilversum en Utrecht (nederland).

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘nike community impact Fund-the netherlands’: 16 projecten kregen 
steun voor een totaalbedrag van € 232.000.

steUn

NeDeRlAND Atletiekvereniging Altis Aangepaste atletiekactiviteiten organiseren voor mensen 
met fysieke, visuele, mentale of gedragsproblemen in 
Amersfoort.

10.000 €

Bink Kinderen met sociale problemen leren spelen en 
omgaan met andere kinderen zonder te vechten.

12.000 €

christelijke Korfbalvereniging 
MiA

Jonge mensen met een mentale beperking laten 
kennismaken met g-korfbal en hen laten deelnemen aan 
wedstrijden en tornooien.

8.750 €

Fonds gehandicaptensport Kinderen met een beperking aanmoedigen om 
te trainen bij een sportclub door hen op school 
via introductielessen te laten kennismaken met 
verschillende sporten.

18.700 €
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nederland cares Kwetsbare groepen en jonge vrijwilligers samenbrengen 
en allerhande activiteiten organiseren: een voetbalmatch 
met vluchtelingen, fietslessen voor vrouwelijke 
migranten, sportlessen voor kinderen met een beperking, 
fietsen en wandelen met ouderen, …

10.000 €

stichting AOrc leBO een indoor voetballiga organiseren voor kansarme 
jongeren uit Amsterdam om hen te doen sporten en te 
laten kennismaken met respect en fairplay.

18.700 €

stichting Harten voor sport een sportclub oprichten en sportactiviteiten organiseren 
voor kansarme meisjes uit Utrecht.

18.700 €

stichting HvO-Querido Mensen die een tijdje dakloos zijn geweest, psychische 
problemen hebben of verslaafd zijn (of zijn geweest) 
begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en via 
sportactiviteiten hun zelfbeeld en levenskwaliteit doen 
verbeteren.

15.000 €

stichting Jeugdsportfonds 
Amsterdam

Kansarme kinderen uit Amsterdam-Zuid de kans bieden 
om op een structurele manier aan sport te doen en het 
lidmaatschap voor hen betalen.

17.500 €

stichting richard Krajicek 
Foundation

Kansarme meisjes in Amsterdam, Utrecht en 
Amersfoort sensibiliseren en begeleiden voor meer sport 
en beweging.

18.000 €

stichting sportspeeltuin 
Abstede

De talenten van iedereen in de sportspeeltuin Abstede 
ontdekken en ontwikkelen door sportactiviteiten 
te organiseren, mensen in contact te brengen 
met sportverenigingen in de buurt en kinderen en 
volwassenen te informeren over het belang van gezonde 
voeding en sport.

17.750 €

trainerskracht Kwetsbare jongeren in Utrecht opleiden tot coach 
voor sportactiviteiten met kinderen en hen laten 
kennismaken met verschillende sociale initiatieven om 
hun persoonlijke, sociale en professionele vaardigheden 
te ontwikkelen.

18.700 €

vereniging Amsterdam 
Marshals

Kansarme jongeren uit Amsterdam Zuid-Oost op een 
toegankelijke manier laten kennismaken met sporten 
zoals baseball, softbal, beeball, voetbal, basketbal, …

18.500 €

voetbalvereniging cJvv Kansarmen uit Amersfoort helpen om als persoon te 
groeien door hen de kans te bieden twee keer per week 
aan sport te doen.

18.700 €

We Are Here Fc een voetbalteam samenstellen van vluchtelingen en 
wedstrijden spelen in parkjes en openbare ruimtes tegen 
bewoners, studenten, bedrijven, ..

5.000 €

ZPc Amersfoort Zwemactiviteiten organiseren voor kinderen met 
autisme.

6.000 €

NIKE COMMUNITY IMPACT FUND BELGIË
Financiële partner(s) nike

DOelstelling in de provincies Antwerpen, limburg en vlaams Brabant, kinderen en jongeren aanzetten 
tot bewegen en sport om ze uit hun isolement te halen.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘nike community impact Fund-België’: 15 projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 73.500.

steUn

Antwerpen Kvg vlaams-Brabant en 
Brussel vzw

De snoezelruimte uitbreiden met een interactieve 
vloer om kinderen en jongeren met een handicap via 
bewegingssensoren en projectie aan te zetten tot 
bewegen en sporten.

7.000 €
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Antwerpen - Berchem sailability vlaanderen vzw Kinderen met een beperking de kans bieden om op 
regelmatige basis te zeilen.

500 €

Bierbeek Ave regina Bewegingsactiviteiten op maat organiseren voor de 
kinderen en jongeren van Ave regina.

7.000 €

Dessel Basketballclub campinia 
Desel retie vzw

Jongeren met een verstandelijke beperking en jongeren 
uit gezinnen met financiële problemen uit Dessel en 
retie de kans geven te sporten.

4.950 €

Geel MPi Oosterlo sportactiviteiten organiseren voor jongeren met ernstige 
gedrags- en emotionele stoornissen.

4.500 €

Kermt sporting Hasselt Q²Q Jongeren uit kansarme buurten actief leiden naar 
de voetbalwereld via voetbaltornooitjes, aangepaste 
speltrainingen, workshops, multimove … om zo hun 
beweging en integratie te bevorderen.

6.500 €

Kermt - Kuringen g-Karate vzw trainingen g-Karate organiseren om de sociale 
integratie van kinderen met en zonder beperking via 
sport op langere termijn te stimuleren.

7.000 €

laakdal g-voetbal K.v.v. tHes sport Jongeren met een beperking de kans bieden om te 
voetballen.

2.500 €

leuven Arktos vlaams-Brabant vrijetijds- en sportactiviteiten aanbieden aan leuvense 
jongeren van 15 tot 18 jaar die door omstandigheden 
(financieel, sociaal, cultureel…) uit de boot vallen.

5.150 €

De Wissel, centrum 
Molenmoes

een aanbod van sportieve activiteiten, sportkampen en 
sportdagen waarin de ‘fiets’ centraal staat, aanbieden 
aan groepen van jongeren en volwassenen uit de 
jeugdzorg.

3.500 €

Mechelen emmaüs Jeugdzorg via een divers sportaanbod het ontwikkelen van  
talenten, ontdekken van passies, verwerven van 
vaardigheden, opbouwen van zelfvertrouwen en 
aansluiten bij het gewone samen-leven stimuleren.

6.600 €

Peer Daidalos sportactiviteiten organiseren voor kwetsbare kinderen, 
jongeren en gezinnen.

3.000 €

tongeren Koninklijke tongerse 
tennisclub

tennis toegankelijk maken voor kinderen met een 
fysieke en/of mentale beperking zodat ze op langere 
termijn kunnen meedraaien in de g- competitie.

5.000 €

willebroek Kaaimannen vzw Door middel van een sociaal circus zinvolle 
tijdsbesteding en bewegingsleer geven aan 
maatschappelijk kwetsbare jongeren van 6 tot 10 en van 
11 tot 14 jaar.

7.000 €

Zoersel sportpret vzw gratis sportactiviteiten organiseren voor kinderen die 
leven in armoede.

3.300 €

UNIVERSAL ACCESS TO SPORT
Financiële partner(s) nike

DOelstelling steun aan projecten in Barcelona, Milaan, st. Petersburg of stockholm die kwetsbare 
kinderen de kans geven om sporten of fysieke activiteiten te beoefenen.

reAlisAtie(s) een projectoproep ‘Universal Access to sport’ gelanceerd in 2016: 5 projecten kregen 
steun voor een totaalbedrag van € 131.730

steUn

itAliË PlayMore! gratis sportlessen aanbieden aan kinderen tussen 5 en 
12 jaar uit kwetsbare gezinnen.

34.500 €

RuslAND children of st. Petersburg sport toegankelijker maken voor migranten- en 
vluchtelingenkinderen in sint-Petersburg.

32.850 €

sPANJe Associacio Aprenem sportactiviteiten met speciaal opgeleide coaches 
organiseren voor kinderen met Ass.

6.000 €
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Unió de Federacions 
esportives de catalunya

Watersporten organiseren voor kwetsbare jongeren uit 
Barceloneta tussen 7 en 12 jaar.

24.380 €

ZweDeN stockholms Akademiska 
cricketsällskap

cricketlessen aanbieden aan kinderen tussen 5 en 12 
jaar van migranten of vluchtelingen.

34.000 €

INTEGRATIE VIA BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN. EEN INITIATIEF VAN HET FONDS BAILLET LATOUR
Partner(s) Fonds Baillet latour

DOelstelling Kwetsbare kinderen van buitenlandse origine in het Brussels Hoofdstedelijk gewest beter 
integreren via buitenschoolse activiteiten.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘integratie via buitenschoolse activiteiten. een initiatief van het Fonds 
Baillet latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting’, buitenschoolse activiteiten 
toegankelijker maken voor kwetsbare kinderen, omdat ook ontspannen belangrijk is voor 
de ontwikkeling van kinderen : 22 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 
388.535
> projectoproep ‘integratie via buitenschoolse activiteiten - venture Philanthropy’ : vier 
organisaties kregen steun voor een totaalbedrag van € 180.000
> opdracht aan Badje om de geselecteerde projecten in het kader van de oproepen 2016 
en 2017 te begeleiden en evalueren
> opdracht aan Meaningful impact om een zelfevalutiatie-gids voor projecten te 
realiseren, aangepast aan de sector van de buitenschoolse activiteiten en aan de 
begeleiding door Badje
> publicatie ‘Buitenschoolse activiteiten, een prachtig instrument voor sociale 
inclusie – Aanbevelingen’: aanbevelingen om de kwaliteit en de toegankelijkheid van 
de buitenschoolse activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest te verbeteren. 
gebaseerd op de ervaringen van de 81 projecten die steun en begeleiding kregen sinds 
2013

steUn

Anderlecht BAMKO sportieve, artistieke en mediatieke activiteiten 
organiseren voor kinderen van 6 tot 13 jaar uit kwetsbare 
gezinnen om hun kritische geest en meervoudige 
intelligentie aan te wakkeren en extremisme later te 
voorkomen.

20.000 €

Happy-Farm een strategie uitwerken om fondsen te verwerven en 
investeren in de noodzakelijke infrastructuren om de 
opvangcapaciteiten te verhogen.

67.000 €

Antwerpen - Deurne cst (computergebruik op 
school en thuis)

Kinderen van 9 tot 14 jaar die op school dreigen uit 
te vallen door allerlei factoren samenbrengen in de 
topsportclub rsc Anderlecht zodat de deelnemers 
succesvolle ervaringen kunnen opdoen in een informele, 
motiverende leeromgeving met intensieve coaching.

20.000 €

Brussel Ateliers du soleil schoolmoeheid tegengaan bij kinderen en jongeren uit 
kansarme milieus door hun creativiteit en interesses aan 
te wakkeren, meer en beter materiaal ter beschikking te 
stellen voor de workshops en uitstappen te organiseren 
buiten Brussel of België.

20.000 €

entr’Aide des Marolles gezamenlijke bijeenkomsten organiseren rond verhalen 
(over culturele verschillen, familiale geschiedenis, 
migratie ...) zodat kinderen hun eigen weg kunnen 
traceren. en individuele logopediebehandelingen 
aanbieden.

20.000 €

la Ferme du Parc Maximilien ludieke wetenschappelijke en artistieke workshops 
organiseren rond natuur in de stad, landbouw, dieren en 
voeding voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

16.500 €

Brussel - laken A Place to live Ontmoetingen en workshops organiseren rond lezen 
en het vertellen van verhalen voor kinderen zonder 
papieren.

19.990 €
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les Ateliers Baobab spelnamiddagen organiseren voor ouders en kinderen. 10.920 €

elsene transformathèque gratis workshops organiseren rond het creatief omgaan 
met recuperatiemateriaal voor de kansarme (migranten)
kinderen van de gemeentescholen van sint-gillis.

16.000 €

etterbeek l’Aile De capaciteiten van de vereniging inzake 
vrijwilligersbeheer en communicatie versterken om de 
betrokkenheid van de buurtbewoners te verhogen en 
om nog meer activiteiten te kunnen aanbieden aan nog 
meer kinderen.

20.000 €

evere gO! Basisschool Papageno/ 
Brede school Papageno

een breed en kwalitatief aanbod van naschoolse 
activiteiten aanbieden waarbij zoveel mogelijk kinderen 
op een laagdrempelige manier hun talenten gratis 
kunnen ontdekken en ontwikkelen.

13.000 €

Koekelberg Éclosion Activiteiten organiseren voor de kinderen van het institut 
de l’Annonciation om hun praktische kennis van het 
Frans te ontwikkelen en hun artistieke, creatieve en 
sportieve talenten te ontdekken.

20.000 €

schaarbeek Art Basics for children een creatief atelier organiseren voor 15 kansarme 
kinderen van 6 tot 12 jaar uit de gaucheretwijk in 
schaarbeek om hun welzijn en dat van hun ouders te 
vergroten.

20.000 €

ile aux Bains - De Baden Kinderen sensibiliseren voor het composteren van 
groenafval, tuinieren, recyclage en een doordacht 
afvalbeleid.

20.000 €

le Blé en Herbe Kinderen en jongeren uit kansarme wijken in Brussel 
de kans geven om een instrument te leren bespelen of 
om te zingen in samenwerking met professionele of 
amateurmuzikanten.

19.000 €

liens de quartier petite 
enfance

initiatiefname en basisvaardigheden ontwikkelen bij 
kansarme jongeren en de overgang van de kleuterschool 
naar de lagere school beter begeleiden.

20.000 €

Maison de Quartier d’Helmet Woensdagmiddagworkshops organiseren rond 
psychomotoriek voor kansarme kinderen van 4 en 5 jaar 
uit socio-economisch kwetsbare milieus.

12.325 €

théâtre la Balsamine Een filmclub organiseren voor de kansarme kinderen uit 
schaarbeek en creatieve workshops die aansluiten bij de 
voorstellingen.

3.800 €

sint-Gillis espaces-enfance vakantieactiviteiten organiseren voor kinderen van 2,5 
tot 6 jaar oud.

20.000 €

sint-Jans-Molenbeek Association des Jeunes 
Marocains

Woensdagnamiddagworkshops organiseren voor 
Molenbeekse kinderen van 6 tot 12 jaar rond natuur, 
sport, literatuur, theater, zwemmen, koor, enz.

20.000 €

De Molenketjes Het bestaande aanbod toegankelijker maken en nieuwe, 
laagdrempelige en kwalitatieve initiatieven opzetten om 
kansarme kinderen uit Molenbeek de kans te geven hun 
talenten te ontwikkelen.

20.000 €

Foyer vzw De voorleescultuur bij ouders en kinderen stimuleren 
aan de hand van een mobiele kiosk met een digitaal 
touchscreen waarbij de kinderen een verhaal kunnen 
laten afspelen in een taal naar keuze en zowel de 
voorlezer als de prenten zien.

20.000 €

Vorst Bruxsail na het organiseren van 3 jaar naschoolse activiteiten 
heeft BrUXsAil nood aan een professionelere structuur, 
een meer structurele financiering en een betere 
infrastructuur.

32.000 €

entraide et culture Workshops organiseren rond theaterimprovisatie en 
logopedie voor kinderen van 6 tot 12 jaar die daar anders 
moeilijk de kans toe krijgen.

19.000 €
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Une Maison en plus socioculturele en artistieke activiteiten voor kwetsbare 
kinderen, meer kinderen opvangen tijdens de 
woensdagnamiddagactiviteit, de stages toegankelijker 
maken voor kinderen met een beperking en nieuwe 
samenwerkingen met verenigingen om kinderen warm 
te maken voor nieuwe activiteiten.

18.000 €

watermaal-Bosvoorde la scientothèque Beroep doen op externe consultancy voor het vastleggen 
van een strategie op lange termijn, een strategie 
‘corporate fundraising’ en om de communicatie te 
verbeteren.

61.000 €

FONDS DES AMIS DE L’ACCUEIL

DOelstelling Het Fonds ondersteunt vooral de activiteiten van vzw l’Accueil in charleroi die kinderen 
beschermt waarvan de ouders niet voor hen kunnen zorgen omwille van persoonlijke of 
relationele problemen.

reAlisAtie(s) steun aan de activiteiten van vzw l’Accueil in charleroi, voor een totaalbedrag van € 
50.000.

FONDS TINNE BOES

DOelstelling vormingsondersteuning van jongeren in moeilijke leefomstandigheden, specifiek voor 
studies hoger onderwijs of universiteit in vlaanderen of Brussel.

reAlisAtie(s) Kandidaatsoproep: het Fonds kende steun toe aan acht jongeren om hun studies 
voort te zetten, voor een totaalbedrag van € 11.460. Uit respect voor de privacy van de 
begunstigden worden hun namen niet vermeld.

FONDS CARMEUSE
Partner(s) Oprichter: carmeuse coordination centre

DOelstelling voor kansarme jongeren met sociale, familiale of gezondheidsproblemen. voorrang 
wordt gegeven aan projecten in de buurt van bedrijfsterreinen van charleroi, luik, 
louvain-la-neuve en namen.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 50.000.

steUn

Braine-l’Alleud Amarrage Jongeren tussen 16 en 18 jaar die uitvallen op sociaal, 
familiaal of schoolvlak helpen door hen opvang en 
andere oplossingen aan te reiken.

25.000 €

liège c-Paje Jongeren sensibiliseren voor een collectief, sociaal en 
milieuvriendelijk zelfbewustzijn door groene ruimtes en 
moestuinen in te richten, door maaltijden te maken en 
uitwisselingen te organiseren met een divers publiek.

25.000 €

FONDS AU CARREFOUR DES JEUNES, CRÉÉ À L’INITIATIVE DE MR. PAUL TASSIN

DOelstelling steun aan projecten die hulp bieden aan personen in de streek van charleroi die niet de 
middelen hebben om te studeren of te starten met beroepsinitiatieven.

reAlisAtie(s) > twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 3.610:
>> een steun van € 1.500 toegekend aan het Fonds Pascale couturier (charleroi) om in 
te staan voor de school- en opleidingskosten van jongeren uit de regio charleroi die geen 
of weinig familiale ondersteuning krijgen en een cursus willen volgen met het oog op 
tewerkstelling
>> een steun van € 2.110 voor een jonge polymechanicien zodat hij zijn studies kan 
voortzetten. Uit respect voor de privacy van de begunstigde wordt zijn naam niet vermeld



ActiviteitenverslAg 2017 : uw selectie 

58/293

FONDS LYDIA CHAGOLL - VOOR EEN GLIMLACH VAN EEN KIND

DOelstelling De ‘lydia chagoll Prijs – voor een glimlach van een kind’ (€ 7.500) wordt elk jaar 
uitgereikt aan een persoon, groep of vereniging, die inspanningen levert om het respect 
voor kinderen, ongeacht hun afkomst of nationaliteit, groter te maken.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Prijs Fonds lydia chagoll - voor een glimlach van een kind’ (€ 7.500): 
toekenning van de Prijs aan emmaüs - Forum, Antwerpen, voor het project ‘Forumtheater, 
jongeren een stap verder’
> uitreiking van de Prijs (Antwerpen, 22 november)
> steun aan twee andere projecten voor een totaalbedrag van € 1.000
> toekenning van € 1.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Dieter

steUn

Antwerpen emmaüs - Forum extra voorstellingen of workshops organiseren 
om nog meer jongeren te bereiken over het thema 
jongerenrechten en een video maken over het initiatief 
om te verspreiden via sociale media.

7.500 €

Koninklijke Balletschool 
Antwerpen

steun aan de deelname van de leerlingen aan binnen- en 
buitenlandse danswedstrijden en stages.

750 €

Antwerpen - wilrijk KieMMA Jaarlijks een sinterklaasfeest organiseren voor 
kwetsbare kinderen, kinderen van nieuwkomers en van 
vluchtelingen in Antwerpen.

250 €

FONDS CHISPA

DOelstelling Armoede en uitsluiting bestrijden. steun aan projecten die ouders van kleine kinderen 
steunen in hun educatieve rol, en aan projecten die jongeren helpen hun horizon te 
verbreden.  

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 18.000.

steUn

Antwerpen - Merksem Koninklijke sporting club city 
Pirates

Organiseren van tien workshops rond urban music 
voor een vijftiental jongeren uit kansengroepen, en 
ook van vijf internetradio-sessies over lokaal talent en 
maatschappelijke thema’s, voor en door jongeren.

6.000 €

Brussel Joseph swinnen Organiseren van educatieve, creatieve en ludieke 
workshops voor kinderen van 6 tot 12 jaar met een 
kwetsbare, multiculturele achtergrond.

6.000 €

charleroi Accompagnement de Jeunes 
en Milieu Ouvert (AJMO)

creatieve workshops en spelletjes organiseren voor 
kinderen van 2 tot 6 jaar in een open instelling en hun 
ouders.

6.000 €

FONDS HET COCONNETJE

DOelstelling Door deelname aan kunst- en cultuur, creativiteit en zelfontplooiing bevorderen bij 
kinderen (lagere school) met bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen. steun aan 
voorbeeldinitiatieven die blijk geven van zin voor sociale of culturele innovatie.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 3.500.

steUn

Mechelen gesubsidieerde vrije 
Basisschool De Parel

een muzisch traject uitwerken voor de kinderen van het 
eerste leerjaar in samenwerking met Klankendaal.

1.500 €

vrije basisschool Don Bosco - 
vzw De ranken

Activiteiten organiseren die geïnsipreerd zijn op het werk 
van de schilder Mondriaan: videos’, muziek, kunst, taal 
en lichaamsexpressie.

1.500 €

vrije basisschool Don Bosco - 
vzw De ranken

tijdens de lessen artistieke activiteiten organiseren 
(kortfilm, muziek, 3D-kunstwerken, mode, theater…) die 
geïnspireerd zijn op de kunstenaar Mondriaan.

500 €
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FONDS DAVID-CONSTANT - LUIK OPVANG EN BEGELEIDING VAN JONGE KWETSBARE KINDEREN IN HET 
LUIKSE

DOelstelling Het Fonds steunt zeer diverse projecten in luik:
- de promotie van onderzoek en studies in de rechten aan de Ulg
- de bescherming en het valoriseren van het luikse erfgoed
- de verbetering van het onthaal, de opvolging en de levenskwaliteit van gehospitaliseerde 
zieke kinderen in het luikse streek
Meer informatie over het Fonds bij de actiedomeinen ‘erfgoed’ en ‘Ontwikkeling van 
talenten’ 

reAlisAtie(s) > evaluatie van twee ondersteunde projecten:
>> opzetten van een sociaalpsychologisch medisch team op de pediatrische afdeling van 
cHc luik.
>> het project coala (coordination et Accompagnement du lien parental), cHr citadelle

FONDS AMÉLIE DAVIGNON
Partner(s) ministerie van Onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel

DOelstelling Projecten in België steunen die kinderen en jongeren de nodige ondersteuning en 
begeleiding bieden om uit te groeien tot gelukkige volwassenen.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 685.000.

steUn

sint-Jans-Molenbeek solidarité réussite studentenvrijwilligers geven huiswerkbegeleiding aan 
huis voor leerlingen met problemen.

685.000 €

FONDS DIETER

DOelstelling Hulp voor jongeren die het door een problematische familiesituatie moeilijk hebben, 
vooral jongeren toevertrouwd aan de bijzondere jeugdzorg. Zij kunnen financiële steun en 
begeleiding vragen om hun studies na de humaniora verder te zetten.

reAlisAtie(s) > kadidatenoproep ‘Fonds Dieter’: 10 jongeren kregen steun en begeleiding om verder te 
studeren, voor een totaalbedrag van € 11.840
> uit respect voor de privacy van de begunstigden worden hun namen niet vermeld
> het Fonds kreeg € 1.000 steun van het Fonds lydia chagoll en € 5.000 van het Fonds 
WiBi

DIGITAL BELGIUM SKILLS FUND: AANLEREN VAN DIGITALE VAARDIGHEDEN VOOR STERKERE DIGITALE 
INCLUSIE

Partner(s) Op vraag van de vice-eersteminister en minister van Digitale Agenda en telecom

DOelstelling Het Digital Belgium skills Fund investeert in het bevorderen van de digitale competenties 
van maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en (jong)volwassenen om hun digitale 
inclusie te versterken.

reAlisAtie(s) > op vraag van de vice-eersteminister en minister van Digitale Agenda en telecom 
richtte de stichting het Digital Belgium skills Fund op, om, via het steunen van 
opleidingsinitiatieven, de sociale inclusiemogelijkheden en de economische autonomie 
van kwetsbare mensen te verhogen
> projectoproep ‘Digital Belgium skills Fund’, die digitale opportuniteiten biedt aan 
kwetsbare kinderen, jongeren en jongvolwassenen: 41 projecten werden geselecteerd en 
ontvangen een steun
> twee informatiesessies: de stichting en de Federale Overheidsdienst Beleid en 
Ondersteuning organiseerden informatiesessies over de projectoproep ‘Digital Belgium 
skills Fund’ 2018 (Brussel, 6 en 12 oktober)
> de stichting vroeg KPMg Advisory om sommige organisaties die graag een aanvraag 
wilden indienen bij het Digital Belgium skills Fund, te helpen bij het uitwerken van een 
projectplan
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steUn

Antwerpen Digipolis Het project Digitaaltalent@gent motiveert kinderen 
en jongeren uit kansengroepen om zich digitale 
steAM-vaardigheden eigen te maken en zo hun 
vrijetijdsbesteding, hun studiekeuzes én hun 
arbeidskeuzes te beïnvloeden.

scooledu Media en digitale sociale inclusie inzetten om kinderen 
te laten groeien in hun ontwikkeling door het gebruik van 
positieve sociale media en ict.  

Antwerpen - Berchem Buurtwerk Posthof Digitale ondersteuning van nieuwkomers en 
laaggeschoolden.

Antwerpen - Borgerhout Kras Jeugdwerk Maatschappelijk kwetsbare jongeren uit Antwerpen 
wijs leren omgaan met computers, software en sociale 
media. 

Antwerpen - Merksem Koninklijke sporting club city 
Pirates

een gezamenlijk aanbod van non-formele 
vrijetijdsactiviteiten organiseren voor kansenjongeren 
om doorgroeimogelijkheden te creëren via digitale skills 
en steAM-activiteiten.  

Brugge gO!Bs De springplank - 
Pannebeke - regenboog

Workshops coderen, sociale media, digitaal 
schoolplatform en veilig internetten organiseren voor 
kwetsbare kinderen, ouders en grootouders.

Brussel APeDB een intensief programma van zes weken organiseren 
waarbij toekomstige ondernemers werken rond een 
concreet project en een opleiding bedrijfsbeheer en 
marketing krijgen. 

Dens De digitale en intergenerationele kloof dichten door 
het organiseren van digitale workshops voor senioren 
en deze workshops laten uitvoeren door jongeren uit 
aandachtswijken om hun op die manier een positief 
toekomstbeeld te geven.

gluon in samenwerking met ict-experts en kunstenaars 
bouwen jongeren eenvoudige, digitale tools die een 
antwoord bieden op ecologische uitdagingen van 
Brussel en presenteren die aan een breed publiek van 
vrienden, ouders, bezoekers en beleidsmakers in het 
Paleis voor schone Kunsten.

intec Brussel Jongeren tussen 17 en 30 jaar basis- en gevorderde ict- 
vaardigheden aanleren en coachen om de nodige sociale 
vaardigheden, competenties en attitudes te verwerven 
om als werknemer of zelfstandige stappen te zetten op 
de arbeidsmarkt.

Odisee vanaf 1 september 2017 twintig basisscholen 
engageren om een codescool te worden en één of 
meerdere codeklassen in te richten met 10 tot 15 
leerlingen uit het 5e leerjaar die wekelijks naschools 
samenkomen om hun codeervaardigheden te verruimen.

charleroi comme chez nous Digitale tools ter beschikking stellen van kwetsbare  
jongeren. 

Diepenbeek Uc limburg een leer- en ontwikkelingsconcept dat de 
maatschappelijke emancipatie beoogt van alle inwoners 
en de digitale kloof bij jongeren van 8 tot 12 jaar en hun 
ouders en ook jonge ouders met kinderen onder de 8 
jaar probeert te dichten.

elsene Digital leadership institute Meer meisjes en vrouwen warm maken voor ict door 
hun ict-vaardigheden te vergroten, een vrouwenclub 
op te richten rond technologie en hen de nodige 
ondersteuning te bieden voor hun digitale activiteiten. 
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sharify een bootcamp organiseren om sociaal kwetsbare 
jongeren (tot dertig jaar) te leren coderen en nieuwe 
digitale technologieën onder de knie te krijgen.  

Frameries service Provincial des Arts de 
la scène

Jongvolwassenen vanaf zestien jaar met een 
psychiatrische problematiek de kans geven om hun 
digitale vaardigheden te ontwikkelen en zo hun sociale 
relaties en zelfvertrouwen te versterken. 

Geel MPi Oosterlo De leermogelijkheden vergroten van kinderen en 
jongeren met een matige of ernstige mentale handicap 
door het gebruik van moderne technologie zoals 
smartboards, tablets en computers.

Gent educentrum Workshops organiseren voor kinderen tussen 5 en 18 
jaar rond programmeren en ict-tools. 

Gent - Gentbrugge iDrOPs gent Maatschappelijk kwetsbare groepen (vluchtelingen, 
maatschappelijk kwetsbare jongeren en jonge 
verslaafden) inspireren, trainen en coachen in digitale 
skills.  

Gent - sint-Amandsberg vOnX Mediacoaching organiseren voor duo’s: een persoon met 
een verstandelijke beperking die een passie heeft voor 
digitale media en een begeleider die digitale media wil 
inzetten in zijn werk.

Halle - Buizingen groep intrO Jongeren uit kansengroepen in vlaams-Brabant 
workshops op hun niveau aanbieden om hun digitale 
vaardigheden te verkennen en te vergroten.  

Harelbeke Dwengo tijdens de europese codeWeek 5.000 leerlingen van 
10 tot 14 jaar op een creatieve manier hun talent rond 
steM en computationeel denken laten ontdekken. 

Hasselt Hogeschool PXl twee workshops organiseren om minstens 300 
kwetsbare kinderen tussen 8 en 12 jaar te leren coderen. 

Hogeschool PXl een innovatieve en empowerende leerbeleving creëren 
die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren uit 
limburg aanscherpt en verrijkt. 

Heusden-Zolder riMO limburg een beleid uitwerken om de digitale kloof te dichten 
en te sensibiliseren voor een functioneel en mediawijs 
gebruik van digitale media. 

Kontich Digitale Wolven externe middelen en een vaste stek verwerven voor 
het project Digitale Wolven dat iedereen al heel jong de 
kans wil geven om te proeven van de digitale wereld, 
vooral via workshops in het onderwijs met een focus op 
coderen en gebruik van nieuwe technologieën.

leuven link in de Kabel Met speelse en creatieve methodieken werken aan een 
verbetering van de digitale vaardigheden van leuvense 
kwetsbare kinderen en jongeren met het oog op hun 
maatschappelijke en economische vooruitgang.

liège le Monde des Possibles Jonge vluchtelingen die beschikken over ict-
vaardigheden zetten een eigen digitale coöperatieve 
op om jonge migranten te leren programmeren en 
coderen en zo hun financiële onafhankelijkheid te 
vergemakkelijken bij innovatieve projecten. 

Mechelen coderDojo laagdrempelige en gratis coding clubs organiseren voor 
(kwetsbare) kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar.  

Merelbeke - Munte Becode (Jong)volwassenen opleiden tot professionele 
programmeurs, ongeacht hun achtergrond of 
voorkennis, en vanuit een sociaal inclusieve insteek 
een antwoord bieden op het nijpend tekort aan digitaal 
geschoolde arbeidskrachten en tegelijkertijd preventief 
werken tegen de radicalisering van onze maatschappij.
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Namur AFico Aantrekkelijke en individueel begeleide digitale 
opleidingen organiseren voor werkloze volwassenen tot 
dertig jaar.  

interface3.namur Jonge, werkloze volwassenen digitale en ict-
vaardigheden aanleren om hun kansen op de 
arbeidsmarkt te verhogen. 

Nevele - landegem codeFever Kinderen uit het Buitengewoon Onderwijs type 9  de 
kans geven om hun talenten te ontdekken in hun eigen 
veilige habitat, door het volledige eerste level van het 
codeFever traject aan te bieden op de type 9 scholen 
zelf. 

codeFever Kinderen die in kansarmoede leven of een migratie- of 
vluchtelingenachtergrond hebben de kans geven om 
gratis te leren coderen. 

Quaregnon entr’Aide een mobiele ruimte creëren waar kinderen en jongeren 
leren coderen en algoritmisch denken. 

seraing - Ougrée technifutur leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar leren coderen 
met Dash & Dot robots. 

sint-Jans-Molenbeek Molengeek nieuwe technologieën en ondernemerschap toegankelijk 
maken voor jongeren uit kwetsbare wijken om hun 
ondernemingszin, samenwerkingsskills en ervaringen 
te verbeteren, een grotere kans te maken op de 
arbeidsmarkt en zo sociale uitstluiting en radicalisering 
tegen te gaan.

sint-Joost-ten-Node Fobagra Workshops organiseren om de ict-vaardigheden van 
kwetsbare, Brusselse jongeren tussen 8 en 30 jaar te 
verhogen. 

sint-Pieters-woluwe BeMaker een mobiel fablab gaat van school tot school om 
jongeren digitale en ict-vaardigheden aan te leren. 

torhout gO! Atheneum eureka een future classroom organiseren voor jongeren van 
10 tot 18 jaar waar ruimte is voor digitale exploratie en 
ontwikkeling van basis- en gevorderde competenties 
en waar jongeren komen tot zelfverantwoordelijk 
(mediawijs) en zelfgestuurd (computationeel denken) 
leren. 

turnhout strategische 
projectorganisatie Kempen 
(sPK)

Actief inzetten op het versterken van ict-vaardigheden 
van kwetsbare kinderen, jongeren en jongvolwassenen. 

FONDS DES ENFANTS DE BLANDAIN

DOelstelling Het Fonds steunt het tehuis Don Bosco in Blandain (Doornik) en soortgelijke organisaties 
die deze jongeren materieel, moreel en sociaal helpen.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 40.000.

steUn

tournai - Blandain Home louis Mertens een bijkomende lesgever opleiden om de educatieve, 
familiale en individuele opvolging van kinderen en 
jongeren tussen 6 en 20 jaar te verbeteren.

40.000 €

FONDS L’ENVOL-FORCEDOUCE

DOelstelling Jongeren met problemen helpen bij hun maatschappelijke integratie, onder meer via 
projecten die jongeren in groep uitdagingen doen aangaan.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 50.000.
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steUn

ukkel ForceDouce nieuwe boten inrichten om ze toegankelijk te maken 
voor personen met een hemiplegie.

30.000 €

ForceDouce gebruiksklaar maken van het navigatiemateriaal voor 
het seizoen 2018.

20.000 €

FONDS JEAN-PIERRE FIGEYS

DOelstelling Kansarme jongeren aanzetten om in een sportclub te gaan of een sociale activiteit te 
doen; en voor hen lidmaatschap, trainingskosten, verzekeringen…. betalen.

FONDS HOPE FOR GIRLS

DOelstelling voor projecten rond onderwijs, gezondheid, cultuur… die in vlaanderen en Brussel meisjes 
(en hun gezin) extra ontwikkelingskansen bieden.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds Hope For girls’: 16 projecten kregen steun voor een totaalbedrag 
van € 126.255.

steUn

Anderlecht erasmushogeschool Brussel een buddy bij de wieg: studenten vroedkunde begeleiden 
een kwetsbare jonge vrouw en haar gezin tijdens de 
periode van de zwangerschap en bevalling tot ongeveer 
één jaar na de bevalling.

3.000 €

Brugge cgsO Brugge Workshops organiseren om met meisjes te praten over 
lijf en liefde en hen de nodige kennis, vaardigheden 
en attitudes mee te geven om bewust beslissingen 
te kunnen nemen in relaties en hen te stimuleren tot 
het ontwikkelen van een gezonde visie op intimiteit en 
seksualiteit.

6.000 €

Brussel FMDO Meisjes en jonge vrouwen met een migratieachtergrond 
een podium aanbieden door hen op te leiden tot 
interculturele gids, vertrekkende van hun eigen verhaal 
en thema’s als traditie, opvoeding, onderwijs en cultuur 
eigen aan hun gemeenschap.

9.880 €

le Monde selon les femmes verder werken aan gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen, gender en de ontwikkeling van empowerment 
bij meisjes tussen 13 jaar en 18 jaar via educatieve 
activiteiten en het gebruik of de ontwikkeling van 
didactisch materiaal.

10.000 €

Brussel - laken child Focus - stichting 
voor vermiste en seksueel 
Uitgebuitte Kinderen

Kwetsbare meisjes beter wapenen om het risico dat ze 
het slachtoffer worden van een tienerpooier te beperken.

10.000 €

Gent çavaria educatieve en empowerende workshops organiseren 
voor lesbische en biseksuele meisjes en door 
ontmoeting netwerken creëren die zorgen voor (h)
erkenning.

3.075 €

Holebifoon een zichtbaarheidscampagne voeren die gericht is 
op lesbische en biseksuele meisjes en vrouwen in al 
hun verscheidenheid, ongeacht afkomst of etniciteit, 
beperkingen, ...

10.000 €

Kortrijk AjKo interactieve gespreksavonden organiseren voor meisjes 
vanaf 15 jaar over thema’s die ze zelf aanbrengen en 
waar ze in hun omgeving niet mee terecht kunnen.

2.000 €

leuven Arktos leuven een trainingsatelier voor meisjes organiseren die 
ondersteuning biedt in de zoektocht naar zichzelf.

10.000 €

Mechelen emmaüs Jeugdzorg een publicatie maken met verhalen van de meisjes van 
van celst die vaak kampen met wisselende emoties, 
autodestructief en suicidaal gedrag, een negatief 
zelfbeeld, borderline, …

10.000 €
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thomas More Mechelen toekomstige leerkrachten lager onderwijs en meisjes 
uit het lager onderwijs werken co-creatief een steAM-
aanbod (science, technology, engineering, Art + Design, 
Mathematics) uit in de vorm van een extra-curriculair 
aanbod waarbij moeder-dochter teams centraal staan 
en door lerende teams te creëren in vier pilootscholen.

8.000 €

schaarbeek intAct Juridische consultaties organiseren voor vrouwen, 
mannen, en meisjes in een asielprocedure en een flyer 
maken op basis van een bestaande studie over het 
belang van het kind.

10.000 €

sint-Jans-Molenbeek D’Broej tienermeisjes, die het in de buurt niet gemakkelijk 
hebben, een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden, 
hen op verhaal laten komen en hen duidelijke taal leren 
spreken in hun groei naar emancipatie.

6.300 €

Jes Meisjes versterken op individueel, collectief en 
maatschappelijk niveau.

10.000 €

sint-Joost-ten-Node ella vzw | Kenniscentrum 
gender en etniciteit

een steAM-actieproject (science, technology, 
engineering, Art + Design, Mathematics) opzetten voor 
mama’s en dochters uit kansengroepen.

10.000 €

turnhout vormingscentrum Hivset een educatief spel om onderwerpen zoals genitale 
verminking, maatschappelijke verwachtingen 
ten opzichte van meisjes en sociale tradities 
bespreekbaar te maken bij ouders en kinderen met een 
migratieachtergrond.

8.000 €

IKEA FONDS VOOR KINDEREN EN OPVOEDING

DOelstelling initiatieven die opvangmogelijkheden bieden aan gezinnen die sociaal gehuisvest zijn, 
zodat ze hun baby’s en peuters alle kansen kunnen geven om hun leven goed te starten.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘iKeA Fonds voor kinderen en opvoeding’: 12 projecten kregen steun voor 
een totaalbedrag van € 73.466.

steUn

Brussel Joseph swinnen Herinrichting van het lokaal en aankoop van materiaal 
voor de opvang van de kinderen van ouders die een 
alfabetiseringscursus volgen.

5.000 €

Fernelmont iMAJe een onthaalruimte inrichten voor naschoolse opvang 
van kansarme kinderen.

4.965 €

Halle OcMW Halle een nieuwe groepsopvang voor baby’s en peuters 
opstarten in de sociale woonwijk vogelweelde; 
inrichtingsmateriaal ter beschikking stellen.

500 €

Jette Bs De Kleine geuzen een spelotheek creëren waar kansarme ouders en 
andere gezinnen ontwikkelingsgericht spelmateriaal 
kunnen ontlenen en waar ze via speelworkshops 
ondersteund worden bij de opvoeding van hun kinderen.

14.700 €

Jodoigne - Piétrain solo mais pas seul een onthaalruimte inrichten voor sociaal en economisch 
kwetsbare,  alleenstaande ouders en hun kinderen.

2.403 €

Kortrijk effect een laagdrempelig kinderdagverblijf openen in een 
jonge, sociale woonwijk waar vooral kwetsbare groepen 
wonen met ook vier specifieke opvangplaatsen voor 
occasionele opvangvragen. 

5.000 €

libramont-chevigny l’Archée asbl - 
Accompagnement de 
Femmes en Difficulté (A.F.D.)

inrichting van de kamers voor baby’s en jonge kinderen 
tussen 0 en 6 jaar in een opvangtehuis voor dakloze of 
zwangere vrouwen.

5.000 €

liège - Bressoux la Bobine een ontdekkingsruimte inrichten voor sociaal kwetsbare 
kinderen tussen 0 en 3 jaar.

4.965 €
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Oudergem KDv Ukelele De buitenruimte aantrekkelijk maken voor de kinderen 
van het kinderdagverblijf maar ook de kinderen van 
andere kinderdagverblijven in de buurt een veilige, 
aantrekkelijke en aangepaste speel-en leeromgeving 
aanbieden.

5.000 €

seraing Form’Anim Activiteiten organiseren, kinderen van asielzoekers een 
thuishaven aanbieden en de ouders begeleiden bij het 
ontwikkelen van een nieuw ouderschap. 

18.953 €

tournai l’etAPe een ouder-kindruimte inrichten, babymateriaal 
aankopen, de bestaande speelruimte en de speelplaats 
verbeteren en het nodige materiaal aankopen voor het 
organiseren van activiteiten.

4.480 €

turnhout stad turnhout Activiteiten organiseren voor ouders en peuters waarbij 
de motorische, sociale en educatieve ontwikkeling 
van ouder en kind gestimuleerd wordt, waarbij ouders 
andere ouders leren kennen, peuters leren wennen aan 
andere peuters en 
intergenerationele contacten worden gestimuleerd.

2.500 €

MECENAATSFONDS ING IN BELGIË

DOelstelling Zin voor initiatief en de basisvaardigheden van kansarme jongeren stimuleren.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Mecenaatsfonds ing in België’: 27 projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 270.243.

steUn

Anderlecht groep intrO een laagdrempelig aanbod aan instuifmomenten en 
workshops organiseren voor OKAn-jongeren tussen 12 
en 18 jaar waarbij ze de bibliotheek leren kennen, tools 
aangereikt krijgen om hun toekomst uit te stippelen en 
een extra oefenkans nederlands krijgen in een niet-
schoolse context.

15.000 €

groep intrO Jongeren met een ernstige en matige verstandelijke 
beperking in hun vrijetijd op een speelse en creatieve 
manier extra oefenkansen bieden om hun vaardigheden 
te ontwikkelen via een snoezelruimte en spelotheek en 
via artistieke workshops.

8.200 €

Happy-Farm Buitenschoolse opvang organiseren in een 
pedagogische boerderij voor kinderen tussen 6 en 12 
jaar uit socio-economisch achtergestelde buurten.

15.000 €

Antwerpen - Berchem Uit De Marge Kansarme en anderstalige jongeren en hun ouders 
versterken en hun leefwereld verruimen door hen te 
laten kennismaken met een ruim creatief naschools 
aanbod van theater, drama, circus, sport en spel en 
uitstappen en zo hun taal en talenten te ontwikkelen. 

5.000 €

Antwerpen - Deurne cst (computergebruik op 
school en thuis)

Kinderen tussen 9 en 14 jaar die op school dreigen uit 
te vallen door allerlei factoren samenbrengen in  een 
topsportstadion waar ze succesvolle leerervaringen op 
doen in een informele, motiverende leeromgeving met 
intensieve coaching en vaardigheden oefenen om hun 
zelfvertrouwen een boost te geven.

10.000 €

Antwerpen - wilrijk violencia een muzikale talentenjacht voor jongeren tussen 14 
en 27 jaar waarbij de persoonlijke leefwereld van de 
deelnemers centraal staat en waarbij ze aan de hand 
van individuele en groepsactiviteiten zichzelf leren 
kennen en zich op een positieve manier profileren in het 
kader van interculturele en intersociale ontmoeting. 

11.000 €

Brussel Musique espérance Belgique 
Francophone

Artistieke en culturele praktijkprogramma’s aanbieden 
aan alle kansarme kinderen van de school om hen op 
cognitief, taalkundig en sociaal vlak te ondersteunen.

12.000 €
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PrOFO een ontmoetingsruimte creëren in de oude 
gemeenteschool waar de lokale gemeenschap kan 
samenkomen, vergaderen en ontspannen.

8.113 €

ciney Pascougui een kleine moestuin aanleggen voor de kinderen van la 
courte echelle.

5.000 €

elsene centre d’etude et de 
Formation pour l’education 
spécialisée

De schoolintegratie en het leren van kinderen met een 
beperking uit kansarme gezinnen bevorderen met behulp 
van masterstudenten logopedie of neuropsychologie.

10.000 €

chanter pour vivre ensemble voortzetting van het kinderkoor van Molenbeek om 
artistieke en pedagogische projecten te ontwikkelen 
waarbij de school, het kind en het gezin centraal staan.

8.000 €

schola UlB studenten van Brusselse universiteiten en 
hogescholen helpen jongeren die schoolmoe zijn met 
basisvaardigheden om zo opnieuw hun zin voor school 
aan te wakkeren. 

15.000 €

Gent Uilenspel gratis schoolondersteuning aanbieden aan kinderen uit 
kansarme gentse gezinnen.

10.000 €

Gent - sint-Amandsberg #Antcollectief Workshops organiseren waarbij jongeren zelf een 
escape room kunnen bouwen en zo op een speelse en 
geïntegreerde manier aan hun vaardigheden werken.

13.024 €

Heusden-Zolder Muziek voor ieder Kind lagere schoolkinderen uit kansarme wijken leren 
musiceren om hun ontwikkeling op sociaal, intellectueel 
en emotioneel vlak een boost te geven en hun 
maatschappelijke integratie te bevorderen.

10.000 €

Jodoigne ADeD centre d’accueil les 
glaïeuls

Kinderen tussen 2,5 en 12 jaar maken samen kortfilms 
of middellange films om te leren omgaan met media en 
hun creativiteit en verbeelding te stimuleren.

10.000 €

leuven - Heverlee Ucll Een filmpje en een uitgewerkt spellenpakket maken en 
twee navormingen organiseren om ouders te tonen wat 
de voordelen zijn van het vakantiekamp waarbij jonge 
kansarme kinderen een uitdagend en speels wiskunde-
aanbod krijgen. 

19.880 €

liège AMO service d’Actions 
sociales

Webradio maken om mensen uit de multiculturele wijk 
dichter bij elkaar te brengen.

5.000 €

eclat de rire Kinderen van verschillende leeftijden creëren samen een 
theatervoorstelling, stimuleren daardoor hun kennis van 
de Franse taal en krijgen  meer zelfvertrouwen.

5.000 €

HelMo leerlingen van de huiswerkschool en jonge studenten-
toekomstige leraars slaan de handen in elkaar om 
wekelijks samen te komen en van elkaar te leren.  

10.000 €

Mechelen emmaüs Jeugdzorg Ondernemerschap  en integratie stimuleren bij niet- 
begeleide minderjarige vluchtelingen.

5.000 €

Moeskroen - Dottenijs spoutnik 45 leerlingen uit het derde en vierde secundair van de 
notre Dame de Bon-secours organiseren een festival 
rond kunsten en wiskunde.

10.000 €

Mons - cuesmes le coron Op basis van gesprekken met vluchtelingen en 
creatieve ateliers maken kinderen tussen 9 en 12 jaar 
twee logboeken om hun kennis van het Frans en zin 
voor initiatief te verbeteren en hun zelfvertrouwen te 
verhogen en om op die manier discriminiatie tegen te 
gaan en tolerantie te bevorderen.

10.026 €

Oostende De Katrol twee tot drie keer per week gaan studenten uit leraren 
en sociaal/pedagogische opleidingen aan huis om 
ouders bij te staan bij het studiegebeuren en de 
opvoeding van hun kinderen.

10.000 €
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Oudergem Au fil de l’enfance een interdisciplinair, persoonlijk en familiaal project 
waarbij jongeren tussen 10 en 14 jaar op zoek gaan naar 
wie ze zijn en wat ze willen.

10.000 €

sint-Jans-Molenbeek talented Youth network Zes wekelijkse opleidingen organiseren voor kansarme 
Brusselse jongeren.

8.000 €

Vorst reMuA Kinderen uit drie kansarme scholen de kans bieden om 
een theater- en muziekvoorstelling te maken en zo hun 
slaagkansen te vergroten. 

12.000 €

FONDS LASALLIA

DOelstelling Het Fonds steunt vooral creatieve workshops en huiswerkbegeleiding van de vzw 
‘rasquinet’ in schaarbeek. Ook steun aan projecten voor straatkinderen.

reAlisAtie(s) steun voor de activiteiten van vzw rasquinet voor een bedrag van € 5.646.

STICHTING PAUL, SUZANNE, RENÉE LIPPENS

DOelstelling De stichting lippens steunt heel het jaar door creatieve projecten van organisaties, 
groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘stichting Paul, suzanne, renée lippens’: 16 projecten kregen steun voor 
een totaalbedrag van € 92.725.

steUn

Anderlecht Amis de l’etincelle een kamp organiseren in Waterloo om 30 kinderen en 
10 tieners spelenderwijs te laten kennismaken met de 
geschiedenis van napoleon.

3.000 €

cultureghem elke woensdag wordt de overdekte markt van Abattoir 
omgebouwd tot een publieke speelruimte (KetMet), via 
dit project wordt het kleuteraanbod verder uitgebreid.

6.500 €

cultureghem Het grootste overdekte speelplein van Brussel ook 
toegankelijk, interessant en uitdagend maken voor 
kinderen en jongeren met een beperking.

4.500 €

Brussel entr’Aide des Marolles Kinderen uitnodigen voor laagdrempelige workshops 
rond verhalen over culturele verschillen, en voor 
individuele logopedietraining, om hen te helpen actieve, 
goed opgeleide burgers te worden.

2.400 €

Maison d’enfants reine 
Marie-Henriette

Activiteiten voor pleegkinderen organiseren tijdens de 
schoolvakanties.

7.000 €

Peluche Weekendactiviteiten organiseren voor kinderen en 
tieners die in een opvangcentrum verblijven en anders 
geen leuke uitstappen doen tijdens het weekend,

5.000 €

toekomstAtelierdelAvenir 
(tADA)

Organiseren van een avonturenparcours in de Ardennen 
voor 160 kinderen die deelgenomen hebben aan een 
programma om zich te ontwikkelen en om beredeneerde 
keuzes te maken.

6.000 €

elsene Acte - Autisme en contexte: 
théorie et expérience (UlB)

een aangepaste ruimte inrichten binnen het nieuwe 
autisme-onderzoekscentrum voor de allerkleinsten.

20.000 €

chorales equinox tijdens de zomervakantie een koorstage organiseren 
in de Muziekkapel Koningin elisabeth voor Brusselse 
kansarme kinderen.

2.875 €

spinnaker steun aan de organisatie van de weekend- en 
kampactiviteiten die worden georganiseerd voor 
jongeren tussen 12 en 17 jaar die geplaatst zijn in een 
instelling of in kansarmoede leven.

7.000 €

etterbeek Jeunesses Musicales de 
Bruxelles

tweehonderd kansarme kinderen laten deelnemen aan 
twee voorstellingen van het Orchestre à la Portée des 
enfants in het Paleis voor schone Kunsten en hen laten 
kennismaken met een voor hen onbekende wereld.

4.000 €
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Ottignies-louvain-la-
Neuve - céroux-Mousty

Unité scoute notre-Dame de 
la chapelle des Marolles

verankeren van een sociaal-educatief scoutsproject 
in de Marollen dat kwetsbare kinderen een open, 
buitenschoolse burgerschapsvorming wil aanbieden als 
alternatief voor een ‘leven op straat’.

5.000 €

sint-Gillis ligue Braille Bibliotheken stellen een verhalenkoffer ter beschikking 
van blinde en slechtziende kinderen om hen te helpen zo 
autonoom mogelijk te lezen.

4.440 €

sint-lambrechts-
woluwe

Famisol een sensibiliseringscampagne voeren om mensen 
en gezinnen uit te nodigen mee te doen aan een 
peterschapsproject gericht op de inclusie en het welzijn 
van kinderen met een beperking.

2.610 €

ukkel Maison pour Jeunes Filles twee zomerkampen organiseren in Wallonië voor zes 
jongeren uit het Maison pour jeunes filles.

2.600 €

notre Abri een nieuw bedrijfsvoertuig aankopen voor het vervoer 
van de kinderen van notre Abri.

9.800 €

FONDS MARÇUNVINS

DOelstelling Ontwikkelingen in het onderwijs stimuleren. steun aan projecten in het Brusselse: zoals 
klassen voor nieuwkomers, coaching, huiswerkhulp, …

FONDS MARC ET MYRIAM

DOelstelling steunen van verkeerspreventie, begeleiding van kinderen die ziek of het slachtoffer zijn 
van een verkeersongeval, en van mensen met een visuele beperking.

reAlisAtie(s) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 6.000 €
> toekennen van € 18.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Dominique De graeve, 
het Fonds Jeanne en Pierre Beeckman en het Fonds vrienden van simon & Odil

steUn

Brussel - Haren take Off informaticatools en een internetverbinding aanbieden 
aan zieke kinderen zodat ze de lessen van thuis uit of 
van in het ziekenhuis kunnen volgen.

6.000 €

FONDS MADELEINE MORTELMANS

DOelstelling steunt projecten, in België, die kinderen in moeilijkheden beschermen. 

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een bedrag van € 15.000.

steUn

elsene sOs Kinderdorpen België een warm nest en toekomstperspectieven aanbieden 
aan kinderen die opgroeien zonder de zorg en de liefde 
van een ouder of die het gevaar lopen die te verliezen.

15.000 €

MW FUND

DOelstelling steun aan projecten die sport toegankelijk maken voor kansarme kinderen. in 
samenwerking met Belgische sporters.

reAlisAtie(s) een projectoproep: 11 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 42.000.

steUn

Antwerpen - Borgerhout Kras Jeugdwerk taekwondolessen organiseren voor meisjes met een 
migratieachtergrond.

3.500 €

Borsbeek Antwerp Wolf Pack via basketbal perspectieven aanbieden aan kansarme 
Antwerpse kinderen en jongeren.

3.500 €

Brussel Promo Jeunes Basketbal- en multisportstages organiseren voor alle 
jonge Brusselaars tijdens de schoolvakanties.

3.500 €
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Brussel - Neder-over-
Heembeek

KWAn 15 jongeren uit kansarme gezinnen in Brussel laten 
kennismaken met taekwondo en de waarden die 
daarmee verbonden zijn.

7.000 €

leuven Buurtwerk ‘t lampeke Kinderen uit kwetsbare milieus, die dol zijn op pleintjes- 
en buurtvoetbal, mogen hun talenten verder ontwikkelen 
in een uitgebouwde voetbalclub.

3.500 €

liège Bal spécial via betaalbare danslessen ontwikkelen kinderen uit 
een multiculturele wijk samen hun danstalent en hun 
eigenwaarde onder leiding van professionele dansers.

3.500 €

Namur Maison des Jeunes des 
Balances

Kwetsbare jongeren (slachtoffer van uitbuiting, misbruik, 
verwaarlozing, …) oefenen samen met lotgenoten een 
expressieve flashmob-dans in, die ze voor eigen publiek 
zullen uitvoeren.

3.500 €

Oudergem Brussels citizens rugby 
Auderghem

rugby gebruiken als katalysator voor de ontwikkeling en 
integratie van kinderen uit kansarme buurten in Brussel.

3.500 €

sint-Jans-Molenbeek D’Broej twee sportworkshops, voetbal en boksen, organiseren 
voor jongeren uit de sociale wijk Peterbos.

3.500 €

temse Upstream een dansopleiding aanbieden aan jongeren tussen 6 en 
18 jaar die opgroeien in een financieel zwakke context.

3.500 €

tournai Anama Peterschap organiseren voor kinderen uit kansarme of 
kwetsbare gezinnen om hen te introduceren in de sport 
van hun keuze.

3.500 €

FONDS ONE CHILD ONE DREAM
Partner(s) vzw One child One Dream

DOelstelling Het lerend vermogen en de competenties verbeteren van organisaties die de 
kansenontwikkeling bij kinderen willen stimuleren.

reAlisAtie(s) steun voor de vereniging One child One Dream voor coaching en capacity building van 
organisaties voor kinderen.

FONDS RIDDER PAQUOT

DOelstelling steun aan families van professionele en vrijwillige reddingswerkers die omkwamen in 
België of in het buitenland, zodat hun kinderen hun studies kunnen voortzetten.

reAlisAtie(s) Drie jongeren kregen steun voor een totaalbedrag van € 5.000.

steUn

PORtuGAl liga dos Bombeiros 
Portugueses

De schoolcarrière ondersteunen van drie Portugese 
jongens wiens vader is gestorven tijdens een 
dienstverleningsmissie van het corps de Pompiers 
(Portugal).

5.000 €

FONDS READO

DOelstelling Ondersteuning van individuen of organisaties die probleemjongeren in België helpen met 
een specifieke aandacht voor preventie.

reAlisAtie(s) vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 12.111.

steUn

Brussel les sentiers individuele en groepsgebonden uitwisselingsactiviteiten 
organiseren als aanvulling op de basisbegeleiding van 
jongeren in een autonomiseringsproject.

2.585 €

ukkel les cailloux een mobiel kamp organiseren in Frankrijk of spanje met 
een tiental kinderen en jongeren van het centrum.

3.000 €
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les cailloux een percussieworkshop organiseren die geleid wordt 
door een muzikant voor de kinderen van de instelling.

3.000 €

Vorst radio Bobo sprekers en persoonlijkheden uit de wereld van de 
kunsten, de filosofie of de zakenwereld uitnodigen om 
jongeren te ontmoeten en met hen in dialoog te gaan 
over problemen die hen interesseren en hen helpen om 
een eigen identiteit te ontwikkelen.

3.526 €

FONDS LES RÉCOLLETS

DOelstelling Het Fonds focust op de gezondheidszorg en de opvoeding van kinderen. Bovendien wil 
het ook het isolement van bejaarden helpen doorbreken.

reAlisAtie(s) vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 18.000.

steUn

Verviers chaînes de services et 
d’Amitié (c.s.A)

Organiseren van vakantiekampen aan zee en in de 
Ardennen voor kinderen van 4 tot 12 jaar uit kwetsbare 
gezinnen.

3.000 €

institut sainte claire Ontwikkelen van de Franse taalvaardigheid van de 
leerlingen en verkleinen van de digitale kloof door het 
lanceren van een online journaal, waarbij de leerlingen 
de verworven competenties in de praktijk brengen en 
ingaan op thema’s zoals burgerschap en ‘samen leven’.

9.000 €

Maison de la croix-rouge de 
verviers-Dison-Pepinster

Aankopen van een koel- en vriesinstallatie voor het 
inrichten van een soepbar.

3.000 €

Plate-forme de soins palliatifs 
de l’est francophone

Opleiden van vrijwilligers om mensen in palliatieve zorg 
te begeleiden.

3.000 €

FONDS REMPART DES MOINES

DOelstelling Kinderen en jongeren uit de gemeenten van Brussel-centrum helpen op school, met 
speciale aandacht voor de huiswerkscholen.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 16.784.

steUn

Brussel Don Bosco télé services Organisatie van een huiswerkschool en creatieve, 
ludieke, sportieve … activiteiten voor kinderen en 
jongeren van 6 tot 18 jaar in het centrum van Brussel.

16.784 €

SAP-BELUX CSR CHARITY ACCOUNT

DOelstelling steun aan projecten van non-profitorganisaties in de Brusselse regio. Het kan gaan om 
projecten rond duurzame investeringen of om speciale evenementen en activiteiten voor 
kansarme kinderen.

reAlisAtie(s) Acht projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 17.500.

steUn

Anderlecht Minor-ndako een voetbaltoernooi organiseren op het terrein van het 
sint-niklaas instituut in Anderlecht met 12 teams uit de 
regio Brussel, sponsors en vluchtelingen.

1.000 €

Bertem - leefdaal De eglantier Boerderijdieren inzetten als zorginstrumenten voor 
kinderen met een beperking.

1.500 €

Brussel toekomstAtelierdelAvenir 
(tADA)

Kansarme Brusselse jongeren tussen 10 en 14 
jaar aanmoedigen om de wereld te ontdekken, hen 
motiveren om hun zelfvertrouwen, veerkracht, kennis en 
vaardigheden te ontwikkelen tijdens praktische lessen 
die op zaterdag gegeven worden door professionals uit 
verschillende sectoren (ondernemers, ingenieurs, koks, 
journalisten...).

3.500 €
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elsene toekomstAtelierdelAvenir 
(tADA)

elke zaterdag tijdens het schooljaar praktijklessen 
organiseren voor kansarme kinderen tussen 10 en 
14 jaar die worden gegeven door specialisten uit de 
verschillende sectoren.

3.500 €

Genk BgHsg - 
Blindengeleidehondenschool 
genk

een speelbos inrichten waar aspirant geleidehonden op 
een veilige en onafhankelijke manier vrij kunnen spelen 
en ontspannen.

1.500 €

Gent - sint-Amandsberg Onafhankelijk leven vzw rolstoelgebruikers begeleiden zodat ze ook kunnen 
deelnemen aan de Urban trail in gent, een anders 
ontoegankelijke stadsloop voor rolstoelgebruikers.

4.000 €

sint-lambrechts-
woluwe

coderDojo Kinderen en jongeren van 7 tot 17 jaar op een 
speelse manier onderdelen (hardware) en 
communicatiemiddelen (hardware en programma’s) van 
het internet of things (iot) leren opbouwen door gebruik 
te maken van een bouwset van componenten.

1.000 €

de Duve institute Ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen en betere 
voorzieningen om bio-informatica te gebruiken in het 
genetisch onderzoek, in het bijzonder voor de analyse 
van het genoom.

1.500 €

FONDS SOS JEUNES

DOelstelling Het project sOs Jeunes en andere verenigingen in België die zich voor hetzelfde doel 
inzetten, helpen om hun maatschappelijke en burgerschapsdoelstellingen te realiseren.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een bedrag van € 15.000.

steUn

etterbeek seuil verschillende projecten lanceren en workshops 
organiseren voor jongeren die schoolmoe zijn.

15.000 €

FONDS ANDRÉE STOCKART

DOelstelling Ondersteuning voor de scholen n° 6 en 8 in schaarbeek: educatieve projecten, hulp voor 
sociaal kwetsbare kinderen, extra personeel, schoolcomité, gebouwen ...

reAlisAtie(s) > drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 3.000
> opstarten van een coachingprogramma leiderschap voor de directeurs van de 
verschillende scholen uit de scholengemeenschap in schaarbeek

steUn

schaarbeek Une aventure 6 maternelle gezinnen ondersteunen bij het betalen van hun 
schoolkosten, warme maaltijden, opvang, culturele 
uitstappen en sportieve activiteiten.

1.000 €

ecole communale 
fondamentale n°8 ‘Frédéric de 
Jongh’

steun bieden aan kansarme kinderen op vlak van 
voeding, uitstappen, schoolmateriaal…

1.000 €

ecole Primaire georges Primo 
(école n°6)

Kinderen in een financieel moeilijke situatie 
ondersteunen.

1.000 €

FONDS GEORGETTE VANDERSCHELDEN

DOelstelling steunt de stichting voor vermiste en seksueel Uitgebuite Kinderen, gekend als child 
Focus, om te voorkomen dat kwetsbare jongeren (van huis) weglopen.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 129.896.
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steUn

Brussel - laken child Focus inzetten op de preventie van wegloopgedrag met het 
serious game ‘time Out’ dat de jongeren de mogelijkheid 
biedt om even te ontsnappen aan de realiteit en het 
gemoed van de jongere positief beïnvloedt, maar hen 
ook bewust maakt van alternatieven voor weglopen: 
praten met een vertrouwenspersoon of hulplijnen.

129.896 €

FONDS HUGO VAN MIERLO

DOelstelling Projecten in de vlaamse gemeenschap steunen die oog hebben voor een goede vader-
kindrelatie, vooral ook in kansarme gezinnen.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds Hugo van Mierlo’, projecten in de vlaamse gemeenschap steunen 
die oog hebben voor een goede vader-kindrelatie, vooral ook in kansarme gezinnen: 
toekenning van de ‘Prijs 2017’ (waarde: € 4.000) aan de vereniging ‘A Place to live’.

steUn

Brussel - laken A Place to live vaders met kinderen in armoede organiseren, samen 
met een vrijwilliger, vakantieactiviteiten met als doel: 
ontdekken van eigen vaardigheden, ontspannen, hun 
horizon verbreden, ruimte tot reflectie creëren, dromen 
en concrete plannen maken voor het eigen gezin. 

4.000 €

FONDS BERNARD, GONDA EN EMILY VERGNES
Partner(s) Kind & gezin

DOelstelling investering in bijkomende opvangplaatsen om kinderen in armoede alle 
ontplooiingskansen te geven. Unieke publiek-private samenwerking tussen het Fonds 
Bernard, gonda en emily vergnes, minister vandeurzen en Kind & gezin.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fonds Bernard, gonda en emily vergnes’: 4 projecten kregen steun voor 
een totaalbedrag van € 82.534
> het Fonds gaat een unieke publieke-private samenwerking aan met de vlaamse 
Overheid (minister van Deurzen) voor een periode van 10 jaar. De totale investering 
bedraagt 30 miljoen euro. via de oproep KOAlA (Kind- en Ouderactiviteiten voor lokale 
Armoedebestrijding) ondersteunen ze een vernieuwend aanbod aan basisvoorzieningen 
dat ouders sterker maakt en kinderen kansen op ontplooiing geeft (513 extra 
kinderopvangplaatsen en 18 kind- en ouderactiviteiten)

steUn

Antwerpen ivcA - cAW Antwerpen Kinderopvang aanbieden aan moeders met een migratie-
achtergrond zodat ze vormingsactiviteiten kunnen 
volgen, de babysitters zelf ook vaardigheden leren en de 
kinderen de kans geven om zich voor te bereiden
op de kleuterschool.

23.234 €

Diest OcMW Kinderdagverblijf ‘t 
Kevertje

Kansarme families aanmoedigen om kinderen naar 
de kinderopvang te brengen door de ouders actief te 
betrekken en hen aan te moedigen om na te denken over 
mogelijke verbeteringen in de kinderopvang.

20.470 €

leuven - Heverlee De sterrekes een vertrouwensrelatie opbouwen met de kwetsbare 
gezinnen van de kinderen uit de opvang en hen 
ondersteunen op vlak van tewerkstelling, sociale 
contacten, opvoeding, voorbereiding op school, 
nederlands leren …

21.530 €

Oostende inloopteam De viertorre (Aanstaande) kansarme ouders kennis laten maken met 
de empowerende, integrale aanpak op maat van het 
inloopteam ‘De viertorre’ in Oostende.

17.300 €
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FONDS VSDT

DOelstelling Financiële ondersteuning voor projecten die op een sociale, wetenschappelijke of 
cultureel  innoverende manier armoede bestrijden.

reAlisAtie(s) vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 116.360.

steUn

Gent Kompanjon via studie- en opvoedingsondersteuning aan huis door 
studenten uit de lerarenopleiding en sociale richtingen 
de onderwijskansen van kinderen uit kansarme gezinnen 
verhogen.

30.000 €

Uilenspel gratis schoolondersteuning aanbieden aan sociaal 
kansarme kinderen uit gent.

30.000 €

Oostende De Katrol studenten uit leraren- en sociaal/pedagogische 
opleidingen gaan aan huis om kansarme kinderen en 
ouders in Oostende educatief te ondersteunen.

30.000 €

sint-Jans-Molenbeek D’Broej (deelwerking vMJ-
AJM)

schoolbegeleiding en studiecoaching aanbieden 
aan sociaal kansarme kinderen en jongeren in lager, 
secundair en hoger onderwijs.

26.360 €

FONDS VRIENDEN VAN DE SLOEP

DOelstelling Filantropen steunen projecten die preventieve ondersteuning aanbieden over gezondheid, 
opvoeding, huisvesting… aan gezinnen met jonge kinderen uit de regio gent-noord-Oost.

FONDS VRIENDEN DON BOSCO STICHTING

DOelstelling Filantropen ondersteunen projecten die jongeren aanmoedigen om activiteiten op te 
zetten voor vorming, ontmoeting, vrijwilligerswerk, etc.

FONDS VRIENDEN VAN EUREKA 

DOelstelling Filantropen steunen in België projecten die normaal tot hoogbegaafde kinderen met 
leerstoornissen en structuurproblemen helpen om goed te functioneren in het ‘gewone’ 
onderwijs.

FONDS VRIENDEN VAN KINDERFONDS DE TONDELDOOS

DOelstelling Filantropen ondersteunen projecten die de rechten van het kind beschermen en 
verdedigen en die tegen kinderarmoede en sociale uitsluiting strijden in Dendermonde en 
deelgemeenten.

FONDS VRIENDEN VAN PETIT VÉLO JAUNE

DOelstelling Filantropen ondersteunen projecten die kwetsbare of geïsoleerde ouders ondersteunen in 
hun ouderschap.

FONDS VRIENDEN VAN SCHOOL ZONDER PESTEN

DOelstelling Filantropen steunen projecten rond interactieve voorstellingen en educatief materiaal die 
focussen op preventie om kinderen van jongs af weerbaar en bewust te maken van de 
problematiek.

FONDS VRIENDEN VAN TADA

DOelstelling Filantropen steunen projecten die kinderen uit kansarme Brusselse wijken 
zaterdagonderwijs aanbieden. Plezante praktijklessen die helpen om de wereld te 
ontdekken en gemotiveerd te zijn.

FONDS VRIENDEN VAN TEACH FOR BELGIUM

DOelstelling Filantropen steunen projecten inzake het zoeken, selecteren, rekruteren en opleiden van 
nieuwe leerkrachten in scholen met een lage sociaaleconomische status.
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PersOnen Met een BePerKing

KINDERWENS EN OUDERSCHAP VAN PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

DOelstelling steun aan projecten die investeren in een betere begeleiding van mensen met een 
verstandelijke beperking die kinderen willen of er al hebben. Deze projecten laten 
uitgroeien tot goede voorbeelden.

reAlisAtie(s) Publicatie ‘Kinderwens en ouderschap van personen met een verstandelijke beperking. 
naar een gedeelde visie & goede praktijken’. Presentatie van de resultaten van het lerend 
netwerk van 11 initiatieven die door de stichting in 2015 werden gesteund en die twee 
jaar hebben gewerkt aan een gedeelde visie en aangepaste methodieken die gebaseerd 
zijn op de vaardigheden van mensen met een verstandelijk beperking.

INCLUSIEF WONEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

DOelstelling steun voor personen met een beperking en hun naasten om kleinschalige, innovatieve 
woonprojecten uit te werken die gericht zijn op maximale autonomie.

reAlisAtie(s) > seminarie ‘Handicap en wonen - vind of creëer een inclusieve woning in België’ om 
personen met een beperking en hun omgeving te informeren en te laten kennismaken 
met goede praktijken en om een netwerk te vormen tussen potentiële initiatiefnemers 
van nieuwe woonprojecten en alle betrokken partijen om hen te inspireren (Brussel, 25 
april)
> publicatie ‘Handicap en wonen - vind of creëer een inclusieve woning in België’ : Hoe 
een aangepaste woonvorm vinden die voldoende autonomie toelaat? sommige ouders 
ontwikkelen zelf een woonproject voor hun kind. Hoe ervoor zorgen dat het project 
slaagt? in samenwerking met de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat

EEN BRUG BOUWEN TUSSEN DE BUURT, DE LOKALE GEMEENSCHAP EN PERSONEN MET EEN BEPERKING

DOelstelling steun voor lokale projecten die een band creëren tussen mensen met en zonder een 
beperking, in diezelfde lokale gemeenschap. Activiteiten waarbij mensen worden 
betrokken vanwege hun capaciteiten, niet vanwege hun beperkingen. 

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘een brug bouwen tussen de buurt, de lokale gemeenschap en personen 
met een beperking’: 30 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 99.637.
> twee netwerkvergaderingen voor de geselecteerde projectverantwoordelijken om hun 
ervaringen te delen (7 en 21 oktober)

steUn

Anderlecht cad De Boei een mooie, aantrekkelijke mobiele talentenbar maken 
die op verschillende plaatsen in de buurt en  in het 
ontmoetingslokaal kan worden opgesteld om een brug 
te bouwen tussen de cliënten en de buurtbewoners en 
de talenten nuttig te gebruiken in de buurt.

5.000 €

Arendonk talander De Wouwershoeve ombouwen tot een onthaalpoort voor 
zorg, natuur en cultuur waar bewoners ook persoonlijk 
meehelpen bij het cultiveren van de moes-, zelfpluk- en 
kruidentuin, de ezelwandelingen en begrazing, de imkerij, 
het kippenverblijf, het theehuis …

5.000 €

Brasschaat Perron noord een tewerkstellingsproject voor mensen met een 
mentale beperking en mensen die zijn tewerkgesteld 
vanuit de sociale economie.

2.100 €

Brugge - Assebroek Oranje een aantrekkelijke activiteitenkalender samenstellen 
en gerichte acties ondernemen om buurtbewoners en 
de divers bewonersgroep (ouderen, personen met een 
beperking, maatschappelijk kwetsbaren) van de nieuwe 
woonzorgsite samen te brengen.

3.500 €
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Brugge - sint-Kruis Woesh een tentoonstelling maken van de werken van de 
volwassenen met een beperking en hun buurtbewoners 
rond circus, dans en kunst.

3.500 €

Brussel grAtte een audiovisuele workshop organiseren voor jonge 
volwassen met een mentale beperking en jongeren uit 
de volksbuurten van Sint-Gillis om samen animatiefilms, 
videoclips, kortfilms … te maken. 

4.000 €

Dinant souffle un peu Het dagcentrum voor mensen met een beperking 
organiseert workshops soep en gezonde voeding om 
mensen te sensibiliseren voor de strijd tegen verspilling. 

4.000 €

Gembloux - Bossière ekikrok De moestuin toegankelijker maken voor personen met 
een beperking. 

4.000 €

ieper vondels lancering van twee projecten, ‘De Boshut’ en de 
‘Koffiefiets’ om het aanbod van de milieuboerderij, 
gerund door mensen met een beperking, te verbeteren 
en de interactie tussen doelpubliek en de bezoekers te 
professionaliseren. 

4.000 €

Kontich casa di Mauro De lokale gemeenschap en de bewoners van 
leefboerderij casa di Mauro ontmoeten elkaar op het 
veld van de zelfplukbloementuin ‘grondkleur’ om samen 
te planten, te plukken en te feesten.

3.500 €

libramont-chevigny Plateforme Alzheimer de la 
Province de luxembourg

een tuin aanleggen voor mensen die verward of beperkt 
mobiel zijn, met een zintuiglijk parcours, eetbare planten, 
bloemen, fruit en groenten en er activiteiten organiseren.  

4.000 €

liège centre d’Action laïque de la 
Province de liège

integratie van personen met een handicap tijdens de 
parade van de Fieris Féeries in seraing.  

3.000 €

nA ! in een luiks park een kiosk van levende planten laten 
ontwerpen door slechtziende of blinde personen en 
de lokale gemeenschap als plek van ontmoeting, 
ontspanning en artitsieke activiteiten. 

4.600 €

lubbeek - linden Honk voortzetting van het eetcafé Upside Down dat door zes 
jongeren met een beperking gerund wordt.

5.000 €

Maasmechelen - 
Mechelen-aan-de-Maas

eendracht Mechelen aan de 
Maas

een klusjesploeg opstarten met de g-voetballers en 
senioren uit de buurt en elke donderdagnamiddag op de 
terreinen van eMM klusjes uitvoeren.

3.500 €

Marche-en-Famenne Andage co-beheer van de site du Monument, een nieuw 
begeleidingsconcept voor volwassen personen met een 
beperking die door het meehelpen met de verfraaiing en 
onderhoud van de site bijdragen tot een betere inclusie 
binnen de gemeenschap. 

3.000 €

Mol stijn - De Witte Mol De bewoners van de Zandsluis, het studioproject van 
De Witte Mol voor mensen met een niet-Aangeboren 
Hersenletsel, baten een verdeelpunt van groenten- en 
fruitpakketten van de Biohoeve uit.

2.900 €

Mons compagnons - service 
d’accompagnement pour 
personnes handicapées 
adultes sAPHA

Personen met een beperking maken elke week soep 
voor het soephoekje tijdens de marktdag in Ath op 
donderdagmiddag. 

4.000 €

Namur - saint-servais AsPH- espace seniors 
Province de namur réseau 
solidaris

samen met de personen met een beperking, senioren en 
kinderen van het jeugdhuis een intergenerationele tuin 
aanleggen die toegankelijk is voor iedereen om de strijd 
aan te gaan met sociaal isolement, sociale stereotiepen 
te doorbreken, kennisuitwisseling te bevorderen en een 
band te creëren.

4.000 €

Nassogne centre culturel local de 
nassogne

samen met de lokale bewoners (met of zonder 
beperking) een intergenerationele en participatieve 
fresco creëren over het dagelijks leven tijdens de 
tweede Wereldoorlog. 

2.000 €
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Ottignies-louvain-la-
Neuve - louvain-la-
Neuve

escalpade Buren, wijkbewoners en universiteitsstudenten laten 
kennismaken met cyclodansen om personen met een 
beperkte mobiliteit en mobiele personen samen te 
brengen.  

2.200 €

Philippeville Foyer socio-culturel 
Philippeville

Het grote publiek bevragen over wat zij denken over 
‘verschillen’ en sensibiliseren voor meer begrip, meer 
waardering en aandacht voor de noden van personen 
met een beperking. 

2.000 €

Poperinge Akabe De iris Organisatie van een indoorpretpark in de Maeke Blyde 
voor kinderen met en zonder beperking. 

2.500 €

Roosdaal - 
Borchtlombeek

Zonnelied een (inclusief) buurtcafé opstarten voor en door de buurt 
met specifieke aandacht voor buurtbewoners met een 
beperking om een ontmoetingsplaats te creëren waar 
iedereen welkom is en om door middel van bijvoorbeeld 
kookworkshops de sociale cohesie te verhogen en bij te 
dragen tot ‘community building’. 

5.000 €

sint-Gillis ligue Braille stagiairs van het opleidingscentrum Horeca en 
personen  met een visuele beperking samenbrengen 
om te praten over culinaire smaak en na afloop een 
publicatie in braille, een geluidsversie en een versie met 
grote letters maken van hun lievelingsrecepten. 

2.371 €

torhout Huize tordale Ontmoetingen in het volkstuinpark ‘Optimatuin’  
stimuleren door op woensdagnamiddagen het parkhuis 
uit te baten als cafetaria, activiteiten te organiseren en 
drankjes en versnaperingen aan te bieden aan gezinnen 
en bezoekers.

1.500 €

tournai Anama een slechtziend persoon wil zich graag inzetten om 
andere mensen met een beperking te helpen door 
middel van een project voor inzameling en ruilen van 
kleding. 

1.300 €

Verviers - Heusy Zone-Art De artistieke en muzikale capaciteiten van mensen met 
een mentale beperking naar waarde schatten en de 
persoon boven de beperking plaatsen.  

4.000 €

Veurne Metgezel De ontmoetingskaravaan, gedragen dor mensen met en 
zonder beperking,  organiseert creatieve ontmoetingen 
en workshops  over grenzen van beperkingen heen in 
veurne, Diksmuide en omstreken.

3.000 €

wavre coup de Pouce à l’Avenir Artistieke en natuurgebonden activiteiten organiseren 
ter gelegenheid van een sensibiliseringsweekend rond 
mentale beperkingen.

1.166 €

DE GENEREUZEN
Partner(s) De standaard, cerA

DOelstelling Op gang brengen van een uitgebreide sensibiliserings- en activatiecampagne in 
vlaanderen, voor een samenleving waarin inclusie van mensen met een beperking de 
norm wordt.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een bedrag van € 65.000.

steUn

Dilbeek - Groot-
Bijgaarden

Hart voor handicap vzw Op gang brengen van een brede publieksbeweging rond 
de inclusie van mensen met een beperking.

65.000 €

FONDS ANDRELISE

DOelstelling Projecten die, in aangepaste opvang- en huisvestingstructuren, streven naar een betere 
zorgkwaliteit voor personen met een meervoudige handicap.
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reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 25.158.

steUn

Brugelette iMP sainte-gertrude Aankopen van snoezelmateriaal om het welzijn en de 
ontspanning van mensen met een zware beperking te 
stimuleren.

8.523 €

Dinant souffle un peu Kopen van een speciaal systeem voor bad-douche-
nursing dat aangepast is aan zwaar afhankelijke 
personen met een meervoudige beperking om hun 
comfort te verbeteren en om het werk van het personeel 
lichter te maken.

7.650 €

schaarbeek intermaide installeren van een volledig uitgeruste snoezelruimte om 
zwaarbehoevende jongeren en volwassenen passende 
ontspanningsmogelijkheden aan te bieden.

8.985 €

FONDS AUDREY

DOelstelling steun aan vernieuwende projecten die de levenskwaliteit van kinderen met een beperking 
of ernstige ziekte verbeteren. steun aan wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen 
leukemie.

reAlisAtie(s) steun van € 2.564 voor het aanbieden van ontspanningsmomenten in een zwembad dat 
aangepast is voor kinderen met een meervoudige beperking.

FONDS JEANNE EN PIERRE BEECKMAN

DOelstelling steun aan initiatieven van organisaties om mensen met een sensoriële (visuele of 
auditieve) handicap te helpen integreren.

reAlisAtie(s) > projectoproep: 11 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 66.891
> het Fonds kreeg € 6.000 steun van het Fonds Marc et Myriam

steUn

Brussel Fédération francophone des 
sourds de Belgique

De opleiding en het examen voor het behalen van 
een vcA brevet toegankelijk maken voor doven of 
slechthorenden.

7.500 €

Brussel - laken luisterpuntbibliotheek literaire klassiekers uit de luisterpuntbibliotheek 
omzetten naar een degelijke Daisy-luisterversie.

7.500 €

Gent De wereld van Kina een tactiel en auditief vogelparcours maken voor 
kinderen.

7.470 €

Federatie van vlaamse Dove 
en slechthorende Kinderen en 
Jongeren

een toegankelijke animatorcursus inrichten voor dove en 
slechthorende jongeren.

7.500 €

Gent - sint-Denijs-
westrem

toerisme voor Doven een nieuwe website lanceren met alle informatie over 
toegankelijk toerisme voor doven.

6.900 €

liège ‘la lumiere’, Oeuvre royale 
pour Aveugles et Malvoyants

ervoor zorgen dat blinde en slechtziende kinderen les 
kunnen volgen in het gewone onderwijs.

7.500 €

Namur cAWaB een website met Anysurfer-label en een 
presentatievideo van het cAWaB maken met  
ondertiteling, audiodescriptie en vertaald in gebarentaal.

2.300 €

MUsK vertaling en publicatie van een tweetalig boek: 
‘gebarentaal redt!’ voor dove kinderen.

7.500 €

Namur - loyers cyclocoeur Jambes (namur) Ondersteuning van een verblijf in een jeugdherberg voor 
slechtzienden die met een tandem onderweg zijn.

600 €

saint-Nicolas - 
Montegnée

centre Médical 
d’Audiophonologie

Binnen het centrum een lokaal inrichten dat 
volledig is aangepast voor de auditieve rehabilitatie 
van kinderen met gehoorverlies of ernstige 
taalontwikkelingsstoornissen.

7.500 €
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sint-Jans-Molenbeek cyclone investeren in materiaal waardoor blinden en 
slechtzienden op een comfortabele en veilige manier 
met een tandem kunnen rijden.

4.621 €

BELGIAN HANDFLIGHT FONDS

DOelstelling steun aan vliegclubs om de toegankelijkheid van hun club te verbeteren. Aanpassen 
van clubvliegtuigen met handbedieningen. individuele beurzen voor kandidaat-piloten 
met een handicap die een vliegbrevet willen behalen (sportvliegen, zweefvliegen, UlM 
vliegen).

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een bedrag van € 2.500.

steUn

Koksijde West Aviation club Koksijde een pilootopleiding aanbieden aan personen met een 
beperking aan de onderste ledematen.

2.500 €

FONDS BORGERSTEIN

DOelstelling in vlaanderen initiatieven ondersteunen die multipliceerbaar zijn en die blijk geven van 
zin voor sociale, wetenschappelijke of culturele innovatie.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 60.000.

steUn

sint-Katelijne-waver Borgerstein stichting Ondersteuning van de werking van het 
kunstenaarsatelier ‘studio Borgerstein’ - kunstenaars 
met een beperking (‘art brut’).

30.000 €

Borgerstein stichting Ondersteuning van alle informatie- en 
communicatieopdrachten van de vzw en in het bijzonder 
van de  realisatie en verdeling van een driemaandelijks 
tijdschrift.

30.000 €

FONDS YVES COLLINET

DOelstelling steun aan projecten van erkende onthaal- en verblijfscentra voor een betere integratie en 
een zorg voor volwassenen met autisme.

reAlisAtie(s) vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 100.700.

steUn

Arlon la clairière-Arlon De meubels van de residentiële dienst vervangen. 10.700 €

elsene Fondation UlB Oprichten van een onderzoekscentrum over 
autismespectrumstoornissen.

15.000 €

Gembloux la 2ème Base Beveiligen en renoveren van de vloer op het gelijkvloers, 
een keukenruimte inrichten en er aangepaste activiteiten 
organiseren voor personen met autisme.

20.000 €

Jette coupole bruxelloise de 
l’Autisme

extra materiaal aankopen om de autonomie en het 
welzijn van volwassenen met autisme te bevorderen.

20.000 €

Vresse-sur-semois revivre à sugny een pedagogische boerderij en een aquariumruimte 
inrichten en geurende planten kweken om het voor 
mensen met autisme mogelijk te maken om banden te 
smeden met dieren en de natuur.

20.000 €

FONDS JOSEPHA DEHERDER

DOelstelling in de provincie limburg projecten steunen die de leefomstandigheden en de begeleiding 
verbeteren van personen met een verstandelijke handicap.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 25.000.
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steUn

lummen O.c. sint-Ferdinand Ondersteuning van het woonproject Den heuvel waar 
drie volwassenen met een beperking zo autonoom 
mogelijk leven met de nodige begeleiding.

25.000 €

FONDS SIMONE DELEAU

DOelstelling innovatieve projecten voor de maatschappelijke integratie van personen met een visuele 
beperking.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 12.400.

steUn

Gent treintramBus Mensen met een visuele beperking leren om het 
openbaar vervoer te gebruiken zodat ze zich op termijn 
zelfstandig of met de ondersteuning van een vrijwilliger 
kunnen verplaatsen.

6.200 €

Mons Mars-Mons arts de la scène Organiseren van 4 voorstellingen met audiodescriptie en 
aanbieden van aangepaste instrumenten voor mensen 
met een visuele beperking: website, programma’s in 
braille en met grote letters, begeleiding op de plaats van 
de voorstellingen.

6.200 €

FONDS ANTOINE DOPCHIE

DOelstelling steun aan sportactiviteiten voor mentaal gehandicapten. vzw special Olympics Belgium 
(Brussel) krijgt hulp voor de jaarlijkse organisatie van de zwemcompetitie op de special 
Olympics.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 3.868.

steUn

sint-Pieters-woluwe special Olympics Belgium De integratie en persoonlijke ontwikkeling bevorderen 
van atleten met een verstandelijke beperking door hen 
te laten deelnemen aan de nationale special Olympics 
2017.

3.868 €

FONDS JACQUELINE ET ANDRÉ FARDEAU-GODEAUX

DOelstelling steun aan verenigingen die onthaal- en verblijfsprojecten of activiteiten organiseren 
die aangepast zijn aan volwassenen met een handicap, en uitgaan van solidariteit en 
onderlinge bijstand.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een bedrag van € 44.000.

steUn

lasne l’essentiel Permanente of tijdelijke opvang van personen met 
een beperking en een sociale band stimuleren tussen 
personen met en zonder beperking.

44.000 €

FONDS JACQUES EN IVETTE HERMANS DE HEEL

DOelstelling steun aan projecten rond integratie, opvoeding en meer comfort voor mensen met een 
beperking in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 268.000.

steUn

etterbeek l’Arche Bruxelles De begeleding van zwaar behoevende personen 
aanpassen aan hun specifieke noden en hen zo de 
mogelijkheid bieden om zo lang mogelijk te verblijven in 
de dagcentra voor mensen met een beperking.

115.000 €
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l’Arche Bruxelles instaan voor de kosten van de vrijwilligers die wonen en 
werken in vier tehuizen voor personen met een mentale 
beperking.

90.000 €

sint-Pieters-woluwe cap idéal creëren van 16 woningen om 10 personen met een 
beperking toe te laten met de nodige hulp autonoom te 
leven, en om hun inclusie in de buurt te bevorderen.

63.000 €

FONDS ICT COMMUNITY FOR ASD

DOelstelling steun aan projecten die mensen met een autismespectrumstoornis aanmoedigen om 
deel te nemen aan het culturele leven.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds ict community for AsD’: 6 projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 39.908.

steUn

Anderlecht cultureghem inrichten van een time-out box op het grootste overdekte 
speelterrein van Brussel, om het ook voor kinderen, 
jongeren en ouders met AsD toegankelijk en leuk te 
maken.

7.500 €

Genk Beestig Wijs een project met en rond honden uitwerken voor jongeren 
met Ass die participeren in de sociale onderneming 
Beestig Wijs.

7.500 €

leuven KU leuven, culturele studies creatieve workshops ontwikkelen om (jong)volwassenen 
met Ass de kans te geven om hun eigen verhaal op een 
alternatieve manier te vertellen en achteraf te tonen aan 
een publiek.

7.408 €

Mons - Ghlin institut d’enseignement 
spécialisé

Workshops rond het dagelijks leven organiseren met 
personen met een beperking, om hun zelfbewustzijn te 
ontwikkelen via artistieke projecten.

3.000 €

Mons - Hyon Jeunesses Musicales de 
Mons-Borinage

Muzikale activiteiten organiseren met mensen 
met autisme, om bij te dragen tot hun niet-verbale 
communicatie en hun welzijn.

7.000 €

schaarbeek compagnie canicule Organiseren van een kindertheatervoorstelling rond 
autisme over twee personages die elkaar ontmoeten in 
een wasserette.

7.500 €

FONDS JUJUBIER

DOelstelling sociale integratie en levenskwaliteit bevorderen met een bijzondere aandacht voor 
ouderen.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 8.000.

steUn

Gent - sint-Amandsberg Konekt Opstarten en promoten van een BrAKe-OUt-programma 
voor jongeren met een beperking in de transitfase 
tussen jongvolwassenheid en volwassenheid, om 
hun volle potentieel te ontwikkelen, en daarnaast ook 
investeren in software en consultancy.

8.000 €

FONDS PIERRE EN CHRISTIANE MAGDELYNS–VAN GODTSENHOVEN

DOelstelling innovatieve projecten die het dagelijks leven aangenamer maken voor mensen met een 
visuele beperking. steun aan projecten voor wie in België in extreme armoede leeft. 

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een bedrag van € 13.000.
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steUn

watermaal-Bosvoorde scAle DOgs een blindengeleidehond opleiden om de autonomie, 
de onafhankelijkheid en de sociale integratie van een 
persoon met een visuele beperking te vergemakkelijken.

13.000 €

FONDS MISAM

DOelstelling Projecten rond zelfontplooiing en zelfstandig samenwonen in een familiale sfeer voor 
jong volwassenen met een verstandelijke handicap.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 40.000.

steUn

Rixensart - Genval l’Arche de Marie De omkadering van de bewoonsters van het Maison 
Poirier Dieu ondersteunen.

40.000 €

FONDS SHAN EN DE ANDEREN

DOelstelling Activiteiten steunen van de ‘stichting shan’, een private stichting opgericht om te zorgen 
voor het welzijn van shan, en andere gelijkaardige projecten.

reAlisAtie(s) steun van € 10.000 aan de stichting shan voor de uitvoering van haar activiteiten, 
waaronder de dagelijkse opvang.

FONDS VANDERBORGHT FERON CLAUDE SEIGNE

DOelstelling steun aan revalidatiecentra in België die de mindervalide mensen helpen om het 
maximum te halen uit hun veranderde fysieke of psychische functies.

reAlisAtie(s) vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 59.387.

steUn

elsene Dewalque nicolas loopbanden toegankelijk maken voor slechtzienden 
dankij een ‘vocal trainer’ en dat systeem promoten in 
andere fitnesscentra.

8.550 €

Mons - Ghlin Oeuvre fédérale les Amis des 
Aveugles et Malvoyants

stages en activiteiten organiseren voor kinderen met 
een visuele beperking.

15.000 €

Oeuvre fédérale les Amis des 
Aveugles et Malvoyants

stages en ludieke activiteiten organiseren voor blinde en 
slechtziende kinderen om hun autonomie en integratie 
te bevorderen.

15.000 €

sint-lambrechts-
woluwe

asbl comprendre & Parler + 
l’ecole intégrée

De toegangsdeur vervangen en een 
videocamerasysteem installeren.

20.837 €

FONDS LODE VERBEECK
Financiële partner(s) Provincie Oost-vlaanderen

DOelstelling Het Fonds bekroont professioneel onderbouwde projecten uit vlaanderen, die bijdragen 
tot de uitbouw van hippotherapie voor kinderen of volwassenen. Projecten met een 
innoverend karakter, zowel qua doelgroep als methodiek, krijgen voorrang.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fonds lode verbeeck’: drie initiatieven kregen een prijs voor een 
totaalbedrag van € 20.000, waarvan één gezamenlijke prijs van het Fonds lode verbeeck 
en de provincie Oost-vlaanderen voor een project in de provincie
> officiële prijsuitreiking aan de laureaten (gent, 24 november)

steUn

Gent cDO De rotonde - HtisA sociale vaardigheidstraining organiseren met behulp van 
paarden in het Deeltijds Onderwijs.

10.000 €
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ieper vondels Het winterhok zelfstandig toegankelijk maken voor  
mensen met een visuele beperking en rolstoelgebruikers 
en een winterpaddock aanleggen  voor een 
diervriendelijke uitloop in de winter om zo het welzijn en 
de zelfstandigheid van cliënten, bezoekers en dieren te 
verhogen. 

5.000 €

Zemst villa clementina Aankoop van mini shetlandpaardjes ter aanvulling van 
de huidige hippotherapie.

5.000 €

FONDS MARIE WAUTY

DOelstelling steun aan personen met een mentale beperking in de regio Brussels Hoofdstedelijk 
gewest en in Wallonië.

reAlisAtie(s) toekennen van € 7.000 steun voor de activiteiten van het Fonds vrienden van 
constellations.

FONDS VRIENDEN VAN DE GEHANDICAPTE PERSONEN VAN HET ALBATROS CENTRUM

DOelstelling Filantropen steunen projecten voor gehandicapte personen, ongeacht hun leeftijd en los 
van de aard of graad van hun handicap.

FONDS DES AMIS DE L’ARCHE DE MARIE

DOelstelling Filantropen steunen projecten die voor personen met een beperking een familiaal 
dagcentrum organiseren, begeleiden en besturen.

FONDS VRIENDEN VAN CONSTELLATIONS

DOelstelling Filantropen steunen projecten rond de leefomgeving, diensten en activiteiten voor 
mensen met een mentale handicap, ongeacht hun inkomen.

FONDS VRIENDEN VAN DOMISILADORÉ

DOelstelling Filantropen steunen projecten die opvang verlenen aan een tiental volwassenen met een 
gematigde tot ernstige geestelijke beperking gekoppeld aan een fysieke beperking.

FONDS VRIENDEN VAN GIPSO VZW

DOelstelling Filantropen steunen projecten van ouders die in eigen regie een woon/
dagbestedingsinitiatief willen starten voor personen met een beperking om hun 
levenskwaliteit te versterken.

FONDS DES AMIS DE MY WISH

DOelstelling Filantropen steunen projecten die instaan voor de tijdelijke huisvesting en de 
psychosociale en educatieve begeleiding van jongvolwassenen met een lichte beperking.

FONDS VRIENDEN VAN PLATEAU 96

DOelstelling Filantropen steunen projecten die inzetten op de capaciteiten van eenieder, en die 
mensen stimuleren om zich bewust te worden van hun eigen kunnen, waarden en 
talenten.

FONDS VRIENDEN VAN PULDERBOS

DOelstelling Filantropen steunen projecten van Pulderbos, waar kinderen en jongeren met een ernstig 
neurologisch of ademhalingsprobleem terechtkunnen voor een intensieve revalidatie.

FONDS DES AMIS DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE PHILANTHROPIE

DOelstelling Filantropen steunen projecten die hulp bieden aan mensen die slecht zien, een 
meervoudige handicap hebben of een oriëntatieproblemen hebben (o.w.v. hun dementie).
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FONDS VRIENDEN VAN VILLA CLEMENTINA

DOelstelling Filantropen steunen de activiteiten van de villa clementina in Zemst, een geïntegreerd en 
inclusief kinderdagverblijf voor jonge kinderen met én zonder beperking.

BESLISSINGEN IN DE LOOP VAN HET JAAR - SOCIALE RECHTVAARDIGHEID

DOelstelling De stichting geeft uitzonderlijk financiële steun aan initiatieven die kaderen binnen het 
actiedomein ‘Armoede en sociale rechtvaardigheid’.

reAlisAtie(s) Drie initiatieven kregen steun voor een totaalbedrag van € 57.000.

steUn

Brussel Association Paritaire pour 
l’emploi et la Formation

Het diversiteitsbeleid in de non-profitsector tot zijn 
recht laten komen door tools ter beschikking te stellen, 
opleidingsfondsen te verzamelen en structuren op te 
zetten en hiervoor financieringsbeurzen aanbieden.

12.000 €

seneffe vic de la société Protectrice 
de l’enfance

Jongeren die altijd sociaal begeleid werden, 
ondersteunen op weg naar autonomie en hen een 
opleiding aanbieden, professionele en psychologische 
steun, raad en hulp bij het beheer van hun inkomsten.

15.000 €

sint-Jans-Molenbeek Organisation pour la réussite 
et le Développement

thematische seminaries organiseren om ouders te 
helpen om hun kinderen zo efficiënt mogelijk te helpen.

30.000 €

geZOnDHeiD
MeDiscH-WetenscHAPPeliJK OnDerZOeK

DIALOOG VOOR PRIORITY SETTING IN GEZONDHEIDSONDERZOEK

DOelstelling De prioriteiten vastleggen in het gezondheidsonderzoek.

reAlisAtie(s) > multistakeholder dialoog om prioriteiten te bepalen in onderzoek rond terugkeer naar 
werk na langdurige arbeidsongeschiktheid (15 rondetafels, Brussel, tussen mei en 
december 2017
> multistakeholder dialoog om prioriteiten te bepalen voor onderzoek in tubereuze 
sclerose complex (interviews, enquêtes, focusgroepen en dialoogdag in 2016 en 2017)
> multistakeholder dialoog om prioriteiten te bepalen in ondezoek rond nAsH met een 
optimale bijdrage van biobanken (focusgroepen, enquête en dialoogdag in 2017)

FONDS A.B.

DOelstelling naast medisch wetenschappelijk onderzoek steunt het Fonds ook projecten voor het 
welzijn van gehandicapte kinderen en projecten bij natuurrampen.

reAlisAtie(s) > twee projecten kregen steun, waarvan één een gezamenlijke steun van het Fonds A.B. 
en andere Fondsen
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaat 2017 (tervuren, 28 februari 2018)

steUn

elsene Université libre de Bruxelles tweede fase van een onderzoek naar 
houdingsevenwicht, cognitieve capaciteiten en risico’s 
op vallen bij ouderen.

40.250 €

waregem Fondation pour la recherche 
sur la maladie d’Alzheimer

Onderzoek rond de behandeling van cognitieve 
disfuncties bij mensen met dementie. gezamenlijke 
steun van het Fonds Aline en het Fond A.B.

150.000 €
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FONDS ANHAIVE KANKER

DOelstelling Het Fonds Anhaive Kanker steunt onderzoek naar de klinische en moleculaire 
epidemiologie van kanker. Het Fonds biedt jaarlijks financiële steun aan één of twee 
onderzoeksprojecten ingediend door een universiteit of onderzoekscentrum in België.

reAlisAtie(s) > drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 100.000
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaten 2017 (tervueren, 28 februari 
2018)

steUn

Anderlecht UlB - Hôpital erasme Pancreaskanker bestrijden door het ontwikkelen en 
valideren van een moleculaire classificatie die kan 
worden gebruikt in onderzoek en klinische routine, door 
nieuwe tools te creëren voor vroegtijdige detectie en 
diagnose, door nieuwe therapeutische strategieën te 
ontwikkelen en door de efficiëntie ervan te evalueren bij 
elke klinische situatie.

25.000 €

Gent Ugent De diagnose van pancreaskanker verbeteren door 
analyses van DnA en rnA.

50.000 €

sint-lambrechts-
woluwe

cliniques Universitaires saint-
luc

strijden tegen pancreaskanker door het ontwikkelen 
en valideren van een moleculaire classificatie die kan 
worden gebruikt in onderzoek en klinische routine, door 
nieuwe tools te creëren voor vroegtijdige detectie en 
diagnose, door nieuwe therapeutische strategieën te 
ontwikkelen en door de efficiëntie ervan te evalueren bij 
elke klinische situatie.

25.000 €

FONDS HENRI BENEDICTUS
Partner(s) Belgian American educational Foundation

DOelstelling Beurzen voor ingenieurs en geneesheren waarmee een opleiding biomedische 
engineering kan worden gevolgd in de verenigde staten.

reAlisAtie(s) > kandidatenoproep: twee onderzoekers kregen een beurs voor een totaalbedrag van 
90.000 UsD: 
>> stéphane Wenric voor een postdoctoraat aan de icahn school of Medicine, Mount 
sinaï, new York - institute for genomics and Multiscale Biology
>> Bram van den Bergh voor een postdoctoraat aan de University of cornell, college of 
Agriculture and life sciences, Dept of entomology
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaten 2017 (tervuren, 28 februari 
2018)

steUn

Brussel Belgian American educational 
Foundation

Onderzoeksbeurzen voor biomedische onderzoek aan 
Belgische wetenschappers in de verenigde staten.

90.000 $

FUND CARDIAC RESEARCH AALST

DOelstelling steun aan onderzoeksprojecten met een groot hefboomeffect die worden voorgedragen 
door verantwoordelijken van het cardiologisch centrum van het O.l.v.-Ziekenhuis Aalst.

reAlisAtie(s) > één project kreeg steun voor een bedrag van € 166.440
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaat 2017 (tervuren, 28 februari 2018)

steUn

Aalst cardiovascular research 
center Aalst

Ondersteuning van het onderzoek ‘Identification and 
characterization of Blood Outgrowth endothelial cells 
Derived exosomes in Oxidative stress condition’.

166.440 €
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FONDS ANDRÉ VANDER STRICHT, FONDS EMILE CARPENTIER EN FONDS VAN DAMME

DOelstelling Driejaarlijkse prijs (€ 40.000), uitgereikt door het Fonds André vander stricht, het Fonds 
emile carpentier en het Fonds van Damme, als erkenning voor baanbrekend biochemisch 
kankeronderzoek.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Funds André vander stricht - emile carpentier - van Damme’, steun aan 
baanbrekend biochemisch kankeronderzoek: 1 project kreeg steun voor een totaalbedrag 
van € 70.000
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaat 2017 (tervuren, 28 februari 2018)

steUn

leuven KU leuven, laboratorium voor 
Moleculaire Kankerbiologie 
(viB-KU leuven centre for 
cancer Biology)

steun voor het onderzoeksproject: “lncrnAs as 
modulators of protein synthesis rewiring in cancer”

70.000 €

FONDS CREMERS-OPDEBEECK

DOelstelling Onderzoek naar de spierdystrofie van Duchenne-Becker.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fonds cremers-Opdebeeck’ : 2 projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 200.000
> officiële uitreikinig door Prinses Astrid aan de laureaten 2017 (tervueren, 28 februari 
2018)

steUn

Brussel vUB - thierry 
vandendriessche

target-DMD: preclinical validation of a novel gene 
therapy for Duchenne muscular dystrophy targeting the 
heart and skeletal muscle.

100.000 €

Ucl - sonia Brichard Adiponectin mimics or targets: a brake on muscle 
inflammatory disorders and Duchenne muscular 
dystrophy?

100.000 €

FONDS VÉRONIQUE DETOURNAY EN FONDS LUCIE DAMMAN-LATRIQUE

DOelstelling steun aan kankeronderzoek en hulp aan kansarme kinderen in België.

reAlisAtie(s) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 47.500
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaat 2017 (tervuren, 28 februari 2018)

steUn

Brussel les Amis de l’institut Bordet Uitwerken van een nieuw individueel communicatie-
instrument met een groep patiënten/partners, zodat 
kankerpatiënten die in aanmerking komen voor klinische 
proeven, op basis van geruststellende, objectieve 
informatie kunnen beslissen over hun deelname. een 
grant dankzij het Fonds véronique Detournay en het 
Fonds lucie Damman-latrique.

47.500 €

FONDSEN MARIE-THÉRÈSE DE LAVA EN ROBERT SCHNEIDER

DOelstelling steun voor onderzoek in de geriatrie.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fondsen Marie-thérèse De lava en robert schneider’, steun voor 
onderzoek in de geriatrie: 1 project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 142.632
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaat 2017 (tervuren, 28 februari 2018)

steUn

Gent UZ gent - Zorgprogramma 
voor de geriatrische Patiënt

vroegtijdige integratie van palliatieve zorg bij de 
geriatrische patiënt: de ontwikkeling van tools voor 
optimale medische beslissingen. 

142.632 €
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FONDS RICHARD DEPASSE

DOelstelling steun voor wetenschappelijk onderzoek naar weesziekten. Hulp aan verenigingen die 
zich inzetten voor personen in nood (luisterend oor, hulp aan alleenstaand ouders…) in 
Henegouwen.

reAlisAtie(s) > het Fonds steunde 3 projecten voor een totaalbedrag van 52.500:
>> toekennen van € 21.000 steun voor de activiteiten van het Armoedefonds
>> toekennen van € 21.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Walter Pyleman
>> eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 123.000, waarvan 10.500 € van 
het Fonds richard Depasse. Dit bedrag wordt gezamenlijk ter beschikking gesteld door 
het Fonds richard Depasse, het Fonds Familie nicolas Dehu, het Fonds Pro veritate, 
het Fonds JMJs Breugelmans, het Fonds Damman latrique, het Fonds steldust en het 
Fonds lucie en Monique louette

steUn

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

Action Damien versterken van de screening van lepra en tuberculose en 
behandelen van zieken in de evenaarsprovincie in Drc. 
gezamenlijke steun van het Fonds richard Depasse, het 
Fonds Familie nicolas Dehu, het Fonds Pro veritate, het 
Fund JMJs Breugelmans, het Fonds Damman latrique, 
het Fonds steldust en het  Fonds lucie en Monique 
louette.

123.000 €

FONDS DÉSIRÉ EN SIMONNE DRIEGHE-MILLER

DOelstelling steun voor het medisch en wetenschappelijk onderzoek voor hartchirurgie. Het Fonds 
steunt ook humanitaire hulp en projecten voor medische hulp van het rode Kruis België.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 25.000.

steUn

Brussel - laken cHU Brugmann een project opzetten om tijdens hartoperaties 
geleidingskatheters te gebruiken om met precisie de 
veranderingen in de hartwerking tijdens de verschillende 
fases van de interventie te kunnen bepalen.

25.000 €

FONDS EYE HOPE

DOelstelling Wetenschappelijk onderzoek naar het syndroom van Wolfram met het oog op 
farmacologische ontwikkeling en gentherapie.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 75.577.

steUn

Anderlecht UlB-centre pour la recherche 
du Diabète

steun aan het onderzoek ‘glP-1 analogs for the 
treatment of Wolfram syndrome’.

75.577 €

FONDS ALPHONSE & JEAN FORTON
Financiële partner(s) Mucovereniging vzw

DOelstelling Hoogstaand onderzoek rond mucoviscidose en aanverwante ziekten promoten, door 
diverse onderzoeksprojecten financieel te ondersteunen.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fonds Alphonse & Jean Forton en de Mucovereniging’, steun aan 
onderzoek naar mucoviscidose: 9 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 
1.588.500
> viering ‘Fonds Alphonse & Jean Forton: 20 jaar steun aan Belgisch onderzoek naar 
mucoviscidose’ (Brussel, 23 november)
> publicatie ‘the Fund Alphonse & Jean Forton: 20 years of support to Belgian research 
in cystic Fibrosis’. Wat heeft 20 jaar financiële steun door het Fonds Alphonse & Jean 
Forton betekend voor het  onderzoek naar mucoviscidose in België?
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaten 2017 (tervuren, 28 februari 
2018)
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steUn

elsene Université libre de Bruxelles steun voor het project: “Development of immuno-assays 
to diagnose infection with atypical mycobacteria in 
patients with cystic Fibrosis and investigation of their 
potential for monitoring treatment success”

220.000 €

Université libre de Bruxelles steun voor het project: “Development of cFtr-stabilizers 
as therapeutics  for cystic fibrosis.” 

197.000 €

Gent Ugent steun voor het project: “Developing a personalized 
approach for antimicrobial susceptibility testing in cystic 
fibrosis” 

246.500 €

leuven KU leuven - rega institute for 
Medical research

Steun voor het project: “Dynamics of cystic fibrosis 
airway microbiota: application of next-generation 
sequencing in a long-term cohort study to characterize 
bacterial and viral components prior to and during acute 
exacerbations.” 

150.000 €

KU leuven steun voor het project: “Development of drug based 
therapies to target rare mutations causing severe cystic 
fibrosis” 

200.000 €

KU leuven steun voor het project: “the endothelium as the central 
mediator of cystic fibrosis associated liver disease.” 

275.000 €

Ottignies-louvain-la-
Neuve - louvain-la-
Neuve

Université catholique de 
louvain

steun voor het project: “efflux as a mechanism of 
intrinsic and acquired resistance to antibiotics in 
Achromobacter xylosoxidans” 

200.000 €

Oudergem Belgische vereniging voor 
strijd tegen mucoviscidose

verschillende educatieve tools ontwikkelen om 
kinderen, jongeren en volwassenen te sensibiliseren 
voor mucoviscidose en de impact van de ziekte op 
het sociaal leven van de zieken en psychologische 
ondersteuning bieden aan de patiënten.

50.000 €

Belgische vereniging voor 
strijd tegen mucoviscidose

Uitbouw van de activiteiten van de vzw muco inzake 
ondersteuning, informatie en educative projecten voor 
kinderen, jongeren en volwassenen met muco.

50.000 €

FONDS GRAND HÔPITAL DE CHARLEROI+

DOelstelling in het grand Hôpital van charleroi wetenschappelijk onderzoek ondersteunen, net als 
projecten voor sociale en psychologische begeleiding van kansarme patiënten en hun 
familie.

FONDS IRIS-RESEARCH
Partner(s) vzw iris-Onderzoek

DOelstelling Klinisch en translationeel onderzoek uitgevoerd in ziekenhuizen van het Brusselse iris-
netwerk.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fonds iris-research’: 9 projecten kregen steun voor een totaalbedrag 
van € 216.315
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaten 2017 (tervuren, 28 februari)

steUn

Brussel cHU saint-Pierre - cardiologie steun aan het project: cardiac and subcutaneous 
microvascular dysfunction in patients with ischemic 
heart disease: effects of an acute oxidative stress.   

25.000 €

cHU saint-Pierre steun aan het project: Maternal and neonatal humoral 
responses following pertussis immunization : influence 
of pregnancy & chronic Hiv infection 

50.000 €

cHU saint-Pierre steun aan het project: Objectivering van de prevalentie 
van HPv volgens de vaccinatiestatus van jonge Hiv-
positieve vrouwen na vertikale infectie  

10.000 €
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cHU saint-Pierre steun aan het project: A comprehensive evaluation of 
multi-disciplinary care for reconstructive surgery after 
female genital mutilation: a qualitative and quantitative 
study. 

10.000 €

cHU saint-Pierre steun aan het project: improved oxygen delivery after 
return over spontaneous circulation through noninvasive 
monitoring of oxygen reserve index. A randomized 
controlled trial. 

30.000 €

Brussel - laken cHU Brugmann steun aan het project: next generation sequencing 
technologies  in patients with congenital eye 
malformations (seqeYe Project) 

25.000 €

Hôpital Universitaire des 
enfants reine Fabiola 
(HUDerF)

steun aan het project: creatie van een Belgisch register 
van Patiënten met sikkelcelanemie

25.000 €

Hôpital Universitaire des 
enfants reine Fabiola 
(HUDerF)

steun aan het project: Physical activity patterns of 
prepubertal children with operated congenital heart 
disease (cHD) 

6.315 €

etterbeek Hôpitaux iris sud steun aan het project: introductie van de techniek van 
lactaatmeting in de hoofdhuid bij geboortes 

35.000 €

FONDS KICA

DOelstelling Onderzoek naar kinderkanker.

reAlisAtie(s) > twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 278.000
> het Fonds kreeg € 5.000 steun van het Fonds Dokter Jean Fagnart
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaten 2017 (tervueren, 28 februari 
2018)

steUn

FRANKRiJK institut curie steun aan het onderzoeksproject ‘Molecular and 
immunological characterisation of High risk childhood 
cancer at Diagnosis’.

200.000 €

itAliË University of Padua Gedurende drie jaar instaan voor de financiering van het 
salaris van een datamanager.

78.000 €

FONDS ARLETTE LEMAÎTRE

DOelstelling steun aan kankeronderzoek en dringende internationale medische hulp.

reAlisAtie(s) > één project kreeg steun van het Fonds Arlette lemaître en andere Fondsen, waarvan € 
20.000 van het Fonds Arlette lemaïtre
> toekennen van € 20.000 steun voor de activiteiten van het Fonds emile carpenteier 
voor de strijd tegen kanker

.

steUn

elsene Médecins sans Frontières Aankopen van materiaal voor het ziekenhuis van 
Kabinda in Kinshasa (Drc), verzorgen van mensen met 
AiDs, ontwikkelen van de screening, en de bevolking 
sensibiliseren en responsabiliseren. gezamenlijke steun 
van het Fonds steldust, het Fonds raadsheer carlos 
Danneels, het Fonds D.v., het Fonds Julia ertryckx, het 
Fonds Familie nicolas Dehu, het Fonds Fruit de deux 
vies, het Fonds M. Waeyenborghs en het Fonds Arlette 
lemaître.

131.200 €

FONDS LOKUMO

DOelstelling steun aan projecten voor kansarme mensen rond vorming, huisvesting, gezondheid,… 
Met bijzondere aandacht voor initiatieven rond medisch wetenschappelijk onderzoek.
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reAlisAtie(s) > steun aan drie projecten voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, voor een 
totaalbedrag van € 89.625
> steun van € 2.000 aan de vereniging nos enfants cardiaques (sint-lambrechts-
Woluwe) om ludieke activiteiten en artistieke workshops te organiseren voor de 
gehospitaliseerde kinderen met hartproblemen
De activiteiten van het Fonds lokumo worden ook voorgesteld binnen de thema’s 
‘Armoede & sociale rechtvaardigheid’, ‘Ontwikkeling van talenten’ en ‘Afrika en 
ontwikkelingslanden’

steUn

Anderlecht Université libre de Bruxelles 
- iriBHM

steun aan het onderzoek naar de fysiologische rol van 
de receptoren van extracellulaire nucleotiden binnen 
de cardioprotectie en de functie van het epicardiale 
vetweefsel.

22.000 €

elsene Université libre de Bruxelles studie van de voorspellende waarde van het Anti-
Müller-Hormoon bij kinderen met een risico op ovarieel 
falen en op onvruchtbaarheid na een behandeling met 
chemotherapie of radiotherapie.

17.625 €

Ottignies-louvain-la-
Neuve - louvain-la-
Neuve

Ucl - institut de recherche 
expérimentale et clinique 
(irec)

steun aan het onderzoeksproject: “cardiac metabolism, 
energy reserves and left ventricular remodeling: the 
crucial roles of glycogen and glycogen synthase in post-
ischemic cardioprotection”.

50.000 €

FONDS MAAIKE LARS TREES

DOelstelling Onderzoek naar de genetische aspecten en het familiaal voorkomen van kanker.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 90.000.

steUn

Gent ghent University De genetische grondslag van pancreaskanker begrijpen 
en richtlijnen uitwerken op vlak van genetische 
counseling en klinisch beheer van patiënten en hun 
familie.

90.000 €

FONDS THIERRY MARICQ

DOelstelling Onderzoek naar kanker in samenwerking met ‘les Amis de l’institut Bordet’.

reAlisAtie(s) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 30.100
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaten 2017 (tervuren, 28 februari 
2018)

steUn

Brussel les Amis de l’institut Bordet Uitvoeren van een pilootstudie die evalueert wat de 
impact is van de ondersteuning van kinderen en familie 
van kankerpatiënten.

30.100 €

FONDS MAURANGE

DOelstelling Beurs voor postdoctoraal biomedisch onderzoek bij het de Duve instituut.

reAlisAtie(s) > twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 60.000
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaten 2017 (tervuren, 28 februari 
2018)

steUn

sint-lambrechts-
woluwe

de Duve institute steun aan het onderzoek ‘Deciphering mechanisms of 
mutant calreticulin mediated cellular transformation’.

20.000 €
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de Duve institute Bestuderen van de functie van een proteïne die 
hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk is voor het 
metaboliseren van een nucleoside-difosfaat-suiker 
(nDP-suiker) bij de ziekte van catel-Manzke.

40.000 €

FONDS ROSA MEYNEN

DOelstelling Medisch en wetenschappelijk onderzoek rond kinderkanker.

reAlisAtie(s) Oprichting van het Fonds.

FONDS JOHN W. MOUTON PRO RETINA

DOelstelling tweejaarlijkse steun (€ 30.000) voor medisch wetenschappelijk onderzoek naar 
diverse aandoeningen van de retina zoals genetische, diabetische of hypertensieve 
retinopathie,...

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fonds John W. Mouton Pro retina’: 2 projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 30.000
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaten 2017 (tervuren, 28 februari 
2018)

steUn

elsene Université libre de Bruxelles steun voor het onderzoeksproject: role of fetal v9v2 
t cells in retinochoroiditis induced by congenital 
toxoplasma infection 

15.000 €

liège Université de liège - giga 
neurosciences

steun voor het onderzoeksproject: Modulating 
synaptogenesis in mouse iPs-derived 3D retinal cultures: 
a strategy to enhance neural circuit reconstruction post-
transplantation.

15.000 €

FONDS DOKTER J.P. NAETS

DOelstelling steun aan kleine, veelbelovende teams voor interdisciplinair medisch onderzoek aan de 
UlB via toekenning van prijzen, beurzen, vergoeding voor materiaalkosten of deelname 
congressen, ...

reAlisAtie(s) > drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 282.000
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaten 2017 (tervuren, 28 februari 
2018)

steUn

Anderlecht iriBHM steun aan het onderzoek ‘validation of companion 
diagnostic solutions for the new cDK4/6 inhibitory 
cancer drugs. Extension to cancers lacking efficient 
therapy’.

150.000 €

elsene Université libre de Bruxelles Onderzoek naar de impact van de receptor P2Y6 en de 
‘schuimcellen’ bij de productie van calciumkristallen in 
de slagaderwand.

46.000 €

Université libre de Bruxelles een nieuwe moleculaire test op punt stellen waarmee 
een  kwaadaardige tumor in de schildklier kan worden 
vastgesteld.

86.000 €

FONDS ONCOLOGIE AUGUSTINUS

DOelstelling Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek met een maximaal hefboomeffect op het 
gebied van kankerpathologie en kankerbestrijding.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een bedrag van € 85.000.
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steUn

Antwerpen - wilrijk cancer research Antwerp integratie van klinische gegevens en moleculaire 
gegevens bij patiënten met uitgezaaide prostaatkanker.

85.000 €

FONDS ONCOLOGIE KORTRIJK

DOelstelling steun aan onderzoeksprojecten die de overlevingskans en de levenskwaliteit van 
patiënten verbeteren, en voor de vervolmaking van artsen in opleiding.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 25.500.

steUn

Kortrijk AZ groeninge een kinderspeelruimte inrichten op de afdeling oncologie 
waar de (klein)kinderen van opgenomen patiënten 
kunnen ontspannen.

1.500 €

AZ groeninge extra haarkoelingstoestellen aankopen zodat een 
zo groot mogelijk aantal patiënten ze kosteloos kan 
gebruiken tijdens de chemotherapie.

24.000 €

FONDS ONZE LIEVE VROUWZIEKENHUIS VOOR KLINISCH ONDERZOEK EN INNOVATIEVE TECHNIEKEN

DOelstelling Ondersteunen van niet-gesponsord klinisch onderzoek dat bijdraagt tot een sneller 
genezingsproces, de verbetering van de levenskwaliteit, de verhoging van de 
overlevingslevenskansen.

reAlisAtie(s) Oprichting van het Fonds.

FONDS WALTER PYLEMAN

DOelstelling Onderzoek naar de ziekte van steinert en aanverwante aandoeningen.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fonds Walter Pyleman’: 2 projecten kregen steun voor een totaalbedrag 
van € 200.000
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaten 2017 (tervuren, 28 februari 
2018)

steUn

elsene vrije Universiteit Brussel Financiële steun voor het onderzoeksproject: ‘cUre-
DM1’: in vivo crisPr/cas9-mediated correction of 
triplet nucleotide repeat expansion in DM1

100.000 €

leuven KU leuven Financiële steun voor het onderzoeksproject: 
3DMyoDM1: A novel human 3D in-vitro disease model 
for DM1 

100.000 €

FONDS MICHELINE STERCK

DOelstelling steun voor onderzoek en voor beloftevolle wetenschappers aan de Ucl. Prioriteit voor 
klinisch onderzoek.

reAlisAtie(s) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 13.000
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaten 2017 (tervuren, 28 februari 
2018)

steUn

sint-lambrechts-
woluwe

Fondation saint-luc toekennen van een Head and neck cervical en Face 
surgery Fellowship aan het Memorial sloan-Kettering 
cancer center in new York.

13.000 €

FONDS DOKTER EN MEVROUW RENÉ TAGNON

DOelstelling steun aan onderzoek en opleiding in de cardiologie in de ziekenhuizen van de UlB en 
haar stageziekenhuizen.
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reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fonds Dokter en Mevrouw rené tagnon’: 1 project kreeg steun voor een 
bedrag van € 25.000
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaat 2017 (tervueren, 28 februari 
2018)

steUn

Anderlecht UlB - Hôpital erasme steun voor het project : studie van de differentiële 
effecten van urinezuur en xanthine oxydoreductase op 
de endotheelfunctie. Dit project wordt gerealiseerd door 
Dr Benjamin De Becker, onder de supervisie van prof. 
van de Borne.

25.000 €

FONDS THELAM

DOelstelling steunt universitair onderzoek dat gericht is op de vooruitgang van de mensheid, 
ongeacht de wetenschappelijke discipline of de nationaliteit van de onderzoekers.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 50.000.

steUn

elsene Fondation UlB een tweede demonstratieproject lanceren dat volledig 
gebruik maakt van de parallelliteit van de optiek in het 
nieuwe computerontwerp dat geïnspireerd is op de 
biologische hersenen.

50.000 €

FONDS JOSEPH OSCAR WALDMANN-BERTEAU EN FONDS WALCKIERS VAN DESSEL

DOelstelling steun voor onderzoeksprojecten in het domein van de cardiologie.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fonds Joseph Oscar Waldmann-Berteau en Fonds Walckiers van 
Dessel’, onderzoek in de klinische cardiologie: 1 project kreeg steun voor een bedrag van 
€ 100.000
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaat 2017 (tervuren, 28 februari 2018)

steUn

leuven KU leuven, Academisch 
centrum voor verpleeg- en 
vroedkunde

steun voor het project: “toward a sustainable and 
affordable healthcare: exploring the potential of 
subsidiarity in the care for adults with congenital heart 
disease”

100.000 €

FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TEGEN AIDS

DOelstelling steun aan (klinische, epidemiologische…) onderzoeksprojecten die bijdragen tot een beter 
inzicht, preventie en/of behandeling van comorbiditeit bij patiënten met hiv/aids. 

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fonds wetenschappelijk onderzoek tegen AiDs’, steun aan onderzoek 
naar biomarkers en virologische aspecten van Hiv/aids en co-infectie’: 2 projecten 
kregen steun voor een totaalbedrag van € 170.000
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaten 2017 (tervuren, 28 februari 
2018)

steUn

Antwerpen instituut voor tropische 
geneeskunde

steun voor het project: Development of an antigen test 
for the diagnosis of syphilis

50.000 €

elsene Université libre de Bruxelles steun voor het project: characterization of the Hiv 
cD32a+ and tigit/PD1/lAg-3(+) cD4+ t cell reservoirs 

120.000 €
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FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK REUMA ONDERZOEK

DOelstelling De levenskwaliteit van de patiënten met een reumatische aandoening verbeteren door 
wetenschappelijk onderzoek en sociale projecten te steunen.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fonds voor Wetenschappelijk reuma Onderzoek’, onderzoek naar 
reumatische aandoeningen: 7 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 
125.744
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaten 2017 (tervuren, 28 februari)

steUn

Gent ghent University steun aan het project: little-giAnt: little ghent 
inflammatory Arthritis and spondylitis cohort.  

15.000 €

ghent University steun aan het project: start of an “early” myositis cohort 32.244 €

Hasselt Universiteit Hasselt Steun aan het project: Identification and characterization 
of novel antibody targets in rheumatoid arthritis 

15.000 €

leuven University Hospitals leuven - 
KU leuven

steun aan het project: validation of PrOMis item banks 
in Flemish patients with rheumatoid Arthritis 

15.000 €

sint-lambrechts-
woluwe

cliniques Universitaires saint-
luc

steun aan het project: Urinary markers of poor renal 
outcomes in lupus nephritis 

18.000 €

cliniques Universitaires saint-
luc

steun aan het project: role of intra-renal adaptive 
immune effectors in the pathogenesis of lupus nephritis 

20.500 €

Zaventem reumanet steun aan het project: training Patient experts, next 
level experience experts providing high quality services 

10.000 €

FONDS VRIENDEN VAN ARIANE
Operationele partner(s) institut Bordet, Professor Bron

DOelstelling Het Fonds Ariane voor hematologisch kankeronderzoek steunt prioritair de activiteiten 
van de Kliniek voor hematologie van het Bordet instituut.

FONDS VRIENDEN VAN DEMOUCELLE PARKINSON CHARITY
Operationele partner(s) Michael J. Fox Foundation

DOelstelling Filantropen steunen projecten en organisaties die een kritische rol spelen in de zoektocht 
naar een oplossing voor de ziekte van Parkinson. Ook steun aan projecten i.s.m. de 
Michael J. Fox Foundation.

FONDS VRIENDEN VAN STICHTING FOURNIER-MAJOIE

DOelstelling Filantropen steunen projecten van de stichting Fournier-Majoie, die vernieuwende 
projecten van ondernemers inzake kankerbestrijding aanmoedigt.

FONDS VRIENDEN VAN MSA

DOelstelling Filantropen steunen projecten die bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor MsA 
patiënten en voor hoogstaand wetenschappelijk onderzoek naar MsA (Meervoudige 
systeem Atrofie).

FONDS VRIENDEN VAN ORSI

DOelstelling Filantropen steunen projecten die bijdragen tot een betere kwaliteit van de zorg door 
opleidingen over innovatieve, minder  invasieve chirurgische technieken, met focus op 
robotchirurgie.

FONDS DES AMIS BELGES DE L’UNIVERSITÉ HÉBRAÏQUE DE JÉRUSALEM

DOelstelling Filantropen ondersteunen de bouw van een onderzoekslaboratorium voor 
neurodegeneratieve ziekten alsook het toekennen van beurzen.
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geesteliJKe geZOnDHeiD

HERSTELGERICHTE ORGANISATIES IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERSTERKEN
Partner(s) Fonds Julie renson, Koningin Fabiolafonds

DOelstelling Het Fonds Julie renson, het Koningin Fabiolafonds en de Koning Boudewijnstichting 
bundelen hun krachten in een duurzaam partnerschap. Zij focussen op herstel en op 
basiszorg samen met de gebruiker van zorg en zijn omgeving.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Herstelgerichte organisaties in de geestelijke gezondheidszorg 
versterken’, verduurzamen van organisaties die herstelondersteunend werken in de 
geestelijke gezondheidszorg, met het oog op een zo groot mogelijk maatschappelijke 
impact: 3 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 80.500.

steUn

liège centre Franco Basaglia Optimaliseren van het huidige management van 
de organisatie om haar financieel voortbestaan te 
verzekeren en om na te gaan hoe ze voort woon-, sociale 
economie- en cultuurprojecten voor personen die 
psychisch lijden, kan ontwikkelen.

30.000 €

similes Wallonie inschakelen van externe begeleiders om het bestuur en 
de communicatie van similes Wallonië zo aan te passen 
dat de vzw voort kan blijven groeien.

22.500 €

sint-Jans-Molenbeek Uilenspiegel gerichte steun aan een zo groot mogelijk aantal 
psychisch kwetsbare mensen door de organisatie 
efficiënter te maken via taakverdeling, meer inzicht in de 
impact van de werking, en door de uitwerking van een 
strategisch plan voor vijf jaar.

28.000 €

GOED GEK ?! ANDERS SPREKEN OVER GEESTELIJKE GEZONDHEID
Partner(s) Fonds Julie renson, Koningin Fabiolafonds

DOelstelling genuanceerd spreken over psychische problemen draagt bij tot betere zorg.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Anders communiceren over psychische aandoeningen in een 
zorgcontext’: 17 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 189.500
> vorming ‘Opleiding journalisten rond geestelijke gezondheid’. Opleiding voor 
journalisten in samenwerking met Mediacademie met het oog op een meer correcte 
en genuanceerde journalistieke behandeling van geestelijke gezondheid (Brussel, 28 
november)

> vorming ‘Beeldvorming omtrent personen met een psychische kwetsbaarheid’. 
Opleiding voor magistraten in samenwerking met igO om in hun praktijk personen 
met een problematiek van geestelijke gezondheid op een meer genuanceerde manier 
te bekijken en vanuit een positievere ingesteldheid met hen om te gaan (Brussel, 8 
december)

> publicatie ‘goed gek ?! Anders spreken over geestelijke gezondheid’, investeren in 
genuanceerde communicatie over psychische aandoeningen werkt
> conferentie ‘goed gek?! Anders spreken over geestelijke gezondheid’. Hoe 
communiceren wij met z’n allen over psychische aandoeningen? Welke woorden, beelden 
en voorstellingen gebruiken we? (schaarbeek, 11 mei)
> wedstrijd voor opleidingen journalistiek ‘goed gek ?! Anders spreken over geestelijke 
gezondheid’: 9 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 22.500

steUn

Antwerpen De Deur Uit studenten journalistiek dialogeren met mensen met 
geestelijke problemen en vermijden aldus de klassieke 
‘problematische’ benadering en verleggen de focus naar 
de menselijke verhalen.

2.500 €
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Universiteit Antwerpen De attitudes meten van vlaamse huisartsen in opleiding 
tegenover mensen met een psychische kwetsbaarheid 
en de frames die ze hanteren, de huisartsen in opleiding 
die studeren aan de Universiteit Antwerpen in contact 
brengen met ervaringsdeskundigen en de meting 
achteraf opnieuw uitvoeren. 

11.500 €

ZnA UKJA: 
Ziekenhuisnetwerk 
Antwerpen, Universitaire 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
Antwerpen

een deproblematiserende communicatie bij 
zorgverstrekkers bevorderen en zelfstigma bij 
cliënten verminderen door het gebruik van frames 
en counterframes in de kinderpsychiatrie in kaart 
te brengen vanuit multi-stakeholders perspectief 
(hulpverleners, jongeren en hun ouders) om zo een 
bewustwordingsworkshop, toolbox en visie te kunnen 
ontwikkelen op maat van het personeel. 

15.000 €

Brussel Departement Management, 
Media & Maatschappij, BA 
Journalistiek

studenten journalistiek van de erasmushogeschool 
Brussel organiseren een multicamdebat over het thema 
‘goed gek?! Anders praten over geestelijke gezondheid’, 
met een panelgesprek en twee tv-reportages, die 
vervolgens gepubliceerd/uitgezonden zullen worden 
op het opleidingsplatform www.erasmix.be en in het 
erasmix Magazine.

2.500 €

entr’Aide des Marolles lancering van een multifamiliale groep voor elke 
persoon die -direct of indirect - betrokken is bij de 
psychopathologie en die zijn familiale ervaringen wil 
delen en overlegmomenten organiseren over dit thema 
tussen mensen uit de psycho-medisch-sociale sector.

15.000 €

elsene Psycho-sociaal centrum st.-
Alexius elsene

Academici, professionelen en ervaringsdeskundigen 
samenbrengen om de opgebouwde expertise  rond 
positieve beeldvorming te verenigen met nieuwe 
inzichten van externe deskundigen en een afsluitend 
panelgesprek organiseren als aanzet voor een reeks 
coachingsessies voor personeel en bewoners om 
hen gevoeliger te maken voor het thema en om een 
reflectieinstrument te ontwikkelen. 

8.000 €

Université libre de Bruxelles eerste- en tweedejaarsstudenten realiseren korte tv-, 
foto-, radio- en internetreportages, in samenwerking met 
masterstudenten beeldverhaal van de esA saint-luc, en 
nemen deel aan de wedstrijd ‘goed gek?! Anders praten 
over geestelijke gezondheid’.

2.500 €

vrije Universiteit Brussel twee groepjes van twee vUB-studenten journalistiek 
zullen voor hun masterproef een journalistiek 
onderzoeksproject over psychische aandoeningen 
uitwerken, met o.a. een journalistieke reportage per 
groepje, die steunt op de richtlijnen van het onderzoek 
‘een inspirerende kijk op de beeldvorming over personen 
met psychische problemen’.

2.500 €

vrije Universiteit Brussel twee groepjes van twee vUB-studenten journalistiek 
zullen voor hun masterproef een journalistiek 
onderzoeksproject over psychische aandoeningen 
uitwerken, met o.a. een journalistieke reportage 
die steunt op de richtlijnen van het onderzoek ‘een 
inspirerende kijk op de beeldvorming over personen met 
psychische problemen’.

2.500 €

Geel centrum voor geestelijke 
gezondheidszorg Kempen

communicatietools uitreiken om hulpverleners 
binnen de geestelijke gezondheidszorg en de 
aanverwante sectoren bewust te maken van het 
effect van stigmatisering in de professionele relatie 
tussen hulpverlener en een persoon met psychische 
kwetsbaarheid.

10.000 €
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Genk Katarsis een theaterproject waarin de bewoners van Katarsis en 
hun leefwereld centraal staan en waarbij het creatieve 
proces op beeld wordt vastgelegd en tentoongesteld 
tijdens het toonmoment en wordt weergegeven in een 
publicatie.

8.000 €

Gent Arteveldehogeschool Studenten Journalistiek en Grafische & Digitale 
Media gaan aan de slag met organisaties die werken 
rond geestelijke gezondheidszorg en maken een 
crossmediaal werk dat een meerwaarde biedt voor de 
organisatie.

2.500 €

Houyet Maison Médicale sur lesse De psychische zorg in landelijke gebieden toegankelijker 
maken, zowel voor patiënten als voor verzorgers.

15.000 €

Kortrijk HOWest studenten Journalistiek informeren zich en doen 
onderzoek naar de framing van mensen met psychische 
problemen en maken tot slot zelf journalistieke 
producten voor radio, televisie, online en print.

2.500 €

lanaken - Rekem OPZc rekem Project rond herstelgericht communiceren met 
personen met een psychische kwetsbaarheid voor 
residentiële hulpverleners in het OPZc rekem en 
ambulante hulpverleners van nOOliM (netwerk regio 
Oost limburg).  

10.000 €

leuven De Hulster Beschut Wonen Onderzoek naar de communicatie over en met 
psychisch kwetsbare mensen en de bevindingen 
verspreiden bij andere zorgorganisaties en in de 
samenleving.

7.500 €

KU leuven sensibiliseren en opleiden van masterstudenten 
journalistiek aan de KU leuven rond de berichtgeving 
over geestelijke gezondheid, waarbij wordt uitgegaan 
van de studie en praktische voorbeelden van frames 
en counterframes, om personen met psychische 
problemen te definiëren.

2.500 €

liège cHr citadelle de liège / 
service UMPs

Een efficiënte en niet-discriminerende 
communicatiestrategie uitwerken rond psychische 
problemen tussen mensen die werkzaam zijn in de 
mentale gezondheidssector, de ‘somatische’ medisch-
verpleegkundige sector en mensen met psychische 
problemen zelf.

15.000 €

Manage Oeuvres des Frères de la 
charité / centre Psychiatrique 
saint-Bernard

Op een andere manier leren communiceren over de 
ouderrol van personen met psychische problemen.

10.000 €

Mechelen - walem PZ Bethaniënhuis via een interventiestudie onderzoeken welke interventies 
in welke mate destigmatiserend werken bij de 
behandeling van psychiatrische patiënten en  tools 
uitwerken om dat stigma bespreekbaar te maken, 
zoals bijvoorbeeld de stigwAPP, een interactieve app 
die de bewustwording van stigmatiserende ideeën 
wil vergroten bij patiënten en medewerkers van PZ 
Bethaniënhuis en AZ sint-Jozef. 

15.000 €

thomas More Mechelen-
Antwerpen

studenten Journalistiek baseren zich op het onderzoek 
‘een inspirerende kijk op de beeldvorming over personen 
met psychische problemen’ om journalistieke producten 
te maken voor radio, tv, print en internet, die een meer 
genuanceerd beeld geven over mensen met een 
psychische aandoening.

2.500 €

Mons Université de Mons Activiteiten organiseren rond kennisopbouw en intervisie 
voor professionals en de teams voorbereiden op de 
integratie met lotgenoten/ervaringsdeskundigen.

5.000 €
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Morlanwelz - carnières Alises Personen met mentale problemen een ambulant 
programma aanbieden zodat ze zich op vlak van 
professionele activiteiten en woonautonomie opnieuw 
kunnen heroriënteren.

12.000 €

schaarbeek l’Aster Onderzoeken en uitwerken hoe elke persoon op bio-
psycho-sociaal niveau kan begeleid worden door 
tegelijkertijd rekening te houden en respect te hebben 
voor zijn psychische eigenheden. 

12.500 €

tournai “les Habitations Protégées”- 
le relais

Modules ontwikkelen voor een betere thuisverzorging 
van personen met psychische problemen.

5.000 €

wevelgem - Gullegem re-Member een andere aanpak uitwerken voor jongeren en 
jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

15.000 €

FONDS GERALD FUTTER

DOelstelling steun aan projecten voor wie zich gestigmatiseerd of uitgesloten voelt. initiatieven die 
mensen helpen hun waardigheid en hun plek in de samenleving te hervinden.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 40.000.

steUn

edegem Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen izw- Universitair 
Forensisch centrum

stop it now: seksueel misbruik bij kinderen voorkomen 
door personen met pedofiele gevoelens en hun 
omgeving te sensibiliseren en onderteunen.

40.000 €

FONDS GAVOORGELUK

DOelstelling Het Fonds gavoorgeluk ijvert voor preventie van depressie en suïcide in vlaanderen. Het 
Fonds wil alle jongeren veerkrachtig maken, nieuwe goede praktijken helpen creëren en 
bestaande evidence-based maken. Het kader is het vlaams Actieplan suïcidepreventie.

reAlisAtie(s) > Prijs ‘Fonds gavoorgeluk’, 1 project kreeg steun voor een bedrag van € 10.000
> 5 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 14.590
> in kader van het actieplan Warme steden wordt op initiatief van het Fonds gavoorgeluk 
een nieuw project Warme scholen opgericht. Met het project ‘Warme scholen’ wil het 
Fonds scholen ondersteunen bij het creëren van de nodige condities om leerlingen goed 
in hun vel te laten voelen, en dit op een veilige en warme plek, zodat ze veerkrachtiger 
worden voor de toekomst. in vijf vlaamse steden (Brugge, gent, leuven, turnhout en 
genk) zullen in totaal tien lerende netwerken worden opgezet waarbinnen telkens 4-5 
scholen (basis en secundair) worden begeleid naar een warme school. Het project 
Warme scholen wordt aangestuurd door Flanders synergy, in samenwerking met 
leefsleutels en het expertisecentrum ervaringsgericht Onderwijs (cegO)

steUn

Brugge logo Brugge-Oostende voorstelling van de acht strategische doelstellingen van 
het actieplan ‘Warme stad Brugge’ om het welbevinden 
van kinderen en jongeren (0-24 jaar) te versterken, 
met accent op de universele preventie en geestelijke 
gezondheidsbevordering.

2.270 €

Gent logo gezond+ Organisatie van een aperitief in het kader van de 
lancering van het actieplan ‘Warme stad gent’.

4.494 €

Gent - sint-Amandsberg De Bleekweide gevoelsplekken integreren in gent waar kinderen en 
jongeren worden aangemoedigd om te leren omgaan 
met hun gevoelens en met beeldmateriaal van het 
wetenschappelijk onderzoek, emotionele remediëring 
filmisch in de kijker zetten.

10.000 €
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Hasselt logo limburg De geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren 
tussen 0 en 24 jaar versterken in vijf vlaamse steden 
(waaronder genk), dankzij een geïntegreerde benadering 
ter bevordering van de geestelijke gezondheid.

1.957 €

Herent logo Oost-Brabant Organisatie van een aperitief in het kader van de 
lancering van het actieplan ‘Warme stad leuven’.

3.512 €

turnhout logo Kempen Organisatie van een aperitief in het kader van de 
lancering van het actieplan ‘Warme stad turnhout’.

3.357 €

FONDS MEDISCH CENTRUM SINT-JOZEF

DOelstelling Ondersteuning van de herstelgerichte activiteiten van het Medisch centrum sint-Jozef.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 2.447.

steUn

Bilzen - Munsterbilzen Medisch centrum st.-Jozef Hippotherapiesessies organiseren voor jonge 
volwassenen met autismespectrumstoornis.

1.500 €

Medisch centrum st.-Jozef een workshop organiseren over de onderliggende 
filosofie van het concept van de Demiclowns dat de 
levenskwaliteit van mensen met dementie wil verhogen 
door een fantasiewereld te creëren waarbinnen ze de rol 
spelen die ze vergeten zijn.

947 €

FONDS VOOR ONDERZOEK IN PSYCHIATRIE 

DOelstelling steun aan onderzoeksprojecten rond niet-farmacologische interventies bij psychische 
stoornissen bij volwassenen gericht op het verbeteren van hun levenskwaliteit.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds voor Onderzoek in Psychiatrie’, selectie in 2018.

RODE NEUZEN FONDS
Financiële partner(s) Medialaan, Belfius

DOelstelling Bevorderen van de geestelijke gezondheid en het psychisch welzijn van kinderen 
en jongeren in vlaanderen en Brussel. Hiervoor wordt een fondsenwerving- en 
mediacampagne opgezet onder de naam ‘rode neuzen Dag’.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘lokale initiatieven voor jongeren met psychische problemen’, steun aan 
lokale projecten die laagdrempelige hulp bieden aan jongeren met psychische problemen 
of preventief willen handelen op het vlak van geestelijke gezondheid van jongeren: 18 
projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 432.158
> projectoproep ‘rode neuzen Dag - inloophuizen voor jongeren’, inloophuizen waar 
jongeren die het psychisch moeilijker hebben, activiteiten en begeleiding kunnen vinden 
in een toffe, warme omgeving. De jury selecteerde in elke provincie een organisatie die 
zich via het rode neuzen Fonds wil inzetten voor het oprichten van een ‘Overkop-huis. 
De steden gent, genk, Mechelen, Oostende en tienen openden in de loop van 2017 een 
Overkop-huis en kregen steun voor een totaalbedrag van € 1.920.560
> dankzij het ingezamelde geld kunnen jongeren voortaan ook terecht op overkop.be, een 
online platform waar ze hun hart kunnen luchten

steUn

Aalst shelter Aalst Meerderjarige jongeren in kwetsbare situaties 
begeleiden tot zelfstandig wonen.

20.000 €

Anderlecht groep intrO een schoolvervangende dagbezigheid zoeken voor 
jongeren uit het secundair onderwijs die in een 
situatie beland zijn waarin ze niet meer of nog slechts 
gedeeltelijk naar school kunnen, willen of mogen gaan.

20.000 €
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Brugge vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling West-
vlaanderen

een groepsgericht aanbod creëren voor ouders en 
kinderen in een echtscheiding  om een veilig en positief 
ontwikkelingsklimaat te creëren voor het kind en te 
voorkomen dat kinderen blijvende, psychische schade 
oplopen.

20.000 €

Destelbergen - Heusden De conventie Een kortfilm maken over psychische problemen bij 
jongeren om dit thema meer bespreekbaar te maken.

20.000 €

Genk cAW limburg een plaats creëren waar jongeren elkaar kunnen 
ontmoeten, deelnemen aan activiteiten en zelf 
activiteiten kunnen organiseren en versterkt worden in 
het sociaal, geestelijk en lichamelijk welbevinden onder 
begeleiding van hulpverleners.

400.000 €

Gent Biezebeize Kinderen met psychische problemen die school lopen 
in het gewoon lager onderwijs laten genieten van 
ondersteuning door het buitengewoon onderwijs type 
3 en 9, zonder dat daarvoor een doorverwijzing moet 
gebeuren.

7.585 €

cAW Oost-vlaanderen een plaats aanbieden waar jongeren in gent tussen 
12 en 25 jaar terecht kunnen met al hun vragen en in 
contact kunnen komen met gespecialiseerde zorg.

400.000 €

Habbekrats via ‘Huis aan Zee’ en het ‘Hoekhuis’ in Kortrijk als 
antennepost, ‘West-vlaanderen Overkop laten gaan’ om 
de impact van het rode neuzenfonds te spreiden in 
de provincie en door een sterk samenwerkingsverband 
met alle zorglijnen bij te dragen tot het psychisch en 
emotionele welbevinden van kinderen en jongeren.

333.500 €

logo gezond+ Jongeren met sociale of emotionele problemen op een 
speelse manier in contact brengen met jongeren- en 
welzijnsorganisaties.

10.000 €

logo gezond+ een laagdrempelig online buddysysteem uitwerken om 
zelfmoord bij studenten te voorkomen.

20.000 €

Hasselt Arktos limburg Activiteiten organiseren voor jongeren met psychsche 
problemen waardoor ze zichzelf kunnen (her)ontdekken, 
energie kunnen opdoen en stappen kunnen zetten voor 
hun toekomst.

20.000 €

Herentals cAW De Kempen een warme plek creëren binnen het JAc waar kwetsbare 
jongeren zich welkom voelen en kunnen deelnemen aan 
activiteiten.

18.687 €

ieper JOc ieper laagdrempelige hulp aanbieden aan jongeren met 
een laag zelfbeeld, agressief gedrag, … door middel 
van groeps- en individuele trainingen en/of sociale 
vaardigheidstrainingen.

7.200 €

leuven An-Bn Oprichting van een inloophuis voor mensen met 
eetstoornissen.

2.500 €

De Wissel een loods in het centrum van tienen omtoveren tot een 
bruisende ontmoetingsplaats voor jongeren tussen 15 
en 25 jaar.

400.000 €

saltare een kookproject opzetten voor Ucll-studenten om 
gezellig samen aan tafel te zitten en via ervaringsleren 
en reflectiemomenten aan de slag te gaan met 
specifieke thema’s.

10.000 €

Mechelen cAW Boom Mechelen lier De kwetsbare jongeren van het regionaal Open 
Jeugdcentrum Mechelen (rOJM) sterker maken en hen 
in contact brengen met hulpverleningsorganisaties.

387.060 €

Poperinge BusO De Ast inrichten van een vrijetijdsruimte voor het time-
outproject waarbij leerlingen met psycho-sociale, 
emotionele of gedragsproblemen kunnen werken aan 
sociale vaardigheden. 

7.914 €
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‘t schildpad Kinderen en jongeren begeleiden bij het omgaan met 
emoties en het ontwikkelen van kracht en psychische 
problemen bespreekbaar maken.

1.800 €

Roeselare centrum geestelijke 
gezondheidszorg ieper-
roeselare-veurne

een pilootproject opstarten voor het vroegtijdig 
detecteren van psychische problemen bij  jongeren uit 
de 3de graad secundair onderwijs in ieper.

20.000 €

centrum geestelijke 
gezondheidszorg ieper-
roeselare-veurne

een creatieve workshop inrichten voor jongeren met 
een hoog risico op het ontwikkelen van een psychische 
problematiek om rond hun moeilijkheden te werken of 
hun identiteit mee vorm te geven.

20.000 €

sint-Jans-Molenbeek Awel Online tools ontwikkelen voor kinderen en jongeren met 
psychische problemen en hen leren het digitale platform 
op een goeie manier te gebruiken.

186.520 €

D’Broej Jeugdwerkers opleiden in ervaringsgericht leren en 
adventure therapy, kwaliteitsvolle en avontuurlijke 
time-outs organiseren voor jongeren die afhaken en 
investeren in duurzaam materiaal.

19.952 €

FRIENDS OF COMMUNITY HELP SERVICE FUND

DOelstelling Filantropen steunen projecten die in het engels informatie, hulp en mentale begeleiding 
geeft aan al wie in België daarom vraagt.

FONDS VRIENDEN VAN HOF ZEVENBERGEN

DOelstelling Filantropen steunen projecten om een gastvrij huis voor verstilling en ontmoeting uit te 
bouwen en te beheren, voor mensen die om allerlei redenen nood hebben aan een time-
out.

FONDS VRIENDEN VAN REUMANET

DOelstelling Filantropen steunen projecten die zich inzetten voor de psychische, sociale en 
lichamelijke gezondheid van reumapatiënten in vlaanderen.

geZOnDHeiDsPrOMOtie en Preventie

MAATSCHAPPELIJKE WAARDEN EN VOORKEUREN INTEGREREN IN HET BESLUITVORMINGSPROCES VOOR 
TERUGBETALING VAN GEZONDHEIDSINTERVENTIES

DOelstelling Maatschappelijke waarden en voorkeuren inzake terugbetaling van 
gezondheidsinterventies bevragen en integreren in het besluitvormingsproces. Uitwerken 
van een haalbare benadering en aangepaste methodologieën.

reAlisAtie(s) Publicatie ‘een discursieve blik op burgerdeliberatie: het hoe en waarom van 
discoursanalyse bij deliberatieve processen’. Wat kan de bijdrage zijn van een 
discoursanalyse aan publieke deliberaties waarin burgers zich uitspreken over 
maatschappelijke kwesties?. Dit rapport is gebaseerd op de ervaringen opgedaan met 
de discoursanalyse van het Burgerlabo over ‘terugbetalingen in de gezondheidszorg’ en 
op een methodologische rondetafel over ‘Discoursanalyse als methode in deliberatieve 
processen’.

ARBEIDSONGESCHIKTHEID/INVALIDITEIT EN RE-INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT
Financiële partner(s) riZiv

DOelstelling Dialoog met artsen, georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting op vraag van het 
riZiv, over arbeidsongeschiktheid/invaliditeit en re-integratie op de arbeidsmarkt.

reAlisAtie(s) > zes ronde tafels ‘Weer aan het werk na arbeidsongeschiktheid/invaliditeit’ 
> publicatie ‘Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid/invaliditeit: het standpunt 
van artsen en werkgevers’. Uitwisselingsmomenten tussen vertegenwoordigers van 
werkgevers en artsen: over drempels, verantwoordelijkheden en hefbomen bij de re-
integratie van langdurig zieke werknemers
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GLOBAL BURDEN OF DISEASE - INDEPENDENT ADVISORY COMMITTEE
Operationele partner(s) london school of Hygiene & tropical Medicine

Financiële partner(s) Bill & Melinda gates Foundation, King Baudouin Foundation Us

DOelstelling een adviescomité voor een zeer uitgebreid initiatief rond het assessment van de 
volksgezondheid op mondiaal niveau.

reAlisAtie(s) > the global Burden of Disease (gBD) geeft een jaarlijks overzicht van de gezondheid in 
de wereld. gBD wordt geleid door het institute of Health Metrics and evaluation (iHMe), 
University of Washington. Met financiële steun van de Bill & Melinda gates Foundation, 
heeft het iHMe een ‘independent Advisory committee’ voor gBD opgezet. Dit comité 
wordt geleid door professor Peter Piot van de london school of Hygiene & tropical 
Medicine en wordt ondersteund door de Koning Boudewijnstichting. Het adviescomité 
geeft richtlijnen en advies aan de onderzoekers van gBD
>> symposium ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de global Burden of Disease 
study (seattle, 26 en 27 september)
>> bijeenkomsten van het Advisory committee (seattle (verenigde staten), 15 en 16 mei 
en Delhi (india), 15 en 16 november)

FONDS BYX - NE TOURNONS PAS AUTOUR DU POT !
Operationele partner(s) Question santé asbl

DOelstelling steun aan basisscholen in Brussel en Wallonië die zich inzetten om de staat, de toegang 
en het beheer van hun sanitaire installaties te verbeteren.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds BYX - ne tournons pas autour du pot !’: 35 projecten kregen steun 
voor een totaalbedrag van € 171.007.

steUn

Anderlecht ecole Primaire du 
scherdemael

renovatie en herinrichting van het sanitair blok om de 
netheid, hygiëne en intimiteit te verbeteren. 

5.000 €

Awans - Villers-l’Évêque comité scolaire et Pouvoir 
Organisateur des ecoles 
libres d’Awans

Herinrichting van de toiletruimte en de kinderen 
sensibiliseren voor hygiene en duurzaam waterverbruik. 

5.000 €

charleroi ecole communale du roton 
Primaire et Maternelle de la 
ville de charleroi

De thema’s van de symfonieën van Beethoven gebruiken 
voor de herinrichting, renovatie en verfraaiing van de 
toiletten. 

3.750 €

ecole fondamentale de 
l’Alouette

De toiletten aantrekkelijker maken en de kinderen 
sensibiliseren voor het belang van hygiëne en handen 
wassen. 

5.000 €

Pouvoir organisateur de 
charleroi

Herinrichting van de toiletruimte en een charter opstellen 
voor een hygiënisch en doordacht toiletgebruik. 

4.500 €

Pouvoir organisateur de 
charleroi

scheidingswanden aanbrengen, twee urinoirs en 
twee grotere toiletten installeren, een muurvuilbak 
en een papierdistributeur installeren, de toiletruimte 
aangenamer maken met muziek en een lekker geurtje, 
een charter opstellen rond het handenwassen, 
waterfonteintjes installeren, twee wastafels vervangen 
en een toilet installeren in het siestalokaal.

5.000 €

Dison - Andrimont École Primaire spécialisée de 
la FWB Andrimont

vernieuwing van de toiletruimte en de kinderen 
sensibiliseren voor een doordacht waterverbruik. 

4.957 €

elsene ecole saint André renovatie van de toiletruimte van de speelplaats 
van de lagere school, een toiletcharter opstellen, een 
waterambassadrice en een pilootklas hygiëne en 
gezondheid aanstellen en de toiletten mooier maken in 
samenwerking met de ouders. 

5.000 €

esneux - tilff les ecoles chrétiennes 
esneux-tilff section institut 
saint-Michel

De toegankelijkheid van de toiletten verbeteren, de 
toiletten herinrichten en de leerlingen sensibiliseren voor 
een doordacht en hygiënisch toiletgebruik. 

5.000 €
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Farciennes ecoles libres de Farciennes renovatie en herinrichting van de toiletten en iedereen 
sensibiliseren voor een hygiënisch toiletgebruik. 

5.000 €

Flémalle ecole notre-Dame de Flémalle Herinrichting van de toiletruimte en de leerlingen 
sensibiliseren voor respect, netheid en hygiëne. 

5.000 €

institut du sacré coeur de 
Flémalle

Herinrichting van de toiletruimte en de kinderen 
sensibiliseren voor hygiëne en duurzaam waterverbruik. 

5.000 €

Fléron - Romsée comité des Fêtes de l’ecole 
libre de romsée

De toiletruimte renoveren in samenwerking met het 
oudercomité en een affichecampagne organiseren voor 
en door de leerlingen voor een goed gebruik van de 
toiletten. 

5.000 €

Gerpinnes ecole Fondamentale de la 
Fédération Wallonie Bruxelles 
de gerpinnes

renovatie van de toiletruimte. 5.000 €

Herve ecole Fondamentale libre 
subventionnée de Herve

renovatie van de toiletruimte en iedereen sensibiliseren 
voor een doordacht en hygiënisch toiletgebruik. 

5.000 €

liège comité scolaire institut saint-
louis

renovatie, aanpassing en vervanging van de oude 
toiletten en een pedagogisch project opstarten rond 
respect voor de toiletten en een correct en hygiënisch 
gebruik ervan. 

5.000 €

ecole sainte-Walburge renovatie van de toiletten, het energieverbruik in de 
toiletten verminderen en pedagogische activiteiten 
organiseren rond hygiëne en waterverbruik. 

3.500 €

liège - Bressoux eFls saint-remacle renovatie van het sanitair blok van de speelplaats, 
installatie van twee toiletten en wastafels en de 
leerlingen doen nadenken over hun verantwoordelijkheid 
en hun taak als ecoburgers. 

5.000 €

Namur - Bouge ecole sainte Marguerite 
Bouge

Herinrichting van de toiletruimte en de kinderen 
sensibiliseren voor hygiëne en duurzaam waterverbruik. 

5.000 €

Nassogne - Forrières ecole communale de la 
lhomme

volledige renovatie van de toiletruimte om er een 
rustgevende en intieme plek van te maken. 

5.000 €

Neufchâteau ecole libre saint-Joseph 
neufchâteau

renovatie en herinrichting van de toiletten. 5.000 €

Nivelles ecole Fondamentale et lycée 
de l’institut de l’enfant Jesus

renovatie en herinrichting van de toiletruimte na een 
affichewedstrijd waarbij de leerlingen hun ontwerpen en 
ideeën konden voorstellen. 

5.000 €

Ottignies-louvain-la-
Neuve - louvain-la-
Neuve

escalpade De toiletten toegankelijker maken voor de leerlingen 
van het type 4 en hun autonomie stimuleren op vlak 
van communicatie, maar ook op vlak van voeding en 
hygiëne. 

4.800 €

Philippeville ecole communale de surice renovatie van de toiletten en kinderen via gesproken 
berichtjes en muziek sensibiliseren voor hygiëne en 
netheid.

4.500 €

Quaregnon e.e.s.P.s.c.F. een sanitaire ruimte installeren voor de kinderen van t2 
en met het syndroom van Down en hen sensibiliseren 
voor hygiëne en netheid. 

5.000 €

Rebecq ecole saint-géry Meer toiletten installeren, de toiletten hygiënischer en 
comfortabeler maken, intimiteit verzekeren, de kraantjes 
aanpassen en het waterverbruik verminderen en energie 
in de toiletruimte besparen. 

5.000 €

saint-Ghislain Athénée royal saint-ghislain renovatie van de toiletruimte en de leerlingen 
sensibiliseren voor hygiëne en netheid. 

5.000 €

schaarbeek institut sainte Marie-
Fraternité

nieuwe toiletten installeren en iedereen sesnibiliseren 
voor hygiëne en netheid. 

5.000 €

seraing ecole Fondamentale libre 
casa nostra

renovatie van de toiletten en een ludiek project 
opstarten rond hygiëne, propere en aangename toiletten 
en een duurzaam water- en energieverbruik. 

5.000 €
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ecole notre-Dame de seraing Herinrichting van de toiletruimte. 5.000 €

sprimont ecole libre emmanuel 
dépendant du PO des ecoles 
libres catholiques de 
sprimont-trooz

Herinrichting van de toiletruimte en de kinderen 
sensibiliseren voor een hygiënisch en doordacht 
toiletgebruik en duurzame investeringen. 

5.000 €

thuin Athénée royal de thuin extra toiletten, urinoirs en wastafels plaatsen en de 
toiletruimtes herinrichten en verbeteren. 

5.000 €

Verviers centre scolaire saint Michel renovatie en herinrichting van de toiletruimte en een 
sensibiliseringsactie starten voor een doordacht en 
hygiënisch toiletgebruik. 

5.000 €

watermaal-Bosvoorde ecole de la sainte-Famille Herinrichting van de toiletruimtes en activiteiten 
organiseren of pedagogische tools uitwerken om de 
kinderen te sensibiliseren voor een gedragsverandering. 

5.000 €

institut de l’Assomption vier toiletten ombouwen tot droge toiletten en de 
kinderen opleiden tot toekomstige ecoburgers die zelf 
de verantwooredlijkheid nemen voor hun gezondheid en 
een duurzame omgeving. 

5.000 €

FONDS VAN MULDERS-MOONENS

DOelstelling Onderzoek rond gezondheidsbevordering en ziektepreventie ondersteunen.

reAlisAtie(s) > het Fonds van Mulders-Moonens startte een onderzoek dat een antwoord moet bieden 
op de vraag: welke zijn de beste strategieën om de resultaten van onderzoek op het 
gebied van preventie en gezondheidspromotie te benutten op maatschappelijk vlak ? Om 
een eerste actie af te bakenen, spitste het Fonds zich toe op het thema van gezondheid 
en welzijn op het werk. een consortium UlB-vUB voerde dit onderzoek uit 
> publicatie ‘Overdracht van onderzoeksresultaten inzake ziektepreventie en 
gezondheidspromotie op het werk vergemakkelijken. Kennisdeling tussen onderzoeks-, 
arbeidsmarkt- en gezondheidsactoren’. Hefbomen en remmen voor de uitvoering van een 
beleid voor preventie en gezondheidspromotie op het werk
> lanering van de projectoproep ‘Ondersteuning voor de overdracht van de resultaten 
van het onderzoek inzake preventie / gezondheidsbevordering op het werk naar de 
arbeidswereld’

FONDS VOOR VOEDING EN WELZIJN VAN DE FEDERATIE VOEDINGSINDUSTRIE - FEVIA
Partner(s) FeviA

DOelstelling Het Fonds voor voeding en Welzijn van de Federatie voedingsindustrie (FeviA) 
verleent steun aan projecten in België die gezonde voedingsgewoonten en voldoende 
lichaamsbeweging bevorderen.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds voor voeding en Welzijn van de Federatie voedingsindustrie - 
FeviA’: 11 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 48.297.

steUn

Antwerpen stedelijk lyceum Quellin 
Antwerpen

De speelplaats ombouwen tot een gezonde, groene 
beweegplaats met buitenfitnesstoestellen die tijdens 
pauzes, lessen en zelfs na school leerlingen en familie 
kunnen stimuleren om te bewegen en met een leuke 
kiosk waar iedereen terecht kan voor gezonde snacks 
en drankjes die zelf worden gemaakt tijdens de 
praktijklessen met groenten uit eigen tuin.

5.000 €

Barvaux-sur-Ourthe la Maison source Kwetsbare, jonge ouders en hun kinderen sensibiliseren 
voor gezonde voeding en meer beweging.

4.848 €

colfontaine - wasmes la petite Maison du Peuple de 
colfontaine

een sensibiliseringsactie opzetten rond gezonde 
voeding aan de hand van een collectieve moestuin, een 
gemeenshapskeuken en workshops rond voeding.

1.000 €
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liège eclat de rire Kinderen tussen 5 en 12 jaar sensibiliseren voor 
gezonde voeding en meer beweging en hen een 
stappenteller geven.

5.000 €

Mechelen emmaüs Jeugdzorg een educatief natuurproject opstarten en een moestuin, 
groene hoekjes, een groen dak en bijenkorven plaatsen.

5.000 €

Jongerenwerk Mechelen 
(J@M)

gezonde tussendoortjes bevorderen bij kansengroepen 
(vooral jongeren en kinderen) door bakfietsen met 
fruit en gezonde snacks aan te bieden en via ludieke 
acties de eetgewoontes van de doelgroep structureel 
verbeteren.

5.000 €

Menen Wereldtuin Menen Menense jongeren en niet-begeleide minderjarige 
vluchtelingen uit het opvangcentrum van Menen 
samenbrengen om gezond en budgetvriendelijk te koken 
en op pad gaan in enkele buurten in Menen waar veel 
gezinnen met kinderen uit kansengroepen wonen, om 
laagdrempelige workshops te geven rond voeding en 
beweging.

2.600 €

Oosterzele vereniging De leefschool 
Oosterzele

een groene schoolspeelplaats creëren en een Finse 
looppiste aanleggen om het dagelijkse loopparcours van 
de leerlingen nog aantrekkelijker te maken.

5.000 €

schaarbeek ecole la vertu De leerlingen sensibiliseren voor gezonde voeding en 
beweging door middel van een biologische moestuin, 
eetbare bessen, paddenstoelenteelt, het klaarmaken 
van biologische maaltijden, het herinrichten van de 
speelplaats en het geven van een opleiding Brain gym.

5.000 €

Kind en Preventie - zÎta inloop 
Dansaert

Ouders met jonge kinderen uit kansengroepen 
gaan samen aan de slag om gezond, duurzaam en 
prijsbewust te kokkerellen en te bewegen.

4.849 €

Vorselaar gesubsidieerde vrije lagere 
Oefenschool

De vorselaarse jeugd stimuleren voor een gezonde 
levensstijl in harmonie met de natuur en daarvoor een 
moderne uitvoering van de klassieke fit-o-meter bouwen, 
aangevuld met outdoor fitnesstoestellen en spannende 
e-uitdagingen op het  scholendomein. 

5.000 €

FONDS VRIENDEN VAN DESIGNERS AGAINST AIDS

DOelstelling Filantropen steunen Hiv/aids-projecten en vertrekken daarbij vanuit de jongerencultuur 
en hun favoriete muziek-, mode- en sporthelden.

FONDS VRIENDEN VAN DOCTORS4DOCTORS

DOelstelling Filantropen steunen projecten rond de zorg voor artsen: medische hulp, psychologische 
begeleiding, het leren van vaardigheden rond afbakening, organisatie en teamwerking in 
de praktijk.

FONDS VRIENDEN VAN EUFOREA

DOelstelling Filantropen steunen projecten om allergieën, luchtwegenaandoeningen en astma in 
europa aan te pakken, met optimale verzorgingstrajecten, en vormingen voor patiënt en 
medische gemeenschap.

OUDeren

LEVENSKEUZES VAN 60-PLUSSERS

DOelstelling Hoe kijken de 60-plussers in België aan tegen het ouder worden en het eventuele verlies 
van autonomie? Hoe bereiden zij zich daarop voor? Wat zijn hun  behoeften? De Koning 
Boudewijnstichting liet een uitgebreid onderzoek voeren dat een antwoord biedt op deze 
vragen.
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reAlisAtie(s) > op vraag van de Koning Boudewijnstichting voerde het onderzoeksbureau indiville 
een onderzoek bij een representatieve groep van meer dan 2.000 Belgen tussen 60 
en 85 jaar oud, die (nog) niet hulp-behoevend zijn, om hun visie op ouder worden, hun 
verwachtingen en bezorgdheden te capteren
> publicatie ‘Zoom: levenskeuzes van 60-plussers’ met de bekendmaking van de 
resultaten van de Barometer ‘levenskeuzes op latere leeftijd’ 

PALLIATIEVE ZORG

DOelstelling De Koning Boudewijnstichting wil een project starten rond palliatieve zorg. rondetafel 
om te peilen wat de belangen en noden zijn in de praktijk.

reAlisAtie(s) ronde tafel ‘palliatieve zorg’, luisteren naar de verschillende actoren om te begrijpen wat 
de belangen en noden zijn in de praktijk (Brussel, 29 november).

TUBBEMODEL VOOR WOONZORGCENTRA

DOelstelling een ander zorgmodel voor ouderen in woonzorgcentra ingang doen vinden.

reAlisAtie(s) > vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 12.500
> studiereis ‘tubbemodellen, visits to the Belgian pilot projects’. Bezoek van de 2 
Zweedse projectleiders aan de 5 pilootprojecten in België met als doel te kijken hoe de 
implementatie van het Zweedse ‘tubbemodellen’ in België kan gebeuren (6-10 februari)
> onderzoeksopdracht aan thomas More Kempen en de Haute ecole robert schuman 
(libramont) voor een evaluatie van de pilootprojecten om na te gaan hoe en waarom het 
tubbemodel bijdraagt tot een meer kwaliteitsvolle ouderenzorg

steUn

Andenne - seilles centre sainte-Barbe testen van het model tubemodellen door het aan 
te passen aan de realiteit van het rusthuis  en door 
rekening te houden met de huidige regelgeving.

2.500 €

Ardooie Open Kring een pilootproject lanceren dat geïnspireerd is op het 
Zweedse tubemodellen binnen de ouderenzorg in de 
regio Ardooie.

2.500 €

Neerpelt Woon en zorgcentrum sint 
Jozef

De inspraak en betrokkenheid van de bewoners van 
een woonzorgcentrum verhogen, naar analogie met de 
Zweedse tubbemodellen.

2.500 €

Plombières - Moresnet inago residence regina nieuwe woonvoorzieningen aanbieden naar het 
Zweeds model tubemodellen die gebaseerd zijn op 
co-management waardoor de bewoners hun eigen 
leefregels kunnen bepalen.

2.500 €

steenokkerzeel - 
Melsbroek

goddelijke voorzienigheid De betrokkenheid van de bewoners van het  
woonzorgcentrum Floordam vergroten.

2.500 €

FILO D’ARGENTO - VRIJWILLIGERSNETWERK VOOR OUDEREN

DOelstelling een vrijwilligersnetwerk oprichten voor ouderen dat informele steun verleent.

reAlisAtie(s) > één project kreeg steun voor een bedrag van € 25.000
> onderzoeksopdracht aan Atanor voor een screening van de Belgische 
implementatieprojecten van het italiaanse project ‘Filo d’argento’ (vrijwilligersnetwerk, 
bereikbaar via een groen nummer, om oudere mensen bij te staan)

steUn

Brussel Kenniscentrum WWZ De haalbaarheid onderzoeken van een centraal 
oproepnummer en een online platform voor 
hulpbehoevende of kwetsbare ouderen die informele 
steun en thuishulp zoeken in Brussel.

25.000 €
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KWETSBARE OUDEREN ONDERSTEUNEN: THUIS EN IN DE BUURT

DOelstelling Hoe in je vertrouwde buurt blijven wonen, leven en participeren? Mobiel of ‘outreachend’ 
werken als hefboom voor buurtgerichte zorg en ondersteuning van ouderen in hun 
thuisomgeving.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Kwetsbare ouderen ondersteunen: thuis en in de buurt’, hoe in 
je vertrouwde buurt blijven wonen, leven en participeren? Mobiel of ‘outreachend’ 
werken als hefboom voor buurtgerichte zorg en ondersteuning van ouderen in hun 
thuisomgeving: 24 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 371.866
> publicatie ‘Kwetsbare ouderen thuis ondersteunen. lokale krachten bundelen’. 
Zelfregie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid van kwetsbare, thuiswonende ouderen 
versterken
> onderzoeksopdracht aan lyragen voor het mappen en analyseren van innovatieve 
en beloftevolle praktijken en het mappen van een diverse groep van betrokken 
sleutelactoren, waaronder ook de (kwetsbare) ouderen zelf

steUn

Antwerpen Antwerpen aan ‘t woord De betrokkenheid van bewoners en kwetsbare ouderen 
verhogen en thuizorgdiensten en een buurtgericht 
zorgbeleid uitwerken om het experiment van de 
Kangoeroestraten te verankeren.

10.000 €

Avelgem sociaal Huis Avelgem - dienst 
Woon-Zorg

Mensen die worstelen met het verlies van hun partner 
en moeilijk aanknoping vinden met een sociaal netwerk 
extra aandacht geven en met hen contact maken en 
houden. 

20.000 €

Bastogne Quartiers de vie Jonge senioren helpen een groep vrijwillige jongeren 
bij het onderhoud van de moestuin van 70-plussers die 
de tuin zelf niet meer kunnen onderhouden waardoor 
intergenerationele contacten aangemoedigd worden.

10.000 €

Berlaar lokaal Dienstencentrum 
De sprankel (WZc sint-
Margaretha) rusthuizen 
Zusters van Berlaar

een verhalenproject en een duurzaam buurtnetwerk 
rond ouderen opzetten,  eventueel aangevuld met 
gerichte professionele thuiszorg om op termijn te 
streven naar maximale regie en eigenaarschap van de 
dorpsgemeenschap.

20.000 €

Bocholt OcMW Bocholt een ‘Bezoekploeg’ gaat proactief naar ouderen toe 
om hen te informeren en te peilen of ze thuis zorg of 
ondersteuning van een ‘Bocholtgezel’ nodig hebben.

20.000 €

Braine-le-château commune de Braine-le-
château - Plan de cohésion 
sociale

Ouderen helpen om in hun eigen buurt ouder te worden 
door een betere communicatie vanuit de gemeente 
en door het openstellen van een informele opvang- en 
ontspanningsplek.

5.000 €

Brussel service d’Aide aux seniors 
bruxellois

Personen met dementie samenbrengen en een sociaal 
netwerk uitbouwen om depressie tegen te gaan.

10.000 €

ciney Maison Médicale Medici instaan voor het welzijn en de levenskwaliteit van 
ouderen en hun mantelzorgers.

18.425 €

etterbeek Buurtwerk chambéry Buurtwerk chambéry zet een structurele samenwerking 
op met formele gemeentelijke en medische diensten om 
meer senioren op meer manieren te kunnen helpen.

20.000 €

evere iZH Hobby Ouderen helpen om hun laatste levensjaren door te 
brengen in alle rust, omgeven door vrienden en geliefde 
buren en ondersteund door de nodige psycho-sociale en 
gezondheidszorgen door professionals.

17.500 €

Frasnes-lez-Anvaing - 
Frasnes-lez-Buissenal

conseil consultatif des Ainés 
de Frasnes lez Anvaing

een consultatieruimte inrichten om de ouderen van 
het dorp Frasnes lez Anvaing te helpen om de beste 
oplossingen te vinden voor hun verblijfplaats en 
welbevinden.

11.600 €
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Geel sociaal Huis geel een verbindingscoach aanstellen als spil tussen 
buurtzorg, welzijnszorg, gezondheidszorg, sociale 
economie en dienstverlening in geel en een lokaal 
zorgcontinuüm uitbouwen om langer thuiswonen bij 75+ 
te ondersteunen.

20.000 €

Gembloux resanesco Organiseren van intergenerationele animaties met 
schrijfworkshops en debatten om ouderen de kans te 
geven zich te ontplooien, mensen te ontmoeten en te 
helpen, en hun kennis te delen.

5.800 €

Genk OcMW genk samenwerking op lokaal vlak zodat ook kwetsbare 
ouderen en mantelzorgers de zorg en ondersteuning 
krijgen die ze nodig hebben en professionelen en 
vrijwilligers aan huis, op straat of in lokale organisaties 
laten komen om contacten te leggen en waar nodig 
ondersteuning te bieden.

15.000 €

Gent OcMW gent een woonmobiel met pop-up huiskamer ondersteunt 
senioren in een sociale woonwijk met info over 
ergotherapie en woningaanpassingen zodat ze langer 
zelfstandig thuis kunnen wonen.

20.000 €

Hamois groupe d’Action locale 
condroz-Famenne

Ouderen thuis bezoeken om een luisterend oor te bieden 
en te helpen waar nodig.

10.000 €

Hasselt OcMW Hasselt OcMW Hasselt spoort in een kwetsbare buurt 
thuiswonende 80-plussers op om hen te koppelen aan 
buurtbewoners die hen in geval van nood (tijdelijk) 
kunnen bijstaan.

20.000 €

ieper Zorgnetwerk ieper een nieuwe maandelijkse ontmoetingsactiviteit 
‘samen tafelen’ opstarten waarbij buurtbewoners 
worden geïnformeerd over hun rechten, het hulp- en 
dienstverleningsaanbod, .... 

20.000 €

Jette cPAs de Jette Buurtondersteuning voor senioren die hulp nodig 
hebben, eenzaam zijn en hen de kans geven 
autonomoom te blijven.

17.402 €

leuven Zorg leuven / lokaal 
Dienstencentrum edouard 
remy

een buurtwerker inschakelen om de gezondheid en het 
welbevinden van bewoners te versterken door een zo 
goed mogelijk antwoord te geven op hun zorgnoden en 
hulpvragen.

20.000 €

Modave - strée-lez-Huy gal Pays des condruses Buurtondersteuning aanbieden aan kwetsbare ouderen. 18.000 €

Mons - Ghlin Maison Médicale de ghlin Ouderen helpen om zo lang en zo comfortabel mogelijk 
thuis te blijven wonen door het aanbieden van thuishulp 
met een maatschappelijk werkster, buurtvervoer en 
medische apparatuur.

12.000 €

sombreffe - Boignée Un nouveau chapitre een kippenren inrichten om het gevoel van nuttigheid 
van de gebruikers te verhogen, de banden met de 
dorpelingen aan te halen en het isolement van de 
ouderen van het dorp te doorbreken door activiteiten te 
organiseren waarbij de eieren bereid worden.

11.139 €

Zwevegem gemeentebestuur Zwevegem Bundelen van krachten rond nieuwe buurtinitiatieven 
zoals een dorpsrestaurant i.s.m. de lokale 
woonzorgcentra, om Zorgnet Zwevegem verder uit te 
bouwen.

20.000 €

EUROPEAN FOUNDATIONS’ INITIATIVE ON DEMENTIA
Partner(s) european Foundations’ initiative on Dementia

Operationele partner(s) network of european Foundations, robert Bosch stiftung, Fondation Médéric Alzheimer, the Atlantic 
Philanthropies, genio trust

DOelstelling europese prijzen voor lokale projecten die mensen met dementie integreren in hun eigen 
buurt of dorp.
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reAlisAtie(s) Projectoproep ‘eFiD call for awards 2017 - valuing the expertise of people living with 
dementia’, europese prijzen voor lokale projecten die mensen met dementie integreren in 
hun eigen buurt of dorp: 12 initiatieven in 10 europese landen kregen steun, onder meer 
het ventiel uit Harelbeke.

FONDS GENERET

DOelstelling een gebouw een nieuw leven geven door het om te vormen tot een woning voor mensen 
die hun autonomie verliezen of die geïsoleerd zijn, en onderzoek naar zeldzame ziekten 
steunen.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 250.000.

steUn

Anderlecht renovassistance een oude dorpsbibliotheek renoveren om er drie 
wooneenheden te creëren voor personen met een laag 
inkomen.

250.000 €

FONDS MALOU MALOU EN FONDS PERANO

DOelstelling steun voor baanbrekend onderzoek voor een betere levenskwaliteit van ouderen met een 
neurodegeneratieve aandoening.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fondsen Malou Malou en Perano’: 2 projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 150.934
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaten 2017 (tervuren, 28 februari 
2018)

steUn

Anderlecht UlB - Hôpital erasme ‘Beter leven met dementie’ - psycho-educatie voor 
mantelzorgers van personen met dementie.

70.000 €

leuven KU leuven De dementie stepdance revolutie : een multi methode 
onderzoek naar exergames voor personen met 
dementie.

80.934 €

FONDS HÉLÈNE EN GEORGES SERVAIS-RENIER

DOelstelling steun voor projecten rond infrastructuur (met uitzondering van vastgoedwerken), 
animatie en sociale bijstand voor bewoners van het rusthuis Maison Françoise schervier 
in embourg.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 10.262.

steUn

chaudfontaine - 
embourg

Maison de repos Françoise 
schervier

vier fauteuils zonder wieltjes aankopen voor verwarde 
personen, het kinesitherapielokaal inrichten en 
zintuiglijke panelen installeren.

10.262 €

FONDS ANICK SIMEON

DOelstelling steun aan initiatieven voor personen met dementie en voor inwoners van woon- en 
zorgcentra in de streek van Florenville.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 10.500.

steUn

libramont-chevigny Haute ecole robert schuman 
- centre ressOrt

een onderzoek voeren bij actoren van op het veld om de 
noden in kaart te brengen en de middelen die nodig zijn 
om de netwerken te versterken van oudere mensen die 
thuis of in een instelling wonen.

10.500 €



ActiviteitenverslAg 2017 : uw selectie 

109/293

FONDS JEAN VAN LANCKER

DOelstelling Projecten die mensen met autisme begeleiden. steun aan initiatieven die zich inzetten 
voor ouderen. 

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 7.500.

steUn

saint-Georges-sur-
Meuse

Aide aux Autistes Adultes - 
Mistral

voor de ontspanningsruimte nieuwe sterke, afwasbare, 
zware zetels aankopen die de oudere bewoners meer 
comfort bieden.

7.500 €

levensKWAliteit vAn PAtiËnten

TRANSFORM
Partner(s) la caixa Foundation (spanje), compagnia di san Paolo (italië), graham Boeckh Foundation (canada), robert 

Bosch stiftung (Duitsland), Fondation de France (Frankrijk), Fund Dr. Daniël De coninck, beheerd door de 
Koning Boudewijnstichting

DOelstelling lancering van het transnational Forum on integrated community care (transForm). 
een partnerschap van stichtingen en Fondsen in europa en canada. Het internationale 
partnerschap wil het concept ‘integrated community care’ op de kaart te zetten. Zij 
investeren in nabije, niet-residentiële zorg en ondersteuning, thuis en in de buurt. 
essentieel daarbij is de samenwerking tussen buurtactoren en zorgprofessionelen. De 
uitbouw van de eerstelijn en het bundelen van krachten die lokaal op wijk- en buurtniveau 
inzetbaar zijn, staan centraal. 

reAlisAtie(s) > samenstelling partnerschap en installatie van het steering committee
> de coördinatie van het intiatief gebeurt door neF, het network of european Foundations
> steun voor een totaalbedrag van € 60.000

steUn

Brussel network of european 
Foundations for innovative 
cooperation (neF)

Het transnationaal Forum over geïntegreerde 
communautaire zorgen wil intersectoriële en 
interprofessionele samenwerkingen ontwikkelen om de 
kwaliteit van de zorg en de levenskwaliteit van individuen 
en kwetsbare gemeenschappen te verbeteren.

60.000 €

FONDS A CHACUN SON CERVIN

DOelstelling Het Fonds ondersteunt onderzoek naar leukemie, bloedziekten en kinderkanker. Het 
organiseert ook bergvakanties voor jongeren die worden behandeld in het universitaire 
ziekenhuis saint luc (Brussel) en dit als onderdeel van het genezingsproces.

reAlisAtie(s) een 10-tal jongeren hebben deelgenomen aan een bergvakantie in Zermatt (Zwitserland) 
als onderdeel van hun genezingsproces.

FONDS ALINE
Operationele partner(s) stichting voor Alzheimer Onderzoek

DOelstelling steun aan medisch-wetenschappelijk onderzoek (fundamenteel en klinisch onderzoek), 
alsook steun aan projecten voor patiënten i.v.m. mobiliteit en zorgverlening thuis of in 
gespecialiseerde centra.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 225.000.
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steUn

Anderlecht Infirmiers de rue asbl Benaderen van daklozen, hen motiveren om te zorgen 
voor hun hygiëne en hun gezondheid, de dialoog 
met administratieve en zorgdiensten herstellen, hen 
begeleiden bij het zoeken van een woning via een 
globale psychisch-medisch-sociale aanpak, en hen 
helpen om opnieuw duurzaam deel te nemen aan de 
maatschappij.

25.000 €

ukkel PsyPluriel-Pastur versterken van het huidige netwerk, oprichten van 
nieuwe centra, betrekken van patiëntenverenigingen, 
opleiden van ervaringsdeskundigen en versterken van 
de communicatie (website, online uitwisselingsplatform, 
publieke conferenties), om het psychologisch-educatief 
programma ‘Beter begrijpen van bipolaire stoornissen’ te 
consolideren.

50.000 €

waregem Fondation pour la recherche 
sur la maladie d’Alzheimer

Onderzoek rond de behandeling van cognitieve 
disfuncties bij mensen met dementie. gezamenlijke 
steun van het Fonds Aline en het Fond A.B.

150.000 €

FONDS BACK ON TRACK

DOelstelling Bevordering van levenskwaliteit van kankerpatiënten met een bijzondere aandacht voor 
projecten van het AZ Maria Middelares te gent.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 11.000.

steUn

Gent AZ Maria Middelares cold caps aankopen om haaruitval tijdens 
chemotherapie tegen te gaan.

5.000 €

AZ Maria Middelares individuele looptrainingen organiseren onder 
professionele begeleiding voor een groep ex-
kankerpatiënten.

6.000 €

FONDS JACQUELINE BRULEZ

DOelstelling steun aan projecten die de levenskwaliteit verbeteren voor patiënten op de diensten 
pediatrie van ziekenhuizen in het Kortrijkse.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 3.960.

steUn

Kortrijk AZ groeninge een zorgrobot gebruiken op de afdeling 
kindergeneeskunde om kinderen te ondersteunen, te 
entertainen en af te leiden bij pijnlijke procedures.

1.745 €

gezondheidszorg Heilige 
Familie- De Korbeel

een aantal houten speeltuigen vervangen en een nieuwe 
ping-pongtafel en speelgoed aankopen dat aangepast 
is aan de leeftijd van de jongeren en de kinderen die 
in het weekend en tijdens de vakanties in het centrum 
verblijven.

2.215 €

FILANTROPISCHE ACTIE CINEMA FOR ALL

DOelstelling steun aan projecten die het mogelijk maken om in ziekenhuizen, revalidatiecentra, 
jeugdhuizen … films te bekijken en op die manier de levenskwaliteit te verbeteren. 

reAlisAtie(s) 13 ziekenhuizen in heel België werden voorzien van een bioscoopzaal zodat de 
gehospitaliseerde patiënten een reële cinema-ervaring kunnen beleven.

FUND MARIA-ELISA EN GUILLAUME DE BEYS

DOelstelling steun voor onderzoek rond ict en geïntegreerde zorg vanuit het perspectief van de 
patiënt.
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reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fund Maria-elisa & guillaume De Beys’: 1 project kreeg steun voor een 
totaalbedrag van € 90.000
> officiële uitreiking door Prinses Astrid aan de laureaten 2017 (tervuren, 28 februari 
2018).

steUn

Gent Ugent ethische analyse van dilemma’s bij nieuwe functies voor 
datadelen in het elektronisch medisch dossier.  

90.000 €

FONDS PETRUS DEBOET

DOelstelling Financiële steun aan patiëntenverenigingen die zich in het leuvense inzetten voor 
hulpbehoevende kankerpatiënten.

reAlisAtie(s) Zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 9.800.

steUn

Bekkevoort stoma-actief recreatieve workshops en activiteiten organiseren en 
op geregelde tijdstippen nieuwsbrieven uitbrengen voor 
jongeren met een stoma.

1.400 €

De Haan lymfklierkankervereniging 
vlaanderen

een audiovisueel paneel ontwerpen met verhalen van 
patiënten met lymfeklierkanker en artsen.

1.400 €

Holsbeek envie Activiteiten organiseren voor en informatie verstrekken 
aan mensen die borstkanker hebben of gehad hebben.

1.400 €

leuven vereniging 
gelaryngectomeerden-
Zelfhulpgroep UZ leuven en 
vl.Brabant

Opleidingen en informatie- en ervaringsuitwisselingen 
organiseren voor de leden van een lotgenotengroep van 
gelaryngectomeerden.

1.400 €

Oud-Heverlee - Haasrode KanActiefPlus vrouwen helpen om na borstkanker een goeie fysieke 
conditie terug te vinden en te behouden.

1.400 €

steenokkerzeel - Perk lotuz lotgenotengroep voor personen die een allogene 
stamceltransplantatie hebben ondergaan.

1.400 €

tremelo esperanza een lotgenotengroep voor vrouwen met of na 
gynaecologische kanker, met als hoofddoel deze 
vrouwen, hun familie en naasten samen te brengen, 
ervaringen uit te wisselen en emotionele steun te 
verlenen.

1.400 €

FONDS DAAN DE VOS

DOelstelling Het Fonds Daan De vos werd opgericht om patiëntgeörienteerde projecten ten behoeve 
van patiënten maar ook hun families, getroffen door een ernstige ziekte in de regio 
Brugge-Oostende-Knokke, te ondersteunen. Prioriteit wordt gegeven aan patiënten die 
zich in een precaire sociale of financiële situatie bevinden.

reAlisAtie(s) vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 9.500.

steUn

Brugge concertgebouw Brugge Personen met een lichte of matig verstandelijke 
beperking laten kennismaken met klassieke muziek.

1.250 €

Brugge - Assebroek vanhille samuël Ondersteuning van de immunotherapie en ced 
behandeling van de hersenstamtumor van het meisje 
Maithili vanhille.

750 €

Brugge - sint-Michiels Heidehuis Proberen om de laatste wens van patiënten op de 
afdeling palliatieve zorgen te vervullen met de hulp van 
familie of vrijwilligers.

2.500 €

Oostende - stene Zorghuis Oostende Opvang van alleenstaande of met onvoldoende 
mantelzorg omringde oncologische patiënten tijdens de 
zwaarste periode van de behandeling.

5.000 €



ActiviteitenverslAg 2017 : uw selectie 

112/293

FONDS ELISAMI 

DOelstelling Hulp en begeleiding voor kinderen die worden behandeld op de dienst pediatrie, en hun 
familie, in de clinique & Maternité sainte-elisabeth in namen.

reAlisAtie(s) Oprichting van het Fonds.

FONDS DOKTER JEAN FAGNART

DOelstelling De levenskwaliteit verbeteren van patiënten die veel pijn lijden.

reAlisAtie(s) toekennen van € 5.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Kica.

FONDS MARCEL HUGO

DOelstelling steun aan projecten voor zieke, slechtziende personen in de provincie luik: 
mobiliteit, toegang tot zorg, aangepaste materiële uitrusting in het ziekenhuis, in het 
verzorgingstehuis ...

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 49.640.

steUn

liège “la lumiere”, Oeuvre royale 
pour Aveugles et Malvoyants

een nieuwe minibus aankopen voor het vervoer van 
blinde of slechtziende personen.

34.640 €

“la lumiere”, Oeuvre royale 
pour Aveugles et Malvoyants

Het verzorgend personeel sensibiliseren voor de opvang 
van blinde en slechtziende personen, 109 blinde en 
slechtziende zieken begeleiden bij hun administratie, 
het zintuiglijk en lichamelijk bewustzijn van 11 blinde 
of slechtziende kinderen stimuleren en een jong blind 
meisje van 16 jaar integreren in het regulier onderwijs.

15.000 €

FONDS JADOT-LOISEAU

DOelstelling Materiële en morele steun aan mensen die ziek zijn en hun naasten uit de regio Huy.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 33.000.

steUn

Huy centre Hospitalier régional 
de Huy

een voertuig aankopen voor de patiënten die een 
behandeling krijgen in het dagziekenhuis.

8.000 €

centre Hospitalier régional 
de Huy

inrichting van het oncologisch dagziekenhuis om het 
onthaal en het comfort van de patiënten tijdens hun 
behandeling te verbeteren.

25.000 €

JESSA FONDS

DOelstelling Het Fonds, dat werd opgericht door het Jessa Ziekenhuis (Hasselt), steunt projecten van 
medewerkers van dit ziekenhuis en andere zorgprojecten.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 3.625.

steUn

Hasselt Jessa Ziekenhuis Activiteiten organiseren (verzamelen van giften - 
concerten - verkoop van wafels - loterij) ten voordele van 
personen met kanker.

1.700 €

Nieuwerkerken - Kozen triki Bea Medische en sociale projecten in ziekenhuizen in de 
Democratische republiek congo ondersteunen en een 
ambulance schenken aan een ziekenhuis in de Kasai.

1.925 €
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LIFE-PRIORITY FUND

DOelstelling Projecten ondersteunen en vorming om de kwaliteit van de zorg van acuut zieke 
patiënten in de afdeling intensieve zorg te verbeteren en om meer levens te redden.

reAlisAtie(s) vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 39.500.

steUn

BRAZiliË Oliveira Mirella De hospitalisering van patiënten op de afdeling 
intensieve zorgen vergemakkelijken voor patiënten 
en voor hun familie door spelletjes en intellectuele 
oefeningen aan te bieden.

500 €

FRANKRiJK Kengret trophy Medisch materiaal schenken aan Marokkaanse 
pediatrische ziekenhuizen en opleidingsmateriaal voor 
reanimatie voorzien.

9.000 €

NeDeRlAND Kerckhoffs Monika een instrument uitwerken om het nemen van 
beslissingen binnen de afdeling intensieve zorgen te 
vergemakkelijken.

15.000 €

VeReNiGD KONiNKRiJK rose louise De kwalitatieve aspecten bepalen die essentieel zijn 
voor een optimale omgeving voor gehospitaliseerde 
patiënten, hun familie en verzorgers op een afdeling 
intensieve zorgen, een lijst opstellen met de kwalitatieve 
indicatoren op vlak van verzorging , een lijst voor de 
dagelijkse controle en een tool die rekening houdt met 
de ervaring van de patiënt en zijn naasten.

15.000 €

FONDS MICHÈLE EN DOMINIQUE

DOelstelling steun aan organisaties die actief zijn rond gezondheid, meer bepaald rond kanker en 
handicaps.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 2.500.

steUn

Kapellen Werkgroep Hersentumoren informatie verstrekken over hersentumoren, 
lotgenotencontacten organiseren, bewustmaking van 
de precaire situatie van hersentumorpatiënten en hun 
belangen behartigen.

2.500 €

FONDS MIRALOUISE

DOelstelling Het Miralouise Fonds wil financiële ondersteuning bieden aan projecten voor kinderen 
die problemen ondervonden tijdens of vlak na de geboorte en daardoor aan ‘cerebrale 
Parese’ lijden. De focus ligt sterk op preventie en neonatale zorg maar ook projecten voor 
revalidatie, thuisbegeleiding, opvang en buitengewoon onderwijs komen in aanmerking.

reAlisAtie(s) Zes projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 40.199.

steUn

Brugge AZ sint Jan Brugge-Oostende 
Av- neonatologie

een onderhoudscontract voor de pop die gebruikt wordt 
tijdens de lessen neonatale reanimatie.

8.560 €

AZ sint Jan Brugge-Oostende 
Av- neonatologie

Financiering van de helikoptertransportkosten voor 
kritisch zieke pasgeborenen.

6.860 €

AZ sint Jan Brugge-Oostende 
Av- neonatologie

twee paravents aankopen voor de dienst neonatologie 
om ouders van prematuren meer privacy te bieden.

5.140 €

Gent Paul govaert De kennis over hersenproblemen van  pasgeborenen 
verbeteren door opleidingen neonatale neurologie te 
organiseren voor het verzorgend personeel.

9.000 €

Hooglede - Gits Dominiek savio instituut nieuw educatief materiaal en aangepaste spelletjes 
kopen voor de kinderen van de drie kleuterklassen.

4.649 €
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Dominiek savio instituut Het communicatiepakket griD aankopen, een 
communicatietool die de communicatie voor jongeren 
met een neuro-motorische beperking vergemakkelijkt.

5.990 €

FONDS GERT NOËL

DOelstelling Projectsteun en een prijs voor een project dat de zorg menselijker maakt dankzij 
informatieverstrekking, luisterbereidheid en begeleiding van de patiënt en zijn familie.

reAlisAtie(s) - projectoproep ‘Fonds gert noël: Prijs’: 2 projecten kregen steun voor een totaalbedrag 
van € 40.000; één project kreeg de Prijs ‘gert noël’ (relais santé du Pays de charleroi) en 
een ander project kreeg een aanmoeding (tiPz)
- uitreiking van de Prijs gert noël 2017 (Brussel, 7 december)

steUn

Antwerpen - Deurne tiPz een belevingstentoonstelling en belevingsdagen 
organiseren om personen met Parkinson, hun geliefden, 
vrienden en zorgverleners een beter inzicht te geven in 
de invloed die de ziekte heeft op hun functioneren en de 
daaruit volgende impact op hun sociale relaties.

10.000 €

charleroi relais santé du Pays de 
charleroi

Het onthaal en de zorg voor daklozen in het ziekenhuis 
bij noodgevallen verbeteren. 

30.000 €

FONDS PINK RIBBON
Partner(s) vzw Pink ribbon

DOelstelling Het publiek in België informeren over alle aspecten van borstkanker; onderzoek naar een 
optimale behandeling en naar kwaliteitsvol leven met borstkanker.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 139.000.

steUn

sint-Joost-ten-Node stichting Kankerregister selecteren en meten van nieuwe klinische 
kwaliteitsindicatoren voor de diagnose en behandeling 
van borstkankerpatiënten, om een betere zorg en meer 
positieve resultaten te verkrijgen.

139.000 €

FONDS EMILE SALAMON

DOelstelling Zorgen voor een betere levenskwaliteit door begeleid vervoer voor kankerpatiënten te 
organiseren tussen hun woonplaats en de afdeling oncologie van het ziekenhuis.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 50.000.

steUn

Namur Fonds Onco-radiothérapie steun aan het Fonds oncoradiotherapie. 50.000 €

FONDS ELLA STAPPERS

DOelstelling Het Fonds ella stappers werd opgericht om projecten te steunen in de neonatologie.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 88.013.

steUn

leuven BecPr c/o KU leuven Aanleggen van een Belgisch register voor 
hersenverlamming in samenwerking met de vijf 
referentiecentra voor ‘cerebral Palsy’ in België.

54.100 €

liège - Rocourt cHc clinique st vincent Het comfort van ouders binnen de dienst neonatologie 
verbeteren door een keuken, eetzaal, salon, bibliotheek 
en crèche in te richten.

12.862 €

cHc clinique st vincent twee simulatiemodellen aankopen voor de neonatale 
reanimatie.

21.051 €
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FONDS VOSOG - VAKANTIEFONDS VOOR MUCOPATIËNTJES

DOelstelling Financiële steun zodat jonge mucopatiënten van 7 tot 18 jaar op vakantie kunnen met 
een jeugdbeweging of met het gezin.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘vOsOg vakantiefonds voor Mucopatiëntjes’: 3 projecten kregen steun 
voor een totaalbedrag van € 7.435.

steUn

Antwerpen - Borgerhout scouts en gidsen vlaanderen scouts- en gidsenkampen organiseren voor kinderen en 
jongeren uit kansarme gezinnen, kinderen en jongeren 
die in instellingen verblijven, asielzoekers …

5.000 €

De Haan Zeepreventorium 
Medisch Pediatrisch 
revalidatiecentrum

Uitstappen en activiteiten organiseren voor 
mucoviscidosepatiënten.

1.185 €

Zandhoven - Pulderbos Pulderbos - 
revalidatiecentrum voor 
kinderen en jongeren

Organisatie van een jaarlijks kamp voor kinderen 
en jongeren die kampen met chronische 
ademhalingsproblemen.

1.250 €

FONDS VOSOG - VAKANTIEFONDS VOOR NIERPATIËNTJES
Financiële partner(s) vOsOg

DOelstelling Kinderen van 7 tot 18 jaar met nierinsufficiëntie kunnen in een aangepaste infrastructuur 
een zomervakantie meemaken en een najaarsweekend met hun ouders doorbrengen.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 16.000.

steUn

leuven - Heverlee Oudervereniging voor 
nierpatiëntjes

een jaarlijks zomerkamp organiseren voor chronisch  
zieke en getransplanteerde nierpatientjes tussen 6-18 
jaar.

16.000 €

FONDS VRIENDEN VAN FIBRORES

DOelstelling Filantropen steunen projecten die het fundamenteel, translationeel en socio-economisch 
onderzoek bevorderen naar fibromyalgie (pijn in bindweefsel en spieren).

FONDS VRIENDEN VAN DE FONDATION CHIRAN

DOelstelling Filantropen bieden financiële en logistieke steun i.v.m. bijkomende opleidingsinitiatieven 
voor verplegers en verpleegsters die zich willen bijscholen.

FONDS VRIENDEN VAN DE KONINKLIJKE VILLA OOSTENDE

DOelstelling Filantropen helpen projecten van vzw Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie i.v.m. 
oncologische revalidatie in de heringerichte Koninklijke Villa in Oostende.

FONDS VRIENDEN VAN SIMON & ODIL

DOelstelling Filantropen steunen projecten die het isolement van langdurig zieke kinderen willen 
doorbreken, zowel thuis als in het ziekenhuis.

FONDS VRIENDEN VAN HET UNIVERSITAIRE KINDERZIEKENHUIS KONINGIN FABIOLA

DOelstelling Filantropen steunen projecten die via een betere medische zorg de 
levensomstandigheden en het welzijn van zieke kinderen en hun familie verbeteren.

FONDS VRIENDEN VAN BERREFONDS

DOelstelling Filantropen steunen projecten gericht op ouders die een kindje hebben verloren tijdens of 
na de zwangerschap, of tijdens de eerste levensjaren.
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FONDS VRIENDEN VAN HET ZEEPREVENTORIUM

DOelstelling Filantropen steunen projecten die het sociaal leven binnen het Zeepreventorium 
ten goede komen, alsook het wetenschappelijk onderzoek binnen het centrum 
inzake mucoviscidose, obesitas…

BESLISSINGEN IN DE LOOP VAN HET JAAR - GEZONDHEID

DOelstelling De stichting geeft uitzonderlijk financiële steun aan initiatieven die kaderen binnen het 
actiedomein gezondheid.

reAlisAtie(s) Zes projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 52.125.

steUn

Brussel en route realiseren en verspreiden van een brochure 
over hulp- en herstelbegeleiding voor geestelijke 
gezondheidsinstellingen in Wallonië en Brussel, voor 
gebruikers en hun naasten, om dit nieuwe denkpatroon 
te promoten, om erover na te denken in teams van 
professionals en gebruikersverenigingen, om bij 
te dragen tot nieuwe initiatieven en om naasten te 
informeren.

5.000 €

european Foundation centre Ondertsteuning van de activiteiten van het Forum de 
recherche du european Foundation centre in 2017.

10.000 €

Galmaarden - 
tollembeek

connFinity Bemiddeling bij conflicten in de laatste levensfase en bij 
het levenseinde.

14.625 €

Galmaarden - Vollezele Hellebosch Het grote publiek sensibiliseren voor de ziekte van 
Alzheimer en zo een respectvolle beeldvorming rond 
dementie stimuleren door in vlaanderen en Brussel 
het project ‘De Alzheimer code 2017’ te lanceren, 
een initiatief waarbij beeldende kunstenaars, film- en 
theatermakers, schrijvers en muzikanten het thema 
dementie binnen hun werk aansnijden.

7.500 €

wemmel leiF Personen informeren over hun rechten bij het 
levenseinde en hen helpen om die rechten te realiseren 
met een campagne rond voorafgaande zorgplanning.

5.000 €

DuitslAND Healthcare Futurists gmbH Organiseren van een ‘hackaton’ ter bevordering van 
creatieve oplossingen en innovatie in de zorgsector.

10.000 €
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FilAntrOPie
BeHeer vAn Het centrUM vOOr FilAntrOPie

CENTRUM VOOR FILANTROPIE

DOelstelling De Koning Boudewijnstichting heeft de voorbije dertig jaar heel wat ervaring opgebouwd 
in filantropie en burgerinitiatieven. Haar uitgebreid netwerk van contacten is een 
belangrijke troef voor haar centrum voor Filantropie, dat advies geeft aan schenkers 
(privépersonen, bedrijven, organisaties …) en hun tussenpersonen (private bankiers, 
advocaten, notarissen, vermogensbeheerders …) over hoe ze het maatschappelijk doel 
van hun keuze het efficiëntst kunnen ondersteunen. 

De Koning Boudewijnstichting ontwikkelde een reeks formules die hierbij kunnen helpen 
zoals de geldinzameling voor lokale projecten, de oprichting van een Fonds op maat, de 
uitwerking van een successieplanning of nog, transnational giving europe en de King 
Baudouin Foundation United states voor internationale filantropie.

Filantropen stellen zich tal van vragen vooraleer de stap te zetten naar filantropie. Welk 
project rijmt met mijn passie, ambitie, expertise of met mijn levensverhaal? Hoe maak ik 
het verschil? Hoe ben ik zeker dat het geld goed zal worden aangewend?

Het centrum voor Filantropie kan de schenker helpen om dat project te verduidelijken, 
plannen, organiseren, beheren en evalueren. Met zijn jarenlange expertise voorziet het in 
oplossingen op maat die recht doen aan dit engagement.

reAlisAtie(s) Filantropie-instrumenten in België

Het centrum voor Filantropie heeft een aantal soepele filantropie-instrumenten 
uitgewerkt voor individuen, bedrijven, verenigingen, sympathisanten van verenigingen 
en groepen van individuen. Zij kunnen via deze instrumenten op een efficiënte en 
doeltreffende manier een bijdrage leveren aan een betere samenleving.
vandaag beheert het centrum voor Filantropie van de Koning Boudewijnstichting 685 
Fondsen. elk Fonds is verschillend qua omvang, doelstelling, thema, regionale afbakening 
en werkmethodes.

Onderstaand overzicht laat u kennismaken met de verschillende filantropie-instrumenten.

> Fondsen op naam
>> Fondsen op naam worden opgericht door privépersonen, families, vzw’s of door 
stichtingen van openbaar nut. elk heeft een eigen reden om een Fonds op naam op te 
zetten: een gebeurtenis, een passie voor een bepaalde kunstvorm, betrokkenheid bij een 
maatschappelijk probleem, de strijd tegen de ongelijkheid aangaan, de doelstellingen van 
een vereniging of stichting in ontbinding niet verloren laten gaan. 
>> een Fonds op naam is een structureel engagement dat continuïteit garandeert, en dat 
duurzame oplossingen nastreeft voor maatschappelijke problemen.

> Bedrijfsfondsen
>> Ook ondernemingen investeren in filantropie. Het gaat hen hierbij niet alleen 
om hun imago, maar ook om de bekommernis om niet enkel financiële resultaten 
neer te zetten, maar ook hun maatschappelijk engagement aan te scherpen en hun 
sociale verantwoordelijkheid op te nemen. veel bedrijven kiezen voor projecten die 
aansluiten bij hun eigen activiteiten. een Bedrijfsfonds dat wordt beheerd door het 
centrum voor Filantropie van de Koning Boudewijnstichting geeft meer bekendheid 
aan de maatschappelijke initiatieven van een onderneming en beperkt de logistieke en 
administratieve implicaties.
>> De Koning Boudewijnstichting gaat alleen partnerschappen aan met bedrijven die 
voldoen aan algemeen aanvaarde criteria inzake ethisch of maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. De stichting stelde vigeo Belgium aan als extern expert om hierover te 
rapporteren.
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> Fondsen ‘vrienden van’
>> Filantropen die samen een duurzame vorm willen geven aan hun sympathie voor 
een bepaalde organisatie kunnen een Fonds ‘vrienden van’ oprichten. De ‘vrienden’ 
opteren voor een dergelijk Fonds om duurzame steun te geven aan de projecten van een 
welbepaalde vzw, private stichting of stichting van openbaar nut. Ze verbinden zich ertoe 
aan fundraising te doen bij de sympathisanten van de organisatie die ze willen steunen 
en kennen het ingezamelde geld toe aan één of meer projecten van die organisatie, die ze 
zelf uitkiezen. 

> charity Accounts
>> Bedrijven die hun sympathie voor een bepaalde vzw, private stichting of stichting 
van openbaar nut willen concretiseren kunnen een ‘charity Account’ oprichten. Hiermee 
kunnen bedrijven steun geven aan een vereniging waarvan het engagement hen na aan 
het hart ligt.
>> Bij een charity Account beslist het bedrijf aan welke projecten van verenigingen de 
giften worden toebedeeld.

> schenkerskringen
>> schenkers kunnen samen een ‘schenkerskring’ oprichten om hun filantropisch 
engagement te structureren. concreet kan het gaan om een netwerk, een serviceclub, 
een alumnivereniging, of elke andere groep schenkers. De leden van de kring verbinden 
er zich toe financiële middelen voor projecten te vergaren. De schenkerskring kiest 
zelf de projecten en organisaties die zullen worden gesteund, maar het moet gaan om 
welomlijnde private projecten van algemeen nut.

> Projectrekeningen 
>> veel verenigingen, lokale gemeenschappen en instellingen die een concreet project 
willen uitwerken, hebben af te rekenen met een gebrek aan financiële middelen. 
Het centrum voor Filantropie biedt hen de mogelijkheid om binnen de Koning 
Boudewijnstichting een Projectrekening te openen waarop de giften ten gunste van 
hun project kunnen worden gestort. Deze giften worden integraal aan de betreffende 
organisatie overgemaakt, en het centrum voor Filantropie zorgt voor de dankbrieven en 
de fiscale attesten voor de schenkers.
giften vanaf 40 euro op onze rekening iBAn: Be10 0000 0000 0404 – Bic: BPOtBeB1 
geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte 
bedrag.

> Filantropische actie
>> De ‘Filantropische actie’  is een uiterst flexibele en snelle formule voor schenkers met 
een zeer precies omschreven doel of een zeer specifieke begunstigde voor ogen, die zich 
hiervoor één of meerdere jaren willen inzetten. Met de Filantropische actie wordt het 
(administratieve) beheer tot een minimum beperkt.

> culturele Mecenaatsrekening
>> verenigingen of organisaties met een project dat gaat over een creatief en innovatief 
proces, bijzonder en specifiek, gelinkt aan de podiumkunsten, kunnen een ‘culturele 
Mecenaatsrekening’ oprichten. Het gaat niet om werkingskosten of structurele steun. 
Het proces moet binnen een duidelijke tijdspanne en budget worden gerealiseerd. De 
organisatie of vereniging beschikt nog niet over de nodige financiële middelen en wil geld 
inzamelen om dat specifiek project te realiseren. 
>> Met een culturele Mecenaatsrekening krijgt het project meer zichtbaarheid. giften 
vanaf 40 euro op onze rekening iBAn: Be10 0000 0000 0404 – Bic: BPOtBeB1 geven 
aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag.
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> culturele Mecenaatsrekening - Museum
>> verenigingen of organisaties die een openbare erfgoedcollectie in België beheren 
en een project hebben dat de herwaardering van deze collectie beoogt, kunnen een 
‘culturele Mecenaatsrekening – Museum’ oprichten. Het gaat niet om werkingskosten of 
structurele steun. Het project moet binnen een duidelijke tijdspanne en budget worden 
gerealiseerd. De organisatie of vereniging beschikt nog niet over de nodige financiële 
middelen voor deze herwaardering en wil geld inzamelen om dat specifiek project te 
realiseren. 
>> Met een culturele Mecenaatsrekening – Museum krijgt het project meer 
zichtbaarheid. giften vanaf 40 euro op onze rekening iBAn: Be10 0000 0000 0404 – Bic: 
BPOtBeB1 geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk 
gestorte bedrag.

> Filantropische acties voor kmo’s 
>> Kmo’s vormen de ruggengraat van de Belgische economie en willen zich meer 
en meer inzetten voor maatschappelijke projecten die verband houden met hun 
bedrijfsactiviteiten, hun maatschappelijk doel of het engagement van hun werknemers. 
Het centrum voor Filantropie wil haar expertise en filantropische troeven ten dienste 
stellen van deze kleine tot middelgrote ondernemingen. De Filantropische Actie voor 
kmo’s is uiterst flexibel, zeer snel en beperkt de administratie tot het strikte minimum.

DE LENTE VAN DE FILANTROPIE 2017 

DOelstelling Workshops, debatten en getuigenissen over de nieuwe uitdagingen en de rol van 
filantropie voor en door filantropen, notarissen, professionele raadgevers, bankiers … op 
lokaal, Belgisch en europees niveau.

reAlisAtie(s) > organisatie van de lente van de Filantropie (van 27 april tot 12 mei).  De lente van de 
Filantropie wil filantropische thema’s onder de aandacht brengen en vernieuwende ideeën 
en nieuwe praktijken voorstellen die filantropen (individuen, families en ondernemingen) 
kunnen inspireren om zich te engageren en de maatschappelijke problemen aan 
te pakken op lokaal, nationaal, europees of internationaal niveau. Meer dan 1.500 
filantropen, notarissen, bankiers, vermogensadviseurs, ondernemers, csr managers, 
stichtingen, family officers, … namen deel aan 4 afzonderlijke en complementaire 
evenementen die plaatsvonden in Antwerpen, namen, Brussel en bij de europese 
instellingen:

>> ‘nieuwe domeinen van de filantropie’ (Antwerpen, 27 april). Welke zijn de 
opportuniteiten voor filantropie vandaag en wat zijn de uitdagingen voor morgen? Hoe 
gaan viP’s om met filantropie, zit filantropie vervat in het DnA van elke ondernemer?
>> ‘gedachtewisseling over de hedendaagse filantropie’ (namen, 4 mei). is er ook voor 
filantropie een new normal? Wat betekent filantropie in een digitaal tijdperk, wat is 
‘smart’ filantropie, hoe werkt filantropie in het onderwijs of ziekenhuis?
>> slotavond (Brussel, 11 mei). Plenaire sessie met inspirerende getuigenissen uit 
binnen- en buitenland. conclusies na de denkoefeningen tijdens de lente van de 
Filantropie
>> ‘Boost Philanthropy in europe’ (Brussel, 12 mei). Filantropie in europa: evolutie, 
uitdagingen en bedreigingen. Met rondetafels en inspirerende keynote speeches van 
internationale gasten
> publicatie ‘De Filantropiekrant’ met achtergrondinformatie over de diverse facetten van 
een snel evoluerende filantropiesector in België en europa
> voorstelling van de ‘index van de Filantropie’ (zie ook verder binnen dit thema)
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KBFUS - INTERNATIONALE FILANTROPIE

DOelstelling - De King Baudouin Foundation United states (KBFUs) werd in 1997 opgericht door 
de Koning Boudewijnstichting. Het is een ‘public charity’ naar Amerikaans recht. Haar 
opdracht bestaat erin schenkers in de verenigde staten te helpen om hun filantropische 
doelstellingen in europa en Afrika te realiseren.
- individuen, bedrijven en stichtingen kunnen bij KBFUs terecht voor haar grondige 
kennis van de Amerikaanse wetgeving op het gebied van internationale giften en voor 
haar expertise inzake ontwikkeling en beheer van filantropische initiatieven in europa en 
Afrika.
- KBFUs heeft een aantal instrumenten ontwikkeld die kunnen worden aangepast aan de 
behoeften, belangen en prioriteiten van elke schenker.
- KBFUs geeft tevens de mogelijkheid aan europese en Afrikaanse universiteiten, musea 
en andere non-profitorganisaties om via haar structuur fondsen te werven bij alumni of 
vrienden in de verenigde staten.

reAlisAtie(s) > dankzij talrijke giften van Amerikaanse schenkers, steunde KBFUs in 2017 ruim 248 
projecten, voor een totaalbedrag van Us$ 18,4 miljoen: 
>> 205 projecten in europa, voor een totaalbedrag van $15.955.277
>> 39 projecten in Afrika, voor een totaalbedrag van $2.406.794
>> 4 projecten in de verenigde staten, voor een totaalbedrag van $40.564

> KBFUs beheert 45 ‘Donor-Advised Funds’ en ‘legacy Funds’. 9 ervan werden in 2017 
opgericht:
>> Bike For Africa, north America edition 
>> DUr Fund 
>> institute for Advanced study Fund
>> Morrison & Foerster Foundation Fund
>> nova Mladost Fund
>> Owens corning Foundation Donor-Advised Fund
>> van der Meulen Family Fund
>> eduard and Olga riisna - nadia roose Fund for excellence in Music
>> cluny Medieval library Fund

> KBFUs beheert 281 ‘American Friends Funds’ voor europese en Afrikaanse non-
profitorganisaties die in de verenigde staten fondsen willen werven. 67 van die Fondsen 
werden in 2017 opgericht:
>> Africa research excellence Fund (Friends of the) (United Kingdom)
>> African Book trust (Friends of the) (south Africa)
>> African leadership institute (American Friends of the) (south Africa)
>> AMADe Mondiale (American Friends of) (Monaco)
>> Amici di cometa Us Fund (italy)
>> Asmae / Fondation soeur emmanuelle (American friends of) (France)
>> AWAre (American Friends of) (France)
>> Barefootlaw Us Fund (Friends of) (Uganda)
>> Berliner schloss - Humboldt Forum Us Fund (germany)
>> BlAcKsWAn Foundation Us Fund (switzerland)

>> caritas France (Friends of) (France)
>> cartoneros y sus chicos (Us Fund) (switzerland)
>> château de Fontainebleau (American Friends of) (France)
>> clinatec (American Friends of) (France)
>> common goal (American friends of) (Belgium)
>> Doctors with Africa cUAMM UsA (italy)
>> e4impact (American Friends of) (italy)
>> esperare (American Friends of) (switzerland)
>> etsK technical High school (Friends of ) (rwanda)
>> Fondation Hopital Foch (Friends of) (France)



ActiviteitenverslAg 2017 : uw selectie 

121/293

>> gender Justice (Friends of) (netherlands)
>> global thinkers Forum Us Fund (United Kingdom)
>> gOel (American Friends of) (italy)
>> Herakleidon Museum (American Friends of the) (greece)
>> HerOes Us Fund (Zimbabwe)
>> Humboldt-Universität zu Berlin (Friends of) (germany)
>> ibrahim A. Badran charitable Foundation (Friends of the )(egypt)
>> Justdiggit Foundation Us Fund (netherlands)
>> Kahawatu Foundation Us Fund (switzerland)
>> Kesho Kongo (American Friends of) (Dr of congo)

>> Kytabu (American Friends of) (Kenya)
>> leAP Africa Us Fund (nigeria )
>> lie Detectors (Friends of) (Belgium)
>> little sun Foundation Us Fund (germany)
>> Miracle for Africa Foundation Us Fund (Malawi)
>> Musée de l’elysée (American Friends of the) (switzerland)
>> Museum ludwig, cologne (international society of the) (germany)
>> Musica Mundi (American Friends of) (Belgium)
>> MyMachine global Foundation Us Fund (Belgium)
>> north-West University Us Fund (south Africa)

>> nuatree, irish reforestation Fund (Friends of) (United Kingdom)
>> numeric (Friends of)(south Africa)
>> OPc (American Friends of the) (France)
>> Opera de lyon (American Friends of) (France)
>> Opera di santa croce Us Fund (italy)
>> Pain Without Borders (Douleurs sans Frontières) American Fund (France)
>> Parvis d’Avignon (American Friends of the) (France)
>> PAtHWAYs (American Friends of) (Belgium)
>> Peek vision Foundation (American Friends of the) (United Kingdom)
>> Queen elisabeth Music chapel (American Friends of) (Belgium)

>> Querini stampalia Foundation (American Friends of) (italy)
>> santa cecilia Orchestra, rome (American Friends of the) (italy)
>> sB Overseas Us Fund (Belgium)
>> southern Africa trust (Friends of the) (south Africa)
>> staatliche Kunstsammlungen Dresden (Friends of the) (germany)
>> stichting Papageno (American friends of) (netherlands)
>> stockholm resilience centre (American Friends of the) (sweden)
>> synagogue Borculo Foundation (American Friends of the) (netherlands)
>> trias Fund (American Friends of) (Belgium)
>> tutator (American Friends of) (switzerland)

>> Universidade católica Portuguesa (UcP) (Friends of) (Portugal)
>> University of KwaZulu-natal American Friends Fund (south Africa)
>> University of Medical sciences Fund (Friends of) (nigeria)
>> vastfontein education in south Africa Fund (south Africa)
>> vereniging rembrandt (Us Friends of) (netherlands)
>> vU Medical center Foundation Amsterdam (American Friends of the) (netherlands)
>> ZOO Memorial Foundation Friends (Kenya)
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> KBFUs Art: KBFUs Art ontvangt kunstwerken en collecties van Us donors en plaatst 
ze vervolgens in musea in europa en Afrika. Ofwel kiest de donor een instelling waarmee 
hij een speciale band heeft of we zoeken een geschikte bestemming in het land van zijn 
keuze.
in 2017 ontving KBFUs Art drie schenkingen:
>> schenking  van dr. everett Fahy: ‘’A collection of Documentary Photographs and 
research Material concerning the Paintings, Drawings and Prints by italian renaissance 
Artists”; in bruikleen gegeven aan de Fondazione Federico Zeri van de Universiteit van 
Bologna (italië)
>> schenking van Jan en trish de Bont: “14 photographs by ed van der elsken”; in 
bruikleen gegeven aan het rijksmuseum (nederland)
>> schenking van Jeffrey e. Horvitz: “two excellent examples of 18th century French 
artworks: supper at emmaus, a painting by Michel-François Dandré-Bardon”, en 
“collection of the tithes, a drawing by Jean-Baptiste-Marie Pierre”; in bruikleen gegeven 
aan het Petit Palais (Frankrijk)

> educatieve programma’s:
>> ‘the Art & science of Fundraising - european program’: sinds 2007 nodigt KBFUs elk 
jaar een dertigtal europese universiteiten en culturele instellingen uit voor een vierdaags 
bezoek aan new York, voor een introductie in de Amerikaanse ‘kunst’ van het fundraisen. 
33  kaderleden van europese instellingen namen deel aan de tiende editie van het 
studiebezoek, die mee gefinancierd werd door de American express Foundation (new 
York, april 2017)
->>‘the Art & science of Fundraising - African program’: voor de vijfde maal organiseerde 
KBFUs ook een vierdaags bezoek voor 29 kaderleden van Afrikaanse universiteiten (new 
York, mei 2017). Het studiebezoek werd eveneens mee gefinancierd door de American 
express Foundation

TRANSNATIONAL GIVING EUROPE (TGE)
Operationele partner(s) Bcause (Bulgarije), charities Aid Foundation (verenigd Koninkrijk), carpathian Foundation Hungary, carpathian 

Foundation slovakia, Fondation de France, Fondation de luxembourg, Foundation for Poland, Maecenata 
stiftung (Duitsland), Odorheiu secuiesc community Foundation (roemenië), skupnost privatnih zavodov 
– sKUP (slovenië), swiss Philanthropy Foundation, Fundacao Oriente (Portugal), Fundacion empresa y 
sociedad (spanje), european Foundation for Philanthropy and society Development (Kroatië), Prins Bernhard 
cultuurfonds (nederland), stiftung Philanthropie Österreich , Fondazione lang europe Onlus (italië)

DOelstelling samen met de partnerstichtingen stimuleert de Koning Boudewijnstichting 
grensoverschrijdende giften, die fiscaal aftrekbaar zijn in het land van herkomst.

reAlisAtie(s) > behandeling van 3.168 grensoverschrijdende giften van schenkers in België, voor 
concrete projecten in dienst van de samenleving elders in europa, voor een totaalbedrag 
van € 2.634.068
> behandeling van 442 giften van mensen buiten België, voor concrete projecten in dienst 
van de samenleving in België, voor een totaalbedrag van € 1.098.949
> globale resultaten van het netwerk: € 10.548.981 aan giften in 2017 voor projecten die 
door het netwerk tge worden erkend
> publicatie, samen met het european Foundation centre, van de studie ‘Booting cross-
border philanthorpy in europe’

INDEX VAN DE FILANTROPIE
Partner(s) itinera

DOelstelling cijfers en tendensen over filantropie en het geefgedrag van de Belgen.

reAlisAtie(s) Opmaken van een index van de Filantropie die om de drie jaar verschijnt, om op basis van 
een set van gegevens een indicator samen te stellen die het mogelijk maakt om van jaar 
tot jaar de evolutie van de filantropie te meten. Deze indicator bestaat uit kwantitatieve 
en kwalitatieve gegevens.
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LUISTERNETWERK NOTARISSEN
Partner(s) Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat

DOelstelling samenwerking tussen het centrum voor Filantropie en de Koninklijke Federatie 
van het Belgisch notariaat om een luisternetwerk van notarissen te beheren dat 
maatschappelijke problemen detecteert waarmee notarissen in hun praktijk worden 
geconfronteerd.

reAlisAtie(s) > beheer van het netwerk en getuigenissen noteren bij de betrokken notarissen
> publicatie ‘Praktische gids voor de familiale bewindvoerders’. Wat doet een 
bewindvoerder? Hoe wordt een bewind gevraagd en hoe verloopt het beheer ervan? Wat 
als de bewindvoerder er wil mee ophouden? 
> publicatie ‘Dementie, hoe ermee omgaan ?’. Advies en praktische aanbevelingen om 
mensen met dementie te helpen
> publicatie ‘solo vliegen: praktische gids voor alleenwoners’. eerstelijnsgids opgebouwd 
aan de hand van verschillende momenten in een mensenleven waarbij alleenwoners een 
eigen aanpak zoeken
> publicatie ‘Handicap & wonen - vind of creëer een inclusieve woning in België’. Hoe 
een aangepaste woonvorm vinden die voldoende autonomie toelaat? sommige ouders 
ontwikkelen zelf een woonproject voor hun kind. Hoe de woonkosten betaalbaar houden?

CULTURELE MECENAATSREKENING

DOelstelling transparant geld inzamelen voor een origineel cultureel project dat binnen een duidelijke 
tijdspanne en budget wordt gerealiseerd. schenkers krijgen een fiscaal attest (voor giften 
vanaf 40 euro).

reAlisAtie(s) > via de permanente projectoproep werden zeven nieuwe culturele Mecenaatsrekeningen 
geopend
> in totaal waren op 31 december 2017, 9 culturele Mecenaatsrekeningen actief
> de culturele Mecenaatsrekeningen hebben een totaal van 124 giften ingezameld voor 
een totaalbedrag van  € 58.229

cUltUrele MecenAAtsreKeningen

Brussel Festival de Wallonie- Musiq’3- 
Bruxelles

vluchtelingenmuzikanten helpen om hun plek op het podium terug 
te vinden.

la Jeune Peinture Belge - 
contemporary Art - Jonge 
Belgische schilderkunst

Organisatie van de BelgianArtPrize, een tweejaarlijkse wedstrijd 
voor talentvolle kunstenaars uit België of verblijvend in België met 
de bedoeling hen te helpen bij de uitbouw van hun carrière en hun 
internationale zichtbaarheid te vergroten.

Écaussinnes FAre - Festival des Arts de rue 
d’ecaussinnes

Organisatie van het festival ‘les tailleurs’, een festival dat het 
gewone en het ongewone combineert, zowel op vlak van lokaties als 
programma’s.

elsene Fondation Boghossian Opening van een pluridisciplinair verblijfprogramma voor Belgische 
en internationale kunstenaars.

les souffleuses de chaos De satirische voorstelling  ‘le verfügbar aux enfers’ van germaine 
tillion laten vertolken door les souffleuses de chaos

Gent Platform-K een dansvoorstelling van dansers met en zonder beperking.

vrienden van villa voortman Inhoudelijke en financiële steun aan sociaal-artistieke projecten 
van villa voortman, een dagopvangcentrum voor patiënten die de 
toegang tot de reguliere zorgverlening zijn kwijtgeraakt.

Kasterlee Pantalone een beeldrijke en woordloze theatervoorstelling maken voor 
kwetsbare kinderen.

liège centre d’Action laïque de liège 
- les Fieris Féeries 

een parade organiseren in de straten van seraing voor jong en oud.
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tournai europa Danse company Jonge dansers in het laatste jaar van hun opleiding de kans 
geven om hun eerste professionele ervaring op te doen en grote 
choreografen de kans bieden om hun balletvoorstelling te creëren of 
te tonen.

MusicA De achtste editie organiseren van het festival voor klassieke muziek 
in de prestigieuze kathedraal van Doornik.

CULTURELE MECENAATSREKENING – MUSEUM

DOelstelling Met uw vereniging of museum geld inzamelen voor de herwaardering van uw openbare 
erfgoedcollectie door een project dat binnen een duidelijke tijdspanne en budget wordt 
gerealiseerd. Mogelijkheid tot fiscaal attest.

reAlisAtie(s) > via de permanente projectoproep werd één culturele Mecenaatsrekening – Museum 
geopend
> in totaal waren op 31 december 2017, 10 culturele mecenaatsrekeningen - Museum 
actief

cUltUrele MecenAAtsreKeningen - MUseUM

Antwerpen DivA Museum voor 
edelsmeedkunst Juwelen en 
Diamant

DivA vertelt het verhaal van vijf eeuwen innovatie, vakmanschap 
en creatie en legt relaties tussen verleden, heden en toekomst 
van edelsmeedkunst, juwelen en diamant door de inzet van de 
collectiepresentatie, bibliotheek en ateliers.

Koninklijke vereniging voor 
natuur en stedenschoon

restauratie en herinrichting van de gansakkermolen met een 
ondergrondse, educatieve ruimte.

MoMu Ontsluiting en uitbreiding van de studiecollectie van het MoMu.

Brecht gemeente Brecht Modernisering van het lokaal Kempisch Museum.

elsene Mima Museum Organisatie van twee tijdelijke tentoonstellingen in 2017 in het 
MiMA.

etterbeek island island is een hedendaags kunstplatform dat kunstenaars in België 
de kans geeft om hun werken via tentoonstellingen, conferenties, 
vertoningen voor te stellen aan het publiek.

Namur - wépion Musée de la fraise et Promotion 
du pays de Wépion

Organisatie van een blijvende tentoonstelling over de aardbei op 
cultureel, economisch, artistiek, symbolisch, tuinbouwkundig, 
historisch en folklorisch vlak.

Ottignies-louvain-la-
Neuve - louvain-la-
Neuve

Musée l - Musée universitaire 
de louvain-la-neuve

Het museum van de 21 ste eeuw bouwen als ontmoetingsplaats 
voor dialoog, als transmissie- en ontvangstruimte,

tournai Wapica editions De beeldbank ‘cultura Memoria’ oprichten met beeldmateriaal over 
Wallonië.

waterloo les Amis du Musée Wellington renovatie van het Wellington Museum in Waterloo.

PROJECTREKENINGEN

DOelstelling De stichting stimuleert lokale filantropie en helpt geld inzamelen voor vernieuwende 
initiatieven die het algemeen belang dienen. giften voor projectrekeningen zijn fiscaal 
aftrekbaar.

reAlisAtie(s) Binnen de Koning Boudewijnstichting waren op 31 december 2017 in totaal 308 
projectrekeningen actief:
> via de permanente projectoproep werden 80 nieuwe projectrekeningen geopend
> 85 projectrekeningen werden afgesloten in de loop van 2017
> de projectrekeningen hebben een totaal van 24 219 giften ingezameld voor een 
totaalbedrag van  € 4.361.130

PrOJectreKeningen
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Aalst Huis van clara een toegangsweg, parking en tuin aanleggen en een polyvalente 
zaal inrichten in een gewezen kloosterkapel.

emmaüs De recent verworven kapel en koorzaal van het voormalige 
Karmelietessenklooster in Aalst inrichten tot een inspirerende 
plek voor een antwoord op de zoektocht bij jong en oud naar 
onthaasting, verstilling en zingeving en verwarming en andere 
functionele voorzieningen aanbrengen.

Kroffel een nieuw erkend jeugdverblijf uitbouwen met faciliteiten voor 
sport- en jeugdverenigingen.

steunpunt Welzijn Extra elektrische laadfietsen aankopen voor nieuwe sociale 
tewerkstelling.

Anderlecht Minor-ndako vzw De infrastructuur van de vzw uitbouwen en verbouwen om een 
kwaliteitsvolle werking te blijven verzekeren..

cOsMOs-eXcelsiOr Het cosmosgebouw renoveren.

eglise réformée de Belgique 
(erB)

restauratie van de protestantse kerk van spa en een deel van de 
pastorie.

rafaël vernieuwing van het dak van het opvangcentrum.

the international Polar 
Foundation

verhoging van het kapitaal van deze stichting, die onder andere 
onderzoek doet naar de opwarming van het klimaat.

Antwerpen Barokorgel sint-norbertuskerk 
Antwerpen

Aankoop van een barokorgel voor de sint-norbertuskerk in 
Antwerpen voor liturgische, socio-culturele en educatieve 
activiteiten.

Het werk der daklozen Onderdak bieden aan vier daklozen zodat ze de kans krijgen hun 
vaardigheden te ontwikkelen en nadien zelfstandig kunnen wonen.

Horizon ethical Projects - HeP sanitaire wc-blok bouwen aan de gemengde lagere school tomisa 
idiofa (Drc) en disseminatie-activiteiten organiseren over de 
toegepaste methodologie voor de projectontwikkeling in de Drc en 
in vlaamse scholen.

Kasteel d’Ursel - Provincie 
Antwerpen

nieuwe parkbanken aankopen voor het kasteel d’Ursel.

Kerkbestuur st Amandus restauratie van de neogotische sint-Amanduskerk

Kindervreugd Aanleg van een multifunctioneel en gedeeltelijk overdekt sport- en 
speelterrein voor jeugdverblijf ‘Het veen’.

Koraal een groot deel van de bestaande verouderde speelinfrastructuur 
en gebouwen die momenteel door de speelpleinwerking gebruikt 
worden vernieuwen om de speelmogelijkheden van toekomstige 
generaties kinderen uit groot-Antwerpen de komende jaren veilig te 
stellen.

Maia samen met jongeren en jongvolwassenen een ‘huis/ thuis’-situatie 
creëren voor diegenen die dat missen.

Musea en erfgoed Antwerpen restauratie van de historische havenkranen in Antwerpen.

Parcivalschool-steinerschool Zorgopvang en autisme-begeleiding creëren in de Parcivalschool.

steen investering in sanitaire voorzieningen, drinkbaar water en medisch 
materiaal.

stichting conservatorium 
Antwerpen

restauratie of vervanging van het pianobestand van het 
conservatorium.

Water voor Afrika Het oprichten en ondersteunen van een ambulante ploeg die in 
de regio Kayes/Yélimané van dorp tot dorp trekt en de bestaande 
watervoorzieningen evalueert, herstelt en desgevallend installeert.

Yavne renovatie van het gebouw aan de immerseelstraat om er een 
multifunctionele zaal van te maken.

Kerkfabriek sint-Antonius a 
Padua

restauratie van de de beschermde neo-gotische sint-Antonius van 
Padua kerk in Antwerpen.
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Antwerpen - Berchem sailability vlaanderen Kansarme kinderen de mogelijkheid geven om kennis te maken met 
zeilen, om hen uit hun isolement te halen en vervolgens weer een 
doel in het leven te geven door hen -als ze dat willen- als vrijwilliger 
te laten optreden in de organisatie.

Antwerpen - Borgerhout De roma vzw Opknappen en renoveren van de oude cinemazaal roma in 
Borgerhout.

Maud & co een thuis en een werk- en vrijetijdsbesteding aanbieden aan negen 
jongvolwassenen met een beperking met het oog op inclusie.

Antwerpen - wilrijk BenesA een duurzaam scholenproject uitbouwen in sabou (Burkina 
Faso) waarbij de nadruk wordt gelegd op zelfredzaamheid en 
empowerment om  de toekomst van de kinderen te waarborgen.

Arlon sauvegarde saint Martin een glasraam maken aan de hoofdingang van de saint-Martinkerk.

Balen Jeugdcentrum Biesakker een nieuwbouw voor het jeugdcentrum Biesakker Balen.

Bastogne Mariam Faso een techniekklas bouwen, nieuwe wooneenheden creëren voor de 
leerkrachten en de bestaande latrines verbeteren,

Beauvechain lukunga Beauvechain 
ensemble

Acht klassen bouwen voor de lagere school van lukunga (Drc).

Beloeil Fonds château de Beloeil asbl Onderhoud, conservatie en restauratie van de kunstwerken en de 
collecties van het kasteel van Beloeil.

Berlare commanderij van sint-Damiaan Opbouw en inrichting van een gezondheidscentrum in Kinzamba 
(congo) waar de meest dringende medische ingrepen kunnen 
gebeuren (keizersnede, hulp bij bevalling).

Berloz centre rugamba Kigali een polyvalente zaal bouwen in het opvangtehuis voor 
straatkinderen in Kigali.

Blégny Mère Joséphine - Maison de 
repos et de soins saint-Joseph

een intergenerationele ontspanningsruimte inrichten.

Bonheiden Misingi een waterput boren, een elektrische pomp installeren, een 
stenen waterreservoir bouwen en een distributienetwerk met 15 
distributiepunten aanleggen om de permanente bevoorrading 
van 5.500 mensen, 1 secundaire school, 2 lagere scholen, 3 
kleuterscholen en een dispensarium te verzekeren.

Boom KOcA volwassenenzorg - De 
Klinkaard

Aanpassing van de infrastructuur om het energiebeheer en het 
comfort van de bewoners te verbeteren.

Boussu asbl gy seray Boussu restauratie van het kasteeltje bij het Kasteel van Boussu.

Boussu - Hornu sAAe les glanures inrichting en aanpassing aan de vereiste veiligheidsvoorschriften 
van de gebouwen van de jongerengroep.

sAAe les glanures inrichting en modernisering van de studio’s op de site van 
Quaregnon waar jongeren voorbereid worden op een zelfstandig 
leven.

Braine-l’Alleud Android34 Kinderen met een amputatie protheses aanbieden om te zwemmen, 
lopen, fietsen, ...

solidarité Benin asbl elaboration d’une méthode sodis (désinfection de l’eau par le 
rayonnement solaire) pour 300 familles au Bénin.

Association coeurs ouverts Een specifiek uniform aankopen voor de vrijwilligers  in de 
ziekenhuizen.

Brakel - Opbrakel Water voor Kikukwe Water uit een gegraven waterput tegen betaling ter beschikking 
stellen van de bevolking van Kikukwe (tanzania).

Brasschaat Jeugdverblijfcentrum Duinen-
Heide vzw

De verbouwing van de ex-houtschuur tot polyvalente speelruimte in 
Bellefontaine.
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Kerkfabriek Heilige Familie 
Brasschaat

Het karakteristieke Mariadomein uit 1916 opentrekken naar de 
buurt en geschikt maken voor minder mobiele mensen, de religieuze 
symboliek in het landschap en de aanplanting terug naar voor 
brengen en aan het opengewerkte religieuze park/stiltegebied 
een eigentijdse beleving geven met Qr-codes en een didactisch 
bosleerpad in samenwerking met de lokale scholen.

Bree Kerkfabriek st Michiel restauratie van het Binvignat en Houdtappelorgel en extra neo-
gothische ornamenten, beelden en vazen toevoegen aan het 
restauratiedossier.

Brugge De vrienden van de stedelijke 
Musea te Brugge

restauratie van de Bidkapel van het gruuthusemuseum in Brugge.

vZW BisZ (togo) De basisgezondheidszorg in de rehabilitatiekliniek van Agou-Avédjé 
(togo) verbeteren.

Brugge - Dudzele Kitanda Heropbouw en inrichting van een nieuwe school in Ayeweyo, Kenia.

Brugge - sint-Andries vzw Herkern een time-out aanbieden voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die het 
moeilijk hebben.

Brugge - sint-Kruis crea thera international Aankoop van muziek- en beeldend therapeutisch materiaal 
voor creatief therapeutische workshops in drie psychiatrische 
instellingen in srebrenica, Milici en vlasenica (Bosnië).

crea thera international Een laptop aankopen voor film- en geluidsopnames en 
basisinstrumenten aankopen voor het integratie-ondersteunend 
project ‘Beats, Words & Moves’ om nieuwkomers/asielzoekers aan 
te moedigen en ondersteunen om een kwaliteitsvol leven op te 
bouwen in hun nieuwe gemeenschap.

Brunehaut - Hollain Bah voyons! asbl Audiovisueel materiaal aankopen voor reizende voorstellingen.

Brussel Amis de l’institut Jules Bordet Financiering van het laboratorium waar vanaf 2019 het enige 
geïntegreerd centrum voor de strijd tegen kanker in België zal 
gevestigd zijn.

Association espoir pour Demain De constructie en de uitrusting van de hoofdzetel van de vereniging 
AeD in Bobo-Dioulasso (Burkina Faso).

responsible Young Drivers Alcoholtoestellen, een tolwagen en een crashtest aankopen.

Fabrique de l’église de saint-
nicolas

Fondsen verzamelen om het orgel van de kerk van saint-nicolas te 
restaureren.

Buurtwerk noordwijk vzw Het Harmoniegebouw van de vzw Buurtwerk noordwijk renoveren

communauté internationale 
saint-Dominique asbl

restauratie van een neogotisch ensemble in het hart van Brussel, 
gelegen aan het Jubelpark.

conservamus De renovatie en restauratie van de gebouwen van het Koninklijk 
conservatorium van Brussel.

contius Foundation reconstructie van een groot Bachorgel in de stijl van H.A. contius 
(1707-1792) voor de leuvense sint-Michielskerk.

De Kleppe vzw Het vakantiehuis verbouwen en toegankelijk maken voor rolstoelen 
zodat het als zorgboerderij kan dienst doen.

Dyslexia international tools and 
technologies

verspreiding van een cd-rom en uitbouw van een internetsite 
die dyslectische studenten, onderwijzers en ouders toegang 
geeft tot diagnostiseringsprogramma’s en andere interessante 
werkmethodes.

Fondation Atelier Marcel Hastir Aankoop van de gelijksvloers, de kelders en de tweede verdieping 
van het geklasseerd gebouw in de Handelsstraat 51 te Brussel.

Fondation audiovisuelle pour les 
Arts et le Design

Kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk maken via een eigen 
internationaal en onafhankelijk multimediakanaal.

Fondation cePs (centre for 
european Policy studies)

Opbouwen van een minimumkapitaal van circa 5 miljoen.

Fonds Marek via sport de gelijkheid tussen jongens en meisjes stimuleren in 
Afrika.
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Het Anker vzw installatie van een lift in het nieuw op te richten lokaal 
dienstencentrum dat zich, in samenwerking met de buurt, zal 
inzetten voor verschillende groepen zorgbehoevenden.

Het goudblommeke in Papier een polyvalent lokaal inrichten voor literaire en culturele activiteiten.

le relais de ghoy een bestaande boerderij verbouwen tot gastenverblijf voor 
kansarmen die tijdelijk in een beschutte omgeving op krachten 
kunnen komen.

les Amis de l’église notre-Dame 
de la chapelle

restauratie van het orgel schyven (1890) van de Kerk Onze-lieve-
vrouw-ter-Kapelle.

Mémorial européen de 
l’Aéronautique asbl

Behoud van het sabena-archief en redding en renovatie van de 
overblijfselen van de luchthaven van Haren-evere.

Paixactive.org Preventie, sensibilisering, opleiding voor een gezond en hygiënisch 
leven in drie senegalese dorpen

red de Kalmthoutse Heide Het herstel van de Kalmthoutse Heide na verwoesting door een zeer 
zware brand

rolling douche Aankoop en inrichting van een motorhome om het te gebruiken als 
mobiele badkamer

santé Mentale & exclusion 
sociale - Belgique (sMes-B)

Appartementen bemeubelen en inrichten om daklozen te kunnen 
huisvesten.

ville de Bruxelles De kunstenaar Anish Kapoor een kunstwerk laten maken voor op 
het De Brouckèreplein in Brussel.

vlaamse Overheid - Agentschap 
voor natuur en Bos

geld inzamelen voor het herstel van de Kalmthoutse heide.

les amis du Musée de l’Air et de 
l’espace - De vrienden van het 
lucht- en ruimtevaart Museum 
(Aelr)

een ruimte creëren om de binnenkant van de c-119, het 
transportvliegtuig van de parachutisten, op een veilige manier te 
bezoeken.

Brussel - Haren edukado een solidariteitsproject tussen Belgische studenten en de lokale 
bevolking van Burkina Faso om een middelbaar klaslokaal en een 
lagere schoolklas te bouwen voor leerlingen uit de stad léo.

charleroi comme chez nous asbl Herinrichting van de lokalen van de vzw comme chez nous.

charleroi - Jumet saint-lambert château 
Mondron asbl

De restauratie van het kasteel Mondron en haar uitrustingen.

charleroi - Monceau-sur-
sambre

Quelque chose à Faire een oude school ombouwen tot acht ecologische wooneenheden 
met een laag energieverbruik.

relogeas Woningen en begeleiding voorzien voor kansarme jongeren tussen 
18 en 25 jaar.

chastre Fondation privée Jardin’âges een terrein aankopen in chastre om er een dagcentrum te bouwen 
voor vijftien personen met een mentale beperking en serviceflats 
voor dertig valide bejaarden.

chaumont-Gistoux régulus nieuwe gebouwen optrekken voor het educatiecentrum la colombe 
in Kinshasa, Democratische republiek congo.

chimay - Bourlers soutien au Père Pedro et à 
Akamasoa

Bouw van 4 huizen te Akamasoa, Madagascar

ciney - sovet Prieuré de l’Union des eglises, 
chevetogne asbl

restauratie van de fresco’s in de byzantijnse kerk van het klooster 
van chevetogne.

colfontaine - wasmes centre culturel de colfontaine De geklasseerde gevel van het Maison du Peuple de Pâturages en 
de opschriften restaureren.

courcelles - trazegnies les Amis du château de 
trazegnies

restauratie van het hoofdgebouw van het kasteel.

Dilbeek - Groot-
Bijgaarden

c-re-aid een leraarskamer, een studiezaal en een bibliotheek inrichten voor 
de lagere en middelbare school in nunwgi (Zanzibar), tanzania.

Dison MAKAlA een fabricageketen bouwen voor baksteen.
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Dour - Blaugies Association notre Pierre pour 
l’Afrique

Motorfietsen aankopen en faciliteiten bouwen voor de mutualiteiten 
van de ngo Asmade in Burkina Faso.

eeklo QDv crielkens vzw Aanleg van publieke ruimtes in de wijk, het inplanten van een 
buurthuis en compostpark en het plaatsen van speeltuigen.

elsene ceci n’est pas une crise grote onderzoeksstudie naar hoe Belgen kijken naar de 
wereldevolutie, wat hun hoop en vrees is op vlak van sociale cohesie 
en de wil tot samenleven.

Fondation Mimi - stichting Mimi Aankoop van het nodige materiaal om mensen met kanker te 
steunen.

Habitat et humanisme Belgique 
c/o Mundo-B

renovatie van een huis in Brussel voor sociale huisvesting.

eglise du saint sacrement la 
viale europe

Drie unifamiliale huizen bouwen binnen een sociale 
huisvestingsgroep.

Jane goodall institute Belgium Een diergeneeskundige blok bouwen in het kader van een  
herlanceringsproject van chimpansees in hun natuurlijke omgeving 
in Tchimpounga  (Congo).

Oeuvres Paroissiales de notre-
Dame de l’Annonciation

renovatie van het gebouw van de  cure de l’Annonciation.

esneux asbl Orgue et culture à esneux restauratie van een beschermd clerinxorgel uit 1856, uit de sainte-
Agathekapel in luik.

estinnes asbl les compagnons de 
l’Abbaye de Bonne-espérance

restauratie van de daken en gevels van het oude abdijdeel en van 
de sacristie van de abdij Bonne-espérance in vellereille-lez-Brayeux.

estinnes - Vellereille-les-
Brayeux

cHAsHa een museumruimte en conservatorium creëren voor het roerend 
religieus erfgoed van Henegouwen.

etterbeek chapelle pour l’europe De inrichting van de chapelle pour l’europe in het midden van de 
europese wijk verbeteren.

Fondation pour le vitrail Pierre 
et Marcelle Majerus-nizet

renovatie van de tentoontsellingsruimte.

gertrudis Foundation restauratie en conservatie van het standbeeld sainte gertrude 
en andere kunstwerken uit de drie sainte gertrude kerken die 
verdwenen zijn op het van Meyelplein in etterbeek.

les Amis Belges de l’Hospice du 
grand saint-Bernard

Bijdragen tot de renovatie en de promotie van de Hospice du grand-
saint-Bernard.

Main dans la main Drie klassen voor de huiswerkschool en een taalklas bouwen.

the low countries sculpture 
society

De bibliotheek toegankelijk maken voor het grote publiek en via 
giften boeken aankopen die in andere bibliotheken in België en 
daarbuiten niet beschikbaar zijn.

eupen Die Freunde von  MUrAMBA Huisjes bouwen voor weduwes met of zonder kinderen in rwanda.

asbl Förderverein des 
Archivwesens in der 
Deutschsprachigen 
gemeinschaft Belgiens v.O.e.

conservatie en ontsluiting van oude documenten uit het 
staatsarchief.

KircHenFABriK st. niKOlAUs renovatie van de gevel en de torenspitsen van de église saint-
nicolas in eupen.

Werkzeuge ohne grenzen - 
Outils sans Frontières

Aankoop matériaal, inrichting fietsateliers en transport materiaal 
naar congo en rwanda

Werkzeuge ohne grenzen - 
Outils sans Frontières

Heropbouw van de houtbewerkplaats na een brand in oktober 2016.

evere B.U.r.U.n.D.i. strijd tegen de armoede in de landelijke gebieden van Burundi door 
de productie in de landbouw te verbeteren.

centre Benenzon Belgique een centrum voor muziektherapie oprichten in het Josaphatpark in 
schaarbeek en renovatie en herinrichting van de lokalen.
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Fleurus - wanfercée-
Baulet

Home des tout-Petits Uitbreiding van het gebouw om twaalf extra opvangplaatsen te 
creëren.

lOginOve renovatie van een opvangappartement voor moeders en kinderen 
zodat het voldoet aan de veiligheidsvereisten van de brandweer.

Floreffe souris-moi inrichten van een inclusieklas in Floreffe.

Florenville les Amis de l’orgue de l’église 
notre-Dame de l’Assomption de 
Florenville

restauratie van de grote orgels van de notre Dame de l’Assomption 
in Florenville.

Fontaine-l’Évêque - 
Forchies-la-Marche

asbl le Bonheur dans le Pre een veilige en comfortabele hippomobile aankopen voor mensen 
met een handicap.

Ganshoren Au temps pour toi een ruimte creëren waar mensen met een burn-out terecht kunnen 
om zichzelf opnieuw te vinden.

Gembloux Belgian Aviation Preservation 
Association

De stukken aankopen die nodig zijn voor de restauratie van een 
medium bommenwerper north American B-25 Mitchell uit de 
tweede Wereldoorlog.

Genappe - Bousval l’autre Jardin een moestuin aanleggen en een lokale infrastructuur voorzien om 
activiteiten te kunnen organiseren voor mensen met een mentale 
beperking.

Genk genesis Waterputten graven in het Zuid-Oosten van Marokko en bomen 
planten rond die waterputten

Gent Aniké Bouw van een moeder-kind-centrum in Kassonya (guinea).

Buurtdiensten gent noord Uitbouw van een wijkrestaurant waar wijkbewoners tegen 
betaalbare prijzen een gezonde maaltijd kunnen nuttigen en elkaar 
kunnen ontmoeten.

De Kazematten verdere uitbouw van een ontmoetingsplek waar kinderen en 
jongeren op een dynamische wijze de kunst van de verbeelding 
leren ontdekken.

DOic De Maria gorettikerk herinrichten tot multifunctionele ruimte.

elABA Kleinschalige onderwijsprojecten in Afrika steunen.

Otv nazareth steun aan de Olympische turnvereniging nazareth bij de aankoop 
van materiaal voor een nieuwe turnhal.

stadsbestuur van gent restauratie van het beschilderde houten gewelf in de voormalige 
refter van de sint-Pietersabdij.

UZ gent - Amputatie zorg team De complexe training om na een armamputatie aan te leren om 
een kunstarm te bedienen door spiersignalen toegankelijker 
en aangenamer maken met behulp van videoapparatuur, 
gamingtechnologie en een functionele oefenkunstarm.

circusplaneet De kerk die de vereniging kocht, omtoveren tot een ‘community 
circus’: een plek waar mensen samenwerken met circus als 
drijfveer, die aanzet tot dialoog en ontmoeting in de buurt, waar jong 
circusgeweld kan trainen en creëren en waar kinderen en jongeren 
op een niet-formele manier leren.

Gent - Drongen Oude Abdij van Drongen vzw restauratie en renovatie van de 19de-eeuwse vleugel.

revalidatiecentrum Buggenhout een aangepast voertuig aankopen zodat alle kinderen met 
ontwikkelingsstoornissen en personen met niet-aangeboren 
hersenletsels naar het revalidatiecentrum kunnen komen.

Gent - ledeberg Amigos de Mano a Mano Bolivia Financiële steun voor de bouw van een schooltje voor de kinderen 
van litus Pampa, en voor de bouw van een ziekenhuis in het dorp 
villa Pampa, beiden in Bolivië

Gent - Mariakerke the silent Witness Medicatie en test kits die zullen worden aangeboden door Belgische 
en Ougandese studenten geneeskunde tijdens de zomer van 2014 
tot en met 2017.

Gent - sint-Amandsberg vzw Begeleidingscentrum 
stappen

De restauratie en herbestemming van de voormalige 
schuurmanshoeve als begeleidingscentrum voor jongeren.
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Konekt een bus aankopen voor het vervoer van mensen met een beperking.

Gent - wondelgem HOeve lOOtens vzw De zeventiende-eeuwse hoeve lootens aankopen voor 
maatschappelijke en culturele activiteiten.

Geraardsbergen vzw Het liberaal gebouw restauratie van het gebouw.

Opvangcentrum voor vogels en 
wilde dieren

restauratie van het voormalig scoutslokaal om er het onthaal, 
intensive care en de eerste revalidatie van bedreigde en gekwetste 
wilde dieren te kunnen onderbrengen.

Geraardsbergen - 
Ophasselt

vzw Kapel Onze lieve vrouw 
van lourdes te sint-Maria-lierde

volledige restauratie van de deels vervallen kapel.

Gerpinnes asbl Fonds charles Albert Frère Hulp aan mensen met een lichamelijke, mentale of sociale handicap 
en aan mensen of gezinnen die in bestaansonzekerheid leven.

Grez-Doiceau les Amis de l’ecole les 
coccinelles asbl

De verbouwing van de nieuwe lokalen van de school les 
coccinelles.

v europe steunen van slachtoffers van terrorisme in België door het bundelen 
van aanbevelingen om hun situatie te verbeteren, en door lessen te 
trekken uit goede praktijken van andere landen.

Grez-Doiceau - Bossut-
Gottechain

Asbl et qui libre renovatie- en aanpassingswerken uitvoeren zodat de clownschool 
voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

Grimbergen Den Diepen Boomgaard renovatie van de sociale werkplaats Den Diepen Boomgaard.

volkssterrenwacht MirA een nieuwe, krachtiger telescoop aankopen om de sterrenhemel 
nog beter te kunnen tonen aan alle bezoekers en jongeren 
enthousiast te maken voor wetenchap en techniek.

Haaltert - Denderhoutem Huys ter Duyst een nieuw gebouw optrekken als ontmoetings- en buurtcentrum 
voor de wijk.

Halle centrum voor Ambulante 
revalidatie ‘land van Halle & 
Asse’

start van de nieuwbouw voor het centrum voor Ambulante 
revalidatie ‘land van Halle & Asse’.

vrienden van de st.-
Martinusbasiliek Halle vzw

restauratie van de sint-Martinusbasiliek.

Halle - Buizingen vriendenkring ADO-icarus 
Heembeek

een aangepast minibusje aankopen voor het transport van ouderen, 
mensen met mobiliteitsproblemen en personen met een beperking 
van en naar buurtinitiatieven

Halle - lembeek Pro Arte Hallensis /ex voto Halle 
vzw

restauratieproject “ex voto”.

Hamois c.A.D.c.t. la spirale Aankoop van een boerderij om er een regionaal artisanaal centrum 
in onder te brengen.

Harelbeke - Bavikhove Philippinecharity.be Fondsen verzamelen voor de slachtoffers van Hayan in het dorp 
grawon Hernani eastern samar op de Filippijnen.

Harelbeke - Hulste co-living een woonproject op maat uitwerken waarin
mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen om samen 
te leven in een eigen woning en daarbij van een reguliere en 
gespecialiseerde zorgondersteuning op maat kunnen genieten.

Hasselt Assjette verbouwing- en verbeteringswerken uitvoeren aan het gebouw van 
de vzw Assjette die normaal begaafde (jong)volwassenen begeleidt 
naar de arbeidsmarkt of een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbiedt.

Kattendans Duurzame en kwalitatieve uitbouw van een school in nalou, een 
afgelegen Dogondorp in Mali.

Heist-op-den-Berg - 
Booischot

Kortjakje een extra brandtrap plaatsen bij Kortjakje.

Heist-op-den-Berg - 
schriek

Jeugdwerking Hoge Heide een aangepast atelier opstarten voor jongeren met een niet 
aangeboren hersenletsel (nAH), die potentieel nog mogelijkheden 
hebben om later in het reguliere arbeidscircuit terecht te komen.
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Herent ‘t groeihuis - vruchtbare Aarde De verwarmingsketels vervangen door twee condenserende 
gasketels die zuiniger en duurzamer zijn.

Héron - couthuin Au Fil de l’eau asbl een gemengde crèche en een gemeenschappelijk woonproject voor 
actieve senioren inrichten.

Herzele - 
woubrechtegem

leefboerderij De Kanteling 
Herzele

Opstart van leefboerderij De Kanteling die een dagbesteding 
aanbiedt aan jongvolwassenen met een verstandelijke beperking 
en/of autisme.

Heusden-Zolder gemeente Heusden-Zolder een nieuwe cultuurplek voor cc MUZe bouwen op de voormalige 
site van de steenkoolmijn in Heusden-Zolder.

Heuvelland - Kemmel elfnovembergroep/groupe du 
Onze novembre

een tuin aanleggen ter nagedachtenis van de vele vluchtelingen uit 
de eerste en tweede Wereldoorlog.

Hoogstraten Koninklijke toon- en 
toneelmaatschappij sint cecilia

restauratie van een historisch zaaltje in het centrum van 
Hoogstraten dat werd gebouwd rond 1880 door de Koninklijke 
toon- en toneelmaatschappij sint cecilia en dat gebruikt werd voor 
hun toneel - en muziekvoorstellingen.

Hove nkoaranga-Watoto renovatie van de ziekenhuisgebouwen van het nkoaranga lutheran 
Hospital in tanzania.

Huldenberg - Neerijse vBs De Bolster neerijse een  ontmoetingsplaats en multifunctionele ruimte bouwen voor de 
inwoners van neerijse.

Huy Anima’rt een hedendaagse toets via een gerenommeerde kunstenaar 
integreren binnen de cathédrale de liège.

incourt Fondation isabelle Dhose Het gebouw van de stichting herinrichten om er meditatiegroepen te 
ontvangen.

izegem - emelgem Mama Kivu steun voor het doorgangstehuis en opleidingscentrum voor 
slachtoffers van seksueel geweld in Butembo (noord-Kivu).

Jemeppe-sur-sambre Paysages et Patrimoine asbl Aankoop van een schip.

Jette Musée rené Magritte Museum Het museum uitbreiden naar het aanpalende gebouw om er de 
collectie abstracte kunst van Magritte in onder te brengen.

rené Magritte Museum restauratie, aanpassing en verrijking van de collectie van het 
Magrittemuseum.

Kinrooi - Kessenich Kestepabro De gebrekkige leesvaardigheid van jongeren in el carmen, Peru, 
verbeteren door ondersteuning van de bijeenkomsten van de 
verantwoordelijken van de kleine bibliotheekjes uit de plaatselijke 
gemeenschappen.

Komen-waasten Administration communale de 
comines

een lagere school oprichten in Jabiro, rwanda.

Kontich Dagwerking Pegode Oprichting van een webradio gemaakt door mensen met een 
beperking voor iedereen met zelfgemaakte radioprogramma’s om 
aansluiting te kunnen vinden in de samenleving.

casa di Mauro een nieuw dak voorzien voor de schuur van casa di Mauro, 
een leefboerderij waar zinvolle dagbesteding, hippotherapie en 
paardrijlessen worden gegeven aan buitengewone mensen.

Kortenberg Oude Abdij Kortenberg De site van de Oude Abdij Kortenberg renoveren.

Kortessem De Wroeter Dagcentrum een boerderij aankopen en verbouwingswerken uitvoeren voor een 
fruitproject

Kortrijk Balunda Ba Mikalayi De hydraulische elektriciteitscentrale in Mikalayi nabij Kananga 
(Kasaï) weer operationeel maken en de vier middelbare en drie 
lagere scholen ondersteunen.

Unie der  Zorgelozen De oude danszaal en bijhorende huizen renoveren

la Roche-en-Ardenne les Orgues de l’Ourthe een orgel aankopen.
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lanaken - Rekem Non Profit Belgium een voedselbank bouwen om de gezondheidszorg te verbeteren, de 
voedselzekerheid te verhogen, de lokale landbouw te verduurzamen, 
off-farm inkomens genererende activiteiten te stimuleren en 
kwetsbare groepen in Malawi te ondersteunen.

lasne ecole Désiré Denuit Financiering van het niet-gesubsidieerde deel van de verbouwing en 
de kosten die gepaard gaan met de aankoop van de gebouwen voor 
de school.

les Bons Villers - Mellet conseil de Fabrique d’eglise de 
Mellet

Herplaatsen van orgels in de kruisgang van de kerk.

Fabrique d’eglise de Mellet een vitrinekast aankopen om de objecten van de kerkfabriek tentoon 
te stellen.

leuven Fidema De schoolgebouwen van ciM in Port-au-Prince (Haïti) heropbouwen 
en het onderwijzend personeel bijscholen.

Fv Koperen muntjes voor 
nianing

Ondersteunen van lokale sportieve, socio-culturele, onderwijs- en 
medische projecten in senegal.

intAcH België vzw een 18de-eeuwse koninklijke tuin restaureren en opnieuw in gebruik 
nemen. - india

Private stichting John 
schrooten

Uitbouw van de infrastructuur van het Agricultural resource center 
in tanzania.

leuven - Heverlee Maggie-program Aankopen en installeren van een multi-functionele opvangtent voor 
onderwijs voor de vluchtelingenkinderen in Duinkerken.

leuven - Kessel-lo Kamutamba guesthouse een oude, leegstaande vleugel van het hospitaal ombouwen tot 
een guesthouse met restaurant en conferentieruimte om met de 
opbrengsten de plaatselijke, arme plattelandsbevolking van ibenga 
(Zambia) beter te kunnen helpen.

restauratiefonds Abdij 
vlierbeek

revalorisatie en restauratie van de abdijsite van Onze-lieve-vrouw 
vlierbeek.

vormingsinstituut voor 
Begeleiding van Personen met 
een Handicap vzw

Didactisch materiaal kopen voor sociaal-culturele 
vormingsactiviteiten voor volwassenen met een verstandelijke en/of 
meervoudige handicap.

Wigwam een pand aankopen en verbouwen om een aangepaste 
dienstverlening te kunnen aanbieden aan kwetsbare gezinnen en 
kinderen.

Yocevim een geitenboerderij en kippenstal uitbouwen, een landbouwproject 
opstarten en een plaatselijk voetbalveld afwerken om zelf geld te 
genereren voor de school en financieel onafhankelijk te zijn.

leuven - wijgmaal Dialoog Het vervallen station in Wijgmaal renoveren tot een 
zeer energiezuinige kantoor-, expo- en flexibel inzetbare 
gemeenschapsruimte.

leuven - wilsele recht op Migratie vzw Aankoop van een vluchtelingenhuis in groot leuven voor de opvang 
en begeleiding van vluchtelingen zonder huisvesting.

liège les Amis de la chapelle saint-
roch-en-volière asbl

Binnenrestauratie van de sint-rochkapel.

les Amis de la chapelle saint-
roch-en-volière

restauratie van het binnenschilderwerk, de glas-in-loodramen en de 
verlichting van de kapel saint-roch-en-volière.

société littéraire de liège restauratie van de salons van de société littéraire.

trésor saint-lambert asbl Uitstippelen van een bezoekersparcours dat de kunstwerken toont 
met moderne technologische middelen.

Wooha inrichting van een polyvalente zaal voor muzikale projecten.

sursum corda renovatie en restauratie  van de eglise du saint-sacrement in luik 
en de gevel en het kerkplein in ere herstellen.

limbourg ville de limbourg restauratie, revalorisatie en toegankelijk maken van de Place saint-
georges.
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lokeren Ontmoetingshuis de Moazoart De binnen- en buitenruimtes inrichten voor een ecologische, 
biologische kinderopvang.

lommel Private stichting charlotte J. 
van der seijs

een beeldengroep door kunstenares Margot Homan van enkele 
bekende mensenrechtenvoorvechters op een toegankelijke publieke 
plaats, die uitnodigt tot bezinning en discussie over hedendaagse 
maatschappelijke problemen.

londerzeel vereniging van de parochiale 
werken van het gewest 
londerzeel

restauratie van de geklasseerde Boskapel uit de 17e eeuw in imde, 
Wolvertem.

lontzen Kirchenfabrik sankt-Hubertus 
und sankt-Anna lontzen

restauratie van de altaren van de sankt-Hubertus Kirche

lubbeek Bumburi Primary school 
Development

De toegang tot het basisonderwijs vergemakkelijken voor de 
kinderen uit het hoog gelegen dorp Bumburi in nepal.

Haalai Xale een groentetuin aanleggen voor en door vrouwen in het dorp 
Kartong (gambia)  om hun levenskwaliteit te verbeteren.

lubbeek - Pellenberg stichting goedaardig een stuk landbouwgrond van 5000 vierkante meter terugschenken 
aan de aarde en waarbij de aarde aan vruchtbaarheid wint met een 
groeiende diversiteit aan planten en dieren.

lummen Medora Belgium een school heropbouwen in gorkha nadat de vorige door de 
aardbeving werd verwoest.

Maasmechelen Oudstrijdersbond Afdeling 
eisden tuinwijk

een vredesmonument ontwerpen dat hulde brengt aan de vele 
vredesmissies waaraan Belgische soldaten hebben deelgenomen 
en daarbij jongeren uit de tweede graad van het middelbaar 
onderwijs in Maasmechelen betrekken via uitstappen, workshops en 
andere.

Maasmechelen - eisden stichting erfgoed eisden Uitbouw van een maquette van de steenkoolmijn limburg Maas 
in eisden voor de tentoonstelling ’30 jaar mijnsluiting in eisden’ en 
tijdens exposities op erfgoed- en open monumentendagen.

Malmedy couleur café sanering en inrichting van de kelders tot doucheruimte, wasruimte, 
opslagruimte voor voeding en materiaal.

Marche-en-Famenne ville de Marche-en-Famenne Beeldhouwwerken van lokale kunstenaars installeren op 
verschillende plaatsen in de stad en zo een kunstenaarsparcours 
creëren voor bewoners en bezoekers.

Marche-en-Famenne - 
waha

Deux collines nieuwe schoolgebouwen bouwen voor de kinderen van Mwene-Ditu, 
Dr congo.

Marchin Fabrique d’eglise notre Dame à 
Marchin

restauratie en herinstallatie van het orgel.

Mechelen Bonjour Afrique vzw Fietsavontuur in Afrika voor beter onderwijs: bouw van 8 nieuwe 
klaslokalen in Kameroen (Foembot)

collectief Kanaga Waterputten en sanitair bouwen in Mali.

emmaüs  - 
Dienstverleningscentrum 
Zevenbergen

nieuwe woningen bouwen voor mensen met een ernstige, 
meervoudige beperking in een inclusief domein.

emmaüs  - 
Dienstverleningscentrum 
Zevenbergen

Uitbouw van een inclusiegericht recreatiedomein voor personen met 
ernstige meervoudige beperkingen.

emmaus - 
Dienstverleningscentrum ‘t 
Zwart goor

Aanpassing en vernieuwing van de accommodatie voor de 
activiteiten van mensen met een diep tot licht verstandelijke 
beperking.

emmaüs - 
Dienstverleningscentrum 
Zevenbergen - Home Marjorie

verbeteren van de accommodatie en extra opvangmogelijkheden 
creëren voor mensen met de Ziekte van Huntington.
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emmaüs Jeugdzorg Materialen en een bestelwagen aankopen voor het vervoer van 
personen en materialen in het kader van de organisatie van 
vakantie-initiatieven voor de kinderen en jongeren die residentieel 
verblijven in de jeugdzorg en hun leefruimte herinrichten.

emmaüs Jeugdzorg Materialen (tafels, stoelen, zetels en los meubilair), sportattributen, 
fietsen en een buitenluchtzwembad voor de allerkleinsten aankopen, 
het atelier en de dierenboerderij inrichten, een domeinwagen 
aankopen voor het vervoer van de jongeren naar ontspannings-
activiteiten en materialen aankopen voor de kampeeractiviteiten.

Kunstencentrum nOna 
(theaterteater vzw)

Bouw van een tweede podiumzaal en renovatie van de huidige zaal.

Werkgroep integratie 
vluchtelingen

noodhulp aanbieden aan asielzoekers, vluchtelingen en mensen die 
in een zorgwekkende woning verblijven.

Meise Benin-Aid Aankoop, transport en invoer van twee bussen in de omgeving van 
Parakou, Benin zodat de kinderen vanuit de dorpen de middelbare 
school kunnen bereiken.

Melle Anvasport vzw Aankoop van 5 zitski’s voor mensen met een handicap.

Merchtem Kimiaf Bouw van een polyvalente ruimte in de cuendajuru Primary school 
in rwanda voor sportactiviteiten, melkbediening, ontmoetingen met 
de ouders, schoolfeesten, proclamaties, zang- en dansfestiviteiten.

Merelbeke Hélène De Beir Foundation Opbouw van een kapitaalfonds.

Opvangcentrum voor vogels en 
wilde dieren Merelbeke

een revalidatiekooi voor vleermuizen aankopen.

Merksplas De Kunstvrienden Uitbreiding en modernisatie van de zaal De Kunstvrienden in 
Merksplas.

Mettet Fonds Félicien rops restauratie van het kasteel van thozée om er een museum van 
te maken met werken van Félicien rops en om ateliers in onder te 
brengen voor schrijvers, kunstenaars en studenten.

Mol Kara Karacomité Mol negen nieuwe waterputten boren in de gemeente Kara Kara in 
niger.

Mons asbl Patrimoine Ferroviaire 
touristique

Het oude atelier voor spoorwagons in saint-ghislain restaureren en 
uitbouwen tot een ‘levend museum’.

Mons - cuesmes entraide et solidarité 
Protestantes

een nieuw sorteercentrum voor kleding inrichten.

Mons - Jemappes espace ind renovatie van een gebouw om een professionele ruimte te creëren 
voor de lokale non-profit organisaties.

Mont-saint-Guibert AJ vzw schoolmateriaal voorzien voor de klassen van het 4e, 5e en 6e 
leerjaar en een naaiklas inrichten voor de opleiding van jonge 
moeders in Kisangani (Dr congo).

Mortsel escalante vZW een (t)huis bouwen voor een tiental jongvolwassenen met 
een mentale handicap met een afzonderlijk appartement voor 
inwonende begeleiding.

Namur Action intrégrée de 
Développement - centre 
d’information et d’education 
Populaire-le PerrOn De l’ilOn

inrichting van een nieuwe kookruimte om sociale initiatieven, 
horeca-opleidingen en activiteiten rond sociale jobs te organiseren.

espace communautaire saint-
nicolas, le cinex

een gemeenschapsruimte inrichten in een volksbuurt om het 
sociaal contact tussen de buurtbewoners te vergroten.

Province de namur verwerving van het kunstwerk ‘searching for Utopia’ van Jan Fabre

Namur - Dave Phenix steun voor de aankoop en verbouwing van een nieuw dagcentrum 
voor personen met een verslavingsproblematiek.

Namur - Jambes la Payote De emancipatie versterken van veertig vrouwen uit loumbila, 
Burkina Faso door hen te leren hoe ze groenten (uien) kunnen telen.
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Namur - saint-servais AsBl Houa nam Bak Drie teams voor thuisgezondheidszorg opstarten, de nodige 
middelen ter beschikking stellen en het gezondheidsprogramma 
promoten bij de bevolking van Houa nam Bak, laos.

la Payote een opvangcentrum bouwen voor oorlogswezen in rwanda en hen 
opleiding en begeleiding geven.

synergie Wallonie pour l’egalité 
entre les Femmes et les 
Hommes

Opzetten en begeleiden van een dienstverleningscentrum voor 
kinderen in Kigali, rwanda.

Nassogne - Harsin la gatte d’Or Het oude materiaal vervangen en nieuw materiaal aankopen om de 
ezelboerderij verder uit te rusten.

Opwijk Origo Waterpompen plaatsen in drie kansarme dorpen in Burkina Faso.

Ottignies-louvain-la-
Neuve - louvain-la-
Neuve

Domisum een samenwoonstproject opzetten voor zes zwaar afhankelijke 
jongvolwassenen met een fysieke en/of mentale beperking.

espace culturel du Biéreau renovatie van de stallen en de binnenplaats van de Ferme de 
Biéreau om nog meer concerten en culturele of andere activiteiten 
te organiseren.

Oupeye asbl le vivier Aankoop van een huis voor mensen met een handicap die hun 
ouders overleefden maar niet alleen kunnen wonen.

Overijse Ubuntu4u vzw De samenlevingsopbouw ondersteunen in twee townships in Zuid-
Afrika.

Péruwelz - Bon-secours Association notre-Dame de 
Bon-secours asbl

restauratie van de basiliek notre-Dame de Bon-secours.

Perwez côte-à-côte asbl Bouw van een huis voor jongeren met een handicap.

Poperinge - Reningelst De Fietseling restauratie van de mouterij st.-Joris in reningelst.

Putte g-Woon! inrichting van de gemeenschappelijke ruimte in een huis  die ter 
beschikking zal gesteld worden van kinderen en jong-volwassenen 
(16j-23j) met een beperking die graag met hun vrienden willen 
wonen.

Puurs Dorpshuis vrededaal Het dorpshuis uitbouwen tot een krachtige stimulator van het 
verenigingsleven in Kalfort-Puurs.

Quaregnon entr’Aide Ontwerp van een plaats waar iedereen, jong en oud, kan 
kennismaken met experimentele wiskunde.

Quiévrain - Audregnies HAnDirAvel roelstoelen ter beschikking stellen die worden geduwd door 
een fiets voor bejaarden  die zich niet meer zelfstandig kunnen 
verplaatsen.

Riemst - Herderen Wensambulancezorg Wensen vervullen van palliatieve patiënten: aankoop en inrichting 
van een ziekenwagen; aankoop van kledij voor de vrijwilligers

Rixensart la ferme de Froidmont insertion Bouw en inrichting van noodopvangwoningen alsook het aanleggen 
van 2 Ha permacultuur.

Odyssea renovatie en uitbreiding van de binnenruimtes en de centrale koer.

Roeselare sOs Zoutmijnkinderen-india / 
sOs enfants des salines-inde

integrale dorpsontwikkeling in dertig achtergestelde 
plattelandsdorpen in het tuticorin District in tamil nadu (Zuid-
india).

Rumst - terhagen elephant Haven Het educatielokaal verder inrichten om kinderen te kunnen 
informeren over olifanten, natuurbehoud en conservatie.

sambreville gABs leegstaande gebouwen aankopen en ombouwen tot aangepaste 
huisvesting voor kwetsbare personen.

schaarbeek cedas asbl een veiligheidsplan uitwerken voor de lokalen en de sportzaal en de 
nodige aanpassingen doen aan de kelder om er een animatielokaal 
van te maken.

centre FAc vorming en programma’s voor socioprofessionele integratie 
organiseren in de sector van de bouw.
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comité ‘Hommage Albert 
coppé’

Het oprichten van een monument in het centrum van tervuren.

Feedtruck Belgium een Feedtruck Belgium oprichten waarbij vrijwilligers met 
onverkochte voedselproducten koken voor daklozen uit Brussel.

l’Os à Moelle Onderhoud en renovatie van de Os in Moelle, het oudste cabaret van 
Brussel.

irie  (intercultural resources for 
international evolution)

een waterpomp en sanitaire voorzieningen installeren in de school 
‘les lionceaux’ in Zuid-Kameroen.

schilde De Kanteling een therapiemobiel op wieltjes vol spel- en muziekmateriaal 
om kinderen en jongeren met een beperking en/of psyschische 
kwetsbaarheid weer op weg te helpen.

sint-Agatha-Berchem Menya Media international Klassen bouwen voor kinderen met een visuele beperking in de 
school Kanura in Burundi.

sint-Gillis De lork renovatie van het dagcentrum voor personen met een 
verstandelijke beperking en een psychiatrische problematiek.

De Pianofabriek - Femimain De sociale en economische positie versterken van de vrouwen die 
samen met vrouwencoöperatieven en -ateliers in Marokko hun 
eerste stappen zetten in de ondernemerswereld.

DoucheFlUX renovatie van het gebouw en inrichting van 21 douches, een 
wasplaats, … en activiteiten organiseren voor kwetsbare personen 
zodat ze hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn kunnen terugvinden.

Feu et Fer! - iJzer en vuur! een open metaalatelier bouwen in Molenbeek als vaste uitvalsbasis 
voor de activiteiten van de vzw in een kansarme wijk in de Brusselse 
regio en als creatieve ‘makers’-plek waar iedereen die een passie 
heeft voor oude of bedreigde metaalberoepen terecht kan.

vanakam children indische vrouwen begeleiden en ondersteunen bij het cultiveren 
van een eigen kruiden- en groetentuin en de nodige werktuigen ter 
beschikking stellen.

vlaamse landmaatschappij Bomenrijen, houtkanten en heggen aanplanten en onderhouden in 
de gentse Kanaalzone.

sint-Gillis-waas Dorizon Doenja vzw investeren in educatie, water en gezondheidszorg voor de jongeren 
van Bassodawish, tanzania.

sint-Jans-Molenbeek Molenbeek girls Aankoop van trainingsmateriaal voor Fc Molenbeek girl.

souffle d’espoir Machines en materiaal aankopen voor het maken van 
orthopedische protheses.

sint-Joost-ten-Node stichting cineact sOs ABc cinema

episol een verplaatsbare, koude ruimte installeren in de sociale 
kruidenierszaak episol.

sint-Katelijne-waver Water4ghana Watertransportsystemen bouwen om de toegankelijkheid van het 
grondwater en zo de toegang tot drinkbaar water te verbeteren voor 
de inwoners van Zion, Botingli, thakpumu en Kpundulli  in het droge 
noorden van ghana.

sint-lambrechts-
woluwe

Zaytwun-Kanpelet Projecten steunen voor de schoolopleiding van weeskinderen en 
kwetsbare kinderen in de regio Bagan (Myanmar).

sint-laureins De Kruiskenshoeve Uitrusting en inrichting van een voormalige schuur tot een atelier 
waar jongeren samen met vrijwilligers hun talenten kunnen 
ontdekken.

More Happiness een opvangwoning voor weeskinderen bouwen in de omgeving van 
guinguineo in senegal.

sint-Niklaas Piano posso Kansarme kinderen de kans bieden om een carrière op te bouwen 
als muzikant.

Welzijnsschakels sint-niklaas De verbouwing van de sint-theresiakerk (st.-niklaas) tot een sociale 
kruidenier met ontmoetingsruimte.
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sint-Niklaas - 
Nieuwkerken-waas

Bijs een zorgwoning bouwen voor negen jongeren met een 
verstandelijke en/of motorische beperking als verlengstuk van hun 
huidige thuissituatie.

sint-Pieters-woluwe icHec-PMe asbl Productie van 84.000 pedagogische paketten.

tramania restauratie van de wagons van een lokale stoomtrein van de lijn 
erezée-Dochamp.

sint-truiden sOlv - eDUcAre AA Partnerschap van de 4 Belgische Assumptie-colleges om 
Broussescholen in Madagascar te ondersteunen.

soignies Musée du chapitre restauratie van een groot werk van remy van den Abeele in de 
kathedraal van soignies.

soumagne - cérexhe-
Heuseux

Wallobus restauratie van een standaard autobus uit de jaren ‘80.

stabroek sterrencirkels Bouw  van een Holistisch educatief centrum en ecopark in cali, 
colombia.

ternat Kerkfabriek sint-gertrudis restauratie van de sint-gertrudiskerk.

tervuren Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika

restauratie, renovatie en herinrichting van het Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika.

vrij Katholiek Onderwijs van 
tervuren – Duisburg

restauratie van een waardevol industrieel pand in het centrum 
van tervuren en er een herbestemming met een maatschappelijke 
functie aan geven.

thimister-clermont De Bouche à Oreille renovatie van de gebouwen ‘les 3r’.

thuin essor inrichting en aanpassingswerken uitvoeren aan de nieuwe 
gebouwen.

thuin - Biercée cent Arbres sans toit asbl een tweedehands tractor en kiep laadbak aankopen.

tongeren Picardorgel een transeptorgel plaatsen in de O.l.vrouw-Basiliek van tongeren.

tournai grand séminaire de tournai conservatie en restauratie van zeventien schilderijen van Frans 
Pourbus l’Ancien.

les amis de l’église saint-
Jacques de tournai.

verfraaiing en restauratie van schilderijen, beelden, 
wandschilderingen, orgels, … van de eglise saint-Jacques in Doornik.

turnhout Alegria Herinrichten van een nieuwe locatie voor de vzw na een gedwongen 
verhuizing.

De vrienden van het Begijnhof 
van turnhout

conservatie en retoucheren van 17de-eeuwse portiekaltaren en 
18de-eeuwse reliekkasten in de Heilige Kruiskerk in het Begijnhof 
van turnhout.

Hartziekte.be vzw Personen met een beperking, ouderen en hulpbehoevenden de 
mogelijkheid bieden om individueel of onder begeleiding een 
daguitstap te maken naar een recreatiedomein.

ukkel campus De infrastructuur van het cultureel centrum senna (Ukkel) uitbreiden 
en een polyvalente zaal en ateliers inrichten in een ongebruikte 
hangar.

centre européen Juif 
d’information A.i.s.B.l.

Ontwikkeling van 3 projecten: european Peer training Project, 
opleiding voor volwassen vormers, uitproberen van de technieken 
van het ‘A World of Difference institute’ in een schoolomgeving.

Fondation Ovide Decroly - 
centre d’études decrolyennes

inrichten van een gebouw en aankoop van meubilair en materiaal 
om de wetenschappelijke archieven te beveiligen.

Vilvoorde Abbeyfield Vlaanderen Het Zelfstandig samen Wonen van alleenstaande senioren 
ondersteunen via een nieuw levensproject en een woonvorm die het 
actief ouder worden en de sociale cohesie en integratie bevordert.

vzw Ongeschoeide 
Karmelietessen

restauratie van de Onze-lieve-vrouw van troostkerk in het 
carmelietenklooster.

Virton Musée gaumais renovatie en uitbreiding van de twee delen van de oude vleugel van 
het museumgebouw.
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Visé - Argenteau l’élémen’ terre Herinrichting van de boomgaard gelegen op de plaats van de oude 
boerderij aan Argenteau.

Vorst centre Docteur etienne De 
greeff

Aangepast materiaal aanschaffen voor de kinderen van het 
centrum.

centrum voor hedendaagse 
kunst

Opening en opstarten van een internationaal centrum dat zich 
toelegt op hedendaagse artistieke expressies.

waasmunster Mariazusters van Franciscus 
- roosenberg - Waasmunster 
(renovatie dak roosenbergabdij)

renovatie van het dak van de roosenbergabdij van Waasmunster.

walcourt - thy-le-
château

asbl les Béatitudes Herstellings-en verbeteringswerken uitvoeren aan de gebouwen van 
de vereniging.

walhain Belgium Plays 4 Peace sport gebruiken als vector voor opvoeding, uitwisseling, dialoog, 
socialisatie, ….naar aanleiding van de internationale dag van de 
sport voor ontwikkeling en vrede.

waterloo grain de vie uitbouw van een bakkerij-patisserie en een klein eethuisje geleid 
door mensen met een handicap; en uitrusten van 5 kamers waar 
mensen met een handicap kunnen verblijven

watermaal-Bosvoorde Archi Human Duurzame en waardige wooneenheden creëren voor daklozen.

the international school of 
Brussels AsBl

Het herstel van het domein rond het “Bischoffsheimkasteel” in zijn 
historische context

westerlo vZW vrienden van het Kasteel 
van Westerloo

restauratie, opwaardering en ontwikkeling van het kasteel en het 
park van Westerloo.

wetteren villa Omaar inrichting en aankoop materiaal voor de opstart van een 
laagdrempelig therapeutisch open huis voor jongeren tussen 16 en 
23 jaar die het psychisch moeilijk hebben.

wevelgem natuur.koepel vzw geïntegreerd koken’ introduceren als milieuvriendelijk alternatief 
voor traditioneel koken op hout in de streek rond de senegalrivier.

wingene Boom² Allerhande activiteiten organiseren om zoveel mogelijk bos te 
kunnen aankopen in vlaanderen.

wuustwezel spectrum Opstart  van een nieuwe inclusieve dagwerking voor personen met 
een beperking waar ze arbeidsgerichte activiteiten kunnen doen 
maar waardoor ze ook kunnen meewerken in het dienstencentrum , 
de bibliotheek en het woonzorgcentrum in essen.

Zaventem villa n.J.A.M. Aanpassing en inrichting van het huis waar jongvolwassenen met 
een mentale beperking en autisme persoonlijk begeleid worden om 
uit te groeien tot zo sterk mogelijke volwassenen.

Zedelgem - Veldegem sint Jan Zedelgem lions Mindervalide personen aanzetten tot rolstoelbasketbal om een 
betere integratie in de maatschappij te bevorderen.

Zoersel emmaüs - Monnikenheide De gebouwen van de vereniging aanpassen om antwoord te kunnen 
blijven bieden aan de hedendaagse begeleidingsvragen van mensen 
met een verstandelijke beperking.

Zwalm Amon Uitbouw van een polyvalente ontspannings- en  therapieruimte in 
vier campussen van de vzw Amon.

PrOMOtie vAn FilAntrOPie

BELGISCHE FEDERATIE VAN FILANTROPISCHE STICHTINGEN

DOelstelling Ontmoetingsplaats waar stichtingen ervaringen uitwisselen, hun gemeenschappelijke 
belangen bij overheden behartigen en het brede publiek informeren.
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reAlisAtie(s) > de Koning Boudewijnstichting is sinds de oprichting in 2004 lid van deze organisatie en 
steunt haar werking
> het netwerk organiseert workshops en colloquia over thema’s die stichtingen 
aanbelangen
> meer informatie op www.netwerkstichtingen.be

DeMOcrAtie
FOnDs BelvUe

FONDS BELVUE

DOelstelling Het Belvue uitbouwen tot een animatiecentrum voor democratie en geschiedenis.

reAlisAtie(s) > het Fonds Belvue groepeert onder één structuur alle activiteiten van de Koning 
Boudewijnstichting met betrekking tot democratische vorming en de werking van 
het Belvue museum. Op die manier wil het Fonds de kritische meningsvorming over 
het democratisch en politiek functioneren stimuleren en het historisch bewustzijn 
aanwakkeren.

Het Fonds Belvue overkoepelt volgende activiteiten:

> de permanente tentoonstelling van het Belvue museum over de geschiedenis van 
België:
>> een overzicht van de geschiedenis van België als instrument om actuele politieke 
problemen te kunnen duiden
> de tijdelijke tentoonstellingen van het Belvue museum:
>> thema’s die te summier aan bod komen in de permanente tentoonstelling verder 
uitdiepen
>> specifieke doelgroepen aantrekken

> de educatieve dienst van het Fonds:
>> leerlingen, en in het bijzonder leerlingen van het tsO en BsO, sensibiliseren voor het 
belang van democratie, politiek en justitie
>> (toekomstige) leerkrachten hulpmiddelen en vormingen geven die het mogelijk maken 
om politiek en democratie ter sprake te brengen in de klas

> de commerciële activiteiten van het Belvue museum:
>> uitbaten van een shop en restaurant
>> verhuur van de zalen

Het Fonds Belvue werkt hiervoor nauw samen met de instellingen op de Kunstberg en 
met andere culturele instellingen; met de vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschap; 
met alle parlementen in Brussel (europees, Federaal, vlaamse en Franse gemeenschap, 
Brussels Hoofdstedelijk gewest), met het parlement van het Waals gewest in namen en 
van de Duitstalige gemeenschap in eupen.

BelvUe: PerMAnent PArcOUrs Over De gescHieDenis vAn BelgiË

PERMANENTE TENTOONSTELLING OVER DE GESCHIEDENIS VAN BELGIË

DOelstelling De vernieuwde permanente tentoonstelling van het Belvue museum brengt twee eeuwen 
geschiedenis van ons land in beeld en wil bezoekers, in het bijzonder jongeren, de hete 
hangijzers van de Belgische samenleving van vandaag helpen begrijpen.
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reAlisAtie(s) > ontvangst van 57.456 bezoekers
> deelname aan meerdere evenementen voor het grote publiek, waaronder Museum night 
Fever 2017 (11 maart), erfgoeddag (23 april), Broodje Brussel (27 april), irisfeest (7mei), 
Brussels Urban trail (18 juni), Brussels Poetry Fest (10 september), Brussel in dialoog (17 
oktober), nocturne van de Brusselse musea (23 november)
> opzetten van meerdere activiteiten en tools voor gezinnen, waaronder spel-parcours 
voor kinderen tijdens de krokusvakantie, paasvakantie, herfstvakantie en kerstvakantie, 
een workshop voor kinderen ‘Welke Belg ben jij?’ tijdens de krokusvakantie

> organisatie van rondleidingen ‘100% familie’, alle eerste zondagen van de maand, om in 
familiaal verband met een gids (gratis) kennis te maken met België en zijn geschiedenis
> organisatie van een zomerstage ‘Kunstberg stage Mont des Arts’ voor kinderen 
in samenwerking met MiM, Koninklijke Bibliotheek van België, BOZAr, cineMAteK, 
coudenbergpaleis, experience Brussels! en Koninklijke Musea voor schone Kunsten van 
België (21 tot 25 augustus)
> organisatie van een zomerstage voor kinderen in samenwerking met de stad Brussel (3 
tot 7 juli, 21 tot 25 augustus)

> expo ‘Be.lAnD’ over 65 jaar gastvrij vluchtenlingenonthaal. Hoe werden vluchtelingen 
sinds de jaren 50 opgevangen in Brussel en vlaanderen? vluchtelingenwerk vlaanderen 
interviewde tal van getuigen en groef in de geschiedenis van opvangorganisaties. 
Be.lAnD is een project van vluchtelingenwerk vlaanderen , ism Bon - Agentschap 
integratie en inburgering, FMDO en het Belvue museum en met de steun van erfgoedcel 
Brussel (van 23 april tot en met 1 mei)
> oprichten van de jongerenbende MultiBel, de jongeren van het Foyer in Molenbeek, met 
als doelstellingen activiteiten in het Belvue te organiseren en diverse jongeren aan te 
trekken (september-juni)

> organisatie van de eerste Belvue Family Day (8 oktober).
> organisatie van een Kunstbergnamiddag voor onderwijzers (29 november).
> ontwikkeling van een digitale tool, België in 1 minuut, door en voor tieners van 12 tot 16 
jaar in samenwerking met casa Blanca vzw (november en december)

BelvUe: tiJDeliJKe tentOOnstellingen Over BelgiË en eUrOPA

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN OVER BELGISCHE GESCHIEDENIS EN DEMOCRATIE
Partner(s) the cartoonist.be voor de tentoonstelling ‘Belgium Art cetera’

DOelstelling tijdelijke tentoonstellingen over democratie en de Belgische geschiedenis.

reAlisAtie(s) in 2017 werden in het Belvue museum meerdere tentoonstellingen georganiseerd:
> ‘De Democratiefabriek’: jongeren vanaf 14 jaar bezoeken in duo’s de democratiefabriek 
en krijgen allerhande opdrachten die hen uitdagen hun eigen ideeën, hun twijfels, opinies 
en vooroordelen ter discussie te stellen (15 januari tot 30 juni); 4.137 bezoekers

> ‘Belgium Art cetera, de Belgische kunstgeschiedenis in perscartoons’: de grote 
kunstgeschiedenis van klein België door 25 Belgische perscartoonisten. Met hun scherpe 
pennen behandelen ze de kunstgeschiedenis van de Belgische contreien ten tijde van 
o.a. de spaanse, nederlandse en Franse bezetting, van de vlaamse primitieven en de 
gouden eeuw tot de huidige Belgische kunstscene. De begeleidende teksten werden door 
historicus en humorist gilles Dal geschreven (6 december 2017 tot 28 januari 2018); 
4.309 bezoekers
> activiteit op 27 januari 2018 door multiBel: de jongeren van multiBel ontfermen zich 
over de tekeningen van de tentoonstelling en zetten die om in theaterperformances
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BelvUe: eDUcAtieve Activiteiten

EDUBEL, DE EDUCATIEVE DIENST VAN HET FONDS BELVUE
Partner(s) in samenwerking met de ministers van Onderwijs van de drie gemeenschappen van ons land

Operationele partner(s) in samenwerking met de verschillende parlementen in Brussel en namen, het Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika

Financiële partner(s) FsMA

DOelstelling gratis, interactieve en educatieve activiteiten aanbieden voor leerlingen van 10 tot 18 jaar 
– met specifieke aandacht voor leerlingen uit het tsO en BsO – om hen te sensibiliseren 
over de actuele uitdagingen van de democratie en de geschiedenis van ons land; en 
vormingen organiseren voor (toekomstige) leerkrachten.

reAlisAtie(s) > ‘De Democratiefabriek’: jongeren vanaf 14 jaar bezoeken in duo’s de democratiefabriek 
en krijgen allerhande opdrachten die hen uitdagen hun eigen ideeën, hun twijfels, opinies 
en vooroordelen ter discussie te stellen (15 januari tot 30 juni); 4.137 bezoekers
> coördinatie en organisatie van workshops die aangepast zijn aan het niveau van 
de leerlingen en toegankelijk zijn voor elk opleidingsniveau: in 2017 organiseerde de 
educatieve dienst van het museum meer dan 445 workshops voor 8.887 leerlingen
> realisatie van gratis downloadbare informatie voor leerkrachten, die op een autonome, 
interactieve en ludieke manier met hun klas de permanente en tijdelijke tentoonstellingen 
in het Belvue museum willen bezoeken
> downloadbare pedagogische hulpmiddelen aanbieden, aangepast aan het 
onderwijsniveau, waarmee leerkrachten in de klas aan de slag kunnen rond thema’s als 
burgerschap, democratie, de instellingen en justitie

> organisatie van vormingsdagen voor (toekomstige) leerkrachten
> in partnerschap met de Hoge raad voor de Justitie een workshop aanbieden rond 
het thema justitie, getiteld ‘recHt-vaardig’, om leerlingen van het 5de, 6de en 7de jaar 
secundair onderwijs (algemeen, technisch en beroeps) een dag onder te dompelen in de 
werking van het rechtssysteem in België. Organisatie van zittingen in de justitiepaleizen 
van Brussel, Dinant, Hoei, luik, Bergen, namen, neufchâteau, Marche-en-Famenne, 
Doornik, gent, Antwerpen, Brugge, Mechelen, Kortrijk, tongeren en Hasselt
> de workshop ‘reporters van de democratie’ biedt leerlingen vanaf het 5de leerjaar 
tot het einde van het secundair de mogelijkheid om op basis van pedagogische 
dossiers filmreportages te maken in het parlement over de werking van de politiek en 
het parlement. via een interview met een parlementslid komen ze meer te weten over 
onderwerpen als het tot stand komen van een wet, de werking van het parlement, het 
beroep van parlementslid en de rol van de burger

> de workshop ‘Democracity’, die leerlingen (derde graad secundair) via een rollenspel 
leert experimenteren met de beperkingen en de uitdagingen van de democratische 
samenleving (ook aangepast aan klassen van het bijzonder onderwijs); de versie 
‘Democracity europa’ is gericht op de werking van de europese instellingen, gevolgd door 
een bezoek aan het europees parlement
> workshop ‘congo: kolonisatie en dekolonisatie’, in samenwerking met het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika, waarin leerlingen 5de en 6de secundair op een interactieve 
manier kennismaken met de historische context van het europees imperialisme, daarna 
in groep verder onderzoek doen rond een specifiek thema van de kolonisatie
> workshop ‘België, een democratie? Hoe? Zo!’ waarbij leerlingen in kleine groepjes 
onderzoek doen naar een bepaald aspect van de democratie, vandaag (straatinterviews) 
of in het verleden (historisch onderzoek in het museum). De mogelijke thema’s zijn de 
federalisering, politieke partijen, de monarchie en stemrecht
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> workshop ‘Journal’hist’ i.s.m. de Koninklijke Bibliotheek van België: leerlingen worden 
ertoe aangezet om vragen te stellen over de verschillende standpunten die min of meer 
duidelijk worden ingenomen door de media
> workshop ‘ik, de anderen, en democratie’. Door een bezoek aan de Democratiefabriek, 
gekoppeld aan de workshop ‘Democracity’, denken de leerlingen na over de 
democratische waarden en de werking van de instellingen. eerst nemen de leerlingen 
een persoonlijke stelling in over de democratische waarden door de fabriek van de 
democratie te ontdekken. Ze krijgen er allerhande opdrachten die hen telkens uitdagen 
hun eigen ideeën, hun twijfels, opinies en vooroordelen ter discussie te stellen
> de nieuwe workshop ‘Ons geld, waar gaat dit naartoe?’ werd ontwikkeld in 
samenwerking met Wikifin.be en past binnen het thema financiële educatie. De workshop 
brengt bij de deelnemers de relatie tussen het budget van de burgers en de overheid in 
kaart, hiervoor werken ze in 2 groepen: gezinnen en politici

Prins FiliPFOnDs

LAGER EN SECUNDAIR ONDERWIJS (UITWISSELING SCHOLEN)
Partner(s) Departement Onderwijs en vorming (vlaamse gemeenschap) en Ministère de l’enseignement (Fédération 

Wallonie-Bruxelles)

DOelstelling scholen uit het AsO, BsO en tsO organiseren uitwisselingen met scholen uit een andere 
gemeenschap in België. Daardoor leren directeurs, leerkrachten en leerlingen elkaar 
beter kennen, maken ze kennis met hun buren uit een andere gemeenschap, en zetten ze 
gezamenlijk een project op.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Prins Filipfonds - uitwisselingen scholen - lager en secundair’: 62 kregen 
steun voor een totaalbedrag van € 132.508.

steUn

Aalst DvM HtB school Uitwisseling met het Koninklijk  Atheneum uit eupen. 500 €

Aarschot Atheneum Kamsa Aarschot Uitwisseling met het Athénée communal Maurice 
Destenay uit liège.

2.500 €

Antwerpen Autonoom gemeentebedrijf 
stedelijk Onderwijs 
Antwerpen

Uitwisseling met het Athénée royal thomas edison uit 
Mouscron.

2.000 €

Antwerpen - Berchem O.-l.-vrouwinstituut vzw Uitwisseling met het institut saint-Joseph uit ciney. 2.500 €

Anzegem - Vichte gesubsidieerde gemeentelijke 
lagere school de Beukennoot

Uitwisseling met het centre educatif européen uit 
Mouscron.

2.500 €

Beauraing comité organisateur de 
l’institut notre-Dame 
Beauraing-gedinne

Uitwisseling met het sint-godelieve instituut uit 
Antwerpen.

2.500 €

Blankenberge sint-Jozef / sint-Pieter Uitwisseling met het institut saint-vincent-de-Paul uit 
Ukkel.

1.123 €

sint-Jozef sint-Pieter aso 
Blankenberge

Uitwisseling met het institut saint-Albert uit Jodoigne. 2.500 €

Brakel go! Atheneum Brakel Uitwisseling met de ecole d’Anvaing de Frasnes-lez-
Anvaing.

2.500 €

Bree - Opitter KsOB Middenschool H. 
Hartinstituut

Uitwisseling met het centre educatif saint-Pierre uit 
leuze-en-Hainaut.

2.500 €

Brugge - sint-Kruis Freinetschool De tandem Uitwisseling met de ecole communale uit chièvres. 2.500 €

Brussel lycée la retraite Uitwisseling met de campus Harlindis & relindis uit 
Maaseik.

2.500 €

court-saint-etienne ecole de Wisterzée, 
implantation du neufbois

Uitwisseling met de gemeentelijke Basisschool De 
Zonnebloem uit Zonnebeke.

2.500 €

Dendermonde gO! Basisschool Atheneum 
Dendermonde

Uitwisseling met het Athénée royal riva-Bella uit Braine 
l’Alleud en het Athenée royal uit Waterloo.

2.000 €
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etterbeek KAe etterbeek Uitwisseling met het Athénée royal Jean Absil uit 
etterbeek.

2.500 €

Geel sint-Dimpnacollege (KOgeKA) Uitwisseling met het collège saint-Joseph uit chênée. 2.500 €

Gent sint-Bavohumaniora Uitwisseling met het institut saint-André uit elsene. 2.000 €

Gent - Gentbrugge Atheneum gentbrugge Uitwisseling met het institut sainte-Marie uit rèves. 2.000 €

Habay - Habay-la-Neuve P.O.c.e.s.cH Uitwisseling met het sint-Michielscollege uit Brasschaat. 2.500 €

Harelbeke stedelijke Basisschool Zuid 
Harelbeke

Uitwisseling met de ecole communale Fondamentale du 
centre uit court-saint-etienne.

2.000 €

Hoogstraten KOBA Hoogstraten vzw (Klein 
seminarie)

Uitwisseling met het institut saint-Joseph uit 
carlsbourg.

1.500 €

ingelmunster gO ! Bassisschool regenboog 
ingelmunster

Uitwisseling met de ecole Fondamentale communale uit 
escanaffles.

2.500 €

Kampenhout gBs Kampenhout Uitwisseling met de ecole clair-vivre uit evere. 2.000 €

Kontich sint-ritacollege Uitwisseling met de séminaire uit Floreffe. 2.000 €

Kortemark Margareta-Maria-instituut 
AsO

Uitwisseling met het institut saint-guibert uit gembloux. 2.500 €

lasne - Ohain ecole Ouverte Uitwisseling met de Freinetschool De sterre-spits uit 
gent.

2.500 €

leuven sint-Pieterscollege leuven Uitwisseling met het collège saint-Boniface uit elsene. 500 €

leuven - Heverlee Heilig-Hartinstituut Heverlee Uitwisseling met het institut saint-vincent-de-Paul uit 
vorst.

810 €

Heilig-Hartinstituut secundair 
Onderwijs (onderdeel van de 
vZW comité voor Onderwijs)

Uitwisseling met het centre scolaire notre-Dame de la 
sagesse uit ganshoren.

2.000 €

libin - Ochamps ecole fondamentale 
communale Ochamps

Uitwisseling met de Freinetschool triangel uit 
Booischot.

2.000 €

liège centre d’enseignement libre 
s2J

Uitwisseling met het institut Marie-thérèse uit liège. 2.000 €

lier - Koningshooikt sint-Ursula-instituut Uitwisseling met het collège Don Bosco uit sint-
lambrechts-Woluwe.

1.500 €

sint-Ursula-instituut Uitwisseling met het Athénée royal serge creuz uit sint-
Jans-Molenbeek.

1.675 €

Malle immaculata instituut Uitwisseling met het institut saint-Joseph de libramont 
en de ecole technique Bertrix uit libramont.

2.500 €

Manage institut sainte-thérèse Uitwisseling met het sint-Ursula instituut uit lier. 1.500 €

Merksplas Qworzó, gBs Merksplas Uitwisseling met de ecole communale uit Oreye. 2.000 €

Moerbeke-waas gBs “De vlinderdreef” Uitwisseling met de ecole libre sainte-elisabeth uit la 
Bruyère.

2.500 €

Mons Ar Mons 1 Uitwisseling met het Atheneum Pottelberg uit Kortrijk. 2.500 €

institut de la sainte Famille Uitwisseling met het sint-Ursula instituut uit lier en het 
sint-Ursula lyceum uit lier.

2.500 €

Moorslede gemeentelijke Basisschool 
Klavertje vier Moorslede

Uitwisseling met het institut de notre-Dame uit Marche-
en-Famenne.

2.500 €

Namur ecole hôtelière provinciale de 
namur

Uitwisseling met het ter groene Poorte instituut uit 
Brugge.

2.500 €

Neufchâteau ecole libre saint-Joseph 
neufchâteau

Uitwisseling met de vrije Basisschool sharrel uit 
Minderhout-Hoogstraten.

2.000 €

institut saint-Michel de 
neufchâteau

Uitwisseling met het sint-Aloysiuscollege uit Diksmuide. 2.500 €
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Ottignies-louvain-la-
Neuve

Athénée royal Paul Delvaux Uitwisseling met de Basisschool De eenhoorn uit 
Kruibeke.

2.500 €

Oudenaarde Freinetschool De vier tuinen Uitwisseling met de P’tite ecole uit rendeux. 2.000 €

Oupeye - Heure-le-
Romain

eFc Jules Brouwir Uitwisseling met de vBs De Bron uit riemst (val-Meer). 2.000 €

Poperinge Onze-lieve-vrouwe-instituut Uitwisseling met het institut du sacré-coeur uit Barvaux. 2.500 €

Rixensart Athénée royal de rixensart-
Wavre

Uitwisseling met het Koninklijk  Atheneum D’Hek uit 
landen.

2.500 €

Roeselare Basisschool st.-lutgart 
Arkorum 01

Uitwisseling met de site educatif Pierre de coubertin uit 
Moeskroen

1.900 €

schoten sint-cordula-instituut Uitwisseling met het centre educatif saint-Pierre uit 
leuze-en-Hainaut.

2.500 €

sint-Joost-ten-Node centre scolaire des Dames 
de Marie

Uitwisseling met het Hoger instituut voor verpleegkunde 
sint-elisabeth (Hivset) uit turnhout.

1.500 €

sint-truiden - Brustem Freinetschool Het Wijdeland Uitwisseling met de ecole communale Huy sud uit Huy. 2.000 €

stavelot centre scolaire saint remacle 
de stavelot

Uitwisseling met het Bernaduscollege Oudenaarde. 2.500 €

stekene gBs reynaerdijn Uitwisseling met de ecole libre Melreux uit Hotton. 2.000 €

torhout sint-Jozefsinstituut-college Uitwisseling met het collège Bellevue uit Dinant. 2.000 €

tournai ecole Paris Uitwisseling met de Mariaschool uit Harelbeke. 2.000 €

turnhout Hivset Hoger instituut voor 
verpleegkunde sint elisabeth 
turnhout

Uitwisseling met het institut notre-Dame uit namen. 2.500 €

ukkel collège saint-Pierre Uccle Uitwisseling met het sint-vincentiuscollege uit ieper. 2.500 €

Vorselaar gesubsidieerde vrije lagere 
Oefenschool

Uitwisseling met de ecole saint-Jeanne de chantal uit 
sint-lambrechts-Woluwe.

2.500 €

welkenraedt Are-ArW Uitwisseling met het Athénée royal uit eupen. 2.500 €

westerlo vrije sint-lambertusscholen 
sila 3

Uitwisseling met het institut du sacré-coeur uit Mons. 1.500 €

Zedelgem spes nostra instituut 
Zedelgem

Uitwisseling met het collège saint-Augustin uit enghien. 2.500 €

BELGODYSSEE
Partner(s) la Première en vivacité (rtBF), nieuwsdienst van de vrt, editions de l’Avenir, Metro

Financiële partner(s) Kanselarij van de eerste Minister, Brussels Airlines

DOelstelling Kandidaat-journalisten uit de drie gemeenschappen van het land werken in duo een 
reportage uit in het kader van een jaarlijks wisselend thema, in nauwe samenwerking met 
de nieuwsdiensten van vrt en rtBF.

reAlisAtie(s) > van oktober tot december maakten 16 nederlands- en Franstalige studenten 
Journalistiek tussen 20 en 25 jaar in acht taalgemengde duo’s onder de hoede van 
ervaren vrt- en rtBF-medewerkers, een reportage voor radio of de geschreven pers 
over jonge ondernemers die hun dromen willen waarmaken en zo motor worden van 
economische, sociale en culturele verandering
> prijsuitreiking van de dertiende editie van Belgodyssee, in aanwezigheid van Koning 
Filip, aan de laureaten (Koninklijk Paleis te Brussel, 14 december)

> eerste Prijs
>> ruben Matthys (KU leuven)  en Milan Berckmans (UlB) worden beloond met een 
betaalde stage van zes maanden bij de vrt en de rtBF, dankzij de steun van de 
Kanselarij van de eerste Minister

> Prijs voor de beste samenwerking
>> Maxime simon (erasmus Hogeschool Brussel) en Delphine gheysen (Ucl)
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> Prijs voor het best geschreven artikel
>> Maurane Proost (thomas More Mechelen) voor haar bijdrage in de krant Metro
>> noémie lins (iHecs) voor haar bijdrage in l’Avenir

> Andere laureaten
>> Kevin Meyvaert, erasmushogeschool Brussel
>> simon Hendrickx, thomas More Mechelen
>> Basile godtbil, Ucl
>> Marine Meunier, iHecs
>> sébastien Baillet, iHecs
>> Jelske Antonissen, vUB
>> guillaume staring, Arteveldehogeschool
>> Hélène Bernard, isFsc
>> Annick Wellens, KUleuven
>> Florentin vincke, iHecs

> in samenwerking met de Kanselarij van de eerste Minister en de partners van het 
project werd een ‘Masterclass Belgodyssee’ georganiseerd: ‘Journalisten en nieuwe 
vormen van populisme’. experts geven hun visie aan jong journalistiek talent uit de drie 
gemeenschappen (Brussel, 18 mei)

IDCITY

DOelstelling Jongeren ondersteunen om hun ideeën voor een maatschappelijk project in hun stad in 
de praktijk te brengen.

reAlisAtie(s) > organisatie van twee laboratoria waar telkens een twintigtal jongeren tussen 18 en 25 
aan de slag gingen met interessante en vernieuwende ideeën die ze de weken voordien 
hadden gepost op www.iDcity.be. na één dag discussiëren, ontwerpen en bijschaven van 
al deze input, kozen ze uiteindelijk drie innovatieve projecten. Deze kunnen rekenen op de 
steun en een budget van 5000 euro voor de concrete uitvoering in de stad:
>> iDcity Kortrijk, 6 mei februari
>> iDcity verviers en Dison, 28 oktober
> zes innovatieve projecten kregen steun voor de uitvoering van hun project voor een 
totaalbedrag van € 30.000. 

steUn

Harelbeke joined forces educatieve activiteiten aanbieden in de vier elementen 
van de hiphopcultuur (breakdance, dj, graffiti, MC), om 
bij te dragen tot een creatieve, succesvolle en gezonde 
generatie jongeren.

5.000 €

Kortrijk el Haddaji Younes een ontmoetingsplaats creëren waar jonge kansarmen 
van verschillende nationaliteiten voetbal kunnen spelen 
en deelnemen aan activiteiten en hen zo de mogelijkheid 
bieden om een sport te beoefenen onder begeleiding van 
professionals.

5.000 €

isaac tristan een open ruimte creëeren waar videomakers, youtubers, 
bedrijven hun video’s kunnen creëren, maar elkaar ook 
kunnen ontmoeten om ideëen te delen, te leren van 
elkaar en zich bij te scholen indien ze dat wensen.

5.000 €

Roeselare vandelannote Aäron gratis rijlessen organiseren voor kansarme jongeren 
zodat ze hun rijbewijs kunnen halen.

5.000 €

schaarbeek ladder’op Pedagogisch materiaal ter beschikking stellen en een 
online uitwisselingsplatform creëren voor kinderen, 
ouders en begeleiders.

5.000 €

Xtreme team Parkour vermijden dat het niveau van het Frans van de jonge 
nieuwkomers tijdens de vakantieperiode slechter 
wordt en hen sportieve activiteiten aanbieden in een 
Franstalige context.

5.000 €
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OntWiKKeling vAn tAlenten
OnDerWiJs en vOrMing

VERANDERWIJS.NU : EXPERIMENTEN VOOR HET LEREN VAN DE TOEKOMST
Operationele partner(s) Ashoka, centrum voor ervaringsgericht Onderwijs, Flanders synergy, Klasse, Mysterie van Onderwijs, 

edushock, sociale innovatiefabriek, teach for Belgium, steM Platform, toekomstAtelierdelAvenir, vlaamse 
scholierenkoepel, vlAJO

DOelstelling steun aan projecten die via concrete acties experimenteren met nieuwe vormen van leren 
in het vlaamse kleuter-, lager en/of secundair onderwijs.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘veranderwijs.nu - experimenten voor het leren van de toekomst’, steun 
aan projecten die via concrete acties experimenteren met nieuwe vormen van leren in het 
vlaamse kleuter-, lager en/of secundair onderwijs: 21 projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 143.799
> conferentie ‘veranderwijs.nu lanceringsevenement’. lancering van veranderwijs.nu: 
ontdek alles over het platform voor onderwijsvernieuwers in vlaanderen en neem deel 
aan workshops over innovatie in het onderwijs (Antwerpen, 29 maart)
> dialoogdag ‘veranderwijs.nu: inspiratienamiddag flexibele leertrajecten’. Wat zijn 
flexibele leertrajecten volgens de theorie en hoe worden ze toegepast in vlaamse 
scholen? ga de dialoog aan met experten en ervaringsdeskundigen (Mechelen, 13 
december)
> het monitoren van de actualiteit met betrekking tot onderwijsvernieuwing, modereren 
van content op het webplatform veranderwijs.nu en sociale media
> onderwijsactoren inspireren over onderwijsvernieuwing via www.veranderwijs.nu
> een lerend netwerk creëren door middel van evenementen en intervisies
> bottom-up experimenten met onderwijsvernieuwing stimuleren via financiële steun 
door middel van een jaarlijkse projectoproep

steUn

Anderlecht cOOvi secundair onderwijs De leerlingenbegeleiding in de B-stroom en het BsO  
vernieuwen door middel van co-teaching en zelfsturende 
teams.

6.000 €

Antwerpen - Merksem Positive education 
Psychology

sensibiliseringcampagnes maken over de werking van 
het onderwijs, een rolmodel begeleiding uitwerken en de 
cognitieve vaardigheden in kaart brengen om allochtone 
en kansarme jongeren op de juiste plek in het onderwijs 
te krijgen.

6.000 €

Antwerpen - wilrijk the Floor is Yours De Wetenschapsbattle waarbij wetenschappers hun 
onderzoek presenteren op een lagere school verder 
uitbreiden en meer kansarme kinderen betrekken, 
verdoken talenten opsporen en wetenschappers van 
allochtone origine op het podium zetten.

5.940 €

Bornem lAB Oprichting van een nieuwe secundaire school die 
geïntegreerd steAM-onderwijs aanbiedt met een team 
van leraren dat - binnen een schoolopdracht – samen 
een invulling geeft aan leertrajecten, het schoolbeleid en 
de schoolse organisatie.

9.000 €

Brasschaat De leerexpert Dullingen leerlingen met een meervoudige beperking van de 
leerexpert Dullingen werken samen met kleuters, 
leerlingen van een gewone lagere school, bejaarden uit 
een bejaardentehuis, OKAn-leerlingen, leerlingen van een 
beroeps-secundaire school, verschillende verenigingen, 
studenten van het conservatorium, ... om inclusie te 
bevorderen, maar ook als voorbereiding op een zinvolle 
vrijetijdsbesteding of om de kans op vrijwilligerswerk of 
begeleid werk na de school te bevorderen.

5.400 €
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Brussel vlaamse scholierenkoepel-
vsK

een online instrument maken waarbij leerkrachten 
feedback kunnen vragen aan leerlingen om openheid te 
creëren over hoe lessen beter kunnen zodat de leerstof 
nog meer blijft ‘plakken’. 

6.000 €

Deinze - Meigem ervaringsgerichte school De 
sterrebloem

leerkrachten werken ontwikkelingsgericht en stimuleren 
kinderen om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen 
en hun passie brandende te houden.

7.125 €

Gent - sint-Amandsberg Ant#collectief een reeks workshops organiseren die jongeren uitdaagt 
om zelf een escape room te bouwen en zo op een 
speelse en geïntegreerde manier te werken aan skills 
zoals samenwerken, probleemoplossend denken, 
creativiteit, leiderschap…

7.177 €

vOnX een vertaalmethodiek ontwikkelen om bestaande 
beroepsopleidingen toegankelijk maken voor mensen 
met een verstandelijke beperking en autisme.

8.370 €

Hasselt Kt-scholengroep een leer- en ontwikkelingsconcept ontwikkelen 
in het centrum van Hasselt om te komen tot de 
maatschappelijke emancipatie van alle inwoners in een 
buurt met een hoge graad van diversiteit met het oog op 
hun persoonlijke ontplooiing en die van de samenleving 
en om kinderen en jongeren onderwijs te bieden en 
hun omgeving zodanig te versterken dat hun leren en 
ontwikkelen ondersteund en gedragen wordt door een 
unieke verwevenheid van onderwijs, zorg, ouder- en 
buurtbetrokkenheid.

7.500 €

Kortrijk Bibliotheek Kortrijk - stad 
Kortrijk

De traditionele bibliotheek ombouwen tot een bib-labo 
met een eigentijds open leercentrum en medialab en 
met een aanbod van digitale middelen en bijhorende 
expertise als ondersteuning van een nieuwe manier van 
leren.

5.147 €

‘t Buitenbeentje een ervarings- en omgevingsgerichte school creëren  in 
een natuurdomein van 75 ha waar 50% binnen- en 50% 
buitenonderwijs wordt aangeboden.

6.000 €

leuven scholengemeenschap 
Katholiek secundair onderwijs 
leuven (Ksleuven)

laptops aanschaffen om taalverwerving van 
anderstalige nieuwkomers of meertalige leerlingen te 
stimuleren en taalachterstand te compenseren, zowel in 
het OKAn als in het regulier sO.

7.500 €

leuven - Heverlee rvO-society Jongeren van een ‘technische’/wetenschappelijke 
richting werken samen met jongeren uit een 
‘zorgrichting’ en ontwikkelen/ontwerpen in 
interdisciplinaire teams technische oplossingen voor 
concrete reële vragen uit zorginstellingen.

7.500 €

leuven - Kessel-lo De vooruitdaging leerlingen uit het secundair onderwijs ontwikkelen 
burgerschap en sociale vaardigheden dankzij een 
maatschappelijke stage bij social profit-organisaties.

9.000 €

Djapo via een aantal experimenten het succes van 
denkonderwijs in het buitenland testen in het vlaamse 
basisonderwijs waarbij kinderen in staat worden gesteld 
om zelf informatie te verkennen, te onderzoeken en in 
vraag te stellen.

5.640 €

lommel PrOvil  iOn Ov4 leerkrachten organiseren in zelfsturende teams die 
verantwoordelijk zijn voor een vaste groep leerlingen 
over verschillende schooljaren heen en gaan op een 
gedreven en creatieve manier aan de slag om leerlingen 
te kwalificeren en talenten zichtbaar te maken. 

6.000 €



ActiviteitenverslAg 2017 : uw selectie 

149/293

Provinciaal instituut lommel leerlingen uit het tso en bso werken  in samenwerking 
met hogeschoolstudenten, experten uit de industrie 
en andere organisaties twee jaar lang aan een 
duurzaam gebouw vol innovatieve bouwtechnische 
en energetische technieken om het gebouw nadien 
te gebruiken als kijk- en onderzoekswoning en het 
uiteindelijk te slopen en de materialen te recuperenen 
om de hele cyclus te herhalen.

6.000 €

Melle BOs+ vlaanderen een vormingspakket voor leerkrachten ontwikkelen 
om hen te leren hoe ze een natuurlijke leeromgeving 
kunnen gebruiken om non-formele leerprocessen bij 
kinderen met mentale beperkingen en/of leerproblemen 
te stimuleren.

7.500 €

sint-Jans-Molenbeek vrije nederlandstalige 
Begeleidingscentrum

De expertise uit de gespecialiseerde geestelijke 
gezondheidszorg overbrengen naar kinderen en 
jongeren in Brusselse scholen en leerkrachten en ouders 
hulpmiddelen aanbieden  vanuit de methodiek van 
geweldloos verzet en nieuwe Autoriteit om te zorgen 
voor een krachtig en positief schoolklimaat waar ook 
psychisch kwetsbare jongeren veilig zijn.

7.500 €

sint-Joost-ten-Node vluchtelingenwerk 
vlaanderen

een inleeftraject maken voor leerlingen langs plaatsen 
in europa die een rol spelen in het hedendaags 
vluchtelingenverhaal om hun kennis te vergroten, 
inzichten af te toetsen en hen uit te dagen om na te 
denken over mensenrechten en een humaan asielbeleid.

7.500 €

COACHING DES DIRECTIONS D’ÉCOLES EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

DOelstelling Bijdragen tot betere prestaties van leerlingen in de Federatie Wallonië-Brussel, door 
het ontwikkelen van leiderschapscompetenties van directies van lagere en middelbare 
scholen.

reAlisAtie(s) > voorzetten van het ondersteuningsprogramma voor 10 schooldirecties die in 2015 
werden geselecteerd, zij willen hun leiderschap versterken om zo de resultaten van alle 
leerlingen te verbeteren
> twee bijeenkomsten van schooldirecties geselecteerd in 2014 en 2015, om ervaringen 
en expertise uit te wisselen (Brussel, 15 mei en 7 november)
> een opdracht toevertrouwd aan ‘incidence’ voor de evaluatie van het coachingtrajact 
die een eerste groep van 11 schooldirecties ontvingen
> organiseren van een training rond coachingmethodes voor 87 schooldirecties uit de 
diverse onderwijsnetten

LE REDOUBLEMENT EN DIALOGUES
Partner(s) regering van de Federatie Wallonië-Brussel

DOelstelling Bijdragen aan het debat over het onderwijshervormingsproject in de Federatie Wallonië-
Brussel (het Pact voor uitmuntendheid in het onderwijs).

reAlisAtie(s) De publicatie ‘et si on supprimait le redoublement ?’ in het kader van een Pact 
voor uitmuntend onderwijs, pleiten een honderdtal burgers voor het afbouwen van 
zittenblijven, gekoppeld aan een echte preventie van schooluitval. resultaten van een 
burgerconferentie georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting op verzoek van de 
minister van Onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel, in november 2016.
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PLATFORM VOOR OPLEIDING EN TALENT
Operationele partner(s) Belgian American educational Foundation, Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, Fonds de la recherche 

scientifique, Fernand lazard stichting, Worldskills Belgium en ijzer en vuur!

Financiële partner(s) Union Financière Boël, sofina, société de Participations industrielles

DOelstelling Platform dat op initiatief van sofina en de afstammelingen van gustave Boël werd 
opgezet om de verspreiding en versterking van talent te ondersteunen via het 
toekennen van beurzen of door projecten te steunen van organisaties met gelijkaardige 
doelstellingen. Drie types talent worden vooropgesteld: beloftevolle Belgische studenten 
en onderzoekers die hun kennis willen vervolmaken op een gerenommeerde buitenlandse 
universiteit, ambachtslui in erfgoedberoepen die zich willen vormen bij experts, en 
leerlingen van 15 en 16 jaar uit een kwetsbaar socio-economisch milieu die een 
aangepast steunprogramma willen volgen ter voorbereiding van hogere of universitaire 
studies.

reAlisAtie(s) > krachtlijn 1: toekennen van beurzen voor een totaalbedrag van € 206.442 aan 
universiteitsstudenten voor hun studies (Master) of een doctoraat aan een buitenlandse 
universiteit. De beurzen worden toegekend in het kader van een kandidatenoproep 
gelanceerd door de Belgian American educational Foundation, het Fonds 
Wetenschappelijk Onderzoek, het Fonds de la recherche scientifique en de Fernand 
lazard stichting
> krachtlijn 2: toekennen van vervolmakingsbeurzen aan jonge ambachtslieden. 7 jonge 
vakmensen krijgen een beurs om België te vertegenwoordigen op de internationale 
wedstrijd euroskills voor een totaalbedrag van € 70.000  en 9 ambachtslieden 
(erfgoedberoepen) krijgen samen een steun van € 79.990 om zich verder te vormen bij 
een expert in hun vak. Zes kunstsmeden kregen een opleiding georganiseerd door iJzer 
en vuur!
> krachtlijn 3: steun aan scholieren. Het project ‘BOOst voor talenten’ in luik en 
Antwerpen heeft als doel de competenties van jongeren te versterken zodat ze een 
kwalitatieve sprong voorwaarts kunnen maken in hun schoolcarrière en persoonlijke 
ontwikkeling. in 2017 werd een kandidatenoproep gelanceerd:
>> in luik: begeleiding van een groep van 82 jongeren, meisjes en jongens, 15 werden 
geselecteerd in 2017. Ze krijgen samen een totaal beursbedrag van € 35.194
>> in Antwerpen: begeleiding van een groep van 82 jongeren, meisjes en jongens, 15 
werden geselecteerd in 2017. Ze krijgen samen een totaal beursbedrag van € 33.867
>> uit respect voor de privacy van de begunstigden worden hun namen niet vermeld

steUn

Anderlecht Wieme Jonathan Aanvullende opleiding van een zadelmaker/leerbewerker 
om zich te vervolmaken bij vermaarde vakmensen in 
Frankrijk en Zwitserland zodat die vakkennis ook in 
België blijft voortbestaan.

10.000 €

Beyne-Heusay Pirotte isabelle een restauratrice van glas gaat, in de regio waar deze 
kunst nog leeft, ervaring opdoen in de techniek om glas 
te graveren met wieltjes uit verschillende materialen, 
zodat deze ambacht blijft voortleven.

10.000 €

Brussel Antoine enora Opleiding van een ambachtelijke juwelier om te leren 
ontwerpen via de computer (cAD) en om intensieve 
vervolmakingscursussen te volgen in engeland, italië en 
Frankrijk.

9.630 €

Belgian American educational 
Foundation

Beurzen uitreiken aan studenten en Belgische 
wetenschappers die studies willen volgen of onderzoek 
willen doen in de verenigde staten.

130.000 $

Belgian American educational 
Foundation

twee beurzen uitreiken aan Belgen die een MBA volgen 
in de verenigde staten.

100.000 €

Fonds de la recherche 
Scientifique-FNRS

Beurzen uitreiken voor verblijven voor wetenschappelijk 
onderzoek in het buitenland.

16.906 €

Fonds Wetenschappelijk 
Onderzoek (FWO)

Beurzen uitreiken voor studie en onderzoek in het 
buitenland.

38.650 €
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elsene Hennen Rodriguez Sofia een restaurateur van kunstwerken op houten panelen 
volgt een stage bij internationaal erkende specialisten 
om zich te specialiseren.

10.000 €

Gent - sint-Denijs-
westrem

vanhoubroeck charlotte Deelnemen aan een postgraduaat edelsmeden, gegeven 
door meesterambachtslui, om te leren werken rond 
techniek, concept, design en zakelijk beheer en om 
tentoon te stellen.

10.000 €

Kontich De Mey lotte Zich verder vervolmaken in technieken (ciseleren en 
repoussée) om taferelen te beeldhouwen in metaal 
en om te voorkomen dat de kunde en kennis van deze 
techniek verdwijnt.

10.000 €

Kortrijk Kindt Mikal Uitvoeren van een stage in de streek van oorsprong 
van mozaïeken en onderzoeken van het onontsloten 
archief van 2 Belgische pioniers voor een internationale 
presentatie en een publicatie.

6.760 €

Namur Worldskills Belgium Ondersteuning van de opleiding van zeven jongeren die 
België vertegenwoordigen op de internationale wedstrijd 
Worldskills in oktober 2017.

70.000 €

Rixensart Fondation Fernand lazard Beurzen uitreiken aan pas afgestudeerden zodat ze 
hun studies kunnen voortzetten of postuniversitair 
specialisaties kunnen doen in het buitenland.

35.000 €

sint-Gillis Feu et Fer! - iJzer en vuur! een driejarige opleiding voor kunstmid organiseren. 36.533 €

Feu et Fer! - iJzer en vuur! Organiseren van een drie jaar durende voortgezette 
opleiding voor jonge kunstsmeden die zich willen 
specialiseren in de hedendaagse vormgeving en 
denkwijzen rond het ambacht.

36.533 €

turnhout Hendrickx roel in Frankrijk een traditionele opleiding herenkleermaker 
volgen om een maatpak te maken met hoogwaardige 
wolstoffen en voeringen, en een ideale drie-dimensionele 
vorm.

10.000 €

Vorst Kasiers laure een ambachtelijke textieldesigner gespecialiseerd in 
passementswerk in de tapijtsector volgt een stage in het 
vK alles te leren over wolvezels vanaf de selectie tot het 
spinnen.

3.600 €

BOOST BRUSSEL
Financiële partner(s) colruyt (collibri Foundation for education), lions club Brussel Hoofdstad, Us embassy

DOelstelling competenties van kansarme talentvolle jongeren versterken, zodat hun ontwikkeling op 
school en op persoonlijk vlak er krachtig op vooruitgaat. elke jongeren word gedurende 
de eerste drie jaar intensief begeleid en daarna opgevolgd tijdens het ganse traject in het 
hoger onderwijs tot en met de eerste job.

reAlisAtie(s) > via de kandidatenoproep 2017 voor jonge Brusselaars met een migratie-achtergrond 
kregen 25 jongens en meisjes, Frans- en nederlandstaligen, steun. Ze kregen begeleiding 
(praktische en financiële hulp voor hun persoonlijke ontwikkeling) tijdens hun schooltijd 
en hun academisch parcours. in totaal werden in Brussel 167 jongeren begeleid. Uit 
respect voor de privacy van de begunstigden worden hun namen niet vermeld
> organisatie van meerdere groepsactiviteiten voor de geselecteerde jongeren, die ook 
kunnen deelnemen aan individuele culturele activiteiten of activiteiten die geschikt zijn 
voor hun ontwikkeling. De ouders werden ook bij het project betrokken
> sinds 2014 steunt de collibri Foundation for education BOOst Brussel jaarlijks met een 
bedrag van € 125.000
> partnerschap met cerAn voor de organisatie van taalstages
> met de steun van het Platform voor Opleiding en talent, opgericht door sofina nv en 
de afstammelingen van gustave Boël, werd in Antwerpen en luik een kandidatenoproep 
gelanceerd. in totaal werden in Antwerpen 82 jongeren begeleid, in luik 82
> voorstelling ‘Kick Off Boost Brussel – selectie 2017’, officiële start voor de 25 
geselecteerde jongeren in het kader van het programma Boost Brussel, in aanwezigheid 
van ouders, leerkrachten, directie en partners (Brussel, 18 oktober)
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BOOST POUR LES TALENTS VERVIERS
Financiële partner(s) Fonds lokumo

DOelstelling steun aan getalenteerde jongeren uit kwetsbare gezinnen in verviers om hun persoonlijke 
ontwikkeling te stimuleren en hun kansen op een geslaagde schoolcarrière te 
maximaliseren.

reAlisAtie(s) > Boost voor talenten verviers wordt gedragen door het Fonds lokumo, dat wordt 
beheerd door de Koning Boudewijnstichting
> in 2016 werden jongeren uit verviers opgeroepen om zich kandidaat te stellen: 
13 jongens en meisjes werden geselecteerd in 2017. Ze komen uit kwetsbare 
sociaaleconomische milieus, en kunnen gedurende 4 jaar rekenen op verschillende 
vormen van hulp en begeleiding. Omwille van de privacy wordt hun naam niet vermeld
> lancering van de oproep voor kandidaturen ‘Boost voor talenten verviers’: selectie in 
2018

CHARITY ACCOUNT 3M SCIENCE CHALLENGE

DOelstelling  steun voor de winnende scholen van de 3M science challenge, een wedstrijd 
georganiseerd voor middelbare scholen in België en nederland om de ontwikkeling van 
steM (science, technologie, engineering, Mathematics) te promoten in het onderwijs. De 
wedstrijd draait om creativiteit, vindingrijkheid en innovatie.

reAlisAtie(s) > zes projecten van Belgische scholen kregen steun voor een totaalbedrag van € 25.000;
>> het Koninklijk Atheneum van Zottegem kreeg de eerste Prijs van de 3M science 
challenge België voor het project leD’s laser: door middel van lichtvlakken op de weg 
wordt de dode hoek van voertuigen aanduidt.
> vijf projecten van nederlandse scholen kregen steun voor een totaalbedrag van € 
20.000

steUn

Antwerpen ‘Hart voor lucerna 
Antwerpen” lucerna college

in het kader van het project 3M science challenge 
hebben leerlingen een slimme pamper ontworpen die 
een sms stuurt wanneer de luier ververst moet worden.

2.500 €

Brugge - Zeebrugge katholiek onderwijs Knokke-
Heist-Zeebrugge

steun in het kader van de 3M science challenge aan het 
katholiek onderwijs Knokke-Heist-Zeebrugge voor het 
schooljaar 2015-2016.

2.500 €

Maaseik scholengemeenschap 
Harlindis en relindis Maaseik-
Kinrooi

De scholengemeenschap Harlindis en relindis Maaseik-
Kinrooi won 2500 euro in het kader van haar deelname 
aan de 3M science challenge.

2.500 €

Roeselare vti roeselare vergroten van de toepassingsmogelijkheden van 
een soort wekker (die je niet uit kan zetten zolang je 
in bed blijft liggen en werd ontworpen door het vti 
roeselare), om hem bruikbaar te maken voor crèches en 
bejaardentehuizen, en ook om te communiceren met de 
cloud (internet of things).

5.000 €

turnhout instituut van het Heilig graf Om afval goed te kunnen recycleren hebben leerlingen 
een vuilnisbak ontworpen die door middel van een 
scanner en een draaisysteem afval juist sorteert.

2.500 €

Zottegem gO! Atheneum Zottegem Met het prototype van een toestel dat visueel aangeeft 
waar de dode hoek van een vrachtwagen zich bevindt, 
won het team leD’s laser de 3M science challenge en 
kan het op studiereis naar genève.

10.000 €

NeDeRlAND Davinci college Purmerend voor de 3M-innovatie challenge ontwierpen twee 
leerlingen van het DaVinci College een fiets die vanzelf 
rijdt.

2.500 €
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landstede toekenning van de hoofdprijs van de 3M science 
challenge aan team JenaXl in Zwolle, voor het 
ontwerpen van de BattyXl, een tool om je telefoon gratis 
op te laden door reststroom uit lege batterijen te halen.

10.000 €

Maris college Prijzengeld dat werd toegekend aan leerlingen van het 
Maris college in het kader van hun deelname aan de 3M 
science challenge.

2.500 €

rietveld lyceum toekenning van de derde prijs van de 3M science 
challenge aan het rietveld lyceum voor het ontwikkelen 
van een fietsslot dat wordt geopend met een 
vingerafdruk en gesloten met een app.

2.500 €

Walburg college Prijzengeld dat werd toegekend aan leerlingen van het 
Walburg college van Zwijndrecht in het kader van hun 
deelname aan de 3M science challenge.

2.500 €

FONDS ALCUIN VOOR DE SCHOOL

DOelstelling Bijdragen tot aangepaste, vernieuwende en gediversifieerde pedagogische initiatieven 
voor scholen in België en in europa.

reAlisAtie(s) vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 147.000.

steUn

Brussel lycée Molière toekennen van studiebeurzen aan kwetsbare leerlingen. 28.000 €

etterbeek Agnes school stadsjongeren (opnieuw) verbinden met de natuur 
door het stimuleren van hun waarnemings- en 
verwonderingscapaciteiten, door hen te leren leven 
op het ritme van de natuur, door de regels ervan te 
begrijpen en de omgeving te respecteren.

22.000 €

Moeskroen groupes relais Meerdere halftijdsen de opdracht geven om een 
methode ter bestrijding van schooluitval uit te rollen in 
een school van de groupes relais.

45.000 €

Oudergem ecole Anne Misonne Aankopen van geschikte leermiddelen voor leerlingen 
met leermoeilijkheden, een autismespectrumstoornis, 
Asperger, lichte psychoses, leerfobieën, en daarnaast 
renoveren van het gebouw.

32.000 €

FRANKRiJK Parents Professeurs 
ensemble

Ouders met kinderen in de kleuterklas ervan overtuigen 
dat verhaaltjes voorlezen aan hun kinderen noodzakelijk 
is.

20.000 €

FRIENDS OF BAEF FUND

DOelstelling Beurzen aan jonge Belgische wetenschappers voor wetenschappelijk onderzoek, 
internationale uitwisseling en postgraduaatopleidingen aan Amerikaanse universiteiten.

reAlisAtie(s) Financiering van beurzen om jonge Belgische universitairen de kans te geven hun 
opleiding voort te zetten of onderdoek te doen in de verenigde staten, voor een 
totaalbedrag van € 346.809.

steUn

Brussel Belgian American educational 
Foundation

Ondersteuning van uitwisselingen van universiteits- en 
wetenschapsstudenten tussen België en de verenigde 
staten.

124.171 €

Belgian American educational 
Foundation

steun aan de uitwisseling van universitaire en 
wetenschapsstudenten tussen België en de vs.

250.000 $
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FONDS CABEAUX-JACOBS
Partner(s) Belgian American educational Foundation

DOelstelling steun voor de activiteiten van de Belgian American educational Foundation (BAeF), die 
de uitwisselingsbeurzen geeft aan studenten en onderzoekers van universiteiten in België 
en de vs.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 300.000.

steUn

Brussel Belgian American educational 
Foundation

Ondersteuning van uitwisselingen van universiteits- en 
wetenschapsstudenten tussen België en de verenigde 
staten.

300.000 €

FONDS KIM CLIJSTERS

DOelstelling Ondersteuning van beloftevolle tennistalenten, waarvoor de financiële middelen voor 
opleiding en begeleiding niet voldoende beschikbaar zijn. 

reAlisAtie(s) steun voor de begeleiding van vier beloftevolle tennistalenten voor een totaalbedrag 
van € 12.510. Uit respect voor de privacy van de begunstigden worden de namen niet 
vermeld.

FONDS DAVID-CONSTANT - LUIK ONDERZOEK EN STUDIES IN DE RECHTEN STIMULEREN

DOelstelling Het Fonds steunt zeer diverse projecten in luik:
- de promotie van onderzoek en studies in de rechten aan de Ulg
- de bescherming en het valoriseren van het luikse erfgoed
- de verbetering van het onthaal, de opvolging en de levenskwaliteit van gehospitaliseerde 
zieke kinderen in het luikse.
Meer informatie over het Fonds bij de actiedomeinen ‘erfgoed’ en ‘Armoede & sociale 
rechtvaardigheid’

reAlisAtie(s) > promotie van onderzoek en studies in de rechten aan de Ulg : negen projecten kregen 
steun voor een totaalbedrag van € 73.625.
> meer informatie over de activiteiten van het Fonds bij het actiedomein ‘erfgoed’ en 
‘Armoede en sociale rechtvaardigheid’

steUn

liège Parotte céline Ondersteuning van een postdoctorale studie 
aan de Harvard Kennedy school over het thema’: 
‘Beleidspraktijken voor hoogradioactief afval: de kunst 
om te besturen aan de hand van wetgeving, veiligheid en 
economie.’

10.000 €

Université de liège-Faculté de 
Droit, de science politique et 
de criminologie

een jaarlijkse wedstrijd organiseren rond essays en 
welsprekendheid voor de studenten en verschillende 
prijzen uitreiken na de finale.

2.100 €

Université de liège-Faculté de 
Droit, de science politique et 
de criminologie

Deelname van verschillende studenten aan een 
pleitwedstrijd rond romeins recht.

3.000 €

Université de liège-Faculté de 
Droit, de science politique et 
de criminologie

Deelname van studenten mededingingsrecht en 
intellectueel eigendomsrecht aan verschillende 
pleitwedstrijden.

8.000 €

Université de liège-Faculté de 
Droit, de science politique et 
de criminologie

Deelname van verschillende studenten aan een  
pleitwedstrijd rond internationaal humanitair recht.

7.000 €

Université de liège-Faculté de 
Droit, de science politique et 
de criminologie

Deelname van verschillende studenten aan een 
pleitwedstrijd rond arbitragerecht en europees recht.

8.000 €

Université de liège-Faculté de 
Droit, de science politique et 
de criminologie

een bijeenkomst organiseren over de impact van de 
digitalisering op onderzoek en onderwijsmethodes.

7.500 €
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Université de liège-Faculté de 
Droit, de science politique et 
de criminologie

een colloquium organiseren in samenwerking met de 
rechtsfaculteit van de Ugent in het kader van de zesde 
Journées internationales van het Fonds David-constant.

18.025 €

sint-Gillis vandenbulke Antoine Beurs voor een wetenschappelijk verblijf uitgereikt in 
het kader van een doctoraatsthesis over de juridische 
aspecten van de financiering van de podiumkunsten.

10.000 €

FONDS ROGER DE CONYNCK

DOelstelling Studiebeurzen of de financiering van stages in het buitenland in vermaarde scholen of bij 
topfotografen.

reAlisAtie(s) vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 1.600.

steUn

elsene Marquet Anne Fotografieproject ‘There is still time in the light’ over de 
ontwikkeling van het fotopapier en zijn voorganger in de 
19e eeuw.

400 €

Poujol tanguy Prijs roger De conynck toegekend aan een jonge 
getalenteerde fotograaf die afgestudeerde aan de ecole 
nationale des arts visuels de la cambre, voor het.
fotografieproject ‘Screwed ‘n Chopped’, van een jonge 
getalenteerde fotograaf met een diploma van de ecole 
nationale des arts visuels de la cambre.

400 €

sint-Gillis thiebaud Florine Fotografieproject ‘Exils’ rond de Egeïsche zee, zowel een 
bron van hoop als een valkuil voor vluchtelingen bij het 
binnenkomen van europa.

400 €

Vorst synak Wiktoria Fotografieproject ‘Le béton paraît plus doux au soleil’ 
over het gebouw Falowiec in gdansk (Polen) en de 
Modelwijk in Brussel.

400 €

FONDS DES AMIS DE LA FONDATION UNIVERSITAIRE

DOelstelling Wetenschappelijke ontwikkeling stimuleren door het toekennen van prijzen, 
studiebeurzen of onderzoek in België en in het buitenland. De toegang van jongeren tot 
universitaire instellingen vergemakkelijken.

reAlisAtie(s) De oprichting van het Fonds en de installatie van het Bestuurscomité.

FONDS MARIE-PAULE DELVAUX GODENNE

DOelstelling Beurzen voor insAs-studenten (Brussel) voor het voortzetten van hun studies, een 
opleiding in stemtechnieken en vervolmakingsstages in het buitenland.

reAlisAtie(s) vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 34.500.

steUn

Brussel les Amis de l’insas Beurzen uitreiken voor drie stages in het théâtre des 
Doms in Avignon.

3.000 €

les Amis de l’insas Organisatie van de 33ste editie van de internationale 
academie Prima del teatro, bedoeld voor de studenten 
van de theaterhogescholen en geleid door lesgevers van 
prestigieuze organisaties.

16.500 €

schaarbeek cousin Jennifer een documentaire enquête uitvoeren op het terrein en 
omzetten via een interactieve geluidsinstallatie.

5.000 €

sint-Gillis Abdoulaye Hama Aminata steun voor het schrijven van een show rond Josephine 
Baker en deelname aan twee ateliers voor professionele 
acteurs.

5.000 €

Pisciottano Paola Jongeren van verschillende origine maken een 
theatervoorstelling over het thema crisis en de toekomst 
van jonge europese generaties.

5.000 €
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PHILANTHROPIC ACTION EXTEND HOLDING

DOelstelling steun aan personen met een beperking en aan onderwijsprojecten.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 30.000.

steUn

FRANKRiJK Association Fondation 
espérance Banlieues

steunen van de oprichting van onafhankelijke, 
vernieuwende scholen, die kinderen en jongeren uit 
kansarme Franse voorsteden de kans bieden om 
kwaliteitsonderwijs te volgen.

15.000 €

Fondation OcH Helpen van personen met een aandoening of een 
beperking, en van hun omgeving, om vlotter te 
participeren aan het leven van alledag, vanuit een 
sociaal, familiaal of kerkelijk standpunt.

15.000 €

FONDS FRAVANNI

DOelstelling Originele projecten van jonge muzikanten ondersteunen bij het opnemen en promoten 
van een cd, het organiseren van een eerste concert...

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 20.000.

steUn

FRANKRiJK göckel Anna integrale opname van de sonates en de partita’s van 
Bach voor viool solo, uitgeven en verspreiden van een 
dubbele cD in de muziekwereld en nadien bij het grote 
publiek.

10.000 €

göckel Anna Organiseren van een concert in de salle cortot in Parijs 
om een nieuwe dubbel-cd gewijd aan de sonates en 
Partita van Bach te promoten.

10.000 €

FONDS FULBRIGHT
Partner(s) commission for educational exchange between the United states of America, Belgium and luxembourg

DOelstelling Financiële steun aan beloftevolle studenten uit België en luxemburg die na hun 
universitaire opleiding verder willen studeren of onderzoek doen in de vs.

reAlisAtie(s) een steun van € 264.620 aan de Fulbright commission for educational exchange om 
beurzen toe te kennen aan Belgische studenten.

FONDS FULBRIGHT MAGGIE NICHOLSON

DOelstelling grants master- en doctoraatstudies aan geaccrediteerde vs-universiteiten die genoemd 
zijn naar de voormalige executive director van de Fulbright Belgium commission, Maggie 
nicholson.

reAlisAtie(s) een steun van € 8.470 aan de Fulbright commission for educational exchange.

HALSTEAD FAMILY EDUCATION FUND

DOelstelling voor europese studenten die willen studeren aan een ‘college’ in de vs. steun aan 
projecten van algemeen belang, vooral voor kansarme kinderen.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 2.360.

steUn

ukkel Maiabobobelgique Onderwijs- en opleidingsondersteuning van jonge 
kansarme meisjes in Burkina Faso.

360 €

FRANKRiJK rotary Action Fund aangepaste wagens kopen voor het vervoer van 
kinderen met een beperking

1.000 €
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VeReNiGD KONiNKRiJK Children in crossfire De ontwikkelingskansen van alle kinderen stimuleren 
door te strijden tegen armoede, door schoolrijpheid voor 
kleine kinderen thuis en in de crèche te bevorderen en 
door  communautaire projecten op vlak van gezondheid, 
voeding en toegang tot drinkbaar water te ondersteunen.

1.000 €

FONDS ALEXIS LIÉNARD

DOelstelling Bijdragen tot kwaliteitsonderwijs voor latijn en grieks, door Belgische leerkrachten de 
mogelijkheid te bieden om jaarlijks deel te nemen aan het congres ‘euroclassica’.

reAlisAtie(s) Projectoproep: 10 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 22.600.

steUn

charleroi - Mont-sur-
Marchienne

AcFlA - Association de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour les langues anciennes

Organisatie van de XXXie latijnwedstrijd van luvenalia 
voor de leerlingen van het secundair onderwijs en een 
ceremonie voor de prijsuitreiking aan de vUB in Brussel.

1.000 €

Rixensart - Rosières Paternotte Fabienne Deelname aan het congres van euroclassica 2017. 700 €

sint-Agatha-Berchem AcFlA - Association de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour les langues anciennes

Organiseren van een conferentie/ontmoeting over de 
plaats van oude talen in het onderwijs om het grootst 
mogelijke publiek te bereiken (betrokken autoriteiten, 
leden van twee verenigingen voor de verdediging en 
promotie van oude talen, leerkrachten latijn en grieks 
uit het noorden en het Zuiden van het land).

1.500 €

sint-Gillis-waas certaminacomité een Olympiade latijn en grieks organiseren voor 
de vlaamse leerlingen van de derde graad van het 
secundair en de acht laureaten ervan uitsturen naar het 
internationale certamen ciceronianum Arpinas in Arpino 
(italië), de geboortestad van cicero.

1.000 €

ukkel FPgl (Fédération des 
Professeurs de grec et de 
latin)

een latijnse vertaalwedstrijd organiseren voor de 
leerlingen van het 5e en 6e secundair en de winnaar 
laten deelnemen aan de internationale latijnse 
vertaalwedstrijd die wordt georganiseerd in Arpino 
(italië), thuisbasis van cicero.

1.000 €

FPgl (Fédération des 
Professeurs de grec et de 
latin)

een latijnse vertaalwedstrijd organiseren voor de 
leerlingen van het 5e en 6e middelbaar en de winnaar 
laten deelnemen aan de internationale latijnse 
vertaalwedstrijd die wordt georganiseerd in Arpino 
(italië), de thuisbasis van cicero.

1.000 €

FPgl (Fédération des 
Professeurs de grec et de 
latin)

Ondersteuning van de deelname van de laureaten van 
de Belgische Olympiade latijn aan een reis naar Arpino, 
om deel te nemen aan de internationale wedstrijd en 
op die manier de uitwisseling tussen de leerlingen te 
bevorderen, oude talen te promoten en te verdedigen en 
uitwisselingen binnen europa te ontwikkelen.

10.000 €

FPgl (Fédération des 
Professeurs de grec et de 
latin)

Driemaandelijkse publicatie voor leerkrachten oude 
talen.

5.000 €

Meunier sophie Deelname aan het congres van euroclassica 2017. 700 €

Verviers - ensival Maraite Hubert Deelname aan het congres van euroclassica 2017. 700 €

FILANTHROPISCHE ACTIE DR. AJIT SHETTY

DOelstelling steun aan projecten in dienst van het algemeen belang, voorgesteld door universiteiten 
met interdisciplinaire topprogramma’s rond kunst, handel, engineering, politiek en 
wetenschap.  

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 40.500.



ActiviteitenverslAg 2017 : uw selectie 

158/293

steUn

VeReNiGDe stAteN carnegie Mellon University steun aan interdisciplinaire programma’s op vlak van 
kunst, economie, informatica, bouwkunde, humane 
wetenschappen, politiek en wetenschap aan de carnegie 
Mellon University.

40.500 $

FONDS ERNEST SOLVAY

DOelstelling steun aan initiatieven, zowel op niveau van opleiding als van onderzoek en 
ondernemerschap op het domein van wetenschap en/of de bevordering van de 
werkgelegenheid voor jongeren.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fonds ernest solvay‘ voor organisaties of individuen met een niet-
commercieel project dat een bijdrage levert aan de promotie, ontwikkeling  en 
vooruitgang van wetenschap en technologie
> het Fonds heeft 57 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van € 1.377.196

steUn

Antwerpen spectrumschool tien leerlingen uit verschillende onderwijsrichtingen 
worden onder meer via een workshop in het cern 
ondergedompeld in een ‘wetenschappelijk bad’ en delen 
nadien hun ervaringen als ambassadeurs.

7.000 €

Brussel Brusselse Universitaire 
Associatie

Ondersteunen van leerkrachten in het secundair 
onderwijs om de vakken wetenschappen, wiskunde en 
techniek dichter bij de leefwereld van de jongeren te 
brengen. 

10.000 €

Fondation pour 
l’enseignement

De kwaliteit en gelijkheid binnen het verplicht onderwijs 
in de Federatie Wallonië-Brussel versterken door de 
leerlingen informatie te bieden over beroepen en de 
ondernemersgeest aan te wakkeren.

10.000 €

geneeskundige stichting 
Koningin elisabeth - 
Fondation Médicale reine 
elisabeth

Uitreiking van de solvay Prize 25.000 €

Olympiades de Biologie 
chimie Physique (consortium 
des asbl Probio, Aclg et 
ABPPc)

theoretische en praktijkgerichte 
wetenschapswedstrijden organiseren voor kinderen van 
het hoger algemeen of technisch secundair onderwijs.

4.500 €

théâtre royal de la Monnaie Activiteiten organiseren om sociaal en cultureel 
kansarme jongeren te laten kennismaken met de opera.

50.000 €

vocatio Beurs voor het wetenschappelijk project van een 
laureaat 2017 van vOcAtiO.

10.000 €

Brussel - Neder-over-
Heembeek

Fonds Hannon studiebeurzen uitreiken. 125.000 €

le club des Petits 
Débrouillards de la région 
bruxelloise

gezinnen sensibiliseren voor wetenschap en technologie 3.500 €

Éghezée - longchamps cap sciences espace 
Wallonie-Bruxelles

Organiseren van ludieke wetenschapsshows voor 
kinderen van 4 tot 15 jaar die in het ziekenhuis verblijven, 
om hen te helpen hun ziekte even te vergeten en zich te 
ontspannen.

2.500 €

elsene Board of european students 
of technology of Brussels 
UlB

Organiseren van een herfstcursus voor studenten 
wetenschapstechnieken over de relatie tussen de 
concepten kwantumfysica en informatiewetenschappen. 

2.500 €

ecole de sports de l’UlB Organisatie van de 10 km van de UlB ten voordele van 
het wetenschappelijk onderzoek.

2.500 €
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instituts internationaux de 
Physique et de chimie

Wetenschappelijke ontmoetingen en onderzoek binnen 
de fysica en chemie ondersteunen aan instellingen van 
solvay.

5.000 €

instituts internationaux de 
Physique et de chimie

Ondersteuning van wetenschappelijke ontmoetingen en 
onderzoeksactiviteiten binnen de fysica en chemie van 
de solvay instituten.

175.000 €

société royale de chimie een prijs uitreiken aan jonge chemici voor hun eindwerk. 1.000 €

UlB - Université des enfants Ondersteuning van de wetenschappelijke workshops die 
georganiseerd worden door de vrije Universiteit Brussel 
voor jonge Brusselaars tussen 6 en 12 jaar.

25.000 €

UlB Onderzoek naar de stamcellen in huidkanker, ook wel 
plaveiselcelcarcinomen genoemd.

20.000 €

Université libre de Bruxelles Ondersteuning van theoretische en mathematische 
fysica aan de vrije Universiteit Brussel.

75.000 €

Université libre de Bruxelles reisbeurs voor jonge onderzoekers die in het kader van 
hun doctoraatsthesis twee weken naar het buitenland 
gaan.

7.500 €

Université libre de Bruxelles De lessen ‘duurzame ontwikkeling’  van de solvay 
Brussels school op een structurele manier en op lange 
termijn uitwerken.

65.000 €

vrije Universiteit Brussel Organisatie van de Wiskunnend Wiske Wedstrijd 
2017-2018 waarbij 2000 wiskundeknobbels uit het 
vijfde en zesde jaar secundair onderwijs zich buigen 
over een aantal unieke en intrigerende wiskundige 
opdrachten om een plaatsje te veroveren in de finale 
en - meer algemeen - om leerlingen - en meisjes in het 
bijzonder - warm te maken voor wetenschappelijke 
vervolgopleidingen en leerkrachten te ondersteunen met 
onderzoeksopdrachten.

7.000 €

vrije Universiteit Brussel een comedyavond organiseren met stand-up comedy 
sets door wetenschappers over hun leven en werk als 
wetenschapper.

5.000 €

vrije Universiteit Brussel Organiseren van een nationaal symposium met jonge 
onderzoekers uit Belgische universiteiten, die actief zijn 
in de toegepaste biologische wetenschappen.

7.500 €

etterbeek Pulse Foundation Bijdrage in de ondersteuning van de Pulse Fondation. 200.000 €

Frameries le Pass - Parc d’Aventures 
Scientifiques

Bedenken, bouwen en programmeren van een robot om 
mee te doen aan een wedstrijd waar hij verschillende 
taken zal moeten uitvoeren.

5.000 €

Gent Board of european students 
of technology ghent

Buitenlandse studenten krijgen de kans om zich een 
tiental dagen te verdiepen in een actueel, technologisch 
thema met behulp van ervaren lesgevers van de 
Universiteit gent.

1.500 €

educentrum Kwetsbare kinderen en vluchtelingenkinderen in contact 
brengen met technologie en maakonderwijs.

2.500 €

Koninklijke vlaamse 
chemische vereniging 

een tweejaarlijkse bijeenkomst door en voor jonge 
wetenschappers die werken rond chemie, is uitgegroeid 
tot een toonaangevend jongerencongres. 

2.500 €

Ugent een wetenschapswedstrijd organiseren voor alle 
Belgische leerlingen uit het vijfde jaar secundair 
onderwijs om de passie voor wetenschap aan te 
wakkeren.

5.000 €

leuven KU leuven Het belang van wetenschappen onder de aandacht 
brengen van het grote publiek en vooral van jongeren 
naar aanleiding van 200 jaar Faculteit Wetenschappen 
van de KU leuven.

5.000 €
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KU leuven in het kader van een internationale competitie rond 
synthetische biologie ontwikkelen studenten van de KU 
leuven een micro-organisme met een potentieel nieuwe 
functie.

3.500 €

leuven - Heverlee vlaamse Jonge 
Ondernemingen - vlajo

Opleiden van leerkrachten om jongeren hun eigen 
competenties en ondernemingszin te helpen ontdekken 
zodat ze voorbereid zijn op een succesvol functioneren 
in het bedrijfsleven.

12.500 €

vlaamse Olympiades voor 
natuurwetenschappen

Organiseren van wedstrijden om leerlingen van het 
secundair onderwijs aan te zetten zich te verdiepen in de 
wereld van de exacte wetenschappen.

4.500 €

liège Université de liège Internationale finale van de wedstrijd “Ma thèse en 180 
secondes”, waarbij doctoraatsstudenten in 3 minuten 
een duidelijke en overtuigende uiteenzetting geven over 
hun thesis.

7.500 €

Mons Université de Mons - Faculté 
polytechnique

Prijs voor de beste student met het diploma burgerlijk 
ingenieur, specialisatie chemie-materialenwetenschap, 
van de Polytechnische faculteit van de Université de 
Mons.

1.000 €

Oostende Horizon educatief Jongeren op een interactieve manier sensibiliseren 
voor de voordelen van duurzame energieproductie via 
windmolens op zee.

3.000 €

schaarbeek Bourlée Martine een programma uitwerken om kinderen tussen 5 en 8 
jaar te sensibiliseren voor kleurstoffen uit planten.

3.000 €

les Jeunes entreprises - lJe Jongeren aanmoedigen om hun ondernemerstalent te 
ontwikkelen.

12.500 €

ukkel Jeunesses scientifiques de 
Belgique asbl

Organisatie van WetenschapseXPOsciences 2017, 
een evenement waarop jongeren wetenschappelijke 
projecten voorstellen aan een talrijk publiek.

7.500 €

Jeunesses scientifiques de 
Belgique asbl

tentoonstelling van wetenschappelijke projecten voor 
en door jongeren van 12 tot 20 jaar, uit alle milieus en 
scholen uit heel België - editie 2018.

7.500 €

ngc224-Andromede Uitgave van een populair referentiewerk over de 
wetenschappelijke achtergrond van 30 objecten door 
UlB-professor nardone, de wetenschapsman van rtBF 
en rtl.

7.500 €

science on stage Belgium inspirerende ontmoetingen en uitwisselingen 
organiseren tussen Belgische en buitenlandse 
wetenschapsprofessoren in Debrecen (Hongarije) en 
Brussel.

3.000 €

watermaal-Bosvoorde la scientothèque inzetten van nieuwe technologieën en robots om de 
nieuwsgierigheid van jongeren voor wetenschappen 
aan te wakkeren en om hen brede professionele 
perspectieven te bieden.

7.500 €

la statistique expliquée à 
mon chat

Minimalistische, humoristische video’s op het internet 
zetten om de mooiste aspecten van statistiek en 
wiskunde in de kijker te zetten bij het grote publiek.

7.500 €

DuitslAND Hans-Jürgen Butt De solvay-ecis Prize Award uitreiken aan een 
europese wetenschapper die kwalitatief hoogstaande 
wetenschappelijke werken heeft gepubliceerd de 
afgelopen vijf jaar.

3.000 €

FRANKRiJK igeM toulouse Deelname aan de internationale wedstrijd synthetische 
biologie in Boston.

3.500 €
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Université de cergy-Pontoise Organisatie van de iPOe 2017 met focus op de fysische 
verschijnselen die optreden bij organisch/organische, 
organisch/anorganische en organisch/metaalachtige 
verbindingen zoals wordt aangetoond bij hun essentiële 
rol in veel (biologische) fysisch-chemische processen, 
variërend van conversie van zonne-energie tot 
Biosensing.

7.500 €

itAliË Associazione Adamas 
scienza

leerlingen van het 4de jaar HsO uit italiaanse scholen, 
krijgen de kans om 2 weken moleculaire biologie 
te studeren en stage te lopen in een internationaal 
onderzoekscentrum.

7.500 €

Associazione Arditodesio Oprichting van een Jet Propulsion theatre Hub in België, 
een theatergezelschap dat theater en wetenschap 
combineert.

5.000 €

JAPAN Kitagawa susumu laureaat van de ‘chemistry for the Future solvay Prize 
Award’ - creëren van metaal-organische roosters (MOFs) 
van de vierde generatie voor het opvangen, scheiden, 
concentreren en omzetten van gassen.

300.000 €

NeDeRlAND Buitenlandse 
studiereiscommissie van het 
technologisch gezelschap

Organisatie van de buitenlandse studiereis van het 
technologisch gezelschap naar München, Zwitserland 
en noord-italië om studenten die aan het einde van hun 
bachelor Mst of aan hun master chemical engineering 
zitten, kennis te laten maken met de mogelijkheden om 
in het buitenland te werken of onderzoek te doen.

1.500 €

igeM tU Delft 2017 in het kader van het wereldkampioenschap synthetische 
biologie ontwikkelt tU Delft een diagnosesysteem 
om antibioticaresistentie op te sporen en het 
antibioticagebruik beter te richten.

3.500 €

s.v.n.B. Hooke een meerdaagse buitenlandexcursie organiseren naar 
Heidelberg met dertig studenten nanobiology, een studie 
waarbij biologische vraagstukken worden benaderd met 
wetten en methodes uit de natuurkunde.

800 €

VeReNiGD KONiNKRiJK We Mind the gap Jonge kansarme vrouwen opleiden en hen begeleiden bij 
hun zoektocht naar werk.

12.500 €

VeReNiGDe stAteN international Union of Pure 
and Applied chemistry

De internationale Award iUPAc 2017 uitreiken aan 
briljante doctorandi in de chemie.

10.000 €

ZwitseRlAND club Alpin suisse cAs Herstellen van het dak en de toiletten van de Bivouac 
solvay, waar alpinisten die op de cervin in moeilijkheden 
zijn gekomen zich kunnen terugtrekken als het slecht 
weer is of in geval van nood.

59.896 €

Fondation cern & société 
(cern & society Foundation)

Wedstrijd met 2 teams van 16+ leerlingen die met hun 
coaches een voorstel voor een experiment ontwikkelen, 
om het in het cern uit te testen met een volledig 
uitgeruste deeltjesversneller. 

7.500 €

FONDS DES AMIS DE L’ASBL TAKE OFF

DOelstelling De sociale en schoolse banden van zieke kinderen (of kinderen die een ongeval hadden) 
met hun klasgenoten te behouden en de solidariteit tussen de leerlingen te bevorderen.

reAlisAtie(s)
een project kreeg steun voor een bedrag van € 40.000.

steUn

Brussel - Haren take Off informaticatools ter beschikking stellen van zieke 
kinderen zodat ze met de klas kunnen communiceren en 
lessen kunnen volgen vanuit het ziekenhuis of thuis.

40.000 €
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FONDS ‘T ZAL WEL GAAN

DOelstelling steun voor verdienstelijke studenten die het moeilijk hebben en aan initiatieven die de 
waarden van het vrijdenken uitdragen.

reAlisAtie(s) > oprichting van het Fonds en installatie van het Bestuurscomité
>  één student kreeg steun voor een bedrag van € 7.000. Uit respect voor de privacy van 
de begunstigde wordt de naam niet vermeld.

FILANTROPISCHE ACTIE LÉNAÏC VAUDIN D’IMÉCOURT

DOelstelling Beurzen voor jonge vrouwelijke journalisten die interesse hebben voor de werking en de 
instellingen van de europese Unie. stages in Brussel bij media die gespecialiseerd zijn in 
eU-kwesties.

reAlisAtie(s) > twee vrouwelijke journalistes, gespecialiseerd in europese kwesties, kregen elk een 
beurs van € 5.000 om hun loopbaan in de europese journalistiek vorm te geven. 
>> Maria Bofill garcia (espagne)
>> Judith Mischke (Allemagne)

FONDS VICTOR

DOelstelling leesplezier stimuleren bij kinderen en tieners, vooral bij jongeren in het eerste, tweede en 
derde middelbaar in de Franse gemeenschap.

reAlisAtie(s) vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 8.705.

steUn

Amay institut instruction chrétienne 
Abbaye de Flône

leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs 
creëren een geluidsbibliotheek met voorgelezen romans, 
voor adolescenten met een visuele beperking.

1.680 €

etterbeek centre scolaire saint-Michel leerlingen Franse taal zetten de verschillende 
hoofdstukken van de roman ‘À la croisée des destins’ 
om in een andere kunstvorm: minifilms, audiolectuur, 
schimmenspel…

2.000 €

saint-Nicolas - 
Montegnée

Athénée royal Paul Brusson 
de Montegnée

in dit leesproject herschrijven leerlingen een deel van 
een roman, in samenwerking met de auteur, gaan ze 
naar de plekken die de auteur inspireerden en delen ze 
deze ervaring met de andere leerlingen.

1.575 €

schaarbeek institut de la vierge Fidèle Werken rond luidop lezen in zes klassen van het 
tweede jaar secundair onderwijs en opnemen van een 
audioboek.

2.000 €

institut technique cardinal 
Mercier

Jonge nieuwkomers in België kiezen een tekst die 
gaat over problemen waarmee ze misschien te maken 
hadden en lezen daaruit een uittreksel voor.

1.450 €

FONDS VRIENDEN VAN AFS BELGIUM

DOelstelling Filantropen steunen uitwisselings- en vormingsprojecten die bijdragen tot meer 
verdraagzaamheid, vrede en respect voor diversiteit.

FONDS DES AMIS DE LA CAMBRE POUR L’INTERNATIONAL

DOelstelling Filantropen steunen individuele en collectieve internationale projecten van jonge 
kunstenaars en designers die studeren aan la cambre.

FONDS VRIENDEN VAN HET EUROPA COLLEGE

DOelstelling Filantropen (oud-studenten) zorgen jaarlijks voor een gehele of gedeeltelijke studiebeurs 
voor een student die aan het europacollega een opleiding volgt rond diplomatie, 
economie, politiek of recht.
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FONDS VRIENDEN VAN ST. JOHN’S INTERNATIONAL SCHOOL

DOelstelling Filantropen steunen educatieprojecten voor jongeren, investeringsprojecten en projecten 
om de school beter te integreren in de lokale gemeenschap.

FONDS VRIENDEN VAN LES PASTOUREAUX

DOelstelling Filantropen steunen projecten van vzw les Pastoureaux - Petits chanteurs de Waterloo 
et de louvain-la-neuve, die kinderen en jongeren helpen zich te ontplooien.

FONDS DES AMIS DE PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES

DOelstelling Filantropen steunen in Franstalig België projecten die ethiek in de sport promoten via 
sensibiliserings- en voorlichtingsinstrumenten.

FONDS VRIENDEN VAN VLERICK BUSINESS SCHOOL

DOelstelling Filantropen steunen het onderzoek en de opleiding van een nieuwe generatie Belgische 
en internationale managers, en ook de ontwikkeling en internationalisering van Belgische 
bedrijven.

FONDS VRIENDEN VAN DE INTERNATIONAL YEHUDI MENUHIN FOUNDATION

DOelstelling Filantropen steunen projecten voor kwetsbare kinderen die de rol van kunst in onze 
samenleving onderstrepen en projecten die de europese waarden rond sociale insluiting 
beklemtonen.

PersOnen, ActOren vAn verAnDering

IMPACT!
Operationele partner(s) Persagentschap BBDO

DOelstelling iMPAct! is een grootschalige communicatiecampagne die zich, via inspirerende 
rolmodellen, richt tot dynamische, geëngageerde jongeren, die ondanks belemmeringen 
een mooi parcours afleggen, om andere jongeren te motiveren en opnieuw vertrouwen te 
geven om hun potentieel te ontdekken en volledig te ontwikkelen.

reAlisAtie(s) > lanceren van de iMPAct!-campagne, een samenwerking tussen de Koning 
Boudewijnstichting en het communicatieagentschap BBDO, op vraag van de federale 
overheid: de campagne wil jongeren concreet helpen om hun potentieel te ontwikkelen, 
om hen te motiveren en opnieuw vertrouwen te geven, ondanks de belemmeringen. De 
campagne loopt via de sociale media en richt zich tot jongeren van 12 tot 25 jaar die hun 
woonplaats hebben in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, Antwerpen, charleroi, Kortrijk, 
genk, luik, Maaseik, Mechelen, Menen, verviers en vilvoorde
> creëren van de website www.wijzijnimpact.be
> projectoproep ‘iMPAct! 12-18, bestemd voor verenigingen die werken met jongeren van 
12 tot 18 jaar, en die hen willen helpen om hun potentieel te ontdekken en te ontwikkelen: 
17 projecten kregen een bedrag van maximaal € 10.000 
> oproep voor kandidaturen voor ‘iMPAct! 18-25, bestemd voor jongeren van 18 tot 25 
jaar om hen te helpen hun potentieel te ontwikkelen: 71 jongeren ontvingen een beurs 
van € 1.000 

steUn

Anderlecht cultureghem Brusselse jongeren helpen om meer kansen te creëren 
voor zichzelf zodat ze op basis van hun eigen talent aan 
het werk kunnen als ambassadeur, animator en koerier 
voor anderen.

10.000 €

el Hadouchi Yassine Als maatschappelijk werker bij de preventiedienst van 
Anderlecht is deze jongere een referentiepersoon voor 
de buurt.

1.000 €
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el Madani Housni een 22-jarige opvoeder schrijft doordachte rapnummers, 
neemt ze op en werkt hard om zijn ‘juiste’ boodschappen 
te verspreiden.

1.000 €

Kadi Yassine Met een diploma lichamelijke opvoeding en 
maatschappelijk assistent op zak, zet Yassine zich via 
sport en zwemlessen in voor het welzijn en de gelijke 
kansen bij jongeren met problemen.

1.000 €

Mihai emanuel Deze 22-jarige student sociaal-cultureel animator ziet 
muziek als een taal die vreugde brengt en die iedereen 
begrijpt in een internationale en multiculturele wereld.

1.000 €

reZOlUtiOn realiseren van een webserie over het parcours van 
kwetsbare jongeren die behoren tot een team dat speelt 
in de nationale eerste divisie van het zaalvoetbal.

8.000 €

sAFA Organiseren van workshops om het zelfvertrouwen van 
jongeren te versterken door hen inspirerende personen 
te laten interviewen en filmen, en het resultaat te delen 
op het internet.

8.000 €

Ans Behhar Youssef Deze jongere lanceert zijn project om plantaardige olie 
en zeep/cosmetica te verkopen.

1.000 €

Antwerpen Alpha Pious een jongere wil rapper/artiest worden, leert van iedereen, 
schrijft zelf zijn teksten en maakt muziek met digitale 
instrumenten zoals een midi-keyboard.

1.000 €

geenen Mauranne via een online magazine en shop jong talent 
tentoonstellen en deze nieuwe artiesten een kans geven 
om hun werk op een commercieel platform te verkopen.

1.000 €

Hashin léa radio maken die jonge vrouwen ambitieus wil maken via 
inspirerende uitzendingen met vrouwen die hun verhaal 
vertellen.

1.000 €

Moons Zino een jongere schreef het scenario voor een eerste 
kortfilm en vond daarvoor steun bij bekende acteurs, 
maar een jaar later blijkt er geen geld meer te zijn om de 
film af te werken.

1.000 €

van cauwenberge Quinten Een 24-jarige masterstudent filosofie wil graag een vzw/
collectief van onafhankelijke jongeren opstarten om 
de burgerzin uit te diepen en om daarover lezingen te 
geven.

1.000 €

Youth Zone Aan maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 12 
en 21 jaar naast plastische en muzikale expressie, 
ook video en fotografie aanbieden om hun talenten te 
ontwikkelen.

10.000 €

Antwerpen - Deurne Baghdad Ben Haddouch een 24-jarige student die nu aan de coventry University 
voor een master Advanced Business Management 
begint.

1.000 €

Pieraerd vincent een jong multidisciplinair kunstenaar (muziek, 
schilderen) en student tweede masterjaar film startte 
4 jaar geleden een collectief om gratis of goedkoop 
evenementen te organiseren.

1.000 €

van Den Abbeele Binta een jonge vrouw die houdt van mode en uitgaan, 
ontwierp een prototype voor een anti-diefstaltasje en wil 
het graag laten produceren.

1.000 €

Wijnants cedric een jongere begon na zijn AsO-school aan een 
theaterproject, ontwikkelde zich met workshops 
verder als dichter en zou graag een eigen dichtbundel 
uitbrengen.

1.000 €

Antwerpen - Hoboken Bogildea gabriel sinds 2 jaar is deze jongere constant aan het schrijven 
en ideeën aan het opbouwen om filmmaker te worden, 
onder het motto: ‘elke stap brengt je dichter bij je droom’.

1.000 €
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Antwerpen - Merksem Hamidi nilofar een laatstejaarsstudent handelsingenieur wil na haar 
studies graag een stage doen in het buitenland.

1.000 €

Positive education 
Psychology

Organiseren van een rolmodelbeurs en -coaching 
om jongeren uit kansengroepen te informeren en te 
inspireren om een diploma te behalen en in het hoger 
onderwijs te stappen.

7.000 €

Antwerpen - wilrijk rau shauni een zangeres die al sinds haar 15de bezig is met muziek 
en al ervaring opdeed in liveshows en radio, droomt 
ervan een eigen single uit te brengen.

1.000 €

tabti Amira een ondernemende jonge vrouw besloot om marketing 
te studeren en voltooit haar studie dit jaar met haar 
eigen start-up.

1.000 €

van nieuwaal robert naast zijn studie diergeneeskunde, volgt deze jongere 
ook een opleiding tot personal trainer om mensen te 
inspireren om gezonder te leven, voor zichzelf én voor 
iedereen op de planeet.

1.000 €

Brussel Boutaghrassa Hamza een leerling van het 5de jaar secundair onderwijs 
start, samen met medeleerlingen, een mini-
onderneming op voor het vervaardigen en verkopen van 
moestuinproducten.

1.000 €

Bouysran leila een psychologieassistente en masterstudente 
klinische psychologie wil mensen via workshops 
conflictbeheersing en geweldloze communicatie helpen 
om hun potentieel te ontwikkelen.

1.000 €

ecole de cirque de Bruxelles Organiseren van evenwichts- en koorddansoefeningen 
om adolescenten te leren hun angst te overwinnen, zich 
te concentreren en hun potentieel te ontdekken en te 
ontwikkelen.

7.930 €

Moonen linde na een jeugd vol hindernissen, heeft linde de beslissing 
genomen om verder te studeren. Ondertussen is ze een 
21-jarige studente geneeskunde en wil ze op stage in het 
buitenland om haar potentieel verder te ontwikkelen.

1.000 €

njilabu mutombo carmel een congolese vrouw met een passie voor informatica is 
na een zeer moeilijk parcours opnieuw aan het studeren.

1.000 €

n’sengi BieMBe samuel Student fotografie wil fotoprojecten realiseren, zich 
inzetten voor lgBt’s en mensen daarvoor gevoelig 
maken.

1.000 €

siloe centre comete Buurtkinderen (12-25 jaar) worden begeleid door een 
maatschappelijk werker om zelf sociaal-culturele en 
sportactiviteiten te bedenken en te organiseren voor 
buurtkinderen van 3 tot 18 jaar.

7.400 €

charleroi Accompagnement de Jeunes 
en Milieu Ouvert (AJMO)

Kwetsbare jongeren krijgen de kans om kortfilms te 
bedenken, het scenario te schrijven, te acteren en 
het resultaat te tonen op een festival, om creatieve, 
betrokken burgers te worden.

8.000 €

elsene eXil Jonge vluchtelingen die hier al langer verblijven, 
organiseren als ‘ervaringsdeskundigen’ een stage om 
jonge nieuwkomers te helpen hun potentieel en krachten 
in te zetten voor hun integratieproces.

5.600 €

Muller Anne-sophie een jonge vrouw die textielontwerp studeerde in 
Frankrijk, Duitsland en België, richtte daarna in Brussel 
het collectief Macocoï op om textiel via verschillende 
technieken te bewerken.

1.000 €

etterbeek el gueniari Badr eddine Badr eddine is een jonge man die met beide benen op 
de grond staat. Hij is vastbesloten om zijn project uit te 
voeren door eerst zijn website te ontwikkelen.

1.000 €
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Ganshoren tchanga ngale Hilary enthousiast en vastberaden om haar situatie te 
verbeteren, gaat Hilary verder met haar studie en bouwt 
ze aan haar toekomst.

1.000 €

Genk Beestig Wijs Jongeren (bedreigd) met schooluitval in een sociale 
onderneming de kans geven om hun talenten in te 
zetten en te leren werken met honden.

7.000 €

cetin Zehrevan een jongere deelt graag kansen met mensen die er geen 
krijgen, en startte met Weforthem, om zich voor iedereen 
die het moeilijk heeft.

1.000 €

eddib Mounir een jongere die op de academie leerde schilderen, 
tekent al van jongs af aan en illustreert momenteel een 
kinderboek voor ‘vzw Bas, stoere strijder’.

1.000 €

erol Yasin Deze jongere organiseert fuiven en schakelt daarvoor 
30 jongeren in als vrijwilliger om hun talenten te 
ontwikkelen en hen verantwoordelijkheden te geven.

1.000 €

thys Jonas een jongere startte in 2012 met een rapgroep, die 
na 4 jaar stopte, wegens hun beperkte technische 
muziekkennis, maar via een avondopleiding is hij 
intussen realisator audioproducties.

1.000 €

Jette Diallo Oumar een jonge Brusselse hiphopartiest danst freestyle, 
neemt deel aan ‘jams’ en ‘battles’ en ontwikkelt zich 
verder via het creëren van zijn eerste choreografie.

1.000 €

Koekelberg grisay nicolas Als enige beroepsmuzikant in zijn familie wil deze 
klarinettist zich verder bekwamen in zijn vak en in kleine 
formaties samenspelen met andere muzikanten.

1.000 €

liège Abdi Ahmed een jonge man die vastbesloten is om zijn studies door 
te zetten bij de Ucl

1.000 €

Bari Paolo in het 5de jaar HsO ontdekte Paolo de bokssport 
en daarmee de discipline en vastberadenheid, ging 
vervolgens opnieuw studeren en startte het project 
BDAD.

1.000 €

Khalid el Amraoui vanaf zijn 3de jaar sO is deze jongere bezig met toneel, 
lezen, nadenken over een andere wereld en gebruikt hij 
video’s en comedy om zaken die hem ter harte gaan aan 
te klagen.

1.000 €

Mhindat ilyas Deze leerling koppelde 3 jaar AsO aan een 
theateropleiding en koos daarna voor kunstonderwijs, 
en hogere studies grafische en visuele communicatie en 
volgt nu het derde jaar illustratie en artwork.

1.000 €

sogan Olivier Deze jongere die dol is op schrijven en het ontdekken 
van nieuwe plekken, reisde in 2017 zes maand door 
latijns-Amerika en schrijft daarover nu een boek.

1.000 €

Wild sandy Op een moeilijk moment in haar leven ontdekte een 
jonge vrouw dat toneelspelen zin gaf aan haar leven, 
en sindsdien volgt ze theaterles en neemt ze als actrice 
deel aan theaterprojecten.

1.000 €

liège - Grivegnée Karisabiye Alain na een moeilijke jeugd in luik, vond deze jongere zijn 
weg via de muziek en maakt nu liedjes en videoclips die 
op het internet staan.

1.000 €

Mechelen F!t style creëren van een divers en laagdrempelig aanbod rond 
sport en beweging om een gezonde levensstijl te 
promoten bij voornamelijk kansengroepen.

7.000 €

Menen el Kaddouri latifa een 20-jarige vrouw studeert vroedkunde en wil een 
rolmodel zijn voor vrouwen die de anatomie van hun 
eigen lichaam niet goed kennen.

1.000 €
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schaarbeek Bekile Jeugdwerking Onder begeleiding van vrijwilligers, organiseren van 
uitstappen, naschoolse activiteiten en kampen om 
jongeren aan te sporen hun talenten uit te wisselen met 
anderen.

5.000 €

Biztepe Merve sila een studente die als kind al droomt van een kleine 
banketbakkerij, maakt af en toe desserten waar de 
mensen gek op zijn, en wil dit verder doen.

1.000 €

Donnez Pisanu een acrobatisch danser, die als kind werd geadopteerd, 
wil via het maken van een documentaire over adoptie 
op zoek gaan naar zijn ouders en tegelijk zijn verhaal als 
danser vertellen.

1.000 €

Mandoudane sami Deze derdejaars student rechten, gefascineerd door de 
lokale en regionale politiek, wil een carrière internationaal 
publiekrecht opbouwen.

1.000 €

Mimoun Mazlin Mimoun een student geneeskunde die hard heeft moeten werken 
om die lacunes te overwinnen.

1.000 €

Molamba nathan Deze jongere van 22 jaar studeert nog, schreef al 
3 boeken en richtte met andere jonge auteurs een 
uitgeverij op om aandacht te vragen voor een andere kijk 
op de werkelijkheid van jongeren.

1.000 €

tallih Ayoub Ondanks veel tegenkanting werkte deze jongere vier jaar 
aan een ‘street workout’-show om jongeren in te wijden 
in deze sport en maakte ook al shows voor Decathlon.

1.000 €

seneffe - Feluy Young change Maker Jongeren die oplossingen zoeken voor financiële, 
demografische en energiecrisissen ruimte geven op 
conferenties en in de media, om hen aan te moedigen 
om actoren van verandering te worden.

7.000 €

sint-Agatha-Berchem Balout Abderrahamane De jonge Abderrahmane is gepassioneerd door cinema 
en vervolgt zijn weg door inspirerende korte films over 
jongeren te maken.

1.000 €

sint-Gillis ghailan ilias na een moeilijke parcours is ilias vastbesloten om zijn 
studies door te zetten.

1.000 €

sint-Jans-Molenbeek Ait si Ouballa My Anass Deze universiteitsstudent wil een bijdrage leveren aan de 
samenleving.

1.000 €

Association des Jeunes 
Marocains

Organiseren van 25 schrijfateliers voor meisjes van 
13 tot 16 in Molenbeek, om hen te leren schrijven, 
informatie opzoeken en verwerken in teksten die 
achteraf gepubliceerd zullen worden.

5.000 €

D’Broej een extra boost geven aan de werking met 13-plussers 
om hun talenten en identiteit te ontwikkelen en om hen 
in een veilige omgeving kansen te geven om te groeien.

6.000 €

Hadi ilias Als student sociaal-sportieve animatietechnieken en 
als erkend internationaal jiujitsu-beoefenaar, wil deze 
jongere een voorbeeld van doorzettingsvermogen zijn 
voor kinderen.

1.000 €

Hamdane nawal nawal is vanwege de vele obstakels die zij 
tegengekomen is nederiger geworden en heeft veel 
lessen geleerd uit haar ervaringen

1.000 €

ligongo nakana noémie Deze jonge vrouw bekijkt fotograferen als een 
kunsttherapie, waarbij de foto’s de emoties van mensen 
weerspiegelen en hen aldus zelfrespect geven zodat hun 
verdriet verdwijnt.

1.000 €

Mousavi Qasem sayed een Afghaanse zanger-gitarist van 18 jaar wil vanuit 
België zijn inspirerende muzikale boodschap uitdragen 
in de wereld en beschikt over een netwerk via globa 
roma en refugees got talent.

1.000 €
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naciri Karim Deze Belgische kunstenaar tekent en schildert dagelijks 
volgens een concept dat architectuur en abstracte 
kunst vermengt en stelde in 2015 tentoon in het Huis 
van culturen en sociale samenhang van sint-Jans-
Molenbeek.

1.000 €

ras el Hanout Kwetsbare jongeren brengen hun persoonlijke 
ervaringen op het toneel, om hun zelfvertrouwen te 
ontwikkelen en om het grote publiek te sensibiliseren 
rond thema’s die zij belangrijk vinden.

8.000 €

sint-lambrechts-
woluwe

Kaye ndi Paola een jonge vrouw die tot haar 18de in Kameroen woonde, 
is er met veel doorzettingsvermogen in geslaagd om 
studente geneeskunde te worden aan de Ucl en weet 
welke uitdaging ze aangaat.

1.000 €

Koutny Fanny Deze jonge vrouw ontdekte mindfulness wil haar studies 
combineren met Ashtanga yoga.

1.000 €

Miguel simba vasty simba was leerlingenvertegenwoordiger en 
behaalde later al twee maal de discussie- en 
welsprekendheidsprijs van de liga voor de 
Mensenrechten.

1.000 €

tsobgny Jean Francois een student 1ste jaar verpleegkunde wil dit beroep graag 
uitoefenen omdat hij mensen graag helpt.

1.000 €

sint-Pieters-woluwe Bilongo tracy een student 3de bachelor rechten, die als kind al bezig 
was met muziek, blijft musiceren en wil aan zijn familie 
laten zien dat het ene het andere niet uitsluit.

1.000 €

Dehem Margot een student bio-ingenieur deed al een renovatieproject 
in Moldavië en wil nu aan een ecologisch verantwoord 
project werken in Mali met lokaal geproduceerde 
materialen.

1.000 €

Haghe Haghe colence lagie Deze jongere slaagde in zijn eerste jaar tandarts, maar 
kiest nu voor persoonlijke redenen voor biomedische 
wetenschappen om meer te leren over kanker .

1.000 €

soumagne - cérexhe-
Heuseux

nizet Pierre student begint na drie jaar business school zijn eigen 
onderneming en wordt daarbij gesteund door venturlab.

1.000 €

ukkel struglia luca een jongere van 23 jaar laat een lange periode van 
persoonlijke moeilijkheden achter zich en wil nu 
vermijden dat nieuwe generaties zich zoals hij laten 
gaan bij gebrek aan begeleiding en opvang.

1.000 €

Verviers centre culturel educatif 
verviétois

sociaal geïsoleerde adolescenten uit een kwetsbare 
buurt in verviers krijgen de kans om hun buurt zichtbaar 
te verbeteren, en om aldus hun potentieel en dat van hun 
buurt te ontwikkelen.

8.000 €

raden eric Deze jonge man, student marketing, heeft reeds een 
publiciteitspagina gemaakt voor een modemagazine, 
een kaartspel voor kinderen verspreid (bedacht door zijn 
grootmoeder) … en wil andere jongeren aanzetten tot 
ondernemerschap.

1.000 €

Zeroual Anissa een studente internationale samenwerking wil, na een 
humanitaire reis in Burkina Faso, jongeren gevoelig 
maken voor de Zuidproblematiek.

1.000 €

Vorst Peltanche Alice Deze vrouw werkte als journaliste voor radio, pers en 
internet en wil een eigen medium ‘Moody’ oprichten 
om Belgische urban culture-artiesten te promoten: rap, 
deejaying, dans, graffiti, …

1.000 €
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WIJ ZIJN DE TOEKOMST
Partner(s) Brussels staatssecretaris voor gelijke Kansen

Operationele partner(s) be equal be.brussels; Brussels staatssecretaris voor gelijke Kansen

Financiële partner(s) be equal be.brussels; Brussels staatssecretaris voor gelijke Kansen

DOelstelling voor talentvolle jongeren die zich willen engageren voor een maatschappelijk project 
dat ten goede komt aan de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, ze krijgen 
professionele ondersteuning bij de ontwikkeling van hun talenten en hun innovatieve 
ondernemersproject en worden zo een nieuwe generatie referentiemodellen in Brussel.

reAlisAtie(s) > lanceren van het platform ‘Wij zijn de toekomst’: een initiatief van de Brusselse 
staatssecretaris voor gelijke Kansen, in samenwerking met de Koning 
Boudewijnstichting. Bij deze gelegenheid presenteerden 18 Brusselse jongens en 
meisjes, als een nieuwe generatie Brusselse rolmodellen, hun innovatief project aan een 
publiek bestaande uit de belangrijkste economische, politieke en associatieve Brusselse 
actoren inzake werkgelegenheid en diversiteit, en uit vertegenwoordigers van de media 
(Brussel, 16 februari)
> deze jongeren werden geselecteerd in december 2016. Zij kregen een maandenlange 
professionele begeleiding via coaching, workshops (Brussel, 30 januari, 1 februari, 20 
maart, 26 april, 15 juni, 30 augustus) en bedrijfsbezoeken, om hun project uit te voeren
> een netwerkingavond tussen de mentoren en de begeleide jongeren (Brussel, 13 
september)
> een slotevent ‘Future city champions: scaling Up event’, waar de jongeren de 
voortgang van hun project voor Brussel konden voorstellen (Brussel, 28 september)
> de website www.futurecitychampions.brussels, in samenwerking met BX1 en BrUZZ

ENQUÊTE BIJ ONDERZOEKERS VERBONDEN AAN BELGISCHE UNIVERSITEITEN

DOelstelling een grootschalige enquête bij onderzoekers van Belgische universiteiten om een beeld te 
krijgen van hun dagelijkse werkelijkheid: wat hen motiveert, de belemmeringen waarop ze 
botsen.

reAlisAtie(s) > publicatie ‘enquête bij onderzoekers verbonden aan Belgische universiteiten - Wat 
drijft hen? Welke drempels komen op hun pad?’. gedreven door nieuwsgierigheid en hun 
honger naar kennis, worden onderzoekers ook geconfronteerd met tal van dilemma’s en 
paradoxen. resultaat van een enquête bij 1720 Belgische onderzoekers
> publicatie ‘Zoom. Onderzoekers aan Belgische universiteiten. gedreven door 
nieuwsgierigheid en hun honger naar kennis, worden onderzoekers ook geconfronteerd 
met tal van dilemma’s en paradoxen. Feiten en cijfers

VRIJDAGGROEP

DOelstelling De Koning Boudewijnstichting biedt een platform aan een twintigtal jongeren die 
geëngageerd zijn in het sociale, economische of politieke leven van ons land, die zich 
bezinnen over inventieve oplossingen voor de uitdagingen van morgen.

reAlisAtie(s) > door middel van strategienota’s, analyses en deelname aan debatten wil de groep het 
publieke en politieke debat verrijken met realistische en vernieuwende ideeën
> publicatie ‘De polarisatie polariseren – extremen als tegengif voor een vergiftigd 
publiek debat’. conferentieboekje naar aanleiding van 4 jaar vrijdaggroep
> conferentie ‘De polarisatie polariseren - vrijdaggroep - rassembler les radicaux - 
groupe du vendredi’. ‘Onderwerpen die kwaad bloed zetten’ staan zonder taboes centraal 
tijdens een conferentie naar aanleiding van 4 jaar De vrijdaggroep (Brussel, 12 mei)
> regelmatige opiniebijdragen van de vrijdaggroep in meerdere grote media
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CARING ENTREPRENEURSHIP FUND
Partner(s) voka Health care, life tech Brussels, réseau entreprendre/netwerk Ondernemen, Microsoft innovation center, 

startit

Operationele partner(s) nautaDutilh

Financiële partner(s) BnP Paribas Fortis, Deloitte, Fondation Fournier Majoie

DOelstelling Ondernemersgeest stimuleren voor de start van een bedrijf rond gezondheidszorg, 
welzijn, en levensomstandigheden van patiënten en hun familie.

reAlisAtie(s) > lancering van twee oproepen van het caring entrepreneurship Fund in 2017:
>> dankzij de eerste oproep konden twee projecten steun ontvangen voor een 
totaalbedrag van € 45.000
>> selectie van de tweede oproep in januari 2018 

steUn

Gent - sint-Denijs-
westrem

Akcelis Digitale media gebruiken om sneller patiënten te werven 
voor klinische trials.

25.000 €

tervuren lynxcare clinical informatics 
nv

via een data- & textmining systeem worden, aan 
de hand van nauwkeurig gedefinieerde parameters, 
relevante gegevens uit bestaande bestanden gehaald 
waardoor artsen onmiddellijk en in één overzicht het 
volledige profiel van de patiënt zien en meteen een 
behandelingstraject kunnen uitzetten en waardoor 
patiënten zelf inzicht krijgen in de medische gegevens 
die voor hen van belang zijn bij verdere consultatie.

20.000 €

FONDS ERNEST DU BOIS

DOelstelling steun aan jonge beloftevolle ingenieurstudenten die onderzoek doen met 
toepassingsmogelijkheden in de watersector en de voedingsindustrie.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fonds ernest du Bois’’, steun aan getalenteerde studenten die onderzoek 
doen over het thema water en de beschikbaarheid ervan voor de bevolking over heel de 
wereld tijdens de twee laatste jaren van hun doctoraat: een studente kreeg steun voor 
een totaalbedrag van € 20.000
> steun van € 50.000 aan de Belgian American educational Foundation om een beurs uit 
te reiken voor een doctoraat of postdoctoraat in de watersector of de voedingsindustrie

steUn

Brussel Belgian American educational 
Foundation

een beurs uitreiken aan een student die studies wil 
volgen binnen de watersector of de voedingsindustrie in 
de verenigde staten.

50.000 €

Mons Dewaide lorraine Doctoraat over het ontstaan en de kenmerken van 
grondwaterstromen in een heterogeen ‘verkarst’ gebied.

20.000 €

FONDS JAN FILLIERS

DOelstelling Personen in vlaanderen, met een blijvend fysiek letsel ten gevolge van een ongeval, 
steunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds Jan Filliers’: drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van 
€ 11.000.

steUn

Antwerpen - Berchem Michiel Desmet Aankoop van een nieuwe rolstoel na een busongeval in 
thailand in 2013.

5.000 €
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rondpunt Ondersteunen van 5 buddy’s waarbij een 
jongvolwassene met een niet-aangeboren hersenletsel 
(nAH) op regelmatige basis vrije tijd doorbrengt met één 
of meerdere vrijetijdsbuddy’s. Daarnaast ondersteunt de 
vrijetijdsbuddy de jongvolwassene in zijn zoektocht naar 
een duurzame vrijetijdsbesteding en het uitbouwen van 
een sociaal netwerk.

1.000 €

Niel vens Hannelore Door een juiste en aangepaste rolstoel vlotte toegang 
krijgen tot het beoefenen van basketbal.

5.000 €

FONDS FILSON STEERS MARIMAN

DOelstelling tweejaarlijkse prijs van 60.000 euro voor een persoon die zich al jaren intensief inzet 
voor de opvoeding van kinderen en jongeren.

reAlisAtie(s) > toekenning van de grote Prijs voor Opvoeding, ter waarde van € 60.000, aan 
gerhard Jäger voor zijn baanbrekend werk in de kunst- en cultuureducatie. Hij is de 
stichter, artistiek coördinator en bezieler van Art Basics for children, dat kinderen laat 
kennismaken met kunst en cultuur en hen uitnodigt hun creativiteit aan te spreken.
> uitreiking van de Prijs (schaarbeek, 4 oktober)

FUNDS FOR GOOD - PHILANTHROPY FUND

DOelstelling Financiering in de vorm van leningen voor projecten van ondernemers die een eigen 
commerciële activiteit of een non-profit activiteit willen ontwikkelen.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 75.000.

steUn

Anderlecht microstart ereleningen aanbieden aan werkzoekenden zodat ze 
zich makkelijker als zelfstandige kunnen vestigen.

30.000 €

Brussel credal - Antenne Bruxelles toekennen van een erelening aan werkzoekenden en 
leefloners die een bedrijf willen oprichten, om bij te 
dragen tot een vlottere overgang van het statuut van 
werkzoekende naar dat van zelfstandige.

30.000 €

elsene Brusoc sa ereleningen toekennen aan projectleiders, als aanvulling 
op hun microkrediet.

15.000 €

FONDS EMILIE LEUS

DOelstelling Financiële steun voor jonge verkeersslachtoffers met een blijvende handicap, waar het 
verbeteren van de levenskwaliteit van de jongeren centraal staat. sensibilisering rond 
verkeersveiligheid voor scholen en organisaties.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds emilie leus’ - steun aan jonge verkeersslachtoffers: 3 projecten 
kregen steun voor een totaalbedrag van € 25.000.

steUn

Buggenhout eindelijk, projecten nAH een minibusje aanpassen met een rolstoellift voor het 
vervoer van mensen met een nAH. 

10.000 €

Heist-op-den-Berg - 
schriek

Heide Atelier (vZW 
Jeugdwerking Hoge Heide)

een aangepast project voor jongeren met een niet 
aangeboren hersenletsel die nog potentieel hebben om 
later in het reguliere arbeidscircuit terecht
te komen.

5.000 €

leuven UZ leuven - 
revalidatiecentrum campus 
Pellenberg

De therapietoren van het nieuwe revalidatiecentrum UZ 
leuven campus Pellenberg aan de binnenkant op een 
gepaste manier aankleden en een kunstproject lanceren 
samen met de
revalidanten.

10.000 €

FONDS BENJAMIN LORCÉ

DOelstelling Prijs voor een persoon die actief is in de tuinbouw-, bosbouw- of park- en tuinsector.
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reAlisAtie(s) > toekenning van de Prijs Benjamin lorcé 2017 (waarde: € 4.000) aan gilles Abinet, voor 
zijn project dat, dankzij niet-mechanisch gereedschap, de efficiëntie en rentabiliteit van 
tuinieren op een levende bodem wil verhogen
> prijsuitreiking van de Prijs Benjamin lorcé 2016 aan Fanny rion (lierneux, 11 februari)

steUn

Malmedy Abinet gilles Met niet-mechanische tools ‘tuinieren op levende 
bodem’, waarbij smaakvolle groenten worden gekweekt 
met respect voor de bodem, effectiever en rendabeler 
maken.

4.000 €

MARILO FUND

DOelstelling Het bevorderen van commerciële, culturele en sociale relaties tussen Japan en België.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds Marilo’, het bevorderen van commerciële, culturele en sociale 
relaties tussen Japan en België: 2 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 
10.000.

steUn

Mortsel Peeters-Wuyts Jana De ‘oudste’ economie ter wereld is toe aan verjonging: 
hoe gaan de Japanners dat doen?

5.000 €

tielt-winge Huysegems Filip De verschillende aspecten tonen van robotics in Japan 
en het grote publiek (en ondernemers in het bijzonder) 
tonen wat de toekomst zal brengen.

5.000 €

FONDS AURORE RUYFFELAERE

DOelstelling steun aan projecten die jongeren bewust maken van de gevaren van extreem 
nationalisme, discriminatie en racisme.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fonds Aurore ruyffelaere’, steun aan projecten die jongeren bewust 
maken van de gevaren van extreem nationalisme, discriminatie en racisme: 38 projecten 
kregen steun voor een totaalbedrag van € 19.000
> lancering van een kandidatenoproep ‘Fonds Aurore ruyffelaere: train-the-trainer 
programma Auschwitz 2018’; selectie in 2018

steUn

BsgO De Mote een basisschool in ieper maakt een tentoonstelling 
rond ‘Kind in WOi’, wat aansluit bij andere 
herdenkingsinitiatieven: bezoek aan Flanders Fields, 
deelname aan Walk to remember, vredespoppetjes 
maken, …

500 €

Aalst centrum leren en Werken De 
Kering

Klassen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs 
(DBsO) werken in de lessen rond shoah, uitsluiting, 
extremisme en mensenrechten, en bezoeken de 
Dossinkazerne met een gids.

500 €

De Handelsschool Aalst Jongeren leren omgaan met impulsen van de 
buitenwereld, die hen beoordelen en veroordelen op 
hun sociale achtergrond, huidskleur, geloof, … door 
een project op school op te starten waar iedereen bij 
betrokken is.

500 €

technigO! technigO-leerlingen doen een zoektocht met vragen 
in het in Flanders Fields museum en bezoeken de 
Menenpoort en een militaire begraafplaats om WOi 
concreter te maken.

500 €

Blankenberge gO! Atheneum Maerlant 
Blankenberge

teasers (foto’s) op school vestigen de aandacht op 
uitsluiting en oorlog, stimuleren de discussie en worden 
verdiept door een inleefbezoek aan de kazerne Dossin en 
het fort van Breendonk.

500 €
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De Panne Atheneum calmeyn De Panne Atheneumleerlingen uit De Panne bezoeken Auschwitz 
om een blijvende herinnering te behouden aan de 
gevaren van discriminatie, xenofobie en racisme.

500 €

gO! Bs De tuimelaar De 
Panne

Kinderen van De Panne verkennen WOi via het in 
Flanders Fields Museum, het rode Kruishospitaal en 
een estafettewandeltocht langs de frontlijn, met een 
apotheose op de markt.

500 €

De Pinte - Zevergem gemeentelijke Basisschool De 
Pinte, De Blije school

een zesde leerjaar werkt rond actief zorg dragen voor 
elkaar om een goede klassfeer te garanderen, wat 
aansluit bij het antipestprogramma op de school.

500 €

Gent campus Portus leerlingen van De kleine icarus, campus Portus en 
het Koninklijk lyceum werkten mee aan een unieke 
verhalenkaart en voorleeswandeling doorheen gent rond 
herinneringseducatie in de stad, op maat van kinderen 
en ouders. 

500 €

De kleine icarus leerlingen van De kleine icarus, campus Portus en 
het Koninklijk lyceum werkten mee aan een unieke 
verhalenkaart en voorleeswandeling doorheen gent rond 
herinneringseducatie in de stad, op maat van kinderen 
en ouders. 

500 €

Koninklijk lyceum gent leerlingen van De kleine icarus, campus Portus en 
het Koninklijk lyceum werkten mee aan een unieke 
verhalenkaart en voorleeswandeling doorheen gent rond 
herinneringseducatie in de stad, op maat van kinderen 
en ouders. 

500 €

Koninklijk lyceum gent BsO-leerlingen bezoeken in Flanders Fields en de 
Dossinkazerne om te leren wat de gevolgen zijn van 
uitsluiting en discriminatie in WOi&ii en hoe ze dat 
kunnen vermijden.

500 €

viP-school gent BsO-leerlingen met een verschillende culturele 
achtergrond werken rond racisme en voor een meer 
verdraagzame wereld uitgaande van een bezoek aan 
herdenkingsplaatsen van WOi&ii.

500 €

Geraardsbergen - 
Overboelare

gO! Atheneum 
geraardsbergen

een bezoek aan het fort van Breendonk wordt 
voorbereid in de lessen van 7BsO en de opgedane 
indrukken worden verwerkt in een tentoonstelling rond 
discriminatie.

500 €

Haaltert gO! basisschool De Zilverberk De Dossinkazerne bezoeken zodat de leerlingen zich 
kunnen inleven in discriminatie, racisme, uitsluiting, 
vluchtelingen, ... tijdens WOii en de link kunnen leggen 
met de huidige situatie.

500 €

Herzele Atheneum Herzele De leerlingen van de school bezoeken in gent een 
moskee, eten turks en praten tijdens de wandeling over 
discriminatie, racisme, kinder- en mensenrechten.

500 €

Heuvelland - wijtschate gO! basisschool ter elzen leerlingen van Wijtschate verwerken het verhaal van 
een 12-jarige vluchteling in WOi tot een multimediaal 
toonmoment, bezoeken in Flanders Fields en doen de 
frontwandelroute.

500 €

ieper gO! middenschool ieper leerlingen bewustmaken van (hun) vooroordelen en 
discriminatie tegenover andere culturen en gewoonten 
en zo samen meebouwen aan een vrije, verdraagzame 
en open wereld.

500 €

ieper - Vlamertinge gO!Basisschool groei! De gO-Basisschool van vlamertinge zet zich ook 
dit jaar in voor herinneringseducatie en vrede: 11 
novemberviering, medewerking aan land Art, bezoek 
aan Westfront nieuwpoort, deelname aan Walk to 
remember, …

500 €
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Koksijde leefschool De letterzee in Koksijde laten leerlingen op een openbare plaats zien 
wat ze geleerd hebben over WOi na een wandeldag met 
vredespoppetjes langs de frontlijn en een bezoek aan in 
Flanders Fields.

500 €

langemark-Poelkapelle gO! Bs ter Berken Deelname aan ‘walk to remember’, maken van 
vredespoppen, bezoek aan in Flanders Fields en een 
ingetogen moment op het militair kerkhof in langemark.

500 €

lokeren tA lokeren een project voor de leerlingen uitwerken rond kritisch 
denken over maatschappelijke onderwerpen, met 
uitstappen, externe sprekers en workshops op school.

500 €

tA lokeren Om kritische en actieve wereldburgers te worden, 
luisteren leerlingen naar en denken ze mee met 
inspirerende persoonlijkheden en doen ze uitstappen die 
aansluiten bij hun motivatie. 

500 €

Merelbeke gO technisch Atheneum 
Merelbeke

Met kwetsbare leerlingen werken aan meer 
verdraagzaamheid op school door hen meer inzicht te 
geven in de behandeling van Joden, zigeuners, homo’s, 
... in WOii en hierdoor  de vluchtelingencrisis en de 
vervolging van holibi’s in bepaalde landen vandaag, beter 
te begrijpen.

500 €

Nieuwpoort Basisschool De vierboete leerlingen delen hun impressies over WOi, na een 
bezoek aan in Flanders Fields en de Walk to remember, 
op een openbare plaats in nieuwpoort.

500 €

gO! Atheneum nieuwpoort Het project Breendonk omvat een voorbereiding in 
de klas, een bezoek aan het fort, een nabespreking, 
leerlingenimpressies en een lezing over een 
oorlogsstrijder door een nakomeling.

500 €

gO! centrum leren en Werken 
Westhoek

leerlingen bewust maken van xenofobie, racisme en 
machtsmisbruik door een bezoek te brengen aan het 
doorgangskamp van Breendonk en de kazerne Dossin.

500 €

Oostkamp clW KtA Brugge Het clW Oostkamp werkt rond mensenrechten 
en democratie, bezoekt het Belvue Museum 
en het Fort van Breendonk en organiseert een 
mensenrechtenwandeling en cultuurmarkt.

500 €

Oudenaarde Bernardustechnicum 
Oudenaarde

Bezoek aan het Fort van Breendonk voor de leerlingen 
van de derde graad B.s.O.

500 €

go! atheneum Oudenaarde leerlingen leren waartoe rassenhaat een discriminatie 
kunnen leiden: eerst aan de hand van een maquette van 
Auschwitz-Birkenau en vervolgens via een studiereis 
naar Polen.

500 €

Poperinge Basisschool De ster leerlingen in Poperinge werken aan een publieke 
tentoonstelling rond oorlogseducatie via het maken van 
vredespoppetjes en kunstwerken, lessen, bezoek aan in 
Flanders Fields, …

500 €

Roeselare MsKA roeselare Herinneringseducatie in samenwerking met het 
kenniscentrum in Flanders Fields voor en met 
graadsklas 1B, om het filosofisch en creatief proces van 
de school rond actief burgerschap te ondersteunen.

500 €

visO roeselare een projecttweedaagse organiseren over de tweede 
Wereldoorlog voor de leerlingen ‘zorgkunde’ zodat de 
leerlingen weten wat er in het leven van de bejaarde 
zorgvragers gebeurd is.

500 €

sint-Niklaas Okan Forum Da vinci Kinderen uit de onthaalklas voor anderstalige 
nieuwkomers (OKAn’ers) bekijken en bespreken als 
ervaringsdeskundigen films over conflicten in heden en 
verleden met Belgische leeftijdsgenoten.

500 €
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vts 3 Buso Herinneringseducatie verweven met vredesopvoeding 
door voor het doelpubliek de parallel te trekken tussen 
gebeurtenissen uit het verleden en de concrete 
hedendaagse leefwereld.

500 €

vts 3 Buso De parallel trekken tussen gebeurtenissen uit het 
verleden en de concrete hedendaagse leefwereld via een 
bezoek aan de iJzertoren of aan Breendonk en hiermee 
bijdragen aan de anti-pestwerking op school.

500 €

torhout Atheneum eureka torhout scholieren bezoeken het Fort Breendonk en de 
Dossinkazerne met het oog op hun algemene vorming 
inzake racisme en verdraagzaamheid (via het spel 
‘escaperoom’). 

500 €

Veurne gO! Basisschool veurne WOi wordt geïntegreerd in alle vakken en de leerlingen 
bezoeken in Flanders Fields, oorlogsrelicten en/of 
monumenten in de Westhoek, de Frontzateroute en ze 
eindigen met een toonmoment op de markt van veurne.

500 €

SAP CSR EMEA CHARITY ACCOUNT

DOelstelling steun voor organisaties met educatieve projecten voor jonge en kansarme mensen, en 
voor projecten die economische kansen bieden.

reAlisAtie(s) > 23 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 558.373
> onderzoeksopdracht aan ‘sapy conseils’ voor de promotie van ‘Africa code Week’, het 
grootste digitale initiatief dat ooit werd uitgewerkt op het Afrikaanse continent om de 
interesse van Afrikaanse kinderen, jongeren en jongvolwassenen  en jonge vluchtelingen 
voor computerprogrammatie aan te wakkeren en nieuwe partners voor het project te 
zoeken.

steUn

Brussel european Policy centre (ePc) De noden van het ePc op vlak van ict in kaart brengen 
met het oog op een eventuele ondersteuning van het 
Fonds sAP eMeA.

8.000 $

european Policy centre (ePc) Ondersteuning van de activiteiten van het centrum. 7.517 €

european Policy centre (ePc) steun voor de activiteiten van het centrum. 29.006 €

european Policy centre (ePc) steun voor de activiteiten van het ePc. 35.650 €

schaarbeek Junior Achievement - europe Uitreiken van de entrepreneurial skills Pass (esP), 
een internationaal certificaat voor jongeren tussen 
15 en 19 jaar die een reële ervaring hebben met 
ondernemerschap en beschikken over de nodige kennis 
om een commerciële activiteit te lanceren of succesvol 
tewerkgesteld te worden.

40.000 €

Vilvoorde Youthstart asbl De sociale en professionele  integratie van jongeren 
bevorderen door hen lessen in ondernemerschap aan te 
bieden.

30.000 €

DuitslAND AMPiOn.org gUg een lokaal pilootevenement organiseren in het kader van 
de Africa code Week.

11.200 €

Ashoka Deutschland een internationale ontmoeting organiseren tussen jonge 
maatschappelijke innovators en hen de kans bieden om 
samen te werken over de grenzen heen.

60.000 €

FRANKRiJK Énergie et Humanisme Promoten en verspreiden van onderzoeks- en 
onderwijspublicaties over de relaties tussen de 
grootmachten en de regionale machten, over de 
strategie van opkomende machten en de uitdagingen 
rond energie en grondstoffen.

10.000 €
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GRieKeNlAND eduAct Kinderen en jongeren binnen een sportief kader in 
contact brengen met wetenschappen, hun interesse 
voor wetenschap aanwakkeren, de teamgeest 
stimuleren en hen aanmoedigen om complexe 
vraagstukken op een creatieve manier op te lossen.

10.000 €

ieRlAND galway education centre evenementen organiseren rond de opeiding van 
docenten in Afrika, in het kader van de Africa code Week.

150.000 €

itAliË Associazione volontari 
Ospedalieri Fiumicino - Onlus

Pedagogisch materiaal aankopen,  mama’s van 
kinderen die in het ziekenhuis verblijven aanmoedigen 
om te knutselen, kinderfeestjes organiseren, gezonde 
voeding en overnachtingsmogelijkheden aanbieden 
aan gezinnen met kinderen in het ziekenhuis en een 
taxiservice voorzien van en naar de luchthaven of het 
station.

5.000 €

Associazione Yunik APs robotprogrammeringsworkshops organiseren om de 
persoonlijke vaardigheden te verbeteren van kansarme 
kinderen tussen 7 en 14 jaar of kinderen die uitgesloten 
dreigen te worden.

10.000 €

comunità nuova Onlus De persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie 
stimuleren van personen die het risico lopen om 
uitgesloten te worden.

5.000 €

croce rossa italiana - 
comitato Municipio 5 di 
roma

Pesten en in het bijzonder cyberpesten voorkomen door 
leerlingen van 13 tot 14 jaar in scholen van de stad 
rome te sensibiliseren.

10.000 €

Fondazione Mondo Digitale een maand lang technologische labo’s, workshops en 
evenementen organiseren in Milaan om jonge mannen 
en vrouwen te sensibiliseren voor de digitale cultuur en 
om jonge vrouwen warm te maken voor technische en 
wetenschappelijke studies.

5.000 €

nuvolaverde 2.0 Onlus Een efficiënt en creatief gebruik van digitale 
technologieën en wetenschap anmoedigen bij jonge 
studenten, vooral op vlak van waardering van het 
historisch, cultureel en artistiek erfgoed van italië.

10.000 €

tam tam Association Organiseren van workshops over digitale welvaart en 
duurzame ontwikkeling aan de Bocconi Universiteit.

2.000 €

the giuseppe lazzareschi 
Foundation

Ontwikkelen en opwaarderen van het cultureel, sociaal 
en commercieel erfgoed.

5.000 €

tuRKiJe Ashoka Vakfi - Turkey lanceren van een grootschalig programma voor 
turkse studenten die willen starten met een sociale 
onderneming om changemakers te worden.

15.000 €

Ashoka Vakfi - Turkey lanceren van een grootschalig programma voor turkse 
universiteitsstudenten die sociaal willen ondernemen 
om actoren van verandering te worden.

10.000 €

ZuiD-AFRiKA interactive science 
Foundation

Opleidingsworkshops voor docenten organiseren in het 
kader van de Africa code Week.

70.000 €

ZweDeN Kodcentrum informaticalaboratoria oprichten waar jonge Zweden 
met een verschillende ethnische of socio-economische 
achtergrond kunnen leren coderen.

20.000 €

FONDS UNITED WORLD COLLEGES

DOelstelling Belgische studenten krijgen een beurs voor deelname aan een internationaal 
studieprogramma van twee jaar ter voorbereiding van het internationaal 
baccalaureaatsexamen, dat hen wereldwijd toegang verleent tot het hoger onderwijs.
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reAlisAtie(s) > kandidatenoproep: 8 studenten werden geselecteerd in 2017 en kregen een beurs voor 
een verblijf in één van de UWc-colleges ter wereld
> bursalen:
>> leen Al Massalma, UWc Atlantic, UK
>> Jolan van den Broeck, UWc UsA
>> samsara Manet-Bhaskar, UWc costa rica
>> renske Kerkhofs, UWc costa rica
>> sarah Bultot, UWc Mahindra, india
>> chloé ten Brink, UWc changshu, china
>> guillaume Hoffmann, UWc UsA
>> Antoine levie, UWc costa rica

YOUTHSTART BELGIUM FONDS

DOelstelling Kanszoekende jongeren stimuleren om initiatieven op te zetten in dienst van het 
algemeen belang.

reAlisAtie(s) Het Fonds steunt de activiteiten van Youthstart Belgium voor ondernemende jongeren.

FONDS VRIENDINNEN VAN AMAZONE

DOelstelling Filantropen steunen projecten voor meer gendergelijkheid in België en voor de 
vrouwenbeweging in ons land.

FONDS VRIENDEN VAN BRYO

DOelstelling Filantropen steunen projecten die ondernemerschap promoten bij jonge ondernemers 
met potentieel. Doel is hen te helpen bij de overname of start van een eigen zaak.

FONDS VRIENDEN VAN 100.000 ENTREPRENEURS

DOelstelling Filantropen ondersteunen projecten die jongeren tussen 13 en 25 jaar aanmoedigen om 
initiatief te nemen en om te gaan ondernemen.

FONDS VRIENDEN VAN DE EUROPEAN SPORTS ACADEMY

DOelstelling Filantropen steunen fysieke, psychologische, medische.... begeleidingsprojecten voor 
getalenteerde Belgische en europese sporters.

FONDS VRIENDEN VAN HOPE AND SPIRIT

DOelstelling Filantropen steunen projecten die jonge tennissers helpen om hun sportpassie te 
combineren met een geslaagd schooltraject (humaniora, centrale examencommissie, 
baccalaureaatsexamen).

FONDS VRIENDEN VAN HOPINESS

DOelstelling Filantropen steunen projecten die professionele begeleiding bieden aan jonge 
getalenteerde sporters die zelf te weinig financiële middelen hebben.

FONDS VRIENDEN VAN FONDATION ANTOINE ET MARIE-HÉLÈNE LABBÉ POUR LA POÉSIE

DOelstelling Filantropen steunen projecten die hedendaagse en klassieke poëzie (schrijven, lezen, 
voordragen) onder de aandacht brengen van jongeren en van een breed publiek.

FONDS VRIENDEN VAN PULSE FOUNDATION

DOelstelling Filantropen steunen projecten voor het oprichten van ondernemingen, het aanmoedigen 
van start-ups, en de professionele herinschakeling van kwetsbare groepen via eigen 
jobcreatie.
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FONDS VRIENDEN VAN TERRE-EN-VUE

DOelstelling Filantropen steunen projecten die landbouwers met agro-ecologische initiatieven 
toegang geven tot kwaliteitsvolle landbouwgronden.

Prins AlBertFOnDs

PRINS ALBERTFONDS
Partner(s) verbond van Belgische Ondernemingen

Financiële partner(s) McKinsey, nationale Bank van België, solvay, russel reynolds Associates

DOelstelling Het Prins Albertfonds helpt getalenteerde Belgische professionals om ervaring op te 
doen in het leiden van internationale projecten in ‘business development’. Het Fonds 
biedt financiële steun voor een project van 12 maanden in het buitenland (buiten de 
europese Unie), dat uitgevoerd wordt voor een onderneming die gevestigd is in België of 
haar hoofdzetel in België heeft.

reAlisAtie(s) > kandidatenoproep : 19 jongeren kregen een beurs om gedurende één jaar een business 
project te realiseren voor een Belgisch bedrijf buiten europa:
>> vitaline Bouckaert, Walcourt – laneffe, stage voor Unilin, Australië
>> Andries Brys, leuven, stage voor Barco, verenigde staten
>> isabelle cammaert, gent, stage voor Puratos, verenigde staten
>> Jasmien coolen, Mechelen, stage voor energyvision, china
>> Junior Jame cuigniez, gent, stage voor la lorraine Bakery group, colombia
>> Jonathan de smet d’Olbecke, Oudergem, stage voor lhoist, chili
>> elke De Witte, gent, stage voor lynxcare, san Francisco, verenigde staten
>> lisa Dewulf, ieper – Boezinge, stage voor greenyard, india
>> Katrien Haegeman, schoten, stage voor lc Packaging, Zuid-Afrika
>> Katrien Herdewyn, rotselaar – Wezemaal, stage voor Agc glass europe, verenigde 
staten
>> Marie Herman, stage voor casibean, tanzanië et Oeganda
>> laurent Huenaerts, sint-lambrechts-Woluwe, stage voor Unifly, verenigde staten
>> Jonathan lambregs, elsene, stage voor tiger Power, Oeganda
>> Antoine smets, schaarbeek, stage voor cubigo, verenigde staten en singapore
>> Pieter-Jan sonck, Denderleeuw, stage voor le Pain Quotidien, verenigde staten
>> Jennifer swertvaegher, gent, stage voor Agc glass, ivoorkust en Kenya
>> chloe thevelin, Herne, stage voor neuhaus, Japan
>> Manu Uylenbroeck, stage voor Decospan, verenigde staten
>> Koen vandepaer, tessenderlo, stage voor Beeple, verenigde staten
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> officiële diploma-uitreiking voor 26 laureaten van het Prins Albertfonds, in aanwezigheid 
Prinses Astrid (Brussel, 27 april):
>> rutger callewier, Brussel, stage voor Decospan, new York, verenigde staten
>> Kaat De sutter, etterbeek, stage voor greenpan, Hongkong
>> ruben Donceel, Herent, stage voor nguvu Utilities, rwanda
>> louis Hoet, Antwerpen, stage voor Deme, singapore
>> caroline Kindermans, Brussel, stage voor Ageas, Hongkong
>> stéphanie tang, ganshoren, stage voor new tree, san Francisco, verenigde staten
>> charles van Haverbeke, ieper, stage voor Zentrick, new York, verenigde staten
>> Michiel van Hooreweder, lendelede, stage voor Materialis, Maleisië
>> Annabel van Orshoven, leuven-Wilsel, stage voor Durabilis, Burkina Faso
>> Bernard vinckier, Hoeilaart, stage voor sibelco, thailand
>> stijn De Keyser, Hamme, stage voor Barco, Hong Kong
>> Jessica Blondeel, elsene, stage voor Puratos,verenigde staten
>> Pieter-Jan Baert, Ardooie – Koolskamp, stage voor Umicore, india
>> Kristel van den Bergh, Zemst, stage voor Materialise, china
>> Pieter Josson, vorst, stage voor icubes, verenigde staten
>> Jérôme vandegeerde, elsene, stage voor schréder, china
>> stefaan cortebeeck, Zoersel, stage voor Materialise, Maleisië
>> sebastiaan vanhecke, Antwerpen – Wilrijk, stage voor cardwise, Brazilië
>> Karolien claes, Asse, stage voor Materialise, Maleisië
>> laurent De smedt, sint-truiden – gorsem, stage voor Business Development, 
Argentinië
>> Floriane Uyttenhove, Wezembeek-Oppem, stage voor lhoist, Kuala lumpur
>> caroline Houben, elsene, stage voor UcB, china
>> stefaan vandooren, elsene, stage voor Unilin bvba, Maleisië
>> Benjamin Praet, elsene, stage voor Origis energy, latijns-Amerika 
>> lauren Peeters, Zoersel, stage voor iMDc, thailand
>> Marie-Amélie lenaerts, charleroi – gosselies, stage voor Durabilis, guatemala

BESLISSINGEN IN DE LOOP VAN HET JAAR - ONTWIKKELING VAN TALENTEN

DOelstelling De stichting geeft uitzonderlijk financiële steun aan initiatieven die kaderen binnen het 
actiedomein ‘Ontwikkeling van talenten’.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een bedrag van € 16.000.

steUn

elsene UlB - Université des enfants ludieke en recreatieve workshops organiseren waarbij 
universiteitsprofessoren vragen beantwoorden die 
kinderen stellen over de wereld rondom hen.

16.000 €

erFgOeD
erFgOeDFOnDs

ERFGOEDFONDS

DOelstelling sinds 1987 zet het Fonds zich in om kunstwerken in België te houden, te conserveren 
en onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Aangekochte werken en 
documenten worden in permanente bruikleen gegeven aan Belgische musea.

Het erfgoedfonds speelt ook een coördinerende rol voor alle Fondsen die zich inzetten 
voor het erfgoed (zowel bouwkundig en roerend cultureel erfgoed als natuur en 
cultuurlandschappen).
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reAlisAtie(s) Activiteiten van het erfgoedfonds

BrAFA - Antiekbeurs - Brussel
> tour & taxis, Brussel, van 21 tot 29 januari 2017
Het erfgoedfonds stelt haar recentste aanwinsten voor op de antiekbeurs BrAFA.
Met onder meer het portret van Apostel Mattheüs van de jonge Anthony van Dyck en 
een zelfportret van Jacob Jordaens, die beiden toevallig opdoken in een privécollectie, 
‘Het vlot van de Medusa’, een reeks van vijf schilderijen (uit 1964) van de hand van 
Hugo claus en serge vandercam, een chryselefantine beeld in art-nouveaustijl dat 
Fortuna afbeeldt en het tramerie getijdenboek, een unieke getuigenis van de Doornikse 
verluchtingskunst uit het begin van de 16de eeuw.
Daarnaast organiseerde de Koning Boudewijnstichting in 2017 de BrAFA Art talks.

> De Koning Boudewijnstichting werkte mee aan het radioprogramma ‘Un jour dans 
l’histoire’ – rtBF la Première, om het erfgoed van haar publieke collecties te ontsluiten 
en te valoriseren. De luisteraars kwamen meer te weten over werken uit de collectie van 
het erfgoedfonds zoals een ‘Zelfportret’ van Jacob Jordaens, ‘De apostel Mattheüs’ van 
Antoon van Dyck en ‘De sfinx’ van Félicien rops.

> Jaarlijkse Prijs georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken en de Koning 
Boudewijnstichting om het Belgisch erfgoed in het buitenland in de schijnwerpers te 
zetten. in 2017 werden projecten in de vs, Brazilië en congo bekroond. De laureaten van 
de tweede ‘Prijs voor het Belgische erfgoed in het buitenland’ werden bekendgemaakt:
>> de Belgian Friendship Building in richmond (vs) : is een voorbeeld van avant-garde 
architectuur en toont op de buitenmuren meesterlijke bas-reliëfs geïnspireerd door 
Belgisch congo. De architect Henry van de velde, een van de grondleggers van de art 
nouveau, ontwierp dit gebouw voor de internationale tentoonstelling van 1939 in new 
York.
>> De ’vila Belga’ in santa Maria (Brazilië): een residentiele wijk gebouwd van 1905-1907 
door de ‘compagnie auxiliaire des chemins de Fer au Brésil’ om haar personeel onderdak 
te verlenen. Het Belgische aspect heeft betrekking op de Belgische aannemersbedrijven 
die hun (Belgische) werknemers hier lieten verblijven.
>> Het centre de recherche en sciences naturelles (crsn) in lwiro (Zuid-Kivu): werd 
in de koloniale tijd opgericht als het institut pour la recherche scientifique de l’Afrique 
centrale. Het crsn is tijdens de woelige oorlogsjaren (1990-2000) steeds actief 
gebleven. er vonden wel een aantal plunderingen plaats, maar al bij al is de collectie 
intact gebleven: de grootste wetenschappelijke bibliotheek van de grote Merenregio, een 
uitgebreide collectie zoogdierenskeletten en opgezette dieren, een omvangrijk herbarium 
...

> een voorstelling van het erfgoedfonds tijdens een evenement georganiseerd door de 
Bank Delen Brussel, Delen Private Bank, 23 november.

> Brainstorming ‘s’investir pour la culture’
Musée en Piconrue, Bastogne, 29 mei 
Uitwisselingen tussen bedrijven en actoren uit de cultuur- en erfgoedsector, om elkaars 
behoeften beter te kennen en om samen mogelijke oplossingen te formuleren.

Aanwinsten en schenkingen

> Aankoop ‘la spinghe’ van Félicien rops
la sphinge (De sfinx, 1882) is de énige gekende tekening in kleur voor de reeks ‘les 
Diaboliques’. Deze tekening is een uitzonderlijk werk, niet alleen omdat ze zo zeldzaam 
is, maar tevens door de technische kwaliteit van de uitvoering en de symbolische 
geladenheid van het werk.
Het werk werd in bruikleen gegeven aan het Felicien rops museum in namen.
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> Aankoop Boekencollectie stijn streuvels
Deze unieke boekencollectie telt 1.339 boeken van stijn streuvels (1871-1961), een van 
de belangrijkste vlaamse schrijvers van de 20e eeuw. verzameld door streuvelsexpert 
Paul thiers, overtreft ze op alle vlakken wat in onze publieke bibliotheekcollecties over 
streuvels aanwezig is. Ze biedt daarnaast een overzicht van ca. 80 jaar bibliofiele evolutie 
en ontwikkeling van de uitgeverswereld, en illustreert het literaire netwerk van streuvels 
en zijn relatie met de beeldende kunst.
in bruikleen gegeven aan de erfgoedbibliotheek Hendrik conscience in Antwerpen

> Aankoop ‘collectie Philippe en Marcel Wolfers’
Juwelen, beelden, vazen, ontwerptekeningen, foto’s, inventarissen …: de Koning 
Boudewijnstichting heeft een uitzonderlijke collectie meesterwerken kunnen aankopen 
van Philippe Wolfers (1858-1929), topontwerper van de art nouveau, en zijn zoon Marcel 
(1886-1976), beeldhouwer en lakkunstenaar. Het is een selectie van de beste stukken die 
Philippe en Marcel Wolfers, stuwende artistieke krachten van het huis Wolfers Frères, hun 
leven lang hebben gekoesterd en waarvan zij geen afstand deden.
Het erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting bundelde voor deze aankoop haar 
krachten met meerdere mecenaatsfondsen, die ze eveneens beheert: het Fonds christian 
Bauwens, het Fonds Braet-Buys-Bartholemus en het Fonds Marcel van rooy.

> schenking Archieffonds edgar P. Jacobs
edgar P. Jacobs is de auteur van de legendarische reeks ‘Blake en Mortimer’. De originele 
platen en archiefstukken, die tot nu toe werden bewaard bij de eP Jacobs stichting, zijn 
overgedragen aan de Koning Boudewijnstichting. De bedoeling is om de vele honderden 
platen, tekeningen en documenten onder te brengen in een permanentere structuur. Zo 
blijven ze bewaard voor de toekomst en de volgende generaties.

> Aankoop Art-nouveauboekband ontworpen door Henry van de velde
De Art-nouveauboekband werd ontworpen door Henry van de velde en gerealiseerd 
door Paul claessens voor het boek ‘l’Art de la reliure en France aux derniers siècles’ van 
edouard Fournier (1864). in bruikleen gegeven aan de Bibliotheca Wittockiana, sint-
Pieters-Woluwe

> Aankoop ‘Portrait de Madame Depestre, comtesse de seneffe’, olie op doek door 
d’Antoine vestier (omstreeks 1785). in bruikleen gegeven aan het  Kasteel de seneffe.

> Aankoop van de correspondentie van 73 brieven van george simenon aan zijn vriend 
raymond Ziza tussen 1928 en 1962. 28 van deze brieven zijn handgeschreven, de rest 
is getypt. Allemaal zijn ze gesigneerd. een uniek ensemble dat kostbare gegevens bevat 
over het parcours van de romanschrijver en zijn overvloedige productie. een aankoop 
door het erfgoedfonds voor het Fonds simenon Patrimonium.

> Aankoop ‘verschijning van de gekruisigde christus voor de Heilige Begga’ van 
Johannes claudius De cock, tekening op papier van de Begijnhofkerk in lier (1707). in 
bruikleen gegeven aan het stadsmuseum van lier.

> Aankoop van ‘ensemble d’une centaine de faïences lustrées noires dites ‘de namur’ et 
leurs montures d’argent’, van het einde van de 18de eeuw.

evenementen en tentoonstellingen 

> voorstelling collectie roberto Pozzo
tegelmuseumm, Hemiksem, 18 juni
roberto Pozzo schonk de Koning Boudewijnstichting een indrukwekkende collectie 
van meer dan 9.000 tegels. De verzameling van roberto Pozzo groeide uit tot dé 
referentieverzameling van Belgische keramiektegels. Ze is een unieke getuige van de 
ontwikkeling van de Belgische industriële tegel (1840-1940) en zijn europees belang. De 
collectie werd toevertrouwd aan het gilliot & roelants tegelmuseum in Hemiksem. een 
selectie van deze uitzonderlijke tegels kon ter gelegenheid van de 10de editie van de 
‘gilliotmarkt’ in Hemiksem worden bewonderd.
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> summer school ‘etnographic collections, preservation, research and conservation’
Universiteit Antwerpen, 23 tot 31 augustus
Deze summer school werd georganiseerd door de opleiding conservatie-restauratie 
(Faculteit Ontwerpwetenschappen) van de Universiteit Antwerpen, met medewerking van 
ethnocoll, het platform van Belgische organisaties die etnografische en niet-europese 
collecties bezitten, de Koning Boudewijnstichting en FArO, het vlaams platform voor 
cultureel erfgoed.

> collectie Philippe en Marcel Wolfers
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en geschiedenis, 27 november
evenement georganiseerd door het erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting in 
het kader van de valorisatie van de voormalige Wolfers-winkel ontworpen door victor 
Horta ondergebracht in de Koninklijke Musea voor Kunst en geschiedenis.

> Middelheim Museum Young Artists Prize
Het Middelheim Museum organiseerde samen met de vzw Middelheim Promotors en de 
Koning Boudewijnstichting, de Middelheim Museum Young Artists Prize. Deze wedstrijd 
voor kunstcreatie in open lucht richtte zich tot kunstenaars van minder dan 30 jaar die in 
België verblijven.

> netwerkdag over etnografische en niet-europese collecties
Museum aan de stroom (MAs),  Antwerpen, 9 oktober
georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting en etnocoll voor de leden van het 
netwerk etnocoll met een presentatie van Jos van Beurden (verbonden aan de vrije 
Universiteit Amsterdam) over de toekomst van koloniale (missionaris) collecties.

> collectie Fill-trevisiol
Koninklijk museum van Mariemont
Om de zes maanden wordt een andere selectie werken uit de collectie koptisch textiel 
gepresenteerd. De selectie van 2017 toonde terugkerende iconografische motieven in het 
koptisch textiel, meer specifiek de banden tussen textiel en mozaïeken.

Publicaties

> lettres à Dominique rolin. 1958-1980
De collectie van het erfgoedfonds bevat meer dan 15.000 brieven die de schrijvers 
Dominique rolin en Philippe sollers naar elkaar schreven tussen 1958 en 2008. Deze 
documenten, in bruikleen bij de Koninklijke Bibliotheek van België, getuigen van een lang 
avontuur tussen twee markante figuren uit de Franse literatuur van de 20ste eeuw.

> ‘geven voor erfgoed en cultuur’
Wat is er nodig bij beleidsmakers, culturele en erfgoedinstellingen én gevers om oude en 
nieuwe vormen van mecenaat en fondsenwerving te stimuleren? Publicatie i.s.m. FArO.

> online verslag: geven voor erfgoed en cultuur
een online verslag van het driedelig colloquium ‘geven voor erfgoed en cultuur in België’ 
georganiseerd in 2017. een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en FArO.

in bruikleen

> le Mans, France – cobra, la couleur spontanée
Musée de tessé, le Mans, 10 november 2017 tot 18 februari 2018
Deze tentoonstelling herenigde het merendeel van Deense, nederlandse, Belgische, 
Franse, Duitse en engelse kunstenaars en dichters die deel uitmaakten van de cobra-
groep.
Het werk van Asger Jorn et christian Dotremont, Dentelles de foudre, 1948, werd 
uitgeleend door het erfgoedfonds (Archieffonds christian Dotremont).

>  Brussel - Panorama. A History of Modern Design in Belgium
ADAM [Brussels Design Museum], 27 juli 2017 tot 7 januari 2018
De tentoonstelling gaf een overzicht van honderd jaar modern design in België. Het 
startpunt was de art nouveau, een bureau en zetel van victor Horta werden uitgeleend 
door het erfgoedfonds.
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> Deurle – Walther vanbeselaere. verzamelaar van de staat van 1948 tot 1973
Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, 2 juli tot 1 oktober
een ontdekking van de collectie moderne kunst van het Koninklijk Museum voor schone 
Kunsten Antwerpen (KMsKA), die de hoofdconservator Walther vanbeselaere verzamelde 
tussen 1948 en 1973. Het portret ‘charles met streepjestrui’ van Henri evenepoel, werd 
uitgeleend door de Koning Boudewijnstichting.

> seneffe - curiositeit in de 18de eeuw
Kasteeldomein van seneffe, van 14 mei 2017 tot 13 mei 2018
Als een bevoorrecht getuige van de 18de eeuw opent de tentoonstelling een wereld 
van reizen, ontdekkingen en vragen. De hele tentoonstelling ontrolt zich vanuit het 
gezichtspunt van de reiziger, de zonderling en de amateur… en geeft aldus een beeld 
van een samenleving in volle sociologische omwenteling. De Buste van Karel van 
lotharingen, van Philippus nijs, werd uitgeleend door het erfgoedfonds.

> Brussel – Pol Bury. time in Motion
BOZAr Brussel, 23 februari tot 4 juni
een nummer van het cobra-tijdschrift met coverontwerp van Pol Bury uit het 
archieffonds christian Dotremont, werd tentoongesteld in BOZAr in de retrospectieve 
‘time in Motion’. tijdens deze tentoonstelling kon het rijke en gevarieerde oeuvre van een 
van de grootste naoorlogse Belgische kunstenaars worden ontdekt.

Beheer van de collectie 

restauraties

> De apostel Mattheus van Antoon van Dyck (gestart in mei 2017)

> De gildenbreuk van reynegom (gestart in oktober 2017) en de Mechelse terrine (van 
oktober tot november 2017); twee stukken die werden gerestaureerd ter gelegenheid 
van de opening van het DivA - Museum voor edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant 
Antwerpen, in mei 2018

> Zes ontwerptekeningen van bloemen van Philippe Wolfers (van december 2017 tot 
januari 2018), om te worden voorgesteld op BrAFA 2018

> reisverhalen van de hertog van Brabant, Archives goffinet (gestart in december 2017); 
restauratie ter gelegenheid van een wetenschappelijk onderzoek en een publicatie

> collectie Fill-trevisiol: tweede deel van de restauratie van koptisch textiel uit de 
collectie (gestart in juni 2017); is een onderdeel van een groot restauratieproject voor een 
tentoonstelling in 2019 en voor het optimaal bewaren van de hele collectie.

Projectsteun

> Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van 23.000 €
>> Brussel, voce et Organo: steun voor het organiseren van het Festival van Oude Muziek 
‘voce et Organo’ 2017 (8.000 €)
>> namen, Orgelfestival van namen: steun voor een orgelfestival dat werd georganiseerd 
voor het veiligstellen van het orgelerfgoed en het toegankelijk maken ervan voor het grote 
publiek dankzij grote internationale organisten (10.000 €)
>> Kraainem, Anne Adriaens-Pannier: steun voor de engelse vertaling en het uitgeven 
van een publicatie die steunt op een doctoraatsverhandeling van Anne Adriaens-Pannier: 
spilliaert, le regard de l’âme (de ogen van de ziel, 5.000 €)

> opdracht aan de Universiteit gent voor een samenwerking met een groep studenten 
van de Universiteit in het kader van een onderzoek naar de perceptie van mecenaat, 
filantropie en giften voor artistiek en cultureel erfgoed’.
.
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rOerenD erFgOeD

SEIGNEURIE D’ANHAIVE

DOelstelling De stichting beschikt over de historische site van Anhaive in Jambes (namen) 
om te vergaderen of om actoren uit het Waalse sociale, economische, politieke en 
verenigingsleven te ontmoeten, maar ook om de projecten voor te stellen die ze in de 
regio ontwikkelt of steunt. De gebouwen dateren uit de 12de tot 16de eeuw en maken 
deel uit van een restauratieproject van de stichting met financiële steun van het Waals 
gewest. Zoals overeengekomen met de stad namen heeft het ‘syndicat d’initiative 
de Jambes et environs’ er ook een toerismekantoor geïnstalleerd en het ‘centre 
d’archéologie, d’art et d’histoire’. elk jaar organiseert het centrum tentoonstellingen rond 
thema’s die te maken hebben met erfgoed en naamse tradities, die toegankelijk zijn voor 
het grote publiek.

reAlisAtie(s) > Anhaive, dat door de regering van de Federatie Wallonië-Brussel erkend is als 
museale instelling, biedt een permanente tentoonstelling aan gericht op historisch en 
archeologisch erfgoed uit Jambes, in samenwerking met de société Archéologique de 
namur
> tijdelijke tentoonstelling van de kunstenaar Dimitri Pichelle (8 maart tot 2 april)
> tijdelijke tentoonstelling ‘les Bousillés et l’industrie du verre’, présentant des pièces que 
les ouvriers verriers réalisaient durant leurs temps de pause (20 juni tot 15 oktober)

FONDS BAANBREKENDE INFORMATICA IN BELGIË

DOelstelling Kennis over de beginjaren van de informatica in België in stand houden. Dit door 
collecties met kenmerkende elementen uit de pionierstijd van de informatica te behoeden 
voor vernietiging en in de kijker te zetten.

reAlisAtie(s) > permanente bruikleen van de collectie van het Fonds aan het nAM-iP 
computermuseum in salzinnes (namur)
> uitleen van acht stukken uit de collectie van het Fonds voor de tentoonstelling ‘top 
secret! Un monde à décrypter’ (Mundaneum, Bergen, 9 oktober 2017 tot 20 mei 2018)
> uitleen van Burroughs classe 1 uit de collectie Fonds voor de tentoonstelling ‘J’aurai 20 
ans en 2030’ (luik, 22 september 2017 tot 3 juni 2018)
> uitleen van één stuk uit de collectie van het Musée des transmissions voor de 
tentoonstelling ‘codes et couleurs  - turong et Zuse’ (nAM-iP computermuseum, 27 
oktober 2017 tot 30 juni 2018)

PROJECT ‘ERFGOED’ VAN HET FONDS BAILLET LATOUR

DOelstelling steun aan restauratieprojecten voor Belgisch roerend cultureel erfgoed.

reAlisAtie(s) steun aan 9 restauratieprojecten voor een totaalbedrag van € 897.793.

steUn

Antwerpen Koninklijk museum voor 
schone Kunsten 

restauratie van verschillende topwerken van het 
museum, in het kader van de heropening in 2019.

209.552  €

Museum Mayer van den 
Bergh 

Wetenschappelijke en documentaire analyse, gevolgd 
door een grondige restauratie van het schilderij ‘De Dulle 
griet’ van Pieter Bruegel.

28.000  €

Boussu chapelle funéraire des 
seigneurs de Boussu

restauratie van het retabel met het kruisigingstafereel in 
de grafkapel.

69.506  €

Brussel Musées royaux d’Art et 
d’Histoire - Fonds Jean 
capart

Bewaring van het archief van egyptoloog Jean capart. 100.000 €
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Gent rijksarchief gent restauratie en digitalisering van meer dan 4.000 
handvesten van de graven van vlaanderen (11de tot 
16de eeuw), die bewaard worden in het rijksarchief in 
gent.

238.225  €

leuven KUl - leuvense Maurits 
sabbebibliotheek 

restauratie, digitalisering en valorisatie van 35 verluchte 
manuscripten uit de bibliotheek van de faculteit 
theologie.

100.000 €

rijksarchief leuven restauratie van de inschrijvingsregisters met daarin 
de namen van duizenden studenten van de Universiteit 
leuven, tijdens de periode van de 15de tot de 18de 
eeuw.

45.000  €

Namur séminaire diocésain de 
namur 

restauratie van het schilderij ‘Het Mystieke Huwelijk van 
de Heilige catharina’ van Micheline Wautier (1649), met 
het oog op de tentoonstelling in het rubenshuis in 2018 
in het kader van ‘Antwerp Barok’.

50.881  €

Ottignies-louvain-la-
Neuve

Université catholique de 
louvain

De stukken van het archieffonds bewaren, digitaliseren 
en openstellen voor onderzoek en voor het grote publiek. 
Deze stukken behoren tot de enige wetenschappelijke 
missie die de Ucl in 1951-1952 ondernam en waarbij 
systematisch centraal-Arabië werd geëxploreerd.

56.629  €

FONDS JACQUES EN CHRISTIANE BARBAZON

DOelstelling Het lokaal en cultureel erfgoed in de provincie namen bewaren, valoriseren en promoten; 
in het bijzonder in de gemeenten Beauraing, Bièvre, gedinne en vresse-sur-semois.

reAlisAtie(s) > installatie van het Bestuurscomité
> opzetten van het restauratieproject van het altaarstuk de Passie en het leven van de 
Maagd in de kerk notre-Dame de la nativité in gedinne, dat zal aanvangen in 2018:
>> informatievergadering met de belanghebbenden (Bestuurscomité, kerkfabriek en 
gemeente)
>> invoeren van noodmaatregelen: het beveiligen van het altaarstuk en desinfecteren van 
de delen die aangetast zijn door houtetende insecten
>> contactname met het KiK en iPArc voor de restauratie van het altaarstuk in 2018

FONDS PIERRE EN COLETTE BAUCHAU

DOelstelling Het sierstel van théodore i de rasier (1635-1636) uit de rubenscollectie in België en in 
het buitenland voldoende onder de aandacht van het publiek brengen.

reAlisAtie(s) Permanente tentoonstelling van het zilveren sierstel in het rubenshuis in Antwerpen.

FONDS CHRISTIAN BAUWENS

DOelstelling Op vraag van musea verwerft het Fonds kleine objecten uit alle beschavingen en 
stijlperiodes. Die werken zullen in publieke verzamelingen in bewaring worden gegeven.

reAlisAtie(s) > aankoop van zeven juwelen uit de verzameling van ‘nelly van den Abbeele’ van ‘Pierre 
caille, emile souply, Paul van Hoeydonck, Jacques Moeschal, Anita evenepoel en Kurt 
lewy’
> aankoop van de hanger ‘Zwanen en serpenten’, van Philippe Wolfers
> aankoop van het portret van sophie Willstädter, van Firmin Base
> in depot geven van deze stukken aan de Koninklijke Museau van Kunst en geschiedenis 
(Brussel)

FONDS BELGISCHE STICHTING VOOR AUTO-MOTO PATRIMONIUM

DOelstelling De Automobielstichting kan als enige in België giften rond autopatrimonium ontvangen. 
Ze wil vermijden dat waardevolle Belgische collecties versnipperd geraken en promoot dit 
patrimonium bij het publiek.
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reAlisAtie(s) > de publicatie ‘APAl, de luikse uitdaging’ uitgegeven door het Fonds.
> steun voor de publicatie van het tijdschrift Historicar
> presentatiestand van boeken die uitgegeven zijn door FsA, op interclassics Brussels 
2017

FONDS JACQUES BOLLENS

DOelstelling voor projecten rond tekeningen, pastellen, aquarellen, miniaturen,.. uit Belgische 
openbare verzamelingen. Focus op dossiers die een link hebben met de actualiteit 
(expositie,  onderzoek,…).

reAlisAtie(s) > een projectoproep voor de restauratie en conservatie van kunstwerken op papier of 
perkament
> een steun van € 6.140 voor de conservatie van de collages van André lanskoy, 
gerealiseerd voor de illustratie van het boek ‘le cortège’ van Pierre lecuire, in bruikleen 
bij de Koninklijke Bibliotheek van België

FONDS RENÉ CARCAN

DOelstelling internationale Prijs voor grafische Kunst rené carcan om grafische kunsten promoten.

reAlisAtie(s) > één project kreeg steun voor een bedrag van € 932
> lancering van de internationale Prijs voor grafische Kunst rené carcan

steUn

Vorst espace rené carcan verzekeren en bewaren van de werken van rené carcan. 932 €

FONDS JEAN-JACQUES COMHAIRE

DOelstelling Analyseprojecten van belangrijke elementen uit het Belgisch architecturaal en roerend 
erfgoed, waarbij de archeometrie wordt gebruikt met het oog op een restauratie.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Analyseprojecten van belangrijke elementen uit het Belgisch 
architecturaal en roerend erfgoed, waarbij de archeometrie wordt gebruikt met het oog 
op een restauratie’: twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 79.600
> projectoproep ‘steun voor innovatief onderzoek rond archeometrie en erfgoed, bv. 
het  uitgeven van een doctoraats- of masterthesis, een studiereis of deelname aan een  
congres’: twee jonge onderzoekers kregen steun voor een totaalbedrag van € 10.000
> een project kreeg eveneens steun voor een totaalbedrag van € 10.000

steUn

elsene Univerisité libre de Bruxelles 
- centre de recherches en 
Archéologie et Patrimoine 
(creA)

een geavanceerd archeometrisch onderzoek van de 
archeologische ondergrond van de grote Markt in 
Brussel om een beeld te krijgen van hoe de stad zich 
vanaf de stichting heeft ontwikkeld.

34.600 €

Gent Universiteit gent een innovatief archeometrisch onderzoek als onderdeel 
van een interdisciplinair project om een bijdrage 
te leveren aan het debat over rurale middeleeuwse 
nederzettingen in vlaanderen.

45.000 €

liège nsunda emmanuelle Archeometrisch onderzoek van de schildertechniek van 
2 werken van rené Magritte, om hun conservering te 
optimaliseren.

5.000 €

Mechelen Anaf Willemien Ontsluiten van de resultaten van een archeometrische 
studie over de preventieve conservering van de 7 
Mechelse Besloten Hofjes, als voorbeeld voor het 
werkveld en voor andere cases.

5.000 €

Namur société Archéologique de 
namur

studie van de overblijfselen van de bisschop Jacques 
de vitry door geschiedenis en exacte wetenschap te 
combineren.

10.000 €
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FONDS DAVID-CONSTANT - LUIK BESCHERMEN EN VALORISEREN VAN HET LUIKSE ERFGOED

DOelstelling Het Fonds steunt zeer diverse projecten in luik:
- de promotie van onderzoek en studies in de rechten aan de Ulg
- de bescherming en het valoriseren van het luikse erfgoed
- de verbetering van het onthaal, de opvolging en de levenskwaliteit van gehospitaliseerde 
zieke kinderen in het luikse.
Meer informatie over het Fonds bij de actiedomeinen ‘Ontwikkeling van talenten’ en 
‘Armoede & sociale rechtvaardigheid’

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds David-constant’ voor het beschermen en valoriseren van het luikse 
erfgoed: 9 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 156.622.

steUn

liège celiDA - centre liégeois de 
documentation archivistique

restauratie en behoud van de perkamenten van de 
middeleeuwen en de moderne tijd (9e-18e eeuw) die 
bewaard worden in het staatsarchief in luik;

25.000 €

les grandes conférences 
liégeoises

Een monografie maken over de geschiedenis, de rijkdom 
en de huidige dynamiek van luik

10.000 €

Musée du grand curtius - le 
grand curtius

conservatie en restauratie van 18 bozzetti van de luikse 
beeldhouwer Jean Del cour.

23.776 €

Province de liège Musée de 
la vie wallonne

restauratie van een jurk uit het begin van de 20e eeuw 
ontworpen door het Maison cornet de liège voor de 
mode-afdeling van de permanente tentoonstelling van 
het Musée de la vie wallonne.

6.353 €

trésor saint-lambert restauratie van de standbeelden van het barokke 
koorhek van de kathedraal van luik.

20.750 €

Université de liège - 
Administration “ recherche et 
Développement”

Materiële conservatie en digitalisering van de archieven 
van het Fonds georges simenon van de Université de 
liège.

30.500 €

ville de liège - Bibliothèque 
Ulysse capitaine

restauratie van de handgeschreven boeken van de 
Bibliothèque patrimoniale.

13.780 €

ville de liège - gestion 
documentaire et Archives

De architecturale plannen van de groep l’equerre 
van de jaren 1930 tot 1980 restaureren, digitaliseren, 
conditioneren, inventariseren en ter beschikking stellen 
van het publiek.

7.200 €

ville de liege - Musée 
d’Ansembourg

restauratie van een selectie schilderijen die deel 
uitmaken van de permanent tentoonstelling naar 
aanleiding van de toekomstige restauratie van het 
museum.

19.263 €

FONDS LÉON COURTIN-MARCELLE BOUCHÉ

DOelstelling Het Fonds helpt bij de aankoop, conservatie, restauratie en valorisatie van kunstwerken 
van Belgische kunstenaars van alle tijden.

reAlisAtie(s) > aankoop van de ‘tuerlinckx-fagot’ van Jean Arnold Antoine tuerlinckx, een vroeg 19de-
eeuws muziekinstrument, in depot gegeven aan het Museum vleeshuis, Antwerpen
> aankoop van twee werken ‘l’ordre alphabétique’ en ‘la campagne nocturne’ van raoul 
Ubac, in depot gegeven aan het Musée de la Photographie, charleroi
> aankoop van het werk ‘Bezoek aan het graf van rubens in de Antwerpse sint-
Jacobskerk’ van Philippe-Jacques van Brée. in depot gegeven aan het Koninklijk Museum 
voor schone Kunsten, Antwerpen
> toekenning van € 15.000 voor de activiteiten van het Fonds rubenianum

FONDS PASTOOR MANOËL DE LA SERNA

DOelstelling Het Fonds werd opgericht ter nagedachtenis van charles-Antoine de la serna, de eerste 
verantwoordelijke van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 134.210.
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steUn

Brussel Koninklijke Bibliotheek van 
België / Bibliothèque royale de 
Belgique

technieken van multispectrale imaging gebruiken 
om ondertekeningen, voorbereidende tekeningen en 
verflagen te analyseren bij de manuscripten van de 
vrelantgroep, verlucht in de 15de eeuw.

134.210 €

FONDS JACQUELINE DELCOURT-NONKELS

DOelstelling De jaarlijkse prijs Jacqueline nonkels (€ 5.000) steunt het behoud en de ontsluiting van 
het Belgisch surrealisme.

reAlisAtie(s) > projectoproep: toekenning van de ‘Prijs Jacqueline nonkels’ (waarde: € 5.000) aan 
Marie godet
> lancering van de projectoproep 2017; selectie in 2018
> een projectsteun van € 13.000 voor de uitgave van het tijdschrift ‘vendredi’ (voor het 
drukken van de publicatie)

steUn

elsene godet Marie Publicatie over het surrealisme in Brussel in de jaren 
`40 ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het 
overlijden van rené Magritte (1898-1967).

5.000 €

FONDS GRAAF THIERRY DE LOOZ - CORSWAREM

DOelstelling Bescherming van het roerend cultureel erfgoed dat bestemd is voor openbare collecties. 
Aankoop van meesterwerken en betekenisvolle documenten uit ons verleden. 

reAlisAtie(s) > aankoop van vier grote ‘zilveren toiletdozen’ van  edelsmid Bertholet labeen de 
lambermont. De toiletdozen bleven sinds 1905 binnen dezelfde familie bewaard, 
ze hebben een plantendecor rond het wapenschild van de familie de salms, deze 
uitgesproken barokstijl kende zijn hoogtepunt in luik eind 17de eeuw
> voorstelling, in de Koninklijke Musea voor Kunst en geschiedenis, van een selectie 
werken uit de verzameling Aziatische objecten geschonken door graaf de looz

FONDS MICHEL DEMOORTEL

DOelstelling Historisch en artistiek erfgoed van edingen promoten en beschermen. Met bijzondere 
aandacht voor wandtapijten.

reAlisAtie(s) > permanente tentoonstelling van twee wandtapijten uit de collectie (edingen, Maison 
Jonathas). Om conservatieredenen zullen de wandtapijten elke twee jaar worden 
gewisseld
> tijdelijke tentoonstelling van vier wandtapijten uit de collectie (edingen, Maison 
Jonathas, van 29 september tot 3 oktober)

DESINGEL FONDS

DOelstelling Projecten ondersteunen van desingel, een internationaal kunstcentrum voor theater, 
dans, muziek en architectuur in Antwerpen.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 17.000.

steUn

Antwerpen desingel Ondersteuning van het artistiek project let’s go Urban 
dat de persoonlijke ontwikkeling van Antwerpse 
jongeren, met welke sociale of culturele achtergrond 
ook, stimuleert en hen helpt om hun talenten en sterktes 
te ontdekken.

17.000 €

FONDS RAPHAËL DE SMEDT

DOelstelling valorisatie van het œuvre van schilder en beeldhouwer Jan Desmedt in zijn artistieke 
generatie.
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reAlisAtie(s) Uitvoeren van een ontsluitingsstrategie voor het oeuvre van kunstenaar Jan De smedt 
(1905-1954).

FONDS DOMAINE HISTORIQUE D’ANNEVOIE

DOelstelling Het Fonds heeft als doel de steun voor het onderhoud, de valorisatie, de restauratie en de 
ontsluiting van het kasteel d’Annevoie, zijn tuinen en erkende monumenten.

reAlisAtie(s) > oprichting van het Fonds
> eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 100.000
> voorbereidende studies voor de restauratie van het kasteel en de tuinen
> lancering van een amibitieus onderhoudsprogramma voor de tuinen

steUn

Anhée - Annevoie-
Rouillon

Fondation Domaine 
Historique du château et des 
Jardins d’Annevoie

Behoud en opwaardering van het historische domein 
van het kasteel van Annevoie en de omliggende tuinen.

100.000 €

FONDS VOOR HET ERFGOED IN SCHAARBEEK

DOelstelling Focus op openbare kunst (standbeelden, fonteinen,...) om de publieke ruimten in 
schaarbeek te verfraaien.

reAlisAtie(s) nieuwe locatie en aanpassing van de sokkel voor het standbeeld van nasreddin Hodja.

FONDS MYRIAM GARFUNKEL

DOelstelling Het Fonds financiert restauraties van oude en historisch belangrijke films die bewaard 
worden in het Koninklijk Belgisch Filmarchief.

reAlisAtie(s) > filmvoorstelling ‘ter nagedachtenis van Myriam garfunkel’. voorstelling van de 
gerestaureerde ifilm ‘l’Histoire du pays du Bon Dieu’  (tunesië, 1976) van nacer Khemir 
(Brussel, 7 oktober)
> één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 12.000

steUn

Brussel cinematek/ cinémathèque 
royale de Belgique

Restauratie van enkele belangrijke films van de 
Afrikaanse cinema, technisch personeel opleiden dat de 
werken goed kan bewaken ter plaatse en een terugkeer 
naar hun land van herkomst verzekert.

12.500 €

FONDS RAPHAËL EN FRANÇOISE HAEVEN 

DOelstelling Zorgen voor de restauratie en ontsluiting van het Belgisch historisch erfgoed via 
schilderijen, muziekinstrumenten, roerend erfgoed en kunstwerken in het algemeen.

reAlisAtie(s) Aankoop van een honderdtal zwarte terracotta’s (18de en 19de eeuw).

FONDS RENÉ EN KARIN JONCKHEERE

DOelstelling Het Fonds besteedt aandacht aan roerend cultureel erfgoed in de breedste betekenis; 
het richt zich tot Brusselse openbare instellingen die Brusselse kunstwerken met een 
europese dimensie  bezitten.

reAlisAtie(s) > projectoproep: 1 project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 4.375
> lancering van een projectoproep; selectie in 2018

steUn

sPANJe AlBAYAlDe conservación 
y restauración de Obras de 
Arte s.l.

De sokkels bouwen van de Brusselse beeldhouwwerken 
van het altaarstuk van de heiligen van covarrubias 
(spanje).

4.375 €
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FONDS JOS KNAEPEN

DOelstelling Kunstcollectie met een 50-tal (vooral abstracte) schilderijen conserveren en publiek 
toegankelijk maken.

FONDS CLAIRE EN MICHEL LEMAY

DOelstelling Doornik en Picardisch Wallonië nog aantrekkelijker maken door aandacht te besteden 
aan artistieke, culturele en erfgoedprojecten en hun repercussies op de economische en 
sociale ontwikkeling.

reAlisAtie(s) Projectoproep : 24 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 261.371.

steUn

Beloeil - ellignies-sainte-
Anne

Fondation Paul Duhem Professionalisering van de structuur en conservatie, 
onderzoek en verdeling van het artistieke patrimonium.

16.523 €

Frasnes-lez-Anvaing - 
Buissenal

la Ferme du coq à l’âne communicatiekanalen opzetten voor de promotie van de  
‘chouette wol’.

7.768 €

Gaurain-Ramecroix - 
thimougies

Moulin à vent voortzetting van het project en twee permanente 
vogelverschrikkers plaatsen die gemaakt zijn door 
regionale kunstenaars.

4.000 €

Komen-waasten - 
Komen

Kino gauthier De prijs van het Fonds claire et Michel lemay uitreiken 
voor twee toepassingen van de nieuwe technologie nFc.

750 €

MJ carpe Diem Organisatie van het eclectisch en alternatief 
muziekfestival ‘J’veux de soleil’ op 22 en 23 juni 2017.

5.000 €

lessines Hôpital notre-Dame à la rose 
(Office du Tourisme Lessines)

Aanwerving van een medewerker voor het invullen 
van het Unesco-kandidaatsdossier van het gasthuis 
Onze-lieve-vrouw met de roos, het consolideren en het 
officialiseren van het partnerschap met ander Europees 
en internationaal ziekenhuis- en apotheekpatrimonium.

20.000 €

leuze-en-Hainaut Fabrique d’église saint-André 
Willaupuis

renovatie van de gangen en het koor van de église 
saint-André in Willaupuis.

2.100 €

Moeskroen Hubert thomas De prijs van het Fonds claire et Michel lemay uitreiken 
aan het project ‘Le profil e-business, une réponse 
polyvalente aux nouveaux besoins de l’entreprise?’.

750 €

Mont-de-l’enclus - 
Anseroeul

Proquartetto Organisatie van het vijftiende europees Festival van het 
kwartet ‘les voix intimes’ in Doornik.

4.000 €

tournai capriccio Organisatie van het Festival contrastes 2018 met 
onuitgegeven repertoires en een mix van regionale en 
internationale kamermuzikanten.

4.000 €

la Petite Fabrique inrichting van een ontspannings- en eetruimte voor de 
wandelaars van ‘la Petite Fabriek’ in Froyennes.

35.000 €

les Amis de tournai renovatie van een reus van Doornik: christine de 
lalaing.

5.000 €

les rencontres inattendues, 
musiques et philosophies

De toegankelijkheid van het festival verbreden en 
mensen proberen te bereiken die zich normaal gezien 
niet aangesproken voelen.

15.000 €

MusicA Organisatie van de negende editie van het festival 
‘Musiques à la cathédrale’ met orkesten, ensembles en 
solisten van internationaal niveau.

8.000 €

roger de le Pasture / rogier 
van der Weyden

een luxueus overzichtsboek maken van de 
beeldhouwkunst in Doornik ten tijde van de gotiek, van 
1198 tot 1566.

18.000 €

tourisme et culture Graffitispuiters de kans geven om zichzelf op 
een creatieve en legale manier uit te drukken op 
veelbezochte plaatsen in het centrum van de stad.

10.650 €
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tourisme et culture restauratie van de  boekbanden van de zeldzame 
collectie publicaties ‘la Feuille de tournai’.

1.830 €

tournai Jazz evenements steun voor de lancering van de zesde editie van het 
tournai Jazz Festival dat als doel heeft jazz bekend te 
maken bij het grote publiek in heel picardisch Wallonië.

15.000 €

UlM Ursulines-la Madeleine viering van de 350ste verjaardag van het klooster en de 
Urselineschool van Doornik met een tentoonstelling, een 
catalogus en pedagogische en culturele evenementen.

10.000 €

ville de tournai musée des 
Beaux-arts

Organiseren van een tentoonstelling ‘la vida es 
sueno. Dali-Pitxot. een vriendschap in het hart van 
het surrealisme’ om de collectie van het Museum van 
schone Kunsten in Doornik te ontsluiten.

15.000 €

tournai - ere Wapica editions Publicatie van een werk over tweeduizend jaar 
exploitatie van Doornikse steen doorheen de 
geologische oorsprong, de materie, de natuur, 
onderwaterarcheologie, economie en vooral zijn 
verschillende artistieke expressies.

40.000 €

tournai - lamain Action sénégal Presentatie van de film ‘Sama Rak’ op het Ramdam 
Festival van Doornik over de problematiek van 
bedelkinderen in senegal.

6.000 €

tournai - Marquain cci WAPi De beeldvorming rond alternerend leren verbeteren 
door middel van demonstraties van groeibedrijven, 
ontmoetingen met mensen van op het terrein, getuigen 
van experts, een voorstelling van de bedrijven uit de 
regio, goede praktijken delen, ...

12.000 €

chambre de commerce et 
d’industrie de la Wallonie 
Picarde

intergenerationele workshops waarbij mensen die 
gepensioneerd zijn jongeren tussen 10 en 15 jaar laten 
kennismaken met technische en manuele beroepen.

5.000 €

FONDS POUR LA MÉMOIRE DU CHEMIN DE FER VICINAL

DOelstelling Behoud en restauratie van het rollend materieel van de buurtspoorwegen. Het materieel 
wordt gerestaureerd en rijklaar gemaakt met respect voor de historische context. Het 
Fonds focust vooral op aanvragen van het museum in thuin.

reAlisAtie(s) restauratie van de trein en stoomlocomotief van de buurtspoorwegen van Waterloo om 
deze tentoon te stellen en terug in werking te brengen in het buurtspoorwegmuseum in 
thuin.

FONDS ANTOINE MORTIER

DOelstelling steunen van het bewaren, beschermen, promoten en beheren van het werk van de 
beroemde Belgische kunstenaar Antoine Mortier (1908-1999).

reAlisAtie(s) > oprichting van het Fonds
> schenking van de collectie van 156 werken van de hand van Antoine Mortier

FONDS RELIGIEUS ERFGOED MECHELEN

DOelstelling Het religieus erfgoed in Mechelen bewaren, restaureren en ontsluiten.

reAlisAtie(s) > installatie van het Bestuurscomité van het Fonds
> restauratie van het beeldhouwwerk ‘O.l.vrouw van Zeven Weeën’ in de Onze-lieve-
vrouw op de Dijle, Mechelen

FONDS THOMAS NEIRYNCK

DOelstelling Promotie van kunst uit de tweede helft van de 20ste eeuw in België, meer bepaald de 
conservering en tentoonstelling van de collectie ‘thomas neirynck’, die zeer waardevolle 
schilder- en beeldhouwkunst bevat.
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reAlisAtie(s) > uitleen van een  werk van Jean-Pierre Maury uit de collectie van het Fonds voor de 
tentoonstelling ‘static Movement - Jean-Pierre Maury & Dirk verhaegen’ (Drogenbos, 5 
november 2017 tot 28 januari 2018) 
> uitleen van twee stukken uit de collectie het Fonds (doeken van georges Mathieu et 
Jean Degottex) voor de tentoonstelling ‘rené guiette. la grande Promenade’ (Maurice 
verbaet Art center, Antwerpen, 5 mei tot 29 oktober 2017)
> uitleen van 43 abstracte werken uit de collectie van het Fonds voor de tentoonstelling 
‘Au pied de la lettre. lettres et traces dans l’art au XXème siècle’ (BAM, Mons, 24 maart 
tot 7 augustus 2017)
> uitleen van een werk van d’Asper Jorn et christian Dotremont (Fonds christian 
Dotremont) voor de tentoonstelling ‘cobra, la couleur spontanée’ (Musée de tessé, le 
Mans, Frankrijk, 11 november 2017 tot 18 februari 2018)

FONDS COLLEGIALE ONZE-LIEVE-VROUW VAN DINANT 

DOelstelling voor de uitstraling en het behoud van de collegiale Onze-lieve-vrouw van Dinant en haar 
erfgoed.

reAlisAtie(s) installatie van het Bestuurscomité van het Fonds.

PRIVATE ART SUPPORT FOUNDATION - FONDS

DOelstelling Projecten voor het bij elkaar houden en valoriseren van oeuvrecollecties van 
toonaangevende kunstenaars, om zo een consistent beeld te geven van een 
betekenisvolle periode uit hun oeuvre.

reAlisAtie(s) > oprichting van het Fonds
> evenement ter gelegenheid van de oprichting van het Fonds (Brussel, Belvue Museum, 
20 september)

FONDS RASSENFOSSE

DOelstelling schilder en illustrator Armand rassenfosse (1862-1934) is vooral bekend voor zijn 
gravures en schilderijen rond thema’s zoals de vrouw in haar intimiteit en allerlei 
aspecten van het maatschappelijke leven.

reAlisAtie(s) voorbereiding van de restauratiewerf van de woning rassenfosse, rue saint gilles, in 
luik.

RUBENIANUM FUND

DOelstelling Fundraising via een systeem van patronage, om met de nodige financiële middelen het 
prestigieuze ‘corpus rubenianum’ te kunnen afwerken.
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reAlisAtie(s) > het Fonds werd opgericht in 2010 om het ‘corpus rubenianum’ te voltooien. Het 
‘corpus rubenianum’ is de oeuvrecatalogus van het volledige werk van Peter Paul 
rubens, die gestart werd in 1960
> fundraising via een systeem van patronage om het prestigieuze ‘corpus rubenianum’ 
te kunnen afwerken
> publicatie van vier volumes van het corpus rubenianum:
>> n. Büttner, Allegories and subjects from literature (corpus rubenianum ludwig 
Burchard, Xii)
>> r. Baumstark and g. Delmarcel, subjects from History. the Decius Mus series 
(corpus rubenianum ludwig Burchard, Xiii.2)
>> P. lombaerde and r. Fabri, Architecture and Architectural sculpture. the Jesuit 
church (corpus rubenianum ludwig Burchard, XXii.3)
>> v. Herremans, Architecture and Architectural sculpture. Architectural sculpture 
(corpus rubenianum ludwig Burchard, XXii.4)
> steun van € 385.128 aan centrum rubenianum voor de voorbereiding van de volgende 
volumes
> steun van € 5.000 aan de vlaamse Kunstcollectie om elk jaar Belgische en buitenlandse 
onderzoekers de kans te geven om deel te nemen aan een intensief programma over 
vlaamse kunst met lezingen, discussies en bezoeken
> bijdrage aan de uitgave van het driemaandelijks tijdschrift ‘the rubenianum Quarterly’
> het Fonds kreeg een steun van € 15.000 van het Fonds léon-courtin-Marcelle Bouché 
voor zijn activiteiten
> steun aan BAeF voor een rubenianum fellowship (€ 12.000)

FONDS SIMENON PATRIMONIUM

DOelstelling Bewaren en vervolledigen van de collectie rond het oeuvre en leven van de schrijver: 
manuscripten, typoscripten, briefwisseling, boeken, meubels en objecten die hij 
koesterde.

reAlisAtie(s) > uitleen van een stuk uit de collectie van het Fonds : ‘la route de Mamers (ou la route 
de Ballon) van Maurice de vlaminck, voor de reizende tentoonstelling ‘vlaminck’ (Japan 
en Zuid-Korea, 4 juni 2017 tot 24 september 2018).
> aankoop van een belangrijke correspondentie van georges simenon:
>> een lot van 70 brieven van de auteur aan raymond Ziza, geschreven tussen 1928 en 
1962; 220 pagina’s die direct in verband staan met georges simenon en zijn oeuvre
>> drie met de hand geschreven brieven, ondertekend met sim of simenon, aan raymond 
Ziza, 9 mei, 1944

FONDS VAN DE VRIENDEN VAN DE SINT-MICHIELS- EN SINT-GOEDELEKATHEDRAAL

DOelstelling Projecten steunen voor de conservatie, restauratie en bescherming van het artistiek 
erfgoed van de kathedraal.

reAlisAtie(s) > twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van €19.500
> het Fonds kreeg een steun van € 25.000 € van het Fonds Jean-Pierre thibault voor zijn 
activiteiten

steUn

Brussel culture et tourisme 
cathédrale des ss. Michel et 
gudule

Muzikale animatie en concerten organiseren in de 
kathedraal.

18.000 €

culture et tourisme 
cathédrale des ss. Michel et 
gudule

Wereldpremière tentoonstelling van de  tapisserie de 
lumière van de Australische kunstenares irene Barberis, 
geweven in Waregem.

1.500 €

FONDS ERIC SPEECKAERT POUR L’ÉTUDE DES OEUVRES DU PRINCE CHARLES-JOSEPH DE LIGNE

DOelstelling een bibliofiele verzameling over de tuinarchitectuur en -kunst die werd geschonken aan 
de stichting en in depot werd  gegeven aan de universitaire bibliotheek Moretus Plantin in 
namen.



ActiviteitenverslAg 2017 : uw selectie 

194/293

reAlisAtie(s) toegankelijk maken van een bibliofiele verzameling met betrekking tot charles-Joseph de 
ligne.

FONDS JEAN-PIERRE THIBAULT

DOelstelling Het Fonds thibault is actief op twee actiedomeinen:
- steun aan projecten voor de sociale en economische ontwikkeling van de bevolking in 
de ex-provincie Katanga (Drc);
- steun aan de conservatie van de sint-Michiels en sint-goedelekathedraal en de Onze-
lieve-vrouw-ter-Zavelkerk in Brussel.

reAlisAtie(s) > toekennen van € 25.000 steun aan het Fonds vrienden van de sint-Michiels en sint-
goedelekathedraal
> toekennen van € 25.000 steun aan het Fonds vrienden van de Onze-lieve-vrouw-ter-
Zavelkerk

FONDS PIERRE FRANÇOIS TILMON

DOelstelling Het Fonds tilmon is actief in twee actiedomeinen:
- economische herstructurering stimuleren en tewerkstelling creëren in de streek Bergen-
Borinage 
- aankoop, conservatie en restauratie van cultureel erfgoed in musea van namen
Meer informatie over het Fonds bij de actiedomeinen ‘Maatschappelijk engagement’ en 
‘erfgoed’

reAlisAtie(s) > activiteiten in de streek van namen:
>> aankoop van het werk ‘Het beleg van de stad en het kasteel van Dinant in mei 1675’ 
van Adam-François van der Meulen en atelier
>> uitleen van één stuk uit de collectie van het Fonds: snuifdoos in zilver en schildpad 
van Pierre Wodon, voor de tentoonstelling ‘Fumés célestes ou funestes. Du 12e au 18e 
siècle’ (namen, 10 november 2017 tot 11 februari 2018)
>> uitleen van één stuk uit de collectie van het Fonds: ‘cronus die zijn kinderen verslindt’ 
van Jacques richardot, voor de tentoonstelling ‘Porcelaines et faïences de namur’ 
(Mariemont, 10 november 2017 tot 18 februari 2018)
>> twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 75.000
>> steun van € 8.000 voor de activiteiten van het Fonds vrienden van la sAn
>> steun voor de presentatie van de collecties van de naamse musea in Antic-namur 
(november 2017)

steUn

Namur société Archéologique de 
namur

Uitbreidingsproject van het musée des Arts anciens et 
du namurois.

70.000 €

société Archéologique de 
namur

Organiseren van korte animaties bij de vernissage van 
de tentoonstelling ‘Hemelse of heilloze rook van de 
12de tot de 18de eeuw’.

5.000 €

FONDS FRANZ VAN MONTFORT

DOelstelling conservatie en ontsluiting van de werken die de oprichtster geschonken heeft aan het 
Fonds. Het Fonds zal een selectie van de werken in bewaring geven of aanbieden voor 
tentoonstellingen.

reAlisAtie(s) verdere inventarisatie van de werken.

FONDS MICHEL WITTOCK

DOelstelling Bescherming en ontsluiting van boeken en collectieobjecten, als waardevolle getuigen 
van boekkunst en boekbinderij. Toekomst garanderen van de verzameling en de 
wetenschappelijke activiteiten van de Bibliotheca Wittockiana .
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reAlisAtie(s) > in bewaring geven aan de Bibliotheca Wittockiana van een art-nouveauboekband 
ontworpen door Henry van de velde en uitgevoerd door Paul claessens, voor het boek 
van edouard Fournier (1864), ‘l’Art de la reliure en France aux derniers siècles’, dat werd 
verworven door het erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting
> steun voor het installeren van een nieuw wetenschappelijk comité
> steun voor het aanwerven van een nieuwe directrice

FONDS VRIENDEN VAN DE STICHTING ARS MECHANICA

DOelstelling getuigenissen verzamelen van het rijke industriële verleden in het luikse (en daarbuiten) 
waaraan de voormalige Fabrique nationale en de bedrijven van de groep Herstal hebben 
bijgedragen.

FONDS VRIENDEN VAN PAUL DELVAUX MUSEUM

DOelstelling Filantropen ondersteunen projecten die het werk van Paul Delvaux in en buiten België 
promoten.

FONDS VRIENDEN VAN HET HORTAMUSEUM

DOelstelling Filantropen steunen projecten van het Hortamuseum voor de verspreiding van het 
gedachtegoed en het werk van architect baron victor Horta, boegbeeld van de art 
nouveau.

FONDS VRIENDEN VAN HET MIDDELHEIMMUSEUM

DOelstelling Filantropen steunen projecten voor de aankoop van kunstwerken voor het Antwerpse 
Middelheimmuseum, dat een recreatieve parkfunctie combineert met een museale 
werking om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. 

FONDS VRIENDEN VAN DE MUSEA VAN DE STAD BRUSSEL

DOelstelling Filantropen ondersteunen projecten van vzw Brussel-Musea-tentoonstellingen, die het 
artistiek en historisch erfgoed van de stad Brussel valoriseren. 

FONDS VRIENDEN VAN HET RUBENSHUIS

DOelstelling Filantropen steunen projecten van het rubenshuis, die bijdragen tot de studie en de 
bekendmaking van het leven en werk van Peter Paul rubens en zijn tijdperk.

BOUWKUnDig erFgOeD

FONDS CHÂTEAU DE FAGNOLLES

DOelstelling steunen van projecten voor het beveiligen en in stand houden van de ruïnes van dit 
zeldzame waterkasteel, vlakbij de Franse grens (gemeente Philippeville).

reAlisAtie(s) > installatie van het Bestuurscomité
> aanstellen van een projectverantwoordelijke voor het veiligstellen en behouden van de 
kwetsbare gedeelten

FONDS DE COUNE-PAULMIER

DOelstelling conservatie van het geklasseerde monument Maison de la tour villa Paulmier te lixhe 
(visé), dat voor bewoning wordt omgebouwd.

reAlisAtie(s) Onderhoudswerken aan de tuinen en beveiliging van het bijgebouw.

FONDS RICHARD FORGEUR

DOelstelling restaureren van beschermde huizen, kastelen en kerken op het grondgebied van de 
provincie luik.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 17.051
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steUn

liège - Grivegnée la chartreuse reparatie van de regenpijpen van de geklasseerde 
Arvobrug (14de eeuw) over de route d’Aix-la-chapelle.

2.039 €

spa eglise réformée de Belgique restauratie van de uitzonderlijke rozet van de 
protestantse kerk van spa.

10.000 €

theux labe véronique reparatie van het dak van de kapel ‘Bon Air’ in theux. 5.012 €

FONDS LAUBESPIN - LAGARDE

DOelstelling steun voor de conservatie, de restauratie, het onderhoud en de ontsluiting van het 
Domein van Freyr te Hastière.

reAlisAtie(s) > studiedag  ‘Kennisoverdracht van de tuinkunst: mondeling overdracht en praktijk’. 
studiedag in het Kasteel van Freÿr waarop specifieke knowhow werd gedeeld over de 
restauratie en het onderhouden van een historische tuin (Hastière, 13 oktober)
> lancering van de werf ‘zero emissie’ om de ecologische voetafdruk van deze 
uitzonderlijke en beschermde erfgoedsite te verminderen

FONDS VRIENDEN VAN ONZE-LIEVE-VROUW-TER-ZAVELKERK

DOelstelling Het Fonds ondersteunt projecten rond de luister, ontsluiting en bescherming van de 
Onze-lieve-vrouw-ter-Zavelkerk en haar patrimonium in Brussel.

reAlisAtie(s) Financieren van een lichtplan voor de kerk om de architectuur en de kustwerken te 
valoriseren.

PRIJS HUBERT SCHOONBROODT

DOelstelling een tweejaarlijkse prijs voor een jonge organist, om zijn internationale carrière verder uit 
te bouwen.

reAlisAtie(s) > projectoproep 2015 : toekenning van de ‘Prijs Hubert schoonbroodt’ (waarde: € 4.500) 
aan stéphane Mottoul (Bertrix)
> uitreiking van de Prijs (eupen, Kloster Heidberg, 30 april)
> concert ‘De grote partituren van de orgelmuziek’. concert voor de internationaal 
gevierde organist Hubert schoonbroodt, die 25 jaar geleden overleed (eupen, 30 april)
>projectoproep 2017: steun van € 4.500 aan Marc steffens (la calamine) voor zijn 
deelname aan masters classes in europa, zodat hij zijn internationale carrière kan 
uitbouwen

STEUNFONDS HOBOKEN

DOelstelling Het Fonds beschermt vooral kerkelijk erfgoed in Antwerpen, met speciale aandacht voor 
Hoboken. Het komt ook tussen voor het conserveren en restaureren van kunstwerken en 
kerkmeubilair.

FONDS PAUL & KATELIJNE STOFFELS - BRUURS

DOelstelling Orgelkunst in vlaanderen promoten door de bouw en restauratie van klassieke pijporgels, 
en door het steunen van opleiding voor jonge organisten.

reAlisAtie(s) steun voor een haalbaarheidstudie voor de bouw van een modern orgel in de Basiliek van 
Koekelberg.

FONDS SUMMA VILLA
Operationele partner(s) institut du patrimoine wallon, gemeentebestuur van verviers

Financiële partner(s) Waals gewest, Federatie Wallonië-Brussel

DOelstelling Het Fonds wil bijdragen tot de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed in 
verviers.
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reAlisAtie(s) Bruikleen van een stuk uit de collectie van het Fonds, een schilderij van Armand 
Funcken met als titel ‘la file de ravitaillement avec bousculade à l’entrepôt des 
douanes’ ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘A la soupe ! Manger en ‘14-’18’, over 
de voedselbedelingen en de eetgewoontes tijdens de grote Oorlog (Mons Memorial 
Museum, Bergen, van 2 juni 2017 tot 15 april 2018).

FONDS DES AMIS DE L’ABBAYE DE LA CAMBRE

DOelstelling Filantropen steunen projecten voor het behoud en de ontsluiting van het religieus, 
historisch en cultureel erfgoed van de abdij ter Kameren.

FONDS VRIENDEN VAN BRUGGE FOUNDATION

DOelstelling Filantropen steunen projecten van de Brugge Foundation, die vrijkomend onroerend 
erfgoed in de Brugse binnenstad een herbestemming geven op een maatschappelijk 
verantwoorde manier.

FONDS VRIENDEN VAN CERCLE ROYAL GAULOIS ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE

DOelstelling Filantropen steunen de renovatie van de lokalen van vauxhall (Warandepark, Brussel), 
een onafhankelijk centrum voor vriendschappelijke, intellectuele en kunstzinnige 
ontmoetingen.

FONDS VRIENDEN VAN DE WARANDE

DOelstelling Filantropen steunen het onderhoud van het historisch waardevol gebouw en projecten die 
bijdragen tot de doelstellingen van De Warande.

FONDS VRIENDEN VAN HET KASTEEL VAN BEAURAING

DOelstelling Filantropen steunen het project voor de restauratie, conservatie, onderhoud, renovatie en 
inrichting van het Kasteel van Beauraing. Het Kasteel is een beschermd monument.

FONDS VRIENDEN VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING DER HISTORISCHE WOONSTEDEN EN TUINEN

DOelstelling Filantropen steunen beschermings- en restauratieprojecten rond historisch erfgoed, 
alsook sensibiliseringsacties, uitgevoerd door de Koninklijke vereniging der Historische 
Woonsteden en tuinen van België.

FONDS VRIENDEN VAN DE KUNSTWIJK

DOelstelling Filantropen ondersteunen projecten van vzw Kunstwijk voor de restauratie, kwaliteitsvolle 
inrichting en animatie in het centrum van Brussel.

FONDS VRIENDEN VAN LA LOGE

DOelstelling Filantropen steunen projecten van ontmoetingen, conferenties en tentoonstellingen van 
vzw la loge. la loge is een centrum voor kunst en hedendaagse cultuur.

FONDS VRIENDEN VAN HET ONROEREND CULTUREEL ERFGOED
Operationele partner(s) vereniging voor de Bescherming van het Onroerend cultureel erfgoed van België.

DOelstelling Ontsluiten van onroerend erfgoed dat beschermd is door een bevoegde instantie en 
publiek toegankelijk is: het kasteel ‘t couthof in Proven, de Abdij ter Kameren, het 
Panierhuis in loupoigne, het kasteel van nokere, het stadscentrum van grimbergen, het 
kasteel Duras, het kasteel Bouvignes-sur-Meuse, de smederij van Boussu-en-Fagne.

FONDS VRIENDEN VAN VOOR KRUIS EN BEELD

DOelstelling Filantropen steunen projecten voor het behoud en de valorisatie van het openbare 
religieuze beeldenpatrimonium in Antwerpen.
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FONDS VRIENDEN VAN YOT

DOelstelling Filantropen steunen ontsluitingsprojecten van religieus erfgoed via restauratieprojecten 
en projecten die nagaan hoe spirituele traditie en maatschappelijk gebruik elkaar kunnen 
versterken.

nAtUUrliJK erFgOeD en cUltUrele sites

FONDS BECKERS-DIELS

DOelstelling steunen van de natuurbescherming.

reAlisAtie(s) installatie van het Bestuurscomité van het Fonds.

FONDS MARIE-FRANÇOISE CHAMPION

DOelstelling steun voor projecten die focussen op de bescherming van grote walvisachtigen, ijsberen, 
Afrikaanse olifanten en tijgers.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 19.000.

steUn

Brussel WWF-Belgium steunen van het beschermingsprogramma van de 
dolfijnen van Irrawaddy.

19.000 €

FONDS ANDRÉ GANSHOF VAN DER MEERSCH

DOelstelling Het Fonds beschermt het voormalige familiedomein in het Waals-Brabantse Maransart, 
zodat het natuur- en landbouwgebied bewaard blijft voor de volgende generaties.

reAlisAtie(s) Het onweersbekken dat de gemeente lasne bouwde in 2006, kreeg in de lente een 
groot onderhoud. De in de loop der jaren aangekoekte modder werd verwijderd, de 
bodem van het bekken werd dieper uitgegraven en de dijk werd versterkt. Deze werken 
moeten het overstromingsgevaar in de collinetvallei verminderen bij zware regenval. 
Daarnaast moeten 52 bomen worden gesnoeid in het bos langs de Poteaustraat. Het 
gaat hoofdzakelijk om zomereiken, Amerikaanse eiken, beuken en essen. Het snoeien is 
gepland voor de lente van 2018.

LANDSCHAPSFONDS GENTSE KANAALZONE

DOelstelling In de Gentse kanaalzone landbouwers financieel steunen om groen aan te planten in 
agrarisch gebied met de bedoeling de regio beter leefbaar te maken.

reAlisAtie(s) Zestien landbouwers kregen steun voor een totaalbedrag van € 64.269. Uit respect voor 
de privacy van de begunstigden worden hun namen niet vermeld.

FONDS DES ÎLES DE LA SEMOIS

DOelstelling Het Fonds beoogt om deze eilanden met hun landschappelijke en natuurlijke waarde te 
vrijwaren, ze te beheren rekening houdend met hun bredere omgeving : rivier,landschap 
en omwonenden.

reAlisAtie(s) Zes rode Ardense schapen laten grazen op het eiland Bohan, in de gemeente vresse-
sur-semois. Dit initiatief geeft het eiland zijn vroeger uitzicht als weidelandschap terug. 
tegelijk bestrijden de schapen invasieve planten zoals de reuzenbalsemien.

FONDS INVICTA

DOelstelling steun aan duurzame projecten die bijdragen tot natuurbescherming in België en in de 
wereld.

FONDS RAOUL EN MARGARETHA KOK-KRAHÉ

DOelstelling Het Fonds wil bijdragen tot de bescherming van het natuurlijk erfgoed door groene 
gebieden aan te kopen en te beheren.
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FONDS SUZANNE EN LOUISE MATELART

DOelstelling Steun aan de 19 gemeentebesturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de 
renovatie of aanleg van kleinschalige publieke ruimtes die kwaliteit, gezelligheid en 
kunstwerken combineren.

reAlisAtie(s) eén projectoproep: één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 15.000.

steUn

Anderlecht reZOlUtiOn De buurtbewoners van Kuregem aanzetten om street 
art te beoefenen op de muren van het liverpoolplein om 
zich deze publieke ruimte toe te eigenen en elkaar te 
ontmoeten.

15.000 €

FONDS NETEVALLEI

DOelstelling Om vogels, wilde dieren, fauna en flora te beschermen, koopt het Fonds gronden 
aan, financiert de aankoop van materiaal, ondersteunt educatieve projecten rond 
natuuropvoeding,...

LOUIS VANDEN BULCKEFONDS 

DOelstelling De Hans vredeman de vriesprijs (€ 6.000) bekroont jaarlijks een persoon, groep of 
vereniging die verdienstelijk werk heeft geleverd voor een al dan niet geklasseerde 
historische tuin of park.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘louise vanden Bulckefonds’ : toekenning van De Hans vredeman de 
vriesprijs (waarde : € 6.000) aan Bernard d’Udekem d’Acoz voor de restauratie van een 
merkwaardig gebouwtje in het park van het domein couthove in Proven.

FUND GENEVIÈVE VAN HOVE

DOelstelling Aankoop en beheer van natuurgebieden in de Kempen.

reAlisAtie(s) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 234.489
> afsluiting van het Fonds

steUn

Arendonk talander De schuur verbouwen tot ontmoetingscentrum, 
theehuisje en centrum natuureducatie.

234.489 €

FONDS JEAN VIN

DOelstelling De jaarlijkse prijs Jean vin bekroont een vereniging of organisatie  die een actieve 
bijdrage levert tot het behoud van het natuurlijk erfgoed in de  Hoge venen in België.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds Jean vin’: toekenning van de ‘Prijs Jean vin’ (waarde: € 5.000) aan 
Maison du Parc naturel Hautes-Fagnes-eifel.

steUn

waimes Maison du Parc naturel 
Hautes-Fagnes-eifel

Aan la Maison du Parc in de Hoge venen een lagunering 
aanleggen om ook nitraten en fosfaten uit het afvalwater 
te kunnen verwijderen.

5.000 €

gescHieDenis en ArcHeOlOgie

FONDS ROBERT BEAUJEAN

DOelstelling Het Fonds toekent de Prijs robert Beaujean voor een belangrijke geschiedkundige of 
archeologische publicatie.
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reAlisAtie(s) > projectoproep voor individuen : de Prijs robert Beaujean (waarde : €2.500) werd 
toegekend aan Dorothy schuermans
> projectoproep voor organisaties : de Prijs robert Beaujean (waarde: €2.500) werd 
toegekend aan Association de Promotion du site de Malagne asbl

steUn

lasne - Ohain schuermans Dorothy Publicatie over de geschiedenis van de abdij van Aywiers 
en meer specifiek van de cisterciënzerzusters die er 
eeuwenlang hebben geleefd.

2.500 €

Rochefort Association de promotion du 
site de Malagne

Uitgeven van een publieksbrochure over het harnas van 
de paarden en de uitrusting van romeinse ruiters (1ste 
eeuw na christus) naar aanleiding van het archeologisch 
‘corpus equitum’-experiment.

2.500 €

THE BOLLANDIST FUND

DOelstelling steun aan de sociëteit van de Bollandisten voor hagiografische studies, en voor het 
behoud en de publicatie van waardevolle manuscripten over de hele wereld.

reAlisAtie(s) steun voor het voortzetten van de activiteiten van het centrum dat uniek is in de wereld 
door het onderwerp van onderzoek en de rijkdom van haar patrimonium.

FONDS JEAN CAPART

DOelstelling Het historisch erfgoed ontsluiten van de Belgische egyptoloog Jean capart, om de 
egyptologie in België in al haar historische en wetenschappelijke aspecten te stimuleren.

reAlisAtie(s) > lanceringsevenement van het Fonds (sint-Pieters-Woluwe, 18 februari)
> evenement ‘in de voetsporen van Jean capart’, met verschillende lezingen over de 
vader van de Belgische egyptologie en zijn werk; geleide rondleidingen in de collectie 
egyptologie van de Koninklijke Musea voor Kunst en geschiedenis (Brussel 1 en 2 
december)
> vergadering van het expertencomité (Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en 
geschiedenis 2 december)
> ontwikkeling van de website www.jeancapart.org
> de studie Belgische egyptologie krijgt steun van het project eOs 2017-2021, the 
excellence of science, voor het project ‘Pyramids and Progress’: Belgian expansionism 
and the making of egyptology, 1830-1852

FONDS IRÈNE HEIDEBROEK-ELIANE VAN DUYSE

DOelstelling Jaarlijkse wedstrijd om jongeren tussen 12 en 18 jaar voor kunst en geschiedenis te 
sensibiliseren.

reAlisAtie(s) Projectoproep: het Fonds heeft een steun van € 15.000 toegekend aan een project van 
het Belvue museum te Brussel, voor de ontwikkeling van een digitaal spelparcours 
waarbij jongeren tussen 12 en 16 jaar op een originele en interactieve manier de 
permanente tentoonstelling van het museum kunnen ontdekken.

FONDS SILLON D’ART

DOelstelling Ondersteuning van de artistieke, muzikale en culturele activiteiten in Maboge (la roche) 
en omgeving om de culturele samenwerking, de uitwisseling en het welzijn te bevorderen.

reAlisAtie(s) > installatie van het Bestuurscomité van het Fonds
> lancering van een kandidatenoproep ‘Fonds sillon d’Art’; selectie in 2018.

FONDS VRIENDEN VAN DAMIAANMUSEUM

DOelstelling Filantropen steunen projecten die het geboortehuis van pater Damiaan toegankelijk 
houden voor toekomstige generaties als plaats voor informatie, ontmoeting en 
engagement.
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FONDS VRIENDEN VAN FUTURE FOR RELIGIOUS HERITAGE

DOelstelling Filantropen steunen projecten van vzw FrH, die bijdragen tot het behoud, onderhoud en 
benutten van religieuze monumenten en erfgoed; en projecten die de geschiedenis van 
erediensten ontsluiten.

FONDS VRIENDEN VAN DE HANSWIJKPROCESSIE

DOelstelling Filantropen steunen projecten die de volkse, religieuze, artistieke en historische aspecten 
van de Hanswijkprocessie in Mechelen onderstrepen.

FONDS VRIENDEN VAN KAZERNE DOSSIN

DOelstelling Filantropen steunen de projecten van de historische Kazerne Dossin in Mechelen, 
museum en documentatie- en educatiecentrum over de schending van mensenrechten 
tijdens de tweede wereldoorlog.

FONDS VRIENDEN VAN LA SAN

DOelstelling Filantropen steunen projecten van la sAn rond de verwerving, studie, bescherming 
en de publieke ontsluiting van (kunst)werken en documenten die belangrijk zijn voor 
geschiedenis, kunst en archeologie in de provincie namen.

FONDS VRIENDEN VAN DE VIRGA JESSEFEESTEN

DOelstelling Filantropen zamelen middelen in om de traditie van de zevenjaarlijkse virga Jessefeesten 
en de ommegang in Hasselt verder te zetten.

MUZieK en PODiUMKUnsten

FONDS IRÈNE ET CÉLESTIN DELIÈGE

DOelstelling steun aan projecten voor de promotie van hedendaagse muziekactiviteiten in België.

reAlisAtie(s) voorbereiding van de engelse vertaling van drie naslagwerken die in 2018 gepubliceerd 
zullen worden.

FILANTROPISCHE ACTIE RÉSIDENCES AU LIBITUM

DOelstelling Belgische kunstenaars steunen om hun kunstprojecten te realiseren en verspreiden.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 64.000.

steUn

Jette AD liB. internationale en pluridisciplinaire residenties oprichten 
voor kunstenaars binnen het theater, de muziekwereld, 
plastische en digitale kunsten om interdisciplinaire 
projecten te ondersteunen.

14.000 €

AD liB. Pluridisciplinaire artiestenverblijven organiseren binnen 
het domein van de podiumkunsten, de plastische 
kunsten en de digitale kunsten ter voorbereiding van 
een artistiek project en de kunstenaars van de Federatie 
Wallonië-Brussel begeleiden om hun projecten te 
verwezenlijken.

50.000 €

FONDS VRIENDEN VAN AMAJ

DOelstelling Filantropen ondersteunen projecten van vzw AMAJ, die kinderen en jongeren muziek 
helpen ontdekken en stimuleren in hun muzikale initiatieven.
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FONDS VRIENDEN VAN CHORALES EQUINOX

DOelstelling Filantropen steunen de vzw chorales equinox, die zich toelegt op het creëren, 
ontwikkelen en promoten van koren die zijn samengesteld uit stemmen die a priori geen 
toegang hebben tot een kwalitatieve muzikale omkadering.

FONDS VRIENDEN VAN LE CONCERT OLYMPIQUE

DOelstelling Filantropen steunen het project van concert Olympique, een orkest dat muziek van 
Beethoven op het hoogste niveau brengt en zo een unieke en moderne muzikale ervaring 
biedt.

FONDS VRIENDEN VAN DE CONCERTVERENIGING VAN HET LEMMENSINSTITUUT

DOelstelling Filantropen steunen renovatie- en restauratieprojecten uitgevoerd door de 
concertvereniging van het lemmensinstituut.

FONDS VRIENDEN VAN CURRENDE

DOelstelling Filantropen steunen de projecten van currende om de polyfone koormuziek van grote 
vlaamse componisten bekend te maken bij een breed publiek.

FONDS VRIENDEN VAN ’T EY

DOelstelling Filantropen steunen de projecten van vzw ‘t ey die culturele activiteiten organiseert in het 
Waasland, met een focus op folk- en akoestische muziek uit verschillende culturen, en op 
wereldmuziek. 

FONDS VRIENDEN VAN FESTIVAL RESONANCES

DOelstelling Filantropen steunen de projecten van het Festival resonances om kamermuziek in 
Wallonië te promoten.

FONDS VRIENDEN VAN IMEP

DOelstelling Filantropen steunen projecten van iMeP, met betrekking tot de promotie van muziek, de 
professionele opleiding en de kennis van de muziekpraktijk.

FONDS VRIENDEN VAN DE INTERNATIONALE MUZIEKONTMOETINGEN VAN EDINGEN

DOelstelling Filantropen steunen de projecten van de internationale Muziekontmoetingen van edigen, 
die leerlingen in contact brengen met beroemde musici, en die een ontmoetingsplaats 
creëren voor beroemde artiesten en gerenommeerde muzikanten.

FONDS VRIENDEN VAN HET KUNSTENFESTIVALDESARTS

DOelstelling Filantropen steunen projecten rond het Brusselse Kunstenfestivaldesarts: een 
internationaal, stedelijk en kosmopolitisch festival dat dialoog tussen gemeenschappen 
aanmoedigt.

FONDS VRIENDEN VAN LA PETITE BANDE

DOelstelling Filantropen steunen de projecten van ‘la Petite Bande’. Dit orkest speelt muziek uit de 
periode tussen 1600 en 1800, op een historisch getrouwe manier met technieken en 
instrumenten uit die tijd.

FONDS VRIENDEN VAN HET MAAS ZOMER FESTIVAL

DOelstelling Filantropen steunen de jaarlijkse projecten van het Maas Zomer Festival, dat 
muziekconcerten organiseert op de mooiste plekjes in de Maasvallei.
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FONDS VRIENDEN VAN MUSIC FOR CHILDREN FESTIVAL FOUNDATION

DOelstelling Filantropen steunen projecten van de Music for children Festival Foundation. De muziek 
laat jongeren toe zich te integreren in de samenleving en hun muzikale dromen waar te 
maken.

FONDS VRIENDEN VAN AUGUSTE ORTS

DOelstelling Filantropen steunen projecten voor verdere ontplooiing van het Auguste Orts 
kunstenaarsinitiatief, een platform voor het maken en verspreiden van kunstenaarsfilms.

FONDS VRIENDEN VAN LES PETITS CHANTEURS DE BELGIQUE

DOelstelling Filantropen steunen het koorproject van de ‘Petits chanteurs de Belgique’, dat via 
de muziek inzet op het gevoel voor schoonheid, aandachtig luisteren, concentratie, 
persoonlijke en collectieve discipline.

MAAtscHAPPeliJK engAgeMent
lOKAAl engAgeMent

BRUVOICES
Partner(s) Brussels Hoofdstedelijk gewest

DOelstelling Wat betekent Brussel voor u? Hoe voelt u zich in uw stad en hoe ervaart u er het leven 
van elke dag? Met wie deelt u uw dagelijkse activiteiten? Bruvoices nodigt de inwoners 
van Brussel uit om het woord te nemen en met elkaar in gesprek te gaan over hun stad. 
Zonder taboes!

reAlisAtie(s) > tussen februari en juni 2017 werden 51 discussiegroepen georganiseerd. Ze brachten 
in totaal bijna 500 deelnemers samen die de diversiteit van Brussel vertegenwoordigen. 
De inhoud van deze gesprekken werd geanalyseerd door een onderzoeksteam van de 
vUB en de Ucl
> tussen augustus en december 2017namen 526 inwoners deel aan een opiniepeiling. 
De respondenten werden willekeurig geloot om deel te nemen aan een interview bij hen 
thuis. een onderzoeksteam van de UlB stond in voor de analyse van de inhoud van de 
interviews
> de conclusies van het Bruvoices initiatief zullen bekend worden gemaakt tijdens de 
Burgerassemblee op zaterdag 17 maart 2018. Het eindrapport wordt ingediend bij de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest

VIS MON VILLAGE !
Financiële partner(s) Waals gewest

DOelstelling Projecten met een  lokale, participatieve dynamiek die de levenskwaliteit in een dorp ten 
goede komen en de contacten tussen uiteenlopende bevolkingsgroepen stimuleren.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘vis mon village !’: 43 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 
182.074.

steUn

Andenne comité des riverains de Peu 
d’eau

grote, aromatische plantenbakken installeren in de buurt 
van het speelpleintje en een trimestriële krant maken 
over de activiteiten die in de gemeente georganiseerd 
worden.

5.000 €
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Assesse - Florée compagnie du Milieu du 
Monde

Animaties, film en een theatervoorstelling organiseren 
met de bewoners van drie gemeentes om het rurale 
leven te herwaarderen.

4.940 €

Assesse - Maillen les ecolieux d’Assesse la réserve de Baive omtoveren tot een 
ontmoetingsplaats voor de bewoners en dorpbewoners 
sensibiliseren voor de natuur die hen omringt.

4.962 €

Attert Heinstede son histoire Dorpsbewoners ontwerpen informatiepanelen in het 
Frans en het luxemburgs over de straatnamen van het 
dorp. 

4.800 €

Aubange - Rachecourt syndicat d’initiative de 
rachecourt, section locale du 
s.i d’Aubange

samen met de buurtbewoners nieuwe houten 
naambordjes maken voor de wijken van rachecourt om 
de geschiedenis en de herninnering levendig te houden. 

5.000 €

Aywaille - sougné-
Remouchamps

comité des Dobes Démons Opwaardering van het dorp nonceveux. 4.000 €

Bastogne Anim’Jeunes Asbl - Maison de 
Jeunes

investeren in een opblaasbaar multisportterreintje om 
activiteiten te organiseren op verplaatsing.

3.240 €

Festival du rire de Bastogne Opwaardering van het oude dorpscafé bij het vroegere 
station en een klein café-theater inrichten voor 
dorpsvoorstellingen.

5.000 €

Quartiers de vie een overdekte ruimte inrichten om de bewoners van 
de vier wijken samen te brengen en activiteiten te 
organiseren.

5.000 €

Beauraing centre culturel de Beauraing Activiteiten organiseren om mensen samen te brengen 
en meer concreet een multifunctionele mobiele caravan 
inrichten voor aperitief- en andere momenten. 

5.000 €

Braives - ciplet comité du village de ciplet restauratie en verfraaiing van het standbeeld ‘li 
martchande di ramons”.

4.900 €

Büllingen - Manderfeld Dorfverein Holzheim Fondsen verzamelen om een terras aan te leggen bij het 
dorpshuis.

5.000 €

Burdinne - Marneffe Burdinne-Braives en transition een broodoven installeren op de markt en er activiteiten 
organiseren rond het maken, bakken en proeven van 
brood.

4.000 €

ciney les chemins d’Ariane de 
ciney

een ontmoetingsplaats inrichten in de moestuin waar 
personen met een beperking elkaar kunnen ontmoeten 
en hun relationele horizon verruimen.

5.000 €

comblain-au-Pont comité de Hoyemont een intergenerationele ontmoetingsplaats organiseren 
om de relaties tussen de inwoners van Hoyemont te 
bevorderen met tuinbakken, boekenkisten, fruitbomen, …

5.000 €

Daverdisse cotyledon Uitwisselingen, ontmoetingen en dialoog creëren om 
de cohesie en solidariteit tussen de dorpsbewoners te 
versterken en het gevoel van welzijn te verhogen. 

5.000 €

Doische - Gimnée Jeunesse de gimnée een intergenerationele ontmoetingsplaats creëren voor 
de inwoners van gimnée in de gemeenteschool.

5.000 €

Écaussinnes ecauslow Een burgerinitiatief dat voetgangers, fietsers en 
automobilisten wil sensibiliseren voor trager verkeer.

4.000 €

edingen - lettelingen le Petit tandem volwassenen met een handicap de kans bieden op 
onafhankelijkheid, autonomie en integratie door hen in 
te schakelen in een café-restaurant-kruidenierszaak met 
lokale producten.

5.000 €

Éghezée - Mehaigne les gens de Mehaigne een permanente constructie opzetten die dienst doet 
als bank, kiosk of klas in open lucht, een trimestriële 
nieuwsbrief verspreiden, wandelingen organiseren voor 
senioren en zitplaatsen installeren in staal en hout.

5.000 €

Érezée - Mormont Hoursinne fêtes et patrimoine Herwaardering van de kapel als collectief patrimonium. 5.000 €
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Gembloux - Grand-leez espace grand-leez een bloemenweide, een boomgaard en een 
gemeenschaps- en didactische tuin aanleggen op een 
oud voetbalveld.

5.000 €

Hamois centre d’Animation et 
de Diffusion culturel et 
touristique la spirale

een dorpsfeest organiseren rond kunstwerken van 
vuur en lampionnen en lantaarns die de bewoners en 
schoolkinderen zelf gemaakt hebben.

5.000 €

Hannut comité de village d’Avin De verschillende wandelingen die vertrekken van de 
markt van Avin-en-Hesbaye herstellen en opwaarderen, 
didactische panelen met informatie plaatsen en 
brochures ter beschikking stellen van inwoners en 
bezoekers om het eigen patrimonium in ere te herstellen.

5.000 €

le tour des villages de 
Hannut

een jaarlijks festival organiseren voor de bewoners van 
de dorpen van Hannut rond de geschiedenis en het 
patrimonium van hun dorp en met lokale producten en 
muziekoptredens.

3.000 €

Hastière - Hastière-
lavaux

Des ponts et des gens Project ‘Dessine moi un pont’ om de dialoog te herstellen 
tussen jongeren en de wijkbewoners.

3.800 €

Herve - Bolland BOlendemain een broodoven installeren voor alle bewoners en 
verenigingen van het dorp.

5.000 €

Houffalize - tavigny club des Jeunes saint-
sébastien

Dorpsbewoners richten een lokaal in dat ter beschikking 
werd gesteld door de gemeente van Houffalize.

5.000 €

liège ciep liège een lokale dynamiek creëren door de band tussen 
kopers en producenten van lokale producten te 
verkleinen en ruimtes creëren waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten. 

2.000 €

Malmedy - Bellevaux-
ligneuville

Périodique “Quoi de neuf à 
Bellevaux”

een lokale krant maken met twee uitgaven per jaar om 
de sociale cohesie van het dorp te versterken.

2.400 €

Mont-saint-Guibert Mont-saint-guibert en 
transition

een mobiele bar als tool om burgers samen te brengen, 
de mooie plekjes van Mont-saint-guibert te ontdekken, 
duurzame en lokale producten aan te bieden en bij te 
dragen tot het algemeen welzijn.

1.700 €

Ohey rendez-vous du coing een plankenvloer en twee radiatoren aanleggen om het 
hele jaar door lokale activiteiten te kunnen organiseren.

4.000 €

Orp-Jauche - Marilles Marigolo : comité d’animation 
du village de Marilles

naamplaatjes maken van de bijnamen die huizen 
vroeger kregen en zo mensen samenbrengen. 

2.450 €

Perwez - Orbais Orbais Ki Bouge een collectieve theatervoorstelling van de inwoners van 
Orbais.

2.000 €

Remicourt - Momalle le timon sociale contacten bevorderen door trektochten te 
organiseren met paard en kar, tegelijkertijd hout te 
verzamelen en daarmee nestkastjes of andere houten 
voorwerpen te maken.  

4.450 €

tournai Anama De bewoners van Kain la tombe geven elkaar een klein 
cadeautje in de kerstperiode.

500 €

Verviers - stembert Association Belge des 
iMPrOs-J’eUX

eén givebox en twee ontmoetingsavonden organiseren 
voor een betere integratie van iedereen: jongeren, 
ouderen, personen met een beperking, verschillende 
nationaliteiten, ...

2.500 €

Vielsalm - Petit-thier cercle sainte-cecile Het dak herstellen en iedereen uitnodigen voor een 
inhuldigingsdiner.

5.000 €

Villers-le-Bouillet ressourc-âges een coöperatieve kruidenierszaak opstarten met lokale 
en biologische producten.

4.432 €

Visé - lanaye les Z’amis de Zoé sensibiliseringsactiviteiten organiseren rond gezondheid, 
milieu en energie en op korte termijn groentenpakketten 
uit de moestuin aanbieden en hiermee drie generaties 
samenbrengen. 

5.000 €
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walhain - walhain-saint-
Paul

Potawal een natuurlijke moestuin aanleggen in het centrum van 
Walhain om generaties en culturen samen te brengen.

5.000 €

wanze Maisons des Jeunes de 
Wanze

een petanquebaan herstellen en een grote 
inhuldigingsdag organiseren voor de lokale bevolking 
met een petanquetornooi, spelletjes, film, eten, …

4.000 €

Yvoir - Godinne AglP - Association de gestion 
des locaux du Prieuré

steun voor de renovatie van een multigenerationele 
gemeenschaps- en ontmoetingsruimte in het centrum 
van godinne.

5.000 €

BUURTEN OP DEN BUITEN
Financiële partner(s) vlaamse landmaatschappij

DOelstelling steun aan bewoners in vlaanderen die zich engageren voor hun buurt of dorp.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Buurten op den buiten’: 45 projecten kregen steun voor een totaalbedrag 
van € 165.641
> samenwerking met Plattelandstv voor de promotie van het initiatief via de regionale 
zenders

steUn

Aarschot - Gelrode Ontmoetingscentrum 
strooien Dorp

lokale verenigingen knappen de verouderde keuken 
van een grote zaal op, als kloppend hart van het dorp, 
en organiseren activiteiten om nieuwe inwoners aan te 
trekken.

4.956 €

Beernem - sint-Joris trefhof De initiatieven van het trefhof in Beernem 
(zelfplukboerderij, voedselbos en ‘zomerbarak’) verder 
uitbreiden en inclusieve, educatieve activiteiten en 
ontmoetingen organiseren voor diverse groepen.

1.000 €

Beringen Buurtcomité eikenstraat een buurtpleintje wordt multifunctioneel ingericht om 
een ontmoetingsplek te worden voor oude en nieuwe 
bewoners, picknickers, spelende kinderen, …

5.000 €

Boechout Kwb Boechout Alle inwoners worden gevraagd om deel te nemen aan 
de aanleg van een voedselbos en het produceren van 
gezond voedsel en seizoensgroenten; de opbrengst 
wordt gedeeld met sociale doelgroepen uit de buurt.

2.500 €

Brussel PrOFO in de leegstaande gemeenteschool een 
ontmoetingsruimte creëren, samen met 
jongeren,  voor samenkomsten, vergaderingen en 
ontspanningsactiviteiten.

3.735 €

Brussel - Haren gemeenschapscentrum De 
linde

Buurtbewoners organiseren een ontmoetingsfeest in 
de openlucht met een film, het maken van meubels, het 
bereiden van hapjes, en animatie voor jong en oud.

4.500 €

erpe-Mere - Aaigem vBs sint-vincentius De terreinen die palen aan de school en het rusthuis 
aantrekkelijker en natuurrijker inrichten voor de 
bewoners van het rusthuis, de buurtbewoners en 
kinderen en de ruimte laten uitgroeien tot een plek waar 
verschillende generaties samen kunnen spelen en leren.

2.500 €

Gavere - Dikkelvenne vzet2 tijdens de lokale feesten laat ‘radio gagavere’ in 
een ‘live-studio’ dorpsgenoten aan het woord met 
ontroerende verhalen, die ouderen in hun huiskamer 
kunnen volgen.

4.000 €

Gavere - Vurste ganzendam Aanleg van een collectieve dorpstuin met een open 
ontmoetingsplek en percelen die worden beheerd door 
een wijk of straat, om mensen uit de buurt samen te 
brengen.

5.000 €

Geel Fv ten Aard verlicht Het gemeenschapsvormend project omvat een 
avondevenement met een parcours langs verlichte 
dorpspaden, met onderweg muziek, kunst, theater, eten 
en drinken voor iedereen.

1.000 €
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Warm en solidair 
Winkelomheide

een zorgnetwerk creëren dat focust op een maandelijks 
‘buurtcafeetje’ en een beter afgestemde zorgvraag en 
zorgaanbod, om het dorp warmer en meer solidair te 
maken.

4.950 €

Yellow image Kansengroepen uit geel (personen met een beperking of 
in armoede, vluchtelingen) maken onder begeleiding een 
film en theater vanuit het idee “Wie ben ik?”.

4.500 €

Gent Habbekrats Bewoners van Overbeke creëren ‘De loft’ waar kinderen 
en jongeren in aan avontuurlijke, warme en verbindende 
sfeer samen spelen en waar nog plaats is voor andere 
kinderen.

3.000 €

Gent - sint-Amandsberg OBrA|BAKen Oprichten van een buurtpunt dat, in de plaats van de 
verdwenen buurtwinkels en cafés, moet zorgen voor de 
basisvoorziening van diensten, producten en cultuur.

2.500 €

Geraardsbergen - 
schendelbeke

Dorpsraad schendelbeke Wekelijks verzorgt een andere lokale vereniging 
een laagdrempelige activiteit voor jong en oud om 
van de binnentuin van het buurthuis een warme 
ontmoetingsplek te maken.

2.500 €

Geraardsbergen - Viane Ontmoetingscentrum viane 
(Ocv)

renovatie van het Ontmoetingscentrum viane (Ocv) 
om de slagkracht van de vzw te versterken en het dorp 
leefbaarder te maken.

1.500 €

Gingelom - Mielen-
Boven-Aalst

K.v.l.v. Mielen-boven-Aalst Het Kvlv wil de recente nieuwkomers betrekken bij 
zijn werking om de wederzijdse integratie in het dorp te 
bevorderen.

3.250 €

Haaltert stam, scouts & gidsen 
Denderleeuw

Het groene speelplein rond de nieuwe infrastructuur van 
3 jeugdbewegingen wordt ook een buurtpark, zodat het 
niet enkel tijdens het weekend wordt benut.

5.000 €

Halen Welzijnsschakel Halen Opstarten van een laagdrempelig, multicultureel 
sociaal café met o.a. een ‘doorgeefwinkel’ en een 
ontmoetingsplek waar iedereen kansen en knelpunten in 
de buurt kan bespreken.

5.000 €

Hasselt vormingplus limburg Om 4 buurten leefbaarder te maken, worden er 4 
groepsmoestuinen aangelegd waar mensen van diverse 
afkomst alles onderhouden en de oogst omtoveren tot 
een vlaams én turks gerecht.

5.000 €

Herenthout OcMW Herenthout creëren van een laagdrempelige ontmoetingsplek die 
wordt beheerd door de wijkbewoners en waar ook 
kansengroepen welkom zijn voor een koffie en info over 
diensten en hulp.

5.000 €

Heusden-Zolder Winterhappening Boekt Organisatie van een eendaagse winterhappening voor 
de jeugd/kinderen, met avontuurlijke kinderanimatie 
en optredens van het schoolkoor, een dansgroep en 
jongerenbands.

1.500 €

Heuvelland - Nieuwkerke speelplein nieuwkerke Moderniseren van een lummelhuis voor jongeren en 
opwaarderen van een dorpsspeelplein met verlichting en 
een toilet.

5.000 €

Heuvelland - westouter Belcanto vrienden Een fietsmarathon organiseren tussen 2 ‘rivaliserende’ 
dorpen, die wordt afgesloten met een groot volksfeest, 
om het kinderkankerfonds te steunen.

4.000 €

Hoegaarden - 
Outgaarden

samentuin DenHof Maandelijks genieten van een volkse keuken met gezond 
eten uit de gemeenschappelijke moestuin, met een 
multiculturele toets, voor jong en oud uit de buurt.

4.968 €

Houthulst gemeente Houthulst De gemeente wil in overleg met de verenigingen een 
groene speelzone creëren voor alle leeftijden, en in het 
bijzonder voor de kinderen.

5.000 €
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ichtegem - Bekegem Infiltro een kunstenfestival creëert een interactie tussen 
bestaande kunstwerken en de creaties van 5 jonge, 
beloftevolle kunstenaars die aan de slag gaan met de 
dorpsomgeving.

3.000 €

Kapelle-op-den-Bos Bibliotheek Kapelle-op-den-
Bos

inrichten van een gezellige tuin aan de bibliotheek 
als plek voor ontmoetingen en (niet-commerciële) 
activiteiten: leestuin, poëtische buitenreceptie, literair 
ontbijt, …

5.000 €

Kaprijke - lembeke Buurtfeest speculooswijk een recent gebouwde wijk verwelkomt 17 nieuwe 
gezinnen met een buurtfeest zodat kinderen en 
volwassenen elkaar leren kennen zoals in een dorp.

500 €

Kasterlee De schreeuw via de werkzaamheden rond het kweken, verwerken en 
verkopen van pompoenen wil deze vzw mensen met een 
(arbeids)beperking activeren om door te stromen naar 
een job of naar arbeidszorg.

5.000 €

lebbeke - wieze Kermiscomité “Meelestraut 
leeft”

een 2-daagse buurtkermis organiseren om mensen 
dichter bij elkaar brengen met gratis kinderanimatie, een 
burenreceptie en betaalbare kermisattracties.

1.500 €

leuven - Heverlee Wesp samenbrengen van oude en nieuwe bewoners, van alle 
leeftijden, in de Merodestreek rond muzikale activiteiten 
in kastelen, kerken en natuurlijk erfgoed.

1.500 €

Meeuwen-Gruitrode - 
wijshagen

Buurt Plockroy een ontmoetings- en speelplek inrichten waar kinderen, 
ouders en andere bewoners uit de buurt elkaar kunnen 
ontmoeten.

5.000 €

Moorslede - Dadizele Mariënstede een oud conciërgehuis verbouwen tot een 
dorpsbioscoop en met vrijwilligers wekelijks 
buurtbewoners samenbrengen rond film, 
documentaires, …

4.782 €

Oosterzele - Gijzenzele Oc De Beweging - 
Provincialaat Broeders van 
liefde vzw

in Bottelare onderstrepen de mensen van het 
dagcentrum hun talenten (i.p.v. hun beperkingen) en 
bemannen ze de buurtwinkel, het afhaalpunt voor pakjes 
en de mobiele koffiebar.

5.000 €

Oudenaarde Moregem Koerse een wielerhappening organiseren in Moregem 
waarbij jong, oud, man en vrouw, meerijden met niet-
professionele fietsen en leuke outfits.

1.500 €

Ranst stefan en leen Oorts - 
Aertgeerts

een privépleintje in Millegem wordt ingekleurd als 
ontmoetingsplaats voor jong en oud, fietsers en 
wandelaars, mensen met een beperking, trouwers en 
buren.

1.500 €

Roosdaal vereniging iMi Filharmonie 
(v.i.F.)

Mensen met een verschillende socio-economische 
en etnische afkomst maken samen een nieuw 
muziektheaterstuk rond een ‘vergeten’ volksverhaal.

5.000 €

sint-truiden Heerlijk(heid) Heers Omwonenden willen een waardevolle kasteelsite 
opwaarderen en publiek toegankelijk maken voor 
buurtbewoners en recreatieve toeristen.

5.000 €

tessenderlo schootershofke Fv Aanleg van een schooltuin voor de kleuters en juffen, 
maar ook voor (groot)ouders, sympathisanten en buren, 
die een handje kunnen toesteken voor het onderhoud, de 
kippen, …

2.500 €

tongeren velt Zuid-Oost haspengouw een pastorietuin omvormen tot een ecologische 
samentuin en ontmoetingsplaats, met o.a. een perceel 
voor workshops, een kruidentuin, een plukbos en een 
overdekte zithoek.

5.000 €

Voeren - ‘s Gravenvoeren gemeente voeren een ontmoetingsplaats organiseren in de 
nieuwbouwwijk Hoeneveldje met een speelzone en 
verschillende speeltoestellen voor de kinderen en 
picknickbanken voor de ouders zodat jong en oud elkaar 
beter leren kennen.

5.000 €
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wachtebeke Wijkplatform Dorp-centrum 
Wachtebeke

Ouders, jongeren en wijkwerking creëren een 
natuurspeeltuin in een nieuwe wijk voor kinderen vanaf 
3 jaar om de sociale cohesie tussen alle leeftijden en 
bevolkingsgroepen te versterken.

5.000 €

Zedelgem - Aartrijke OcMW Zedelgem Aanleg van een moestuinpark op een zorgsite waar 
verschillende doelgroepen wonen om hen een zinvolle 
dagbesteding aan te bieden en om de interactie met de 
buurt te bevorderen.

5.000 €

Zwalm - Rozebeke leefboerderij suskewiet 
Zwalm

Opstart van een leefboerderij waar jongvolwassenen en 
kinderen met autisme en/of een verstandelijke beperking 
in alle rust en veiligheid kunnen meehelpen en creatief 
zijn.

2.000 €

VICINIA
Partner(s) Matexi, BnPParibasFortis, Partena Promeris vzw, bpost

DOelstelling vicinia is een kennisplatform voor buurten. vicinia benadert buurten vanuit de 
capaciteiten, vaardigheden en mogelijkheden die er aanwezig zijn.

reAlisAtie(s) > steun aan de vzw voor een totaalbedrag van € 50.000
> ontwerpen van een atlas van buurtinitiatieven: atlas.vicinia.be
> publicaties:
>> ‘Bij de buren: een kort overzicht van buurtgerichte sociale mediaplatformen’
>> ‘De buurt, een wereld in verandering. visies uit de 19de en 20ste eeuw omtrent de 
buurt en het samenwonen’

steUn

Brussel vicinia Kennis, ideeën en goede praktijken delen over hoe 
buurten en wijken het samenleven kunnen bevorderen.

50.000 €

STEUNRAAD ANTWERPEN

DOelstelling Om de activiteiten van de Koning Boudewijnstichting regionaal een grotere bekendheid 
te geven en om via schenkers bijkomende financiële middelen aan te trekken, is in de 
provincie Antwerpen een steunraad actief.

reAlisAtie(s) > de stichting kan rekenen op de actieve inzet van de steunraad Antwerpen
> die steunraad werd opgericht door vrijwilligers die de activiteiten van de stichting in de 
eigen regio grotere bekendheid willen geven. regelmatig organiseert hij een galaconcert 
waarvan de opbrengst naar de projecten van de stichting gaat. in 2017 organiseerde de 
steunraad Antwerpen een gala-avond op 5 oktober
> daarnaast kent de steunraad Antwerpen ook financiële steun toe aan lokale initiatieven 
via een formule van projectsponsoring: 20 projecten kregen steun voor een totaalbedrag 
van € 80.000

steUn

Antwerpen Amade Antwerpen steun aan de algemene functionering van de vereniging 
dankzij de bijdrage van callens, Pirenne & co.

4.000 €

Arktos Antwerpen steun aan de algemene functionering van de vereniging 
dankzij de bijdrage van ernst & Young Bedrijfsrevisoren.

4.000 €

revos vzw steun aan het project van de vereniging revos. 4.000 €

technicum noord-Antwerpen 
/ tnA

steun aan de algemene functionering van de vereniging 
dankzij de bijdrage van BAsF.

4.000 €

Universiteit Antwerpen - 
tutoraatproject

steun aan de algemene functionering van de vereniging 
dankzij de bijdrage van essO europe - afdeling 
exxonmobil.

4.000 €
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vereniging voor solidariteit 
vzw

steun aan de algemene functionering van Kamiano vvs 
dankzij de bijdrage van BnP Paribas Fortis.

4.000 €

vereniging voor solidariteit 
vzw

steun aan de algemene functionering van Kamiano vvs 
dankzij de bijdrage van BnP Paribas Fortis.

4.000 €

vereniging voor solidariteit 
vzw

steun aan de algemene functionering van de vereniging 
dankzij de bijdrage van cargill.

4.000 €

Werkvormm steun aan de algemene functionering van de vereniging 
dankzij de bijdrage van Belfius Bank.

4.000 €

Antwerpen - Berchem exentra steun aan de algemene functionering van de vrienden 
van exentra dankzij de bijdrage van ing.

4.000 €

Antwerpen - Borgerhout De roma steun aan de algemene functionering van de vereniging 
dankzij de bijdrage van Vanbreda Risk & Benefits.

4.000 €

let’s go Urban steun aan de algemene functionering van de vereniging 
dankzij de bijdrage van groep van roey.

4.000 €

Antwerpen - Deurne levanto steun aan de algemene functionering van de vereniging 
dankzij de bijdrage van Deloitte.

4.000 €

Antwerpen - Hoboken Katrinahome steun aan de algemene functionering van de vereniging 
dankzij de bijdrage van de group Hugo ceusters nv.

4.000 €

Katrinahome steun aan de algemene functionering van de vereniging 
dankzij de bijdrage van de group Hugo ceusters nv.

4.000 €

Boechout - Vremde De speelhoeve steun aan de algemene functionering van de vereniging 
dankzij de bijdrage van Dierickx, leys & cie.

4.000 €

Brasschaat DBc Openluchtopvoeding vzw 
- leren tussen de paarden

steun aan de algemene functionering van de vereniging 
dankzij de bijdrage van Belchim crop Protection nv.

4.000 €

Herentals cAW De Kempen steun aan de algemene functionering van de vereniging 
dankzij de bijdrage van soudal.

4.000 €

Kapellen Home Philippe speth steun aan de algemene functionering van de vereniging 
dankzij de bijdrage van interparking nv.

4.000 €

turnhout Alzheimer liga vlaanderen steun aan de algemene functionering van de vereniging 
dankzij de bijdrage van ravago Distribution center.

4.000 €

STEUNRAAD OOST-VLAANDEREN

DOelstelling Om de activiteiten van de Koning Boudewijnstichting regionaal een grotere bekendheid 
te geven en om via schenkers bijkomende financiële middelen aan te trekken, is in de 
provincie Oost-vlaanderen een steunraad actief.

reAlisAtie(s) > de stichting kan rekenen op de actieve inzet van de steunraad Oost-vlaanderen
> die steunraad werd opgericht door vrijwilligers die de activiteiten van de stichting in de 
eigen regio grotere bekendheid willen geven. regelmatig organiseert hij een galaconcert 
waarvan de opbrengst naar de projecten van de stichting gaat. in 2017 organiseerde de 
steunraad Oost-vlaanderen een gala-avond op 13 september
> daarnaast kent de steunraad Oost-vlaanderen ook financiële steun toe op langere 
termijn aan lokale initiatieven: 9 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 
39.000

steUn

Dendermonde De loft steun aan het project van De loft dankzij de bijdrage 
van vPK Packaging.

3.000 €

Destelbergen Parki’s Kookatelier steun aan het project van Parki’s Kookatelier dankzij de 
bijdrage van vPK Packaging.

2.000 €

Gent Mariam steun aan het project van de vereniging Mariam. 5.000 €

OOBc nieuwe vaart steun aan het project De nieuwe vaart. 5.000 €
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vrienden van villa voortman steun voor het project ‘vrienden van villa voortman’ 
dankzij de bijdrage van Havenbedrijf gent

6.000 €

Gent - sint-Amandsberg De tandem- dienst 
thuisbegeleiding voor 
personen met een 
verstandelijke berperking

steun aan de algemene werking van De tandem 5.000 €

Nazareth Jeugdzorg De liaan steun aan het projet De liaan 5.000 €

Wagenschot steun aan het project van de vereniging ‘Wagenschot’ 
dankzij de bijdrage van vPK Packaging.

3.000 €

temse school zonder pesten steun aan het project ‘school zonder pesten’. 5.000 €

STEUNRAAD WEST-VLAANDEREN

DOelstelling Om de activiteiten van de Koning Boudewijnstichting regionaal een grotere bekendheid 
te geven en om via schenkers bijkomende financiële middelen aan te trekken, is in de 
provincie West-vlaanderen een steunraad actief.

reAlisAtie(s) > de stichting kan rekenen op de actieve inzet van de steunraad West-vlaanderen
> die steunraad werd opgericht door vrijwilligers die de activiteiten van de stichting in de 
eigen regio grotere bekendheid willen geven. Om de twee jaar organiseert de steunraad 
West-vlaanderen een gala-avond waarvan de opbrengst naar de projecten van de 
stichting gaat
> de steunraad West-vlaanderen steunt het streekfonds West-vlaanderen en andere 
lokale projecten

STREEKMOTOR 23 
Partner(s) streekmotor23 werd opgericht door regionaal landschap vlaamse Ardennen, toerisme vlaamse Ardennen en 

streekoverleg Zuid-Oost-vlaanderen, met de steun van Provincie Oost-vlaanderen en KBc

Financiële partner(s) structurele partners: la lorraine Bakery group, vdk bank, Willy naessens group
Zilveren partners: Alsico, Danilith, chokran
Bronzen partners: gFs, vD gereedschappen

DOelstelling streekmotor23 is een streekfonds voor 23 steden en gemeenten van de vlaamse 
Ardennen en de Denderstreek. Het Fonds zamelt geld in bij inwoners en bedrijven, om 
lokale initiatieven te steunen die mens en omgeving ten goede komen. Op die manier wil 
het streekfonds een drijvende kracht zijn in de regio.

reAlisAtie(s) > pilootprojecten ‘streekmotor 23’, lokale projecten die het welzijn van kwetsbare groepen 
bevorderen en de omgeving inzetten als hefboom. vijf projecten werden geselecteerd. 
Deze projecten moesten zelf de helft van de nodige projectmiddelen inzamelen 
met crowdfunding en gebruikten hiervoor een platform op www.streekmotor23.be. 
streekmotor23 verdubbelde het opgehaalde bedrag. vijf projecten voerden een geslaagde 
crowd funding campagne. vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 
37.758 (inclusief crowd funding). een vijfde project wordt in 2018 uitbetaald
> lancering van een nieuwe projectoproep naar individuen en organisaties, selectie in 
2018 

steUn

Brussel De Overmolen therapeutische activiteiten met boerderijdieren 
organiseren voor de vakantiegangers van OvM/De 
Kleppe.

10.076 €

Gavere - Vurste Provinciaat der Broeders van 
liefde - Oc Broeder ebergiste

Aanschaffen van een elektrische fiets met vooraan 
plaats voor een rolstoel, om rolstoelgebruikers en hun 
begeleiders een extra troef te geven om het parkdomein 
en de mooie landelijke omgeving te verkennen.

8.479 €
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Herzele - 
woubrechtegem

leefboerderij De Kanteling 
Herzele

Mensen met een beperking sensibiliseren voor gezonde, 
veilige voeding en de oorsprong ervan en speciaal 
aangepaste activiteiten organiseren rond bessen, fruit 
en noten.

8.849 €

wortegem-Petegem 
- Petegem-aan-de-
schelde

WZc De linde een tuin inrichten met beweegtoestellen die aangepast 
zijn aan de ouderen van het woonzorgcentrum De linde 
én aan mensen met een beperking (g-sport). Bevorderen 
van de contacten. Onderling  en met buurtbewoners, 
seniorengroeperingen en sporters zonder beperking.

10.354 €

STREEKFONDS EEN HART VOOR LIMBURG
Partner(s) Acerta, Aspiravi, carglass, cegeka, coca-cola, concentra Media, Democo, ernst & Young, H. essers, KBc, 

Kumpen, Mathieu gijbels, Jessa Ziekenhuis, steenfabriek vandersanden, Punch Powertrain, cM limburg, 
Konings nv, triXXO

Operationele partner(s) liswood&tache, Provincie limburg, gustus, limburghal, Jansen Drukkerij, Offitel, Krc genk, sint-
Martinusscholen, svi, tvl, Made in limburg, Foederer DFK, Hemera, circuit Zolder

DOelstelling Het streekfonds ‘een Hart voor limburg’ heeft tot doel initiatieven te steunen of te 
ontwikkelen die bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit in limburg, in het 
bijzonder voor de meest kwetsbaren. Om deze doelstelling waar te maken, werft het 
streekfonds op een actieve wijze fondsen in de lokale gemeenschap. Deze middelen 
worden gebruikt om een verscheidenheid van sociaal-maatschappelijke projecten in 
limburg te steunen. Bijkomend tracht het streekfonds het samenleven in de regio te 
versterken en fungeert het als een koepel waaronder heel uiteenlopende initiatieven voor 
het goede doel in limburg kunnen thuishoren.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘een Hart voor limburg’: 80 kansenbevorderende projecten (selectie voor 
de periode 2016/2017 en selectie voor de periode 2017/2018) voor maatschappelijk 
kwetsbare kinderen werden geselecteerd voor een totaalbedrag van € 443.256
> Fondsen onder de koepel van het streekfonds:
>> het nationaal Park Fonds, een gezamenlijk initiatief van het streekfonds en de vzw 
regionaal landschap Kempen & Maasland. Het nationaal Park Fonds wil een actieve en 
duurzame bijdrage leveren aan meer en betere natuur in heel limburg
>> Kinderen van limburg, een subfonds opgericht op initiatief van gouverneur Herman 
reynders dat kinderen uit (kans)arme gezinnen, die in limburg wonen, minstens eenmaal 
per jaar de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan een ontspannende activiteit die voor 
hen niet altijd even toegankelijk is
>> het Dazzling stoneproject, dat in Zuid-india het weeshuis en de school Dazzling stone 
financieel steunt
>> met het Jessa Fonds wil het Jessa Ziekenhuis actief en duurzaam vorm geven aan 
haar betrokkenheid in de samenleving en een maatschappelijke bijdrage leveren door te 
investeren in sociale initiatieven (Fonds actief tot juli 2017)

steUn

Alken FreeM een oude woonwagen ombouwen tot een aantrekkelijke 
en leefbare ‘mobiel’ als aanleiding voor de organisatie 
van een kamp  voor jongeren uit de bijzondere 
jeugdzorg. 

2.500 €

Antwerpen Auxilia De consolidering, uitbreiding en continuïteit van Auxilia 
(een vrijwilligersvereniging die onderwijs geeft aan 
jongeren met beperkte middelen en kansen) verzekeren. 

7.000 €

Auxilia Auxilia, een vrijwilligersvereniging die leerlingen die 
nergens anders terechtkunnen, helpt om betere 
schoolresultaten te behalen, wil uitgroeien tot een 
volwaardige onderwijspartner.

2.000 €

Beringen - Beverlo De terrilling naschoolse activiteiten organiseren voor de 
buurtkinderen om hun brede ontwikkeling te stimuleren. 

5.000 €
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De terrilling naschoolse activiteiten aanbieden om de brede 
ontwikkeling van buurtkinderen te stimuleren, netwerken 
te versterken en de link te leggen naar reguliere 
naschoolse activiteiten.

7.500 €

Beringen - Koersel Avali een zwemwedstrijd organiseren voor personen met een 
verstandelijke beperking. 

1.570 €

Bilzen Molenberg Het preventieproject organiseert wekelijks een 
ontmoetingsgroep voor ouders met kinderen tot 3 jaar 
om de ontwikkeling van het kind en de steun aan de 
ouders te optimaliseren.

1.000 €

Bilzen - Munsterbilzen Medisch centrum st.-Jozef een speeltuin aanleggen voor kinderen van patiënten 
om ouders en kinderen op een gemoedelijke wijze terug 
met elkaar in contact te brengen, om de ziekenhuissfeer 
te doorbreken en om het contact met de psychisch 
zieke ouder of grootouder op een uitnodigende wijze te 
vergemakkelijken zodat ze de voeling met hun familielid 
niet verliezen. 

7.500 €

Diepenbeek sint-gerardusscholen - 
Afdeling BusO

Het project ‘BUsO-FlAsH’ waarbij jongeren met een 
(neuro)motorische beperking de verantwoordleijkheid 
hebben voor hun schoolkrant uitbreiden en aanvullen 
met de ‘BUsO-rADiO’ zodat ze met behulp van 
aangepaste materialen  zelfstandig kunnen fotograferen, 
reportages maken, monteren...

7.500 €

stijn vZW - Dienstencentrum 
sint-gerardus

een dienstencentrum wil oogbesturing gebruiken voor 
kinderen met een bepaalde motorische beperking, 
omdat dit voor hen de enige techniek is om te kunnen 
communiceren.

5.500 €

vZW sint-gerardusscholen een lestuin maken die overloopt in het klaslokaal om 
jongeren met een (neuro)motorische beperking de 
kans te geven om zich al lerend en werkend buiten te 
ontspannen in hun tuintje.

7.500 €

Genk AgB genk/c-mine 
cultuurcentrum

Kunstdocenten rijden met een bakfiets langs sociale 
buurten om met jonge kinderen kunstzinnige activiteiten 
te doen en om hun competenties, wereld en fantasie te 
verruimen.

7.500 €

Autisme limburg Aan kinderen met autisme, tijdens hun activiteiten met 
een pony, spelopdrachten geven om hun motorische, 
cognitieve en emotionele vaardigheden en hun positief 
zelfbeeld te ontwikkelen.

3.500 €

Bethanië een tuin/park inzetten als een uitdagende leeromgeving 
om kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling en 
gedragsverandering.

3.000 €

BusO De Wissel extra investeren in de middelen voor de lessen 
beroepsgerichte vorming om de jongeren van 
opleidingsvorm 2 de best mogelijke voorbereiding te 
geven op tewerkstelling na hun schoolloopbaan. 

6.500 €

cAW limburg Buitenspeeltuigen aankopen voor het doorgangshuis in 
tessenderlo. 

3.500 €

cAW limburg Het project organiseert buiten de gevangenis 
ontspannende en vormende activiteiten voor de partners 
en kinderen van gedetineerden om hen te ondersteunen. 

3.500 €

De regenbOog Bij voorstellingen op speelpleinen en op festiviteiten 
zorgt een speel-o-keet voor handicap-specifiek 
speelgoed om de participatiekansen van kinderen met 
bijzondere prikkelbehoeftes te verhogen.

7.500 €

gigos Jeugdwelzijnswerk 
genk

Kinderen en tieners aanzetten om samen een 
uitdagende kind- en tienervriendelijke speelomgeving te 
creëren met zoveel mogelijk natuurlijke elementen en 
recyclagematerialen.  

7.200 €
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in-Z Kwetsbare kinderen via de onthaalklas laten proeven van 
een breed vrijetijdsaanbod om hun participatie en brede 
talentontwikkeling te bevorderen.

4.274 €

PAs (Pedagogisch Advies en 
stimulering)

Het groepsaanbod intensifiëren door enerzijds de 
kinderen/jongeren in begeleiding een performante 
leerervaring aan te bieden en anderzijds het proces van 
het geleerde bewuster en zichtbaarder te maken voor de 
deelnemers.

7.350 €

PAs (Pedagogisch Advies en 
stimulering)

PAS organiseert een specifieke ondersteuning voor 
kwetsbare, vaak laaggeletterde, zwangere vrouwen 
en hun partner, en wil daarvoor visuele en praktische 
hulpmiddelen aankopen.

3.000 €

turks educatief cultureel 
centrum / tOv genk

versterking van de ouderlijke vaardigheden en van het 
zelfvertrouwen en talentontwikkeling bij turkse kinderen 
en tieners. 

7.500 €

Gent Habbekrats een vormingsproject opstarten voor en door kwetsbare 
jongeren tussen 12 en 18 jaar dat hun zelfredzaamheid 
en weerbaarheid verhoogt door bewust en gezond te 
leren koken. 

5.080 €

Gent - Zwijnaarde solidariteit voor het gezin 
vzw - expertisecentrum 
Kraamzorg Amerijtje

studenten vroedkunde worden als buddy ingezet om 
kwetsbare gezinnen te begeleiden bij alles rond de 
geboorte van een kind, en leren zo zelf de binnenkant 
van armoede kennen.

5.000 €

solidariteit voor het gezin studenten vroedkunde en sociaal verpleegkunde 
ondersteunen kwetsbare gezinnen tijdens 
zwangerschap, geboorte en kraamperiode en helpt hen 
om de weg te vinden naar gezondheidszorg, sociale en 
welzijnsorganisaties.  

5.000 €

Halen twinsporten een sport- en animatiedag organiseren voor kinderen, 
jongeren en volwassenen, al dan niet met een beperking. 

5.000 €

Hasselt Arktos limburg Het Jefhuis biedt jongeren met moeilijkheden 
activiteiten aan als hefboom om in alle rust hun eigen 
talenten te ontdekken zodat ze de kracht vinden om een 
eigen toekomst op te bouwen.

7.500 €

cAD limburg Met een ludiek filmpje ouders en jongeren op een 
laagdrempelige manier sensibiliseren en informeren over 
de risico’s van alcohol en drugs.

5.000 €

Domo Hasselt een Domo-vrijwilliger komt wekelijks als ‘vriend aan 
huis’ bij gezinnen om hen begrip, boeken, waardering 
of speelgoed te geven en om zo samen met het gezin 
uitsluiting tegen te gaan.

7.500 €

KiDs ervaringsgerichte outdoortherapie gebruiken, in plaats 
van verbale therapie, om de band tussen kwetsbare 
ouders en hun kind via de verbinding met de natuur te 
versterken.

5.000 €

Kinderen van limburg De leesvaardigheid van kinderen verbeteren door 
kinderboeken aan te kopen en te verdelen.

3.496 €

Koninklijke sporting Hasselt Het project wil Multimove- en Multiskills-spelvormen 
aanbieden om meer kansarme kinderen te stimuleren 
om sportief te bewegen en zich aan te sluiten bij een 
sportvereniging.

7.500 €

Open thuis limburg Pedagogische ervaringsgerichte activiteiten organiseren 
voor kwetsbare gezinnen waarvan één of beide ouders 
een verstandelijke beperking heeft, om de ouder-
kindrelatie te versterken.

4.500 €
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PAlliOn Kinderen en jongeren betrokken in een palliatieve 
zorgsituatie ondersteunen door hen meer 
verwerkingsmiddelen aan te bieden en door hen 
ervaringen te laten delen met lotgenoten.

3.750 €

sporting Hasselt Kinderen van allochtone ouders of politieke 
vluchtelingen laten kennismaken met sport, cultuur en 
vriendjes en op termijn met een tweede opblaasbaar 
voetbalveld het aanbod verruimen. 

7.000 €

vibez Ondersteuning van het project zodat alle kinderen, ook 
kinderen met een beperking, mee op kamp kunnen 
dankzij inclusie-animatoren. 

7.500 €

Hasselt - wimmertingen De Oever Het oud kloostergebouw een creatieve, inspirerende 
make-over geven om zo de directe omgeving en het 
leefklimaat te laten aansluiten bij de behoeften en de 
mogelijkheden van de jonge nieuwkomers (-16 jaar) die 
zonder familie in België toegekomen zijn.  

7.500 €

Hechtel-eksel g-gym ik ben er ook! tieners met Ass stagemogelijkheden en interne 
opleidingen aanbieden om zich te ontwikkelen tot 
hulptrainer in reguliere sportclubs en hen te laten 
kennismaken met een andere sporttak door middel van 
initiatielessen.  

3.000 €

OcMW Hechtel-eksel vrijwilligers gaan op bezoek bij eenoudergezinnen om 
hen te informeren over hun rechten en sociale voordelen 
en om de armoede te bestrijden.

7.500 €

Heusden-Zolder De Droomboom naschoolse activiteiten en workshops organiseren voor 
de kinderen uit de buurt aan een zo laag mogelijke prijs. 

3.000 €

Muziek voor ieder Kind Uitbreiding en verdieping van Ukeilila, een innovatief 
programma voor muziekeducatie in het basisonderwijs. 

7.500 €

Muziek voor ieder Kind samen musiceren laat kinderen nuttige 
vaardigheden en attitudes ontwikkelen die hun 
maatschappelijke integratie bevorderen: zelfvertrouwen, 
concentratievermogen, verantwoordelijkheidszin, 
discipline, naar elkaar luisteren, samenwerken …

14.500 €

Muziek voor ieder Kind Aan kwetsbare kinderen uit de basisschool 
muzieklessen geven om hun sociale competenties 
te ontwikkelen en hen uitdagen om ook naschools te 
musiceren en grenzen te verleggen.

7.500 €

riMO limburg Kansarme personen uit meerdere limburgse 
gemeenten relatief goedkoop luiers en ander 
babyverzorgingsmateriaal bezorgen door de aankoop 
te centraliseren, de producten op te slaan en te 
distribueren. 

7.500 €

riMO limburg Kinderfietsen toegankelijker maken voor kwetsbare 
kinderen via een fietsdeelsysteem zodat ze zoals alle 
kinderen kunnen leren fietsen, zonder stigma.

6.600 €

Heusden-Zolder - Zolder Art 27 De werking aanpassen aan de huidige noden van 
kansarme kinderen in een steeds veranderende en meer 
complexe samenleving. 

5.440 €

Art 27 een zomerschool organiseren om het nederlands van 
kansarme kinderen al spelend in te oefenen en om hun 
sociale vaardigheden en maatschappelijke participatie 
te stimuleren.

2.800 €

Houthalen-Helchteren Buidtelberg leerlingen met een gedragsstoornis, socio-emotionele 
stoornis en autisme creëren samen met de leerkrachten 
een rust/werkplek in het groen, voorzien van een 
moestuin, kippenren, voederplaatsen, zit/werkbanken, ...

5.000 €



ActiviteitenverslAg 2017 : uw selectie 

216/293

Kermt - Kuringen g-Karate vzw een opleiding tot hulptrainer g-karate uitwerken voor 
mensen uit de sociale sector zonder karatekennis, om 
meer geïnteresseerde kinderen te kunnen bereiken en 
begeleiden.

7.500 €

Kermt - spalbeek Bazarts De hangar rolstoelvriendelijk maken en kinderen uit het 
bijzonder onderwijs ook de weg laten vinden naar het 
atelier.  

7.500 €

Kinrooi Jeugdtehuis een speciale ouder-kind activiteit op verplaatsing 
organiseren, liefst met een overnachting erbij om de 
kinderen een unieke ervaring te kunnen bezorgen samen 
met hun ouders maar met de ondersteuning vanuit hun 
vertrouwde begeleiding.  

3.546 €

Jeugdzorgcentrum een prikkelende activiteitentuin in de openlucht creëren 
om kinderen van 0 tot 6 jaar te leren hun hele lichaam en 
al hun zintuigen ten volle te gebruiken.

3.000 €

Kortessem internaat De Dageraad Activiteiten organiseren waarbij iedereen leert omgaan 
met het belang van samenwerken - respect voor 
ieders eigenheid - verlies en winsituatie, en waarbij 
de ontwikkeling van creativiteit, zelfvertrouwen en 
socialisatie centraal staan. 

3.000 €

MPi De Dageraad Jongeren met een beperking activiteiten aanbieden 
waaraan elk kind volgens zijn eigen kunnen en leeftijd 
met plezier, en respect voor de anderen, kan deelnemen.

3.000 €

lanaken Kompas - Onthaal-, Oriëntatie- 
en Observatiecentrum

Het limburgs Platform Bijzondere Jeugdzorg  wil in 
het kader van sensibilisering samen met villa Basta,  
limburgse Hogescholen, Ouderparticipatie Jeugdhulp, 
vzw Cachet en Gezinsbond een 10-tal filmpjes maken 
om informatie over de jeugdhulp op een toegankelijke 
wijze te verschaffen en maatschappelijk kwetsbare 
jongeren in een positief daglicht te plaatsen.

5.000 €

leopoldsburg - Heppen gO! Autonoom internaat De 
immert

een internaat voor kinderen van 6 tot 18 jaar uit 
alle lagen van de bevolking, wil lees-, relax- en 
spelletjeshoeken maken om hun ontplooiingskansen te 
bevorderen.

6.000 €

lommel Akindo Zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden aan 
maatschappelijk kwetsbare jongeren. 

3.750 €

cig De Zeshoek een kindvriendelijke speeltuin aanleggen om kinderen 
aan te zetten om buiten te spelen en de  sociale 
interactie te bevorderen en om ook de ouders te 
stimuleren om met hun kinderen te spelen, ravotten, 
genieten, ...  

2.500 €

lummen O.c. sint-Ferdinand reünie van alle jongeren van sint-Ferdinand die ooit mee 
op paardenkamp gingen. 

7.500 €

O.c. sint-Ferdinand Organiseren van een paardenkamp om het 
zelfvertrouwen, de zelfreflectie- en beheersing van 
de jongeren in het opvangcentrum tijdens het hele 
schooljaar een boost te geven.

7.500 €

Maaseik Dienstencentrum ter engelen Maatschappelijk kwetsbare jongeren met een 
verstandelijke handicap en/of emotionele problemen 
volgen een driejarig programma met gerichte, 
uitdagende dagactiviteiten in het binnenland als 
voorbereiding op een meerdaagse voettocht in het 
buitenland. 

7.500 €

Maaseik - Neeroeteren iktic tourettevereniging België Opstellen van een ‘handleiding’ voor onderwijsmensen 
om te weten hoe ze in bepaalde situaties moeten 
omgaan met leerlingen met tourette.

7.500 €

Maasmechelen Provinciale technische 
school Maasmechelen

vrijetijdsbesteding organiseren voor anderstalige 
kinderen en jongeren tussen 12 en 18 jaar.  

3.600 €
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thebe een oud minibusje ombouwen tot een reach Out 
Mobiel met sport- en spelmateriaal zodat er altijd 
activiteiten mogelijk zijn voor de tieners en jongeren uit 
verschillende Maasmechelse wijken. 

7.500 €

Mechelen rode Kruis vlaanderen Focussen op de innerlijke krachten en talenten van 
de kinderen en jongeren die in het opvangcentrum 
verblijven en proberen die naar buiten te brengen voor 
zichzelf, in het opvangcentrum en in hun omgeving. 

4.200 €

rode Kruis vlaanderen Proactief wegwerken van drempels (stigmatisering, laag 
zelfbeeld, gebrek aan succeservaringen) om sportclubs 
toegankelijker te maken voor kwetsbare jongeren.

7.500 €

rode Kruis-vlaanderen - 
Opvangcentrum valkenhof

Het fietsproject wil kinderen en jongeren uit een Rode 
Kruisopvangcentrum de kans geven om zich veilig te 
verplaatsen en om deel te nemen aan het leven in de 
gemeente.

6.800 €

Meeuwen-Gruitrode - 
Gruitrode

Judoclub Meeuwen-gruitrode steun aan de organisatie van het internationaal g-judo 
tornooi en via differentiatie en extra begeleiding 
personen met een beperking integreren.

1.500 €

Neerpelt Hockeyclub Phoenix neerpelt Aan kinderen en jongeren met een beperking de kans 
bieden om onder professionele begeleiding te leren 
hockeyen en zo te genieten van deze groepssport, zich 
te integreren in de club en in de maatschappij. 

1.500 €

Opglabbeek Het steger De muna.cook mobiel uitbouwen om vaktechnische 
workshops voor kwetsbare kinderen en jongeren te 
vergemakkelijken. 

7.500 €

Het steger samen met de kinderen en jongeren een buitenatelier 
bouwen en de toeleiding van jongeren vanuit de zorg 
verbeteren door workshops te organiseren.

7.500 €

Overpelt Dienstencentrum st.-Oda - 
vzw stijn

skyceilings plaatsen om de dag/nachtbeleving van 
bedlegerige patiënten die vaak alleen naar het plafond 
kunnen kijken, te optimaliseren.

7.500 €

Peer BUsO sint-elisabeth vakantieopvang organiseren voor jongeren met een 
mentale beperking en/of autisme. 

2.800 €

BUsO sint-elisabeth een school voor jongeren met een beperking organiseert 
een integratiesportdag met jongeren zonder een 
beperking om op een plezierige manier met elkaar te 
leren omgaan.

2.000 €

Daidalos een groep jongeren een traject van een 10-tal sessies 
aanbieden om als groep verschillende sporten, elkaar en 
zichzelf te leren kennen.

3.000 €

schaarbeek Kind en Preventie Werken met een groep van kwetsbare gezinnen met 
kinderen van 0 tot 3 jaar om hun sociale uitsluiting te 
voorkomen door hun opvoedingsvaardigheden en kennis 
te versterken.

7.500 €

sint-truiden De egeltjes een ruimte inrichten met pedagogisch begeleidings- 
en spelmateriaal die kansen biedt tot ontmoeting en 
pedagogische versterking voor ouders van kwetsbare 
gezinnen en ouders van kinderen met een beperking. 

7.500 €

De egeltjes een nieuwe speel-leertuin, met de hulp van de ouders, 
inrichten om de opgevangen kinderen de kans te geven 
om zich buiten te ontplooien en om de ouder-kindrelatie 
te versterken.

7.500 €

sOlv campus De regenboog Met een genormeerd testsysteem de leerlingen 
met een beperking helpen om hun vermogen tot 
werken te maximaliseren en zo komen tot een betere 
werkafstemming en arbeidsintegratie. 

7.500 €
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STREEKFONDS WEST-VLAANDEREN
Partner(s) stichtende partners :

Hoprom nv, ivc nv, Koning Boudewijnstichting, levi strauss europe, roularta Media group, Westvlees nv, 
steunraad West-vlaanderen voor de Koning Boudewijnstichting
structurele Partners:
Allia insurance Brokers nv,  Damier nv, ing België nv, Kiwanis Yzer-Diksmuide, Koramic Holding nv, lions club 
De Haan-Permekeland, Mulders nv, Provincie West-vlaanderen
steunende Partners :
nv Bekaert, Belfius, Beltherm nv, BnP Paribas Fortis, confederatie Bouw West-vlaanderen, nv Deceuninck, 
eY (ernst &Young), Focus Advertising, Focus & Wtv, Food invest international nv, galloo recycling nv, infrax, 
KBc Bank nv, Kiwanis West-vlaanderen, Krant van West-vlaanderen, lapauw nv, lions club roeselare, Makkie 
cvBA, Matexi nv, Meuleman, nv Michel van De Wiele, regionale Media Maatschappij, rotary club Kortrijk 
groeninge, rotary club Menen, sea-invest nv, tWice, vandecasteele Houtimport, vandemoortele nv, vOKA 
West-vlaanderen, Wvi – de West-vlaamse intercommunale, De streekkrant/De Zondag

DOelstelling Het streekfonds slaat een brug tussen mensen uit dezelfde streek door filantropen 
de mogelijkheid te geven initiatieven te ondersteunen die resulteren in duurzame 
oplossingen en door projecten te ontwikkelen waar heel de streek voordeel bij heeft.

reAlisAtie(s) > ‘een Hart voor West-vlaanderen’, lanceren van een projectoproep voor steun aan 
projecten ten voordele van kinderen en jongeren die maatschappelijk kwetsbaar zijn: 
15 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 145.744. in samenwerking met 
roularta en de Provincie West-vlaanderen
> ‘Foodloose’: de Provincie West-vlaanderen en het streekfonds West-vlaanderen 
werken samen aan de ontwikkeling van een strategie rond efficiënter omgaan 
met voedseloverschotten in West-vlaanderen. Dit in samenwerking met 
verschillende partners die deze problematiek nauw ter harte nemen en zich 
engageren om zoveel mogelijk linken te leggen tussen de voedingsindustrie en de 
voedselbedelingsorganisaties in West-vlaanderen
> ‘De Muziekbank’: een initiatief van het streekfonds West-vlaanderen in samenwerking 
met Festival Dranouter. via ‘De Muziekbank’ worden middelen ingezameld voor de 
aankoop van muziekinstrumenten voor kansarme kinderen en/of jongeren in West-
vlaanderen. Het project sluit aan bij de actie ‘een Hart voor West-vlaanderen’ 
> beheer van het Fonds Yes You can dat middelen verzamelt ten voordele van projecten 
voor mensen in kansarmoede. Ze mikken hierbij vooral op organisaties of initiatieven die 
mensen de kans geven om er zelf weer bovenop te geraken
> MyMachine: MyMachine is een initiatief van het streekfonds West-vlaanderen, 
intercommunale leiedal en Howest, dat creativiteit en ondernemerschap in het onderwijs 
wil stimuleren en door de vn werd bekroond als ‘worldwide example to promote creativity 
in education’. Met de steun van de vlaamse regering (Agentschap Ondernemen) en 
diverse corporate partners

steUn

Bellegem Koniklijke geschied en 
Oudheidkundige Kring kortrijk

een tentoonstelling maken met reproducties van 
middeleeuwse beelhouwwerken dankzij 3D scan en - 
prints, een verklarende studie en publicatie maken en 
een colloquim organiseren.

3.025 €

Bredene Koninklijk Werk iBis Het fietspark uitbreiden en tijdig herstellen. 5.000 €

Brugge vereniging ‘t sas Een elektrische bakfiets kopen om voedseloverschotten 
op te halen voor de sociale kruidenier De Kaba of voor 
andere voedselverdelingsinitiatieven in de Brugse regio.

3.100 €

vereniging ‘t sas Omvormen van een caravan tot een mobiele kookkeet 
om kwetsbare mensen de kans te geven om op basis 
van voedseloverschotten voor zichzelf een gezonde en 
goedkope maaltijd te bereiden.

7.650 €

Diksmuide interlokale vereniging 
Westhoekpersoneel

De hulpvragen naar voeding enerzijds en de aangeboden 
voedingswaren anderzijds in kaart brengen, en de 
verdeling van voedselpakketten professionaliseren.

25.000 €
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Gent - Gentbrugge iDrOPs gent Jonge kansarmen ondersteunen bij hun zoektocht naar 
een job door hen hun talenten en de wereld van het 
ondernemerschap te laten ontdekken en hen aan te 
moedigen om na te denken over hun toekomst en om 
nieuwe digitale vaardigheden te verwerven.

5.000 €

Kortrijk Beschermcomité Oikonde 
Kortrijk

startpakketten aankopen voor kansarme mannen 
die na een periode van begeleid wonen opnieuw op 
zelfstandige basis willen integreren in de samenleving.

3.500 €

sint-Michiel Agape vluchtelingen ondersteunen in hun zoektocht naar 
een woning en een school, hen begeleiden bij de 
administratieve en professionele procedures en hen 
helpen bij het ontdekken van hun nieuwe omgeving.

2.500 €

student Academy Mercurius - 
lionsclub Kortrijk Mercurius

Steun aan jongeren die door financiële problemen 
moeite hebben om hogere studies te volgen.

10.000 €

teJO laagdrempelige, psychotherapeutische hulpverlening 
aanbieden aan jongeren tussen 10 en 20 jaar die 
kortdurend, onmiddellijk, anoniem en gratis is.

3.342 €

Welzijn13 een distributienetwerk organiseren voor 
voedselherverdeling voor kansarmen in Zuid-West-
vlaanderen.

25.000 €

Wilde Westen Organisatie van het Heartbeats Festival om een 
gemengd Frans-Belgisch publiek op een feestelijke 
manier samen te brengen en zo voeding te geven aan 
het begrip eurometropool, dit evenement hét symbool 
te laten zijn van hoe deze eurometropool ook op 
cultureel vlak levendig en toegankelijk kan zijn voor 
maatschappelijk kansarme groepen.

14.285 €

Kuurne voedselbank West-
vlaanderen

Deelname in de werkingskosten van een 
koelvrachtwagen die verse en diepvriesproducten levert 
aan voedselbanken in West-vlaanderen.

10.000 €

Menen Welzijnsschakel grenslicht Kooklessen organiseren voor kansarme personen. 3.342 €

Oostende sociaal huis Oostende verzamelen van voedseloverschotten bij winkels en 
lokale grootwarenhuizen en die herverdelen onder 
kansarmen.

25.000 €

FONDS FAMILIE NICOLAS DEHU

DOelstelling Onderwijs- en vrijetijdsprojecten voor kinderen en jongeren uit Maurage, een 
deelgemeente van la louvière.

reAlisAtie(s) > toekennen van een consultatieopdracht aan crèchinvest voor de inplanting van een 
crèche in Maurage
> voorbereidende werken voor de bouw van een crèche in Maurage op een terrein dat 
toebehoort aan het Fonds en dichtbij de school van etincelle
> dertien projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 318.950, waarvan 2 een 
gezamenlijke steun van verschillende Fondsen

steUn

Brussel Action vivre ensemble noodopvang organiseren voor vrouwen en kinderen die 
het slachtoffer werden van huiselijk  geweld en hen een 
kader aanbieden om hun leven opnieuw op de rails te 
zetten.

750 €

Action vivre ensemble Opvangen van en bescherming bieden aan vrouwen en 
kinderen die het slachtoffer werden van huiselijk geweld.

750 €

entraide et Fraternité Boeren sensibiliseren voor opleidingen voor duurzame 
landbouwpraktijken om bij te dragen aan de 
voedselsoevereiniteit in Madagscar.

750 €
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Fonds de la recherche 
Scientifique

Fondsen verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek 
naar kanker en meer bepaald naar leukemie bij kinderen 
en volwassenen.

1.500 €

elsene Handicap international een fototentoonstelling organiseren om het belang te 
tonen van spelen voor kinderen met of zonder beperking 
en ongeacht hun afkomst.

750 €

Médecins sans Frontières Aankopen van materiaal voor het ziekenhuis van 
Kabinda in Kinshasa (Drc), verzorgen van mensen met 
AiDs, ontwikkelen van de screening, en de bevolking 
sensibiliseren en responsabiliseren. gezamenlijke steun 
van het Fonds steldust, het Fonds raadsheer carlos 
Danneels, het Fonds D.v., het Fonds Julia ertryckx, het 
Fonds Familie nicolas Dehu, het Fonds Fruit de deux 
vies, het Fonds M. Waeyenborghs en het Fonds Arlette 
lemaître.

131.200 €

Houdeng-Goegnies - 
Maurage

comité scolaire de l ‘école 
paroissiale libre de Maurage

nieuwe meubels kopen en de school uitbreiden. 40.000 €

société de saint-vincent de 
Paul, coeurs en cordée

strijden tegen armoede. 7.500 €

Union musicale maurageoise Animaties, concerten en evenementen organiseren 
met een filharmonisch concert en jonge muzikanten 
begeleiden.

3.000 €

Houdeng-Goegnies - 
strépy-Bracquegnies

Association des oeuvres 
Paroissiales de strépy-
Bracquegnies

De takenscholen en vriendschappelijke bijeenkomsten 
voor mensen met een beperking ondersteunen.

1.500 €

la louvière Utopie Kansarmen helpen door een takenschool op te richten 
en verschillende diensten aan te bieden (voedselbank, 
naai-en kookateliers, vestiaire, meubels…).

7.500 €

sint-lambrechts-
woluwe

nos Petits Orphelins structurele hulp aanbieden aan weeskinderen of in de 
steek gelaten kinderen in de caraïben en in negen landen 
van latijns-Amerika.

750 €

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

Action Damien versterken van de screening van lepra en tuberculose en 
behandelen van zieken in de evenaarsprovincie in Drc. 
gezamenlijke steun van het Fonds richard Depasse, het 
Fonds Familie nicolas Dehu, het Fonds Pro veritate, het 
Fund JMJs Breugelmans, het Fonds Damman latrique, 
het Fonds steldust en het  Fonds lucie en Monique 
louette.

123.000 €

DELHAIZE FONDS
Partner(s) Oprichter: Delhaize

DOelstelling steun aan mensen die zich inzetten voor het welzijn en het harmonieus samenleven van 
verschillende generaties, culturen of sociaal-economische milieus in hun dorp of wijk.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Delhaize Fonds’: 34 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 
122.827.

steUn

Antwerpen - Borgerhout Kopspel Jongerenorganisaties bouwen oude spoorwegwagons 
om tot een nieuw jeugdcentrum, dat een winterfestival 
en een werking voor tienermeisjes zal organiseren.

5.000 €

Beauraing service de prévention et 
d’accompagnement “l’autre 
sens”

via debatten, creatieve workshops en het maken van 
een kortfilm laten jongeren aan de gewone mensen zien 
dat ze zich willen integreren in de buurt.

4.000 €

Beringen - Beverlo De terrilling Kinderen uit de mijnstreek bedenken en organiseren 
in de naschoolse opvang, samen met ouders en 
buurtbewoners, een zomerkamp en -feest.

3.000 €
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Brugge - sint-Kruis Woesh Kwetsbare kinderen maken kennis met circusacts 
dankzij een bakfiets vol circusmateriaal, die rondtoert in 
de probleemwijken van Oostende.

4.000 €

Brussel - Haren gemeenschapscentrum De 
linde

Kwetsbare kinderen en jongeren nieuwe competenties 
inzake mediacommunicatie aanleren en deze gebruiken 
om bruggen te bouwen binnen de lokale gemeenschap.

4.000 €

Daverdisse cotyledon Jonge en volwassen dorpsbewoners bouwen samen, 
met gerecycleerd materiaal, een woonwagen die zal 
dienen als rondreizende spelotheek.

4.000 €

Dison centre d’expression et de 
créativité - les Ateliers

groot en klein, uit verschillende culturen, beschilderen 
samen straatstenen die kleur brengen in de trottoirs en 
zo de aantrekkingskracht van de stad versterken.

3.137 €

eupen Animationszentrum ephata Jongeren creëren intergenerationele en interculturele 
ontmoetingskansen in hun buurt en breiden het 
bestaande aanbod uit.

4.000 €

Gembloux resanesco een compostbak aanleggen in de openbare 
gemeenschapstuin van het parc de la closière om 
gezonde compost te kunnen maken en een systeem 
aanleggen voor de recuperatie van regenwater.

1.350 €

Genappe le Bug-1 Jongeren van genappe organiseren participatieve 
evenementen in de sociale wijken en zoeken aldus naar 
kwetsbare jongeren om de sociale mix in het jeugdhuis 
te versterken.

4.000 €

Gent circusplaneet Buurtbewoners doen als kijker en als actor mee aan een 
laagdrempelig circusfestival in Malem, een wijk met een 
erg diverse bevolking.

4.500 €

scouts Meulestede in het kader van een inclusieve jeugdwerking gaan 
kinderen en hun leiding, met een diverse achtergrond en 
met/zonder een beperking, samen op scoutskamp.

2.505 €

Gent - sint-Amandsberg vOnX Jongeren met een beperking inzicht geven in hun 
talenten en hun kansen om vrijwilligerswerk te doen met 
de steun van een buddy.

4.000 €

izegem FOs de jakketoes Maandelijks organiseert de jeugdbeweging, in 
samenwerking met diverse kansengroepen, in de stad 
een laagdrempelige open zangsessie waar jong en oud 
samen zingen.

3.000 €

liège centre d’Action laïque de la 
Province de liège

Op een grote diversiteitsparade in seraing tonen een 
zestigtal kinderen een door hen geïnspireerde evocatie 
van de vier seizoenen van de natuur in hun gemeente.

4.000 €

compagnie les voisins Kwetsbare jongeren krijgen drie maanden de tijd om een 
‘theater- en multimedia’-event te creëren, dat zal te zien 
zijn bij een geleide wandeling door hun buurt.

4.000 €

lokeren Jeugdclubs Wekelijks komen jongeren met een diverse achtergrond 
samen om te koken en te eten en tweemaandelijks 
koken de jongeren voor de buurt.

5.000 €

Mechelen emmaüs Jeugdzorg Minderjarige Afghaanse jongeren worden gehuisvest 
vlakbij een tehuis voor bijzondere jeugdzorg om samen 
deel te nemen aan activiteiten in de buurt.

5.000 €

Moorslede - Dadizele Mariënstede een huis wordt verbouwd tot dorpsbioscoop en 
ontmoetings- en uitwisselingsplek voor jongeren met en 
zonder beperking, chiro, lagere school en jeugdhuis.

4.000 €

Namur AMO Passages Kinderen van 6 tot 12 jaar maken een ‘volkslied’ om de 
identiteit en de verbondenheid in hun wijk te versterken, 
en verspreiden het ook via een videoclip.

4.000 €

Oudergem conseil Jeunesse 
Développement

in drie provincies leren groepen van vroegtijdige 
schoolverlaters en minderjarige vluchtelingen hoe ze een 
eigen plaats kunnen verwerven in de maatschappij.

3.000 €
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Raeren Maldinger Karin vrouwelijke vluchtelingen en lokale vrouwen, tussen 
11 en 85 jaar, ontmoeten elkaar in een kookproject en 
worden vrienden.

4.000 €

sint-Gillis Ouladhaj m’hend Yassin club cureghem organiseert ‘s avonds sociale en 
sportieve activiteiten voor kinderen en volwassenen en 
ook voor alle leeftijden samen.

2.500 €

sint-Jans-Molenbeek D’Broej Jongeren in Molenbeek hebben oog voor eenzame 
ouderen en organiseren een multicultureel wijkfeest met 
jong en oud, en vele partnerorganisaties.

4.000 €

Jes Jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs nemen 
‘s avonds vrijwillig deel aan een muziekproject, dat ze  
verder willen uitbouwen en tonen.

2.300 €

ukkel nighthawks Jongeren uit Jette krijgen carte blanche om een video 
te maken die gaat over de geschiedenis en/of bewoners 
van hun buurt en bijdraagt tot de sociale cohesie.

4.000 €

Viroinval - Dourbes Association des parents de 
l’école de Dourbes

Kinderen in de dagopvang de kans geven om zich te 
ontplooien in de vrije natuur en om voedselverspilling 
tegen te gaan, net zoals in de film “Demain”.

2.035 €

Vorst AXOsO Het groot kinderorkest in de Marollen wil zich omvormen 
tot een intergenerationeel orkest dat open staat voor 
mensen van de derde leeftijd voor hun verrijkende en 
positieve inbreng.

3.000 €

Une Maison en plus in creatieve workshops drukken kinderen uit een 
volkswijk in vorst hun verlangens, wensen en eisen voor 
hun buurt uit op tassen, affiches, flyers en stickers.

3.500 €

willebroek Kaaimannen vzw in een streek met veel kansarmoede oefenen 
kinderen uit verschillende culturen circusnummers 
in: een betaalbare hobby die kan leiden tot een eigen 
circusproject.

3.000 €

GROOt-HeRtOGDOM 
luXeMBuRG

4motion Jongeren van 16 tot 25 jaar die opgeleid zijn als 
diversiteitsambassadeur krijgen de kans om in hun 
gemeenschap workshops te organiseren over inclusie.

4.500 €

Maison d’Afrique luxembourg in een zogeheten “levende bibliotheek” praten jonge 
talenten over hun beslissende keuzes en engagement en 
debatteren met het publiek.

4.500 €

sPOrtUnitY sportactiviteiten organiseren voor jongeren uit 
vluchtelingengezinnen én voor de lokale bevolking om 
de integratie van nieuwkomers te stimuleren.

5.000 €

Weber-sinner edith caritas, een intergenerationeel project dat  ouderen, 
kansarmen en internationale studenten huisvest  
in eenzelfde gebouw, wil via een zomerfeest de 
buurtbewoners betrekken bij haar werking.

1.000 €

FONDS ALAIN DE PAUW

DOelstelling Brusselaars aanmoedigen om hun leiderschapscapaciteiten te gebruiken en zo anderen 
oproepen om projecten op touw te zetten om het leven in hun buurt aangenamer te 
maken.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds Alain De Pauw - Oproep voor sociale ondernemers in Brussel’, een 
oproep voor leidersfiguren met sociaal engagement die een initiatief willen opzetten dat 
een positieve verandering in hun Brusselse wijk beoogt en de sociale cohesie bevordert: 6 
projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 21.875.

steUn

Brussel Bouhnani Ahmed De dynamiek van de biodiversiteit van de site van de 
oude zeepfabriek Heymans overbrengen en uitbreiden 
naar de wijk Anderlechtsepoort.

4.875 €
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schaarbeek Delahaut Anne-clémentine een boomgaard en gemeenschappelijke bakmoestuin 
aanleggen volgens de principes van de permacultuur 
en in samenwerking met de bewoners, handelaars en 
verenigingen.

5.000 €

Donckels Fanny een ruimte aanbieden waar kunstenaars terecht kunnen 
om creatief te zijn en waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten bij lezingen, tentoonstellingen ...

2.500 €

sint-Jans-Molenbeek Meslay camille een serie muurtekeningen maken om de Maritiemwijk te 
verfraaien en een persoonlijke identiteit te geven.

5.000 €

sint-lambrechts-
woluwe

gonnissen Diana Zing-, dans- en muziekworkshops organiseren die 
toegankelijk zijn voor iedereen om een gevoel van 
eenheid te creëren en bij te dragen tot een persoonlijk 
engagement.

2.500 €

Vorst Ouedraogo Boureima Workshops organiseren om de levenskwaliteit van de 
jongeren die in het gebouw wonen, te verhogen en bij 
te dragen tot een mooiere en propere leefomgeving en 
proberen door middel van filmopnames ook families, 
ouders en buurtbewoners bij het project te betrekken.

2.000 €

FONDS EUROPESE WIJK

DOelstelling De doelstelling van het Fonds is het globale imago van de europese Wijk te verbeteren. 
Het bekommert zich om het imago van Brussel als europese en internationale hoofdstad 
van België en wil een draaischijf zijn tussen de publieke en de privébelangen in de wijk. 
Het Fonds werkt rond drie thema’s: het gemengd gebruik en de bestemming van de 
gebouwen herstellen, door in te zetten op de herontwikkeling van alle aspecten van het 
stadsleven; de stedenbouwkundige kwaliteit van nieuwe immobiliënprojecten behartigen, 
zowel van de openbare ruimte als van privéontwikkelaars; de mobiliteit verbeteren.

reAlisAtie(s) > het Fonds start in samenwerking met Perspective.brussels en de stad Brussel een 
reeks participatieve workshops rond verschillende thema’s (architectuur, huisvesting voor 
stagiairs, Maalbeekas ...). in aanloop naar de eerste workshop (integratie van expats in 
het sociale en culturele leven van Brussel) heeft het Fonds interviews afgenomen met 
verschillende expats. De conclusies van die interviews zijn in de vorm van radio-opnames 
gebundeld op de website ateliers-bruxelles-europe.be.  Deze informatie zal als input 
dienen voor de workshop die op haar beurt moet uitmonden in innovatieve projecten en 
prototypes
> het Fonds heeft een expositie uitgewerkt en geopend in het schuman station van de 
nMBs, die toelicht waarom de europese instellingen zich in de wijk hebben gevestigd
> de vzw eQuama (european Quarter Area Management Association), die door het 
Fonds in het leven is geroepen, brengt mensen samen in de publieke ruimte via tijdelijke 
interventies en evenementen. De vzw heeft in 2017 een innovatief stadsmeubel 
ontworpen dat zal dienen als plek in de publieke ruimte waar culturele evenementen 
kunnen plaatsvinden

FONDS ANDRÉ HABAY

DOelstelling Organisatie ondersteunen van culturele manifestaties in geldenaken, ten voordele van 
lokale projecten. De winst van de culturele manifestaties gaat naar sociale werken in de 
streek, die al dan niet werden geselecteerd door de Koning Boudewijnstichting.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 5.500.

steUn

Jodoigne centre culturel de Jodoigne Organisatie van het weekend ‘Quartier en fête’ in 
Jauchelette waarbij de bewoners hun deur openzetten 
en hun passie, artistiek werk, beroep, hobby, 
verzameling, tuin, dorp,… tonen.

3.000 €
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centre culturel de Jodoigne een concert organiseren van Jacques stotzem naar 
aanleiding van de dertigste verjaardag van de vzw notre 
Maison die personen opvangt die ouder zijn dan 18 en 
een lichte of matige mentale beperking hebben.

2.500 €

FONDS ‘ T MUZENESTJE

DOelstelling Het Fonds steunt projecten die een warme, menselijke boodschap brengen voor de lokale 
bevolking in de streek van roeselare.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 2.610.

steUn

Roeselare el camino del corazon landbouwprojecten steunen in san Hilario (el salvador) 
en studiebeurzen uitreiken aan de lokale jeugd.

2.610 €

FONDS PIERRE FRANÇOIS TILMON 

DOelstelling Het Fonds tilmon is actief in twee actiedomeinen:
- economische herstructurering stimuleren en tewerkstelling creëren in de streek Bergen-
Borinage 
- aankoop, conservatie en restauratie van cultureel erfgoed in musea van namen
Meer informatie over het Fonds bij de actiedomeinen ‘Maatschappelijk engagement - 
lokaal engagement’ en bij ‘erfgoed - roerend erfgoed’

reAlisAtie(s) > activiteiten in de streek van Bergen:
>> 22 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 147.972
> meer informatie over de activiteiten in namen, zie actiedomein ‘erfgoed’

steUn

Bernissart - Harchies sainte Union de Dour Materiaal aanschaffen voor het fysicalaboratorium. 950 €

chièvres ices/lycée Jeanne Dufrasne 
- Quaregnon

De wetenschappelijke afdeling van het lyceum nieuw 
leven inblazen en nieuw materiaal aankopen dat beter is 
aangepast aan de huidige fysicalessen.

950 €

Frameries - sars-la-
Bruyère

ecole du Futur Paola Boera studiemateriaal aankopen rond elektromagnetisme en 
bewegingsleer.

950 €

Mons Association des ingénieurs de 
la Faculté Polytechnique de 
Mons (AiMs)

Duo’s die bestaan uit Polytechstudenten of leerlingen uit 
het secundair onderwijs en beroepsingenieurs delen hun 
ervaringen over de ontdekking van het ingenieursberoep 
en de technologische ontwikkeling in een professioneel 
kader.

35.000 €

Athenée royal M. Bervoets Uitrusting van het fysicalaboratorium van het vijfde jaar 
secundair.

950 €

cHr Mons - Hainaut vanaf de geboorte inspelen op de intelligentie en de 
interesse van de allerkleinsten  voor wetenschappen en 
wiskunde, en hen meteen al laten zien hoe fascinerend, 
ontspannend en creatief die kunnen zijn.

40.000 €

institut d’enseignement 
secondaire Paramédical 
Provincial à Mons (iesPP) - 
nursing

tools ter beschikking stellen van de leerlingen om hen te 
helpen om fysica beter te begrijpen en graag te doen.

950 €

institut du sacré cœur de 
Mons

Materiaal aankopen om de lessen fysica van het vijfde 
secundair te verbeteren.

950 €

la Maison de l’entreprise een wedstrijd organiseren voor  ondernemingsprojecten 
die bedacht werden door studenten hoger onderwijs.

5.500 €

sacré coeur de Mons Materiaal aankopen om de lessen fysica van het vijfde 
jaar secundair te verbeteren.

950 €

Ucl Mons Onderzoeksproject om de ontwikkeling van een 
wiskundetaal bij jonge kinderen in de crèche te 
stimuleren.

2.500 €
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Ucl Mons Het aantal jonge deelnemers aan een pilootles 
ondernemerschap uitbreiden met het oog op een 
samenwerking tussen universiteitsstudenten en 
studenten rhetorica van het secundair onderwijs die 
mini-ondernemingen ontwikkelen.

1.000 €

Université de Mons Deelname van zeven Waalse jongeren aan een 
internationale robotwedstrijd in Washington.

2.222 €

Université de Mons De fysicalessen van het 5e jaar wetenschappen 
uitdiepen door tijdens het leerproces technologische 
tools en de integratiemethodes van die tools aan te 
reiken, vooral in het kader van computerworkshops en 
initiatielessen Fablab en Arduino.

8.000 €

Université de Mons Wetenschappelijke en technologische activiteiten 
organiseren voor meer dan 70 jongeren tussen 8 
en 18 jaar (vooral uit Henegouwen),  elektronische 
toepassingen ontwikkelen gebaseerd op de 
Arduinotechnologie waardoor een expertise op dat vlak 
kan worden ontwikkeld en opleidingen voorstellen aan 
leerkrachten uit het secundair  onderwijs.

2.850 €

Mons - Maisières collège saint stanislas De lessen fysica van het vijfde jaar ondersteunen door 
het inzetten van multimedia, door demonstratiemateriaal 
aan te kopen en door leerlingen toegang te geven tot 
referentie- of studieboeken.

950 €

Mons - saint-
symphorien

collège saint stanislas robot kits en verschillende sensoren (temperatuur, 
druk, ultrasone stralingen, …) aankopen zodat leerlingen 
kunnen leren om robots te bouwen en programmeren.

950 €

Quaregnon entr’Aide exacte en experimentele wiskunde laten (her)ontdekken 
door jongeren en families om de interesse voor 
wetenschappelijke, technologische en wiskundige 
richtingen aan te wakkeren.

30.000 €

Quiévrain ecole du Futur Paola Boera laboratoriummateriaal aankopen voor onderzoek naar 
electromagnetisme en bewegingsleer.

950 €

saint-Ghislain Athenée royal de saint-
ghislain

Materiaal aankopen voor de fysicalaboratoria van het 
vijfde secundair.

9.500 €

collège sainte-Marie à saint 
ghislain

Materiaal aankopen voor het fysicalaboratorium. 950 €

institut saint Joseph een projector, een computer en optisch en ander 
materiaal aankopen voor de lessen fysica.

950 €

FONDS URBAN INNOVATION LAB 

DOelstelling steun aan projecten van individuen en organisaties die creatief en sociaal ondernemend 
zijn, en die bijdragen aan de noodzakelijke sociale stedelijke vernieuwing in Brussel.

reAlisAtie(s) > lancering van een projectoproep voor individuen, actief in het Brussels gewest, die 
creatief en sociaal ondernemend zijn en die maatschappelijk een verschil willen maken; 
selectie in 2018
> lancering van een projectoproep voor organisaties, actief in het Brussels gewest, die 
op zoek gaan naar nieuwe actiemethodes en die bijdragen aan de noodzakelijke sociale 
stedelijke vernieuwing en ontwikkeling; selectie in 2018

FONDS VAN WONTERGHEM-DE BRABANDERE

DOelstelling Prijs (12.500 €) voor een persoon of een vereniging die zich in groot ieper verdienstelijk 
maakt op het vlak van solidariteit, leefmilieu, welzijnszorg, burgerzin.
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reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fonds van Wonterghem-De Brabandere’:  toekenning van de ‘Prijs van 
Wonterghem-De Brabandere’ (waarde: € 12.500) aan Wilfried vermeulen
> uitreiking van de Prijs (ieper, 1 december)

steUn

ieper vermeulen Wilfried Prijs voor Wilfried vermeulen omdat hij zich al 
levenslang inzet voor de cultuurpromotie in de regio 
ieper-Poperinge, onder meer als drijvende kracht achter 
de klassieke concerten Westclassic. 

12.500 €

FONDS VRIENDEN VAN HET HERMAN DE CROO CENTRUM

DOelstelling Filantropen steunen projecten die bijdragen tot de ontplooiing van de regio Zuid-Oost-
vlaanderen: onder meer met schoolwedstrijden, colloquia, tentoonstellingen, ...

FONDS VRIENDEN VAN HET GULDENSPORENCOLLEGE

DOelstelling Filantropen steunen de restauratie van de kapel van het lyceum Olv ter engelen en de 
kapel van de proosdij van het sint-Amandscollege, zodat die kunnen worden gebruikt 
door de school en verenigingen.

FONDS VRIENDEN VAN MAKS

DOelstelling Filantropen steunen creatieve projecten van vzw MAKs om jonge en oudere bewoners 
van Kuregem maatschappelijk en economisch weerbaarder te maken.

FONDS VRIENDEN VAN RINGLAND

DOelstelling Filantropen ondersteunen projecten die rekening houden met levenskwaliteit en 
gezondheid in de studie en promotie van de mobiliteit en structuurplanning in en rond 
Antwerpen.

FONDS VRIENDEN VAN DE ROMA

DOelstelling Filantropen ondersteunen projecten die experimentele muziek, theater, film en 
expressievormen bevorderen, propageren, organiseren en produceren. 

OBservAtOriUM vAn verenigingen en sticHtingen

GOEDEDOELEN.BE

DOelstelling Betrouwbare data over verenigingen en stichtingen in België.

reAlisAtie(s) De Koning Boudewijnstichting hecht veel belang aan de zichtbaarheid en de 
transparantie van het verenigingsleven als steunpilaar van de samenleving. De website 
www.goededoelen.be is de toegangspoort naar het verenigingsleven. via de website is 
een uitgebreide gegevensbank ter beschikking van iedereen die zich engageert of zich 
wil engageren: organisaties en schenkers. Daarnaast vindt men er ook informatie over de 
actualiteit in het verenigingsleven.

BAROMETER VAN DE VERENIGINGEN 

DOelstelling Uitvoeren van de zevende editie van de Barometer van de verenigingen waarvan de 
kwalitatieve en kwantitatieve resultaten gepubliceerd worden in een eindrapport.

reAlisAtie(s) Onderzoeksopdracht aan ‘ipsos’ voor het uitvoeren van de zevende editie van de 
Barometer van de verenigingen 
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GOED BESTUUR
Partner(s) verso, UniPsO

DOelstelling een online instrument creëren waarmee organisaties uit de sociale profitsector hun 
bestuur kunnen evalueren.

reAlisAtie(s) > opdracht aan ‘UniPsO (Union des entreprises à Profit social)’ en de ‘vereniging voor 
social Profit Ondernemingen’ voor de verdere opvolging en ontwikkeling van de website 
en zelfscan ‘goed bestuur’
> opdracht aan de ‘vrije Universiteit Brussel’ om data te analyseren voor het opmaken 
van een rapport

HET ECONOMISCH GEWICHT VAN DE SOCIALPROFITSECTOR IN BELGIË
Partner(s) nationale Bank

DOelstelling samenwerking met de nationale Bank voor de realisatie van het rapport over het 
economische gewicht van de instellingen zonder winstoogmerk (de izw’s) in België.

reAlisAtie(s) Publicatie ‘Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België’, 
met tabellen, grafieken en statistieken van de nationale Bank over instellingen zonder 
winstoogmerk.

ventUre PHilAntHrOPY

VENTURE PHILANTHROPY FONDS
Partner(s) BnP Paribas Fortis Private and Wealth management 

Operationele partner(s) Pro bono consultancy: BAin, Accenture, BDO, essensys, One child One Dream, PWc

Financiële partner(s) BnP Paribas Fortis Private and Wealth management 

DOelstelling consulting en financiële steun (maximaal 80.000 euro verspreid over 3 jaar) om 
organisaties en bedrijven met sociaal oogmerk structureel te versterken en verder te 
helpen groeien.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘venture Philanthropy Fonds’: 16 projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 459.500.

steUn

Andenne - seilles Fournipac Op basis van externe consultancy een bijstandssysteem 
ontwikkelen  voor de productie waardoor de sociale 
onderneming operationeel kan blijven binnen een steeds 
complexere economische omgeving.

75.000 €

Antwerpen Armentekort een meetinstrument ontwikkelen om de impact te 
berekenen van een ‘buddy’traject.

25.000 €

De landgenoten Financiële steun toekennen aan de winnaar van ‘Het 
nauwst aan het hart project’ in het kader van het venture 
Philanthropy Fonds.

400 €

Brussel Youca Het aantal deelnemende jongeren op drie jaar tijd 
verdubbelen en de organisatie  professionaliseren op 
vlak van groeistrategie.

20.000 €

charleroi comme chez nous een personeelsfeest organiseren voor de awards recht 
uit het Hart van BnP Parisbas Fortis van het  venture 
Philantropy Fonds.

600 €

elsene schola UlB structurele steun aan de schola-activiteiten van de UlB. 20.000 €

schola UlB invoeren van een managementsysteem (crM) 
in het kader van de ontwikkeling van een 
peterschapsprogramma.

35.000 €
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Gent De sleutel, technische 
bedrijfseenheid van de vzw 
Provincialaat der Broeders 
van liefde

Uitwerken van een nieuwe zorg- en beleidsstructuur 
die een belangrijke plaats geeft aan cliënten en 
medewerkers en meer gefocust inzet op snelle en 
professionele indicatiestelling, intensieve behandeling 
en versterking van de verslavingsexpertise van de eerste 
lijn.

49.500 €

evA implementatie van een actieve zelfsturende community 
door externe consultants om de hele beweging op korte 
termijn in een stroomversnelling brengen.

20.000 €

Gent - sint-Amandsberg Konekt De overgang maken van een reactief naar proactief 
organisatiebeheer.

25.000 €

Melle BOs+ vlaanderen Starten met financieel zelfbedruipende (strategische) 
deelwerkingen: lokale vlaams-vlaamse bosuitbreiding 
via PPs, en duurzame vlaams-tropische aanplantingen 
via treecological.

40.000 €

Namur Droits quotidiens Aanpassing van de website en de database van Helder 
recht naar een vlaamse en Brusselse context.

25.000 €

Poperinge sowepo Onderzoek, ontwikkeling en begeleiding van 
partnerschappen om de vereniging competenter 
en efficiënter te maken en op verschillende 
organisatieniveaus sterker te worden.

25.000 €

Puurs Begeleiding, Werk en Zorg 
Klein-Brabant

Omschakeling naar een innovatieve arbeidsorganisatie, 
administratieve vereenvoudiging door de introductie 
van het digitaal platform Zorg online en lancering van 
het  marketingplan Flegado met focus op digitale 
communicatie.

30.000 €

schaarbeek interface 3 De kwaliteit van de opleidingen verbeteren door de 
ontwikkelingskansen te grijpen die e-learning en blended 
learning bieden; de organisatie kan op die manier haar 
productiviteit verbeteren en concurrentiëler zijn op de 
markt.

39.000 €

Viroinval - Oignies-en-
thiérache

centre d’Orientation et de 
Développement pour l’emploi 
et la Formation

De competenties van het team verbeteren, investeren 
in tuinbouwtools en meer bepaald in een voertuig dat 
onmisbaar is voor bevoorrading en leveringen.

30.000 €

FONDS VINCI
Partner(s) groep vinci

DOelstelling Peterschap en financiële steun ten gunste van verenigingen die de toegang tot de 
arbeidsmarkt van kansarme personen vergemakkelijken.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds vinci’ : 14 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 
215.900.

steUn

Brussel - laken Fondation Jeunes Aidants 
Proches

een ontmoetings- en opvangtehuis waar jonge 
mantelzorgers en hun familie terecht kunnen voor 
ondersteuning en informatie.

15.000 €

Écaussinnes BAnc - PUBlic verdere uibouw van een gemeenschapshuis waar 
gewerkt wordt aan sociaal contact, solidariteit en 
sensibilisering voor natuur en cultuur.

12.000 €

Galmaarden - Vollezele Wonen en Werken voor 
personen met Autisme, De 
Okkernoot

renovatie van het kloostergebouw tot studiowonen voor 
14 personen met autisme en tot trainingscentrum om de 
sociale inclusie van personen met autisme te verhogen.

16.500 €

Gent Kaffie is kaffie Een koffiehuis/buurtontmoetingsplek om een mix van 
burtbewoners samen te brengen en als sociale werkplek 
voor mensen met een beperking.

10.500 €
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Gent - Oostakker De Kromme Boom vernieuwen en moderniseren van het 
metaalbewerkingsatelier waar praktijkgerichte opleiding 
wordt gegeven aan kansarme jongeren die verblijven in 
vzw De Kromme Boom en doelgroepmedewerkers van 
haar sociale werkplaats.

20.000 €

Harelbeke Het ventiel Diverse activiteiten organiseren en een buddynetwerk 
opzetten voor jongdementie in vlaanderen.

20.500 €

Jette l’Arbre de vie asbl, Halte 
d’accueil d’urgence et 
d’insertion sociale

noodopvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, 
kinderen van asielzoekers of zonder papieren, 
éénoudergezinnen, mama’s die alfabetiseringslessen of 
lessen Frans en socio-professionele integratie volgen in 
Jette en schaarbeek.

8.000 €

liège lazare lancering van het project lazare in België: gedeelde 
appartementen voor personen die dakloos waren en 
jonge actieve vrijwilligers om de socio-professionele 
integratie te bevorderen.

17.000 €

Marke Medisch Pedagogisch 
instituut (MPi) De 
Kindervriend

Fotovoltaïsche zonnepanelen leggen op de sporthal van 
een voorziening voor kinderen met een verstandelijke 
beperking voor een meer rationeel energieverbruik.

15.000 €

Oostkamp cvba Het valkennest een woon- en integratieproject voor mensen met een 
beperking.

25.000 €

Ottignies-louvain-la-
Neuve - louvain-la-
Neuve

Habitat et Participation De socio-professionele integratie bevorderen via een 
solidair samenwoningsproject voor een gemengd 
publiek tussen 20 en 40 jaar in court saint etienne.

14.000 €

sint-Gillis DoucheFlUX installatie van 19 douchecabines voor kansarmen. 22.000 €

tournai l’etAPe nieuwe douches installeren voor de bewoners. 7.000 €

Vorst reMuA - réseau de 
Musiciens-intervenants en 
Ateliers

verhuizen naar nieuwe lokalen en nieuwe projecten 
opstarten in elsene, Molenbeek en schaarbeek om 
kansarme kinderen de kans te geven om te schitteren 
en uitwisselingen tussen de gemeenschappen te 
vergemakkelijken.

13.400 €

AnDere vOrMen vAn OnDersteUning vAn De BUrgersAMenleving

GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES
Partner(s) asbl générations solidaires en de edities van l’Avenir

DOelstelling steun aan burgerinitiatieven die het sociale weefsel tussen generaties versterken en het 
dagelijks leven aangenamer maken.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 15.000.

steUn

elsene share Food Begeleiden van het project van share Food vzw: website, 
software, bestuursadvies, marketing, …

5.000 €

Namur - Belgrade collectif citoyens solidaires 
namur

Inzamelen en herstellen van fietsen om ze ter 
beschikking te stellen van vluchtelingen die verblijven in 
het rode Kruiscentrum Belgrade in namen.

5.000 €

Visé - lanaye les Z’amis de Zoé Organiseren van groentepakketten uit de moestuin, 
waaraan wordt meegewerkt door drie generaties, en van 
sensibiliseringsworkshops rond voeding, gezondheid, 
milieu en energie.

5.000 €
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FONDS AIDER AUTRUI

DOelstelling steun aan diverse projecten om mensen die in bittere armoede leven, te helpen een 
menswaardig bestaan uit te bouwen.

reAlisAtie(s) Zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 69.600.

steUn

Brussel Œuvre de l’Hospitalité Buitenschoolse stages en sportactiviteiten organiseren 
en cadeautjes en snoepgoed uitdelen aan kinderen en 
hun mama’s voor Pasen en sinterklaas.

3.000 €

Orp-Jauche - Jauche centre de Hemptinne Aanleggen van een zinnenprikkelende tuin die 
toegankelijk is voor bewoners met meerdere 
beperkingen en afgestemd is op hun noden.

7.600 €

sint-Pieters-woluwe viA Don Bosco een atelier mechaniek opstarten in Dwale voor het 
onderhoud en het herstel van vier voertuigen die worden 
gebruikt voor het transport van goederen, verplaatsingen 
naar Kinshasa en om zieken naar het ziekenhuis te 
brengen.

11.000 €

DuitslAND stiftung Hilfsverein 
nymphenburg

Openen van een dispensarium voor kwetsbare mensen 
in vanatori (roemenië).

10.000 €

KROAtie caritas sisacke Biskupije 
(Kuca “sv. vinko Paulski”)

Kopen van een medisch aangepast bed voor een patiënt 
van het caritas House ‘sv. vinko Paulski’, in Kroatië.

3.000 €

ROeMeNiË Asociatia Handicapatilor 
Fizici judetul Harghita

Bouwen van een nieuw centrum voor personen met een 
beperking in transylvanië (roemenië), bestaande uit een 
dienst voor functionele revalidatie, maatwerkbedrijven, 
een ontmoetingsruimte en negen appartementen.

10.000 €

Asociatia Handicapatilor 
Fizici judetul Harghita

Bouwen van een nieuw centrum voor personen met een 
beperking in transsylvanië (roemenië).

25.000 €

AISEC FUND

DOelstelling netwerkprojecten van studenten van het Aiesec steunen.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 9.000.

steUn

sint-Pieters-woluwe Aiesec Alumni international Ondersteuning van netwerkprojecten van studenten van 
het Aiesec en het bestaand samenwerkingsplatform en 
een mobiele app verder ontwikkelen.

9.000 €

FONDS AMÉLIE

DOelstelling Het Fonds steunt filantropieprojecten in verschillende domeinen: wetenschappelijk en 
medisch onderzoek, onderwijs, armoedebestrijding, leefmilieu, hulp aan mensen met 
een handicap, bescherming van het historisch erfgoed. Het Fonds is actief in België, 
luxemburg, Duitsland en Frankrijk, maar het kan ook projecten steunen in andere landen, 
met name in Afrika.

reAlisAtie(s) negen projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 218.252.

steUn

Arlon espace Beau site Organisatie van de 5e editie van de Biennale du livre 
d’artiste in januari-februari 2018 en de boekbinding meer 
in de kijker plaatsen.

15.000 €

eupen Zentrum für Förderpädagogik vijf of zes paddocks bouwen op de inclusieboerderij 
met een overkapping en een groene ruimte om het 
welzijn van de paarden en de pedagogische praktijk te 
verbeteren.

10.000 €
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DuitslAND crossover stiftung een mentorprogramma uitwerken voor sociaal 
kansarme en emotioneel verwaarloosde jongeren in 
Oost-Duitsland.

25.000 €

Demenzzentrum trier e.v. Ondersteuning van de psychomotorische en 
psychosociale therapie voor koppels waarvan één 
van de partners dementie heeft en hen verschillende 
activiteiten voorstellen: sport, vakanties, geleide 
wandelingen, dans.

25.000 €

Hospiz- u. 
Palliativgesellschaft ggmbH 
für die stadt trier u. den Kreis 
trier-saarburg

Psychologische en sociale hulp bieden aan naasten van 
terminale patiënten.

24.000 €

FRANKRiJK Alagh een voertuig aankopen voor het transport van 
personen met een beperkte mobiliteit om personen 
met neurologische problemen en afkomstig uit 
gezondheidsinstellingen op te vangen en te begeleiden.

30.000 €

la Pédiatrie enchantée Artistieke en culturele workshops organiseren voor 
kinderen en jongeren die in het ziekenhuis opgenomen 
zijn.

10.500 €

GROOt-HeRtOGDOM 
luXeMBuRG

Friendship luxembourg Opdrijven van de noodhulp aan de rohingya in het 
district cox’s Bazar in Bangladesh, bijdragen tot hun 
welzijn en versterken van de veerkracht van kinderen, 
jongeren en zwangere of borstvoedende vrouwen, 
dankzij activiteiten rond educatie, voeding en ook 
psychisch-sociale begeleiding.

58.752 €

lët’z Arles culturele en artistieke projecten opzetten tussen Aarlen 
en luxemburg.

20.000 €

FONDS AUBRAC

DOelstelling Armoede helpen aanpakken, vooral voor mensen die noodgedwongen op straat leven.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 120.000.

steUn

Brussel Fondation saint-Jean Opvang en ondersteuning van jonge kinderen met zware 
psychologische problemen door intrafamiliaal geweld, 
pestgedrag op school, een echtscheiding of overlijden, 
verkrachting...

20.000 €

sint-Joost-ten-Node Médecins du Monde Belgique Ondersteuning aanbieden binnen de mentale 
gezondheidszorg en de toegang tot de gezondheidszorg  
verbeteren voor syrische vluchtelingen en kwetsbare 
volkeren in libanon.

48.000 €

Médecins du Monde Belgique Mentale ondersteuning aanbieden en de toegang tot 
de gezondheidszorg vergemakkelijken voor syrische 
vluchtelingen en kwetsbare gastpopulaties in libanon.

52.000 €

FONDS AW

DOelstelling Het Fonds ondersteunt projecten die het belang van menselijke waardigheid 
onderstrepen.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 6.000.

steUn

Vorst centre gan Hai een vakantiekamp van een maand aanbieden aan 
kansarme kinderen.

6.000 €

FONDS FLORE BERTRAND

DOelstelling steun aan projecten voor mensen in nood die dagelijks ondersteuning nodig hebben. 
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reAlisAtie(s) vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 36.000.

steUn

Assesse Fondation Désiré et Maurice 
Jaumain

steun aan de activiteiten van de bibliotheek van 
Assesse.

6.000 €

Namur Foyer saint François Het verzorgend personeel opleiden voor conversationele 
hypnose om de communicatie met patiënten in hun 
laatste levensfase zo efficënt en verzachtend mogelijk 
te maken.

6.000 €

Namur - Jambes les Perce neige inrichting van de parking om de circulatie te verbeteren 
en de veiligheid van kinderen en jongeren te verzekeren.

12.000 €

KAZAcHstAN l’aide à l’église en détresse een huis kopen en er een kapel en catecheseruimtes 
inrichten om een nieuwe katholieke parochie op te 
richten in Kizilorda (Kazachstan).

12.000 €

FONDS LOUIS BOURDON

DOelstelling steun voor organisaties die in België actief zijn rond kankerbestrijding. Hulp voor 
kinderen met problemen en personen met een handicap.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 9.180.

steUn

Beloeil - wadelincourt le soleil dans la nuit Zes tandems aankopen en fietstochten organiseren. 9.180 €

FONDS DOKTER JULES BOUTS

DOelstelling in alle onafhankelijkheid en pluralisme projecten voor jeugdbewegingen steunen die de 
fysieke, mentale en spirituele ontplooiing van jongeren stimuleren.

reAlisAtie(s) twaalf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 15.955.

steUn

Aalst Akabe Aalst De natuur onder, op en boven de grond ontdekken en 
leren om er zorg voor te dragen.

880 €

Antwerpen chiro lore De chiro in het multiculturele Antwerpen-Zuid ontwerpt 
meertalige flyers voor ouders en families uit de buurt, die 
moeite hebben met het nederlands, en maken ook een 
ondertiteld filmpje voor de sociale media om een breder 
publiek te bereiken.

700 €

Open Kamp Antwerpen een welpenkamp organiseren voor kansarme kinderen 
tussen 6 en 8 jaar.

2.000 €

Bilzen - eigenbilzen KlJ eigenbilzen ludieke en pedagogische activiteiten organiseren in het 
vluchtelingencentrum in lanaken.

1.890 €

Gent scouts Meulestede Verwerven van twee fietskarren voor de scoutsgroep 
Meulestede in gent, om de kinderen aan te moedigen 
om met de fiets te komen en om materiaal en kinderen 
zonder fiets te vervoeren.

1.285 €

Gent - sint-Amandsberg Uitwijker gent: De mobiele 
scouts

Organiseren van een soort van mobiele jeugdbeweging 
die met een busje (‘uitwijker’) naar wijken en pleintjes 
rijdt waar jongeren wonen die niet bij de scouts zijn, om 
daar met hen spelletjes te spelen en ook bruggen te 
slaan naar de ouders.

600 €

Herent gudrun-elckerlyc Opstarten van een scoutsgroep voor kinderen met een 
beperking (AKABe-groep) binnen de scoutsgroep van 
Diependaal in Herent, en openstellen van het terrein als 
kampplaats voor andere AKABe-groepen.

2.000 €
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Holsbeek - Nieuwrode KlJ nieuwrode een uitleendienst opzetten waardoor kansarme kinderen 
of jongeren het materiaal kunnen lenen dat ze nodig 
hebben om op jaarlijks kamp te gaan.

500 €

laakdal - Vorst Akabe scouts ‘t Kruierke 
Balen

Op het terrein van de scouts een containerparkje met 
een groendak installeren, om afval te sorteren en te 
composteren, en om de scoutsleden gevoelig te maken 
voor ecologie en recyclage.

1.500 €

lubbeek - linden de Knapzak leeuwkens 
linden

verschillende kinderen van het Fedasilcentrum 
integreren binnen de scoutswerking, hun lidgeld en 
weekendgeld betalen en hen een uniform bezorgen.

2.000 €

Moerbeke-waas ‘t venneken De sanitaire voorzieningen in het jeugdlokaal 
toegankelijk maken voor mensen met een beperking.

2.000 €

turnhout gidsen sint-godelieve Uniformen in verschillende maten aankopen en uitlenen 
aan kansarme kinderen.

600 €

FONDS BRAET-BUYS-BARTHOLEMUS

DOelstelling Financiële steun voor projecten rond muziek, erfgoed, geschiedenis, maar ook voor 
projecten in de strijd tegen kanker, hulp voor blinden …

reAlisAtie(s) > 2 aankopen uit de collectie Philippe en Marcel Wolfers:
>> gordelgesp ‘Plume de Paon’ van Philippe Wolfers voor € 50.000
>> omlijsting met irismotief en originele tekeningen van Philippe Wolfers, voor € 10.000
> beiden worden gepresenteerd in de Koninklijke Musea voor Kunst en geschiedenis in de 
gereconstrueerde ‘winkel Wolfers’

FONDS PAULETTE CAPITAINE

DOelstelling steun aan initiatieven voor jongeren met leerproblemen enerzijds. steun aan projecten 
rond kankerbestrijding anderzijds. 

reAlisAtie(s) toekennen van € 11.500 voor de activiteiten van het Fonds rempart des Moines en van € 
3.500 voor het Fonds André van der stricht.

FONDS CHRYSALIDE

DOelstelling Jongeren die in moeilijke omstandigheden opgroeien, helpen.

reAlisAtie(s) vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 40.434.

steUn

Vorst les Mousquetons stimulerende en ontspannende workshops organiseren 
voor kinderen met een beperking en hun ouders.

2.200 €

wavre Happyclowns clownsbezoeken organiseren op de afdeling pediatrie. 485 €

BRAZiliË ceifar - centro de integração 
Familiar

Organiseren van inhaallessen, op maat van de klas 
of individueel, voor kinderen tussen 8 en 12 jaar die 
om uiteenlopende redenen nog niet kunnen lezen en 
schrijven.

1.800 €

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

Mukini steun aan de school van Kisangwe (Drc) en 
alfabetiserings- en naailessen organiseren voor de 
vrouwen uit de streek.

32.449 €

iNDiA AMAr Kansarme kinderen in Jaisalmer (india) ondersteunen 
door hun inschrijvingsgeld, uniform, benodigdheden 
en schooltransport te financieren en door twee 
takenscholen in te richten.

3.500 €

FONDS CLAIRE EN JACQUES

DOelstelling Ondersteuning van medisch onderzoek en van initiatieven met een educatief, sociaal en 
filantropisch karakter in dienst van mensen.
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reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 35.000.

steUn

FRANKRiJK Au cœur de l’Homme Personen in moeilijkheden opvangen, hen begeleiden en 
een opleiding aanbieden.

35.000 €

COMMON GOAL FUND

DOelstelling voetballers engageren zich om (minstens) 1% van hun salaris te investeren in projecten 
die de kracht van voetbal gebruiken voor sociale verandering.

reAlisAtie(s) > start van de common goal campagne
> opzetten van de filantropische architectuur om de pledges vanuit europa te kunnen 
ontvangen

FONDS RAADSHEER CARLOS DANEELS

DOelstelling steun aan het medisch-wetenschappelijk onderzoek naar levensbedreigende ziekten, aan 
het bevorderen van de levenskwaliteit van patiënten en initiatieven voor urgentiehulp.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 171.200, waaronder een 
gezamenlijke steun van het Fonds raadsheer carlos Daneels en andere Fondsen.

steUn

elsene Médecins sans Frontières Aankopen van materiaal voor het ziekenhuis van 
Kabinda in Kinshasa (Drc), verzorgen van mensen met 
AiDs, ontwikkelen van de screening, en de bevolking 
sensibiliseren en responsabiliseren. gezamenlijke steun 
van het Fonds steldust, het Fonds raadsheer carlos 
Danneels, het Fonds D.v., het Fonds Julia ertryckx, het 
Fonds Familie nicolas Dehu, het Fonds Fruit de deux 
vies, het Fonds M. Waeyenborghs en het Fonds Arlette 
lemaître.

131.200 €

Mortsel cliniclowns Belgique clowns bezoeken gehospitaliseerde kinderen op de 
dienst oncologie van UZ gasthuisberg.

20.000 €

sint-Joost-ten-Node Kom op tegen kanker - vlK steun aan innoverend kankeronderzoek dat bijdraagt tot 
grotere genezingskansen voor mensen met kanker en 
een beter comfort van de patiënt.

20.000 €

FONDS DOMINIQUE DE GRAEVE

DOelstelling veiligheid van kinderen op de weg in en rond de schoolomgeving.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds Dominique De graeve’: 1 project kreeg steun voor een totaalbedrag 
van € 5.000.

steUn

Pepingen gemeente Pepingen een sensibiliseringscampagne opstarten om leerlingen 
aan te sporen veilig en duurzaam naar school te komen 
en andere verkeerseducatieve activiteiten organiseren.

5.000 €

FONDS ALBERTE DELFERIÈRE

DOelstelling steun aan enerzijds medisch en wetenschappelijk onderzoek rond kankers die vooral 
fataal zijn voor kinderen (o.a. leukemie), en anderzijds projecten die de toegang tot water 
bevorderen in de armste landen, meer specifiek congo en Haïti.

reAlisAtie(s) Oprichting van het Fonds.
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FONDS D.V.

DOelstelling steun aan organisaties in België die zieke en kwetsbare personen helpen, en die kanker 
en multiple sclerose wetenschappelijk en medisch onderzoeken.

reAlisAtie(s) > vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 181.200, waaronder een 
gezamenlijke steun van het Fonds D.v. en andere Fondsen
> toekennen van € 15.000 steun aan de stichting tegen Kanker

steUn

elsene Médecins sans Frontières Aankopen van materiaal voor het ziekenhuis van 
Kabinda in Kinshasa (Drc), verzorgen van mensen met 
AiDs, ontwikkelen van de screening, en de bevolking 
sensibiliseren en responsabiliseren. gezamenlijke steun 
van het Fonds steldust, het Fonds raadsheer carlos 
Danneels, het Fonds D.v., het Fonds Julia ertryckx, het 
Fonds Familie nicolas Dehu, het Fonds Fruit de deux 
vies, het Fonds M. Waeyenborghs en het Fonds Arlette 
lemaître.

131.200 €

schaarbeek ligue nationale Belge de la 
sclérose en Plaques

vervolg en uitbreiding van het onderzoek naar 
stressmarkers bij personen met multiple sclerose.

15.000 €

sint-lambrechts-
woluwe

equipes d’entraide saint Henri Voedselpakketten verdelen en financiële hulp geven aan 
kwetsbare personen.

5.000 €

ukkel croix-rouge de Belgique Acties opzetten om een sociale band te creëren tussen 
daklozen of mensen die slecht gehuisvest zijn: onthaal, 
behandelen van noodsituaties en heroriëntatie naar 
hulporganisaties.

15.000 €

irsA - centre de services een prefabgebouw opzetten en inrichten voor jongeren 
met zintuiglijke beperkingen van de tuinbouwafdeling 
van het institut royal pour sourds et Aveugles (irsA).

15.000 €

FILANTROPISCHE ACTIE - EUROPEAN JEWISH COMMUNITY CENTER

DOelstelling steun aan ‘the european Jewish community center’ voor het ontwikkelen van hun 
Dialogue and Diversity Program.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 14.250.

steUn

Brussel european Jewish community 
centre

Bevorderen van de dialoog en diversiteit door het 
bijeenbrengen van vrouwen met een verschillende 
(religieuze) overtuiging, zakenmensen met een 
verschillende achtergrond en studenten van 
verschillende faculteiten en vakgroepen, en door hen aan 
te moedigen te participeren in een interculturele dialoog 
binnen de eU-instellingen en politieke fracties, in een 
geest van verdraagzaamheid en respect.

14.250 €

FONDS FRUIT DE DEUX VIES

DOelstelling steunt onderzoeksprojecten rond kanker, cardiologie, dementie… Maar ook projecten 
die steun verlenen aan personen in een bestaansonzekere situatie in België of in het 
buitenland.

reAlisAtie(s) > vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 12.000, waaronder een 
gezamenlijke steun van het Fonds Fruit de deux vies en andere Fondsen
> toekennen van € 3.000 steun voor de activiteiten van het Fonds A chacun son cervin
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steUn

Anderlecht UlB - Hôpital erasme Onderzoek naar de mechanismen  die de endotheliale 
dysfuncties veroorzaken en die aan de basis liggen van 
aderverkalking en de vermindering van de biologische 
beschikbaarheid van stikstofoxide om de kennis over 
cardiovasculaire ziektes te bevorderen.

3.000 €

Boussu - Hornu centre saint vincent de Paul - 
le Moulin de vincent

Kansarme personen ondersteunen met respect voor hun 
verschillen, hun dromen en projecten, hun vaardigheden 
naar waarde schatten en hen educatief ondersteunen 
zodat ze zoveel mogelijk autonomie verwerven.

3.000 €

Brussel Alzheimer Belgique Organiseren van activiteiten die afgestemd zijn op 
mensen met dementie, en ook van bijeenkomsten van 
een steungroep voor hun mantelzorgers.

3.000 €

elsene Médecins sans Frontières Aankopen van materiaal voor het ziekenhuis van 
Kabinda in Kinshasa (Drc), verzorgen van mensen met 
AiDs, ontwikkelen van de screening, en de bevolking 
sensibiliseren en responsabiliseren. gezamenlijke steun 
van het Fonds steldust, het Fonds raadsheer carlos 
Danneels, het Fonds D.v., het Fonds Julia ertryckx, het 
Fonds Familie nicolas Dehu, het Fonds Fruit de deux 
vies, het Fonds M. Waeyenborghs en het Fonds Arlette 
lemaître.

3.000 €

FONDS GÉNÉRATION FUTURE

DOelstelling steun aan verenigingen die projecten opzetten voor jongeren (18 tot 25 jaar) die het 
moeilijk hebben. Ook voor projecten die kwetsbare vrouwen helpen of voor vrouwen die 
het slachtoffer werden van geweld.

reAlisAtie(s) eén projecten kregen steun voor een bedrag van € 5.000.

steUn

sint-Gillis service laïque Jeunesse Jongeren van de bijzondere jeugdzorg helpen bij het 
uitstippelen van hun levenstraject op vlak van opleiding, 
eerste werk en huisvesting.

5.000 €

FILANTROPISCHE ACTIE HYPATIA

DOelstelling steun voor projecten van de Wikimedia Foundation inc.(san Francisco) voor de groei, 
ontwikkeling, overdracht en gratis ter beschikking stellen van kennis aan het publiek.  

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 60.000.

steUn

VeReNiGDe stAteN the Wikimedia Foundation Ondersteuning van de Wikimedia Foundation die instaat 
voor het beheer van de online encyclopedie met als 
objectief het delen van kennis.

60.000 €

FILANTROPISCHE ACTIE INEMO

DOelstelling steun aan organisaties die opkomen voor zieke of kwetsbare kinderen.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 14.250.

steUn

lasne ineMO Aan de hand van wetenschappelijk geteste tools 
kinderen leren om hun emoties onder controle te houden 
in conflictsituaties op school en thuis.

14.250 €
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FONDS PIERRE EN SIMONE IVENS

DOelstelling steun aan projecten die kansarmoede bij kinderen aanpakken in de provincie luik. 
Bescherming van architecturaal erfgoed in luik en Huy.

reAlisAtie(s) > toekennen van € 4.000 voor de activiteiten van het Fonds David-constant
> toekennen van € 2.000 voor de activiteiten van het Fonds richard Forgeur

FONDS MONSEIGNEUR JEAN JADOT

DOelstelling steunt onderzoek inzake theologie, en politieke en sociale wetenschappen aan de Ucl; 
alsook projecten rond armoedebestrijding in de derde en vierde wereld.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 15.178. Uit respect voor de 
privacy van de begunstigden worden de namen van de twee ondersteunde individuen niet 
vermeld.

steUn

Ottignies-louvain-la-
Neuve - louvain-la-
Neuve

Ucl - Fondation louvain Analyse van de mogelijkheden en de beperkingen 
van de verschillende diplomatieke betrekkingen van 
het vaticaan bij de bemiddeling in het israëlisch-
Palestijns conflict inzake de vraag over het beheer van 
gemeenschappelijke waterbronnen.

10.000 €

FONDS JUMPING INTERNATIONAL DE BRUXELLES

DOelstelling Filantropische projecten en activiteiten steunen rond o.a. hippotherapie (therapeutisch 
paardrijden), dressuurwedstrijden voor jongeren …

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 1.512.

steUn

la Hulpe les rênes de la vie twee jongeren met een beperking de kans bieden om 
deel te nemen aan een tweedaagse wandeling met 
paarden.

756 €

sint-Jans-Molenbeek cercle royal l’OXer De buitenpiste van de manège van de cercle royal 
l’OXer verbeteren om ze toegankelijker te maken.

756 €

FILANTROPISCHE ACTIE KITURO ACADEMIE

DOelstelling steun aan een project van rugbyclub Kituro (schaarbeek), dat jonge spelers begeleidt om 
te voorkomen dat ze stoppen met hun sport of studies.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 22.562.

steUn

schaarbeek Kituro Hakademie Jongeren tussen 14 en 18 jaar de kans bieden om nog 
beter te worden in rugby door hen een kwaliteitsvol 
schoolkader aan te bieden.

22.562 €

FONDS LAMBERT-LENOIR

DOelstelling steun aan kinderen in het Zuiden, aan mensen met dementie en hun verwanten, en 
opleiding van geleidehonden voor mensen met een beperkt gezichtsvermogen.

reAlisAtie(s) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 8.000.
> steun van € 10.000 voor de activiteiten van het Fonds Malou Malou

steUn

Mons - Ghlin Oeuvre fédérale les Amis des 
Aveugles et Malvoyants

Blindengeleidehonden opleiden om de inclusie van 
blinden of slechtzienden te verbeteren.

8.000 €
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LIEFDADIGHEIDSFONDS BRUSSEL

DOelstelling steunt organisaties die zich in Brussel ontfermen over zieke mensen die een handicap 
hebben of sociaal kwetsbaar zijn.

reAlisAtie(s) veertien projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 113.000.

steUn

Antwerpen tikvatenoe vzw tHe nathan 
gutwirth institution

een vakantieweek aan zee organiseren voor kinderen 
en volwassenen die niet de middelen hebben om op 
vakantie te gaan.

10.000 €

Antwerpen - Deurne cliniclowns Belgique De diensten en bezoekjes van de cliniclowns uitbreiden 
naar nieuwe instellingen en zorglocaties.

4.000 €

Asse - Zellik Fondation pour la recherche 
sur la maladie d’Alzheimer

Onderzoeksproject naar de ziekte van Alzheimer. 10.000 €

Brussel - Neder-over-
Heembeek

Pinocchio een thermale cuur aanbieden aan kinderen tussen 1 en 
5 jaar met brandwonen en hun mama.

4.000 €

elsene Beth lechem- secours discret 
en aliments

Aankoopbonnen van Delhaize verdelen aan kansarme 
gezinnen, alleenstaande, zieke of oude en kwestbare 
personen.

10.000 €

Fernelmont Fédération des restos du 
coeur de Belgique

Armoede bestrijden door kansarmen een warme 
maaltijd aan te bieden binnen een warm kader en hen 
voedselpakketten mee te geven.

10.000 €

Namur - Naninne ligue Belge de la sclérose 
en Plaques - communauté 
Française

Personen met multiple sclerose ondersteunen en 
begeleiden.

10.000 €

sint-Gillis Amis Belges du Magen David 
Adom

Fysieke en morele steun bieden aan de Magen David 
Adom vereniging in israël (lid van het internationaal 
comité van het rode Kruis) door evenementen te 
organiseren en fondsen te verzamelen.

4.000 €

centrale d’oeuvres sociales 
juives

Kansarmen ondersteunen. 5.000 €

l’Heureux séjour Hulp bieden en het comfort en welzijn verbeteren van de 
bewoners.

20.000 €

ligue Braille Blinde en slechtziende personen samenbrengen rond 
ludieke en creatieve activiteiten om hun isolement 
te doorbreken, andere personen te ontmoeten die 
in dezelfde moeilijke omstandigheden leven en 
oplossingen of goede praktijken uit te wisselen, om meer 
zelfvertrouwen te ontwikkelen en zich te ontplooien door 
aangename momenten te delen.

10.000 €

l’ilot Opvang, onderdak en eerstelijnshulp aanbieden 
aan daklozen en hen helpen om hun autonomie en 
waardigheid terug te vinden.

8.000 €

service social Juif geïsoleerde en kansarme personen helpen door 
culturele of feestelijke activiteiten te organiseren.

3.000 €

ukkel Fondation i see Blindegeleidehonden opleiden en workshops en 
activiteiten organiseren om de autonomie en 
maatschappelijke inclusie van personen met visuele 
beperkingen te vergemakkelijken.

5.000 €

FONDS LUCMAUD

DOelstelling Het Fonds lucmaud ondersteunt projecten of organisaties die het gezin en de 
samenleving versterken. Het kan onder andere jonge ondernemingen of innoverende 
start-ups ondersteunen.

reAlisAtie(s) Dertien projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 118.000.
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steUn

tournai Au Détour du Possible een dagopvangdienst aanbieden aan volwassenen 
met een beperking en zo hun autonomie en socialisatie 
ontwikkelen.

15.000 €

FRANKRiJK Actions Mongolie Artsen opleiden en het materiaal ter beschikking stellen 
dat nodig is voor laparoscopische chirurgie in Mongolië.

4.000 €

Apei - les Papillons Blancs 
d’Hénin carvin

Mensen met een beperking die geen enkele vorm van 
begeleiding hebben, helpen en hen 1 tot 5 dagen per 
week begeleiden.

10.000 €

Association la chrysalide de 
l’Être

een professionele coördinator aanstellen binnen een 
Montessorischool voor jongeren met een beperking 
(autisme, intellectuele beperking…).

5.000 €

Association l’Auberge des 
Migrants

een magazijn huren voor de stockage van 
voedingsmiddelen, er een keuken inrichten en maaltijden 
en kleding uitdelen aan de vluchtelingen van calais.

9.000 €

ecoles de Production du 
Hainaut

leerlingen die afhaken op school of zich in een 
kwetsbare situatie bevinden, helpen om zich te 
integreren in het beroepsleven door hen het beroep van 
schrijnwerker aan te leren in reële omstandigheden..

5.000 €

Fédération s.o.s amitié Professioneel materieel kopen om de luisterposten 
beter uit te rusten en om het hoofd te bieden aan 
het toegenomen aantal oproepen en het tekort aan 
medewerkers om de oproepen te beantwoorden.

5.000 €

Fondation hopale / lames de 
joie

Oprichten van een opslag- en ruilplaats met 
loopprothesen voor kinderen waarvan één of beide 
onderste ledematen geamputeerd zijn, zodat ze net als 
andere kinderen kunnen sporten.

5.000 €

Fonds Adie Ondernemerschap ontwikkelen binnen de landelijke 
gebieden van Picardië en de integratie van kwetsbare 
vrouwen bevorderen.

10.000 €

le Maillon Filantropie bevorderen door schenkingen aan 
te moedigen bij particulieren en bedrijven en de 
aanpak zowel voor schenkers als voor ontvangers 
vergemakkelijken.

10.000 €

Maison de la famille - maison 
conseils

een luisterend oor en gratis juridische consultaties 
organiseren om mensen te helpen hun rechten, plichten 
en contractuele verplichtingen beter te begrijpen en om 
juridische problemen waarmee ze kampen, op te lossen.

10.000 €

Mon ecole extra Ordinaire - 
MeeO

Aangepaste pedagogische, educatieve en 
therapeutische begeleiding aanbieden aan kinderen met 
verschillende neuro-ontwikkelingsstoornissen.

20.000 €

tAPAJ France een programma opstellen voor de professionele re-
integratie van kwetsbare jongeren tussen 18 en 25 jaar.

10.000 €

COMPTE DE DONATEURS LE MAILLON

DOelstelling steun aan het mecenaat en aan filantropische intenties van Maillon op sociaal vlak in 
europa en in de wereld.

reAlisAtie(s) > 31 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 127.000
> toekennen van € 1.500 steun voor de activiteiten van het Funds for good - Philantropy 
Fund

steUn

BHutAN the loden Foundation steunen van nieuwe Bhutanese ondernemers, en van 
projecten van vrouwen op het platteland.

1.000 €
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etHiOPiË les enfants du toukoul Ondersteuning en begeleiding van twee weeshuizen in 
Addis Abeba (ethiopië) waar kinderen tot hun volwassen 
leeftijd of kinderen met een zware beperking of Aids 
worden opgenomen.

500 €

Pour un sourire d’enfant Kinderen in cambodja uit de extreme armoede halen 
door zorgprogramma’s, scholing en beroepsopleiding, en 
hulp aan de families.

1.000 €

FRANKRiJK 60 000 rebonds Hauts de 
France

Mensen die zich na een faillissement geïsoleerd 
voelen, integreren in een team, hen helpen om het 
hoofd te bieden aan hun persoonlijke, professionele 
en financiële trauma’s en om hun expertise, waarde en 
talenten te herontdekken door te starten met een nieuw 
professioneel project.

2.500 €

Association pour l Étude des 
Anomalies congenitales

translationele studie van het metabolisme van 
tumorcellen (uitgezaaid melanoom).

1.000 €

Apei - les Papillons Blancs 
d’Hénin carvin

Mensen met een beperking die geen enkele vorm 
van begeleiding hebben 1 tot 5 dagen per week 
ondersteunen.

1.000 €

Areli Begeleiding van briljante en gemotiveerde studenten die 
niet beschikken over voldoende financiële middelen of 
over een netwerk om lange, selectieve en dure studies te 
doen.

2.000 €

Association coeur à coeur verder uitbreiden van een centrum voor therapeutisch 
paardrijden om ruimte te scheppen voor twee andere 
paardentherapeuten en hun paarden, en starten met 
sessies paardentherapie voor kwetsbare gezinnen.

1.000 €

Association de la Plate-forme 
du Quai de la Borde

Jongeren inwijden in de circuskunsten en beroepen 
binnen de podiumkunsten.

500 €

Association des études des 
anomalies congénitales 

nieuw klinisch en fundamenteel onderzoek doen om 
specifieke, gepersonaliseerde modellen te creëren van 
de tumor van de patiënten en zo in het laboratorium de 
beste behandeling per patiënt te kiezen.

5.000 €

Association lazare Aanbieden van een woning aan 12 dakloze vrouwen 
om hen te helpen rust te vinden op een veilige plek, en 
om hen de kans te geven om zich te herpakken en te 
participeren aan het beroepsleven.

1.500 €

centre Oscar lambret een nieuwe ruimte creëren voor de jonge patiënten 
tussen 0 en 25 jaar om er workshops kunst-therapie te 
organiseren.

3.000 €

centre Oscar lambret therapeutische kunstworkshops organiseren en een 
nieuwe eenheid creëren voor kinderen, jongeren en 
volwassenen tussen 0 en 25 jaar die behandeld worden 
in het centre Oscar lambret.

1.500 €

cFPe (centre Français de 
Protection de l’enfance)

starten van een peterschapsproject voor kwetsbare 
kinderen en jongeren in de Hauts-de-France en uitrusten 
van een wetenschapslaboratorium in een school in Peru.

1.500 €

comité Départemental 
Handisport isère (cDHi)

Personen met een beperking de kans geven om zich via 
sportbeoefening te re-integreren in de maatschappij.

1.000 €

Fondation entreprendre Ondernemerszin aanmoedigen bij jongeren, senioren, 
personen met een handicap, schoolafhakers,  
toekomstige ondernemers helpen om zich te lanceren 
en het ondernemerschap promoten bij opinieleiders en 
instellingen.

1.500 €

Fondation entreprendre Ondernemerschap ontwikkelen en bevorderen door de 
ondernemersgeest aan te wakkeren, het beroep van 
ondernemer te promoten en deel te nemen aan het 
debat over ondernemerschap.

25.000 €
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Fondation hopale / lames de 
joie

Oprichten van een bank om gratis koolstofprotheses uit 
te lenen aan kinderen van wie de onderste ledematen 
geamputeerd zijn.

1.500 €

Fondation les Amis de l’Arche Oprichten van een nieuwe gemeenschap voor personen 
met een verstandelijke beperking, waar deze mensen 
beschikken over een studio of een kamer, en tegelijk 
deelnemen aan het gemeenschapsleven (maaltijden, 
activiteiten,...).

20.000 €

Formation et Annonce een educatief jongerenproject lanceren rond religieuze 
feiten  om hun kritische geest aan te scherpen aan 
de hand van geschiedkundige en wetenschappelijke 
feiten en de strijd aan te gaan met fundamentalisme en 
mythes.

24.000 €

Kinésithérapeutes du Monde Beter leren omgaan met kinderen met 
hersenverlamming in Bangladesh.

1.000 €

la cravate solidaire lille Personen die deel uitmaken van een professioneel re-
integratieproject en beschikken over beperkte financiële 
middelen kwalitatieve kleding aanbieden en raad geven 
om hen te helpen bij het onder de knie krijgen van de 
vestimentaire codes die gangbaar zijn in de bedrijven.

1.500 €

lille Association compter lire 
ecrire

een project om zich te integreren in de Franse 
maatschappij, dat wordt gedragen door 150 volwassen 
nieuwkomers, die een reeks individuele en collectieve 
vormingsacties organiseren die aansluiten bij hun profiel 
en hun plannen.

500 €

Magdala een gebouw aankopen voor de opvang van dertien 
daklozen en hen helpen om werk te vinden.

1.000 €

Maison de la famille - maison 
conseils

een luisterend oor en gratis juridische consultaties 
organiseren om mensen te helpen hun rechten, plichten 
en contractuele verplichtingen beter te begrijpen en om 
juridische problemen waarmee ze kampen, op te lossen.

500 €

Mon ecole extra Ordinaire - 
MeeO

Aangepaste pedagogische, educatieve en 
therapeutische begeleiding aanbieden aan kinderen met 
leer-, taal, gedrags-, aandacht- en relationele stoornissen.

2.500 €

solitrek De Manaslu in nepal beklimmen om fondsen te 
verzamelen en de studies te ondersteunen van de 
jongeren uit het nepalese dorp surkey.

10.000 €

sport dans la ville Workshops lezen, schrijven en communicatie 
organiseren voor kinderen van 9 tot 11 jaar die lid zijn 
van de sportcentra van sport dans la ville om hun 
ontwikkeling en zelfvertrouwen te stimuleren, hun 
schoolresultaten te verbeteren en hun toekomstige 
sociale en professionele integratie te vegemakkelijken.

2.000 €

tournesol -Artistes à l’hôpital 
(Antenne nord-Pas de calais)

Muzikale ontmoetingen organiseren in de 
verzorgingsinstellingen en uitwisselingen bevorderen 
tussen de muzikanten en de geïsoleerde ouderen.

5.000 €

tournesol, Artistes à l’Hôpital Artiesten ontmoeten gehospitaliseerde patiënten 
van alle leeftijden en alle pathologieën en laten hen 
momenten beleven waarbij ze vervoering, ervaringen en 
emoties delen rond kunst.

5.000 €

vAlentinA een naaiworkshop organiseren voor tien ongeschoolde 
roemeense vrouwen met één of meer kinderen en hen 
op die manier hun waardigheid teruggeven en hoop 
creëren.

2.000 €

FONDS MAJANY

DOelstelling steun aan duurzame filantropische projecten inzake educatie, armoedebestrijding, hulp 
aan zieke of kwetsbare kinderen, en aan personen met een beperking.
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reAlisAtie(s) Acht projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 66.398.

steUn

libramont-chevigny eclOre een handiskistage organiseren voor kinderen met een 
beperking.

5.000 €

FRANKRiJK sharana France een beroepsopleiding schrijnwerkerij aanbieden 
aan kansarme en laaggeschoolde jongeren van het 
plattelandsdorp Aranganur (india).

10.000 €

GROOt-HeRtOGDOM 
luXeMBuRG

AsA- Amicale vun der schoul 
fir Assistenzhonn

Hulphonden opleiden om kinderen en ouderen die 
omwille van diverse stoornissen in het ziekenhuis 
verblijven,  te stimuleren en tot rust te brengen.

17.000 €

stëmm vun der strooss slaapzakken kopen om aan daklozen te geven. 3.080 €

stop Aids now/Acces een sensibiliserings- en educatieve documentaire 
maken rond de problematiek van Hiv en aids en de 
mensenrechten van kwetsbare groepen in West-Afrika.

8.318 €

KAAPVeRDiË rotary clube Maria Pia nieuwe of tweedehandsproducten in goede staat 
aankopen of inzamelen bij particulieren of bedrijven en 
een sociale winkel creëren om te beantwoorden aan de 
noden van kansarme gezinnen.

10.000 €

MAuRitius salesian Home (For the 
Handicapped Women)

verdere inrichting van een opvangtehuis voor dertig 
vrouwen met een beperking.

12.500 €

seNeGAl la Maison des enfants d’AWA een uitstap organiseren voor de kinderen van de school, 
de monitrices en de begeleiders tijdens twee verblijven: 
een eerste begeleid door jongeren en een tweede door 
volwassenen.

500 €

FONDS MAREDSOUS

DOelstelling sociale, educatieve, ecologische, humanitaire en ontwikkelingsprojecten. voorrang 
voor initiatieven van verenigingen en instellingen uit Maredsous, inclusief de abdij van 
Maredsous.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 85.000.

steUn

Anhée Abbaye de Maredsous De restauratie van de molen van Maredsous finaliseren 
en er culturele activiteiten en tentoonstellingen 
organiseren.

34.000 €

Abbaye de Maredsous Het internaat van Maredsous helpen bij de inrichting van 
een tweede studiezaal, een logopedist aannemen en 
een prijs toekennen aan een jongere die voor een goede 
groepsgeest zorgt.

31.000 €

Abbaye de Maredsous steunen van de activiteiten van de bibliotheek van 
Maredsous en ook van het wetenschappelijk onderzoek 
van de revue bénédictine.

20.000 €

FONDS MARIE-JOSÉ MARTIN

DOelstelling Ondersteuning van humanitaire projecten.

reAlisAtie(s) > zes projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 90.000
> afsluiting van het Fonds



ActiviteitenverslAg 2017 : uw selectie 

243/293

steUn

Brussel - laken les Amis de l’Hôpital 
Universitaire des enfants 
reine Fabiola

Het welzijn van zieke kinderen bevorderen door de 
inrichting van de infrastructuren te verbeteren en door 
het organiseren van clownbezoekjes aan het ziekenhuis, 
massage, spelletjes, feestjes, uitstappen …

10.000 €

elsene Mima Museum Ondersteuning van de activiteiten van MiMA, een 
museum over de wereldwijde geschiedenis van de 
2.0 cultuur met een mix van muziekcultuur, grafische 
vormgeving, sportcultuur, artistieke cultuur en 
stadscultuur.

20.000 €

sOs Kinderdorpen België steun voor sOs Kinderdorpen die, overal ter wereld, een 
warme leefomgeving creëren voor weeskinderen en hen 
begeleiden tot ze volwassen zijn

20.000 €

Oudergem Association Femmes 
d’europe

De armsten in europa en de wereld helpen via 
humanitaire kleinschalige projecten die voorrang geven 
aan vrouwen en kinderen en vooral aandacht hebben 
voor onderwijs, hygiëne en gezondheid.

10.000 €

ukkel ArtHUr forever AsBl Kinderen met besmettelijke ziektes zoals meningitis 
helpen, sensibiliseren voor bloed- en orgaandonaties en 
medisch onderzoek op dat vlak stimuleren.

10.000 €

waterloo chapelle Musicale reine 
elisabeth

Muzikanten opleiden door de kennisoverdracht van 
meesters aan te moedigen en de integratie van jonge 
solisten bevorderen door concerten te organiseren.

20.000 €

VRIENDEN VAN DE STICHTING CLUB MÉDITERRANÉE

DOelstelling Financiële steun voor projecten wereldwijd. De stichters duiden aan welke projecten van 
algemeen belang worden ondersteund.

reAlisAtie(s) Acht projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 58.700.

steUn

DOMiNicAANse 
RePuBlieK

World vision Dominican 
republic

De kinderen van Miches (Dominicaanse republiek) 
helpen om hun leer- of schoolproblemen te 
overwinnen, om hun resultaten te verbeteren en om het 
zelfvertrouwen op te doen dat ze nodig hebben om te 
slagen op school.

10.000 €

FRANKRiJK Aide et Action France Het gebrek aan elektriciteit in scholen van cap 
skirring, senegal aanpakken en ondernemingen 
aanmoedigen om de elektrificatie en informatisering van 
schoolgebouwen te financieren en ze uit te rusten met 
zonnepanelen, verlichting, computers…

5.000 €

Association Petits Princes De dromen van zwaar zieke kinderen en jongeren 
waarmaken.

30.000 €

casamasanté Materiaal aankopen voor de apotheek en 
het dispensarium en de vaccinatie- en 
sensibiliseringscampagnes (vaccins, tanden poetsen, 
tanpasta, … ) versterken in cap skirring, senegal.

2.000 €

Futur au Présent in Ziguinchor (senegal) de sociale integratie en het 
welzijn ondersteunen van kwetsbare kinderen, en 
strijden tegen extreme armoede door een geïntegreerde 
aanpak op vlak van onderwijs, gezondheid, voeding en 
huisvesting.

2.000 €

MAROKKO Association Musulmane de 
Bienfaisance

Het dak herstellen van een gebouw in Agadir (Marokko) 
waar kinderen en jongeren worden opgevangen en 
pedagogisch en op schoolvlak worden begeleid.

3.700 €
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club 41 Marrakech 2 Duurzame houtkachels installeren in de bergklassen in 
de Hoge Atlas (Marokko).

2.000 €

ZwitseRlAND Make-A-Wish De droom waarmaken van zwaar zieke kinderen in 
Zwitserland.

4.000 €

COMPTE SOLIDAIRE LAURE NOBELS

DOelstelling steun aan jonge auteurs tussen 15 en 24 jaar zodat ze hun manuscript(en) kunnen 
uitgeven.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 3.226.

steUn

Rixensart Fondation laure nobels Publiceren en promoten van Franstalige literaire werken 
van jonge Belgische auteurs van 15 tot 24 jaar en 
toekennen van een jaarlijkse prijs.

3.226 €

FONDS OASIS EUREKA

DOelstelling vier doelstellingen: onderzoek rond weesziekten, financiering van medische 
behandelingen voor kwetsbare personen, steun aan kansarme kinderen en toegang tot 
water.

reAlisAtie(s) toekennen van € 5.000 steun voor de activiteiten van het candle in the Dark - childvision 
research Fund.

FONDS MARGARETA OCH SIXTEN VON ZWEIGBERGK

DOelstelling steunt instellingen die een verblijf aanbieden aan gepensioneerde of zieke bejaarden. Ook 
financiële ondersteuning aan thuiszorg voor oude en zieke mensen.

reAlisAtie(s) negen projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 64.000.

steUn

Brussel Armée du salut - Oeuvres 
sociales

Steun aan financieel  kwetsbare ouderen door bij te 
springen bij onvoorziene facturen (gezondheid, energie 
…).

8.000 €

le chainon - espoir et sourire renoveren van een badkamer in het tehuis ‘le chainon’, 
dat een familiale opvang aanbiedt aan vrouwen met een 
lichte verstandelijke of lichamelijke beperking.

4.000 €

Petites sœurs des Pauvres-
Home st. Joseph

Aankoop van medische bedden, anti-doorligmatrassen 
en nachttafels voor de mindervalide patiënten van het 
Home saint Joseph.

4.000 €

evere A.M.v (Aide aux Moins 
valides)

Organiseren van culturele activiteiten en van uitstappen 
voor personen met een beperking.

5.000 €

lessines elikya c/o Filles de la charité Steunen van ouderen met financiële moeilijkheden, die 
thuis of in een woonzorgcentrum verblijven.

4.000 €

Manage - Fayt-lez-
Manage

champs libres Ferme ’la 
clarine’

Opvangen van personen met een verstandelijke 
beperking, bijdragen tot hun integratie, bevorderen van 
hun autonomie en hun werk valoriseren.

4.000 €

Mons - cuesmes esoP Het gebouw herinrichten om oudere personen of 
personen met een beperking beter te kunnen opvangen.

5.000 €

Oudergem réseau de santé du vieux ste 
Anne

Medische apparatuur ter beschikking stellen 
van kwetsbare personen en bevorderen van de 
buurtsolidariteit zodat alleenstaande ouderen langer 
thuis kunnen blijven wonen.

15.000 €

réseau-santé de Watermael-
Boitsfort

Klusjesdiensten aanbieden aan personen met een 
beperking, zieken en alleenstaanden om hen in staat te 
stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

15.000 €
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FONDS PAI LENNART SCHMIDT

DOelstelling Het Fonds wil de relaties aanmoedigen tussen jongeren van 10 tot 18 met verschillende 
religieuze en culturele achtergronden, om op die manier tolerantie, dialoog en respect 
voor de anderen te bevorderen.

reAlisAtie(s) lancering van een nieuwe projectoproep in 2018.

FONDS PIANTRO VOOR DE ANTROPOSOFISCHE WERKGEBIEDEN

DOelstelling steun aan projecten, culturele initiatieven of manifestaties in België, die vanuit de basis 
van de antroposofie werken.

reAlisAtie(s) vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 14.000.

steUn

Antwerpen De landgenoten Pilootprojecten lanceren voor duurzame toegang tot 
land voor bioboeren.

11.000 €

Antwerpen - Berchem esperanza i leraren, ouders en oud-leerlingen maken samen met 
een beroepskunstenaar een bas-reliëf voor de hal van de 
school om de steinerpedagogie te promoten.

1.000 €

Holsbeek - sint-Pieters-
Rode

Fagard Merijn Een psycho-filosofisch onderzoeksproject naar de 
grondslagen van de antroposofie.

1.000 €

Houthalen-Helchteren - 
Houthalen

De geheime tuin Kinderen uit de kleuterklas onderwijs aanbieden 
gebaseerd op de filosofie van Steiner (antroposofie).

1.000 €

FONDS PLATEFORME.LU

DOelstelling Financiële steun voor projecten met een sociale, milieu- of educatieve dimensie en voor 
initiatieven rond duurzame ontwikkeling.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 10.000.

steUn

FRANKRiJK tchendukua ici et ailleurs vierhonderd hectare land teruggeven aan de 
inheemse volkeren van de sierra nevada de santa 
Marta (colombia), hen begeleiden bij de preservatie 
en vernieuwing van de biodiversiteit en de dialoog 
aanmoedigen.

10.000 €

FONDS PRO VERITATE

DOelstelling Het Fonds helpt in België en in het buitenland mensen die sociaal kwetsbaar zijn. Het 
Fonds steunt eveneens wetenschappelijk en medisch onderzoek.

reAlisAtie(s) elf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 36.000, waaronder een 
gezamenlijke steun van het Fonds Pro veritate en andere Fondsen.

steUn

Ans Filles de la charité de la 
province de liège

Wekelijkse activiteiten en een jaarlijks kamp organiseren 
voor kansarme kinderen.

4.000 €

Boussu - Hornu centre saint vincent de Paul - 
le Moulin de vincent

Kansarme personen ondersteunen met respect voor hun 
verschillen, hun dromen en projecten, hun vaardigheden 
naar waarde schatten en hen educatief ondersteunen 
zodat ze zoveel mogelijk autonomie verwerven.

4.000 €

liège centre d’Accueil pour enfants 
‘la Maison Heureuse’

steun voor ‘la Maison Heureuse’ dat instaat voor de 
opvang, bescherming en begeleiding van kinderen, 
jongeren en jonge mama’s in moeilijkheden.

4.000 €

sans logis - maison de vie 
communautaire

Onthaal en opvang van daklozen en hen sociale 
begeleiding voorstellen met het oog op hun re-integratie.

2.000 €

sint-Gillis carmélites déchaussées 
saint-gilles-lez-Bruxelles

De karmelieten van een vietnamese en Burundese 
gemeenschap ondersteunen.

4.000 €
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sint-Joost-ten-Node caritas international een socio-educatief integratieprogramma opzetten om 
vluchtelingenkinderen en libanese kinderen die leven in 
de buitenwijken van Beiroet, te ondersteunen.

2.000 €

les amis de soeur 
emmanuelle

Kansarme vrouwen en kinderen wereldwijd 
ondersteunen en hen voedselhulp, verzorging en 
een opleiding aanbieden en zo hun sociale integratie 
bevorderen.

2.000 €

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

Action Damien versterken van de screening van lepra en tuberculose en 
behandelen van zieken in de evenaarsprovincie in Drc. 
gezamenlijke steun van het Fonds richard Depasse, het 
Fonds Familie nicolas Dehu, het Fonds Pro veritate, het 
Fund JMJs Breugelmans, het Fonds Damman latrique, 
het Fonds steldust en het  Fonds lucie en Monique 
louette.

2.000 €

FRANKRiJK Fraternité et amis de la 
brardière

inrichting van het interieur van de kapel van de 
‘Fraternité et amis de la brardière’.

4.000 €

Petites soeurs de Marie steun voor de renovatieprojecten en de aanpassingen 
van het gebouw van de congrégation des Petites soeurs 
de Marie.

4.000 €

MADAGAscAR enfants de pierre steun voor de schoolkosten van kansarme kinderen in 
Madagascar.

4.000 €

FONDS JOSEPH SCHEPERS - GERMAINE LIJNEN

DOelstelling Projecten voor kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Projecten rond 
de bescherming en ontsluiting van erfgoed. Projecten die bestuursvormen helpen 
optimaliseren.

reAlisAtie(s) vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 29.922.

steUn

Brussel - laken reD/laboratoire pédagogique 
: la Petite ecole

steun aan het Petite ecole, een pedagogisch initiatief 
dat schoolafhaken bij vluchtelingenkinderen  tegengaat 
en hen helpt bij hun integratie in het Belgisch 
schoolsysteem.

10.000 €

leuven KU leuven Plaatsen van een origineel glasraam van Jan vanriet 
in het Hollands college van de KUleuven, vandaag een 
trefpunt voor internationaal interdisciplinair overleg en 
culturele manifestaties.

10.000 €

swAZilAND swaziland Youth 
empowerment Organization/
lUvAtsi

in twee scholen 300 fruitbomen planten om de voeding 
van de leerlingen te verbeteren. en jonge meisjes leren 
hoe ze wasbaar maandverband kunnen maken zodat 
ze ook als ze hun maandstonden hebben naar school 
kunnen.

7.257 €

swaziland Youth 
empowerment Organization/
lUvAtsi

Fruitbomen planten in een secundaire school in 
Magobodvo (swaziland) om de kennis inzake 
bomenteelt en voedingsleer van de leerlingen te 
verbeteren en om hun zakelijke vaardigheden te 
ontwikkelen via het verkopen van de fruitoverschotten 
op lokale en internationale markten en in 
grootwarenhuizen.

2.665 €

SILVER BABY FUND

DOelstelling Het Fonds geeft steun aan projecten met verschillende doelstellingen:
- beurzen toekennen aan beloftevolle studenten die financiële problemen hebben
- steun aan individuen en organisaties om de gezondheid, het welbevinden en de 
mensenrechten van vrouwen en kinderen te verbeteren
- steun aan individuen en projecten om de gezondheid en het welbevinden van ouderen te 
verbeteren
- steun aan indiviuden en projecten die opkomen voor de rechten van assistentiedieren 
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reAlisAtie(s) tien projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 294.635. Uit respect voor de 
privacy worden de namen van de begunstigden van vier projecten niet vermeld.

steUn

etterbeek search for common ground conflicten voorkomen en oplossen voor, tijdens en 
na een crisis door vredevolle interacties op te zetten 
tussen de tegenstanders, de dialoog aan te moedigen 
en door communautaire en mediaprojecten te lanceren 
om de kloof tussen de tegenstanders te overbruggen 
en oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke 
problemen.

47.107 €

search for common ground verzoeningspogingen doen om conflicten voor, 
tijdens en na een crisis te voorkomen of op te lossen 
en vreedzame interacties tussen de antagonisten 
aanmoedigen.

44.528 €

Namur Unité de soins palliatifs Foyer 
saint François

Zoveel mogelijk zorgverleners en vrijwilligers aanzetten 
tot een ‘relationele touch’ bij de verzorging van patiënten 
in hun laatste levensfase.

10.000 €

VeReNiGDe stAteN Medhen Orphan relief effort Ondersteuning van aidswezen en kwetsbare kinderen in 
Addis Abeba (ethiopië).

50.000 $

Medhen Orphan relief effort Weeskinderen ten gevolge van Hiv of Aids en kansarme 
kinderen in Addis Abeba (ethiopië) ondersteunen door 
gezondheids- en educatieprogramma’s te organiseren.

100.000 $

ZuiD-KOReA Daegu chapter, Korean 
Association Against Drug 
Abuse

informeren over en strijden tegen drugs-, alcohol- en 
tabakgebruik.

5.000 $

FILANTROPISCHE ACTIE SOLARLY

DOelstelling voor de ontwikkeling en promotie van een veertigtal zonne-energiestations bij gezinnen 
die geen elektriciteit hebben in het dorp Bafut (Kameroen).

reAlisAtie(s) eén project kreeg 2 ondersteuningen voor een totaalbedrag van € 19.150.

steUn

KAMeROeN solarly geconnecteerde en gedecentraliseerde zonnestations 
installeren voor de landelijke families in Afrika die geen 
toegang hebben tot elektriciteit.

19.150 €

FONDS STELDUST

DOelstelling Het Fonds steldust steunt de solidariteit met personen in een onzekere situatie in België 
en in het buitenland, wegens morele, sociale of economische redenen, en ook wegens 
gezondheidsredenen. Het Fonds kent zijn steun jaarlijks toe aan specifieke begunstigden.

reAlisAtie(s) tien projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 772.883, waaronder twee 
gezamenlijke ondersteuningen van het Fonds steldust en andere Fondsen.

steUn

elsene Handicap international Binnen de gemeenschap en de gezondheidsstructuren, 
voorzieningen oprichten om problemen tijdens de 
zwangerschap te voorkomen, om handicaps ten gevolge 
van de gezondheid van moeder en kind vroegtijdig op te 
sporen, en om door te verwijzen naar gespecialiseerde 
centra in de provincies gitega, Makamba en Muyinga 
(Burundi). Wordt gesteund dankzij het Fonds lokumo, 
Fonds M. Waeyenborghs en Fonds steldust.

77.500 €
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Médecins sans Frontières Aankopen van materiaal voor het ziekenhuis van 
Kabinda in Kinshasa (Drc), verzorgen van mensen met 
AiDs, ontwikkelen van de screening, en de bevolking 
sensibiliseren en responsabiliseren. gezamenlijke steun 
van het Fonds steldust, het Fonds raadsheer carlos 
Danneels, het Fonds D.v., het Fonds Julia ertryckx, het 
Fonds Familie nicolas Dehu, het Fonds Fruit de deux 
vies, het Fonds M. Waeyenborghs en het Fonds Arlette 
lemaître.

131.200 €

Fernelmont Fédération des restos du 
coeur de Belgique

voedselhulp aanbieden en de sociale integratie 
ondersteunen van kwetsbare personen.

42.500 €

liège centre d’Accueil pour enfants 
‘la Maison Heureuse’

Peuters, kleuters, jongeren en jonge mama’s die 
geconfronteerd werden met familiaal geweld opvangen 
en hen een warm kader bieden waarbinnen ze hun leven 
en toekomst weer op de rails kunnen krijgen.

10.000 €

sans logis - maison de vie 
communautaire

noodopvang aanbieden aan dakloze mannen, vrouwen 
en kinderen.

42.500 €

lierneux - Bra centre Médical Héliporté de 
Bra-sur-lienne

steun aan het centre Médical Heliporté, een medische 
urgentie- en reanimatiedienst per helikopter die overal in 
België en 7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur beschikbaar is.

218.683 €

Namur - Naninne ligue Belge de la sclérose 
en Plaques - communauté 
Française

Ondersteuning van mensen met multiple sclerose 
en hun naasten door activiteiten te organiseren die 
ontmoetingen bevorderen en informatie verstrekken en 
door hun rechten te verdedigen.

42.500 €

sint-Joost-ten-Node Médecins du Monde Belgique Daklozen of mensen zonder papieren, verslaafden, 
migranten, prostituees en alle personen die afgesloten 
zijn van het gezondheidssysteem opzoeken, hen een 
warm drankje, een luisterend oor en verpleegkundige 
verzorging aanbieden en hen begeleiden naar sociale en 
medische opvolgdiensten.

42.500 €

sint-lambrechts-
woluwe

Oeuvre nationale des 
Aveugles (OnA)

Oplossingen aanreiken voor de autonomie en 
ontplooiing van personen met visuele beperkingen.

42.500 €

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

Action Damien versterken van de screening van lepra en tuberculose en 
behandelen van zieken in de evenaarsprovincie in Drc. 
gezamenlijke steun van het Fonds richard Depasse, het 
Fonds Familie nicolas Dehu, het Fonds Pro veritate, het 
Fund JMJs Breugelmans, het Fonds Damman latrique, 
het Fonds steldust en het  Fonds lucie en Monique 
louette.

123.000 €

FONDS FRANÇOISE TOUSSAINT

DOelstelling Humanitaire hulp bieden in België en in de wereld.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 1.000.

steUn

Neufchâteau - longlier sAJA “centre-Ardenne” Asbl Dagopvang aanbieden aan volwassenen met een 
beperking die niet beschikken over de noodzakelijke 
vaardigheden om te participeren op de arbeidsmarkt, en 
organiseren van kook-, leer- en informaticaworkshops en 
van creatieve en sportactiviteiten.

1.000 €

FONDS JOZEF VAN AMMEL

DOelstelling steun aan kinderprojecten, de natuurbescherming en de strijd tegen kanker. 

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 165.000, waaronder een 
gezamenlijke steun van het Fonds Jozef van Ammel en andere Fondsen.
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steUn

Antwerpen - ekeren natuurpunt Antwerpen noord Aankoop van het Fort van ertbrand en het ertbrandbos, 
terreinen die van cruciaal belang zijn voor het 
voortbestaan van kwetsbare planten en dieren, om via 
een gericht bos- en natuurbeheer de natuurwaarde te 
versterken en nieuwe wandelpaden open te stellen.

100.000 €

Brussel comité belge pour l’ Unicef versterken van de tijdelijke urgentieopvangcentra 
in Bujumbura-stad, ngozi, rumonge en Muramvya 
(Burundi). een grant dankzij het Fonds lucie en Monique 
louette en het Fonds Josef van Ammel.

45.000 €

sint-Niklaas vogelbescherming 
vlaanderen vzw

Drones gebruiken om reekalfjes en de nesten van 
akkervogels te lokaliseren en zo te vermijden dat de 
dieren gewond geraken tijdens het maaien.

20.000 €

FONDS PIERRE VAN DER MERSCH

DOelstelling steun aan culturele projecten, met bijzondere aandacht voor muziek, film en 
geschiedenis.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 100.000.

steUn

FRANKRiJK Fédération Habitat et 
Humanisme

Ondersteuning van de eco-Hameau solidaire 
saint-François in Draguignan (Frankrijk) die 
gemeenschappelijke ruimtes en intergenerationele 
wooneenheden aanbiedt aan personen met een laag 
inkomen: ouderen, éénoudergezinnen, jongeren in 
moeilijkheden…

100.000 €

FONDS JO VANHECKE
Financiële partner(s) voetbalcel van FOD Binnenlandse Zaken

DOelstelling steun aan projecten van organisaties en voetbalclubs die ervoor zorgen dat voetbal een 
sociaal en veilig gebeuren is.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds Jo vanhecke’: 22 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van 
€ 84.000.

steUn

Antwerpen Antwerpen sportstad Aan de hand van theatervoorstellingen en workshops 
bij de clubs van ‘t stad sjot willen de 24 voetbalclubs 
en sporting A samen werken aan een positief 
voetbalklimaat en het gedrag van ouders langs 
voetbalvelden verbeteren. 

7.500 €

Antwerpen sportstad Een videofilm maken rond ‘Antwerpse voetbalclubs op 
weg naar een positief voetbalklimaat’, om voetbalouders 
aan te zetten tot positief gedrag.

4.000 €

Antwerpen - Deurne royal Antwerp Fc royal Antwerp Football club start een  anti-
drugscampagne op om drugsmisbruik aan te pakken 
door te sensibiliseren, het taboe te doorbreken en 
corrigerend te handelen. 

5.000 €

Antwerpen - wilrijk Belgian Deaf Devils een voetbalteam U 21 voor Doven en slechthorenden 
samenstellen, trainingen geven en oefenwedstrijden 
organiseren met het oog op het eK voetbal in 2018 
en een voetbalkamp organiseren voor Dove en 
slechthorende kinderen tussen 10 en 15 jaar. 

3.000 €

Bierbeek - lovenjoel r.F.c.syriana een voetbalclub van en voor jongvolwassen 
vluchtelingen laten deelnemen aan de Belgische 
competitie om hen een gevoel van erkenning te geven.

3.700 €
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Brugge - sint-Andries club Brugge K.v. Actie van club Brugge om te voorkomen dat supporters 
die ‘buiten zichzelf zijn door drugs of alcohol’ de 
veiligheid van zichzelf en andere voetbalfans in gevaar 
brengen.

5.000 €

Brussel Belgian Homeless cup Organisatie van de BXlr cup, het Brussels 
voetbalproject van de Belgian Homeless cup waaraan 
teams deelnemen van mensen die ervaring hebben met 
dak- of thuisloosheid. 

6.500 €

charleroi Fondation sporting de 
charleroi

een eHBO-opleiding organiseren voor buscoaches om 
bij ongevallen mensen te kunnen helpen.

800 €

Fondation sporting de 
charleroi

Met leden van supportersclubs positieve boodschappen 
bedenken en op reclamepanelen zetten om de veiligheid 
in de stadions bevorderen.

2.000 €

charleroi - lodelinsart WsAc Wangenies Aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die dol 
zijn op voetbal, de kans geven om te trainen bij een 
lokale voetbalclub en hun integratie bevorderen door 
lessen Frans te organiseren.

4.300 €

Ganshoren BX Brussels Het voetbalcompetitieproject uitbreiden met niet-
begeleide minderjarige vluchtelingen en ijveren  voor 
transparante regelgeving, zodat alle jongeren kunnen 
voetballen in competitieverband.  

4.000 €

Gent voetbal in de stad een sensibiliseringscampagne uitwerken in gent tegen 
agressie, hate speech, racisme, homofobie, drugs en 
pyrotechniek in het stadion van voetbalclub en  een 
educatief pakket uitwerken voor de secundaire scholen.

7.500 €

Hasselt Koninklijke sporting Hasselt Diverse activiteiten en acties organiseren om 
seniorvoetballers en supporters aan te zetten tot fair 
play, respect en verdraagzaamheid.

5.000 €

ieper KvK Westhoek Als sportclub bijdragen aan het promoten van sociale 
waarden en acties organiseren om prestatiedruk, 
pesterijen en alcohol- en drugsverslaving bij jonge 
sporters te voorkomen.

2.000 €

leuven - Heverlee Oud-Heverlee leuven een voetbalploeg oprichten voor jongeren (6-15 jaar) 
uit het vluchtelingencentrum, en onverdraagzaamheid 
helpen aanpakken door werkelijks samen te sporten. 

2.500 €

Maasmechelen - 
Mechelen-aan-de-Maas

eendracht Mechelen aan de 
Maas

Personen met een beperking van het g-team van een 
bestaande voetbalclub delen bij wedstrijden folders uit 
om te sensibiliseren rond veiligheid in en om het stadion.

1.500 €

Mechelen Mechelse Hattrick een voetbalteam van thuislozen en vluchtelingen 
trainen om deel te nemen aan de Homeless cup en op 
die manier bijdragen tot hun sociale en persoonlijke 
ontwikkeling.

1.500 €

Péruwelz - wiers royal Football club Wiersien Mensen met een verstandelijke beperking de kans 
geven om zich uit te leven en plezier te maken via het 
voetbal en om zo hun sociale contacten en integratie te 
verbeteren.

1.500 €

sint-Gillis Maison de jeunes le Bazar een minivoetbalteam voor meisjes tussen 13 en 16 jaar 
samenstellen en zo de vooroordelen proberen weg te 
werken en hen te helpen bij hun emancipatie. 

4.300 €

sint-Jans-Molenbeek centrum West-D’Broej Het aantal uren voor de bestaande voetbalgroepen 
verdubbelen en het voetbalaanbod openstellen voor 
tienermeisjes tussen 11 en 14 jaar. 

5.900 €

sprimont - louveigné rFc Banneux Uitbreiden van de infrastructuur van de voetbalclub van 
Banneux om meer jonge vluchtelingen aan te trekken 
en om hen via het voetbal beter te integreren in de 
gemeente.

3.500 €
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tournai rFc tournai Homeless team twee voetbalteams uit Doornik nemen deel aan het 
project Homeless, een sociaal-sportieve competitie voor 
dak- en thuislozen, om hen via de kracht van het voetbal 
te re-integreren in de samenleving.

3.000 €

FONDS BARON JEAN CHARLES VELGE

DOelstelling Het Fonds is actief op drie terreinen: onderzoek naar de hedendaagse geschiedenis, 
muzikale opvoeding en hulp aan armen in België en/of derdewereldlanden.

reAlisAtie(s) elf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 70.750.

steUn

elsene ecole du Bois sauvage De schoolkosten betalen van een kansarme leerling. 6.500 €

Université libre de Bruxelles een historicus van de tweede Wereldoorlog  uitnodigen 
voor een reeks bijeenkomsten aan de UlB.

15.000 €

Kortrijk euterpe Promoten van kamermuziek en aanbieden van een 
podium aan jonge muzikanten en componisten van 
hoog niveau.

1.000 €

leuven Als liga België steun aan patiënten met amyotrofe laterale sclerose 
(Als). Hen directe hulp en raad bieden, het publiek 
sensibiliseren en het onderzoek naar deze en andere 
zeldzame ziekten bevorderen.

5.000 €

sint-Gillis l’ilot Daklozen of kwetsbare personen ondersteunen door hen 
opvang, huisvesting en individuele begeleiding aan te 
bieden of hen te helpen bij het behoud van hun rechten 
op huisvesting.

4.000 €

sint-lambrechts-
woluwe

de Duve institute Ondersteuning van een onderzoek naar de blaasjes die 
veroorzaakt worden door schildklierkanker, die op een 
biochemische manier identificeren en hun samenstelling 
beschrijven om eventuele biomarkers van deze vorm van 
kanker te identificeren.

6.000 €

Fondation saint-luc een nieuwe infrastructuur creëren die onderzoekers, 
artsen, verzorgers, patiënten en families verzamelt op 
een plaats die exclusief gewijd is aan de strijd tegen 
kanker.

6.000 €

sint-Pieters-woluwe via Don Bosco een persreis organiseren om de  technische en 
beroepsopleidingen die viA Don Bosco organiseert voor 
kwetsbare jongeren in Madagaskar bekend te maken.

13.000 €

waterloo chapelle Musicale reine 
elisabeth

toekennen van een peterschapsbeurs aan een jong 
muzikaal talent in residentie bij de Muziekkapel Koningin 
elisabeth.

7.500 €

chapelle Musicale reine 
elisabeth

Als ‘mecenas-lid’ steunen van de activiteiten van de 
Muziekkapel Koningin elisabeth.

1.750 €

GHANA Amie: Aide Médicale 
internationale à l’enfance

een nieuwe keuken en opbergruimte inrichten in een 
school in ghana.

5.000 €

FONDS LEONA VERSCHUEREN

DOelstelling Projecten rond mensenhandel, pedofilie, foltering, kindsoldaten. Maar ook rond 
armoedebestrijding in latijns-Amerika. integratie van personen van buitenlandse 
afkomst.

reAlisAtie(s) Acht projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 54.030.

steUn

Antwerpen chabad Kansarme gezinnen helpen, hen voedselpakketten 
aanbieden en activiteiten organiseren voor jongeren 
tijdens de vakanties of het hele jaar door.

5.000 €
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chabad verdelen van voedselpakketten en kleren aan kwetsbare 
mensen, en organiseren van opleidingen om hen te 
helpen een job te vinden.

5.000 €

GuAteMAlA Asociación casasito Beurzen uitreiken, psychosociale ondersteuning 
aanbieden en  parascolaire activiteiten organiseren voor 
jongeren tussen 12 en 25 jaar die in landelijke en semi-
landelijke gebieden van guatemala wonen.

19.030 €

KROAtie coalition for Work With 
Psychotrauma and Peace 
-  cWWPP

Werken rond de trauma’s die zijn ontstaan na de 
oorlogen in de westelijke Balkans in de jaren ‘90, 
het verzoeningsproces bevorderen, leren om de 
therapeutische methodes door te geven en diezelfde 
methodes gebruiken bij migranten en de mensen die 
hen ondersteunen.

5.000 €

coalition for Work With 
Psychotrauma and Peace 
-  cWWPP

Aanbieden van psychologische steun aan militaire en 
burgerslachtoffers die nog getraumatiseerd zijn door 
de oorlogen in de Balkan, en ook aan asielzoekers en 
vluchtelingen in Oost-Kroatië.

5.000 €

NeDeRlAND Hulphond nederland Opleiding van een ADl-hulphond om mensen in een 
rolstoel te ondersteunen, en meer specifiek diegenen 
met een beperking van de handen en armen.

5.000 €

Hulphond nederland Opleiden van een therapie-hulphond via een uniek 
programma om bij te dragen tot de emotionele, 
cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling van 
kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking 
en/of ernstige gedragsproblemen.

5.000 €

ZweDeN right livelihood Award 
Foundation

Prijzen uitreiken aan personen en organisaties die 
praktische oplossingen bedenken voor fundamentele 
oorzaken van wereldproblemen.

5.000 €

FONDS PHILIP VLEUGELS

DOelstelling steun aan lokale projecten voor natuurbehoud en bevordering van de biodiversiteit, en 
aan de sociale, economische en culturele integratie van blinden en slechtzienden in onze 
maatschappij. 

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 26.000.

steUn

Koksijde Federaal werk de vrienden der 
blinden en slechtzienden

een blindegeleidenhond opleiden voor blinden en 
slechtzienden en het grote publiek sensibiliseren voor 
deze beperking.

13.000 €

Mechelen natuurpunt Beheer Uitbreiden van het natuurgebied en beschermen en 
toegankelijk maken van de landschappen, fauna en flora 
van de vallei van de Zuidleie, de historische bovenloop 
van de wereldberoemde Brugse reien.

13.000 €

FONDS ELISABETH VREVEN

DOelstelling Aankoop van didactisch en ander materiaal voor organisaties die de 
levensomstandigheden van mensen op sociaal, medisch, wetenschappelijk of 
gezondheidsvlak in België helpen verbeteren.

reAlisAtie(s) > vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 20.500
> het Fonds kreeg € 500 steun van het Fonds véronique Detournay

steUn

Anderlecht srPA veeweyde steun voor de functioneringskosten van het dierenasiel. 8.000 €

Ath - Ghislenghien Animaux en Péril voedsel kopen en verzorging toedienen aan de paarden 
en boerderijdieren.

7.500 €
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ittre - Virginal-samme Paroisse saint-Pierre virginal Aankoop van boeken en materiaal dat nodig is voor de 
catechese en voor de voorbereiding van kinderen en 
jongeren op hun eerste communie, geloofsberoep of 
retraite.

2.500 €

ukkel Paroisse st-Pie X  (AOP 
Bruxelles-sud - Unité 
pastorale des sarments 
Forestois)

Didactisch materiaal aankopen voor de parochie. 2.500 €

FONDS M. WAEYENBORGHS

DOelstelling in België en het buitenland projecten steunen voor medische hulp, maatschappelijke  
integratie voor personen met een beperking en oorlogsinvaliden- en slachtoffers. 
Daarnaast steunt het Fonds medisch en wetenschappelijk onderzoek tegen kanker en 
dementie en komt op voor de rechten van patiënten die aan deze ziekten lijden.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun van het Fonds M. Waeyenborghs en andere Fondsen voor 
een bedrag van € 358.700. het Fonds M. Waeyenborghs droeg bij voor een totaalbedrag 
van € 67.700.

steUn

elsene Handicap international Binnen de gemeenschap en de gezondheidsstructuren, 
voorzieningen oprichten om problemen tijdens de 
zwangerschap te voorkomen, om handicaps ten gevolge 
van de gezondheid van moeder en kind vroegtijdig op te 
sporen, en om door te verwijzen naar gespecialiseerde 
centra in de provincies gitega, Makamba en Muyinga 
(Burundi). Wordt gesteund dankzij het Fonds lokumo, 
Fonds M. Waeyenborghs en Fonds steldust.

77.500 €

Médecins sans Frontières Aankopen van materiaal voor het ziekenhuis van 
Kabinda in Kinshasa (Drc), verzorgen van mensen met 
AiDs, ontwikkelen van de screening, en de bevolking 
sensibiliseren en responsabiliseren. gezamenlijke steun 
van het Fonds steldust, het Fonds raadsheer carlos 
Danneels, het Fonds D.v., het Fonds Julia ertryckx, het 
Fonds Familie nicolas Dehu, het Fonds Fruit de deux 
vies, het Fonds M. Waeyenborghs en het Fonds Arlette 
lemaître.

131.200 €

waregem Fondation pour la recherche 
sur la maladie d’Alzheimer

Onderzoek rond de behandeling van cognitieve 
disfuncties bij mensen met dementie. gezamenlijke 
steun van het Fonds Aline en het Fond A.B.

150.000 €

WELLBEING FUND

DOelstelling steun aan sociale ondernemers en managers voor een cultuur die meer inzet op 
persoonlijke ontplooiing.

reAlisAtie(s) steun aan de coördinatie van het project, de research, de storytelling en de opvoging 
van de solidaire ondernemers die het traject gestart zijn, voor een totaalbedrag van € 
131.003.

FONDS WIBI

DOelstelling steun aan de strijd tegen armoede bij kinderen en gezinnen, aan jonge talenten en 
ondernemingen die blijk geven van engagement, initiatief en de wil om duurzaam te 
ondernemen. 

reAlisAtie(s) > toekennen van € 5.000 steun voor de activiteiten van het Fonds Dieter
> twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 13.768
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steUn

leuven Domo vrijetijdsactiviteiten toegankelijker maken voor 
kansarme gezinnen door hen te helpen bij het 
ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, door hen te 
ondersteunen en de financiële obstakels zoveel mogelijk 
te verminderen.

7.750 €

leuven - Kessel-lo Wigwam Kinderen uit de meest kwetsbare gezinnen een plaats 
aanbieden in de kinderopvang zodat ze een goeie 
levensstart krijgen, educatief materiaal en speelgoed 
aankopen om hun ontwikkeling te stimuleren en 
ontmoetingen en pedagogische activiteiten organiseren 
om de ouders te versterken en hen te ondersteunen bij 
de opvoeding van hun kinderen.

6.018 €

FONDS VRIENDEN VAN ASSOCIATION POUR LES NATIONS UNIES

DOelstelling Filantropen ondersteunen projecten die de acties en waarden van de verenigde naties 
promoten in Franstalig België.

FONDS VRIENDEN VAN BANK DEGROOF FOUNDATION

DOelstelling Filantropen steunen projecten van de Bank Degroof Foundation met als doel een bijdrage 
te leveren tot de kwaliteit van het algemeen, technisch en beroepsonderwijs en om 
ondernemerschap aan te moedigen.

FONDS VRIENDEN VAN DE EVENS STICHTING

DOelstelling Filantropen steunen duurzame projecten van De evens stichting die bijdragen tot een 
sterk europa van burgers en staten, met respect voor culturele en sociale diversiteit.

FONDS VRIENDEN VAN EX-CHANGE

DOelstelling Filantropen steunen projecten die expertise bieden aan kleine en middelgrote 
ondernemers in Afrika, Azië, latijns-Amerika, Oost-en centraal-europa.

FONDS VRIENDEN VAN EXENTRA

DOelstelling Filantropen steunen projecten rond professionele begeleiding en advies voor gezinnen 
met hoogbegaafde kinderen of ouders die het financieel moeilijk hebben.

FONDS VRIENDEN VAN HUMAN RIGHTS WATCH

DOelstelling Filantropen steunen de campagne ‘Human rights Watch’s global challenge’, die 
diepteonderzoek combineert met sensibilisatie en advocacy bij beleidsmakers.

THE EUROPEAN FRIENDS OF ACCOUNT OF THE INTERNATIONAL CRISIS GROUP

DOelstelling icg is een onafhankelijk non-profitorganisatie die zich inzet voor het voorkomen en 
oplossen van gewapende conflicten wereldwijd.

FONDS VRIENDEN VAN IPIS

DOelstelling Filantropen steunen onderzoeksprojecten rond thema’s als natuurlijke rijkdommen, 
wapenhandel, gewapend conflict, maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
mensenrechten.

FONDS VRIENDEN VAN DE OPTIMISTENBOND

DOelstelling Filantropen steunen projecten rond een positieve mentaliteit, respect en rond de 
verstandhouding tussen de burgers en de gemeenschappen in België.
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FONDS VRIENDEN VAN OUDERS VAN VERONGELUKTE KINDEREN (OVK)

DOelstelling Filantropen steunen  preventieprojecten inzake verkeersveiligheid 
en begeleidingsprojecten voor slachtoffers en hun familie (met o.a. de oprichting van een 
expertisecentrum in Wallonië).

FONDS VRIENDEN VAN DE STICHTING JEAN-FRANÇOIS PETERBROECK: JEUGD IN ONTWIKKELING

DOelstelling Filantropen steunen geïntegreerde projecten met lokale partners, die kinderen opnieuw 
zelfvertrouwen geven en binnen hun gezin en gemeenschap bijdragen aan hun toekomst. 
Het Fonds steunt eveneens projecten die jongeren met autisme de kans geven de nodige 
autonomie te verwerven en om een plaats te vinden in onze samenleving.

FONDS VRIENDEN VAN RONDOM GEZIN

DOelstelling Filantropen steunen projecten inzake opvoedingsondersteuning, relaties, rouwverwerking, 
... ten dienste van gezinnen in vlaanderen.

FONDS VRIENDEN VAN SAINT-ANDRÉ EN SAINT-PHILIPPE

DOelstelling Filantropen steunen propjecten van de vzw vrienden van saint-André en saint-Philippe, 
zoals het renovatieproject van erfgoed en sociale projecten die de school beter 
verankeren in de wijk.

FONDS VRIENDEN VAN SAMILIA

DOelstelling De samilia Foundation steunt projecten die de mensenhandel bestrijden en de 
internationale rechten van het kind doen respecteren.

FONDS DES AMIS DE SOLIDARCITÉ

DOelstelling Filantropen steunen projecten die bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling van jongeren 
en tot hun integratie in de maatschappij als verantwoordelijke, actieve, kritische en 
solidaire burgers.

FONDS VRIENDEN VAN SPES-FORUM

DOelstelling Filantropen steunen projecten die bouwen aan een pluralistisch netwerk van personen en 
organisaties die zich inzetten om spiritualiteit in economie en samenleving te promoten.

FONDS VRIENDEN VAN TOOLBOX

DOelstelling Filantropen steunen projecten rond de ontwikkeling van doeltreffende beheersstrategieën 
en -technieken die de sociale sector kunnen helpen om hun maatschappelijke doelen te 
realiseren.

FONDS VRIENDEN VAN TRANSPARENCY INTERNATIONAL BELGIUM

DOelstelling steunt projecten die streven naar strengere anticorruptienormen in de privésector, 
meer ethisch bankieren en het evalueren van de toepassing van de internationale 
anticorruptieconventies.

THE EUROPEAN FRIENDS OF ACCOUNT OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

DOelstelling Projecten voor europese burgers steunen, bv. via het toekennen van studiebeurzen voor 
europeanen die studeren aan de University of Michigan.

BESLISSINGEN IN DE LOOP VAN HET JAAR - MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT

DOelstelling De stichting geeft uitzonderlijk financiële steun aan initiatieven die kaderen binnen het 
actiedomein ‘Maatschappelijk engagement’.

reAlisAtie(s) Zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 155.500.
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steUn

Antwerpen Universiteit Antwerpen Ondersteuning van een vervolginitiatief naar aanleiding 
van het vijftienjarig bestaan van de studie ‘Burger, recht 
en samenleving’.

30.000 €

Brussel Plateforme pour le service 
citoyen

seminaries organiseren over de institutionalisering van 
de burgerdienst.

20.000 €

sociale innovatieFabriek in samenwerking met radio 1 en De standaard een 
wedstrijd organiseren om vernieuwende oplossingen te 
vinden voor grote actuele problemen, met dit jaar een 
bijzondere focus op het klimaat.

20.000 €

steunpunt voor sociaal-
cultureel volwassenenwerk 
vzw

voorstellen van een nieuw boek over participatie en 
organiseren van een debat met de auteurs.

3.000 €

Grez-Doiceau v europe Ondersteuning van slachtoffers van terroristische daden, 
herdenkingsactiviteiten organiseren en activiteiten die 
het respect voor de rechten van slachtoffers versterken 
en de structurele capaciteiten van v-europe versterken.

50.000 €

Namur UniPsO - Union des 
Entreprises à Profit Social

een transmediatool creëren om groei te creëren en 
de ondernemersgeest en interesse voor innovatie 
te stimuleren en een toolbox samenstellen die 
ondernemingen en ondernemers helpt om de 
economische en sociale impact van hun projecten te 
maximaliseren.

20.000 €

Olne commune d’Olne een project rond participatiebudget opzetten om burgers 
een stem te geven in een wereldwijde discussie over de 
overheidsfinanciën.

12.500 €

leeFMilieU - MAAtscHAPPeliJKe PrOBleMen WAArBiJ Dieren ZiJn BetrOKKen

FONDS DUURZAAM MATERIALEN- EN ENERGIEBEHEER
Partner(s) nv indaver, vzw Bond Beter leefmilieu vlaanderen en het Actiecomité ter Beveiliging van het leefmilieu op de 

linkeroever en in het Waasland (vzw Abllo)

DOelstelling Indaver nv, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw en vzw Abllo richtten in 2006 een 
Fonds op om in het vlaams gewest duurzame en innovatieve projecten rond materialen- 
en energiebeheer te realiseren.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds Duurzaam Materialen- en energiebeheer’: 30 projecten kregen 
steun voor een totaalbedrag van € 183.882.

steUn

Antwerpen common Antwerp een vereniging bouwt een ‘samentuin’ in Deurne om de 
buurtbewoners te betrekken bij het lokaal kweken van 
groenten en om groenten te kweken voor volkskeukens. 

2.500 €

Antwerpen - Berchem Asda Bakt Planten van biologische bloembollen met de 
buurtbewoners om het buurtleven te versterken, en als 
voedsel voor bijen en andere insecten. 

2.400 €

Beernem De glazen Akker De serres van een voormalig biobedrijf gebruiken om 
via ‘samentuinieren’ voedsel te kweken en te verwerken, 
volgens biologische, en, indien mogelijk volgens 
permacultuur-principes. 

2.500 €

Brakel Boskanter Lokaal geproduceerde bioproducten met een ‘cargofiets’ 
naar de verbruikers brengen om niet-duurzaam 
autoverkeer te vermijden en meer mensen te bereiken. 

2.500 €

Brugge Klimaat Podium Brugge gebruiken van een duurzame mobiliteitswijzer als 
duidelijke norm, die steunt op een consensus tussen 
burger, bedrijf en overheid, om de duurzame mobiliteit in 
Brugge te versterken. 

2.500 €
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Brussel Bond Beter leefmilieu 
vlaanderen

een haalbaarheidsstudie en organisatiemodel opstellen 
om extra kwalitatieve en energiezuinige sociale 
huurwoningen te (ver)bouwen naar het Brusselse 
voorbeeld van rénovassistance.  

25.000 €

Brussel - laken eatmosphere een vereniging recupereert en doneert 
voedseloverschotten aan sociale organisaties 
en organiseert daarnaast workshops rond 
voedselverspilling en opleidingen voor werklozen. 

2.500 €

edegem Deeldepot 2650 Openhouden van een ‘deeldepot’ om mensen toegang 
te geven tot kwaliteitsvolle gereedschappen en tot 
ontmoetingen rond delen, gebruiken en hergebruiken 
van materialen. 

2.500 €

Genk De tuin van Betty een oude scheepscontainer op een duurzame en 
ecologische manier uitbouwen tot een multifunctionele 
ruimte voor workshops en ontmoetingen met de buurt. 

2.500 €

Gent Autodelen.net Autodelen in 3 vlaamse centrumsteden via een 
innovatieve methodiek (buddy project) introduceren en 
bestendigen bij verschillende, nieuwe doelgroepen. 

25.000 €

JnM De voorkempen Aanleggen van een sneukelhaag (met plukfruit) en 
schaduwbomen rond een speelzone met waterbekken, 
en speelbergen in Zoersel, door jongeren van natuur en 
Milieu vzw. 

2.425 €

labeur een eco (car)wash in gent gaat met teams op 
elektrische fietsen deelauto’s wassen met enkel bio-
afbreekbare producten, om de vergroening van de 
economie te versterken. 

2.500 €

treintramBus Onderzoeken of een fietstaxi een haalbaar, duurzaam 
alternatief kan zijn voor kleine, sociale verplaatsingen in 
de vlaamse Ardennen. 

2.500 €

Gent - sint-Amandsberg labland Op een drukbezochte semi-publieke plaats (DOK) via 
co-creatie een betaalbare en demonteerbare low-tech 
woning bouwen met positieve klimaatimpact. 

23.000 €

Hasselt Beweging.net HAM Ontlenen van een tweedehandsfiets aan kinderen tot 
12 jaar voor een lidgeld van € 20 per jaar omdat het 
financieel interessant, duurzaam, milieuvriendelijk en 
gezond is. 

2.500 €

Herentals Buurtvereniging De Molekens inrichten van een oude wijkbibliotheek tot een buurthuis 
om nieuwe initiatieven te organiseren: ontmoetingen 
tussen jong en oud, deelinitiatieven, voedselteams, 
autodelen, … 

1.850 €

Heusden-Zolder riMO limburg De hoeveelheid uit de markt genomen groenten en 
appels die gerecupeerd worden en ter beschikking 
gesteld worden van voedselhulporganisaties 
verdrievoudigen om bijkomende milieueffecten te 
realiseren en de groentekilometers te beperken en het 
gebruik van de groenten verduurzamen door middel van  
tips, demonstraties en kooksessies.

25.000 €

Kortessem De Wroeter Maatwerkbedrijf Wekelijks komen zo’n 250 leden van een Hasseltse 
‘zelfpluktuin’ hun groenten en fruit oogsten en in 
2018 bouwen ze samen met het organiserende 
maatwerkbedrijf een nieuw tuinhuis. 

2.500 €

De Wroeter Maatwerkbedrijf Een maatwerkbedrijf wil elektrische fietsen ter 
beschikking stellen van zijn tewerkgestelde langdurig 
werklozen zodat ze hun vervoersarmoede duurzaam 
kunnen oplossen. 

2.500 €

Kortrijk - Heule Oranjehuis inzetten van ‘effectieve Micro-organismen’ (eM) op een 
sociaalecologische hoeve om (gekookt) keukenafval om 
te zetten in hoogwaardige voeding voor de akker. 

1.848 €
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landen inteam een alternatief rockfestival slaagde er al in om het 
geproduceerde afval zoveel mogelijk te reduceren en wil 
in de volgende editie ook zo klimaatneutraal mogelijk 
werken. 

2.500 €

leuven - Kessel-lo Het Atelier - centrum 
voor economische 
ongehoorzaamheid

een ‘spullenbib’ ontleent materialen die mensen niet 
veel gebruiken, omdat het beter is voor het milieu en 
de portemonnee, en steunt ook mensen die zelf een 
spullenbib willen opstarten. 

2.500 €

lier - Koningshooikt Aardeco een ongebruikte ruimte op een biobedrijf wordt 
heraangelegd om lokale (niet-geïmporteerde) 
champignons te kweken en om er bezoeken en 
pedagogische demonstraties te organiseren. 

2.500 €

Nazareth - eke speelstraat nazareth Inzetten van een elektrische bakfiets met 
gerecycleerde volksspelen en spelen rond klimaat en 
wereldburgerschap voor jong en oud, in speelstraten en 
op buurtfeesten en scholen. 

2.467 €

Roeselare MsKA roeselare creëren van een ecologische en educatieve 
schoolmoestuin om leerlingen ‘verzorging’ de kans te 
geven biologische groenten te kweken, die zullen worden 
gebruikt in de kooklessen. 

2.392 €

Rotselaar - werchter De Plek een ‘zelfoogsttuin’ waar een 80-tal leden zelf groenten 
oogst, wil het aanbod uitbreiden tot groentepakketten 
om de drempel voor andere mensen te verlagen. 

2.500 €

scherpenheuvel-Zichem 
- Averbode

transitie scherpenheuvel-
Zichem

Oprichten van een energiecoöperatie om te investeren 
in lokale, hernieuwbare energieproductie en om de winst 
te besteden aan projecten zoals het installeren van 
zonnepanelen. 

2.500 €

sint-Gillis-waas Denktank 900Jaar Kemzeke inzetten van mobiliteitsexperts, participatie en 
begeleiding, om het fietsgebruik in Kemzeke te verhogen 
en veiliger te maken. 

2.500 €

sint-Niklaas voedsaam een sociaal distributieplatform voor 
voedseloverschotten wil investeren in 
invriesmogelijkheden om meer verse en diverse 
producten te kunnen aanbieden en meer partners aan te 
trekken. 

2.500 €

turnhout De Koep Onderzoeken wat de technische en ruimtelijke gevolgen 
zijn van een transformatie naar een aardgasloze wijk 
voor de woningen en de straat en samen met de 
bewoners zoeken naar haalbare beleidsoplossingen om 
tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

25.000 €

FONDS GABRIELLE FRANÇOIS

DOelstelling Het Fonds streeft naar het behoud van de biodiversiteit van onze ecosystemen en focust 
zich specifiek op vogels.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 20.000.

steUn

Anderlecht ligue royale Belge pour la 
Protection des Oiseaux

Ondersteuning van het revalidatiecentrum voor 
wilde dieren, de burgers sensibiliseren en actie 
ondernemen om de wetgeving te verbeteren op vlak van 
natuurbehoud, dierenwelzijn en ruimtelijke ordening.

20.000 €

FONDS MARGUERITE GROTARD EN HENRI MASSET

DOelstelling Organisaties steunen die zich inzetten voor de bescherming van dieren, opvang van 
huisdieren en opleiding van blindengeleidehonden.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 25.000.
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steUn

chièvres - tongre-saint-
Martin

les petits vieux een kattenhok bouwen voor de meest kwetsbare katten 
van het opvangtehuis.

6.050 €

liège entrevues een geleidehond opleiden voor een slechtziende 
dame zodat ze na een echtscheiding haar mobiliteit, 
onafhankelijkheid en autonomie kan behouden.

12.900 €

watermaal-Bosvoorde la chaine bleue mondiale Ondersteuning van de sterilisatie van zwerfkatten om te 
voorkomen dat ze zich voortplanten.

6.050 €

FONDS HOOGVELD

DOelstelling Het Hoogveld Fonds steunt organisaties die, naast hun reguliere werking, willen 
investeren in hun milieubesparende, duurzame ingrepen.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds Hoogveld’: 1 project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 9.912.

steUn

liège la cite s’invente Een overdekte fietsenstalling bouwen in de wijk Saint-
léonard met een oplaadpunt op zonne-energie en de 
buurtbewoners een elektrische deelbakfiets aanbieden, 
als alternatief voor de auto.

9.912 €

FONDS HUGO INTERNATIONAL FOR RESPECT AND DIGNITY WITH ANIMALS

DOelstelling Het Fonds Hugo steunt structurele en grootschalige internationale projecten 
die aandacht hebben voor de maatschappelijke en gezondheidsdimensie van 
dierenbescherming. Het zal specifiek aandacht hebben voor deze problematieken in de 
Oost-europese landen.

reAlisAtie(s) vijftien projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 340.000.

steUn

DuitslAND Animals’ Angels e.v. Het welzijn van slachtvee tijdens het transport 
verbeteren en lange afstanden vermijden.

20.000 €

Animals Asia Foundation e.v. De mentale en fysieke verwondingen verzorgen van 
beren die het slachtoffer werden van de galindustrie 
in vietnam, hen integreren in nieuwe groepen van 
soortgenoten, hen stimuleren en begeleiden tot het 
einde van hun leven.

50.000 €

Deutscher tierschutzbund 
e.v.

verbonden binnen- en buitenzones installeren voor de 
zee- en landschildpadden van het reptielenstation in het 
dierenasiel Weidefeld.

25.000 €

Deutscher tierschutzbund 
e.v.

Puppies die in beslag werden genomen aan de Beierse 
grens opvangen in een gebouw, hen opleiden met 
professionele trainers en hen voorbereiden om samen te 
wonen met mensen.

30.000 €

Deutscher tierschutzbund 
e.v.

Drie hulpwagens aankopen en inrichten voor het 
praktische werk van de dierenbescherming in de 
opvangplaatsen (redding, dagelijke trajecten naar de 
dierenarts, transport van voedsel, …).

45.000 €

Deutscher tierschutzbund 
e.v.

sloten plaatsen aan de buitenverblijven van het 
dierenbeschermingscentrum Weidefeld om de veiligheid 
te verhogen van honden met gedragsproblemen die een 
resocialiseringsopleiding krijgen.

5.000 €

Deutschland sagt nein zum 
tiermorden e. v.

een professioneel veterinair ziekenhuis oprichten 
volgens europese normen, een quarantainepaviljoen en 
bijkomende hokken installeren en regelmatig castraties 
uitvoeren bij de straathonden van giurgiu (roemenië).

20.000 €
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Förderverein Arche noah 
Kreta

voortzetting van de hondencastratie, zwaar gewonde 
honden opereren en lokale dierenbeschermers 
ondersteunen.

10.000 €

Katzenfreiheit Financiele steun voor een kattenasiel dat er al meer 
dan 15 jaar alles aan doet om het leven te redden van 
gevonden of achtergelaten, zieke of gekwetste katten, 
hoe erg ze er ook aan toe zijn.

15.000 €

never Walk Alone e.v. een hondenopvangtehuis bouwen met een kennel. 25.000 €

tierschutzprojekt Ungarn e.v. een hangar renoveren en een washuis bouwen in een 
dierenopvangcentrum in Hongarije.

20.000 €

VeReNiGD KONiNKRiJK the Donkey sanctuary Diergeneeskundige zorgen voor de ezels en muilezels 
in de landelijke gebieden in noord-griekenland en 
op verschillende griekse eilanden en dierenartsen, 
studenten en lokale boeren opleiden.

30.000 €

VeReNiGDe stAteN international Fund for Animal 
Welfare (iFAW)

Huisdieren van kansarme personen verzorgen. 5.000 €

ZwitseRlAND tierschutzbund Zürich Het huidige aantal hondencastraties verhogen, de 
samenwerking met de steden op dat vlak versterken en 
zich inzetten voor het welzijn van de honden.

20.000 €

tierschutzbund Zürich een mobiele dierenkliniek maken voor boerderijdieren in 
Polen.

20.000 €

MY PLAYGREEN. CREATING ACCESS TO TREES AND GREENSPACES IN URBAN ENVIRONMENTS
Partner(s) timberland

Financiële partner(s) timberland

DOelstelling steun voor kleine verenigingen of groepen van burgers met plannen om groene ruimtes 
(voor kinderen) te creëren of te verbeteren in londen en in Milaan.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘My Playgreen. creating Access to trees and greenspaces in Urban 
environments’: 30 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 144.992.

steUn

itAliË AmbienteAcqua Onlus De integratie van kinderen met een beperking, kinderen 
uit kansarme milieus en buurtbewoners bevorderen door 
de aanleg van een gemeenschappelijke moestuin. 

5.000 €

AreA ridef De groentesector verbeteren en actief burgerschap en 
milieubewustzijn promoten.

5.000 €

Assemblea Dei genitori 
della scuola Primaria renzo 
Pezzani di via Martinengo, 
Milano

De buitenruimtes van een lagere school herinrichten en 
verfraaien. 

5.000 €

Associazione culturale 
aMAZelab Arte, cultura e 
Paesaggio

Bijenkorven maken en bloemperken aanleggen met 
jongeren en gezinnen die in de buurt wonen van een 
verwaarloosde zone om de bijen en de stedelijke 
biodiversiteit te behouden en het herstel van het terrein 
te bevorderen. 

5.000 €

Associazione culturale nuovo 
Armenia

De intergenerationele en interculturele contacten 
bevorderen door een groene zone en een boerderij om 
te bouwen tot een gemeenschappelijke tuin en een 
cultureel centrum. 

5.000 €

Associazione culturale terzo 
Paesaggio

De verbeelding van de stadsbewoners aanmoedigen 
door een symbolische ruimte in te richten tot een 
open, natuurlijke en inclusieve speelruimte met een 
ecologische corridor en een ludiek parcours.  

5.000 €
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campacavallo associazione 
sportiva dilettantistica

een verlaten tuin herinrichten tot een publieke ruimte die 
toegankelijk is voor kinderen en gezinnen en waar tal van 
activiteiten en evenementen worden georganiseerd. 

5.000 €

cascinet De velden van de stedelijke boerderij cascina 
sant’Ambrogio (Milaan) opwaarderen en zorgen voor 
een duurzaam economisch beheer met de gebruikers. 

5.000 €

Fondazione Mission Bambini 
Onlus

Didactische moestuinen inrichten en er activiteiten 
organiseren voor kinderen met een beperking en op 
die manier het leven in open lucht, het contact met de 
natuur, de nieuwsgierigheid en observering stimuleren. 

5.000 €

Fondazione een stadsruimte teruggeven aan de bewoners en aan 
jonge kinderen door middel van een sportief aanbod, 
de installatie van straatmeubilair en activiteiten op het 
gebied van maatschappelijke en milieueducatie. 

5.000 €

giardino nascosto De band tussen de verschillende generaties versterken 
door gedeelde herinneringen te creëren in een 
gemeenschappelijke tuin met cognitieve, sensoriële en 
ludieke stimulaties.

5.000 €

la strada società 
cooperativa sociale

een vervallen historische boerderij nieuw leven in blazen, 
kinderen aanmoedigen om de groene ruimte weer te 
gebruiken en er activiteiten te doen in open lucht. 

5.000 €

Piccola scuola di circo twee autowrakken weghalen die zich in een deel van 
de tuin bevinden, onderhoudswerken uitvoeren aan de 
buitenmuur en de groene ruimte, een afdak bouwen en 
nieuwe meubels aankopen. 

5.000 €

sede provinciale delle Acli di 
Milano

een speelruimte inrichten voor en met kinderen uit 
kansarme milieus.

5.000 €

sOs il telefono Azzurro 
Onlus- linea nazionale per 
la prevenzione dell’abuso 
all’infanzia

een groene ruimte bij de gevangenis van san vittore 
(Milaan) herinrichten voor ontmoetingen tussen 
gedetineerden en hun kinderen, er een speelruimte 
installeren en een moestuin om de integratie en sociale 
inclusie te bevorderen. 

5.000 €

temporiuso.net symbolische, openbare ruimtes die soms aan hun 
lot werden overgelaten, herinrichten samen met de 
buurtbewoners om er  moestuintjes en plantentuintjes 
van te maken en er banken te installeren. 

5.000 €

VeReNiGD KONiNKRiJK clitterhouse Farm Project een kleine ongebruikte groene ruimte in londen 
met een groep lokale vrijwilligers ombouwen tot een 
boerderijtuin.

5.000

cordwainers grow cic een natuurvereniging oprichten met aandacht voor 
educatieve activiteiten voor kinderen op vlak van natuur, 
voedsel, tuinieren, permacultuur, biodiversiteit, wildlife en 
natuurlijke ambachten.

5.000

Friends of stambourne 
Woods

lokale kinderen en gezinnen betrekken bij de 
natuurgebonden activiteiten van de vereniging: 
speelruimte creëren rond oude eikenbomen, 
bosbouwvaardigheden ontwikkelen bij kinderen, …

1.000

london grown Workers co-
operative limited

een groenten- en fruittuin aanleggen voor lokale 
schoolkinderen en er workshops organiseren om 
kinderen meer in contact te brengen met de natuur.

5.000

london Wildlife trust een verloederde tuin nieuw leven inblazen met een 
bosvruchtentuin, een interactieve compostruimte, een 
vijver, … voor school- en familieactiviteiten en kinderen 
met een beperking.

4.940

Organiclea Workshops  voor schoolkinderen en een gala 
organiseren om mensen bewust te maken van het 
belang van appelbomen in het bijzonder maar ook van 
het belang van ecologie, landschapsdiversiteit, ...

4.552
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sHP - single Homeless 
Project

Driehonderd kwetsbare jongeren door middel van een 
tuinproject sensibiliseren voor het telen van groenten en 
fruit, biodiversiteit, gezonde voeding en sociale isolatie.

5.000

southall transition vijf gemeenschapsboomgaarden aanleggen in publiek 
toegankelijke regio’s om het aantal fruit- en notenbomen 
te verhogen.

5.000

Spitalfields City Farm een Fs (Forest school) site aanleggen voor een 
milieugericht opleidingsprogramma om kinderen van 
alle leeftijden op een veilige en uitnodigende manier te 
laten kennismaken met de natuur.

5.000

st Mary’s secret garden 
registed charity 1152027

een gemeenschapstuin aanleggen met vijvers, weiden, 
insectenhotels, …en er workshops of educatieve 
projecten organiseren voor mensen met een beperking, 
lokale scholen of verenigingen.

4.500

sufra nW london een braakliggend terrein door de jongeren van st 
raphael’s estate laten ombouwen tot een tuin en er een 
volière, kippenhok, bijenkorf, … installeren zodat ze hun 
eigen ruimte kunnen beheren, in verbinding staan met de 
natuur en met elkaar.

5.000

the Phoenix garden De vijver van de Phoenix garden ombouwen tot een 
toegankelijke plek met een nieuwe, veilige afsluiting en 
een speciaal uitkijkplatform voor educatieve bezoeken 
van schoolkinderen.

5.000

trees for cities een eetbare speelruimte creëren waar kinderen fruit en 
groenten kunnen plukken en eten dat ze zelf geteeld 
hebben.

5.000

trees for cities Kinderen in londen ondersteunen bij het aanleggen 
van een stedelijk bos in twee buurtparken en 
plantworkshops organiseren zodat kinderen 8000 
bomen planten en zo meehelpen aan een zuiverder, 
groener en gezonder londen.

5.000

FONDS PROFESSOR T. VAN AUTENBOER

DOelstelling toegepast geologisch onderzoek over milieueffecten (vooral effecten op grondwater)  
ten gevolge van ontginning, opslag, verwerking en sanering van delfstoffen, ertsen en 
secundaire grondstoffen.

reAlisAtie(s) Projectoproep ‘Fonds Professor t. van Autenboer’: 2 projecten kregen steun voor een 
totaalbedrag van € 10.000.

steUn

elsene vrije Universiteit Brussel Beoordeling van het effect van de interactie tussen  
grondwater en oppervlaktewater en de heterogeniteit 
van de rivierbedding op het vervoer van chloriden en 
zware metalen.

5.000 €

Gent Ugent Een biostratigrafisch kader bouwen voor sedimentaire 
fosfaat deposito’s, een alternatieve en groene bron om 
tegemoet te komen aan de op wereldvlak groeiende (H) 
ree-vraag. 

5.000 €

FONDS VRIENDEN VAN GREENFACTS

DOelstelling Objectieve wetenschappelijke informatie geven over bijvoorbeeld de  uitputting van 
natuurlijke bronnen, klimaatswijziging, verminderde  biodiversiteit, te snel groeiende 
wereldbevolking ...

FONDS VRIENDEN VAN PAIRI DAIZA FOUNDATION

DOelstelling Filantropen steunen projecten voor de bescherming van dieren- en plantensoorten, zodat 
iedereen ervan kan genieten (in België en daarbuiten).
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THE EUROPEAN FRIENDS OF ACCOUNT OF THE RAINFOREST ALLIANCE

DOelstelling rainforest Alliance zet zich in voor het behoud van biodiversiteit en voor het vrijwaren 
van een duurzame habitat via landbouw-, economische en consumentenprojecten. 

DUitstAlige geMeenscHAP
DUitstAlige geMeenscHAP

FONDS ALFONS PANKERT EN CLÄRCHEN DENEFFE

DOelstelling Financiële ondersteuning aan verenigingen of instellingen die humanitair en filantropisch 
werk verrichten in eupen.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een bedrag van € 2.500.

steUn

eupen Werkzeuge ohne grenzen - 
Outils sans Frontières

een timmerwerkplaats heropbouwen die werd verwoest 
door een brand in Kinshasa (Drc).

2.500 €

FONDS MARIE-LUZIA EN NIKOLAUS KLEIS

DOelstelling Financiering van vernieuwende projecten in het zuidelijk deel van Duitstalig België voor 
de reïntegratie van kansarmen. Het Fonds wil een dynamiek creëren die een dialoog 
tussen alle lokale geledingen van de maatschappij bevordert.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 6.000.

steUn

Amel - Meyerode tagesstätte Meyerode voe De keuken renoveren, herinrichten en uitbreiden om er 
meer mensen met een beperking op te vangen.

3.000 €

sankt Vith Hof Peters De keuken uitbreiden en een nieuwe productieruimte 
inrichten.

3.000 €

FONDS ROSEWICK-KEUTGEN

DOelstelling Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties die onderdak en steun verlenen aan families, 
vrouwen met kinderen en niet-begeleide minderjarigen die in transito zijn in de Duitstalige 
gemeenschap.

reAlisAtie(s) > twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 21.000
> steun aan de ontwikkeling van de vereniging vog Dabei in sankt-vith, in het kader van 
de begeleiding ‘venture Philanthropy’ van het Fonds rosewick-Keutgen.

steUn

Kelmis soziale immobilienagentur 
tri-landum

structurele ondersteuning van de start van het sociaal 
immobiliënagentschap tri-landum.

15.000 €

sankt Vith Wohnraum für Alle Het sociaal verhuurkantoor ‘Wohnraum für Alle’ gebruikt 
zijn website en vakbladen om alle betrokkenen te 
informeren: huurders, verhuurders, eigenaars, sociale 
diensten, enz.

6.000 €
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AFriKA en OntWiKKelingslAnDen
KOning BOUDeWiJnPriJs vOOr OntWiKKeling in AFriKA

KONING BOUDEWIJNPRIJS VOOR ONTWIKKELING IN AFRIKA

DOelstelling tweejaarlijkse prijs voor een persoon of organisatie die een uitmuntende bijdrage 
levert aan het ontwikkelingswerk in Afrika. De Prijs hecht in het bijzonder aandacht 
aan initiatieven, geïnitieerd en geleid door Afrikanen, die uitblinken in hun sector, die 
de levenskwaliteit van de bevolking die zij dienen aanzienlijk verbeteren, en die lokale 
gemeenschappen helpen om hun ontwikkeling in eigen handen te nemen.

reAlisAtie(s) > voor de editie 2016-2017 heeft de selectiecommissie voor het eerst drie laureaten 
gekozen. Op die manier wil de stichting het groeiend aantal sociaalgevoelige tech-
ondernemers op het Afrikaanse continent in de kijker te zetten. De drie bekroonde 
start-ups gebruiken eenvoudige technologieën om mensen in contact te brengen met 
essentiële informatie. Hun platformen geven gemeenschappen de kans om informatie te 
verwerven en te delen over onderwijs (Kytabu - Kenia), wettelijke rechten (Barefootlaw - 
Oeganda) en landbouw (Farmerline - ghana)
> de Prijs werd uitgereikt tijdens een ceremonie in het Koninklijk Paleis, in aanwezigheid 
van Koning Filip en Koningin Mathilde (Koninklijk Paleis Brussel, 20 juni). elke laureaat 
kreeg € 75.000 en toegang tot een breed netwerk van stakeholders die hen kunnen 
helpen bij de verdere groei van hun onderneming
> realisatie van een videoreportage over de activiteiten van de laureaten
> organisatie van een reeks ontmoetingen met overheden, media, startups, bedrijven, 
ngo’s, donoren en internationale organisaties, in Brussel (18-24 juni) en in Washington, 
new York en san Francisco (6-15 november)
> lancering van de nominaties voor de Prijs 2018-2019
> onderzoeksopdracht aan ‘groupe de recherche et d’information sur la paix et la 
sécurité-griP’: uitgave en verspreiding van het boek ‘Pour la dignité paysanne’ van 
Deogratias niyonkuru, oprichter van de Burundese ngo ADiscO, winnaar van de Prijs 
2014-2015

steUn

GHANA Farmerline ltd gemeenschappen de kans geven om informatie te 
verwerven en te delen over landbouw.

75.000 €

KeNiA Kytabu inc. gemeenschappen de kans geven om informatie te 
verwerven en te delen over onderwijs.

75.000 €

OeGANDA Barefootlaw ltd gemeenschappen de kans geven om informatie te 
verwerven en te delen over wettelijke rechten.

75.000 €

centrAAl-AFriKA (cOngO en BUrUnDi)

KOFFIE ALS MOTOR VAN LOKALE ONTWIKKELING IN BURUNDI
Partner(s) cOcOcA, coopérative Mboneramiryango, Usine coopérative nyarunazi, inades-Formation Burundi, ADiscO, 

Kampani, collibri Foundation, Broederlijk delen, colruyt groep, efico, Alterfin

DOelstelling lokale gemeenschappen in Burundi versterken door in te zetten op koffieteelt, zodat ze 
hun levensomstandigheden kunnen verbeteren volgens hun eigen prioriteiten. initiatieven 
die kwaliteitsvolle, duurzame en ethische koffieteelt beogen steunen of versterken, 
en kleine producenten de vruchten laten plukken van hun werk en hun waardigheid 
teruggeven.
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reAlisAtie(s) > dankzij een investering van 214.000 dollar door het investeringsfonds nv Kampani 
heeft cOcOcA, de grootste unie van Burundese koffiecooperatieven, een eigen 
verwerkingsfabriek geopend. De Koning Boudewijnstichting neemt een jaarlijkse 
verzekering op zich die het risico ‘landen’ van de transactie voor Kampani dekt
> in België de commerciële contacten mogelijk maken van cOcOcA en technische steun 
aan cOcOcA door verschillende actoren
> overnemen van de kosten van een inleefreis in colombia van zes jonge Burundese 
koffietelers om met jonge colombiaanse telers informatie uit te wisselen over de 
teeltmethodes en hun visie te delen op ontwikkeling en beheer van gronden, voor een 
bedrag van € 13.509
> één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 35.000

steUn

BuRuNDi Uwintwaza eric Begeleidings- en vormingsprogramma voor jongeren in 
de gemeenten van rutegama, giheta, ndava en Mbuye 
om economische en sociale projecten te realiseren, 
in complementariteit met ondersteuning van collibri 
Foundation.

35.000 €

PROJECTEN IN CENTRAAL-AFRIKA

DOelstelling Uitzonderlijke steun voor projecten in Burundi, de Democratische republiek congo en 
rwanda.

reAlisAtie(s) Zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 76.231.

steUn

BuRuNDi Association François-Xavier 
Bagnoud - FXB international

Werken aan de vijf hoofdoorzaken van armoede 
(ondervoeding, ziekte, onderwijs, ongezonde woningen 
en een te laag inkomen), en versterken van de krachten 
van 100 zeer kwetsbare families van de gemeente 
Buterere in Bujumbura zodat ze binnen drie jaar in staat 
zijn om economisch en sociaal autonoom te leven.

22.585 €

Association François-Xavier 
Bagnoud - FXB international

evalueren van de duurzaamheid van de resultaten en 
de impact van de programma’s van villageFXB op basis 
van een statistisch significante steekproef van gezinnen 
in Bujumbura, en Burundezen leren werken met de 
analyse- en evaluatiemethodes.

16.071 €

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

rDccompétence vorming en uitwisseling rond het thema van het festival 
2017 du réseau la constellation: analyse van de kracht 
van ouderen en hun lokale en duurzame oplossingen

6.900 €

Réseau des Infirmiers Amis 
du Père Damien (riAPeD)

structurele versterking van de werking van de 
organisatie onder de leiding van een congolese 
consulent.

9.875 €

RwANDA Association François-Xavier 
Bagnoud - FXB international

een communautair ontwikkelingsprogramma 
organiseren in gisiza om de capaciteiten te versterken 
van 80 kansarme gezinnen die getroffen werden door 
Hiv/aids

5.000 €

life Wounds Healing 
Association (liWOHA)

Uittesten van een gerechtelijke aanpak ter bevordering 
van de mentale gezondheid en de cohesie van de 
gemeenschappen in de regio van de grote Meren die 
getroffen zijn door seksueel geweld.

6.800 €

van Billoen salomé voor liWOHA, uittesten van een gerechtelijke aanpak ter 
bevordering van de mentale gezondheid en de cohesie 
van de gemeenschappen in de regio van de grote Meren 
die getroffen zijn door seksueel geweld.

9.000 €
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FONDS ALBERT BÜSKENS

DOelstelling steun aan projecten die bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling in Kisangani 
om de zelfredzaamheid van de mensen te versterken en de samenleving te verbeteren in 
de Drc.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 9.230.

steUn

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

vzw Kisangani een waterput boren en zonnepanelen installeren zodat 
de school op het eiland Mbiye in Kisangani toegang 
heeft tot drinkbaar water en elektriciteit.

9.230 €

FONDS MARIE ANTOINETTE CARLIER

DOelstelling Financiële steun geven aan lokale projecten die zich in Burundi en congo (Drc) inzetten 
rond water, onderwijs, gezondheid voor jongeren.

reAlisAtie(s) > netwerking en technische steun voor de lokale partners
> financiële bijdrage van € 1.515 aan de feasability study voor de oprichting van een 
great lakes Business & Management school
> vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 343.833.

steUn

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

Benelux Afro center - BAc een project lanceren voor inzamelen en recyclage van 
elektronisch afval in de Kongo central provincie, de 
jeugd daarbij betrekken en de bevolking sensibiliseren (2 
jaar).

130.000 €

incubation d’entreprises & 
Formation managériale - i&F 
entrepreneuriat

Jongeren tussen 16 en 35 jaar begeleiden bij het 
oprichten van kleine en middelgrote ondernemingen in 
de voedingsindustrie en ict in Kongo central provincie.

89.000 €

Promotion nutritionnelle et 
sanitaire - Pns

steun aan een micro-onderneming voor de productie en 
commercialisering van verbeterde chikwangue om zo de 
inkomsten en de voedselveiligheid van arme gezinnen in 
Kongo central provincie te verbeteren.

56.000 €

telema Africa een mini-netwerk voor geautomatiseerd drinkwater 
installeren op de site van de Université de Kinshasa.

68.833 €

FONDS GOETGHEBUER

DOelstelling steun aan microprojecten in centraal-Afrika die zich inzetten voor kansarme mensen met 
een beperking.  

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 56.000.

steUn

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

MeMisA BelgiUM for Action 
of HOPe

De strijd aangaan met moedersterfte, 
zwangerschapscomplicaties vermijden, een 
moto-ambulance aankopen en rehabilitatie- en 
aanpassingswerken uitvoeren in het ziekenhuis van 
Katako-Kombe (Drc).

31.000 €

MeMisA BelgiUM for Action 
of HOPe

De toegang tot de gezondheidszorg voor kwetsbare 
personen in congo en guinée vergemakkelijken 
door de strijd aan te gaan met ondervoeding, door 
de vroedvrouwen, de civiele samenleving en de 
gezondheidscentra te ondersteunen en door opleidingen 
aan te bieden.

25.000 €

FONDS GOVERNANCE VAN BEDRIJVEN IN DR CONGO
Partner(s) BiO - Belgische investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

DOelstelling goede praktijken van bedrijfsleiders van middelgrote congolese bedrijven die handelen in 
het belang van hun stakeholders, als inspiratiebron voor ondernemers in de privé-sector.
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reAlisAtie(s) conferentie ‘the 1st Belgian impact investment in Africa Fair’, een high-level evenement 
enkel op uitnodiging georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting en BiO met 
voorstellingen, debatten, een tussenkomst van de 2 winnaars van de Prijs 2016 (Jambo 
congo en Pay network) (Brussel, 27 maart).

FONDS KITUMAINI

DOelstelling Projecten van lokale actoren financieren inzake lichte infrastructuren (scholen, 
ziekenhuizen enz.), en initiatieven steunen die inspelen op de basisnoden van de 
bevolking.

reAlisAtie(s) 27 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 231.032.

steUn

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

Alliance des Oeuvres de 
Bienfaisance au congo 
(AOBc)

voltooien van de inrichting van vier klaslokalen in 
de saint-esprit-school van Mbata Makongo (Boma) 
om de scholing van leerlingen op het platteland te 
ondersteunen en om de plattelandsvlucht  van jongeren 
te bestrijden.

7.500 €

Banakin een lagere school bouwen in een buitenwijk van 
Kinshasa.

10.000 €

centre Médical “la Promesse” Bouw van latrines in het medisch centrum ‘la Promesse’ 
in lukula.

6.000 €

centre Pastoral Diocésain de 
Boma

twee gebouwen restaureren van de parochie saint-
André de Maduda (Boma) om ze te gebruiken als 
slaapzaal en refter voor de leerlingen van het institut 
Mama Olive lembe zodat ze hun middelbare studies 
kunnen afmaken.

7.000 €

centre pour sourds Florentia De varkensstal herstellen van Florentia, het centrum 
voor dove personen in Boma en er opnieuw varkens 
onderbrengen.

3.000 $

comité medisch centrum 
Jozef Dessein

een betrouwbaar watertoevoersysteem installeren in 
een regionaal ziekenhuis in Zimba (laag-congo).

5.000 €

congrégation des carmélites 
de st Joseph

constructie van een blok van drie klaslokalen voor het 
scholencomplex saint-Joseph in Kananga.

20.000 $

congrégation des Frères de 
saint Joseph de Boma

Medisch-sanitair materiaal en medicijnen aankopen voor 
het ziekenhuis ‘Maman emmerance’ in Boma.

4.800 €

congrégation des Frères de 
saint Joseph de Boma

Materiaal aankopen en een lAn-netwerk installeren in 
de computerpraktijkzaal van het scholencomplex saint-
Joseph in Boma.

5.000 $

Diocèse D’inongo computers, printers en internettools kopen voor de 
priesters en seminaristen van het bisdom van inongo.

4.500 €

Dynamique du regard pour 
l’avenir

een lagere school bouwen in lodja (Drc) om tegemoet 
te komen aan de noodzaak om kansarme kinderen of 
weeskinderen naar school te laten gaan.

17.300 €

ecole primaire de Kiniangi - 
Masikiila

sanitaire blokken bouwen voor de lagere school van 
Kiniangi-Masikila, Kisantu.

12.500 $

institut des Frères de st 
Joseph de Molegbe

installatie en aansluiting van waterleidingen voor de 
bevolking van het dorp Molegbe.

9.000 €

institut des Frères de st 
Joseph de Molegbe

Ondersteuning van het tweede jaar opleiding 
administratie en projectbeheer van een lid van de 
congregatie van de Frères de saint-Joseph aan de 
Université de l’equateur in de Drc.

1.500 €

institut technique 
commerciale et Agricole de 
Masikila

computermateriaal aankopen voor het institut 
technique commercial et agricole van  Masikila, bisdom 
van Kisantu.

5.000 $
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Juka Utante ‘’JU’’ een dorpsbakkerij bouwen die geleid wordt door 
kansarme vrouwen in Mbujimayi.

2.000 €

Kivuvu De voedselveiligheid van de kinderen van het weeshuis 
in isangi en omstreken (Drc) verzekeren door zeven 
visvijvers te beheren en er vis in te kweken.

4.000 €

Œuvres Don Bosco - Projets 
salésiens

een voertuig aankopen om, in lubumbashi, 
straatkinderen op te zoeken, naar hen te luisteren, 
een sociaal bureau en de eerste mobiele zorgen ter 
beschikking te stellen en een sociaal opvolgingssysteem 
te creëren.

20.000 €

Ong ndako Ya elikya Jongeren opleiden in de landbouw, veeteelt, viskwekerij, 
bijenteelt en herbebossing in Kinshasa (Drc).

8.500 $

Paroisse sacré-coeur de 
Jésus Kinkosi-luidi (Kisantu)

Zonnepanelen en het nodige materiaal aankopen voor 
de verlichting van de gebouwen van de parochie sacré 
coeur de Jésus Kinkosi luidi.

5.500 $

Paroisse saint Archange 
Michel de Kimuisi

Materiaal aankopen voor de bouw van drie klassen van 
een lagere school in Kisatu.

20.000 $

Paroisse saint ignace de 
loyola de Masikila

installatie van zonnepanelen in de lagere school en in 
het technisch landbouwinstituut van Masikila, Kisantu.

5.500 $

Paroisse saint-paul Miki, 
Kinshasa 

een hek plaatsen om de pastorie van de parochie saint-
Paul Miki in Kinshasa te beveiligen.

11.850 $

Paroisse st Antoine de 
Padoue

Herinrichting van de koer van de curie, de muren 
verstevigen en de daken herstellen van de gebouwen 
van de parochie saint-Antoine de Padoue in Kinshasa.

17.600 $

Paroisse st Paul Miki, 
Kinshasa, rDc

Bouwen van een polyvalente parochiezaal in de saint-
Paul Miki-parochie in Kinshasa.

20.000 $

RwANDA Œuvres de Don Bosco – 
Provincialat Agl

15 laptops aankopen voor het centre Don Bosco Muhazi, 
een beroepsschool in rwanda.

6.105 $

tANZANiA Franciscaines du règne de 
Jésus-christ

Aankoop en installatie van zonnepanelen, batterijen en 
andere accessoires zodat er verlichting geïnstalleerd kan 
worden in de kraamafdeling van de clinique de la mère 
et l’enfant in Mbagala-Majimatitu..

7.500 $

FONDS MÈRE MARGUERITE
Partner(s) congrégation des soeurs Augustines de Dungu-Doruma

DOelstelling steun aan projecten op vlak van gezondheidszorg, huisvesting, voeding, onderwijs… voor 
personen die leven in een uiterst precaire situatie in Dungu-Doruma (Democratische 
republiek congo).

reAlisAtie(s) voorzetting van het driejarig project van steun aan de activiteiten van de congregatie van 
de zusters Augustinessen in Dungu-Doruma, Haut-Uélé.

FONDS DR. DENIS MUKWEGE-PANZI ZIEKENHUIS
Partner(s) Fondation Panzi rDc

DOelstelling Aankoop van medisch materieel, studiebeurzen (voor artsen, psychologen, juristen) 
in de Drc of in het buitenland, steun aan re-integratieprojecten, bouwen van 
gezondheidscentra …

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 121.245.

steUn

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

Fondation Panzi rDc Feasability study door lokale consulenten voor een 
project dat slachtoffers van seksueel geweld helpt, 
hun socio-economische integratie verzekert door hun 
landbouw en artisanale productie te valoriseren.

15.000 €
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Fondation Panzi rDc een productielijn voor fruitsap en tomatenpuree 
installeren om de vrouwen uit Bukavu en de streek te 
ondersteunen.

75.745 €

les enfants de Panzi et 
d’ailleurs

Psychologische begeleiding van zeer jonge meisjes uit 
Zuid-Kivu die werden verkracht en sensibilisatie van het 
Belgisch publiek om dit werk te steunen.

30.500 €

FONDS RENAISSANCE, VOOR DE VROUWEN VAN BUKAVU

DOelstelling steun aan organisaties en instellingen, voor de opleiding van zorgverleners, om medische 
apparatuur aan te kopen voor de prenatale raadpleging in Zuid-Kivu.

reAlisAtie(s) > meerdere missies in Zuid-Kivu van Belgische artsen en verpleegsters voor training van 
lokale zorgverstrekkers en lervering van materialen voor preventieve en curatieve zorg in 
de partnerziekenhuizen en gezondheidscentra
> materialen (medische apparatuur, bedden, laptops, zonnepanelen ...) leveren voor een 
totaalbedrag van € 37.243

FONDS VRIENDEN VAN IDIOFA LOBI

DOelstelling Filantropen ondersteunen projecten die de plattelandsvlucht van de arme bevolking in 
idiofa (Bandundu, rD congo) tegengaan door middel van de oprichting van coöperaties 
gericht op de herbebossing van de savanne en de uitbouw van een duurzame lokale 
landbouw.

AFriKA

REFERENTIEPUNT VOOR FILANTROPIE IN AFRIKA

DOelstelling informele ontmoetingen (causerieën) voor leden van bestuurscomités en jury’s van 
Fondsen actief in Afrika, met externe experten. nuttig cijfermateriaal ter beschikking 
stellen.

reAlisAtie(s) > voorstelling ‘KMO’s in Afrika steunen: ontmoeting met Jean-Michel severino, ceO van 
investisseurs & Partenaires (i&P)’ (Brussel, 21 februari)
> debat ‘Brain gain in Afrika, voorbeelden uit de gezondheidssector’. Brain gain in Afrika 
of de terugkeer van de afgestudeerde gezondheidswerkers en artsen die zich inzetten 
voor het algemeen belang, met Dr. Benoit Mbiya Mukinayi en Dr. Adolphe nyakasane 
(Brussel, 10 oktober)
> onderzoeksopdracht aan ‘s.lAB’ voor een studie van Belgische investeringen met 
sociale impact in ontwikkelingslanden om de betrokken partijen te informeren en 
het publieke debat te verrijken met feiten en recente cijfers, ook met behulp van 
een europese benchmark, en dat in overleg met de european venture Philanthropy 
Association (evPA)
> ZOOM ‘impactinvesteringen in België: een bijkomende hefboom voor de ontwikkeling 
van armere landen’. Wat zijn impactinvesteringen voor ontwikkeling? Welke return hebben 
ze? Hoe vormen ze een aanvulling op de klassieke ontwikkelingshulp van overheden, 
ngo’s of stichtingen? Feiten, cijfers, denksporen

FONDS CHANTIERS D’AFRIQUE

DOelstelling steunen van coördinatieprojecten voor initiatieven van Afrikaanse immigranten en 
Afrikanen, om de integrale ontplooiing van mensen en verenigingen van Afrika te 
bevorderen.

reAlisAtie(s) > oprichting van het Fonds
> sinds oktober 2017 wordt het Fonds beheerd door het Algemeen bestuurscomité 
‘Projecten in Afrika en Ontwikkelingslanden’ (samenstelling in bijlage)
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FONDS COEUR MAGHRÉBIN
Partner(s) Fondation cœur Maghrébin (Marokko)

DOelstelling steun aan vzw’s die in plattelandsdorpen educatieve, sociaaleconomische, 
beroepsinschakelings- en vormingsprojecten opzetten.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 18.000.

steUn

MAROKKO Action Autonomie Avenir een schoolbus inzetten in de Hoge Atlas in Marokko om 
te vermijden dat jongeren- en vooral meisjes - niet naar 
school gaan omwille van de afstand tussen hun dorp en 
de school.

6.000 €

Boosters Afrika vernieuwende initiatieven ondersteunen op vlak 
van professionalisering en inzetbaarheid van jonge 
Afrikanen, of ze nu student zijn of migrant in Marokko.

7.000 €

Fondation coeur Maghrébin voortzetting van de steun aan de projecten van de 
Fondation coeur Maghrébin in tazert.

5.000 €

COMPTE SOLIDAIRE AFRIQUE - CHARITY ACCOUNT

DOelstelling Onderwijsprojecten steun voor kansarme kinderen in Afrika en toegang tot kwaliteitsvolle 
watervoorzieningen voor geïsoleerde gemeenschappen.

reAlisAtie(s) > toekennen van € 7.000 voor de activiteiten van het Fonds elisabeth en Amélie
> sinds oktober 2017 wordt het Fonds beheerd door het Algemeen bestuurscomité 
‘Projecten in Afrika en Ontwikkelingslanden’ (samenstelling in bijlage)

FONDS YVETTE CORBIER

DOelstelling Het Fonds ondersteunt projecten voor oorlogs- en aidswezen, en voor analfabete 
kinderen. Het helpt ook organisaties die in Afrika microkredieten willen verlenen.

reAlisAtie(s) > twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 25.313.
> sinds oktober 2017 wordt het Fonds beheerd door het Algemeen bestuurscomité 
‘Projecten in Afrika en Ontwikkelingslanden’ (samenstelling in bijlage)

steUn

BuRuNDi Appui au Développement 
intégral et à  la solidarité sur 
les collines - ADiscO

Opleiden en begeleiden van jonge ondernemers bij 
het opstarten van hun kleine ondernemingen en hen 
aanmoedigen om economische en sociale actoren van 
verandering te worden.

15.363 €

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

Promotion nutritionnelle et 
sanitaire - Pns

toekennen van microkredieten voor het ontwikkelen van 
een micro-onderneming van vrouwen, die maniokwortels 
produceren in de cité van Kikonka in de provincie Kongo 
central..

9.950 €

FILANTROPISCHE ACTIE GUYTOU THIERRY

DOelstelling steunt de autonomie van kwetsbare kinderen en jongeren in rwanda (met specifieke 
aandacht voor albino’s) door hen te helpen met schoolcursussen, beroeps- en 
kunstopleidingen e.d.

reAlisAtie(s) Zes projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 66.086.

steUn

RwANDA Fikiri Uwimana Jayden Alle albinopersonen in Rwanda identificeren, hun 
opleiding vergemakkelijken en workshops en opleidingen 
organiseren om hen te leren hoe ze hun leven kunnen 
beschermen en vooruit geraken.

3.915 €

Murwanashyaka evariste Ondersteuning van de studies van een rechtenstudent in 
Kigali (rwanda).

1.050 €
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reddmann Patricia Jonge albino’s in rwanda ondersteunen. 11.000 €

reddmann Patricia steun voor twee missies ter ondersteuning van een 
project dat personen met albinisme in rwanda helpt.

22.293 €

reddmann Patricia Ondersteuning van een missie ter ondersteuning van 
een project dat personen met albinisme in rwanda 
helpt.

26.778 €

Umutesi sonia De schoolkosten financieren van een studente economie 
aan de Universiteit van Kigali.

1.050 €

FONDS HURUMA

DOelstelling solidariteitsinitiatieven steunen voor de meest behoeftigen in België en in Afrika, met 
name in Benin, om hun levensomstandigheden te verbeteren.

reAlisAtie(s) Zes projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 62.091.

steUn

BeNiN energy Assistance Kits voor zonnepanelen en een pomp op zonne-energie 
installeren op de sites van Agibidimè en Dado.

7.500 €

initiative Développement 
Pêche

een opleiding organiseren voor de verantwoordelijken 
van kinderopvangcentra in het zuiden van Benin om 
hen  te motiveren, te mobiliseren en hun kennis bij te 
schaven.

4.020 €

initiative Développement 
Pêche

instaan voor het salaris van twee animatoren-
supervisoren en 18 verantwoordelijken van 
kinderovangcentra en peutertuinen in Benin.

18.480 €

initiative Développement 
Pêche

Autonome elektrische installaties inrichten in twee 
gemeenschapshuizen in Zuid-Benin.

5.886 €

initiative Développement 
Pêche

voortzetting van het steunprogramma voor een gezond 
eetpatroon en goede hygiëne in Bénin.

24.205 €

initiative Développement 
Pêche

Herstructureren van het secretariaat en de boekhouding 
van de ngo ‘iD Pêche’ in Benin, om de goede werking 
ervan te verzekeren.

2.000 €

FILANTROPISCHE ACTIE GUIDO HUYSMANS YOUNG AFRICAN FILM MAKERS AWARD

DOelstelling Positieve beeldvorming van Afrika in de media en in de audiovisuele sector, steun voor 
Afrikaans filmtalent en wederzijds begrip stimuleren voor culturele verschillen.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 2.250.

steUn

KAMeROeN Franck thierry lea Malle toekenning van de Award YAFMA 2017 aan de 
fictiefilm ‘Point de vue’ over het thema van de 
vrouwenemancipatie.

900 €

OeGANDA Wilberforce Muzahura 
Musasizi 

toekenning van de Award YAFMA 2017 aan 
‘Trash Cash’, een film over het dagelijks leven van 
straatkinderen.

450 €

seNeGAl eddy Munyaneza toekenning van de Award YAFMA 2017 aan de 
documentaire ‘le troisième vide’ over de situatie in 
Burundi.

900 €

PRAESENS FUND
Partner(s) institut Pasteur, Dakar

DOelstelling Ziektes in situ in kansarme omgevingen observeren via kwaliteitsvolle moleculaire 
diagnostiek. vlotte toegang geven tot klinisch moleculaire diagnostische informatie.

reAlisAtie(s) Financiering van de constructie en installatie van een mobiel diagnostisch voertuig in 
senegal voor een bedrag van € 75.000
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FONDS BOODSCHAP VAN YAGUINE EN FODÉ

DOelstelling Meehelpen aan de financiering van de scholing en de reïntegratie van jongeren, die wees 
zijn of uit een achtergesteld milieu komen, in Afrika bezuiden de sahara.

reAlisAtie(s) Zes projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 31.254.

steUn

Braine-l’Alleud iday international Organisatie van de herdenkings plechtigheden in Brussel 
van de boodschap van Yaguine en Fodé.

3.000 €

iday international De administratieve capaciteiten van iDAY international 
versterken.

10.000 €

iday international leerlingen van 13 Belgische en 13 Afrikaanse scholen 
(Benin, Oeganda, senegal, Drc en togo) wisselen 
ideeën uit over de bescherming van de biodiversiteit, en 
de mogelijkheden die de natuur biedt voor een betere 
gezondheid van de leerlingen en dus ook voor hun 
opleiding in het algemeen, voor de energiebesparing en 
de bestrijding van de klimaatverandering.

6.384 €

GuiNeA relAis (renforcement local 
des Associations et des 
initiatives sociales)

schoolmoeheid bij de weeskinderen in de steden en 
dorpen van guinée tegengaan, tuinen en moestuinen 
aanleggen rond de scholen, herhalingslessen 
organiseren voor leerlingen die het moeilijk hebben en de 
capaciteiten van de leerkrachten versterken.

7.000 €

sow Abdoulaye schoolmoeheid bij jonge guineéers in het secundair 
onderwijs tegengaan, hun schoolmateriaal voorzien, de 
leerkrachten begeleiden en de opvolging verzekeren van 
de acties van de ouderverenigingen en een netwerk van 
opleidingsactoren bevorderen.

700 €

OeGANDA iday international Financiering van de schoolkosten van kinderen uit de 
sloppenwijken van Kampala.

4.170 €

FONDS ZUID-AFRIKA

DOelstelling Kinderen en jongeren toegang geven tot kwaliteitsvol onderwijs en buitenschoolse 
activiteiten, en jongeren die zich als vrijwilliger hebben ingezet voor de eigen 
gemeenschap de kans bieden om verder te studeren.

reAlisAtie(s) Zes projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 49.672.

steUn

ZuiD-AFRiKA Khululeka grief support versterken van de capaciteiten van het personeel en de 
vrijwilligers die kinderen in rouw of getraumatiseerde 
kinderen in Zuid-Afrika begeleiden.

6.960 €

net vir Pret een stimulerende omgeving aanbieden aan kinderen 
en jongeren van het dorp Barrydale en de naburige 
boerderijen dankzij artistieke en sportieve programma’s, 
hun sociale vaardigheden ontwikkelen en hen 
aanmoedigen om zich te integreren in de samenleving 
door initiatief te nemen die de samenleving verbeteren.

7.225 €

the Breede centre Organiseren van opleidingen sociaal ondernemerschap 
voor jonge werkzoekenden en tegelijk ook van theater-, 
ambachtelijke, ludieke en sportieve activiteiten voor de 
kwetsbare dorpskinderen.

15.567 €

vision AfriKa Het potentieel dat inherent is aan kinderen verhogen 
en ouders leren om de optimale ontwikkeling van dat 
potentieel aan te moedigen.

6.350 €

Young People @ Work Jonge werkzoekenden in Zuid Afrika helpen om zich te 
integreren op de arbeidsmarkt door hen opleidingen voor 
te stellen, hen te helpen obstakels te overwinnen en door 
hen ondersteuning en opvolging aan te bieden.

3.300 €
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Zenzeleni school for creative 
education trading under 
centre for creative education

Het diploma en de opleiding van de leerkrachten van de 
Zenzelenischool actualiseren.

10.270 €

FONDS VRIENDEN VAN DE ZWALUW

DOelstelling Filantropen steunen het project van de school ‘the swallow’ om bij te dragen tot de 
vernieuwing van onderwijs, vorming en ontwikkeling in gambia.

FONDS VRIENDEN VAN EFFA

DOelstelling Filantropen steunen projecten in de republiek Angola rond onderwijs, beroepsopleiding, 
medische bijstand, ontsluiting van het cultureel erfgoed…  

FONDS VRIENDEN VAN MATERNITEIT DANO BURKINA FASO

DOelstelling Filantropen ondersteunen projecten die de gezondheidszorg verbeteren in de regio 
Diébougou (Burkina Faso), in het bijzonder de zorgen voor moeder en kind.

FONDS VRIENDEN VAN ONDERNEMERS ZONDER GRENZEN

DOelstelling Filantropen steunen micro-economische projecten in het sahelgebied, waardoor o.a. 
kinderen meer onderwijskansen krijgen en de levenssituatie van de gemeenschap 
aanzienlijk verbetert.

FONDS VRIENDEN VAN SPRINKLE

DOelstelling Filantropen steunen projecten i.v.m. voor- en naschoolse begeleiding van kinderen in 
Bergville (Zuid-Afrika). een opvangcentrum zorgt ervoor dat aids-weeskinderen kunnen 
opgroeien binnen hun eigen cultuur.

FONDS VRIENDEN VAN TERRES ROUGES

DOelstelling Filantropen steunen psychosociale projecten voor straatkinderen (in West-Afrika, Benin 
en senegal) die het slachtoffer zijn van uitbuiting en geweld.

FONDS VRIENDEN VAN ZIMBA-KIDS

DOelstelling Filantropen ondersteunen projecten die de levenssituatie van weeskinderen in Afrika 
verbeteren en er voor zorgen dat ze de kansen krijgen die nodig zijn om te slagen in het 
leven.

OntWiKKelingslAnDen

FONDS 3AMB POUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION

DOelstelling technische vorming en beroepsopleiding voor jongvolwassenen, en toegang tot 
microkrediet voor de ontwikkeling van activiteiten die een inkomen genereren.

reAlisAtie(s) toekennen van € 25.000 steun voor de activiteiten van het Fonds isaan.

FONDS BAELE-RÉMION

DOelstelling De professionele groei steunen van mensen die actief zijn in Afrika en latijns-Amerika op 
het gebied van anesthesie en bloedtransfusie.

reAlisAtie(s) Drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 11.625.

steUn

BeNiN Akodjenou Joseph steun aan een anesthesist uit Benin die een 
vervolmakingsprogramma volgt bij de diensten 
pediatrische anesthesie in Brussel en rijsel.

4.550 €
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Mewanou serge een aanvullend opleidingsprogramma in pediatrische 
anestesie organiseren voor een dokter-anestesist uit 
Benin.

4.550 €

cOlOMBiA Balaguera Angela een bacterioloog uit Medellin (colombia) de kans bieden 
om haar kennis op vlak van bloedtransfusie in België te 
verdiepen.

2.525 €

PHILANTHROPIC ACTION CARAIVAVIVA

DOelstelling De leefomstandigheden verbeteren van de bewoners van geïsoleerde dorpen in Brazilië 
en de jongeren en jongvolwassenen betere ontwikkelingskansen geven (cultuur, 
gezondheid, onderwijs, duurzame ontwikkeling …).

reAlisAtie(s) steun aan projecten van de niet-gouvernementele organisatie caraivaviva voor een 
totaalbedrag van € 14.274.

COLLIBRI FOUNDATION  
Partner(s) Oprichter: groep colruyt

DOelstelling collibri Foundation, het bedrijfsfonds van colruyt groep, steunt vormingsprojecten voor 
jongeren in moeilijke situaties, zowel in België als in ontwikkelingslanden.

reAlisAtie(s) > negen projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 323.752
> toekennen van € 125.000 steun aan het BOOst Brussel programma
> toekennen van € 16.300 steun voor een studiebeurs in het United World colleges costa 
rica aan een student die deelneemt aan het BOOst Brussel programma
> toekennen van € 20.000 jaarlijkse steun aan efico Foundation voor een vormingsproject 
van jonge koffietelers in colombia
> overnemen van een deel van de kosten van een inleefreis van Burundese koffietelers en 
Belgische stakeholders in colombia, voor een bedrag van € 16.300
> opdracht aan ‘e.c.O.-cOOP’ voor consultancy en begeleiding van de educatieve 
projecten in indonesië die steun kregen van de collibri Foundation

steUn

elsene Mentor-escale niet-begeleide minderjarige en jonge asielzoekers 
in België ondersteunen door hen school- en socio-
professionele begeleiding aan te bieden.

30.000 €

Halle YOUcA vzw Jaarlijkse steun voor de activiteiten van de vereniging. 35.000 €

BeNiN Ucll gedurende 5 jaar dertig jonge landbouwers uit Bénin 
opleiden  tot voorbeeldondernemers in hun streek 
door te investeren in technische kennis, uitwisseling 
en netwerking bij deze jonge boeren. stage van jonge 
BAnABA studenten vanuit Uc leuven-limburg ter 
plaatse.

100.000 €

BRAZiliË trias Autonomisering van jonge Braziliaanse boeren via 
digitale inclusie, uitwisselingsprogramma’s, versterking 
van netwerken, solidariteit, leren van goeie praktijken, …

20.650 €

BuRuNDi eric Uwintwaza Begeleiden van 100 jongeren in rutegama en giheta om 
de competenties voor arbeidsgeschiktheid te verwerven, 
en om hun projecten te verdedigen met het oog op een 
eventuele financiering (fase 2 van het programma).

25.000 €

iNDiA nAsscOM Foundation versterken van de capaciteiten van kwetsbare 
jongeren uit Hyderabad  door hen een opleiding 
informatietechnologieën en informaticadiensten te laten 
volgen, en hen te begeleiden bij het zoeken naar werk.

20.500 €

iNDONesiË Yayasan Kanisius De kwaliteit van het onderwijs en de leervaardigheden 
van de leerlingen verhogen door de leerkrachten 
in semarang aan te moedigen om interactieve 
leermethodes te ontwikkelen en te gebruiken.

1.800 €
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Yayasan Kesejahteraan Anak 
indonesia

steun voor de opleiding van de jongeren in semarang. 60.802 €

NicARAGuA vredeseilanden – coopibo  
a.s.f.l (vecO A.s.F.l)

een opleiding moderne cacaoproductietechnieken 
en ecologische principes aanbieden aan 15 jongeren 
uit nicaragua en Honduras die op hun beurt andere 
jongeren uit hun respectieve dorpen kunnen opleiden.

30.000 €

FONDS CRAWHEZ VOOR HULPVERLENING AAN LEPRAPATIËNTEN

DOelstelling Het Fonds geeft praktische hulp (ambulancevoertuig, medisch materiaal…) maar helpt 
ook kinderen en vrouwen een toekomst uitbouwen.

reAlisAtie(s) > voortzetting van de steun aan Dr. J.A. cap vzw voor de projecten in india
> sinds oktober 2017 wordt het Fonds beheerd door het Algemeen bestuurscomité 
‘Projecten in Afrika en Ontwikkelingslanden’ (samenstelling in bijlage)

EFICO FONDS
Partner(s) Oprichter: efico

DOelstelling steun aan projecten die bijdragen tot de structurele en duurzame verbetering van de 
levenskwaliteit van de arme koffie- en/of cacao producerende bevolkingsgroepen in 
ontwikkelingslanden.

reAlisAtie(s) > vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 50.034
> het Fonds kreeg € 16.300 steun van collibri Foundation voor de inleefreis in colombia 
met de Federacion nacional de cafeteros

steUn

cOlOMBiA Federacion nacional de 
cafeteros de colombia

Zes Burundese koffietelers bezoeken Colombiaanse 
telers, wisselen informatie uit over de teeltmethodes en 
delen hun  visie  op ontwikkeling en beheer van gronden.

19.560 €

GuAteMAlA Asociacion Platanillo para el 
Desarrollo

Beurzen uitreiken, instaan voor het onderhoud van 
de school en moestuinen inrichten voor het dorp el 
Platanillo in guatemala.

14.550 €

Fundación de la Caficultura 
para del Desarrollo rural

Deelname in de reiskosten van Mevrouw cano 
(colombia) die het project ‘coffee High school Diploma’ 
zal voorstellen in Boedapest in juni 2017.

1.000 $

Habitat para la Humanidad 
guatemala

De levensomstandigheden en gezondheid van veertig 
families van een koffieproducerende gemeenschap 
in guatemala verbeteren door hen rookloze ovens, 
waterfilters en latrines te bezorgen.

15.000 €

FONDS ELISABETH EN AMÉLIE 

DOelstelling steun aan projecten van Belgische organisaties die zich in de landen van het Zuiden 
inzetten voor een betere toegang tot de waterdistributie. Mobiliteitsbeurzen voor 
studenten uit het Zuiden die in België komen studeren.

reAlisAtie(s) > projectoproep ‘Fonds elisabeth en Amélie, steun aan projecten van Belgische 
organisaties die zich in de landen van het Zuiden inzetten voor een betere toegang tot de 
waterdistributie’: 16 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 398.880
> kandidatenoproep ‘Beurzen Fonds elisabeth en Amélie voor studenten uit het Zuiden in 
België’: 13 beurzen werden toegekend voor een totaalbedrag van € 47.075



ActiviteitenverslAg 2017 : uw selectie 

276/293

steUn

BANGlADesH collège saint-servais studenten van het college saint-servais maken een 
constructie waarmee water kan worden opgepompt om 
een reservoir met drinkbaar water te kunnen aanleggen 
en de latrines van een school in Bangladesh te kunnen 
saneren.

10.000 €

BeNiN Adandedji Mahoutin Firmin Modelleren van de dynamiek van de fytoplanktonflora 
in het grootste meer van Benin om dit belangrijke 
ecosysteem duurzaam te kunnen beheren.

3.434 €

BOliViA el Amanecer Drinkbaar water voorzien voor één van de armste en 
droogste wijken van Zuid-Bolivia: een zonnepomp 
installeren, een openbaar kraantje voorzien, de 
moestuinen laten besproeien en mensen sensibiliseren 
voor hergebruik van afvalwater.

30.900 €

BuRKiNA FAsO Ouedraogo tégawendé esther Bijdragen tot een betere kennis van het grondwater in 
het bekken van de niger in Burkina Faso via gesprekken 
met actoren, het meten van de waterdruk en chemische 
analyses.

3.554 €

sawadogo Jean Ferdinand Bijdragen tot de bestrijding van de vervuiling door 
invasieve planten in een meer in Burkina Faso.

4.279 €

traore Moumouni Bijdragen tot het installeren van een adviesmodel 
rond irrigatiesystemen voor de landbouwproductie om 
de waterhuishouding in Burkina Faso effectiever te 
beheren.

3.900 €

BuRuNDi nyerere elie De kwaliteit van het vervuilde afvalwater van 
wasstations van koffiebonen analyseren in de regio 
boven het tanganyika-meer en de waterzuivering van 
deze stations verbeteren.

3.480 €

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

Association pour l’Action 
de Développement 
communautaire

vijf waterputten aanleggen in Zuid-Kivu en sensibiliseren 
voor een goede hygiëne en goed waterverbruik.

20.157 €

elyaba Mapya steve Bestuderen van interacties en conflicten rond water en 
grond tussen veehouders met kuddes en boeren in het 
oosten van Drc.

4.850 €

groupe Mokamo eau dans les 
villages

Watertoevoer voor de dorpen rond het ziekenhuis van 
Mokamo (Drc).

19.960 €

ingénieurs Assistance 
internationale - ingénieurs 
sans Frontières (isF)

Drinkwatervoorziening voor 5000 personen in Boko 
(Drc) door middel van een waterput, waterleidingen en 
een beheersysteem.

40.000 €

PrODeKi De duurzame toegang tot drinkbaar water en de 
elementaire sanitaire voorzieningen verbeteren en de 
130.000 inwoners van het landelijke stadje Kinzai-
Mvuete (Kongo central) sensibiliseren voor een betere 
hygiëne.

3.850 €

ZAM-MeD Jodoigne Drinkbaar water, hygiëne en sanering voor de bevolking 
van de Zone de santé van Djuma: inrichting van nieuwe 
bronnen, verbetering van de fonteintjes, opleiding van 
watercomités (Provincie Kwilu, Drc).

25.010 €

GAMBiA gamMol Bouw van een water- en sanitatiesysteem voor de kliniek 
en materniteit van serekunda, gambia.

15.000 €

HAÏti Pro-action développement 
gembloux

De toegang tot drinkbaar water verbeteren en de 
bewoners van vijf landelijke dorpen in Haïti sensibiliseren 
voor een betere hygiëne.

31.000 €

KAMeROeN ceMrest Meer dan 500 leerlingen van de Faith Foundation 
basis- en kleuterschool in Kombe en de meer dan 3000 
mensen rond Kombe toegang geven tot veilig en proper 
water en hen sensibiliseren voor meer hygiëne.

9.479 €
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liBeRiA Acres of Hope Belgium stromend water voorzien in het gebouw en het sanitair 
blok om de dagelijkse werking van een gezondheidspost 
voor moeder en kind in gbarnga, liberia te bestendigen.

9.567 €

MADAGAscAR Protos een bijkomende drinkwaterinfrastructuur voorzien 
en een duurzaam beheer van de waternetwerken 
bevorderen in het centraal plateau en in de stad 
toamasina in Madagaskar.

39.913 €

rajaonarimalala rindrasoa Uitvoeren van klimaatenquêtes bij publieke actoren en 
bij de bevolking, en verzamelen van de klimaatgegevens 
van de bestaande meteorologische stations in 
Madagaskar.

3.213 €

NiGeR Yoro Hamidou verzamelen van gegevens over de kwaliteit van het 
drinkwater dat in noodgevallen door humanitaire 
organisaties wordt uitgedeeld in vluchtelingenkampen 
in niger.

4.350 €

PeRu Aide au Développement 
gembloux - ADg

rehabilitatie van het waterleidingssysteem en 
sensibiliseringsproces van de dorpelingen voor een 
betere hygiëne tijdens de heropbouw van vier dorpen die 
geteisterd werden door de kustnino begin 2017 in Peru.

40.000 €

cAtAPA goede praktijken ontwikkelen in de zorg voor en het 
toezicht op de waterkwaliteit en de sanitatie op lokaal en 
regionaal niveau in cajamarca, Peru.

40.000 €

iles de Paix De levensomstandigheden van gezinnen in landelijke 
gebieden in de Andes verbeteren door de toegang tot 
drinkbaar water te vergemakkelijken en door hen te 
sensibiliseren voor persoonlijke en voedselhygiëne.

28.240 €

shah nikita Bestuderen van de impact van mijnactiviteiten in Peru 
op het oppervlaktewater in de omgeving en analyseren 
van problemen rond het waterbeheer.

3.385 €

seNeGAl Action pour le Développement 
- sOs FAiM

De toegang tot drinkbaar water en sanering verbeteren 
voor de kwetsbare gezinnen uit de landelijke dorpen van 
vélingara Ferlo en de thiél in senegal.

35.804 €

tANZANiA Buluma Melinda nyangu stage in een semi-droogtegebied in tanzania gelinkt 
aan een landbouwproductieonderzoek om onproductief 
waterverlies door verdamping en afvoer van 
onregelmatige regenval te beperken.

2.950 €

rufus Kitto shibu Daniel Zuiveren van afvalwater van gekweekte garnalen door 
het telen van eetbare en dus verkoopbare planten 
(zeevenkel) op kunstmatig aangelegde wetlands.

4.750 €

Wasswa Joseph Proefveldonderzoek naar landbouwproductiemethodes 
in een semi-droogtegebied in tanzania om onproductief 
waterverlies door verdamping en afvoer van 
onregelmatige regenval te beperken.

2.300 €

VietNAM thuy Bui Meer inzicht krijgen in de waterhuishouding in een 
stroomgebied in vietnam door gebruik te maken van een 
bodem- en water-assessment tool (sWAt).

2.630 €

ERAN FONDS VOOR VROUWEN

DOelstelling steun aan projecten in vlaanderen, en op het indisch subcontinent, die vrouwen en 
meisjes een stem, middelen, keuzes en kansen bieden om zich vrij en zelfbewust te 
ontplooien.

reAlisAtie(s) vijf projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 39.471.



ActiviteitenverslAg 2017 : uw selectie 

278/293

steUn

AFGHANistAN Afghan institute of learning gratis rechtsbijstand verlenen aan kansarme vrouwen 
in Hérat (Afghanistan) en steun aan radio Meraj die 
programma’s uitzendt over vrouwenrechten, onderwijs, 
jeugd, democratie, ...

15.000 €

the Womanity Foundation pc programmeerlessen organiseren in vier middelbare 
scholen voor jonge meisjes in Kaboul (Afghanistan) 
om hen de nodige vaardigheden aan te leren die ze 
nodig hebben op de arbeidsmarkt, om zich te kunnen 
inschrijven op wetenschappelijke faculteiten aan de  
universiteit, om vooruit te geraken in hun professionele 
en universitaire carrière en om als voorbeeld te dienen 
voor andere meisjes.

8.600 $

iNDiA equal community Foundation sensibilisering voor gendergelijkheid bij jongeren tussen 
13 en 17 jaar in twee kansarme gemeenschappen van 
Pune (india), om geweld en discriminatie tegenover 
vrouwen en jonge meisjes te voorkomen.

10.000 €

sahayog society for 
participatory rural 
development

strijden tegen geweld tegen vrouwen en jonge meisjes 
in de regio Bundelkhand (india) en hen aanmoedigen 
om gewelddadige feiten te signaleren en een omgeving 
te promoten waar mannen en jongens hun rechten 
respecteren.

5.000 €

PAKistAN Panah trust De fundamentele rechten en de toegang tot justitie 
verzekeren voor vrouwen die het slachtoffer werden van 
geweld en naar Panah (Pakistan) moeten vluchten door 
hen rechtsbijstand aan te bieden.

2.000 €

FUND FEMPOWER INITIATIVE

DOelstelling steunt gezondheids- en onderwijsinitiatieven die het leven van meisjes en jonge vrouwen 
in achtergestelde gebieden in het Midden-Oosten verbeteren en hen kracht geven.

reAlisAtie(s) Oprichting van het Fonds.

FONDS FOKKINGA

DOelstelling Het Fonds steunt projecten voor dringende medische hulp aan landen van het Zuiden.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 10.000. Dit bedrag wordt 
gezamenlijk ter beschikking gesteld door het Fonds Fokkinga en het Fonds JMJs 
Breugelmans.

steUn

Mechelen Artsen Zonder vakantie versterken van de paramedische, technische en 
organisatorische capaciteiten binnen de domeinen 
basischirurgie en pediatrische urgenties van het 
congolese referentieziekenhuis in Monvu. een grant 
dankzij het Fonds Fokkinga en het Fonds JMJs 
Breugelmans.

10.000 €

FONDS FRANCISCUS O.

DOelstelling Kinderen met weinig kansen in België of in de landen van het Zuiden kunnen een 
opleiding volgen.

reAlisAtie(s) > drie projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 6.500
> toekennen van € 2.800 steun voor de activiteiten van het Fonds guido Heylen

steUn

elsene collectif Psycho social 
Umoya

een residentieel verblijf organiseren voor jonge 
vluchtelingen en hun opvanggezin.

4.000 €
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cHiNA Ferdinand verbiest instituut Opleiding van theologiestudenten in china. 1.000 €

seNeGAl groep Baobab een bijkomend schoolgebouw bouwen in Keur Ardo 
(regio louga in senegal) en het nodige pedagogisch 
materiaal voorzien.

1.500 €

FILANTROPISCHE ACTIE FUNDACION BENSADOUN-LAURENT CAPACIDAD INCLUSIVA

DOelstelling steun aan integratieprojecten in de burgersamenleving en in de arbeidswereld van 
personen in armoede of met een mentale of motorische handicap in Uruguay.

reAlisAtie(s) twee ondersteuningen voor een totaalbedrag van € 86.640.

steUn

uRuGuAY Fundacion Bensadoun 
laurent

Mensen met een beperking integreren in de 
beroepswereld om hun autonomie te versterken en hun 
integratie in de maatschappij te bevorderen.

86.640 €

FONDS GUIDO HEYLEN

DOelstelling steun aan projecten rond de vorming en opleiding van kansarme jongeren in België en in 
ontwikkelingslanden.

reAlisAtie(s) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 7.800
> het Fonds kreeg € 2.800 steun van het Fonds Franciscus O.

steUn

NiGeRiA topmark children Montessori 
nursery and primary school

Herinrichting van een school in de kansarme buurt van 
Ajuwon (nigeria).

7.800 €

FONDS ISAAN

DOelstelling steun aan onderwijs- en micro-economische initiatieven die helpen bij de ontwikkeling 
van achtergestelde gebieden in Zuid-Oost Azië, meer in het bijzonder in isaan, thailand.

reAlisAtie(s) > het Fonds kreeg € 25.000 steun van het Fonds 3AMB pour l’éducation et la formation
> het Fonds heeft € 99.459 steun verleend aan volgende projecten in isaan, thailand:
>> inrichten van computerklassen in het noordoosten van thailand en vrijwilligers ter 
plaatse sturen om de computers te installeren en de plaatselijke leerkrachten op te leiden
>> onderhoud van de bestaande computerklassen
>> toekennen van studiebeurzen aan beloftevolle kinderen (o.m. met de steun van het 
Fonds 3AMB)
>> organisatie van taalkampen engels

FONDS J&JOY

DOelstelling Ondersteuning van specifieke projecten die door erkende organisaties worden ontwikkeld 
op het platteland in india.

FONDS ELIANE JOURDAIN

DOelstelling steun aan projecten die medische hulp of gezondheidszorg verstrekken aan mensen in 
het buitenland.

reAlisAtie(s) > twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 36.094
> sinds oktober 2017 wordt het Fonds beheerd door het Algemeen bestuurscomité 
‘Projecten in Afrika en Ontwikkelingslanden’ (samenstelling in bijlage)

steUn

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

riAPeD Ondersteuning van kinderen met tuberculose en 
bedlegerige patiënten met lepra en tuberculose in 
Kinshasa (Drc).

19.150 $
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MADAGAscAR Aviation sans Frontières 
Belgique (AsF-Belgium)

gespecialiseerde doktersbezoeken organiseren via 
luchttransport om gezondheidsstructuren in het zuiden 
van Madagascar open te stellen en de economische 
rentabiliteit van het systeem te tonen om het te 
integreren in het nationale gezondheidsbeleid.

16.944 €

KIDS FOUNDATION FRIENDS FUND

DOelstelling Het collegegeld en andere schoolkosten van een duizendtal jongeren betalen, zodat ze 
een diploma secundair onderwijs kunnen halen in Manilla. 

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 71.502.

steUn

FiliPiJNeN Knights of individual Direct 
scholarships educational 
Foundation inc.

studiebeurzen uitreiken aan kansarme jongeren in 
Manila (Filippijnen).

71.502 €

FILANTROPISCHE ACTIE FONDS RITA KIRSCH

DOelstelling steun aan individuen en organisaties die zich inzetten voor betere levensomstandigheden 
van mensen die het moeilijk hebben in België en wereldwijd.

reAlisAtie(s) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 24.143
> aankoop van wetenschappelijke boeken die ter bechikking worden gesteld van de 
bevolking van noord-Kivu via verschillende bibliotheken, voor een bedrag van € 3.165
> transportkosten voor een container gevuld met medisch material naar Butembo, voor 
een bedrag van € 582

steUn

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

Mundama Jean Paul Omkadering van de projecten die in de regio Butembo 
ondersteund worden, en meer bepaald de functionering 
van de school Bukuliro.

24.143 €

FONDS LOKUMO

DOelstelling steun aan projecten voor kansarme mensen rond vorming, huisvesting, gezondheid,… 
Met bijzondere aandacht voor initiatieven rond medisch onderzoek.

reAlisAtie(s) > steun van € 21.000 voor een project in colombië
> een project van Handicap international in Burundi kreeg een gezamenlijke steun van 
verschillende Fondsen, waaronder het Fonds lokumo
De activiteiten van het Fonds lokumo worden ook voorgesteld binnen de thema’s 
‘Armoede & sociale rechtvaardigheid’, ‘Ontwikkeling van talenten’ en ‘gezondheid’

steUn

BuRuNDi Handicap international Binnen de gemeenschap en de gezondheidsstructuren, 
voorzieningen oprichten om problemen tijdens de 
zwangerschap te voorkomen, om handicaps ten gevolge 
van de gezondheid van moeder en kind vroegtijdig op te 
sporen, en om door te verwijzen naar gespecialiseerde 
centra in de provincies gitega, Makamba en Muyinga 
(Burundi). Wordt gesteund dankzij het Fonds lokumo, 
Fonds M. Waeyenborghs en Fonds steldust.

77.500 €

cOlOMBiA Fundación entropika De levenskwaliteit van de inheemse volkeren die leven 
aan de Amazonegrens tussen colombia en Peru 
verbeteren door hen toegang te geven tot drinkbaar 
water dankzij de installatie van een betaalbaar 
filteringssysteem op basis van biologisch zand.

21.000 €
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FONDS MANICKAM

DOelstelling Wereldwijd projecten steunen die (vrouwelijke) slachtoffers van ‘taboeziektes’ kansen 
geven om zichzelf te ontplooien, en die kansarme groepen helpen in hun ontwikkeling.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 220.000.

steUn

iNDiA Doctor typhagne Memorial 
charitable (DtMc) trust

een sanitair project voor patiënten met aids, tuberculose 
of lepra, een empowerment project voor vrouwen en een 
communautair ontwikkelingsprogramma in india.

220.000 €

FONDS MARTHE EN MARIE

DOelstelling Financiële steun voor projecten die de zwakste bevolkingsgroepen in Zuid-Oost-Azië op 
sociaalmaatschappelijk of materieel vlak helpen.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 3.023.

steUn

FiliPiJNeN Un chemin pour les enfants Ondersteuning van het schoolgebeuren van de kinderen 
in de sloppenwijken van Manilla, Filippijnen.

3.023 €

MOTHERS AT RISK FUND

DOelstelling Beurzen voor kleine organisaties of individuen in de hele wereld die bijdragen tot een 
gezonde zwangerschap, veilige bevalling, welzijn van moeder en kind, zelfredzaamheid 
van de moeders ...

reAlisAtie(s) > vier projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 63.155
> het Fonds kreeg € 34.790 steun van het Fonds elisabeth & Amélie

steUn

KeNiA Missionary community of st 
Paul the Apostle (McsPA)

De toegang tot pré- en postnatale diensten 
vergemakkelijken wat de gezondheid van baby’s en 
mama’s in de regio van Kokuselei (Kenia) verbetert.

7.419 €

Missionary community of st 
Paul the Apostle (McsPA)

Ondervoeding aanpakken, de gezondheid van jonge 
mama’s verbeteren en het sterftecijfer van de baby’s en 
zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven 
in de regio turkana (Kenia) doen dalen.

7.544 €

Missionary community of st 
Paul the Apostle (McsPA)

verbeteren van de levensomstandigheden, de toegang 
tot drinkbaar water, sanitair, hygiëne en voldoende 
voedsel, voor de mensen van nakuleu in turkana, Kenia.

40.165 €

VeReNiGD KONiNKRiJK Duby Fiona Bezoek aan de projecten van McsPA om een beter 
inzicht te krijgen in de lokale context van de gezondheid 
van moeders, en bepalen van de belangrijkste 
actiedomeinen om de vrouwen beter te begeleiden bij 
de zwangerschap, de bevalling en de postnatale periode 
(Kokuselei valley, Kenia).

8.027 €

FONDS JACQUELINE PRÉAU

DOelstelling steun aan projecten voor de meest kwetsbare personen, vooral kinderen en ouderen met 
gezondheidsproblemen, in België en in landen van het Zuiden.

reAlisAtie(s) > één project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 64.000
> sinds oktober 2017 wordt het Fonds beheerd door het Algemeen bestuurscomité 
‘Projecten in Afrika en Ontwikkelingslanden’ (samenstelling in bijlage)

steUn

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

Benelux Afro center Oprichten en beheren van een geneesmiddelenfonds 
ivm ziekenfondsen en gezondheidscentra in Kinshasa 
en Kongo central.

64.000 €
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FILANTROPISCHE ACTIE STUDIO HIVE FIVE

DOelstelling Zelfredzaamheid van de bevolking in Haïti stimuleren via de bouw van verblijfplaatsen en 
waterputten. Accent op participatief beheer door de plaatselijke bevolking.

reAlisAtie(s) eén project kreeg steun voor een totaalbedrag van € 4.600.

steUn

HAÏti congrégation des Petits 
Frères de sainte thérèse de 
l’enfant Jésus en Haïti

landbouwproductiemiddelen aankopen en opleidingen 
organiseren voor meer dan 70 landbouwfamilies in 
Beauséjour (Haïti) om de landbouwactiviteit nieuw leven 
in te blazen na de passage van cycloon Matthew.

4.600 €

UCB SOCIETAL RESPONSIBILITY FUND
Partner(s) stichter: UcB

DOelstelling steun voor initiatieven die de bewustwording over epilepsie verhogen, de 
diagnosecapaciteit verbeteren, en de ziekte beter aanvaardbaar maken.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 281.457.

steUn

DR cONGO 
(DeMOcRAtiscHe 
RePuBlieK cONGO)

Fracarita Belgium informeren over en sensibiliseren voor epilepsie, de 
ziekte diagnosticeren en een behandeling aanbieden aan 
personen die aan de ziekte lijden (lubumbashi, Drc en 
ndera - Kigali, rwanda).

188.200 €

RwANDA One Family Health toegang tot medicijnen en basis- gezondheidszorg 
verbeteren voor epilepsiepatiënten in afgelegen streken 
in rwanda

100.000 $

UNIZO FONDS

DOelstelling Financiële steun aan projecten van derden rond noodhulp. Ook steun voor projecten die 
ondernemerschap en ondernemingszin stimuleren, en op die manier de samenleving 
versterken.

reAlisAtie(s) twee projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 42.720.

steUn

Brussel Dyzo vzw Adviseren en begeleiden van zelfstandigen in 
moeilijkheden en gefailleerden.

24.220 €

etterbeek trias Projecten lanceren voor kleine ondernemers in het 
Zuiden.

18.500 €

FONDS VRIENDEN VAN APOPO

DOelstelling Filantropen steunen projecten van Apopo, een ngO die met behulp van zelfgetrainde 
ratten diverse ontmijnings- en tuberculosedetectieprojecten uitvoert.

FONDS VRIENDEN VAN HET ALTERFIN GARANTIEFONDS

DOelstelling Filantropen steunen de financiering van de technische bijstand en de risicodekking bij de 
zwakste partners uit het Zuiden, hoofdzakelijk agrarische producenten of kmo’s.

FONDS VRIENDEN VAN BANGLABARI

DOelstelling Filantropen steunen projecten die de armoedespiraal in Bangladesh helpen doorbreken: 
microkredieten voor de bouw van woningen, ondersteuning voor de verkoop van 
artisanale goederen …

FONDS VRIENDEN VAN COMUNDOS

DOelstelling Filantropen steunen projecten die de identiteit van jongeren en jongvolwassenen 
versterken en hun kritisch wereldbewustzijn aanscherpen.
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FONDS VRIENDEN VAN EDUKANS

DOelstelling Filantropen steunen projecten die kinderen uit ontwikkelingslanden kansen bieden om 
zich te ontplooien. initiatieven die ook oog hebben voor democratisch samenleven, 
economie en leefmilieu.

FONDS VRIENDEN VAN EMERGENCY BELGIUM

DOelstelling Filantropen steunen humanitaire projecten die dringende medische zorg verlenen aan 
personen in oorlogssituaties, en aan projecten die zich inzetten voor krijgs- en andere 
gevangenen.

FONDS VRIENDEN VAN FRATERNITÉ STANISLAS KOSTKA

DOelstelling Filantropen steunen de vzw in het opzetten van culturele, professionele en sociale 
opleidingen voor jongeren, en in het uitvoeren van humanitaire projecten voor 
economisch kwetsbare gemeenschappen en landen.

FONDS VRIENDEN VAN KETAKETI

DOelstelling Filantropen steunen projecten die in het nepalese dorp Melamchighyang analfabetisme 
doorbreken en alle kinderen van het dorp toegang geven tot onderwijs.

FONDS VRIENDEN VAN DE ECOLOGISCHE SCHOOL MARCELINO CHAMPAGNAT - CURITIBA - BRAZIL

DOelstelling Filantropen steunen projecten van de ecologische school Marcelino curibita ten voordele 
van kinderen, jongeren en hun lokale gemeenschap.

FONDS VRIENDEN VAN MOBILE SCHOOL

DOelstelling Filantropen steunen de vzw die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen. Mobiele 
schoolkarretjes uitgerust met honderden educatieve spelen stelt straathoekwerkers in 
staat om activiteiten op te zetten.

FONDS VRIENDEN VAN MOEDERS VOOR VREDE

DOelstelling Filantropen steunen projecten van de a-politieke organisatie Moeders voor vrede, die in 
Afghanistan vrouwen en kinderen hun waardigheid willen teruggeven.

FONDS VRIENDEN VAN MUSIC FUND

DOelstelling Filantropen steunen projecten van de vzw Music Fund, die muzikanten en muziekscholen 
in conflictgebieden, ontwikkelingslanden en ook in eigen land ondersteunt. 
Muziekinstrumenten worden ingezameld en na herstelling herverdeeld, ter plaatse 
worden instrumentenherstellers opgeleid.

FONDS VRIENDEN VAN SANTO TOMÁS

DOelstelling Filantropen halen de vriendschapsbanden aan tussen de inwoners van Mol en het 
nicaraguaanse santo tomás met projecten die de zelfontplooiing van de lokale bevolking 
stimuleren.

FONDS VRIENDEN VAN SELAVIP

DOelstelling Filantropen steunen huisvestingsprojecten voor daklozen in een stedelijke context, voor 
de allerarmsten in latijns-Amerika, Afrika en Azië.

FONDS VRIENDEN VAN WEFOREST

DOelstelling Filantropen steunen herbebossingsprojecten van de vzw WeForest, die de opwarming 
van het klimaat en de armoede in Afrika, Azië en Zuid-Amerika bestrijdt.
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FONDS VRIENDEN VAN WERELD MISSIE HULP

DOelstelling Filantropen steunen ontwikkelingsprojecten om de leefomstandigheden van kansarme 
mensen op een duurzame manier te verbeteren. 

FONDS VRIENDEN VAN YOUCA
Financiële partner(s) collibri Foundation

DOelstelling Filantropen steunen projecten gericht op jongeren in het Zuiden met aandacht voor een 
rechtvaardige en duurzame mondiale samenleving.

FONDS VRIENDEN VAN ZIEKENHUIS ZONDER GRENZEN

DOelstelling Filantropen steunen projecten van de ngO die medisch materieel inzamelt in de 
Belgische en luxemburgse medische wereld en levert aan zorgcentra voor de armsten in 
de wereld.

BESLISSINGEN IN DE LOOP VAN HET JAAR - AFRIKA EN ONTWIKKELINGSLANDEN

DOelstelling De stichting geeft uitzonderlijk financiële steun aan initiatieven die kaderen binnen het 
actiedomein ‘Afrika en Ontwikkelingslanden’.

reAlisAtie(s) een project kreeg steun voor een bedrag van € 45.000.

steUn

FRANKRiJK Alternatives Humanitaires steun aan Alternatives Humanitaires, een gratis 
tijdschrift dat mee helpt nadenken over de gebruiken en 
evolutie binnen de humanitaire sector.

45.000 €

eUrOPese integrAtie
eUrOPese integrAtie

STRATEGISCH PARTNERSCHAP MET HET EUROPEAN POLICY CENTRE (EPC)

DOelstelling structurele ondersteuning van het ePc, een centrum voor debat en analyse dat de 
europese instellingen adviseert, om zijn doelstellingen te realiseren.

reAlisAtie(s) > steun aan het european Policy centre (ePc) voor het voortzetten en verdiepen van zijn 
activiteiten
> het ePc zet gezamenlijke acties op met de Koning Boudewijnstichting:
>> new Pact for europe (zie ook neF)
>> task force on energy Poverty
>> Migration Programme
>> Balkan Programme
>> Futurelab

NEW PACT FOR EUROPE
Operationele partner(s) european Policy centre (België)

Financiële partner(s) Avatud eesti Fond Open estonia Foundation (estland), Bertelsmann stiftung (Duitsland), BMW Foundation 
(Duitsland), calouste gulbenkian Foundation (Portugal), network of european Foundations (België), Open 
society initiative for europe (spanje)

DOelstelling Bijdragen tot fris, realistisch denken over de toekomst van europa. De kloof helpen 
dichten tussen lidstaten, ook binnen de eU. een project met de steun van een consortium 
van stichtingen.
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reAlisAtie(s) > een reeks nationale en transnationale debatten in 2016 en 2017 om te onderzoeken 
hoe de eU de belangen van zijn lidstaten en burgers beter kan behartigen. Hiervoor 
werden tien nationale reflectiegroepen opgericht (België, estland, Finland, Frankrijk, 
Duitsland, griekenland, italië, Polen, Portugal en slovakije), die ook onderling debatteren
> steun voor de coördinatie van de nationale reflectiegroepen aan:
>> europa nova (Frankrijk)
>> Foundation institute of Public Affairs (Polen)
>> glOBsec o.z. (slovakije)
>> instituto Affari internazionali (italië)
>> Jacques Delors institut, Berlin (Duitsland)
>> the Finnish institute of international Affairs (Finland)
>> the Hellenic Foundation for european and Foreign Policy (griekenland)
> steun voor de coördinatie van het project aan het european Policy centre (ePc)
> bijeenkomst van de Advisory group (Brussel 27 september)
> organisatie van twee expertenbijeenkomsten ‘european reflection group meeting’ 
(Brussel, 22 en 23 mei en 18 en 19 september)
> publicatie ‘re-energising europe - A package deal for the eU27’. Win-win voorstel 
voor europa over sociaal-economische uitdagingen, migratiepolitiek en actuele 
veiligheidsvraagstukken. Met de resultaten van het transnationaal overlegproces

steUn

Brussel european Policy centre (ePc) Monitoring van de activiteiten in de media en op de 
sociale media, en organiseren van colloquia, events 
en mailings om de politieke beslissers in europa te 
sensibiliseren.

55.000 €

estlAND Open estonia Foundation Organiseren van een uiteenzetting en een debat in 
estland over het derde rapport van het new Pact for 
europe (nPe) ‘re-energizing europe. A package deal for 
the eU27’.

2.000 €

CHATHAM HOUSE-STUDIE
Partner(s) Koning Boudewijnstichting, stiftung Mercator, robert Bosch stiftung en erste stiftung

DOelstelling studie gebaseerd op een unieke enquête bij meer dan 10.000 leden van het grote publiek 
en 1.800 ‘opinieleiders’ uit de politiek, de media, bedrijven en de burgersamenleving, 
waarbij de houding van het ‘grote publiek’ en de ‘elite’ wordt vergeleken binnen en tussen 
10 eU-landen. 

reAlisAtie(s) > onderzoek gevoerd tussen december 2016 en januari 2017 bij ruim 10.000 europeanen 
in 10 landen waaronder België (minstens 1.000 respondenten per land), rekening 
houdend met leeftijd, sekse en regio. Het onderzoek peilde naar de opvattingen van 
leiders en de stemming bij het grote publiek en toont aan wat de europeanen verdeelt en 
verenigt
> publicatie ‘De toekomst van europa: de houding van Publiek en elite in europa 
vergeleken’ met de resultaten van het onderzoek

FONDS VRIENDEN VAN STAND UP FOR EUROPE

DOelstelling Filantropen ondersteunen projecten die de europese eenmaking en integratie bevorderen.

BAlKAn

EUROPEAN FUND FOR THE BALKANS
Partner(s) erste stiftung (Oostenrijk) en robert Bosch stiftung (Duitsland)

Operationele partner(s) network of european Foundations (neF)

DOelstelling een consortium van europese stichtingen steunt projecten rond de vorming van 
ambtenaren, jongeren en denktanks om de toenadering tussen de Balkanlanden en de 
europese Unie te bevorderen.
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reAlisAtie(s) > bijeenkomsten van de stuurgroep van het european Fund for the Balkans (Warschau, 2 
juni en stuttgart, 12 december)
> de Koning Boudewijnstiching neemt deel aan verschillende initiatieven van het 
european Fund for the Balkans:
>> the Balkans in europe Policy Advisory group (BiePAg), samengesteld uit jonge 
onderzoekers om de europese integratie van de Balkan en de consolidatie van 
democratische, open landen in de regio te bevorderen
>> het Fonds lanceert jaarlijks een oproep voor ambtenaren en denktanks: 
>>> het progamma ‘think and link’: denktanks uit de regio krijgen steun voor onderzoeks- 
en samenwerkingsprojecten 
>>> oproep ‘Fellowship Programme for Young government Officials from the Western 
Balkans: supporting excellence and leadership in governance’. Dit programma biedt 
jaarlijks 20 ambtenaren uit de Westelijke Balkanlanden de mogelijkheid om stage te 
lopen in de administratie van een eU-land
>> het Fonds wil bijdragen aan het ontwikkelen van de vaardigheden en competenties 
van haar leden door het organiseren van ‘training of trainers (tot)’ seminaries
>> ‘Balkan in europe tv debates’ in samenwerking met het regionale nieuwsnetwerk  n1 
en het europees Parlement  
>> zesde seizoen van de regionale televisietalkshow ‘vicinities’ 
>> organisatie van het ‘Balkans Donors Forum’ (Warschau, 1 juni)

TRAINING AND RESEARCH FOR ACADEMIC NEWCOMERS (TRAIN)
Partner(s) Universiteiten van sarajevo, novi sad, Belgrado en Montenegro.

DOelstelling implementeren en evalueren van een gestructureerd bijscholingsprogramma bestaande 
uit 7 modules voor doctoraalstudenten, assistenten, jonge professoren, post-doctoralen 
aan vier universiteiten in de Westelijke Balkan.

reAlisAtie(s) > conferentie ‘training for Academic staff at Western Balkan Universities’. Hoe kan 
academisch personeel beter worden opgeleid? ervaringen uit Belgrado, novi sad, 
Montenegro en sarajevo over hun nieuwe opleidingen voor universiteitspersoneel 
(Belgrado (servië), 29 maart)
> één project kreeg steun voor een bedrag van € 10.500

steUn

seRViË University of novi sad Uitwerking van het project trAin aan de Université 
de novi sad om de vaardigheden van het nieuw 
academisch personeel te verbeteren.

10.500 €

eUrOPees MigrAtieBeleiD

EPIM - HET EUROPESE PROGRAMMA VOOR INTEGRATIE EN MIGRATIE
Partner(s) Partners: ADessiUM Foundation (nederland), Barrow cadbury trust (verenigd Koninkrijk), Fundacion la caixa 

(spanje), Fundaçao calouste gulbenkian (Portugal), Joseph rowntree charitable trust (verenigd Koninkrijk), 
OAK Foundation (verenigd Koninkrijk), robert Bosch stiftung (Duitsland), compagnia di san Paolo (italië), 
Koning Boudewijnstichting (België), Open society Foundations, Fondation Abbé Pierre (Frankrijk), Fondation de 
France (Frankrijk), Aga Khan Foundation (Portugal), charles stewart Mott Foundation (verenigd Koninkrijk)

DOelstelling een gezamenlijk initiatief van europese stichtingen om ngo’s te ondersteunen die de 
europese migratie- en integratiepolitiek willen verbeteren. ePiM is een project van het 
network of european Foundations (neF).
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reAlisAtie(s) > de Koning Boudewijnstichting is stichtend lid en neemt het voorzitterschap van ePiM 
waar
> ePiM ondersteunt en versterkt organisaties uit de burgersamenleving die in europa 
actief zijn op het vlak van immigratie en integratie en dat met als doel:
>> het europese engagement met betrekking tot de Universele Mensenrechten en sociale 
rechtvaardigheid als leidraad te nemen en te verdedigen, de waardigheid te verzekeren 
van alle mensen in de europese Unie
>> te streven naar een principiële en tegelijk pragmatische benadering in het europese en 
nationale beleid met betrekking tot immigratie en integratie
>> het eU-beleid ter zake en de uitvoering ervan op nationaal niveau te beïnvloeden via 
een subsidieprogramma.
> de stichting neem actief deel aan verschillende subfondsen van het ePiM:
>> subfonds ‘immigration Detention’
>> subfonds ‘reform of the european Asylum system’
>> subfonds ‘children and Youth on the Move’
>> subfonds ‘Mobile eU citizens’
>> subfonds ‘communicating on Migration’
>> subfonds ‘Building inclusive european societies’
>> subfonds ‘Addressing the Humanitarian emergency’

eUrOPese FilAntrOPiscHe inFrAstrUctUUr

NETWORK OF EUROPEAN FOUNDATIONS FOR INNOVATIVE COOPERATION – NEF
Partner(s) leden: erste stiftung (Oostenrijk), european Foundation centre (België), Fondation de France, Koning 

Boudewijnstichting, robert Bosch stiftung (Duitsland), van leer group Foundation (nederland), institusjonen 
Fritt Ord (noorwegen), Open society Foundation (spanje), calouste gulbenkian Foundation (Portugal), Mott 
Foundation (vs)

DOelstelling neF is een netwerk gericht op samenwerking tussen stichtingen in europa. Het staat 
ook open voor samenwerking met publieke en private sectoren om zijn initiatieven te 
ontwikkelen. Als operationeel platform zet het neF gezamenlijke initiatieven op tussen 
stichtingen en andere actoren. neF ondersteunt projecten op verschillende domeinen - 
sociale inclusie, democratie en internationale ontwikkeling - in europa en de rest van de 
wereld.

reAlisAtie(s) De Koning Boudewijnstichting draagt financieel bij en participeert actief aan meerdere 
initiatieven van het neF:

> european Programme for integration and Migration (ePiM)
europese stichtingen verenigen rond een gemeenschappelijk programma om de 
europese migratie- en integratiepolitiek te promoten in de lidstaten van de europese 
Unie.
Zie ook bij ‘europees Migratiebeleid’

> the european Fund for the Balkans
steun aan initiatieven die de Balkanlanden dichter bij de europese Unie brengen.
Zie ook bij ‘Balkan’

> european Foundations’ initiative on Dementia (eFiD)
Het neF lanceerde in 2010 een initiatief om bij te dragen tot een andere beeldvorming 
over dementie in onze samenleving, de levenskwaliteit van patiënten te verhogen en de 
solidariteit op lokaal niveau te versterken.
Zie ook bij ‘gezondheid’
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> Fund for Democracy and solidarity in europe

> Futurelab europe
Jonge europeanen tot 30 jaar de kans geven actie te ondernemen voor een democratisch 
en duurzaam europa.
Dit programma lanceerde, onder leiding van het network of european Foundations en 
in samenwerking met het european Policy centre, ‘Futurelab europe’ om gemotiveerde 
jonge europese burgers te laten debatteren over de toekomst van europa en hierover van 
gedachten te wisselen met europese besluitvormers, politieke leiders en het publiek.

> Fikra
Op initiatief van europese stichtingen werd een netwerk opgestart dat wil bijdragen 
aan de overgang naar meer democratie en sociale en economische rechtvaardigheid in 
noord-Afrika en het Midden-Oosten. in het kader hiervan werd een proefproject opgestart 
dat zich toespitst op tunesië
>> de Koning Boudewijnstichting, lanceerde in samenwerking met andere europese 
stichtingen, Fikra: een democratisch transitieprogramma in tunesië dat financiële 
ondersteuning biedt aan verschillende sociaal-economische ontwikkelingsprojecten

> new Pact for europe
Bijdragen aan een debat over de toekomst van europa. De kloof helpen dichten 
tussen lidstaten, ook binnen de eU. een project met de steun van een consortium van 
stichtingen.
Zie ook bij ‘europese integratie’

> transnational Forum on integrated community care (transForm)
een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting, Fondation de France, robert 
Bosch stiftung, la caixa Foundation en compagnia di san Paolo.
vandaag is de gezondheidszorg gefragmenteerd, vooral gericht op ziektes en moeilijk 
er je weg in te vinden. transForm wil ingaan op de mondiale beweging die wil evolueren 
naar een geïntegreerde gezondheidszorg waarbij beter tegemoet wordt gekomen aan 
de uitdagingen van het groeiend aantal kwetsbare mensen in lokale gemeenschappen 
die nood hebben aan zorg en steun. Het project wil beleidsmakers en mensen op het 
terrein sensibiliseren en inspireren door het organiseren van conferenties, bezoeken aan 
voorbeeldprojecten en verspreiden van casestudies.

EUROPEAN FOUNDATION CENTRE – EFC

DOelstelling Het eFc is een platform dat in Brussel gevestigd is en dat meer dan 200 stichtingen en 
organisaties groepeert die actief zijn in en rond europa.
De Koning Boudewijnstichting is stichtend lid van het eFc.

reAlisAtie(s) De Koning Boudewijnstichting draagt financieel bij en participeert actief in meerdere 
initiatieven van het eFc die aansluiten bij haar eigen activiteiten:
> Diversity, Migration and integration thematic network
> european research Forum
> gender equality
> regional Foundations network
> Disability thematic network
> Democracy network

BESLISSINGEN IN DE LOOP VAN HET JAAR - EUROPESE INTEGRATIE

DOelstelling De stichting geeft uitzonderlijk financiële steun aan initiatieven die kaderen binnen het 
actiedomein ‘europese integratie’.

reAlisAtie(s) Zeven projecten kregen steun voor een totaalbedrag van € 332.500..
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steUn

Brussel egmont - royal institute for 
international relations

Partnerschap, in samenwerking met het ePc, dat vorm 
wil geven aan de geografisch-economische agenda van 
de eU, door het inzetten van economische instrumenten 
om globale strategische belangen na te streven.

60.000 €

european Foundation centre Activiteiten organiseren van het Activities gender 
equality network 2017.

5.000 €

european venture 
Philanthropy Association

Bedrijfsactiva vrijmaken om een grotere sociale impact 
te verkrijgen dankzij maatschappelijke beleggingen en 
‘venture philanthropy’.

60.000 €

european venture 
Philanthropy Association

nieuwe opleidingen in ‘venture philanthropy’ organiseren 
en voorstellen, een opleidingsprogramma ‘venture 
philanthropy’ opstarten in de handelsscholen en 
een vereniging oprichten van oud-studenten om de 
uitwisselingen tussen beoefenaars en peer learning te 
bevorderen.

90.000 €

network of european 
Foundations for innovative 
cooperation (neF)

Fondsen werven om de europese democratieën nieuw 
leven in te blazen door te focussen op een gezonde 
burgersamenleving en een hoogstaand publiek debat.

50.000 €

the spinelli group een reeks pan-europese evenementen organiseren over 
het thema ‘europa op een kruispunt: het is het moment 
om te komen tot een politieke europese eenheid’ om de 
samenwerking en europese integratie te versterken.

20.000 €

transparency international De strijd aangaan met corruptie en straffeloosheid 
binnen de eU door een register te lanceren van europese 
lobby’s, door de online tools die waken over de integriteit 
te behouden en uit te breiden en door te strijden voor 
een verandering binnen de europese instellingen en, 
indien mogelijk, in de europese verdragen.

47.500 €
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ArMOeDe & sOciAle recHt-
vAArDigHeiD

ArMOeDe
PROJECTOPROEP ‘ARMOEDE’ VAN DE KONING BOUDEWIJN-
STICHTING

Jury
voorzitter
Baudouin De Cannière, Bestuurder, stichting gillès, senior 
executive Hazel Haertwood (vanaf 20/01/2017) 
Preselectors
Lief Vandevoort (vanaf 20/01/2017) 
Carine Vassart (vanaf 20/01/2017) 

 > Sylvie Balle, référente, Département Action sociale,
croix-rouge de Belgique (vanaf 20/01/2017)

 > Naima Charkaoui, Beleidsadviseur, Kinderrechtencommis-
sariaat (vanaf 20/01/2017) 

 > Raquel D’Haese-Leal, conseiller Mr, Parlement fédéral,
commission des Affaires sociales (Pensions, Affaires soci-
ales, emploi, lutte contre la Pauvreté et intégration sociale)
(vanaf 20/01/2017)

 > Brigitte Grisar, coordination cellule aide alimentaire, Fé-
dération des services sociaux (Bruxelles et Wallonie) (vanaf
20/01/2017)

 > Dorothée Minot, chef de service, le logis chatelettain
(vanaf 20/01/2017)

 > Diane Moras, coördinator, recht-Op vzw (vanaf
20/01/2017)

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin (van-
af 20/01/2017)

 > Bart Verhoeven, raadgever gedeputeerde wonen & welzijn,
cAW limburg (vanaf 20/01/2017)

 > Michael Wagemans, Managing Partner, i-Propeller (vanaf
20/01/2017)

ALPRO SOCIAAL FONDS

Bestuurscomité
voorzitster
Sabine Denis (tot 30/06/2017) 
voorzitter
Patrick Seys, Algemeen directeur cAW Oost-vlaanderen vzw 
(vanaf 1/10/2017) 

 > Marc De Boom, Hr Director, Alpro - Headquarters
 > Ann De Jaeger, Divisional general counsel and Head of
corporate communications, Alpro - Headquarters

 > Aranka Dekyvere, vertegenwoordiger bedienden, Alpro -
Headquarters

 > Bernard Deryckere, ceO, Alpro - Headquarters (tot
30/11/2017)

 > Sven Lamote, ceO, AlPrO (vanaf 1/12/2017)
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning
Boudewijnstichting

 > Jean-Claude Willaert, vertegenwoordiger arbeiders, Alpro -
Headquarters

FONDS ANDO – ONDERSTEUNING VRIJWILLIGERSWERK

Bestuurscomité
voorzitster
Nadia Wera, Adviseur Personal & Private Banking, triodos 
Bank

 > Adolphe Cauwelier, stichters
 > Annita Devos, stichtster
 > Lorelien Hoet, vertegenwoordigster van de stichters
 > Jan Vander Elst, Financieel Adviseur, Koning Boudewijn-
stichting

FONDS ANDRÉ

Bestuurscomité
voorzitter
Pieter Vanderick, Head of information & Advice, Private Ban-
king Advisor, triodos Bank

 > La Fondatrice
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Joëlle Storme, représentante de la Fondatrice

FONDS JMJS BREUGELMANS

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Fontainas, Historienne de l’art

FONDS PIET CLEEMPUT

Bestuurscomité
voorzitter
Piet Messiaen, Bestuurder

 > Mia Boonen, stichtster
 > Piet Cleemput, stichter (†)
 > Ann De Mol, senior Programma coordinator, Koning Boude-
wijnstichting

Jury
voorzitter
Wim Verzelen, redacteur, vlaamse canon sociaal Werk

 > Geert De Bolle, OcMW Kortrijk, laureaat 2013 van het
Fonds Piet cleemput

 > Nathalie Debast, stafmedewerker Armoede, Wonen en ener-
gie, vvsg (tot 31/12/2017)

 > Koen Hermans, Doctor in de sociale Wetenschappen, KU
leuven, centrum voor sociologisch Onderzoek – lUcAs -
centrum voor Zorgonderzoek en consultancy

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Rudi Roose, Docent, vakgroep sociaal Werk en sociale
Pedagogiek, Faculteit Psychologie en Pedagogische Weten-
schappen

 > Leen Sebrechts, Opleidingscommissie master sociaal Werk,
Universiteit Antwerpen (tot 30/09/2017)

 > Jan Steyaert, Hoofddocent, departement sociologie Univer-
siteit Antwerpen (vanaf 1/10/2017)

FONDS VALÉRIE-ANNE, MARIE-ASTRID, OLIVIER, GÉRALDI-
NE EN JEAN-LOUIS DEMBOUR

Bestuurscomité
voorzitter
Thierry de Maere d’Aertrycke, Aide de camp honoraire du roi, 
conservateur honoraire, Mémorial roi Baudouin

 > Elisabeth Dembour, Fondatrice
 > Philippe Dembour, Fondateurs
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

EAPN FONDS

Bestuurscomité
voorzitter
Hugh Frazer, Adjunct Professor at Maynooth University and 
coordinator of the european commission’s european social 
Policy network

 > Sergio Aires, President, european Anti Poverty net-
work-eAPn asbl

 > Maria Jeliazkova, vice-President, european Anti Poverty
network-eAPn asbl

 > David Praile, european Anti Poverty network
 > Stefan Schäfers, conseiller, Fondation roi Baudouin
 > Leo Williams, Director, european Anti Poverty net-
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work-eAPn asbl
 > Simon Wilson, senior representative in Brussels, green 
Alliance

FONDS HENRI ET GHISLAINE

Bestuurscomité
voorzitter
Thierry Timmermans, responsible Fundraising & Partner-
ships, OcMW Brussel

 > Le Fondateur
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS MONSIEUR ET MADAME JOARIS-GOFFINET

Bestuurscomité
voorzitter
Gérard De Coninck, Président réseau Détention et Alternati-
ves (tot 30/01/2017) 

 > Eugène Joaris, Fondateur
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS NORMA JOOSSENS

Bestuurscomité
voorzitter
Johan Martens, voormalig coördinator, samenlevingsopbouw 
Brussel

 > Jean-Henri Compère, Acteur, Président, Union des Artistes 
du spectacle

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Mieke Verdin, Actrice

FONDS JOVEL

Bestuurscomité
voorzitster
Mia De Schamphelaere, stichtster

 > Hilde Linssen, netwerk tegen armoede, stafmedewerker 
Armoedebeleid, thema schulden en thema juridische sporen 
met ervaring van mensen in armoede (tot 1/02/2017) 

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS GERMAINE KIECKENS

Bestuurscomité
voorzitter
Luc Luyten, voorzitter Belgische Federatie van Filantropische 
stichtingen

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Gilberte Raucq, notaire honoraire

FONDS LOKUMO

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Françoise Fonteyne, représentante du Fondateur
 > Le Fondateur
 > Luc Moeremans
 > Patricia Paye, Fonctionnaire européenne, retraitée du Parle-
ment européen, communication visuelle

FONDS MESTDAGH, VOOR EEN SAMENLEVING VOL MET 
KANSEN

Bestuurscomité
voorzitters
Marc Dascotte, Directeur, centre de compétence wallon De-
sign innovation (vanaf 1/07/2017) 
Bernard Morelle, Ancien Directeur général, institut de Patholo-
gie et de génétique (tot 30/06/2017) 

 > François Foucart, Ancien Hr Manager, Mestdagh

 > Eric Mestdagh, Administrateur délégué, Mestdagh
 > John Mestdagh, Directeur Produits, Mestdagh
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

Jury
voorzitter
Jean-Olivier Collinet, Administrateur délégué, JobYourself

 > Sandrine Everard (vanaf 1/08/2017) 
 > Véronique Nicolas, régie des quartiers Havresac de Dison, 
coordinatrice (vanaf 1/06/2017) 

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Véronique Thibaut, Directrice et educatrice, l’Ouvre- Boîtes
 > Michel Thomas, Directeur, la calestienne
 > Dan Wendorf, AleAP (Association libre d’entreprises d’Ap-
prentissage), Directeur (vanaf 1/02/2017) 

FONDS MARC-ANTOINE MORELLE

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Hélène de Fabribeckers
 > Nicolas Dechamps, représentant du Fondateur
 > Thomas Morelle, représentant du Fondateur
 > Vincent Morelle, représentant du Fondateur
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS NEW LIFE

Bestuurscomité
voorzitster
Jennie Vanlerberghe, Journaliste, voorzitster Moeders voor 
vrede

 > Els Leye, Professor, coördinator rHeA, expertisecentrum 
gender, Diversiteit en intersectionaliteit

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Karin van Ballekom, Owner and senior consultant, entracti-
on ltd

FONDS NORIA

Bestuurscomité
voorzitster
Jamila Ben Azzouz, consultante rH, trainer et coach, Direc-
trice scientifique du programme ‘Advanced HrM’, icHec-en-
treprises

 > Taoufik Amzile, Département financier, Ascentis consulting
 > Mohamed Boulif, membre du conseil d’Administration, 
Association Belge des Professionels Musulmans

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS OSTERRIETH-SPETH

Bestuurscomité
voorzitter
Luc Luyten, voorzitter Belgische Federatie van Filantropische 
stichtingen

 > Max Osterrieth, représentant des Fondateurs
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Gilles van Strydonck, représentant des Fondateurs

FONDS MARIE PARIS

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Fontainas, Historienne de l’art
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
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FONDS POLFLIET-LEPOT

Bestuurscomité
voorzitster
Berthe Kips, représentante des Fondateurs

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin

FONDS CELINA RAMOS

Bestuurscomité
voorzitster
Nadia Wera, Adviseur Personal & Private Banking, triodos 
Bank

 > Kristel Driessens, Docente, Karel de grote-Hogeschool en 
Universiteit Antwerpen, coördinator Bind-Kracht

 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

 > Hugo Wanner, educatief Medewerker, FairFin

Jury
voorzitster
Kristel Driessens, Docente, Karel de grote-Hogeschool en 
Universiteit Antwerpen, coördinator Bind-Kracht

 > Suzanne Huygens, Psychologue, bénévole  dans l’AsBl 
Avanti et dans l’Ais, charleroi

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Julia Rottiers, Oprichtster en voormalig voorzitster, vzw 
Flora

 > Antoine Silverberg, conseiller en crédit social, crédal con-
seil

 > Anniek Vandecasteele, lector sociaal Werk, Arteveldehoge-
school, gent

 > Luc Weyn, senior researcher, Fairfin

FONDS CELINA RAMOS - HUURWAARBORG

Jury
voorzitter
Thierry Timmermans, responsible Fundraising & Partner-
ships, OcMW Brussel

 > Letizia Agosta, Directrice, Fonds du logement des familles 
nombreuses de Wallonie

 > Regis Doyen, conseiller, groupe Mr du Parlement wallon
 > Kristel Driessens, Docente, Karel de grote-Hogeschool en 
Universiteit Antwerpen, coördinator Bind-Kracht

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Antoine Silverberg, conseiller en crédit social, crédal con-
seil

 > Luc Weyn, senior researcher, Fairfin
 > Luc Wouters, Attaché studiedienst, gezinsbond

FONDS SOEURS DE SAINT-AUGUSTIN DE BAVIÈRE

Bestuurscomité
voorzitster
Fabienne Martin, Directeur général, bvba BUscO

 > Charles Haulet, représentant des Fondateurs
 > Soeur Marie-Paul, congrégation des soeurs de saint-Au-
gustin de Bavière, Fondatrice

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Jean-Marie Schmitz, représentant des Fondateurs

Jury
 > Charles Haulet, représentant des Fondateurs
 > Soeur Marie-Paul, congrégation des soeurs de saint-Au-
gustin de Bavière, Fondatrice

 > Fabienne Martin, Directeur général, bvba BUscO
 > Jean-Marie Schmitz, représentant des Fondateurs

FONDS SOLMIDO

Bestuurscomité
voorzitter
Paul Maréchal, Administrateur-délégué, coProD, consultance 
Projets Développement asbl

 > Comte Ferdinand d’Oultremont, représentant des Fonda-
teurs

 > Comte Léopold d’Oultremont, représentant des Fondateurs
 > Marie-Christine de Meeus, représentante des Fondateurs
 > Alain d’Oultremont, représentant des Fondateurs
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS CHRISTIANE STROOBANTS

Bestuurscomité
voorzitter
Thierry Timmermans, responsible Fundraising & Partner-
ships, OcMW Brussel

 > Luc Millet, représentant de la Fondatrice
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS ANDRÉ EN JACQUELINE TAYMANS

Bestuurscomité
voorzitter
Ahmed El Khannouss, echevin, commune de Molen-
beek-saint-Jean

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Benoît Taymans, représentant du Fondateur
 > François Taymans, représentant du Fondateur
 > Jean-Marc Taymans, représentant du Fondateur
 > Joseph Taymans, représentant du Fondateur
 > Laurent Taymans, représentant du Fondateur
 > Robert Taymans, représentant du Fondateur

Jury
 > Anaïs Carton, centre Bruxellois d’Action interculturelle, 
chargée de missions (vanaf 1/04/2017) 

 > Dirk Deblieck, coordinateur général, la Maison des cultures 
et de la cohésion sociale de Molenbeek-saint-Jean

 > Ahmed El Khannouss, echevin, commune de Molen-
beek-saint-Jean

 > Benoît Taymans, représentant du Fondateur
 > François Taymans, représentant du Fondateur
 > Jean-Marc Taymans, représentant du Fondateur
 > Joseph Taymans, représentant du Fondateur
 > Laurent Taymans, représentant du Fondateur
 > Robert Taymans, représentant du Fondateur

FONDS THALIE

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Guiot, Fondatrice

FONDS THIEU

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Fontainas, Historienne de l’art

FONDS BAUDOUIN VAN BASTELAER

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Baudouin van Bastelaer, Fondateur
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FONDS IRÈNE VANDENHEMEL

Bestuurscomité
voorzitter
Philippe Stroobant, Administrateur de sociétés

 > Jean-Luc Hachez, notaire à tournai
 > Christine Maes, représentante de la Fondatrice
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS ARNOULD VAN DER STRATEN WAILLET

Bestuurscomité
voorzitter
Christian Jacobs, Fondateur

 > Baron Paul van der Straten Waillet, représentant du Fon-
dateur

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS GERMAINE VAN GEHUCHTEN

Bestuurscomité
voorzitter
Luc Luyten, voorzitter Belgische Federatie van Filantropische 
stichtingen

 > Karine Hecquet - Hanssens, représentante du Fondateur
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS JEANNE VAN QUICKENBORNE

Bestuurscomité
voorzitster
Moo Laforce, Oprichtster stichting lezen

 > Xavier Deweer, notaris
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS VRIENDEN VAN ASSOCIATION FEMMES D’EUROPE

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Laure Hilbert, Fondatrice
 > Michel Troubetzkoy, Fondateur
 > Christian Velten-Jameson, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN CEJI

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Françoise Philippson, Fondatrice
 > Emmanuel Szafran, Fondateur
 > Jacques Verhaegen, Fondateur

FONDS LES AMIS DE LA FONDATION ALFRED DORFF & 
RICHARD ZONDERVAN

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Maurice Krings, Fondateur
 > Maître Jean-Pierre Buyle, Fondateur
 > Dominique Silance, Fondatrice

FONDS VRIENDEN VAN DE FONDATION NATIVITAS

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin

 > Roland Cracco, Fondateur
 > Michel Jaspers, Fondateur
 > Pierre Konings, Fondateur
 > Emmanuel Van Innis, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN GOODS TO GIVE

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Baron Piet Van Waeyenberge, stichter
 > Bruno de Cartier, Fondateur
 > Xavier Desclée, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN HET REGENBOOGHUIS

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Hilde De Greef, stichtster
 > Achiel Deman, stichter

FONDS VRIENDEN VAN SOCIALE ECONOMIE OOSTENDE

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > John Crombez, stichter
 > Filip Dermul, stichter
 > Bruno Monteyne, stichter

FONDS VRIENDEN VAN SPK

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jos Kempen, lid
 > Paul Van Negen, stichter
 > Roeland Verstraeten, stichter

HUisvesting en ArMOeDe
PLATFORM TEGEN ENERGIEARMOEDE

Strategisch comité
voorzitter
Julien Van Geertsom, voorzitter, POD Maatschappelijke inte-
gratie, Armoedebestrijding en sociale economie

 > Patricia Benchenna, Director, schneider electric
 > Nicolas De Kuyssche, Directeur, Forum Bruxellois de lutte 
contre la Pauvreté

 > Griet Heyvaert, Directeur Public Affairs, strategy & sustai-
nable bij electrabel - gDF suez - Development department

 > Paul Mannes, Directeur général, total Belgium
 > Shirley Ovaere, stafmedewerker Armoede, vvsg (vanaf 
1/10/2017) 

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Professor Bernard Hubeau, Hoogleraar, Universiteit Antwer-
pen, Faculteit rechten

 > Frank Schoonacker, Director corporate Affairs, eDF lumi-
nus

 > Pascale Taminiaux
 > Etienne Verdin, Président, cPAs de Waterloo
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WATERARMOEDE : ‘WATER VOOR IEDEREEN’

Jury
voorzitter
Henk Van Hootegem, Adjunct-coördinator, steunpunt tot 
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale 
uitsluiting

 > Hanne Couckuyt, Opbouwwerker, samenlevingsopbouw 
Oost-vlaanderen (vanaf 9/02/2017) 

 > Annick Lamote, Attaché, studiedienst van de serv (sociaal 
economische raad van vlaanderen)

 > Marc Lemineur, Ancien Directeur général, intercommunale 
namuroise de service Publics (inAseP)

 > Frederik Looten, Directeur externe relaties, De Watergroep
 > Yves Peigneur, responsable Pôle energie/charleroi ecoe-
nergie, Maison de l’energie

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Aude Robert, consultante, siA Partners (vanaf 9/02/2017) 

FEANTSA - EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ORGANI-
SATIONS WORKING WITH THE HOMELESS

Stuurgroep
 > Coralie Buxant, coördinatrice du Projet Housing First Belgi-
um, relais social de charleroi

 > Josée Goris, Diensthoofd, POD Maatschappelijke integratie
 > Yahyâ Hachem Samii
 > Samara Jones, Project Officer, Feantsa
 > Geneviève Lacroix, coordinatrice générale, relais social de 
charleroi

 > Fabrizio Leiva-Ovalle, Attaché, sPF intégration sociale
 > Danny Lescrauwaet, stafmedewerker thuislozenzorg, 
steunpunt Algemeen Welzijnswerk

BETLEHEM FONDS VOOR DE SOCIALE HUISVESTING

Bestuurscomité
voorzitter
Vincent Doumier, Administrateur de sociétés

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Michel Christiaens, Doyen de l’Association des Oeuvres 
paroissiales Bruxelles sud

 > Herman Cosijns, stichter
 > Patrick du Bois, Délégué épiscopal, Archevêché de Mali-
nes-Bruxelles asbl

 > Hubert Sanders, Afgevaardigde vicariaat solidariteit en 
Diaconie, Bisdom Brugge

 > Thierry Timmermans, responsible Fundraising & Partner-
ships, OcMW Brussel

 > Pierre Van den Eynde, notaire à Bruxelles

DOMUSFONDS

Bestuurscomité
voorzitter
Wilfried Beirnaert, eredirecteur-generaal, vBO

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Frederic Van den Wouwer
 > Patricia Van den Wouwer
 > Pierre Van den Wouwer, stichter

FONDS LUCIENNE MOSMANS

Bestuurscomité
voorzitter
Vincent Doumier, Administrateur de sociétés

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Michel Christiaens, Doyen de l’Association des Oeuvres 
paroissiales Bruxelles sud

 > Herman Cosijns, stichter
 > Patrick du Bois, Délégué épiscopal, Archevêché de Mali-
nes-Bruxelles asbl

 > Hubert Sanders, Afgevaardigde vicariaat solidariteit en 
Diaconie, Bisdom Brugge

 > Thierry Timmermans, responsible Fundraising & Partner-
ships, OcMW Brussel

 > Pierre Van den Eynde, notaire à Bruxelles

BARONES MONIQUE VAN OLDENEEL TOT OLDENZEEL 
FONDS 

Bestuurscomité
voorzitter
Baudouin De Cannière, Bestuurder, stichting gillès, senior 
executive Hazel Haertwood

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Pascale Taminiaux
 > Henri Van Eeckhoudt, notaris te sint-Martens-lennik

Jury
voorzitter
Michel Genet, Directeur, etopia
Preselectors
Lief Vandevoort
Carine Vassart

 > Hamed Ben Abdelhadi, Analyste financier, Finance Brus-
sels/sriB

 > Natalie Casteleyn, gestionnaire, l’Agence immobilière soci-
ale à Bruxelles (AisB)

 > Marie-Laurence De Keersmaecker, Professeur, Universi-
té catholique de louvain, Faculté des sciences, ecole de 
géographie

 > Gaby Jennes, consulente, Hoger instituut voor gezinswe-
tenschappen

 > Chantal Joos, erebedrijfsrevisor
 > Le Fondateur
 > Professor Bernard Hubeau, Hoogleraar, Universiteit Antwer-
pen, Faculteit rechten

 > Guy Vanderstraeten, Algemeen directeur, cAW limburg

FONDS VRIENDEN VAN COMMUNITY LAND TRUST BRUS-
SELS

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Edith Hecquet, Fondatrice
 > Orlando Sereno Regis, Fondateur

PersOnen Met een MigrAtieAcH-
tergrOnD

PERSONEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND

Begeleidingscomité
voorzitster
Baronne Françoise Tulkens, Ancienne vice-présidente de la 
cour européenne des Droits de l’Homme, Présidente honoraire 
de la Fondation roi Baudouin

 > Khadija Aznag, Analyste, Agentschap integratie & inburge-
ring Pric vlaams-Brabant

 > Baron Jan Grauls, ereambassadeur, voormalig Permanent 
vertegenwoordiger van België bij de verenigde naties

 > Hassan Bousetta, chercheur au ceDeM, Ulg
 > Patrick Charlier, codirecteur, UniA, centre interfédéral pour 
l’égalité des chances

 > Inge Hellemans, Beleidsmedewerker, vlaamse Overheid – 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur

 > Karin Heremans, Directeur, Koninklijk Atheneum Antwerpen
 > Chantal Kamatari, csr Manager, BnP Paribas Fortis, vi-
ce-Présidente de l’asbl réseau Jaada

 > Kim Lecoyer, Onderzoekster, Hoger instituut voor gezinswe-
tenschappen, ODisee, voorzitster, Karamah eU

 > Bieke Machiels, verantwoordelijke studie en beleid , Fedasil
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 > Isabelle Mazzara, Présidente du comité de Direction, sPF 
intérieur

 > Michael Privot, Directeur, enAr - european network Against 
racism

 > Anton Sabbe, relatiebeheerder vastgoed, KBc real estate
 > Didier Vanderslycke, Directeur, OrBit vzw

ONTHAAL EN INTEGRATIE VAN VLUCHTELINGEN

Jury
voorzitster
Christ’l Joris, voorzitster stichting gillès, voorzitster raad 
van Bestuur etAP (vanaf 1/09/2017) 

 > Fabrice Ciaccia, chargé de missions, Ail, cric (vanaf 
1/09/2017) 

 > Sabine Craenen, consultant organisatiemanagement en 
projectontwikkeling

 > Véronique De Leener, coördinator MAKs vzw
 > Carl De Volder, Maatschappelijk Werker OcMW Destelber-
gen

 > Laurence Delépine, Metalogos consulting & coaching
 > Valérie Desomer, conseillère, centre de Formation de la 
Fédération des cPAs - Union des villes et communes de 
Wallonie (vanaf 1/09/2017) 

 > Ugo Guillet, coordinateur Projet ‘familles d’accueil’, coordi-
nation Projet ‘Manorea’, Formateur

 > Alketa Molla, Donor services Officer Plan België
 > Theo Vaes, Mede-oprichter Armen tekort vzw

OMGAAN MET GEWELDDADIGE RADICALISERING: STEUN 
BIEDEN AAN FAMILIES

Jury
voorzitter
Baron Jan Grauls, ereambassadeur, voormalig Permanent 
vertegenwoordiger van België bij de verenigde naties

 > Maarten Dewael, Projectmedewerker radicalisering, vvsg 
(vanaf 1/07/2017) 

 > Toria Ficette, coordinatrice régionale Polarisation-radicali-
sation, Direction de l’Observatoire bruxellois pour la Préven-
tion et la sécurité (vanaf 1/07/2017) 

 > Rabbeha Hadri, Algemene Directie veiligheid en Preventie, 
FOD Binnenlandse Zaken (vanaf 1/07/2017) 

 > Karin Heremans, Directeur, Koninklijk Atheneum Antwerpen 
(vanaf 1/02/2017) 

 > Marie Pelaez, Analyste en charge de la recherche et du 
développement au service Prévention de la ville de Mons 
(vanaf 1/07/2017) 

 > Fatima Zibouh, chercheuse ceDeM - Ulg (vanaf 1/01/2017) 

FONDS VLINDER

Bestuurscomité
voorzitter
Francis Floor, représentant de la Fondatrice

 > Myriam Hilgers, Attachée, Direction rénovation Urbaine, 
service public régional de Bruxelles

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

Jury
voorzitster
Myriam Hilgers, Attachée, Direction rénovation Urbaine, ser-
vice public régional de Bruxelles (vanaf 1/03/2017) 

 > Latifa Aït-Baala, vice-présidente des femmes Mr, Présiden-
te de l’ilFAc (vanaf 1/03/2017) 

 > Loubna Ben Yaacoub, Attachée principale , service Public 
Francophone Bruxellois, secteur education à la culture 
(vanaf 1/03/2017) 

 > Toha De Brant, Medewerker stedenbouw, BrAl (vanaf 
1/03/2017) 

 > Katlijn Demuynck, integrale coach, consultant & trainer, 
gender at Work (vanaf 1/03/2017) 

 > Mark D’Hondt, centrumleider, cosmos (vanaf 1/03/2017) 

 > Laure Van Ranst, coordinatrice générale, ADiF infor-Fem-
mes (vanaf 1/03/2017) 

FONDS VRIENDEN VAN DUO FOR A JOB

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Laurent Drion, Founder
 > Harold Mechelynck, Founder

FONDS VRIENDEN VAN LA PETITE ECOLE

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Olivier Belenger, Fondateur
 > Marc Janssen Bennynck, Fondateur

KOningin MAtHilDeFOnDs
KONINGIN MATHILDEFONDS: MUSIC CONNECTS

Jury
voorzitter
Simon Cardon de Lichtbuer, vrederechter van het kanton 
Kraainem - sint-genesius-rode

 > Ingrid De Jonghe, Oprichtster en voorzitster teJO - 
Jeugdtherapeuten zonder grenzen

 > Tom Goris, Artistiek en zakelijk leider, MUs-e
 > Flor Joosen, ceO, Joosen-luyckx nv
 > Rachid Katir, Fondateur, asbl Bruxsail
 > Isabelle Lavergne, Human resources Director, lampiris
 > Dirk Lievens, Directeur, stedelijke Academie voor Podium-
kunsten Adriaan Willaert

 > Dorotha Loks, Professeur, collège saint-Michel, Bruxelles 
(tot 1/07/2017) 

 > Pierre Pirard, ceO, teach for Belgium (tot 1/07/2017) 
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Carine Stevens, Directeur cultuurdienst, stad gent

KONINGIN MATHILDEFONDS

Bestuurscomité
voorzitster
Docteur Ann d’Alcantara, Présidente du Fonds reine Fabiola 
pour la santé mentale (vanaf 1/01/2017) 

 > Hans Bourlon, ceO, studio 100
 > Grégor Chapelle, Directéur-général, Actiris (vanaf 
1/01/2017) 

 > Griet De Ceuster, Zelfstandig experte
 > Sofie Foets, Directeur, toekomstAtelierdelAvenir (vanaf 
1/01/2017) 

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Frédéric Rouvez, Directeur général et cofondateur, exki
 > Katrien Verhegge, Administrateur-generaal, Kind & gezin

JOnge KinDeren, JOngeren en Ar-
MOeDe

MEER KANSEN VANAF DE KINDERTIJD

Begeleidingscomité
voorzitter
Michel Vandenbroeck, Docent gezinspedagogiek, Ugent – 
vakgroep sociaal Werk en sociale Pedagogiek

 > Antoine Borighem, chercheur, Direction etudes et straté-
gies, Office de la naissance et de l’enfance

 > Nathalie De Bleeckere, Adjunct van de directeur cel gender, 
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diversiteit en armoedebestrijding, Afdeling Horizontale 
Beleid, vlaamse Overheid – Departement Onderwijs en 
vorming

 > Dominique Decoux, Présidente, cPAs de schaerbeekFé-
dération de l’enseignement supérieur

 > Anne Giacomelli, secrétaire générale adjointe, Fédération 
de l’enseignement supérieur catholique - Fédesuc

 > Kathy Jacobs, stafmedewerker Preventieve gezinsonder-
steuning, Kind & gezin

 > Anne-Sophie Lenoir, cabinet du vice-Président et Ministre 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles chargé de l’enseigne-
ment supérieur (jusque juin 2014), chargée de mission, Ad-
ministration générale de l’enseignement, service général du 
Pilotage du système éducatif, Fédération Wallonie-Bruxelles 
(depuis septembre 2014)

 > Sarah Luyten, Wetenschappelijk medewerker, Observatori-
um voor gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad

 > Christiane Malcorps, global Head Facility excellence & 
country Manager Belgium, solvay

 > Joundi Naziha, verantwoordelijke, Kinderdagverblijven De 
ster- en sterrenhof, Berchem-Antwerpen

 > Florence Pirard, chargée de cours, Département d’éducati-
on et formation, education de la petite enfance et formation 
des professionnels du champ, Faculté de Psychologie et 
des sciences de l’education, Ulg

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Renaud Tockert, Administrateur délégué, Opération de soli-
darité cAP 48-rtBF

 > Jo Van de Weghe, lector en onderzoeker Professionele 
Bachelor Kleuteronderwijs, Karel de grote-Hogeschool 
Antwerpen

KLEINE KINDEREN, GROTE KANSEN! SAMEN EVALUEREN, 
VOOR MEER IMPACT

Begeleidingscomité
 > Naima Charkaoui, Beleidsadviseur, Kinderrechtencommis-
sariaat

 > Koen Devroey, verantwoordelijke team coördinatie Armoe-
debestrijding, vlaamse overheid - Departement Welzijn, 
volksgezondheid en gezin

 > Danielle Dierckx, Algemeen coördinator, De roma
 > Katrien Goossens, regional Director Belgium, Porticus
 > Steven Groenez
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Tine Rommens, stafmedewerker, Kind en gezin
 > Saïda Sakali
 > Pieter Van Herck, senior adviseur welzijn- en gezondheids-
beleid, vOKA

 > Piet Van Schuylenbergh, Directeur Afdeling OcMW’s, ver-
eniging vlaamse steden en gemeenten

 > Frederic Vanhauwaert, coördinator, vlaams netwerk tegen 
Armoede

 > Katrien Verhegge, Administrateur-generaal, Kind & gezin

Jury
voorzitter
Jan Van den Nieuwenhuijzen, senior executive, i-Propeller
Preselectors
Isabelle Delvaux, Zelfstandig expert
Anne Van Meerbeeck

 > Wannes Blondeel, Programma manager, Huizen van het 
Kind, Kind en gezin

 > Mieke Daems, Wetenschappelijk medewerker Kinderopvang, 
centrum voor ervaringsgericht Onderwijs, KU leuven

 > Koen Devroey, verantwoordelijke team coördinatie Armoe-
debestrijding, vlaamse overheid - Departement Welzijn, 
volksgezondheid en gezin

 > Evelyne Eykelberg, Manager Human capital, Deloitte
 > Idriss Ibnou-Cheikh, Directeur, iMsir
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Nele Travers, verantwoordelijke, eXPOO

WAT BETEKENEN ARMOEDE EN MIGRATIE VOOR DE GE-
ZONDHEID VAN BABY’S

Begeleidingscomité
 > Isabelle Aujoulat, Professeur, institut de recherche santé 
et société Ucl

 > Anne-Françoise Bouvy, gestionnaire de projets, Direction 
etudes et stratégies, One

 > Laetitia Fontaine, gestionnaire de projets BDMs,One
 > Sarah Luyten, Wetenschappelijk medewerker, Observatori-
um voor gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad

 > Diederik Van Coppenolle, Wetenschappelijk adviseur, Kind 
en gezin

 > Virginie Van Leeuw, Project manager, centre d’épidémiolo-
gie périnatale

 > Chantal Van Vaerenbergh, stafmedewerker preventieve 
gezinsondersteuning en Brusselse aangelegenheden, Kind 
en gezin - Brusselse coordinatiecel

 > Martine Vanderkam, sage-Femme, Aquarelle - cHU 
saint-Pierre

KINDERARMOEDEFONDS

Bestuurscomité
voorzitter
Professor Peter Adriaenssens, Kliniekhoofd Kinderpsychiatrie 
UZ leuven, Kortverblijf Jonge tieners

 > Hanan Ben Abdeslam, vroedvrouw, expertisecentrum 
Kraamzorg volle Maan

 > Magda De Meyer, ere-volksvertegenwoordiger, voorzitter, 
nederlandstalige vrouwenraad

 > Danielle Dierckx, Algemeen coördinator, De roma (tot 
31/12/2017) 

 > Doctor Annemarie Hoogewys, Arts, Opleiding bachelor in de 
vroedkunde, Arteveldehogeschool gent, Arts coördinator, 
regio noord, Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang 
van Asielzoekers

 > Monique Geeurickx, Ondervoorzitter, vzw Kindergeluk (tot 
31/12/2017) 

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Kris Rutten, Dienstverantwoordelijke eBc’s, ethias
 > Noël Slangen, Ondernemer
 > Piet Van Schuylenbergh, Directeur Afdeling OcMW’s, ver-
eniging vlaamse steden en gemeenten

 > Frederic Vanhauwaert, coördinator, vlaams netwerk tegen 
Armoede

 > Kristel Verbeke, voormalig manager K3
 > Machteld Verhelst, Pedagogisch directeur, Katholiek Onder-
wijs vlaanderen

 > Jeroen Windey, Administrateur-generaal, Agentschap Bin-
nenlands Bestuur

STEUN AAN DE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING KONINGIN 
PAOLA

Jury
voorzitster
Anissa Ouertani, réseau des consommateurs responsables, 
chargée de mission (vanaf 1/03/2017) 

 > Gauthier De Wulf, conseil de la Jeunesse, chargé des 
commissions Participation, citoyenneté et emploi (vanaf 
1/03/2017) 

 > Hélène Derbaudrenghien, UniPsO, conseillère et chargée 
de communication (vanaf 1/03/2017) 

 > François-Olivier Deveaux, Formateur, réseau transition 
(vanaf 1/07/2017) 

 > Thierry Dupièreux, les editions de l’Avenir, rédacteur en 
chef (vanaf 1/03/2017) 

 > Philippe Jadot, la Besace asbl, Administrateur-délégué 
(vanaf 1/03/2017) 

 > Sébastien Laoureux, Département de Philosophie, Universi-
té de namur, Professeur (vanaf 1/03/2017) 

 > Emmeline Orban, Plateforme francophone du volontariat, 
secrétaire générale (vanaf 1/03/2017) 
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 > Claudio Pescarollo, groupe Animation de la Basse-sambre 
asbl, Administrateur-délégué (vanaf 1/03/2017) 

NIKE COMMUNITY IMPACT FUND-NEDERLAND

Jury
voorzitter
André de Jeu, Directeur, vereniging sport en gemeenten

 > Dolon Albers, Medewerker nike eHQ
 > Tyler Alexander, Medewerker nike eHQ
 > Matt Clark, Medewerker nike eHQ
 > Dorien Dijk, Adviseur, Kenniscentrum sport
 > Dos Engelaar, Directeur, gehandicaptensport
 > Joel Goldberg, Medewerker nike eHQ
 > Peter Hulst, Medewerker nike eHQ
 > Pepijn Martens, Medewerker nike eHQ
 > Lauren McBride, Medewerker nike eHQ
 > Niels Meijer, Directeur, Johan cruyff Foundation
 > Nagwa Nabih, Medewerker nike eHQ
 > Sonya Nikolova, Medewerker nike eHQ
 > Niels Reijgersberg, Onderzoeker, Mulier instituut
 > Athina Spyridiaki, Medewerker nike eHQ
 > Roman Stepananko, Medewerker nike eHQ
 > Margriet van Schaik, Projectverantwoordelijke bij nOc-nsF
 > Cloudette Vanderberg, Medewerker nike eHQ
 > Karin Wehlin, Medewerker nike eHQ

NIKE COMMUNITY IMPACT FUND BELGIË

Jury
voorzitter
Marc Theeboom, Hoogleraar lichamelijke Opvoeding en Kine 
vUB

 > Najoua Badi, Bestuurslid, Al Houda vzw
 > Mia Beyens, Medewerker nike laakdal
 > Hilde Bylemans, Medewerker nike laakdal
 > Piet den Boer, g-sportambassadeur in Antwerpen, oud-voet-
baller van Kv Mechelen, bankier

 > Axel Dochez, Medewerker nike laakdal
 > Arne Francq, coördinator, Jespor vzw
 > Mieke Geypens, Medewerker nike laakdal
 > Heidi Gillemot, Medewerker nike laakdal
 > Jan Mangelschots, Medewerker nike laakdal
 > Ilse Mensch, Medewerker nike laakdal
 > Habiba Moussa, Medewerker nike laakdal
 > Malika Oussalm, Medewerker nike laakdal
 > Zouhara Oussalm, Medewerker nike laakdal
 > Pieter Smets, stafmedewerker sport, Demos
 > Katja Theunckens, Medewerker nike laakdal
 > Piet Van der Sypt, Medewerker sportparticipatie isB 
(vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid)

 > Ann Vandaele, Medewerker nike laakdal

INTEGRATIE VIA BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN. EEN 
INITIATIEF VAN HET FONDS BAILLET LATOUR

Jury
voorzitster
Loredana Marchi, Directeur, centre d’intégration Foyer

 > Michèle Claus, Premier conseiller, Département des affaires 
sociales, FeB

 > Philippe Delfosse, Administrateur délégué, ceMôme, Mem-
bre du conseil d’administration, One

 > Bouchra El Mkhoust, conseiller Diversité, Beci
 > Thierry Pastur, Directeur, asbl Football etudes Familles 
Anderlecht

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Rudy Raes, coördinator, centrum West - D’Broej

FONDS DES AMIS DE L’ACCUEIL

Bestuurscomité
voorzitter
Nicolas Janssen, cabinet du Ministre Willy Borsus, conseiller 

provincial du Brabant wallon
 > Baronne Thérèse Janssen, Fondatrice
 > Chevalier Charles de Fabribeckers de Cortils et Grâce, 
Fondateur

 > Bénédicte de Woot de Trixhe de Jannée, Fondatrice
 > Hélène d’Udekem d’Acoz
 > Valérie Janssen, Présidente, comité de soutien des Amis 
de l’Accueil

 > Anne Limauge, Fondatrice
 > Tanguy Lormier, Fondateur
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS TINNE BOES

Bestuurscomité
voorzitter
Juul Boes, stichter

 > Ellen Boes, stichtster
 > Guido Knops, eredirecteur, Koning Boudewijnstichting, 
voorzitter, Pastorale ploeg van O.-l.-vrouw o/d Dijle

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Pieter Spooren, stafmedewerker, decanaat sociale Weten-
schappen, Universiteit Antwerpen

 > Frida Van den bergh, stichtster
 > Pia Van Gansenwinkel, notaris

FONDS CARMEUSE

Bestuurscomité
voorzitter
Alain Deneef, intendant Brussels Metropolitan

 > Véronique Collinet, Département rH, carmeuse
 > Véronique de Coster, corporate communication Manager, 
carmeuse

 > Danielle Knott, vice President Human resources, carmeuse
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS AU CARREFOUR DES JEUNES, CRÉÉ À L’INITIATIVE 
DE MR. PAUL TASSIN

Bestuurscomité
voorzitter
Philippe Marlier, représentant du Fondateur

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Rose-Marie Fredericq, représentante du Fondateur
 > Geneviève Maleve, représentante du Fondateur
 > Christophe Quittelier, Directeur, institut des Métiers de la 
construction et de l’environnement, enseignement spécial à 
erquelinnes

 > Paul Tassin, Fondateur

FONDS LYDIA CHAGOLL - VOOR EEN GLIMLACH VAN EEN 
KIND

Bestuurscomité
voorzitter
Emeritus professor Eugeen Verhellen, Professor emeritus, 
Ugent (†) (tot 6/10/2017) 

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Lydia Chagoll, stichtster, cineast-scenarist
 > Professeur Jacques Fierens, Professeur extraordinaire, 
FUnDP - Faculté de Droit - recherches en Droit (vanaf 
2/02/2017) 

Jury
voorzitster
Catherine Marneffe, Pedopsychiater (vanaf 1/04/2017) 

 > Isabelle Detry, Assistante de recherche, institut national de 
criminalistique et de criminologie – Département de crimi-
nologie (vanaf 1/04/2017) 

 > Didier Reynaert, Docent aan de vakgroep vakgroep sociaal 
Werk & e-QUAl (expertisecentrum Quality of life) (vanaf 
1/04/2017) 
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 > Benoît Van Der Meerschen, Directeur, cellule etudes et 
stratégie, centre d’Action laïque (vanaf 1/04/2017) 

 > Ankie Vandekerckhove, Projectverantwoordelijke, vBJK, 
voormalig Kinderrechtencommissaris (vanaf 1/04/2017) 

FONDS CHISPA

Bestuurscomité
voorzitster
Lise-Anne Hanse, Directrice générale, enseignement obliga-
toire, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, enseigne-
ment et recherche scientifique

 > Hélène Deconinck
 > Dominique Errembault, Fondatrice
 > Gilles Errembault, Fondateur
 > Hélène Errembault, Fondatrice
 > Thierry Errembault, Fondateur
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS HET COCONNETJE

Bestuurscomité
voorzitter
Carl Schockaert, voormalig Ondervoorzitter, voka Mechelen, 
voormalig voorzitter, industriegroep Mechelen-noord, voorzit-
ter, vlaamse Jonge Ondernemingen

 > Marc en Martine Pickeur-Du Bois, stichters
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Katrien Van Caenegem, Financial budget controller
 > Kurt Van Steenlandt, coördinator scholengroep De ranken, 
vrij basisonderwijs Mechelen (vanaf 1/10/2017) 

 > Jan Vander Elst, Financieel Adviseur, Koning Boudewijn-
stichting

FONDS AMÉLIE DAVIGNON

Bestuurscomité
voorzitter
Claude Jottrand, consultant financier indépendant

 > Farid Gammar, chargé de mission, Ministère de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles - Direction générale de l’enseigne-
ment obligatoire

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Hilde Van Keer, Hoogleraar, Ugent
 > Vicomte Olivier Davignon, Fondateur

FONDS DIETER

Bestuurscomité
voorzitter
Baron Willem Van de Voorde, Ambassadeur van België in 
Oostenrijk, slovakije, slovenië en Bosnië-Herzegovina

 > Luc Deschildre, Bestuurder van vennootschappen
 > Barbara Heremans, Juriste
 > Ria Heremans-van Elslande, voormalig Directeur, vn-infor-
matiecentrum voor de Beneluxlanden en eU-instellingen

 > Guido Knops, eredirecteur, Koning Boudewijnstichting, 
voorzitter, Pastorale ploeg van O.-l.-vrouw o/d Dijle

 > Marie-Madeleine Princen, Bestuurder, nv Buelens
 > Professor Dirk Heremans, Hoogleraar, KU leuven, Faculteit 
economische en toegepaste economische Wetenschappen

 > Ferdinand Verdonck, voormalig Afgevaardigd Bestuurder, 
Almanij

DIGITAL BELGIUM SKILLS FUND: AANLEREN VAN DIGITALE 
VAARDIGHEDEN VOOR STERKERE DIGITALE INCLUSIE

Jury
voorzitter
Philippe Luyten, Président, eurometropolitan e-campus, 
vice-Président, conseil de Développement de la Wallonie 
picarde, Past President, cci Wallonie picarde, Administrateur 
de sociétés dans le domaine de l’informatique et des média 

(vanaf 1/06/2017) 
Onder-voorzitster
Saskia Van Uffelen, Digital champion and Digital Mind of 
Belgium. ceO ericsson Belux (vanaf 1/06/2017) 

 > Béatrice de Mahieu, general Manager & co-Founder, virtuo-
logy Academy (vanaf 1/06/2017) 

 > Christophe Jouret, Anais Digital, co-Managing Partner 
(vanaf 1/06/2017) 

 > Ikrame Kastit, co-coordinator, Uit de Marge (vanaf 
1/06/2017) 

 > Christian Lassaux, ciAJ-AMO, Directeur (vanaf 1/06/2017) 
 > Ilse Mariën, Dr. in de communicatiewetenschappen vUB, 
iMinds, specialisatie: digitale inclusie van kansengroepen 
(vanaf 1/06/2017) 

FONDS DES ENFANTS DE BLANDAIN

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Fontainas, Historienne de l’art (vanaf 1/07/2017) 

FONDS L’ENVOL-FORCEDOUCE

Bestuurscomité
voorzitster
Martine Hautfenne, Ancienne Professeur d’arts plastiques et 
d’histoire de l’art, Athénée royal de ganshoren

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Corinne Schwers, Fondatrice
 > Jacques et Françoise Schwers-Loewe, Fondateurs
 > Thierry et Nathalie Schwers-Masure, Fondateurs

FONDS JEAN-PIERRE FIGEYS

Bestuurscomité
voorzitter & stichter
Jean-Pierre Figeys, Fondateur

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Guy Raeymakers, représentant du fondateur, Ancien sportif 
professionnel, entraîneur pour différents clubs de foot

FONDS HOPE FOR GIRLS

Bestuurscomité
voorzitster
Inge Vervotte, voorzitter van het dagelijks bestuur en lid van 
de raad van Bestuur, emmaüs vzw, gewezen minister

 > Lieve Blancqaert, Fotografe, Hope for girls
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Annemie Struyf, Journalist, vrt
 > Monique van Nieuwerburgh, Hope for girls
 > Michel Vanholder, voorzitter raad van bestuur, emmaüs 
vzw

Jury
voorzitster
Assita Kanko, Author, columnist & public speaker, board mem-
ber & politician (vanaf 1/01/2017) 

 > Elisabeth Ackaert, vrt, journaliste (vanaf 1/01/2017) 
 > Khadija Aznag, Analyste, Agentschap integratie & inburge-
ring Pric vlaams-Brabant (vanaf 1/01/2017) 

 > Wannes Blondeel, Programma manager, Huizen van het 
Kind, Kind en gezin (vanaf 1/01/2017) 

 > Sandra Galbusera, Plan België, Program Director (vanaf 
1/01/2017) 

 > Mieke Van Hecke, gewezen directeur-generaal, vlaams 
secretariaat Katholiek Onderwijs (vanaf 1/01/2017) 
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IKEA FONDS VOOR KINDEREN EN OPVOEDING

Bestuurscomité
voorzitster
Lise-Anne Hanse, Directrice générale, enseignement obliga-
toire, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, enseigne-
ment et recherche scientifique

 > Caroline Gastaud, sustainability Manager, iKeA
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Charlotte Van den Abeele, child rights Officer, UniceF

Jury
voorzitsters
Christiane Malcorps, global Head Facility excellence & coun-
try Manager Belgium, solvay
Karin Van Mossevelde, Directeur gezondheid en Welzijn, soci-
alistische Mutualiteiten, Ondervoorzitter, vlaamse Maatschap-
pij voor sociaal Wonen

 > Céline Bouchat, chercheuse et Formatrice, asbl FrAJe 
(centre de Formation et de recherche dans les milieux 
d’Accueil du Jeune enfant)

 > Luc Bourguignon, conseiller pédagogique liège, One
 > Marie-Claire Brancart, Présidente, Association Wallonne 
des comités consultatifs de locataires et Propriétaires (tot 
31/12/2017) 

 > Christine Faure, stafmedewerker Kinderopvang, Kind & 
gezin (tot 31/12/2017) 

 > Naïma Ghanmi, responsable affaires sociales, société du 
logement social région Bruxelles-capitale

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Julie Rondier, coordinatrice de projets, Habitat et Humanis-
me (tot 31/12/2017) 

 > Toon Walschap, Algemeen coördinator, vzw de link (tot 
31/12/2017) 

 > Dietlinde Willockx, Hoofd expertisecentrum, Pedagogische 
Ondersteuning in Kinderopvang en school, Karel de grote 
Hogeschool (tot 31/12/2017) 

MECENAATSFONDS ING IN BELGIË

Bestuurscomité
voorzitter
Baron Philippe de Buck van Overstraeten, Fondateur

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Krista Baetens, chief risk Officer and executive Board 
Member, ing Belgium

 > Caroline De Moor, sustainability specialist ing Belgium
 > Judith Verhoeven, sustainability expert ing Belgium

Jury
voorzitster
Séverine Acerbis, Directrice, Bruxelles Accueil et Développe-
ment pour la Jeunesse et l’enfance (Badje)

 > Dirk Braeckevelt, Adviseur regio Oost-vlaanderen - West 
vlaanderen, stichting Onderwijs & Ondernemen

 > Regina Denivel, coördinator, Huis van het Kind storzo
 > Samuel Desguin, Président, Parlement Jeunesse
 > Saïda El Fekri, Projectleider, Platform Allochtone Jeugdwer-
kingen

 > Ihsane Haouach, Présidente, talented Youth network (tYn)
 > Patrick Magniette, Directeur, institut sainte-Marie à Pesche
 > Monica Santalena, Directrice, 100 000 entrepreneurs Belgi-
que

 > Tinneke van Bergen, Docent, taalcoach en projectmedewer-
ker, Arteveldehogeschool

 > Patrick Vanspauwen, coördinator, lokale overlegplatforms

FONDS LASALLIA

Bestuurscomité
voorzitter
Jacques Vander Eecken, représentant du Fondateur

 > Elyane Decleyre, représentante du Fondateur

 > André Degand, représentant du Fondateur
 > Bernadette Frère, représentante du fondateur
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Vincent Spronck, représentant du Fondateur
 > Luc Uytdenbroek, représentant du Fondateur
 > Benoit Van Cutsem, représentant du Fondateur (vanaf 
1/09/2017) 

STICHTING PAUL, SUZANNE, RENÉE LIPPENS

Jury
 > Véronique del Marmol, représentante du Fondateur
 > Harold du Roy de Blicquy, représentant du Fondateur
 > Baudouin Hannecart, représentant du Fondateur
 > Adeline Lippens, représentante du Fondateur
 > Florence Lippens, représentante du Fondateur
 > Paul Lippens, voorzitter, Finasucre
 > Yolanda Lippens, représentante du Fondateur
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS MARC ET MYRIAM

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Fontainas, Historienne de l’art (vanaf 1/04/2017) 

FONDS MADELEINE MORTELMANS

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe (vanaf 
1/06/2017) 

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Fontainas, Historienne de l’art (vanaf 1/06/2017) 

MW FUND

Jury
 > Hakim Benbouchta, co-founder MW Fund
 > Marc Coudron, Membre du comité exécutif du comité Olym-
pique et interfédéral Belge et Président de l’Association 
royale Belge de Hockey

 > Marc Coudron, Membre du comité exécutif du comité Olym-
pique et interfédéral Belge et Président de l’Association 
royale Belge de Hockey

 > Bernard De Vos, Délégué général aux Droits de l’enfant 
Fédération Wallonie-Bruxelles

 > Tanguy Nève, Managing Director and co-founder MF Fund
 > Thierry Pastur, Directeur, asbl Football etudes Familles 
Anderlecht

 > Pieter Smets, stafmedewerker sport, Demos
 > Bruno Vanobbergen, vlaamse Kinderrechtencommissaris

FONDS ONE CHILD ONE DREAM

Bestuurscomité
voorzitter
Kenneth Bonheure, Partner, McKinsey België, McKinsey and 
company

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Edith Spaas, stichtster
 > Ignace Vandoorselaere, stichter

FONDS RIDDER PAQUOT

Bestuurscomité
voorzitter
Olivier Lowagie, Président, royale caisse nationale d’entraide 
des sapeurs Pompiers de Belgique

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
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 > Chevalier Guy Paquot, Fondateur, Président de la compag-
nie du Bois sauvage sA

 > Stéphanie Paquot

FONDS READO

Bestuurscomité
voorzitster
Géraldine Jungers, représentante des Fondateurs

 > Baronne Janine Delruelle, vice-président honoraire de la 
Fondation roi Baudouin,Juge émérite de la cour constituti-
onnelle, sénateur honoraire

 > Comtesse Ann de Kerchove de Denterghem, Docteur en 
sciences criminologiques

 > Maître Juan Verlinden, Avocat
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS LES RÉCOLLETS

Bestuurscomité
voorzitter
Vincent Colson, Avocat

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > La Fondatrice
 > Eric Reuter

FONDS REMPART DES MOINES

Bestuurscomité
voorzitster
Marie-Alix de Crombrugghe de Picquendaele, Professeur de 
français

 > Jean de Maere d’Aertrycke, Fondatrice
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS SOS JEUNES

Bestuurscomité
 > Bernard Boon Falleur, Fondateur, sOs Jeunes – Quartier 
libre

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Annick Sondag-d’Ursel, Fondatrice

FONDS ANDRÉE STOCKART

Bestuurscomité
voorzitter
Philippe Stroobant, Administrateur de sociétés

 > Christian Delstanches, représentant de la Fondatrice
 > Philippe Martin, inspecteur pédagogique, commune de 
schaerbeek (vanaf 1/04/2017) 

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS HUGO VAN MIERLO

Bestuurscomité
voorzitster
Emeritus professor Thérèse Jacobs, emeritus professor, 
Departement sociologie, Faculteit Politieke en sociale Weten-
schappen, Universiteit Antwerpen

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Joeri Van Mierlo, stichter

Jury
voorzitster
Emeritus professor Thérèse Jacobs, emeritus professor, 
Departement sociologie, Faculteit Politieke en sociale Weten-
schappen, Universiteit Antwerpen

 > Doctor Fred Deven, consultant, Family Policies & social 
cohesion

 > Gaby Jennes, consulente, Hoger instituut voor gezinswe-
tenschappen

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

 > Professor Dimitri Mortelmans, Docent, Universiteit Ant-
werpen – Faculteit PsW – centrum voor longitudinaal en 
levensloop Onderzoek

 > Tania Van Mierlo, vertegenwoordiger van de stichter

FONDS BERNARD, GONDA EN EMILY VERGNES

Bestuurscomité
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Bernard Vergnes, Fondateur
 > Emily Vergnes, représentante des Fondateurs
 > Gonda Vergnes, Fondatrice

Jury
voorzitster
Inge Vervotte, voorzitter van het dagelijks bestuur en lid van 
de raad van Bestuur, emmaüs vzw, gewezen minister

 > Magda Aelvoet, Minister van staat
 > Steef Corijn, Directeur, tracé Brussel
 > Rudy De Cock, stafmedewerker, Kind en gezin
 > Inge Duchateau, coördinator Klantenondersteuning Kinder-
opvang, Kind & gezin

 > Christine Faure, stafmedewerker Kinderopvang, Kind & 
gezin

 > Ilse Haesendonck, consulent kinderopvang, Kind en gezin
 > Erna Houtman, consulent diversiteit, Kind en gezin
 > Kathy Jacobs, stafmedewerker Preventieve gezinsonder-
steuning, Kind & gezin

 > Ann Lobijn, Diensthoofd en stafmedewerker kinderopvang 
bij de vvsg (vereniging van vlaamse steden en gemeenten

 > Myriam Philips, Ondersteuner, Huizen van het Kind - 
vlaams-Brabant

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Bernard Vergnes, Fondateur
 > Emily Vergnes, Fondatrice
 > Gonda Vergnes, Fondatrice
 > Martin Wagener, expert-analyse par rapport à la mission 
monoparentalité, service Diversité-Actiris

Stuurgroep
 > Edith Carbonez
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Tine Rommens, stafmedewerker, Kind en gezin
 > Saïda Sakali
 > Bernard Vergnes, Fondateur
 > Emily Vergnes, Fondatrice
 > Gonda Vergnes, Fondatrice
 > Katrien Verhegge, Administrateur-generaal, Kind & gezin

FONDS MICHEL VERMEULEN - RENÉE MARTIN

Bestuurscomité
 > Luc Luyten, voorzitter Belgische Federatie van Filantropi-
sche stichtingen

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS VSDT

Bestuurscomité
voorzitter
Julien Van Geertsom, voorzitter, POD Maatschappelijke inte-
gratie, Armoedebestrijding en sociale economie

 > De Stichter
 > De Stichtster
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS VRIENDEN VAN DE SLOEP

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Lieve De Bosscher, stichtster
 > Yvette Merchiers, stichtster
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 > Anne Pede, stichtster

FONDS VRIENDEN DON BOSCO STICHTING

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Benjamin Gorissen, stichter
 > Tom Hamels, stichter
 > David Nauwelaers, stichter

FONDS VRIENDEN VAN EUREKA 

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Bruno Mattelaer, stichter
 > Ingrid Smeyers, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN KINDERFONDS DE TONDELDOOS

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nadine Depever, stichtster
 > Luc Van Hedent, stichter

FONDS VRIENDEN VAN PETIT VÉLO JAUNE

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Valentine Andries, Fondatrice
 > Anne-Catherine Geradin, Fondatrice

FONDS VRIENDEN VAN SCHOOL ZONDER PESTEN

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Erwin Claes, stichter
 > Ariane Kiekens, stichtster
 > Patrick Van Weyenberg, stichter

FONDS VRIENDEN VAN TEACH FOR BELGIUM

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Marie-Chantal De Schrevel, Fondatrice
 > Christian Terlinden, Fondateur

PersOnen Met een BePerKing
PERSONEN MET EEN BEPERKING

Begeleidingscomité
voorzitter
Philip Vanneste, gedelegeerd bestuurder, Dienstencentrum 
giD(t)s vzw

 > Karina De Beule, Woordvoerder, vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (vAPH)

 > Eddy Denayer
 > Eddy Denayer, Algemeen directeur, ADO icarus vzw
 > Véronique Dubois, conseillère - chef de service de l’Accueil 
et de l’Hébergement, service Phare

 > Lut Gailly, verantwoordelijke activeringszorg, vDAB
 > Véronique Ghesquière, chef de service Handicap/conventi-
on OnU, UniA, centre interfédéral pour l’égalité des chances

 > André Gubbels, Directeur général, Personnes handicapées, 
sPF sécurité sociale

 > Bies Henderickx, Bestuurder, inclusie invest & coordinateur, 
Pegode vzw

 > Annick Hovine, Journaliste, la libre Belgique
 > Marie-Laure Jonet, Fondatrice asbl Diversicom
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Jean Riguelle, Directeur de département ‘accueil & héberge-
ment’, AviQ

EEN BRUG BOUWEN TUSSEN DE BUURT, DE LOKALE GE-
MEENSCHAP EN PERSONEN MET EEN BEPERKING

Jury
voorzitster
Thérèse Kempeneers-Foulon, inclusion, Directrice générale 
(vanaf 1/03/2017) 

 > Nancy Coibion, ecole spéciale de la communauté german-
ophone, logopède (vanaf 1/03/2017) 

 > Karina De Beule, Woordvoerder, vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (vAPH) (vanaf 1/03/2017) 

 > Lieven Detavernier, Mariënstede vzw, Directeur (vanaf 
1/03/2017) 

 > Hugues Dorzée, rédacteur-en-chef, imagine (vanaf 
1/03/2017) 

 > Ouadifa El Boustati, sAPHaM asbl, Assistante en psycholo-
gie (vanaf 1/03/2017) 

 > Philippe Harmegnies, Passe-Muraille, Directeur (vanaf 
1/03/2017) 

 > Olivia Vanmechelen, Kenniscentrum Woonzorg Brussel, 
stafmedewerker zorg (vanaf 1/03/2017) 

FONDS ANDRELISE

Bestuurscomité
voorzitter
Jean Riguelle, Directeur de département ‘accueil & héberge-
ment’, AviQ

 > Michel Gillet, Private banking Manager, Bgl BnP Paribas
 > La Fondatrice
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS AUDREY

Bestuurscomité
 > Melina Motte, Fondatrice
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Bruno Wierinckx, Fondateur

FONDS JEANNE EN PIERRE BEECKMAN

Bestuurscomité
voorzitter
Luc Luyten, voorzitter Belgische Federatie van Filantropische 
stichtingen

 > Erenotaris Herwig Van de Velde, erenotaris
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

Jury
voorzitter
Albert De Dycker, voormalig internationaal Ambtenaar

 > Marc Brackenier, voormalige leerkracht, KiDB (sint-lam-
brechts-Woluwe), irsA, ganspoel instituut Huldenberg, Ko-
ninklijk instituut spermalie, sint-rafaël volwassenenschool 
Blindenzorg licht & liefde

 > Ria Decoopman, Bestuurslid, slechtzienden- en Blindenplat-
formvlaanderen sBPv, gemandateerd voor de sociaaal-cul-
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turele beweging ZOc2, Medeoprichtster en Bestuurslid, 
luisterpunt vzw

 > Pascal Gerin, Directeur général, centre provincial d’enseig-
nement spécialisé de Mons

 > André Lathouwers, voormalig voorzitter, Fevlado vzw
 > Brigitte Lejeune, Directrice-adjointe, centre Médical d’Audio-
pholologie (Montegnée liège), Professeur, Ulg, Faculté de 
Psychologie et des sciences de l’education

 > Christine Moysons, consultante
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Guido Serpieters, instructeur nederlands, centre de forma-
tion professionnelle, ligue Braille

 > Paul Vervloessem, voormalig Directeur, Orthopedagogisch 
centrum Koninklijk instituut voor visueel en auditief gehan-
dicapten

 > Joke Willaert, lector in opleiding sociaal Werk, Arteveldeho-
geschool gent

BELGIAN HANDFLIGHT FONDS

Bestuurscomité
voorzitter
Koen Vandersarren, Zaakvoerder, Archytas

 > Guy Gildemyn, radioloog, AZ sint-lucas gent
 > Daniel Poelman, lijnpiloot, instructeur en examinator, Dgl
 > Patrice Vandendaele, Managing Director, AtseA technolo-
gies Jv

FONDS BORGERSTEIN

Bestuurscomité
voorzitter
Dirk Vanstappen, stichter, Directeur, DiKO Dienst voor investe-
ringen van het Katholiek Onderwijs

 > Walter Buijs, Bestuurder, Borgerstein vzw
 > Jan Gysen, stichter, gedelegeerd Bestuurder, Borgerstein 
vzw

 > Guido Knops, eredirecteur, Koning Boudewijnstichting, 
voorzitter, Pastorale ploeg van O.-l.-vrouw o/d Dijle

 > Lena Selleslagh, lid gebruikersraad, Borgerstein vzw
 > Eric Stroobants, voorzitter, stichting Borgerstein, eresecre-
taris-generaal vlaamse Administratie, voozitter, centraal 
Kerkbestuur van Mechelen

FONDS YVES COLLINET

Bestuurscomité
voorzitster
Baronne Gaëtane d’Otreppe de Bouvette, Fondatrice

 > Chevalier Philippe Collinet, Administrateur d’entreprises, 
représentant de la Fondatrice

 > Baudouin Collinet - de Biolley, représentant de la fondatri-
ce

 > Comte Renaud du Parc Locmaria, Fondateur & Managing 
Director, Brussels Partners sa

 > Patricia Focquet (vanaf 17/04/2017) 
 > La Fondatrice (tot 16/04/2017) 
 > Ghislain Magerotte, Orthopédagogue, Docteur  en Psy-
chologie, Professeur émérite à la Faculté de Psychologie 
et des sciences de l’education de l’Université de Mons (tot 
16/04/2017) 

 > Véronique Maus de Rolley, enseignante (vanaf 17/04/2017) 
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS JOSEPHA DEHERDER

Bestuurscomité
voorzitter
Walter Lauwers, erevrederechter

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Meester Frédérika Van Swygenhoven, Advocate

FONDS SIMONE DELEAU

Bestuurscomité
voorzitster
Marie-Laure Jonet, Fondatrice asbl Diversicom

 > Martine Goemaere, Avocate, coteaux Avocats Associés
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Chantal Vannoote, représentante de la fondatrice, invest-
ment Advisor, Belfius Anderlecht

FONDS ANTOINE DOPCHIE

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Philippe Dalcq, représentant du fondateur, Administrateur 
crabe asbl

 > Dominique Dopchie, représentant du fondateur, Adminis-
trateur newplast recycling, b4plastics

FONDS JACQUELINE ET ANDRÉ FARDEAU-GODEAUX

Bestuurscomité
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Christiane Robert, représentante de la fondatrice

FONDS JACQUES EN IVETTE HERMANS DE HEEL

Bestuurscomité
voorzitter
Christian Lieutenant, Directeur de l’école escale

 > Jacques Laffineur, représentant de la Fondatrice
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS ICT COMMUNITY FOR ASD

Bestuurscomité
voorzitster
Ilse Noens, coördinator Onderzoekseenheid gezins- en Ortho-
pedagogiek

 > Nico De Cleen, stichter, Directeur, Passwerk
 > Gerdy De Clercq, Managing Director ict & general services, 
Baloise (vanaf 1/02/2017) 

 > André Gubbels, Directeur général, Personnes handicapées, 
sPF sécurité sociale

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Dirk Rombaut, sales Manager, Passwerk
 > Helga Van den Bulck, lector reclame en interculturele 
communicatie, Plantijn Hogeschool (tot 19/10/2017) 

 > Eric Willaye, Docteur en psychologie, Directeur général, 
Fondation susa (service universitaire spécialisé pour per-
sonnes avec Autisme, Université Mons (vanaf 1/02/2017) 

Jury
voorzitster
Ilse Noens, coördinator Onderzoekseenheid gezins- en Ortho-
pedagogiek

 > Nico De Cleen, stichter, Directeur, Passwerk
 > Gerdy De Clercq, Managing Director ict & general services, 
Baloise (vanaf 1/01/2017) 

 > Nicolas Deconinck, chef de clinique adjoint, Hôpital Univer-
sitaire des enfants reine Fabiola

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Dirk Rombaut, sales Manager, Passwerk
 > Helga Van den Bulck, lector reclame en interculturele 
communicatie, Plantijn Hogeschool (tot 19/10/2017) 

 > Eric Willaye, Docteur en psychologie, Directeur général, 
Fondation susa (service universitaire spécialisé pour per-
sonnes avec Autisme, Université Mons
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FONDS JUJUBIER

Bestuurscomité
voorzitter
Leo Peeraer, Uitgever

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Marleen Van Kerckhove, stichtster, advocaat

FONDS HELMUT KOHL

Bestuurscomité
voorzitter
Marc Xhonneux, conseiller du ministre Antonios Antoniadis, 
cabinet du ministre de la Famille de la santé et des Affaires 
sociales de la communauté germanophone

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Jacques Rijckaert, notaire et représentant du Fondateur
 > Laure Zappelli, Membre fondateur, Aktion Behinderten Hilfe 
– ABH

FONDS MISAM

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Baronne Sophie de Mévius, Fondatrice
 > Comte Alexis de Liedekerke, représentant de la Fondatrice
 > Comte Yves de Liedekerke, représentant de la fondatrice
 > Sybille de Liedekerke, représentante de la fondatrice

FONDS FRANÇOISE EN JEAN-FRANÇOIS PONSAR

Bestuurscomité
 > Françoise Krack, Fondatrice
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Jean-François Ponsar, Fondateur

FONDS SHAN EN DE ANDEREN

Bestuurscomité
voorzitster
Huguette Vandeput, Administratrice déléguée, le 8ème Jour

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Michèle Vacher, Psychologue, Fondation shan
 > Thierry Van Goubergen, Président, Fondation shan

FONDS VANDERBORGHT FERON CLAUDE SEIGNE

Bestuurscomité
voorzitter
Philippe Stroobant, Administrateur de sociétés

 > Lise Heilporn, Avocate, représentante du Fondateur (vanaf 
1/02/2017) 

 > Maître Etienne Heilporn, Avocat, représentant du Fonda-
teur

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS YVONNE VANHOECKE

Bestuurscomité
 > Bénédicte Anciaux, représentante de la Fondatrice (vanaf 
1/05/2017) 

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS LODE VERBEECK

Bestuurscomité
voorzitster
Catharine Vander Linden, Afdelingshoofd kinderrevalidatie UZ 
gent

 > Inès Decuyper, stichtster
 > Guido Knops, eredirecteur, Koning Boudewijnstichting, 
voorzitter, Pastorale ploeg van O.-l.-vrouw o/d Dijle

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Marc Verbeeck-Decuyper, stichters

Jury
voorzitster
Catharine Vander Linden, Afdelingshoofd kinderrevalidatie UZ 
gent

 > Hilde Beyens, revalidatiearts, UZ leuven
 > Herman De Gezelle, voorzitter, Fokkerij Paardenpunt vlaan-
deren

 > Rudi Eerdekens, secretaris-generaal BWP en voorzitter 
vlaamse confederatie van het Paard

 > Hilde Pitteljon, ergotherapeute, Dominiek savio instituut
 > Martje Verbeeck, groeps- en contextbegeleidster, vzw 
Amon

FONDS VRIENDEN VAN DE GEHANDICAPTE PERSONEN VAN 
HET ALBATROS CENTRUM

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Docteur Jean-Jacques Dumesnil, Fondateur
 > Guy Vander Heyden, Fondateur

FONDS DES AMIS DE L’ARCHE DE MARIE

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Barbara Geelhand de Merxem, Fondatrice
 > Sophie Muuls, Fondatrice

FONDS VRIENDEN VAN CONSTELLATIONS

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Catherine Doetsch, Fondatrice
 > Claude Meyer, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN DOMISILADORÉ

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Marc De Paoli, Fondateur
 > Christine Havelange, Fondatrice

FONDS VRIENDEN VAN GIPSO VZW

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Johan Geeraerts, stichter
 > Robert Hendrikx, stichter

FONDS DES AMIS DE MY WISH

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jean-François Caeymaex, Fondateur
 > Sophie Van der Elst, Fondatrice
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FONDS VRIENDEN VAN PLATEAU 96

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Claude Colart, Fondateur
 > Francine Deville, Fondatrice
 > Stéphane Hayois, Fondateur
 > Sabine Limpens, Fondatrice

FONDS VRIENDEN VAN PULDERBOS

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Ilse Martens, stichtster
 > Peter Scheerders, stichter
 > Lucas Van Hove, stichter, Burgemeester van Zandvoorde

FONDS DES AMIS DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE PHILANTHRO-
PIE

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Henri Bartholomeeusen, Fondateur
 > Jean-François de le Court, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN VILLA CLEMENTINA

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Bart Ballon, stichter
 > Bart De Strooper, stichter
 > Caroline Verhaeren, stichtster

geZOnDHeiD

MeDiscH-WetenscHAPPeliJK OnDer-
ZOeK

SCIENTIFIC MEDICAL RESEARCH 

Advisory Board
voorzitter
Bruno Gryseels, Directeur, Prins leopold instituut voor tropi-
sche geneeskunde, Antwerpen

 > Rudy Dekeyser, Managing Partner, lsP Health economics 
Fund

 > Violaine Havelange, chef de service hématologie, cliniques 
universitaires saint-luc

 > Anna Jansen, Kliniekhoofd Kinderneurologie, UZ Brussel
 > Françoise Miot, institut de recherche interdisciplinaire en 
biologie humaine et moléculaire (iriBHM), UlB

 > Professeur Christian Swine, professeur émérite, cHU Ucl 
namur

 > Professeur Gustave Moonen, Professeur émérite neurolo-
gie, Ulg

 > Professeur Idès Michel Colin, chef de service endocronolo-
gie, cHr Mons et clinique saint-Joseph

 > Professeur Jack Levy, chef de département Pédiatrie, cHU 
st-Pierre

 > Patricia Servais, Manager département scientifique, Fonda-
tion contre le cancer

 > Guigo Van Hal, Hoofd onderzoeksgroep, sociale geneeskun-
de, UA

 > Linos Vandekerckhove, Algemene inwendige Ziekten, infec-
tieziekten en Psychosomatiek, UZ gent

 > Rene Westhovens, voorzitter, Bijzonder solidariteitsfonds, 
riZiv

FUNDS CANCER

Advisory Board
voorzitter
Ben Van Camp, ere rector vUB, ere diensthoofd Medische 
Oncologie en Hematologie, UZBrussel

 > Docteur Karin Rondia, responsable communication scien-
tifique, Kcecentre Fédéral d’expertise des soins de santé

 > Doctor Bernard Willemart, chef du service d’Oncologie, 
radiothérapie et Médecine nucléaireclinique sainte- elisa-
beth, namur

 > Doctor Philippe Huget, Diensthoofd Oncologisch centrum, 
AZ st. Augustinus Wilrijk

 > Alain Hendlisz, chef de clinique Oncologie digestive, institut 
Jules Bordet

 > Geneviève Laureys, Departement Pediatrie en Medische 
genetica, UZ gent

 > Agnès Noël, Directeur gigA-cancer institute, Ulg
 > Sabine Tejpar, Diensthoofd moleculaire digestieve oncolo-
gie, UZ leuven

FONDS A.B.

Bestuurscomité
voorzitter
Philippe Stroobant, Administrateur de sociétés

 > La Fondatrice
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS ANHAIVE KANKER

Bestuurscomité
voorzitter
Bruno Gryseels, Directeur, Prins leopold instituut voor tropi-
sche geneeskunde, Antwerpen

 > De Stichter
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS SIMON BAUVIN

Bestuurscomité
voorzitster
Agnès Noël, Directeur gigA-cancer institute, Ulg

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Georges Vandersanden, représentant du fondateur

FONDS HENRI BENEDICTUS

Bestuurscomité
voorzitter
Emile Boulpaep, Professor, Yale school of Medicine, chair-
man, Belgian American educational Foundation

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Benoit Ricker, notaire à Bruxelles

FONDS ROBERT BRANCART

Bestuurscomité
voorzitster
Agnès Noël, Directeur gigA-cancer institute, Ulg

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
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CANDLE IN THE DARK - CHILDVISION RESEARCH FUND

Bestuurscomité
voorzitter & stichter
Michel en Sylvia Deboeck-De Vel, stichters

 > Bart Leroy, Diensthoofd Oogheelkunde, UZ gent
 > Professor Ingele Casteels, Diensthoofd Oogziekten, UZ 
leuven

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FUND CARDIAC RESEARCH AALST

Bestuurscomité
 > Bernard De Bruyne, cardioloog, Onze-lieve-vrouwzieken-
huis Aalst

 > Paul Nellens, stichter, cardiologisch centrum, Onze-lie-
ve-vrouwziekenhuis Aalst

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS ANDRÉ VANDER STRICHT, FONDS EMILE CARPEN-
TIER EN FONDS VAN DAMME

Bestuurscomité
voorzitter
Bruno Gryseels, Directeur, Prins leopold instituut voor tropi-
sche geneeskunde, Antwerpen

 > Marc Cox, Bankier
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Jacques Vander Stricht

Jury
voorzitter
Danny Huylebroeck, Professor Molecular Biology, viB Depart-
ment of Molecular and Developmental genetics, KU leuven

 > Baron Van Schaftingen, Directeur de l’institut de Duve
 > Professor Peter ten Dijke, Prof. dr. Moleculair celbioloog, 
Universiteit leiden (nederland)

 > Alexandra Van Keymeulen, Docteur, stem cells and cancer 
lab Faculty of Medicine, UlB

FONDS CREMERS-OPDEBEECK

Jury
voorzitter
Professeur Gustave Moonen, Professeur émérite neurologie, 
Ulg

 > Claude Desnuelle, Prof. Dr., chef de pôle neurosciences, 
cHU nice-Hôpital Pasteur

 > Georges Dickson, Professor, royal Holloway, University of 
london

 > Professor Michel Van Zandijcke, AZ st Jan Brugge
 > Annemie T’Seyen

FONDSEN MARIE-THÉRÈSE DE LAVA EN ROBERT SCHNEI-
DER

Bestuurscomité
voorzitter
Professeur Christian Swine, professeur émérite, cHU Ucl 
namur

 > Xavier Deweer, notaris
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

Jury
voorzitster
Anja Declercq, subdivisiehoofd, lucas, KU leuven

 > Stéphane Adam, Docteur en Psychologie, Ulg
 > Doctor Margareta Lambert, geriater, AZ sint-Jan Brugge
 > Emeritus professor Tony Mets, Professor emeritus geriatri-
sche geneeskune en gerontologie vUB

 > Thierry Pepersack, gériatre, Hôpital saint-Pierre, UlB

FONDS DOKTER GUSTAVE DELPORT

Bestuurscomité
voorzitter
Bruno Gryseels, Directeur, Prins leopold instituut voor tropi-
sche geneeskunde, Antwerpen

 > Erenotaris Jean-Pierre Rooman, erenotaris te leuven
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS YVONNE EN JACQUES FRANÇOIS-DE MEURS

Bestuurscomité
voorzitter
Bruno Gryseels, Directeur, Prins leopold instituut voor tropi-
sche geneeskunde, Antwerpen

 > Docteur Christian Vanhaelen, Oncologue, cHirec
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS RICHARD DEPASSE

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Thierry Languillier, Administrateur – Private Banking Offi-
cer, Belfius région charleroi Airport scrl

FONDS VÉRONIQUE DETOURNAY

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > André & Léa Detournay - Luypaert, Fondateurs

FONDS JULES DELIÈRE

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Fontainas, Historienne de l’art

FONDS DRUWÉ-EERDEKENS

Bestuurscomité
voorzitter
Bruno Gryseels, Directeur, Prins leopold instituut voor tropi-
sche geneeskunde, Antwerpen

 > Guido Bax, erenotaris te Houthalen-Helchteren
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS JULIA ERTRYCKX

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Fontainas, Historienne de l’art
 > Guillaume Hambye

FONDS EYE HOPE

Bestuurscomité
voorzitster
Catherine Verfaillie, Hoofd onderzoeksinstituut stamcelbiolo-
gie en embryologie KU leuven

 > André en Mieke Carnel-D’Hooghe
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 > Lode en Eline Carnel-Vanden Bussche
 > Bart Leroy, Diensthoofd Oogheelkunde, UZ gent
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Ludo en Marianne Vanden Bussche - Van de Kerckhove

FONDS ALPHONSE & JEAN FORTON

Bestuurscomité
voorzitster
Anne De Paepe, geneticus, ererector van de Ugent

 > Stefan Joris, Directeur, vzw Belgische vereniging voor strijd 
tegen Mucoviscidose

 > Professeur émérite Joseph Martial, Professeur émérite, 
Ulg

 > Ulrike Pypops, Adjunct-directeur, vzw Belgische vereniging 
voor strijd tegen Mucoviscidose

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Eric Spruyt, notaris te Brussel

Jury
voorzitters
Professeur émérite Joseph Martial, Professeur émérite, Ulg
Professor Jean De Schepper, Professor, UZ Brussel

 > Claire Collard, infirmière coordinatrice, équipe muco Ulg, 
cHr de la citadelle

 > Docteur Olivier Denis, Professeur chargé de cours, Faculté 
de Médecine et ecole de santé Publique, Université libre de 
Bruxelles

 > Docteur Teresinha Léal, Docteur, louvain centre for toxico-
logy and applied pharmacology Ucl, cliniques universitai-
res saint luc

 > Dokter | Professor Peter Witters, Prof. Dr., Pediatrische 
hepatologie, UZ leuven

 > Stefan Joris, Directeur, vzw Belgische vereniging voor strijd 
tegen Mucoviscidose

 > Professor Frans De Baets, stichter
 > Alexandra Saey, Psycholoog, Mucoteam, sint-vincentiuszie-
kenhuis, gZA

FONDS IRIS-RESEARCH

Bestuurscomité
voorzitter
Georges Casimir, Directeur général médical, Hôpital Universi-
taire des enfants reine Fabiola

 > Laure Melanie Defêche, vice-Présidente du Bureau du con-
seil d’administration, iris asbl

 > Docteur Dominique de Valeriola, Directeur général médical, 
institut Bordet

 > Docteur Hervé Deladrière, Directeur médical, Hôpitaux iris 
sud

 > Doctor Serge Rozenberg, chef de service gynécologie et 
obstétrique, cHU saint-Pierre

 > Jacques Oberwoits, Membre du conseil d’administration, 
iris-recherche, Avocat

 > Prof. Jean-Bernard Gillet, Directeur médical général, cHU 
Brugmann

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Etienne Wery, Administrateur délégué, iris asbl

Jury
voorzitter
Sylvain Meuris, Doyen honoraire, Faculté de Médecine, UlB

 > Ahmad Awada, chef de clinique Oncologie médicale, institut 
Bordet

 > Docteur Marek Szpalski, chef de service Orthopédie, His-
iZZ – Hôpitaux iris-sud

 > Doctor Jean-Jacques Body, chef de service, Département 
gériatrie – endocrinologie, Ostéoporose et Affections os-
seuses, cHU Brugmann

 > Doctor Serge Rozenberg, chef de service gynécologie et 
obstétrique, cHU saint-Pierre

 > Claudine Heinrichs, chef de service endocrinologie, Hôpital 
Universitaire des enfants reine Fabiola (HUDerF)

 > Yves Humblet, Oncologie médicale, cliniques Universitaires 
saint-luc

 > Jean-Marc Kaufman, Kliniekhoofd, endocrinologie en stof-
wisselingsziekten, UZ gent

 > Michel Moutschen, Directeur immunologie et Maladies 
infectieuses - groupe interdisciplinaire de génoprotéomique 
Appliquée, Ulg

 > Pascal Semaille, Médecin généraliste
 > André Van Steirteghem, Klinisch bioloog

FONDS KICA

Bestuurscomité
 > Gilles Dal, ecrivain
 > Marc Dal, avocat, DalDewolf
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Jean-Charles & Delphine van den Branden, Fondateur et 
fondatrice, fonds Kica

 > Christiane Vermylen, Professeur Docteur, service hémato-
logie et oncologie pédiatrique, cliniques universitaires saint 
luc

FONDS ARLETTE LEMAÎTRE

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

FONDS CHRISTIAN LISPET

Bestuurscomité
voorzitster
Agnès Noël, Directeur gigA-cancer institute, Ulg

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS MAAIKE LARS TREES

Bestuurscomité
voorzitter
Jacques De Grève, Professor, Medische Oncologie & Hemato-
logie, vUB

 > Ides Dehaene, vertegenwoordiger van de stichter
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS THIERRY MARICQ

Bestuurscomité
voorzitter
Ben Van Camp, ere rector vUB, ere diensthoofd Medische 
Oncologie en Hematologie, UZBrussel

 > Lucie Herickx-Parmentier, représentant du Fondateur
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS MARO

Bestuurscomité
voorzitster
Anne De Paepe, geneticus, ererector van de Ugent

 > Steve Eduwaere, senior Private Banker, Belfius
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS MAURANGE

Bestuurscomité
voorzitters
Professor Jean-Michel Rigo, gewoon Hoogleraar, vicerector 
onderzoek Universiteit Hasselt en voorzitter Onderzoeksraad 
(vanaf 6/06/2017) 
Paul Steels, Human Physiology – Departement Medische 
Basiswetenschappen (tot 30/05/2017) 

 > Baron Van Schaftingen, Directeur de l’institut de Duve (tot 
30/05/2017) 
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 > Robert Houdart, vertegenwoordiger van de stichter
 > Professor Veerle Foulon, Professor Klinische Farmacolo-
gie en Farmacotherapie, Departement Farmaceutische en 
Farmacologische Wetenschappen, KU leuven

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Catherine Selvais - De Pauw, vertegenwoordiger van de 
stichter (tot 6/06/2017) 

FONDS METZGER & SCHWERNER

Bestuurscomité
voorzitter
Ben Van Camp, ere rector vUB, ere diensthoofd Medische 
Oncologie en Hematologie, UZBrussel

 > Robert Amson, co-director of research, institut gustave 
roussy, France

 > Ludo De Laet, Psychiater
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Adam Telerman, Director of research, institut gustave 
roussy, France

FONDS JOHN W. MOUTON PRO RETINA

Bestuurscomité
voorzitster
Professeur Antonella Boschi, service de neuro-ophtalmolo-
gie, cliniques Universitaires saint-luc

 > John W. Mouton, Fondateur
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

Jury
voorzitter
Patrick De Potter, Département Ophtalmologie, cliniques 
Universitaires saint-luc

 > Anneke I. den Hollander, Departement Oftalmologie, rad-
boud Universiteit, nijmegen (nl)

 > Andrew Dick, institute of Ophthalmology, Bristol eye Hospi-
tal, Bristol (UK)

FONDS DOKTER J.P. NAETS

Bestuurscomité
voorzitter
Jacques-Emile Dumont, institut de recherche interdisciplinai-
re en biologie humaine et moléculaire (iriBHM), UlB
Onder-voorzitster
Carine Maenhaut, institut de recherche interdisciplinaire en 
biologie humaine et moléculaire (iriBHM), UlB

 > Bernard Corvilain, institut de recherche interdisciplinaire en 
biologie humaine et moléculaire (iriBHM), UlB

 > Docteur Vincent Detours, Membre de l’iriBHM
 > Professeur Guy Andry, Professeur honoraire de chirurgie, 
institut Jules Bordet

 > Professor Bernard Robaye, institut de recherche interdisci-
plinaire en biologie humaine et moléculaire (iriBHM), UlB

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS ONCOLOGIE AUGUSTINUS

Bestuurscomité
 > Doctor Philippe Huget, Diensthoofd Oncologisch centrum, 
AZ st. Augustinus Wilrijk

 > Professor Luc Dirix, Afdelingshoofd Oncologische research, 
AZ sint-Augustinus, Wilrijk

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Ben Van Camp, ere rector vUB, ere diensthoofd Medische 
Oncologie en Hematologie, UZBrussel

FONDS ONCOLOGIE KORTRIJK

Bestuurscomité
voorzitter
Carl Decaluwé, gouverneur, Provincie West-vlaanderen

 > Philip Debruyne, Oncoloog, AZ groeninge
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS ONZE LIEVE VROUWZIEKENHUIS VOOR KLINISCH 
ONDERZOEK EN INNOVATIEVE TECHNIEKEN

Bestuurscomité
voorzitter
Wim Philippa, secretary general, european round table of 
industrialists ert

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Geertrui Ryngaert, cFO, Onze lieve vrouwziekenhuis vzw
 > Frank Staelens, Directeur Process & Kwaliteit Onze lieve 
vrouwziekenhuis vzw

 > Marc Van Uytven, ceO, Onze lieve vrouwziekenhuis vzw
 > Eric Wyffels, Medische directeur, Onze lieve vrouwzieken-
huis vzw

FONDS WALTER PYLEMAN

Bestuurscomité
voorzitster
Anne De Paepe, geneticus, ererector van de Ugent

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Jeannine Springael, vertegenwoordigster van de stichter

Jury
voorzitter
Peter De Jonghe, Professor, Kliniekhoofd neurologie, UZA

 > Professor Marc Abramowicz, représentant du Haut conseil 
d’Antropogénétique

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Philippe Van Damme, neuroloog, laboratorium voor neuro-
biologie, KU leuven

 > Rick Wansink, assistant professor dept cell Biology, specia-
lisatie Myotone dystrofie , radboud UMc nijmegen

FONDS DENISE RAES

Bestuurscomité
voorzitster
Agnès Noël, Directeur gigA-cancer institute, Ulg

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS ROBERT SCHNEIDER

Bestuurscomité
voorzitter
Professeur Christian Swine, professeur émérite, cHU Ucl 
namur

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Marie-Madeleine Tournay, représentante de la fondatrice

FONDS VOOR ONDERZOEK NAAR SCHWANNOMATOSE

Bestuurscomité
voorzitter
Professor Herman Nys, Professor em. medisch recht, K.U. 
leuven

 > Philippe Claes, Oprichter
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
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FONDS YVONNE SMITS

Bestuurscomité
voorzitter
Baron Van Schaftingen, Directeur de l’institut de Duve

 > François Pigière, Banquier
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS SOPHIA

Bestuurscomité
voorzitter
Patrick Cras, Diensthoofd neurologie

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Annemiek Van Rhijn, Oprichtster
 > Petronella Van Rhijn, Oprichtster

FONDS MICHELINE STERCK

Bestuurscomité
voorzitter
Pierre Van den Eynde, notaire à Bruxelles

 > Jacques Melin, vice-recteur dépt santé Université catholi-
que de louvain

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Micheline Sterck, Fondatrice

FONDS DOKTER EN MEVROUW RENÉ TAGNON

Bestuurscomité
voorzitter
Docteur Alex Lipski, consultant cardiologie, Hôpital erasme, 
UlB

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Michelle Tagnon-Rotta, Fondatrice

FONDS THELAM

Bestuurscomité
voorzitter & stichter
Thierry Lambrechts, Fondateur

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Pascal Minne
 > Pierre-André Samyn

FONDS VAN DAMME

Bestuurscomité
voorzitter
Bruno Gryseels, Directeur, Prins leopold instituut voor tropi-
sche geneeskunde, Antwerpen

 > Marc Cox, Bankier
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Jacques Vander Stricht

FONDS ANDRÉ VANDER STRICHT

Bestuurscomité
voorzitter
Bruno Gryseels, Directeur, Prins leopold instituut voor tropi-
sche geneeskunde, Antwerpen

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Jacques Vander Stricht

FONDS JEANNE EN ALICE VAN DE VOORDE

Bestuurscomité
voorzitter
Bruno Gryseels, Directeur, Prins leopold instituut voor tropi-
sche geneeskunde, Antwerpen

 > Didier Brusselmans, notaris te sint-Agatha-Berchem
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS VLINDERKINDJE

Bestuurscomité
voorzitster
Fransiska Malfait, centrum Medische genetica, UZ gent

 > Sylvie De Maegd, vertegenwoordigster van de Oprichtster
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Luc Vanheeswijck, Advocaat, vertegenwoordiger van de 
Oprichtster

FONDS WALCKIERS VAN DESSEL

Bestuurscomité
voorzitter
Docteur Alex Lipski, consultant cardiologie, Hôpital erasme, 
UlB

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Freddy Van de Casseye, Dr., voorzitter & general Manager, 
Belgische cardiologische liga

FONDS JOSEPH OSCAR WALDMANN-BERTEAU EN FONDS 
WALCKIERS VAN DESSEL

Bestuurscomité
voorzitter
Docteur Alex Lipski, consultant cardiologie, Hôpital erasme, 
UlB

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Freddy Van de Casseye, Dr., voorzitter & general Manager, 
Belgische cardiologische liga

Jury
voorzitster
Agnes Pasquet, Département cardiologie, cliniques universi-
taires saint-luc

 > Emeritus professor Gui De Backer, Professor emeritus 
cardiologie, UZ gent

 > Stefan Janssens, Diensthoofd hart- en vaatziekten, UZ 
leuven

 > Angela Maas, Departement cardiologie, UMc radboud 
nijmegen (nl)

 > Professor Guy Berkenboom, chef de service cardiologie, 
Hôpital erasme, Brussels

 > Professor Victor Legrand, Département cardiologie, cHU 
sart-tilman, liège

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS CATHARINA WEEKERS EN FONDS RAYMOND 
WUYTS

Bestuurscomité
voorzitter
Bruno Gryseels, Directeur, Prins leopold instituut voor tropi-
sche geneeskunde, Antwerpen

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Pierre Van den Eynde, notaire à Bruxelles

FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TEGEN AIDS

Bestuurscomité
voorzitter
Professeur Nathan Clumeck, Professeur emérite, chef de 
service honoraire cHU saint-Pierre, service des maladies 
infectieuses

 > Baron Piot, erevoorzitter van de Koning Boudewijnstichting, 
Former executive Director, UnAiDs, Former Under secre-
tary-general, the United nations, directeur london school of 
Hygiene & tropical Medicine

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
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Jury
 > Manuel Battegay, Professsor infectious Diseases & inter-
nal Medicine, University of Basel, chief of the Division for 
infectious Diseases and Hospital epidemiology, University 
Hospital (switzerland)

 > Vincent Calvez, Head of dept. of virology, la Pitié salpêtriè-
re Hospital

 > Christiana Katlama, Head of the Hiv clinical research Unit, 
Hôpital Pitié-salpêtrière, Paris

 > Peter Reiss, Professor of internal Medicine at the Academic 
Medical center, University of Amsterdam

 > Caroline Anne Sabin, Professor of Medical statistics & 
epidemiology, Department infection & Population Health, 
royal Free and University college Medical school (United 
Kingdom)

FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK REUMA ONDERZOEK

Bestuurscomité
voorzitter
Doctor Xavier Janssens, reumatoloog

 > Nele Caeyers, voorzitter reumanet
 > Philippe Carron, voorzitter ‘Hand in hand: samen tegen 
reuma’

 > Filip De Keyser, AZ Alma campus sijsele
 > Ilse De Keyser, Algemeen coördinator, reumanet
 > Saskia Decuman, expert onderzoek en ontwikkeling dienst 
uitkeringen riZiv

 > Docteur Clio Ribbens, rhumatologue, cHU de liège – Hôpi-
tal du sart tilman

 > Valérie Gangji, chef de service rhumatologie et médecine 
physique, Hôpital erasme

 > Rik Lories, UZ leuven – Departement reumatologie, KU 
leuven

 > Roger Mosselmans, rhumatologue
 > Professeur Bernard Lauwerys, rhumatologue, cliniques 
universitaires saint-luc

 > Professor Dirk Elewaut, Diensthoofd reumatologie, UZ 
gent

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Dieter Van Assche, UZ leuven, departement revalidatiewe-
tenschappen

 > Bernadette Van Leeuw, Présidente Association lupus ery-
thémateux

Jury
voorzitter
Rik Lories, UZ leuven – Departement reumatologie, KU 
leuven

 > Nele Caeyers, voorzitter reumanet
 > Philippe Carron, voorzitter ‘Hand in hand: samen tegen 
reuma’

 > Filip De Keyser, AZ Alma campus sijsele
 > Ilse De Keyser, Algemeen coördinator reumanet
 > Saskia Decuman, expert onderzoek en ontwikkeling dienst 
uitkeringen, riZiv

 > Dirk Elewaut, Diensthoofd reumatologie, UZ gent
 > Valérie Gangji, chef de service rhumatologie et médecine 
physique, Hôpital erasme

 > Xavier Janssens, reumatoloog, AZ sint-lucas
 > Bernard Lauwerys, rhumatologue, cliniques universitaires 
saint-luc

 > Roger Mosselmans, Président Fonds de recherche scléro-
dermie, administrateur Frsr

 > Clio Ribbens, rhumatologue, cHU liège
 > Dieter Van Assche, UZ leuven, departement revalidatiewe-
tenschappen

 > Bernadette Van Leeuw, Présidente Association lupus ery-
thémateux

FONDS RAYMOND WUYTS

Bestuurscomité
voorzitter
Bruno Gryseels, Directeur, Prins leopold instituut voor tropi-
sche geneeskunde, Antwerpen

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Catharina van de Valk, vertegenwoordigster van de stichter
 > Everart van der Kleij, vertegenwoordiger van de stichter

FONDS VRIENDEN VAN ARIANE

Bestuurscomité
voorzitters
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning
Olivier Stryckmans, Membre

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Norbert Declercq, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN DEMOUCELLE PARKINSON CHARITY

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Catherine Nicolay, Fondatrice
 > Vincent Rousseau, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN STICHTING FOURNIER-MAJOIE

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Ingrid Sarrasin-Majoie, Fondatrice

FONDS VRIENDEN VAN MSA

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Hans De Ceuster, stichter
 > Julie De Ceuster, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN ORSI

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Hélène Bouckaert, stichtster
 > Ann Coppé, stichtster

FONDS DES AMIS BELGES DE L’UNIVERSITÉ HÉBRAÏQUE DE 
JÉRUSALEM

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Victor Levy, Fondateur
 > Pascale Tytgat, Fondatrice
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geesteliJKe geZOnDHeiD
HERSTELGERICHTE ORGANISATIES IN DE GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDSZORG VERSTERKEN

Jury
voorzitter
Alex Parisel, directeur général, Partenamut

 > Stefaan Baeten, algemeen directeur, Pc sint-Hieronymus
 > Damien Dierckx, senior Project & csr Manager, Pwc Belgi-
um bcvba

 > Docteur Ann d’Alcantara, Présidente du Fonds reine Fabio-
la pour la santé mentale

 > Mark Leys, Dept. medische sociologie, vUB
 > Brigitte Pierard, administratrice déléguée, Aide à Domicile 
en Milieu rural (ADMr)

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Danny Vercauteren, Directeur, Kringwinkel Antwerpen

GOED GEK ?! ANDERS SPREKEN OVER GEESTELIJKE GE-
ZONDHEID

Jury
voorzitter
Philippe Hennaux, Directeur médical, l’equipe asbl

 > Christiane Bontemps, sociologue et directrice, crésAM - 
centre de référence en santé Mentale

 > Marie-Paule Giot, Ancienne responsable, centre de santé 
Mentale de charleroi

 > Louis Maraite, Journaliste et directeur de la communicati-
on, centre Hospitalier Universitaire de liège - cHU liège

 > Professor Baldwin Van Gorp
 > Jochen Van den Steen, coördinator, Aanloophuis Poco loco
 > Sara Vandekerckhove, Journaliste, De Morgen

FONDS GERALD FUTTER

Bestuurscomité
voorzitter
John Vanacker, Administrateur-generaal, OPZc rekem

 > Philippe Jacobs, stichter van het Fonds, psychotherapeut
 > Ludewei Pauwelyn, stafmedewerker geestelijke gezond-
heidszorg, Zorgnet-icuro

 > Tinne Vandensande, Adviseur, Koning Boudewijnstichting

FONDS GAVOORGELUK

Bestuurscomité
voorzitter & stichter
Jan Toye, voorzitter, Diepensteyn nv

 > Franz Baro, expert, KU leuven
 > Katrien Delhuvenne
 > Bart Van Muylder, nv Diepensteyn
 > Marc vande Gucht, stichter
 > Tinne Vandensande, Adviseur, Koning Boudewijnstichting

Jury
voorzitter & stichter
Jan Toye, voorzitter, Diepensteyn nv

 > Franz Baro, expert, KU leuven
 > Katrien Delhuvenne
 > Bart Van Muylder, nv Diepensteyn
 > Marc vande Gucht, stichter
 > Tinne Vandensande, Adviseur, Koning Boudewijnstichting

KONINGIN FABIOLAFONDS VOOR DE GEESTELIJKE GE-
ZONDHEID

Bestuurscomité
voorzitster
Docteur Ann d’Alcantara, Présidente du Fonds reine Fabiola 

pour la santé mentale
 > Dirk De Wachter, Psychiater-Psychotherapeut, Universitair 
Psychiatrisch centrum,  KUleuven

 > Doctor Georges Van Cang, Adjoint à la Direction Médi-
cale, Médecin chef en charge du secteur Psychiatrique, 
intercommunale de santé Publique du Pays de charleroi, 
représentant de l’inter Plates Formes de concertation en 
santé mentale

 > Marie-Céline Lemestré, Assistante sociale, Psytoyens
 > Annemie Roppe, vicevoorzitter, similes vlaanderen
 > Luc Van Huffel, Psychologue
 > Jan Van Speybroeck, Directeur, vlaamse vereniging voor 
geestelijke gezondheid

 > Tinne Vandensande, Adviseur, Koning Boudewijnstichting

FONDS MEDISCH CENTRUM SINT-JOZEF

Bestuurscomité
 > Michael Hilderson, gepensioneerd, Medisch centrum sint 
Jozef (vanaf 24/02/2017) 

 > Cindy Monard, Algemeen Directrice, Medisch centrum sint 
Jozef (vanaf 24/02/2017) 

 > Louis Roppe, voorzitter raad van Bestuur, Medisch cen-
trum sint Jozef (vanaf 24/02/2017) 

FONDS VOOR ONDERZOEK IN PSYCHIATRIE 

Bestuurscomité
voorzitster
Docteur Ann d’Alcantara, Présidente du Fonds reine Fabiola 
pour la santé mentale
voorzitter
Dokter Emmanuël Nelis, Kinder- en Jeugdpsychiater, AZ 
sint-lucas Brugge

 > Dirk De Wachter, Psychiater-Psychotherapeut, Universitair 
Psychiatrisch centrum,  KUleuven

 > Doctor Georges Van Cang, Adjoint à la Direction Médi-
cale, Médecin chef en charge du secteur Psychiatrique, 
intercommunale de santé Publique du Pays de charleroi, 
représentant de l’inter Plates Formes de concertation en 
santé mentale

 > Philippe Hennaux, Directeur médical, l’equipe asbl
 > Marie-Céline Lemestré, Assistante sociale, Psytoyens
 > Corinne Poncin, Avocate, Juge suppléant, Administrateur 
du Fonds Julie renson

 > Professor Peter Paul De Deyn, neuropsychiater, Hoogleraar, 
Universiteit Antwerpen; Universiteit van groningen

 > Annemie Roppe, voorzitter similes (vereniging voor naas-
ten van personen met psychiatrische problemen)

 > Luc Van Huffel, Psychologue
 > Jan Van Speybroeck, Directeur vvgg - vlaamse vereniging 
geestelijke gezondheid

 > Tinne Vandensande, Adviseur, Koning Boudewijnstichting
 > Maurice Vandervelden, Directeur général, clinique Psychia-
trique des Frères Alexiens, Henri-chapelle

FONDS JULIE RENSON

Bestuurscomité
voorzitter
Dokter Emmanuël Nelis, Kinder- en Jeugdpsychiater, AZ 
sint-lucas Brugge

 > Philippe Hennaux, Directeur médical, l’equipe asbl
 > Corinne Poncin, Avocate, Juge suppléant, Administrateur 
du Fonds Julie renson

 > Professor Peter Paul De Deyn, neuropsychiater, Hoogleraar, 
Universiteit Antwerpen; Universiteit van groningen

 > Tinne Vandensande, Adviseur, Koning Boudewijnstichting
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RODE NEUZEN FONDS

Bestuurscomité
voorzitter
Bruno Vanobbergen, vlaamse Kinderrechtencommissaris

 > Bert Geenen, Public Affairs manager bij Medialaan
 > Winok Oplinus, csr manager bij Medialaan, verantwoorde-
lijk voor het rode neuzen project

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Truike Vercruysse, verantwoordelijke voor het rode neuzen 
project bij Belfius

Jury
voorzitster
Wendy Eerdekens, Docent, Arteveldehogeschool
voorzitter
Professor Peter Adriaenssens, Kliniekhoofd Kinderpsychiatrie 
UZ leuven, Kortverblijf Jonge tieners

 > Naima Charkaoui, Beleidsadviseur, Kinderrechtencommis-
sariaat

 > Christophe Cousaert, Beleidsadviseur, vlaams infrastruc-
tuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

 > Sophie Crommen, voorzitter, vlaamse vereniging voor Kin-
der- en Jeugdpsychiatrie

 > Sibille Declercq, coördinator, Awel vzw
 > Cis Dewaele, stafmedewerker, steunpunt Algemeen Wel-
zijnswerk

 > Els Meert, stafmedewerker, Agentschap Jongerenwelzijn
 > Isabel Moens, Directeur geestelijke gezondheid, Zorg-
net-icuro

 > Joséphine Mwasi, lid, cachet vzw
 > Philip Neerinckx, verantwoordelijke viPA, Departement 
Welzijn volksgezondheid en gezin

 > Winok Oplinus, csr manager bij Medialaan, verantwoorde-
lijk voor het rode neuzen project

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Nele Roelandt, Beleidsmedewerker geestelijke gezondheid, 
Agentschap Zorg en gezondheid, Departement Welzijn, 
volksgezondheid en gezin

 > Jan Toye, voorzitter, Diepensteyn nv
 > Jo Van de Walle, stafmedewerker, Ambrassade

FRIENDS OF COMMUNITY HELP SERVICE FUND

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Glenys Aston, Founder
 > Henry Schneps, Founder

FONDS VRIENDEN VAN HOF ZEVENBERGEN

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Bruno Herrebosch, stichter
 > Marc Smits, stichter
 > Hilde Welffens, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN REUMANET

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Katrien Caeyers, stichtster
 > Johan Cottenie, stichter
 > Fernande Laeveren, stichtster

 > Frieda Raes, stichtster
 > Anne van den Bossche, stichtster

geZOnDHeiDsPrOMOtie en Preven-
tie

MAATSCHAPPELIJKE WAARDEN EN VOORKEUREN INTE-
GREREN IN HET BESLUITVORMINGSPROCES VOOR TERUG-
BETALING VAN GEZONDHEIDSINTERVENTIES

Begeleidingscomité
voorzitter
Professor emeritus Josse Van Steenberge, stichter

 > Ri De Ridder, Directeur-generaal, Dienst geneeskundige 
verzorging, riZiv

 > Micky Fierens, Directrice, ligue des Usagers des services 
de santé

 > Bruno Flamion, Professor of Physiology and Pharmacology, 
Molecular Physiology research Unit, Facultés Universitaires 
notre-Dame de la Paix, namur

 > Anne Gillet, Médecin généraliste, Présidente, groupement 
belge des omnipraticiens

 > Jean-Marc Laasman, Directeur etudes, solidaris
 > Raf Mertens, voormalig Algemeen Directeur, Kce
 > Greet Musch, Directeur generaal, Federaal Agentschap voor 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

 > Professor Marc Bogaert, Heymans instituut Ugent, vak-
groep Farmacologie, covoorzitter, Beperkte commissie 
Klinisch Onderzoek, Werkgroep terugbetaling dure genees-
middelen

 > Françoise Stryckman, conseiller scientifique rembourse-
ments, Direction Politique des Médicaments, Pharma.be

GLOBAL BURDEN OF DISEASE - INDEPENDENT ADVISORY 
COMMITTEE

Independant Advisory Committee
voorzitter
Baron Piot, erevoorzitter van de Koning Boudewijnstichting, 
Former executive Director, UnAiDs, Former Under secre-
tary-general, the United nations, directeur london school of 
Hygiene & tropical Medicine

 > Irene Agyepong, school of Public Health, University of 
ghana, Accra

 > Maria de Fatima Marinho de Souza, Advisor, Ministry of 
Health, Brazil

 > Yan Guo, Professor, Public Health and vice President, 
Peking University Health science center

 > Bruce Hollingsworth, Professor of Health economics, lan-
caster University

 > Gary King, institute for Quantitative social science, Harvard 
University, cambridge, MA

 > Michael Klag, Dean, Bloomberg school of Public Health, 
Johns Hopkins University, Baltimore, MD

 > Chor Pharn Lee, Principal strategist, strategy group, Prime 
Minister’s Office, singapore

 > Kim Longfield, Director for research and Metrics, Populati-
on services international, Washington, Dc

 > John Nkengasong Nkengasong, Director, Africa centers for 
Disease control and Prevention

 > J.V.R. Prasada Rao, Former secretary Health, india, and 
regional Director for Asia and the Pacific, UnAiDs Former 
secretary of Health for india, and United nations and speci-
al envoy to the secretary general of the United nations on 
Hiv/AiDs for the Asia Pacific region

 > Peter Smith, Professor, london school of Hygiene & tropi-
cal Medicine, UK

 > Trevor Sutton, Deputy Australian statistician, Australian 
Bureau of statistics, canberra

 > Kristel Van der Elst, co-Founder and ceO, the global Fore-
sight group

 > Lance Waller, Professor and chair of the Department of 
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Biostatistics and Bioinformatics, rollins school of Public 
Health, emory University

FONDS BYX - NE TOURNONS PAS AUTOUR DU POT !

Begeleidingscomité
voorzitter
Michel Devriese, représentant du Fondateur

 > Michel Destiné, chargé de mission, Dg enseignement obli-
gatoire, Fédération Wallonie-Bruxelles

 > Fabienne Henry, Présidente, commission Pse
 > Stéphane Houbion, secrétaire général, asbl Jeune et citoy-
en

 > Valérie Leonet, Felsi
 > Sacha Lesage, chargé de mission, FAPeO
 > Sophie Liebman, enseignante
 > Bénédicte Loriers, animatrice pour les régions de namur et 
luxembourg, collaboratrice pour la revue «les Parents et 
l’ecole», chargée d’études et d’analyses d’éducation perma-
nente, UFAPec

 > Etienne Michel, segec
 > Virginie Roth, coordinatrice du projet pilote, Question santé
 > Marie-Christine Routheut, chargée de mission conseil des 
Pouvoirs Organisateurs de l’enseignement Officiel neutre 
subventionné / ecoles secondaires ordinaires

 > Bernadette Taeymans, Directrice, Question santé
 > Véronique Tellier, Directeur, service de santé publique, 
Province de namur

 > Karin Van der Straeten, collaboratrice, DgDe
 > Frank Vanderbeken, service général de l’enseignement, 
Fédération Wallonie-Bruxelles

Bestuurscomité
voorzitter
Michel Devriese, représentant du Fondateur

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Véronique Tellier, Directeur, service de santé publique, 
Province de namur

Jury
voorzitter
Michel Destiné, chargé de mission, Dg enseignement obliga-
toire, Fédération Wallonie-Bruxelles

 > Lusin Cetin, conseillère secrétariat général de l’enseigne-
ment catholique, service juridique

 > Etienne Cléda, Directeur, empreintes asbl
 > Yves Dario, responsable de projet, Fondation roi Baudouin
 > Dr. Marie-Louise Bernier, Direction des centres de santé, 
Province du luxembourg

 > Michèle Duesberg
 > Bénédicte Loriers, animatrice pour les régions de namur et 
luxembourg, collaboratrice pour la revue «les Parents et 
l’ecole», chargée d’études et d’analyses d’éducation perma-
nente, UFAPec

 > Renelde Vanderheiden, chargée de mission enseignement 
fondamental, service général de l’enseignement organisé 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles

FONDS VAN MULDERS-MOONENS

Bestuurscomité
voorzitter
Christian De Bock, Président du comité de gestion du Fonds 
van Mulders-Moonens

 > Irina Cleemput, Kce
 > Linda De Boeck, directeur - vlaams instituut voor gezond-
heidspromotie en Ziektepreventie

 > Murielle Deguerry
 > Bart Garmyn, regional manager ‘Health & safety solutions, 
securex

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > André Sasse, membre institut scientifique de santé Publi-
que

FONDS VOOR VOEDING EN WELZIJN VAN DE FEDERATIE 
VOEDINGSINDUSTRIE - FEVIA

Bestuurscomité
voorzitter
André Huyghebaert, Prof.Dr.ir.em., Ugent - Faculteit Bio-inge-
nieurswetenschappen, vakgroep levensmiddelentechnieken 
& voeding

 > Dirk Decoster, Bestuurder-Directeur, Unifrost
 > Chris Moris, Directeur-generaal, Federatie voedingsindus-
trie

 > Maureen O’Sullivan, nutrition communications Manager, 
voorzitter Werkgroep nutrition, Fevia

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

Jury
voorzitter
Professor Jan Vinck, Prof. Dr., gewoon hoogleraar, UHasselt - 
Departement MMc

 > Pierre Bizel, responsable Habitudes de vie , Observatoire 
de la santé du Hainaut

 > Godelieve Cools, Médecin-Directeur, centre de santé, com-
mune d’ixelles

 > Laurence Doughan, co-coordinatrice, Plan national santé 
belge, expert en Politique nutritionnelle, sPF santé publique, 
sécurité de la chaîne alimentaire et environnement

 > An Lebacq, stafmedewerker Beleidsondersteuning, team 
voeding en Beweging, vigeZ - vlaams instituut voor ge-
zondheidspromotie en Ziektepreventie

 > Jan Seghers, Departement Humane Kinesiologie, Faculteit 
Bewegings- en revalidatiewetenschappen

FONDS VRIENDEN VAN DESIGNERS AGAINST AIDS

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Pablo Torres Aguilera, Founder
 > Tom Tosseyn, stichter

FONDS VRIENDEN VAN DOCTORS4DOCTORS

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Christine Rouneau, stichtster
 > Renild Verhesen, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN EUFOREA

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Hoogleraar Guy Joos, stichter
 > Hoogleraar Ingeborg Stalmans, stichtster

OUDeren
ADVISORY COMMITTEE ELDERLY PEOPLE

Advisory Board
voorzitter
Professeur Christian Swine, professeur émérite, cHU Ucl 
namur

 > Stéphane Adam, Docteur en Psychologie, Ulg
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 > Catherine Ballant, Directrice, soins chez soi
 > Anne-Marie Balthasart, trésorière, cAs, coordination des 
Associations de seniors

 > Johan De Muynck, Algemeen directeur, Zorgbedrijf Antwer-
pen

 > Bart Deltour, Familiezorg West-vlaanderen
 > Docteur Kurt Segers, Adjunct-kliniekhoofd Uvc Brugmann, 
neurologie en neurologische revalidatie

 > Dokter Birgitte Schoenmakers, Huisarts, Academisch cen-
trum Huisartsgeneeskunde

 > Caroline Ducenne, Directrice, Aidants Proches
 > Anita Gancwajch, Présidente, Association des Directeurs de 
Maison de repos, service social des maisons de repos du 
cPAs de charleroi

 > Professor Dominique Verté, Professor, Faculty of Psycho-
logy and educational sciences, Department of Adult educa-
tional sciences - Belgian Ageing studies, vrije Universiteit 
Brussel

 > Pieter Van Herck, senior adviseur welzijn- en gezondheids-
beleid, vOKA

 > Olivia Vanmechelen, Kenniscentrum Woonzorg Brussel, 
stafmedewerker zorg

 > Sophie Vermeulen, vice-Présidente, Fédération des Mai-
sons de repos - Femarbel; Directrice Mr/Mrs résidence 
du Parc de la cense

IVOX

Jury
voorzitsters
Ann Decorte, Projectcoördinator, Howest - medeoprichter, 
Blue Assist vzw
Brigitte Pierard, administratrice déléguée, Aide à Domicile en 
Milieu rural (ADMr)

 > Jan Bal, secretaris, OcMW Mechelen
 > Martin De Loose, Directeur, neos vzw
 > Valérie Desomer, conseillère, centre de Formation de la 
Fédération des cPAs - Union des villes et communes de 
Wallonie

 > Anne Jaumotte, chargée de projets, référente réseau asso-
ciatif, Énéo

 > Lucie Lacasse, coordinatrice bénévole, le lion solidaire
 > Thibault Voglaire, Director products and studies, Parte-
namut

FONDS GENERET

Bestuurscomité
voorzitter
Pierre-Paul De Schrevel, gérant, gOOD45

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Rudy Dekeyser, Managing Partner, lsP Health economics 
Fund

 > Véronique Halloin, secrétaire générale Fnrs
 > Pierre Paquet, inspecteur-général, service public de Wallo-
nie

 > Marie-Thérèse Van den Durpel-Ortmans, représentante de 
la fondatrice

FONDS MALOU MALOU EN FONDS PERANO

Jury
voorzitter
Professeur Eric Salmon, centre de recherches du cyclotron, 
Ulg

 > Pascale Cornette, gériatre, Ucl
 > Docteur Kurt Segers, Adjunct-kliniekhoofd Uvc Brugmann, 
neurologie en neurologische revalidatie

 > Dokter Birgitte Schoenmakers, Huisarts, Academisch cen-
trum Huisartsgeneeskunde

 > Peter Feys, voorzitter revAl, UHasselt

FONDS PERANO

Bestuurscomité
voorzitter
Professeur Christian Swine, professeur émérite, cHU Ucl 
namur

 > Alfred Goeffers, représentant de la fondatrice
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS HÉLÈNE EN GEORGES SERVAIS-RENIER

Bestuurscomité
voorzitter
Norbert Scheuren, visiteur de malades

 > Jean-Paul Levaux, représentant de la Fondatrice
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Rose-Anne Tenaerts, représentante de la Fondatrice

FONDS ANICK SIMEON

Bestuurscomité
voorzitter
Doctor Cécile Bolly, Médecin et psychothérapeute, Haute 
ecole robert schuman, membre du comité consultatif de 
bioéthique de Belgique

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Christophe Vazquez, notaire

FONDS JEAN VAN LANCKER

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Fontainas, Historienne de l’art

levensKWAliteit vAn PAtiËnten
FONDS A CHACUN SON CERVIN

Bestuurscomité
voorzitter
Thierry Lepage, Fondateur

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Philippe Stroobant, Administrateur de sociétés

FONDS ALINE

Bestuurscomité
voorzitter
Professeur Christian Swine, professeur émérite, cHU Ucl 
namur

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS BACK ON TRACK

Bestuurscomité
voorzitster
Helena Van der Plaetsen, Zus en manager van thomas van 
der Plaetsen

 > Marc Peeters
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Sofie Theunissen, staflid AZ Maria Middelares, gent
 > Thomas Van der Plaetsen, topatleet en ervaringsdekundige
 > Christof Vulsteke, Oncoloog, behandelend arts van thomas 
van der Plaetsen

STICHTING VANESSA BOLLE

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
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 > Gaëtane Bolle, Fondatrice
 > Philippe Bolle, Fondateurs

FONDS JACQUELINE BRULEZ

Bestuurscomité
voorzitster
Nele Verstraete, Opleidingshoofd verpleegkunde, Katholieke 
Hogeschool vives

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FUND MARIA-ELISA EN GUILLAUME DE BEYS

Bestuurscomité
voorzitter
Peter Degadt, voorzitter, Fund Maria-elisa & guillaume De 
Beys

 > Myriam De Spiegelaere, Professeur à l’ecole de santé publi-
que, UlB

 > Isabelle Paul, responsable du bureau de projets cHU liège 
sart tilman

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Lieve Van den Block, Professor vakgroep huisartsgenees-
kunde vUB - end of life care

Jury
voorzitter
Peter Degadt, voorzitter, Fund Maria-elisa & guillaume De 
Beys

 > Myriam De Spiegelaere, Professeur à l’ecole de santé publi-
que, UlB

 > Isolde Geerinck, Mantelzorger
 > Azèle Mathieu, Manager, lifetech brussels
 > Isabelle Paul, responsable du bureau de projets cHU liège 
sart tilman

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Lieve Van den Block, Professor vakgroep huisartsgenees-
kunde vUB - end of life care

FONDS PETRUS DEBOET

Bestuurscomité
voorzitter
Professor Gerry Evers-Kiebooms, emeritus hoogleraar, cen-
trum voor Menselijke erfelijkheid, KU leuven

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Tom Van Schandevyl, Hoofd regionale Werking sociale 
Dienst, Kom op tegen Kanker

 > Ilse Weeghmans, Directeur, vlaams Patiëntenplatform

FONDS DOCTOR DANIEL DE CONINCK

Bestuurscomité
voorzitster
Patricia Adriaens, gedelegeerd bestuurder Fribona nv, voorzit-
ter Dienstencentrum gid(t)s

 > Sibyl Anthierens, Postdoctoraal onderzoeker, Faculteit 
geneeskunde en gezondheidswetenschappen, Universiteit 
Antwerpen

 > Peter Burggraeve, lector, opleidingshoofd zorgtechnologie, 
vives Hogeschool

 > Martine Delfosse, Afdelingsverantwoordelijke, Wit-gele 
Kruis afdeling Avelgem

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Thérèse Van Durme, chercheur postdoctoral, institut de re-
cherche santé et société - Université catholique de louvain

FONDS DAAN DE VOS

Bestuurscomité
voorzitter
Frank De Coninck, ereambassadeur

 > Alexander De Vos

 > David De Vos
 > Michel De Vos
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Jo Vileyn, notaris te nieuwpoort

FONDS DOKTER JEAN FAGNART

Bestuurscomité
voorzitster
Isabelle Lutte, Avocate (société thelius) et neurologue (Ucl 
st.luc)

 > Emmanuel Chapelle
 > Claire Fagnart-Chapelle, Fondatrice
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS CLAIRE FAUCONNIER

Bestuurscomité
voorzitter
Professeur Eric Salmon, centre de recherches du cyclotron, 
Ulg

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Freddy Vanfraechem, représentant de la Fondatrice

FONDS MARCEL HUGO

Bestuurscomité
voorzitter
Professeur Christian Swine, professeur émérite, cHU Ucl 
namur

 > Isabelle Jortay - Noël, représentante de la famille
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS JADOT-LOISEAU

Bestuurscomité
voorzitter
Michel Charpentier, conseiller à la cour d‘appel de liège

 > Didier Nellessens, notaire désigné par la fondatrice
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Jean-François Ronveaux, Directeur général cHr de Huy

JESSA FONDS

Bestuurscomité
voorzitter
Stefan Olivier, Kantoorvennoot

 > Yves Breysem, Algemeen Directeur, Jessa Ziekenhuis
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Koen Stas, Jessa Ziekenhuis
 > Nadine Van Puyvelde, verpleegkundige, Jessa Ziekenhuis

LIFE-PRIORITY FUND

Bestuurscomité
voorzitter
Jean Carlet, consultant APPs – WHO (African Partnership for 
Patients safety)

 > Jean-Daniel Chiche, President-elected, european society 
intensive care Medicine, Professor of critical care Medicine, 
Hôpital cochin, Paris

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Andrew Rhodes, President, european society intensive care 
Medicine, st. george’s Healthcare nHs trust

FONDS LUC

Bestuurscomité
voorzitster
Professeur Natalie Rigaux, groupe de recherche interdiscipli-
naire sur les vieillissements (grives), Unamur

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
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FONDS MICHÈLE EN DOMINIQUE

Bestuurscomité
 > Hugues d’Inverno, Fondateur
 > Pascal Jamoul
 > Jean-Marie Jaspar
 > Jean-Marie Mabille

FONDS MIRALOUISE

Bestuurscomité
 > Alain De Taeye, Oprichter
 > Greta De Taeye, Oprichter
 > Niek De Taeye, Oprichter
 > Tim De Taeye, Oprichter
 > Dokter James D’haese, Pediater, neonatologie, AZ sint-Jan 
Brugge

 > Dokter Luc Cornette, Pediater, neonatologie, AZ sint-Jan 
Brugge

 > Els Flama, Oprichter
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Tine Vanparijs, Oprichter

FONDS GERT NOËL

Bestuurscomité
voorzitter
Professeur Christian Swine, professeur émérite, cHU Ucl 
namur

 > Isabelle Jortay - Noël, représentante de la famille
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

Jury
voorzitster
Alicia Vandenoetelaer, centre de référence Mucoviscidose 
HUDerF

 > Johan Hellings, Algemeen directeur, AZ Delta
 > Emmanuel Noël
 > Dominique Pestiaux, Directeur, centre académique de mé-
decine générale, Ucl

 > Fabienne Van Lierde, coördinerend Adjunct-Hoofdverpleeg-
kundige intensieve Zorg, UZ gent

 > Linus Vanlaere, ethicus, stimul Zorgethisch lab

FONDS PINK RIBBON

Bestuurscomité
voorzitter
Tony Mary, Bestuurder van vennootschappen

 > Anne Bataille Lheureux, Ancien administrateur déléguée 
ceO, Dentsu Aegis Media, Administrateur de sociétés (tot 
20/02/2017) 

 > Franck Besnard, estée lauder companies, Benelux
 > Frédéric De Cock, Avocat
 > Professeur Fabienne Liebens, Médecin responsable, clini-
que du sein, cHU saint-Pierre

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Aimé Van Hecke
 > Rosette Van Rossem, stichter, consultant

FONDS ISABELLE PREUD’HOMME

Bestuurscomité
voorzitter
Docteur Jean-François Baurain

 > Cédric Cornez, Fondateur
 > Etienne Preud’homme, Fondateur
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS RÉADAPTATION SAINT-LUC 71

Bestuurscomité
voorzitter
Pierre Van den Eynde, notaire à Bruxelles

 > Dominique Hermans, Fondateur, association reD (respon-
sibility, experience, Defensive)

 > Professeur Thierry Lejeune, Professeur, chef de service, 
cliniques Universitaires saint-luc – Médecine Physique et 
réadaptation

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Iwan Schaub, Kinésithérapeute, cliniques Universitaires 
saint-luc – Médecine Physique et réadaptation

 > Bernadette Theys, infirmière, cliniques Universitaires saint-
luc – Médecine Physique et réadaptation

FONDS EMILE SALAMON

Bestuurscomité
voorzitster
Jacqueline Salamon-Dargent

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Docteur Peter Vuylsteke, Fondateur, Oncologue, service 
Oncologie médicale – Hématologie, clinique sainte-elisa-
beth, namur

 > Docteur Vincent Remouchamps, Fondateur, radiothéra-
peute oncologue, service de radiothérapie, clinique sain-
te-elisabeth, namur

 > Doctor Bernard Willemart, chef du service d’Oncologie, 
radiothérapie et Médecine nucléaireclinique sainte- elisa-
beth, namur

FONDS GUY SALLETS

Bestuurscomité
voorzitter
Professeur Eric Salmon, centre de recherches du cyclotron, 
Ulg

 > Colette Dirix, Familielid
 > Elisa Donders, Familielid
 > Frisia Donders, Familielid
 > Pieter-Jan Donders, Familielid
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS ELLA STAPPERS

Bestuurscomité
voorzitter
Professor emeritus Hugo Devlieger, emeritus professor, KU 
leuven, Dienst neonatologie – campus gasthuisberg

 > Docteur Pierre Maton, Pédiatre, service de néonatologie, 
cHc st-vincent rocourt

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS VOOR PRENATALE HOMEOPATHIE DOKTER 
FRANÇOIS STERN-VEYRIN

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Marie-Claude de Witte, représentante de la Fondatrice
 > Charles Gibon Guilhem, représentant de la Fondatrice

FONDS MICHAEL VAN WAEYENBERGE

Bestuurscomité
voorzitter
Frans Lievens, erevrederechter, voormalig censor van de 
Koning Boudewijnstichting

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Giulia Van Waeyenberge, vertegenwoordigster van de 
stichter

 > Melissa Van Waeyenberge, vertegenwoordigster van de 
stichter
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FONDS VOSOG - VAKANTIEFONDS VOOR MUCOPATIËNTJES

Bestuurscomité
voorzitter
Paul Breyne, eregouverneur, Provincie West-vlaanderen

 > Guido Knops, eredirecteur, Koning Boudewijnstichting, 
voorzitter, Pastorale ploeg van O.-l.-vrouw o/d Dijle

 > Guido Van Dam, vertegenwoordiger vOsOg
 > Emmanuel Van de Velde, vertegenwoordiger vOsOg

FONDS VOSOG - VAKANTIEFONDS VOOR NIERPATIËNTJES

Bestuurscomité
voorzitter
Paul Breyne, eregouverneur, Provincie West-vlaanderen

 > Guido Knops, eredirecteur, Koning Boudewijnstichting, 
voorzitter, Pastorale ploeg van O.-l.-vrouw o/d Dijle

 > Guido Van Dam, vertegenwoordiger vOsOg
 > Emmanuel Van de Velde, vertegenwoordiger vOsOg

FONDS ZELDZAME ZIEKTEN EN WEESGENEESMIDDELEN

Bestuurscomité
voorzitter
Jean-Jacques Cassiman, centrum voor Menselijke genetica, 
KU leuven
Onder-voorzitter
Professor Marc Abramowicz, représentant du Haut conseil 
d’Antropogénétique

 > Yolande Avontroodt, voorzitter, Algemeen Beheerscomité, 
riZiv/inAMi

 > Vincent Bours, chef de service, Département génétique, 
Ulg

 > Rudy De Cock, Pharma.be
 > Paul De Munck, Président, groupement Belge des Omnipra-
ticiens

 > Chantal Deboevere, coördinator van de raad van Universi-
taire Ziekenhuizen van België

 > Doctor Chris Van Hul, vertegenwoordiger intermutualis-
tisch college

 > Doctor Erik Tambuyzer, expert
 > Marc Dooms, vertegenwoordiger Belgische vereniging van 
Ziekenhuisapothekers

 > François Eyskens, Kliniekhoofd Pediatrie, UZA, Diensthoofd, 
Provinciaal centrum  voor Metabole Opsporingen Antwer-
pen

 > Pol Gerits, FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedsel-
keten en leefmilieu

 > Ingrid Jageneau, voorzitter, raDiOrg
 > André Lhoir, représentant du FAgg, Membre belge du 
cOMP (eMA)

 > Els Meerbergen, adjunct-directeur en projectverantwoorde-
lijke eerstelijn bij het vlaams Patiëntenplatform

 > Benoit Mores, Kabinetsmedewerker, verantwoordelijke pati-
entenzaken, Kabinet Minister van sociale Zaken en volksge-
zondheid Maggie De Block

 > Gustaaf Nelis, vertegenwoordiger intermutualistisch colle-
ge

 > Maarten Plessers, Projectverantwoordelijke geneesmidde-
lenbeleid en zeldzame ziekten, vlaams Patiëntenplatform

 > Bruce Poppe, Klinisch geneticus, centrum Medische gene-
tica, UZ gent

 > Claude Sterckx
 > Elfriede Swinnen, Wiv-isP
 > Saskia Van den Bogaert, Dg gezondheidszorg, Acute, chro-
nische en Ouderenzorg, FOD volksgezondheid

 > Herman Van Eeckhout, senior directeur geneesmiddelenbe-
leid, pharma.be

 > Chris Van Haecht, Adviserend geneesheer, landsbond der 
christelijke Mutualiteiten

 > Tinne Vandensande, Adviseur, Koning Boudewijnstichting
 > Marie-Françoise Vincent, laboratoire des maladies méta-
boliques et centre de dépistage néonatal, cliniques universi-
taires saint-luc

 > Rene Westhovens, voorzitter, Bijzonder solidariteitsfonds, 
riZiv

FONDS VRIENDEN VAN FIBRORES

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Luc Defoor, stichter
 > Magali Meul, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN DE FONDATION CHIRAN

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Anne De Liedekerke, Fondatrice
 > Président honoraire Henri Servais, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN DE KONINKLIJKE VILLA OOSTENDE

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Sofie Landuyt, stichtster
 > Johan Vande Lanotte, stichter, Burgemeester van Oostende

FONDS VRIENDEN VAN SIMON & ODIL

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Hans Willem Cortenraad, stichter
 > Sanne Kuylen, lid
 > Ineke Rampart, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN HET UNIVERSITAIRE KINDERZIE-
KENHUIS KONINGIN FABIOLA

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Bernard de Lantsheere, Founder
 > Bernard Struye, Fondateur
 > Petra Van Capellen, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN BERREFONDS

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > An Van As, stichtster
 > Ils Van As, stichtster
 > Luc Vandenhole, lid

FONDS VRIENDEN VAN HET ZEEPREVENTORIUM

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
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 > Emile Lannoy, stichter
 > Professor Frans De Baets, stichter
 > Jef Vandevelde, stichter

FilAntrOPie

BeHeer vAn Het centrUM vOOr Fi-
lAntrOPie

GEZAMENLIJK BESTUURSCOMITÉ FILANTOPIE

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Fontainas, Historienne de l’art

KBFUS - INTERNATIONALE FILANTROPIE

Board of Directors
voorzitter
Baron Piot, erevoorzitter van de Koning Boudewijnstichting, 
Former executive Director, UnAiDs, Former Under secre-
tary-general, the United nations, directeur london school of 
Hygiene & tropical Medicine

 > F. Guillaume Bastiaens, Former vice chairman, cargill
 > Emile Boulpaep, Professor, Yale school of Medicine, chair-
man, Belgian American educational Foundation

 > Natalia Kanem, Deputy executive Director,United nations 
Population Fund (UnFPA)in tanzania, Former President, the 
elMA Philanthropies services inc.

 > Frannie Léautier, senior vice-President, the African Deve-
lopment Bank group,Former Head, the World Bank institute 
and chief of staff to the President of the World Bank

 > Thomas Leysen, chairman of the Board of Directors KBc 
group, chairman of Umicore

 > Evaristus Mainsah, general Manager, global Asset recove-
ry services, iBM global FinancingFormer general Auditor, 
iBM

 > Kristen Silverberg, Former Ambassador of the United 
states to the european Union,  Managing Director at the 
institute of international Finance (iiF)

 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

 > Maurice Tempelsman, chairman of the Board, lazare Ka-
plan international, chairman emeritus, corporate council on 
Africa, Former chair, the Africa-America institute

 > Dirk Wouters, Ambassador of Belgium to the United states

Investment Committee
 > Emile Boulpaep, Professor, Yale school of Medicine, chair-
man, Belgian American educational Foundation

 > Katrien Carbonez, Managing Director, investment Banking 
Division, goldman sachs

 > Gilles Dellaert, chief investment Officer, global Atlantic 
Financial group

 > Ahmed Fahim, Managing Director, Alapointe capital, Former 
Managing Director, Morgan stanley

 > Jean-Paul Warmoes, executive Director, KBFUs

KBFUS - ART ADVISORY COMMITTEE

Advisory Committee
 > Katelijne De Backer, Director, Art new York, former execu-
tive Director, the Armory show

 > Yvette Mutumba, co-founder and editor-in-chief of contem-
porary And (c&)

 > Peter Sutton, executive Director, the Bruce Museum – ct
 > Anna Swinbourne, independent art historian, former pain-
ting and sculpture curator, MoMA-nY

 > Gaston Van Duyse-Adam, Former Ambassador of Belgium, 
art connoisseur and collector

DeMOcrAtie

FOnDs BelvUe
FONDS BELVUE

Bestuurscomité
voorzitster
Cathy Berx, gouverneur Provincie Antwerpen
voorzitter
Jean-Louis Six, Ambassadeur, Ambassade de Belgique en 
luxembourg

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Francis De Beir, voorzitter
 > Frédéric Delcor, secrétaire général, Ministère de la com-
munauté française, Administration générale de l’enseigne-
ment et de la recherche scientifique

 > Charlotte Dubray, Directrice, Mundaneum, Mons (tot 
31/12/2017) 

 > Vincent Dujardin, Professeur, Ucl, chercheur qualifié, Fnrs
 > Pierre Ercolini, Directeur général adjoint
 > Lise-Anne Hanse, Directrice générale, enseignement obliga-
toire, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, enseig-
nement et recherche scientifique (tot 31/12/2017) 

 > Hoogleraar Gita Deneckere, Hoogleraar, Ugent
 > Luitenant-Generaal Noël De Bruyne, intendant van de civie-
le lijst van Zijne Majesteit de Koning

 > Bart Maes, inspecteur, vlaams Ministerie van Onderwijs en 
vorming (tot 31/12/2017) 

 > Sébastien Pierre, Directeur-conservateur
 > Professeur Christian Koninckx, voorzitter, Koninklijke ver-
eniging Dynastie en cultureel erfgoed (tot 31/12/2017) 

 > Els Vermeire, coördinerend inspecteur,inspecteur europese 
scholen (vanaf 1/10/2017) 

 > Jörg Vomberg, Diensttuender Fachbereichsleiter, Ministe-
rium der Deutschsprachigen gemeinschaft , Fachbereich 
Unterrichtsorganisation und Ausbildung

Wetenschappelijk comité
voorzitter
Herman Balthazar, eregouverneur van de Provincie 
Oost-vlaanderen

 > Docteur Axel Tixhon, Professeur d’Histoire contemporaine, 
Université de namur

 > Hoogleraar Gita Deneckere, Hoogleraar, Ugent
 > Président honoraire Ginette Kurgan, Présidente honoraire, 
institut d’études européennes, UlB

 > Professeur Catherine Lanneau, Professeur, Université de 
liège - Faculté de Philosophie et lettres

 > Professor Gustaaf Janssens, erearchivaris van het Konink-
lijk Paleis, Hoogleraar aan de KU leuven

 > Professor Leen Van Molle, Hoogleraar, K.U.leuven - Facul-
teit letteren - erasmushuis

BelvUe: eDUcAtieve Activiteiten
EDUBEL, DE EDUCATIEVE DIENST VAN HET FONDS BELVUE

Comité pédagogique Communauté française
voorzitster
Lise-Anne Hanse, Directrice générale, enseignement obliga-
toire, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, enseigne-
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ment et recherche scientifique (tot 31/12/2017) 
voorzitter
Pierre Ercolini, Directeur général adjoint

 > Stéphane Adam, inspecteur d’histoire, Fédération Wallo-
nie-Bruxelles

 > Fatima Ahallouch, enseignante, Athénée royal Fernand 
Jacquemin

 > Geoffroy Carly, Directeur, service d’education Permanente, 
centres d’entraînement aux Méthodes d’education Active

 > Marc Deprez, conseiller pédagogique, responsable secteur 
sciences humaines, segec

 > Claire Desmarets, conseillère pédagogique, Fédération des 
etablissements libres subventionnés indépendants (tot 
1/09/2017) 

 > Anne Hicter, Directrice, institut de la Formation en cours de 
carrière

 > Olivier Laruelle, chercheur, Facultés Universitaires not-
re-Dame de la Paix, namur

 > Alexandra Leroy, Professeur d’histoire, Athénée Magritte, 
lessines

 > Béatrice Massinon, conseillère pédagogique, Fédération 
Wallonie-Bruxelles

 > Antoine Sautelet, Professeur, institut supérieur Pédagogi-
que galilée

 > Guy Selderslagh, Directeur service de recherche et de 
Développement Pédagogique, segec

 > François Vrancken, chargé de mission, cPeOns

Pedagogische Comité Vlaamse Gemeenschap
voorzitster
Els Vermeire, coördinerend inspecteur,inspecteur europese 
scholen (vanaf 1/10/2017) 
voorzitter
Bart Maes, inspecteur, vlaams Ministerie van Onderwijs en 
vorming (tot 1/10/2017) 

 > Sara Bossaert, Beleidsondersteuner, gemeenschapsonder-
wijs gO!

 > Lisbet Colson, stafmedewerker, vlaams secretariaat Katho-
liek Onderwijs (tot 1/02/2017) 

 > Ann Dejaeghere, Adjunct van de Directeur, vlaamse Over-
heid, vlaams Ministerie van Onderwijs en vorming, strategi-
sche Beleidsondersteuning

 > Marc d’Hoop, inspecteur, vlaams Ministerie van Onderwijs 
en vorming

 > Anne Longree, Adjunct-Directeur, KA Willebroek
 > Els Naeyaert, Platform Burgerzin en Herinneringseducatie 
van de senaat

 > Guy Putseys, lector, lerarenopleiding geschiedenis, KU 
leuven, Pedagogisch Adviseur geschiedenis, vvKsO, leer-
kracht, sint-Albertuscollege, Haasrode

 > Kris Van den Brempt, coördinator, De Kracht van je stem, 
vlaams Parlement

 > Hilde Visschers, educatieve Dienst, raad van de vlaamse 
gemeenschapscommissie

Prins FiliPFOnDs
PRINS FILIPFONDS

Bestuurscomité
 > Hakim Boularbah, Partner, liedekerke Wolters Waelbroeck 
Kirkpatrick

 > Joeri Colson
 > Pascal Cools, Algemeen directeur, Flanders Dc vzw
 > Patrick Debucquois, secrétaire général, caritas en Belgique 
francophone et germanophone

 > Azèle Mathieu, Manager, lifetech brussels
 > Monique Raaffels, Algemeen Directeur, MetrO
 > Luc Rademakers, strategy expert, Mc consulting
 > Micheline Scheys, gewezen secretaris-generaal, Departe-
ment Onderwijs en vorming

UITWISSELING SCHOLEN

Jury
voorzitter
Etienne Gilliard, Directeur, Direction des relations internatio-
nales, Ministère de la communauté française

 > Fatima Ahallouch, enseignante, Athénée royal Fernand 
Jacquemin

 > Peter Coenen, Directeur, vlajo
 > Virginie Losson, coordinatrice, Young entrepreneurs of 
tomorrow

 > Bruno Mathelart, conseiller, cellule europe, secrétariat 
général de l’enseignement catholique

 > Yves Monin, chargé de mission, Fédération Wallonie-Bruxel-
les, secrétariat général cellule Démocratie ou Barbarie / 
conseil de la transmission de la mémoire

 > Stéphanie Palm, Détaché pédagogique, Ministère de la 
communauté germanophone

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Geert Schelstraete, coördinator van het Pedagogisch Bu-
reau, vsKO

 > Sien Van den Hoof, Onderwijs assistent, onderzoeker - vrije 
Universiteit Brussel

 > Monika Van Geit, Beleidsondersteuner, Beleid Onderwijsper-
soneel, Departement Onderwijs en vorming

 > Greet Van Mello, Pedagogisch begeleider, Katholiek Onder-
wijs vlaanderen

 > Jens Vermeersch, Adjunct van de Directeur, Afdeling On-
derwijsorganisatie en -Personeel, internationalisering, gO 
! – onderwijs, vlaamse gemeenschap

OntWiKKeling vAn tAlenten

OnDerWiJs en vOrMing
VERANDERWIJS.NU : EXPERIMENTEN VOOR HET LEREN 
VAN DE TOEKOMST

Jury
voorzitter
Hans Vanderspikken, Hoofdredacteur, Klasse
Preselectors
Dorien Baelden
Jan Blondeel
Jan De Mets

 > Geertrui De Ruytter, Directeur Pedagogische Begeleiding, 
Onderwijskoepel van steden en gemeenten (Ovsg)

 > Yves Demaertelaere, senior consultant innovatieve arbeids-
organisatie en bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon 
onderwijs, Broeders van liefde

 > Céline Ibe, voorzitster, vlaamse scholierenkoepel
 > Askim Kintziger, innovation catalyst, cronos nv
 > Bert Smits, voorzitter, Mysterie van Onderwijs
 > Ronny Vanderspikken, coördinerend directeur, gO! scholen-
groep 11

Stuurgroep
 > Lauriane Boes, Junior education Programme Manager, 
Ashoka Belgium

 > Sophie Buysse, verantwoordelijke publieke en private part-
nerschappen, teach for Belgium

 > Caroline De Cartier, Managing Director, teach for Belgium
 > Katrien De Schrijver, stafmedewerker, steM-Platform
 > Dirk Deboe, team, vzw edushock Onderwijzigersnetwerk
 > Lieselot Deckers, vormingsmedewerker, vlaamse scholie-
renkoepel (vanaf 8/06/2017) 

 > Rania El Mard, voorzitster, vlaamse scholierenkoepel
 > Hakima El Meziane, Projectleider, Flanders synergy
 > Sara Frederix, redactie, Klasse
 > Caroline Godts, Kennismanager, sociale innovatieFabriek
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 > Ludo Heylen, Directeur, centrum voor ervaringsgericht 
Onderwijs (cegO), KU leuven

 > Karen Hiergens, communicatie-community manager, socia-
le innovatiefabriek

 > Ann Martin, studiegebieddirecteur onderwijs-cluster Brus-
sel-Dilbeek, Odisee

 > Ben Peeters, Hoofdcoördinator secundair onderwijs vlajo 
(vanaf 18/05/2017) 

 > Bert Smits, voorzitter, Mysterie van Onderwijs
 > Mariet Vrancken, Medewerker vorming en consult, cego

COACHING DES DIRECTIONS D’ÉCOLES EN FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES

Begeleidingscomité
voorzitter
Bauduin Auquier, consultant, AgileMaker (vanaf 2/01/2017) 

 > Godefroid Cartuyvels, secrétaire général, FédeFoc/segec
 > Fanny Constant, secrétaire générale, cecP
 > Eric Daubie, secrétaire général, Fesec/segec
 > Claude Delsaut, chargé de mission, service général du 
Pilotage du système éducatif, Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

 > Manuel Dony, Préfet, Athénée royal d’Ans, Président, 
conseil de l’education, Président, Association liégeoise des 
préfets de l’enseignement, Fédération Wallonie-Bruxelles

 > Eugène Ernst, secrétaire général, csc-enseignement
 > Roberto Galluccio, Administrateur-délégué, cPeOns
 > Marie-Cécile Jacques, Directrice, exaris interim
 > Alain Koeune, Président, FeADi, Directeur, collège notre-Da-
me de Belle-vue-Dinant

 > Eric Lejeune, service de l’inspection de l’enseignement 
fondamental ordinaire - Ministère de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles

 > Didier Leturcq, Directeur général adjoint, service général de 
l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxel-
les

 > Michèle Masil, Directrice, ecole fondamentale du tivoli
 > Pierre Melchior, collège des directeurs de l’enseignement 
fondamental catholique (vanaf 10/08/2017) 

 > Bernadette Mérenne-Schoumaker, Professeur émérite, Ulg
 > Luc Michiels (vanaf 1/03/2017) 
 > Olivier Remels, secrétaire général, Fondation pour l’enseig-
nement

 > Pierre Stegen (vanaf 1/06/2017) 
 > Joseph Thonon, cgsP-namur
 > Lore Vandeclée, chargé de mission, Administration généra-
le de l’enseignement

 > Muriel Vigneron, vice-Présidente communautaire, slFP 
enseignement

PLATFORM VOOR OPLEIDING EN TALENT

Opvolgingscomité
voorzitter
Jacques Levy-Morelle, Membre, tiers indépendant

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Framboise Boël, Member of the Board, Plateforme sofina & 
Boël, Avocat, cabinet d’avocats coteaux

 > Wauthier de Bassompierre, secrétaire général, sofina sa
 > Anne De Breuck, senior coordinatrice de programme, Fon-
dation roi Baudouin

 > Anne Emsens, représentante familiale
 > Michaël Goblet d’Alviella, représentant familial
 > Michèle Verloove

BOOST BRUSSEL

Jury
voorzitters
Peter Schoenaerts, theater van A tot Z, HUMO, Auteur, eindre-
dacteur,theatermaker (vanaf 1/01/2017) 
Olivier Willocx, Administrateur délégué, Beci – Brussels 
enterprises commerce and industry, Président conseil eco-

nomique et social de la région de Bruxelles-capitale (vanaf 
1/01/2017) 

 > Bauduin Auquier, consultant, AgileMaker
 > Mourad Boucif, réalisateur et scénariste de films, educa-
teur de formation, co-créateur outils pédagogiques (vanaf 
1/01/2017) 

 > Younes Boutara, Professeur de mathématique, ville de 
Bruxelles, istcM (vanaf 1/01/2017) 

 > Caroline De Cartier, Managing Director, teach for Belgium
 > Evelyne De Vos, Ambassador, collibri Foundation (vanaf 
1/01/2017 - tot 12/12/2017) 

 > Brigitte Feys, Professeur en stratégie, ichec, Director, if... 
Management, coach en entreprise (vanaf 1/01/2017) 

 > Peter Hujoel, executive Director, JP Morgan Benelux (vanaf 
1/01/2017) 

 > Ikrame Kastit, co-coördinator, Uit De Marge (vanaf 
1/01/2017) 

 > Iman Lechkar, Professor, vrije Universiteit Brussel (vanaf 
1/01/2017) 

 > Ariane Molderez, consultant in maatschappelijke projecten
 > Nieke Nouwen, coördinator Mobilisatie en communicatie, 
Amnesty international (vanaf 1/01/2017) 

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin (van-
af 1/06/2017) 

 > Magalie Raman, leerkracht, institut des soeurs de notre 
Dame

 > Mariem Sarsari, chargée de projets, AWsA-Be asbl
 > Frédéric Simonart, Fondateur et administrateur, DUO for a 
JOB (vanaf 1/01/2017) 

 > Gert Walravens, Directeur, 2de en 3de graad, sint-niklaasin-
stituut Anderlecht (vanaf 1/01/2017) 

 > Bruno Wattenbergh, senior Advisor, ernst & Young, Pro-
fesseur d’entrepreneuriat, solvay Business school (vanaf 
1/01/2017) 

Selectie- en monitoringcomité
voorzitters
Peter Schoenaerts, theater van A tot Z, HUMO, Auteur, eindre-
dacteur,theatermaker
Olivier Willocx, Administrateur délégué, Beci – Brussels 
enterprises commerce and industry, Président conseil eco-
nomique et social de la région de Bruxelles-capitale (vanaf 
1/01/2017) 

 > Bauduin Auquier, consultant, AgileMaker
 > Mourad Boucif, réalisateur et scénariste de films, educa-
teur de formation, co-créateur outils pédagogiques (vanaf 
1/01/2017) 

 > Caroline De Cartier, Managing Director, teach for Belgium 
(vanaf 1/01/2017) 

 > Evelyne De Vos, Ambassador, collibri Foundation (vanaf 
1/01/2017 - tot 12/12/2017) 

 > Marie-Louise Delsemme, inspectrice, inspection des cours 
d’éducation physique, service d’inspection de l’enseigne-
ment secondaire

 > Hayate El Aachouche, conseiller, Beci
 > Brigitte Feys, Professeur en stratégie, ichec, Director, if... 
Management, coach en entreprise (vanaf 1/01/2017) 

 > Peter Hujoel, executive Director, JP Morgan Benelux
 > Ikrame Kastit, co-coordinator, Uit de Marge
 > Iman Lechkar, Professor, vrije Universiteit Brussel
 > Ariane Molderez, consultant in maatschappelijke projecten
 > Nieke Nouwen, coördinator Mobilisatie en communicatie, 
Amnesty international

 > Pierre Pirard, ceO, teach for Belgium
 > Magalie Raman, leerkracht, institut des soeurs de notre 
Dame

 > Mariem Sarsari, chargée de projets, AWsA-Be asbl
 > Frédéric Simonart, Fondateur et administrateur, DUO for a 
JOB (vanaf 1/01/2017) 

 > Gert Walravens, Directeur, 2de en 3de graad, sint-niklaasin-
stituut Anderlecht

 > Bruno Wattenbergh, senior Advisor, ernst & Young, Pro-
fesseur d’entrepreneuriat, solvay Business school (vanaf 
1/01/2017) 
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BOOST VOOR TALENTEN - ANTWERPEN

Jury
voorzitter
Filip Peeters, Hr-Director, nike elc (vanaf 1/05/2017) 

 > Ellen Ceulemans, socio- en antropologe, Zorgbedrijf Ant-
werpen (vanaf 1/05/2017) 

 > Els Dammekens, neuro-logopediste, Breinset (vanaf 
1/05/2017) 

 > Said El Majdoub, Docent, AP Hogeschool (vanaf 1/05/2017) 
 > Paul Geerts, coördinerend directeur, scholengroep On-
ze-lieve-vrouw-van-Antwerpen (vanaf 1/05/2017) 

 > Naïma Habibi, verpleegkundige (vanaf 1/05/2017) 
 > Karin Heremans, Directeur, Koninklijk Atheneum Antwerpen 
(vanaf 1/05/2017) 

 > Emmy Proost, Directeur, Algemeen Onderwijsbeleid stad 
Antwerpen vzw (vanaf 1/05/2017) 

 > Peter Schoenaerts, theater van A tot Z, HUMO, Auteur, 
eindredacteur,theatermaker (vanaf 1/05/2017) 

 > Jef Staes, spreker, auteur, ceO van red Monkey company 
(vanaf 1/05/2017) 

 > Jesse Verleije, Algemeen coördinator, vlaams scholieren-
koepel (vanaf 1/05/2017) 

Selectie- en monitoringcomité
voorzitter
Filip Peeters, Hr-Director, nike elc

 > Sultan Balli, psychologe, docente verbonden aan de Karel 
de grote-Hogeschool Antwerpen en cvO sociale Hoge-
school Heverlee

 > Danielle Dierckx, Algemeen coördinator, De roma
 > Kathy Douchar, coach, PArel teaching training coaching
 > Said El Majdoub, Docent, AP Hogeschool
 > Paul Geerts, coördinerend directeur, scholengroep On-
ze-lieve-vrouw-van-Antwerpen

 > Karin Heremans, Directeur, Koninklijk Atheneum Antwerpen
 > Emmy Proost, Directeur, Algemeen Onderwijsbeleid stad 
Antwerpen vzw

 > Jef Staes, spreker, auteur, ceO van red Monkey company
 > Jesse Verleije, Algemeen coördinator, vlaams scholieren-
koepel

BOOST POUR LES TALENTS - LUIK

Jury
voorzitster
Najat Arbib, Juge, cour d’appel de liège (vanaf 1/06/2017) 

 > Framboise Boël, Member of the Board, Plateforme sofina & 
Boël, Avocat, cabinet d’avocats coteaux

 > Manuel Comeron, coordinateur, coupole d’Analyse en 
sécurité Urbaine, Plan de prévention, ville de liège (vanaf 
1/06/2017) 

 > Jamila El Hajjaji, Head of Marketing and communication , 
nMc group (vanaf 1/06/2017) 

 > Christophe Germay, Managing Director, ePslOg sa (vanaf 
1/06/2017) 

 > Catherine Gilbert, Administration de l’enseignement et des 
etudiants, Université de liège (vanaf 1/06/2017) 

 > Michel Udiany, Directeur, Athenée communal Destenay 
(vanaf 1/06/2017) 

Selectie- en monitoringcomité
voorzitster
Najat Arbib, Juge, cour d’appel de liège

 > Manuel Comeron, coordinateur, coupole d’Analyse en sécu-
rité Urbaine, Plan de prévention, ville de liège

 > Jamila El Hajjaji, Head of Marketing and communication , 
nMc group

 > Christophe Germay, Managing Director, ePslOg sa (vanaf 
1/03/2017) 

 > Catherine Gilbert, Administration de l’enseignement et des 
etudiants, Université de liège

 > Isabelle Lavergne, Human resources Director, lampiris
 > Regis Simon, Directeur, centre régional d’intégration pour 

les Personnes etrangères ou d’origine étrangère de liège 
(criPel)

 > Jean-Christophe Thiry, Anésthésiste et réanimateur, cH-
BAH

 > Michel Udiany, Directeur, Athenée communal Destenay

BOOST POUR LES TALENTS VERVIERS

Jury
voorzitter
Marc Simonis, Administrateur délégué, iwan simonis

 > Audrey Bonhomme, Directrice, centre culturel régional de 
verviers

 > Loubna El-Brahmi, enseignante, Athénée royal de Welken-
raedt, conseillère communale, commune de Welkenraedt

 > Françoise Fonteyne, représentante du Fondateur
 > Mourad Touati, cinéaste amateur, MHt visiO

Selectie- en monitoringcomité
voorzitter
Marc Simonis, Administrateur délégué, iwan simonis

 > Dominique Blandiaux, Administratrice, DBc Wool
 > Audrey Bonhomme, Directrice, centre culturel régional de 
verviers

 > Loubna El-Brahmi, enseignante, Athénée royal de Welken-
raedt, conseillère communale, commune de Welkenraedt

 > Françoise Fonteyne, représentante du Fondateur
 > Anne Jacquemin, Directrice, collège saint François Xavier 1
 > Daniel Martin, Directeur, setis Wallon (tot 31/12/2017) 
 > Mourad Touati, cinéaste amateur, MHt visiO

AMS FONDS ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL VOOR 
DUURZAAM EN INNOVATIEF ONDERNEMEN

Bestuurscomité
voorzitter
Frank Lambert, Zaakvoerder, ginkyo bvba

 > Paul Matthyssens, Decaan, Antwerp Management school
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

FRIENDS OF BAEF FUND

Bestuurscomité
voorzitter
Emile Boulpaep, Professor, Yale school of Medicine, chair-
man, Belgian American educational Foundation

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Baron Daniel Janssen, Fondateurs

BLUE ORANGE FONDS

Bestuurscomité
voorzitter
Roberto Fraga, Directeur Fragames sArl

 > Soazig Denoual, Fondatrice
 > Thierry Denoual, Fondateur
 > Ludwig Forrest

FONDS CABEAUX-JACOBS

Bestuurscomité
voorzitter
Emile Boulpaep, Professor, Yale school of Medicine, chair-
man, Belgian American educational Foundation

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Baron Daniel Janssen, Fondateurs
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FONDS KIM CLIJSTERS

Bestuurscomité
voorzitster
Kim Clijsters, gewezen toptennisster

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Herman Schepers, tax Partner, ernst & Young
 > Bart Van Der Meersch, notaris

FONDS ROGER DE CONYNCK

Bestuurscomité
voorzitter
Xavier Canonne, Directeur, Musée de la Photographie de 
charleroi

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Thomas Huret, représentant du Fondateur

FONDS MARIE-PAULE DELVAUX GODENNE

Bestuurscomité
voorzitster
Marina Vanden Hoeck

 > Anny Czupper, comédienne
 > Brigitte Duvieusart, conseiller, Fondation roi Baudouin
 > Christine Grégoire, Assistante théâtre à l’insAs
 > Annette Sachs, Musicienne comédienne

FONDS FRAVANNI

Bestuurscomité
voorzitter
François Van Impe, Fondateur

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Bernadette Gildemyn
 > Thibaut Maillard
 > Patrice Vandendaele, Managing Director, AtseA technolo-
gies Jv

FONDS FULBRIGHT

Bestuurscomité
voorzitter
Luc Coene, eregouverneur van de nationale Bank van België, 
Minister van staat, erevicevoorzitter van de Koning Boude-
wijnstichting (†) (vanaf 5/01/2017) 

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Pierre-Yves Goemans, Managing Director, Head of commer-
cial Division, euroclear

 > Patrick Kelley, chairman, Board commission for educatio-
nal exchange

 > Erica Lutes, executive Director, Fulbright commission for 
educational exchange

 > Jean Van den Eynde, Président, russel reynolds Associ-
ates

HALSTEAD FAMILY EDUCATION FUND

Bestuurscomité
voorzitter
Luc Vanheeswijck, Advocaat, vertegenwoordiger van de 
Oprichtster

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Roy Halstead, representative of the Founder

FONDS ALEXIS LIÉNARD

Bestuurscomité
voorzitter
François de Callatay, chef de département, Bibliothèque roya-
le de Belgique, lauréat du Prix Francqui

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Claire Verly, Présidente, Association de la communauté 

française pour les langues anciennes

FONDS ERNEST SOLVAY

Bestuurscomité
voorzitter
Denis Solvay

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Thierry Bonnefous, Membre lié au fondateur
 > Vincent De Cuyper, Membre du comex, solvay (vanaf 
22/03/2017) 

 > Gaëlle De Vos, corporate Philanthropy, solvay (tot 
22/03/2017) 

 > Michel Defourny, group corporate secretary & general 
Manager communication, solvay (tot 22/03/2017) 

 > Emmanuel Janssen, Membre lié au fondateur
 > Baudouin Jolly, Membre lié au fondateur
 > Jacques Levy-Morelle, Membre, tiers indépendant
 > Jean-François Misonne, Membre lié au fondateur
 > Edouard Mondron, Membre lié au fondateur
 > Jean-Pierre Mondron (†)
 > Cédric Querton, Membre lié au fondateur
 > Olivia Rolin, Membre du comité de gestion lié au fondateur
 > Cécile Tandeau de Marsac, Directrice générale rH, solvay 
(vanaf 22/03/2017) 

 > Vicomte Louis le Hardÿ de Beaulieu, Membre lié au fonda-
teur

Jury
 > Paul Baekelmans, conseiller scientifique, solvay
 > Gaëlle De Vos, corporate Philanthropy, solvay
 > Olivia Rolin, Membre du comité de gestion lié au fondateur 
(vanaf 16/11/2017) 

 > Richard Thommeret, conseiller scientifique solvay, corpora-
te research & innovation, solvay (vanaf 16/11/2017) 

FONDS DES AMIS DE L’ASBL TAKE OFF

Bestuurscomité
voorzitter & stichter
Patrick Scheuer, Président du Fonds les Amis de l’asbl take 
Off

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Claude Dierkens
 > Sabine Verhelst

FONDS ‘T ZAL WEL GAAN

Bestuurscomité
voorzitter
Manu Robbroeckx, gepensioneerde, voormalige kabinetsme-
dewerker van de vlaamse Minister van Onderwijs en Ambte-
narenzaken

 > Anna Debruyckere, Anna Debruyckere, freelance writer
 > Pieter-Jan Deprest, Pieter-Jan Deprest, business analyst bij 
DataWoods

 > Mark Duyck, consultant in bedrijfsstrategie
 > Gloria Ghéquière, Onderzoeker, Kenniscentrum Kinderrech-
ten KUleuven

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Bob Van de Voorde, gepensioneerde, voormalige woord-
voerder van de vice-minister-president van de vlaamse 
regering

FONDS VICTOR

Bestuurscomité
voorzitster
Anne-Marie Pirard, Présidente, fonds victor

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
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FONDS VRIENDEN VAN AFS BELGIUM

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Erik Fierens, stichter
 > Anne-Marie Lechien-Ulens, Fondatrice

FONDS VRIENDEN VAN HET EUROPA COLLEGE

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Eamonn Bates, Founder
 > Michael Tscherny, Founder
 > Cornelis Van Rij, stichter
 > Els Vercouteren, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN ST. JOHN’S INTERNATIONAL 
SCHOOL

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Alain F. Berger, Membre
 > Luigi Bonfatti, Membre
 > Nadine Tyteca, Membre

FONDS VRIENDEN VAN LES PASTOUREAUX

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Frédéric Boutefeu, Membre
 > Mauricette Mohymont, Membre
 > Bernard Steimes, Fondateur

FONDS DES AMIS DE PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Robert Eggermont, Fondateur
 > Evelyne Huytebroeck, Fondatrice

FONDS VRIENDEN VAN VLERICK BUSINESS SCHOOL

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Baron Luc Bertrand, stichter
 > Baron Philippe de Buck van Overstraeten, Fondateur
 > Michel Delbaere, stichter
 > Herman Van de Velde, stichter

FONDS VRIENDEN VAN DE INTERNATIONAL YEHUDI 
MENUHIN FOUNDATION

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Robert Nieland, stichter

 > Charles Axel Van Ryn, Fondateur

PersOnen, ActOren vAn verAnDe-
ring

IMPACT!

Jury
voorzitsters
Hannelore Piens, ladder’op, co-founder (vanaf 1/11/2017) 
Eva Vereecke, Algemeen Directeur, De Ambrassade (vanaf 
1/11/2017) 
voorzitter
Bernard De Vos, Délégué général aux Droits de l’enfant Fé-
dération Wallonie-Bruxelles (vanaf 1/11/2017) 

 > Faysal Aberkan, Fondateur, asbl Formidable (vanaf 
1/11/2017) 

 > Séverine Acerbis, Directrice, Bruxelles Accueil et Déve-
loppement pour la Jeunesse et l’enfance (Badje) (vanaf 
1/11/2017) 

 > Fried Aernouts, Algemeen coördinator, stampmedia
 > Anaïs Bernaerts, rédactrice, webzine « boulettes à la lié-
geoise » (vanaf 1/11/2017) 

 > Céline Bouton, 1001pact,Business Developper (vanaf 
1/11/2017) 

 > Fiona Collienne, rtBF, Journaliste (vanaf 1/11/2017) 
 > Tom Demeyer, vOKA, Woordvoerder, coördinator Onderne-
ming & Politiek (vanaf 1/11/2017) 

 > Thomas Dermine, resident entrepreneur at Kamet ventures 
et membre du groupe de vendredi (vanaf 1/11/2017) 

 > Nora Ed-Daoui, Mede-oprichter renescita, Ambassadeur 
voor KUleuven (vanaf 1/11/2017) 

 > Elisabeth Evrard, conseil de la Jeunesse, chargée de projet 
(vanaf 1/11/2017) 

 > Youssef Faraj, Project Manager, Badje asbl (vanaf 
1/11/2017) 

 > Arne Francq, coördinator, Jespor vzw (vanaf 1/11/2017) 
 > Jeanne Galloy, Bénévole, Festimages, charleroi Danses 
(vanaf 1/11/2017) 

 > Jean-Paul Godart, Fédération de Maisons de Jeunes & 
Organisation de Jeunesse, Animateur & conseiller (vanaf 
1/11/2017) 

 > Naïma Habibi, verpleegkundige (vanaf 1/11/2017) 
 > Younnes Ibrahimi, Oprichter, Young entelechy (vanaf 
1/11/2017) 

 > Katrien Maldoy, Doctoraat in communicatie, Universiteit 
Antwerpen (vanaf 1/11/2017) 

 > Anthony Naralingom, coordinator circular economy, impul-
se Brussels (vanaf 7/11/2017) 

 > Maxime Niego, Fondateur, Fruitcollect asbl (vanaf 
7/11/2017) 

 > Anne-Sarah N’Kuna Mayama, tArMAc, animatrice et chro-
niqueuse (vanaf 1/11/2017) 

 > Zehra Ozmen, Projectverantwoordelijke, Begenkers (vanaf 
1/11/2017) 

 > Kaat Peeters, Directeur, sociale innovatiefabriek (vanaf 
1/11/2017) 

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin (van-
af 1/11/2017) 

 > Hamza Rarou, vUB, Doctoraatsstudent (vanaf 1/11/2017) 
 > Lionel Rémy, Université catholique de louvain, Docto-
rant en anthropologie sur les cultures urbaines (vanaf 
1/11/2017) 

 > Juliette Salme, co-fondatrice, Webzine « boulettes à la 
liégeoise (vanaf 1/11/2017) 

 > Fabrice Terlonge, Fondateur et rédacteur en chef, todayin-
liege.be (vanaf 1/11/2017) 

 > Marie Thonon, FWB, Direction de l’inspection des sAJ et 
sPJ (vanaf 1/11/2017) 

 > Mourad Touati, cinéaste amateur, MHt visiO (vanaf 
1/11/2017) 

 > Piet Van der Sypt, Medewerker sportparticipatie isB 
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(vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid) 
(vanaf 1/11/2017) 

 > Zakayo Wandoloh, Aanbod lokale besturen, Formaat vzw 
(vanaf 1/11/2017) 

 > Fatima Yassir, Adviseur Beleid en strategie, vDAB (vanaf 
1/11/2017) 

VRIJDAGGROEP

Stuurgroep
voorzitter
Brieuc Van Damme

 > Youssef Kobo Aouriaghel
 > Nicolas Baise
 > Anne Beazar
 > Abdelkarim Bellafkih
 > Aline Buysschaert
 > Morad Chahboun
 > Joeri Colson (tot 21/09/2017) 
 > Naïm Cordemans
 > Nathan Daems
 > Yves-Alexandre de Montjoye
 > Michiel De Muynck
 > Ferdi De Ville (tot 26/11/2017) 
 > Sam Deltour
 > Paul Dermine
 > Thomas Dermine, resident entrepreneur at Kamet ventures 
et membre du groupe de vendredi

 > Soumia El Majdoub (tot 4/11/2017) 
 > Nathalie Francois
 > Arthur Gins
 > Audrey Hanard
 > Laurent Hanseeuw
 > Pierre Harkay
 > Jonathan Holslag (tot 7/09/2017) 
 > Sammy Mahdi
 > David Manuel Mendez
 > Maxime Parmentier
 > Sam Proesmans
 > Thomas Renard (tot 9/06/2017) 
 > François Toussaint (tot 26/11/2017) 
 > Magali Van Coppenolle
 > Margot Vanfleteren

CARING ENTREPRENEURSHIP FUND

Bestuurscomité
voorzitter
Roch Doliveux, chairman vlerick Business school, ceO UcB

 > Comte Arnoud de Pret Roose de Calesberg, Fondateur
 > Cyril Janssen, Membre du conseil d’Administration, Financi-
ère de tubize

 > Bernard Majoie, Fondateur et directeur, Fondation Fournier 
Majoie pour l’innovation

 > Donald Niesten, Partner, Deloitte
 > Olivier Peeters, Head Private equity, BnP Paribas Fortis
 > Jean-Pierre Pradier, ex-vice-President Hr, UcB
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

Investment Committee
voorzitters
Comte Arnoud de Pret Roose de Calesberg, Fondateur
Roch Doliveux, chairman vlerick Business school, ceO UcB

 > François Blondel, ceO, Managing Director, KitoZyme
 > Karel Boone, ex-ceO and chairman, lotus Bakeries
 > Doctor Dirk Loeckx, entrepreneur, Board Member icoMetrix
 > Ingrid Maes, ceO and Founder, innovigate
 > Pierre Mottet, chairman, ion Beam Applications
 > Jef Peeters, ex ceO UZ gent and cliniques de l’europe, 
Advisor Healthcare transformation

 > Karin Pierre, Founder, ex Managing Director Karmar a.s.
 > Jean-Pierre Pradier, ex-vice-President Hr, UcB
 > Claudia Put, Founder and Managing Director, Brandne-

wHealth nv
 > Michel Tombroff, ceO Jack Media, Director cleverciti sys-
tems gmbH and Myriad group Ag

 > Jan Vanhevel, chairman,cofena

FONDS HILDE DEMEDTS

Bestuurscomité
voorzitter
Dirk Huys, stichter

 > Marijke Demedts, Magistraat
 > Erwin Van Gansbeke, Financieel consultant

FONDS ERNEST DU BOIS

Bestuurscomité
voorzitter
Professeur Pierre Wolper, Prof. Dr., Ulg, Montefiore institute, 
Department of electrical engineering and computer science

 > Baronne Corine du Bois, représentante du Fondateur
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

Jury
voorzitter
Professeur Pierre Wolper, Prof. Dr., Ulg, Montefiore institute, 
Department of electrical engineering and computer science

 > Professeur Alain Dassargues, Directeur, Hydrogéologie & 
géologie de l’environnement, Ulg

 > Professor Niko Verhoest, Prof.Dr. laboratory of Hydrology 
and Water Management, Ugent

FONDS JAN FILLIERS

Bestuurscomité
voorzitster
Dominique Filliers-Delbecque, stichter van het Fonds Jan 
Filliers, Directeur visitor center

 > Christian Agneessens, stichter van het Fonds Jan Filliers
 > Patrick Coucke
 > Ann De Mol, senior Programma coordinator, Koning Boude-
wijnstichting

 > Bernard Filliers, Filliers graanstokerij nv

FONDS FILSON STEERS MARIMAN

Bestuurscomité
voorzitster
Cathy Berx, gouverneur Provincie Antwerpen

 > Yves De Deken, notaris
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Bruno Vanobbergen, vlaamse Kinderrechtencommissaris

Jury
voorzitter
Bruno Vanobbergen, vlaamse Kinderrechtencommissaris

 > Min Berghmans, Directeur, Ondersteuningscentrum Bijzon-
dere Jeugdzorg

 > Sofie Crommen, Kinder- en jeugdpsychiater & voorzitter, 
vlaamse vereniging voor Kinder- en jeugdpsychiatrie

 > Pieter Lesaffer, redacteur, Het nieuwsblad
 > Katrien Mondt, Directeur-generaal, innoviris, Brussels insti-
tuut voor Ondezoek en innovatie

 > Barbara Wyckmans, voormalig directrice, Het Paleis

FUNDS FOR GOOD - PHILANTHROPY FUND

Bestuurscomité
voorzitster
Karine Beckers

 > Nicolas Crochet, Fondateur
 > Jean-Claude Ettinger, Président et administrateur délégué, 
cAP innOve
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 > Patrick Somerhausen, Managing Partner, Funds For good,
Membre du comité de gestion, Fonds generation for good

 > Marc Verhaeren, Fondateur
 > Luc Willemyns, Director, responsible & engaged Platform,
BnP Paribas Fortis

FONDS ANN HUYBENS

Bestuurscomité
voorzitter
Yves Lenaerts

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Ann Huybens, Ontwerpster, stichtster
 > Els Huybens, sociale Ontwikkeling, Wereldbank, verenigde
staten

FONDS EMILIE LEUS

Bestuurscomité
voorzitter
Vincent Leus, stichter

 > Ann De Mol, senior Programma coordinator, Koning Boude-
wijnstichting

 > Nathalie Van Damme, stichtster
 > Annelies Vereecke

FONDS BENJAMIN LORCÉ

Bestuurscomité
voorzitter
Jean Lambert, Professeur emérite de l’Ucl

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Anne De Bremaecker, Fondatrice
 > Astrid Le Rigoleur
 > Claude Le Rigoleur
 > Pierre Le Rigoleur
 > Jules Lorcé
 > Sophie Lorcé
 > Jean-Pierre Offergeld, ingénieur des eaux et Forêts
 > Raphaël Thunus, Agent des Forêts, Maison Forestière de
Bêchefa, Président de Patrimoine nature

MARILO FUND

Bestuurscomité
voorzitter
Thomas Leysen, voorzitter, raad van Bestuur, KBc groep, 
voorzitter, Umicore, voorzitter, Koning Boudewijnstichting

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Ann Blondé, Managing Director, Zeal nv
 > Frans Blondé, stichter (†)
 > Lieve Blondé-Eelen, stichtster
 > Masafumi Ishii, embassy of Japan in Belgium
 > Koh ichi Masaki, Brussels Bureau representative, Japan
Management Association group

 > Anja Oto-Kellens, executive Director, BJA - Belgium-Japan
Association & chamber of commerce

 > Professor Willy Vande Walle, voorzitter, subfaculteit taal- 
en regiostudies, coördinator, Onderzoekseenheid Japanolo-
gie – Faculteit letteren, KU leuven

 > Tanguy Van Overstraeten, Avocat, Member of the Brussels
Bar, linklaters lPP

FONDS AURORE RUYFFELAERE

Bestuurscomité
voorzitster
Isabelle Janssens, Pedagogisch begeleider en schoolontwik-
kelaar secondair onderwijs

 > Camille Berquin, stichtster
 > Ann De Mol, senior Programma coordinator, Koning Boude-
wijnstichting

 > Professor Dirk Verhofstadt, Professor Media en ethiek,
Ugent

 > Pierre Ruyffelaere, stichter
 > Claire Tillekaerts, gedelegeerd Bestuurder  Flanders invest-
ment & trade

FONDS LÉON SPEECKAERT

Bestuurscomité
voorzitter
Emile Boulpaep, Professor, Yale school of Medicine, chair-
man, Belgian American educational Foundation

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Marc Speeckaert, représentant du Fondateur

FONDS UNITED WORLD COLLEGES

Bestuurscomité
voorzitter
Harold Boël, Administrateur Délégué, sOFinA sa (vanaf 
16/06/2017) 

 > Ann De Mol, senior Programma coordinator, Koning Boude-
wijnstichting (vanaf 16/06/2017)

 > Paul de Ruyter
 > Charles du Parc, Directeur Private Banking ing (vanaf
16/06/2017)

FONDS LIONEL VAN DEN BOSSCHE

Bestuurscomité
voorzitter
Filip Goddevriendt van Oyenbrugge, Advocaat

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jan Van den Bossche, vertegenwoordiger van de stichter

YOUTHSTART BELGIUM FONDS

Bestuurscomité
voorzitter
Hans Crijns, Professor Management Practice en Partner vle-
rick Business school

 > Gaëtan Hannecart, stichter, chief executive Officer, Matexi
group

 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning
Boudewijnstichting

 > Remi Vermeir, voorzitter Youthstart Belgium vzw

FONDS VRIENDINNEN VAN AMAZONE

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Isabelle Durant, Fondatrice
 > Miet Smet, stichtster, Minister van staat

FONDS VRIENDEN VAN 100.000 ENTREPRENEURS

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Edouard Cambier, stichter
 > Eric Mestdagh, Administrateur délégué, Mestdagh

FONDS VRIENDEN VAN DE EUROPEAN SPORTS ACADEMY

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Michel de Kemmeter, Fondateur
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FONDS VRIENDEN VAN HOPE AND SPIRIT

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Bernadette Feller, Fondatrice
 > Gatien Laloux, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN HOPINESS

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Olivier Beguin, Fondateur
 > Vincent Querton, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN FONDATION ANTOINE ET MARIE-HÉ-
LÈNE LABBÉ POUR LA POÉSIE

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Thierry Daniel, Fondateur
 > Pierre Drion, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN PULSE FOUNDATION

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Olivier Debuyst, Fondateur
 > Daphné Roussis, Fondatrice

FONDS VRIENDEN VAN TERRE-EN-VUE

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Sylvie Boas, Fondatrice
 > Jean-Pierre Goor, Fondateur

Prins AlBertFOnDs
PRINS ALBERTFONDS

Bestuurscomité
voorzitter
Chris Burggraeve, Founder, vicomte

 > Valérie Busquin, Managing Director, MarkQuest
 > Olivier de Wasseige, Administrateur délégué et Directeur 
général UWe

 > Michiel Deturck, Partner, vendis capital
 > Olivier Joris, executive manager competence centre euro-
pe & international, FeB-vBO

 > Hans Maertens, Afgevaardigd Bestuurder vOKA
 > Francis Ottevaere, Founder, JiMs
 > Vincent Reuter, Administrateur Délégué, UWe (tot 
27/06/2017) 

 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

 > Floriane Uyttenhove, segment Marketing Manager car-
bonates eMeA, imerys

 > Kristel Van den Bergh, corporate Business Development 
Manager, Materialise Additive Manufacturing solutions

 > Olivier Willocx, Administrateur délégué, Beci – Brussels 
enterprises commerce and industry, Président conseil eco-
nomique et social de la région de Bruxelles-capitale

Jury
voorzitter
Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder, vBO

 > Julie Abraham, Administrateur Délégué, les carrières de la 
Pierre Bleue Belge

 > Valérie Busquin, Managing Director, MarkQuest
 > Emmanuel Caeymaex, executive vice President Patient  
value Unit Head, immunology, UcB

 > Bieke Claes, Managing Director BelcHAM Belgian-Ameri-
can chamber of commerce

 > Jean-Roger De Bandt, Partner, sofindev Private equity
 > Jasmine De Clerck, regional Director, center for creative 
leadership

 > Christian De Stoop, Managing Director, Klinger sogefiltres 
n.v

 > Wim De Vos, co-Founder, genesis technologies south-eu-
rope

 > Katrien Demeester, consultant, russell reynolds Associ-
ates

 > Cédric Demonthy, Director group communication, groupe 
lhoist

 > Maarten Deneckere, Business developer, engie electrabel
 > Michiel Deturck, Partner, vendis capital
 > Lavinia Ducarme, Head of Project Management immuno-
logy Patient value Unit (iPvU), UcB Biopharma

 > Nicolas Geuens, vP commercial Operations, endotools sA
 > Maïté Herkens, consultant, Fiit Management
 > Benoît Legrand, global Head of Fintech, ing
 > Fabienne L’Hoost, Director general, Belgian Foreign trade 
Agency

 > Nicolas Meeus, Bestuurder, i-rental nv
 > Patrick Mertens, independent venture capital & Private 
equity Professional

 > Matthias Nijskens, cOO, Beijaflore
 > Denis Ramboux, Business Development Director (Africa, 
Middle-east, latin America & south Asia), Agc glass

 > Vincent Reuter, en charge de la coordination du Plan Mars-
hall au cabinet du Ministre Borsus, Président de la région 
Wallonne

 > Mario Schmit, Directeur Financier, Ars exploitation s.A
 > Stefan Schodts, cFO a.i., Brouwerij Martens
 > Yves Slachmuylders, Partner, McKinsey & company
 > Benoît Strauven, ceO Matermaco group
 > Floriane Uyttenhove, segment Marketing Manager car-
bonates eMeA, imerys

 > Simon Van de Sande, Business Development Manager, 
DeMe

 > Ellen Van De Woestijne, global campaign Manager, Barco
 > Nicolas Van Den Abeele, Former evP, etex group
 > Kristel Van den Bergh, corporate Business Development 
Manager, Materialise Additive Manufacturing solutions

 > Pascale Van Durme, Manager, sOciAlware
 > Georges van Tieghem de Ten Berghe, Manager, Uccom sprl
 > Guy Vereecke, ceO, Ahead nv
 > Nicolas Verschelden, Head of digital innovation, Anheu-
ser-Busch inBev

erFgOeD

erFgOeDFOnDs
ERFGOEDFONDS

Bestuurscomité
voorzitster
Corinne Boulangier, Directrice, la Première (rtBF)
voorzitter
Michel Moortgat, ceO, Duvel-Moortgat nv

 > Anne Adriaens, conservateur honoraire, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique
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 > Baron De Keuleneer, Administrateur délégué, creDiBe sa, 
Administrateur délégué, Fondation Universitaire, Président 
du conseil d’administration, cinémathèque royale de Belgi-
que

 > Beatrix Bourdon, Fair Manager, BrAFA
 > Patricia De Peuter, Arts Director, ing
 > Anne-Sophie Delen, Pr-communication Officer, Bank Delen
 > Marc Jacobs, Directeur, FArO
 > Mazyar Khoojinian, vice-Président, carhima asbl
 > François Mairesse, Professeur, sorbonne nouvelle, Paris 3
 > Hilde Teerlinck, curator, Het nieuwe instituut rotterdam, 
President, Han nefkens Foundation (Barcelona)

 > Steven Thielemans, Bedrijfsdirecteur cultuur, sport, jeugd, 
onderwijs, stad Antwerpen

 > Jan Van der Stock, Hoogleraar, KU leuven, lid, topstukken-
raad

 > Boris Wastiau, Directeur, Musée d’ethnographie de genève

ERFGOEDFONDS - AANKOOPCOMMISSIE

Bestuurscomité
voorzitster
Anne Adriaens, conservateur honoraire, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique

 > Sébastien Dubois, Directeur opérationnel, Archives de l’etat 
en Wallonie

 > Paul Huvenne, eredirecteur, Koninklijk Museum voor scho-
ne Kunsten Antwerpen

 > Koenraad Jonckheere, Faculteit letteren en Wijsbegeerte – 
vakgroep Kunst-, Muziek- en theaterwetenschappen, Ugent

 > Denis Laoureux, Professeur, UlB – Faculté de Philosophie 
et lettres

 > Willy Le Loup, ereconservator, groeninghemuseum, Brugge
 > Jan Pincket, lid van de topstukkenraad, vlaamse gemeen-
schap - Kunsten en erfgoed

 > Benoît Van den Bossche, chargé de cours, Département 
des sciences historiques, Histoire de l’art et Archéologie du 
Moyen Âge, Ulg

 > Katlijne Van der Stighelen, gewoon Hoogleraar, Faculteit 
letteren, KU leuven

 > Brigitte Van Wymeersch, Professeur ordinaire au Départe-
ment d’Archéologie, Histoire de l’art et Musicologie, Ucl, 
responsable, centre de recherche en Musicologie cerMUs

 > Dominique Vanwijnsberghe, chercheur, institut royal du 
Patrimoine artistique

ERFGOEDFONDS - TOEZICHTCOMMISSIE

Bestuurscomité
voorzitster
Lieve Watteeuw, illuminare - studiecentrum voor Middeleeuw-
se Kunst, KU leuven - Faculteit letteren

 > Guy Delmarcel, emeritus Hoogleraar, KU leuven, onder-
zoeksdomein: geschiedenis van de vlaamse Wandtapijt-
kunst

 > Catherine Guisset, Directeur pôle culture et Patrimoine, 
Promethéa asbl

 > Pierre-Yves Kairis, chef de la conservation-restauration, 
institut royal du Patrimoine Artistique

 > Leon Smets, emeritus consulent Behoud en Beheer, Faro 
steunpunt voor cultureel erfgoed vzw

SCHAT VAN OIGNIES

Bestuurscomité
voorzitter
Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin

 > Emmanuel Bodart, Président du collège des conservateurs, 
société archéologique de namur

 > Anne De Breuck, senior coordinatrice de programme, Fon-
dation roi Baudouin

rOerenD erFgOeD
FONDS BAANBREKENDE INFORMATICA IN BELGIË

Bestuurscomité
voorzitter
Réginald-Ferdinand Poswick, Président, asbl numerical Arte-
facts Museum nAM-iP

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Bernadette Faure-Lemaire, collection ‘systèmes de calcul’
 > Yolande Juste, responsable informatique et financière, asbl 
numerical Artefacts Museum nAM-iP

 > Jacques Laffut, Fondateur, UnisYs computer Museum
 > Gilbert Natan, Fondateur, Musée BUll-FeBB

PROJECT ‘ERFGOED’ VAN HET FONDS BAILLET LATOUR

Jury
 > Baron Frans van Daelen
 > Baron Jan Huyghebaert, stichter
 > Philippine de Mevius-Emsens
 > Alain De Waele, general secretary, Fonds Baillet latour
 > Benoît Loore
 > André Querton
 > Eric Speeckaert, Fondateur

Selectiecomité
 > Baron Jan Huyghebaert, stichter
 > Baron Philippe de Schoutheete de Tervarent, Ambassadeur 
honoraire de s.M. le roi

 > Baron van Daele, erekabinetschef van de Koning
 > André Querton
 > Eric Speeckaert, Fondateur

FONDS JACQUES EN CHRISTIANE BARBAZON

Bestuurscomité
voorzitter
Denis Mathen, gouverneur, Province de namur

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Etienne Beguin, représentant de la Fondatrice
 > Marie-Françoise Degembe, Directeur, service du Patrimoine 
culturel de la Province de namur

FONDS PIERRE EN COLETTE BAUCHAU

Bestuurscomité
voorzitter
Jean-Jacques van Ormelingen, Président, Académie d’histoire 
de l’orfèvrerie en Belgique

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Colette Bauchau
 > Chevalier Pierre-Paul Bauchau

FONDS CHRISTIAN BAUWENS

Bestuurscomité
voorzitter
Gaëtan Wagemans, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Philippe Blistein, représentant du Fondateur
 > Bernard Deltour, représentant du Fondateur
 > Adeline Spirlet - Fassin, représentante du Fondateur

FONDS BELGISCHE STICHTING VOOR AUTO-MOTO PATRI-
MONIUM

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Baron D’Ieteren, Président, D’ieteren sa
 > Baron Jean-Albert Moorkens, erevoorzitter, FeBiAc
 > Jacques Beherman, voorzitter, Beherman nv, gedelegeerd 
Bestuurder, Beherman european
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 > Jacques Deneef
 > Jean-Jacques Denis
 > Leo Van Hoorick
 > Jacques Vander Stappen (†) (tot 17/09/2017) 

FONDS JACQUES BOLLENS

Bestuurscomité
voorzitster
Lieve Watteeuw, illuminare - studiecentrum voor Middeleeuw-
se Kunst, KU leuven - Faculteit letteren

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Anne De Breuck, senior coordinatrice de programme, Fon-
dation roi Baudouin

 > Estelle Van Geyts, restauratrice de documents graphiques 
et professeur, Département restauration-conservation, 
ecole nationale des Arts visuels de la cambre (vanaf 
30/03/2017) 

FONDS RENÉ CARCAN

Bestuurscomité
voorzitter
Yves Hiernaux, vice-Président, asbl espace rené carcan

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Anne De Breuck, senior coordinatrice de programme, Fon-
dation roi Baudouin

 > Ben Durant, chroniqueur, Historien de l’art

FONDS JEAN-JACQUES COMHAIRE

Bestuurscomité
voorzitter
François de Callatay, chef de département, Bibliothèque roya-
le de Belgique, lauréat du Prix Francqui

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Michel Docquier, représentant du Fondateur
 > Pierre Gilissen, Président, institut archéologique liégeois
 > Lieve Watteeuw, illuminare - studiecentrum voor Middel-
eeuwse Kunst, KU leuven - Faculteit letteren

FONDS DAVID-CONSTANT - LUIK BESCHERMEN EN VALORI-
SEREN VAN HET LUIKSE ERFGOED

Bestuurscomité
voorzitter
Olivier Caprasse, Ancien Doyen, Faculté de Droit, Ulg, Profes-
seur, Faculté de Droit, Ulg

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Anne De Breuck, senior coordinatrice de programme, Fon-
dation roi Baudouin

 > Alain Deliège, notaire à liège, Président honoraire, chamb-
re nationale des notaires de Belgique

FONDS LÉON COURTIN-MARCELLE BOUCHÉ

Bestuurscomité
voorzitster
Helena Bussers, erehoofdconservator, Koninklijke Musea voor 
schone Kunsten van België

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jean-Marie Verschueren, Avocat

FONDS PASTOOR MANOËL DE LA SERNA

Bestuurscomité
voorzitter
Robert Godding, Président, asbl société des Bollandistes

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Yvan Nicolas, représentant du Fondateur
 > Emmanuel Soyez, représentant du Fondateur

FONDS JACQUELINE DELCOURT-NONKELS

Bestuurscomité
voorzitter
Xavier Canonne, Directeur, Musée de la Photographie de 
charleroi

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Anne De Breuck, senior coordinatrice de programme, Fon-
dation roi Baudouin

 > Jean-Pierre Marchant, notaire à Bruxelles

FONDS GRAAF THIERRY DE LOOZ - CORSWAREM

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Comte Thierry de Looz-Corswarem, Fondateur
 > Anne De Breuck, senior coordinatrice de programme, Fon-
dation roi Baudouin

FONDS MICHEL DEMOORTEL

Bestuurscomité
voorzitster
Claire Dumortier, conservateur honoraire, Musées royaux 
d’Art et d’Histoire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Michel Demoortel, Fondateur

DESINGEL FONDS

Bestuurscomité
voorzitter
Karlo Zobell, Managing Director, Portfolio consulting B2B

 > Jerry Aerts, Algemeen en Artistiek Directeur, desingel
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Pierre Van Diest, Zakelijk Directeur, desingel

FONDS RAPHAËL DE SMEDT

Bestuurscomité
voorzitter
Frank De Coninck, ereambassadeur

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Baron Aloïs van de Voorde, eresecretaris-generaal, Ministe-
rie van Financiën

 > Roger Hendrickx
 > Peter Thoben
 > Joost Vander Auwera, Afdelingshoofd a.i. Oude Beeldhouw- 
en tekenkunst, Koninklijke Musea voor schone Kunsten van 
België

FONDS DOMAINE HISTORIQUE D’ANNEVOIE

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Ernest-Tom Loumaye, Fondateur

FONDS VOOR HET ERFGOED IN SCHAARBEEK

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Baron François Schuiten, Artiste Dessinateur, scénographe
 > Cécile Jodogne, Ministre, Membre du collège de la com-
mission communautaire française (cOcOF), chargée de la 
fonction publique et de la Politique de la santé

 > Olivier Willocx, Administrateur délégué, Beci – Brussels 
enterprises commerce and industry, Président conseil eco-
nomique et social de la région de Bruxelles-capitale
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FONDS MYRIAM GARFUNKEL

Bestuurscomité
voorzitter
Professeur Dominique Nasta

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Lydia Chagoll, cineast-scenarist
 > Sophie de Romrée, Éditeur
 > Jean-François Herbecq, Journaliste, editeur du site info, 
rtBF

 > Marc Oschinsky, Journaliste, rtBF tv
 > Philippe Reynaert, Directeur, Wallimage

FONDS RAPHAËL EN FRANÇOISE HAEVEN 

Bestuurscomité
voorzitster
Valentine Hendriks, collaboratrice scientifique, centre d’étu-
des des Primitifs flamands (irPA), Maître de conférences, 
Université libre de Bruxelles

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jean-Marie Verschueren, Avocat

FONDS RENÉ EN KARIN JONCKHEERE

Bestuurscomité
voorzitster
Valentine Hendriks, collaboratrice scientifique, centre d’étu-
des des Primitifs flamands (irPA), Maître de conférences, 
Université libre de Bruxelles (vanaf 23/05/2017) 

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Anne De Breuck, senior coordinatrice de programme, Fon-
dation roi Baudouin

 > Jean-Marie Verschueren, Avocat (vanaf 23/05/2017) 

FONDS JOS KNAEPEN

Bestuurscomité
voorzitster
Anne Adriaens, conservateur honoraire, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Guy Benda, Partner corporate, Freshfields Bruckhaus Derin-
ger

FONDS CLAIRE EN MICHEL LEMAY

Bestuurscomité
voorzitter
Philippe Luyten, Président, eurometropolitan e-campus, 
vice-Président, conseil de Développement de la Wallonie pi-
carde, Past President, cci Wallonie picarde, Administrateur de 
sociétés dans le domaine de l’informatique et des média

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Anne Bataille Lheureux, Ancien administrateur déléguée 
ceO, Dentsu Aegis Media, Administrateur de sociétés (vanaf 
6/12/2017) 

 > Anne De Breuck, senior coordinatrice de programme, Fon-
dation roi Baudouin

 > Bernard Decléty, Membre du comité de direction, ccB 
ciment (vanaf 6/12/2017) 

 > Jean-Luc Hachez, notaire à tournai
 > Jean-Pierre Winberg, Directeur honoraire, notélé, Président, 
ramdam Festival (tot 6/12/2017) 

FONDS POUR LA MÉMOIRE DU CHEMIN DE FER VICINAL

Bestuurscomité
voorzitter
Alain Francotte, Président, Association pour la sauvegarde du 
chemin de fer vicinal

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Paul-Emile Brohée, Fondateur, notaire à Woluwe-saint-Pier-

re

M-MUSEUM FONDS

Bestuurscomité
voorzitster
Isabelle Mostaert, notaris te leuven

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Denise Vandevoort, schepen stad leuven, voorzitter raad 
van Bestuur, Ag Museum leuven

 > Eva Wittocx, Algemeen coördinator, M-Museum leuven

FONDS ANTOINE MORTIER

Bestuurscomité
voorzitster
Françoise Mortier, Fondatrice

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Camille Brasseur, scientific Director, mvArtcenter
 > Anne De Breuck, senior coordinatrice de programme, Fon-
dation roi Baudouin

 > Gil Knops, gérant, AM Patrimonium, Deuxième fondateur

FONDS RELIGIEUS ERFGOED MECHELEN

Bestuurscomité
voorzitter
Eric Stroobants, voorzitter, stichting Borgerstein, eresecre-
taris-generaal vlaamse Administratie, voozitter, centraal 
Kerkbestuur van Mechelen

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Patrick De Greef, Historicus, voorzitter, vrienden van 
sint-rombout vzw

 > Jan Klinckaert, Directeur, Departement religieus cultureel 
erfgoed,  crKc - centrum voor religieuze Kunst en cultuur 
vZW

 > Guido Knops, eredirecteur, Koning Boudewijnstichting, 
voorzitter, Pastorale ploeg van O.-l.-vrouw o/d Dijle

FONDS THOMAS NEIRYNCK

Bestuurscomité
voorzitter
Denis Laoureux, Professeur, UlB – Faculté de Philosophie et 
lettres

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Henry Bounameaux, expert, chroniqueur
 > Jacqueline Neirynck

FONDS COLLEGIALE ONZE-LIEVE-VROUW VAN DINANT 

Bestuurscomité
voorzitter
Guy De Reytere, Avocat

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Gérard Collard, Membre, Fabrique d’eglise de la collégiale 
notre-Dame de Dinant

 > Marc Haubursin, Membre, Fabrique d’eglise de la collégiale 
notre-Dame de Dinant

 > Christian Pacco, Président, Fabrique d’eglise de la collégia-
le notre-Dame de Dinant

PRIVATE ART SUPPORT FOUNDATION - FONDS

Bestuurscomité
voorzitter
Sergio Servellón, voorzitter, Private Art support Foundation 
(vanaf 5/05/2017) 

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Anne De Breuck, senior coordinatrice de programme, Fon-
dation roi Baudouin

 > Machteld Lehaen, Directeur, Private Art support Foundation
 > Mark Maesen, chief executive officer, Actief interim nv
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FONDS RASSENFOSSE

Bestuurscomité
voorzitter
Baron Tollet, vice-Président honoraire de la Fondation roi 
Baudouin, Président du conseil central de l’economie

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Constantin Chariot, Ancien conservateur-Directeur, Musées 
de liège, general Manager, Bruno lussato institute, Direc-
teur général, la Patinoire royale

 > Nadine de Rassenfosse
 > Catherine Jadin, notaire à liège

FONDS RELIGIEUS ERFGOED

Bestuurscomité
 > Dominique Allard
 > Ludo Collin, stichter, voorzitter, centrum religieuze Kunst 
en cultuur

 > Jos Daniëls, stichter, voorzitter, Museum Parkabdij
 > Jos Wouters, stichter

RUBENIANUM FUND

Bestuurscomité
voorzitter
Thomas Leysen, voorzitter, raad van Bestuur, KBc groep, 
voorzitter, Umicore, voorzitter, Koning Boudewijnstichting

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Arnout Balis, voorzitter, rubenianum
 > Michel Ceuterick, expert
 > Gregory Martin, expert
 > Ben van Beneden, Directeur, rubenshuis Antwerpen

FONDS SIMENON PATRIMONIUM

Bestuurscomité
voorzitter
John Simenon, Fondateur

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Benoît Denis, Professeur, Ulg

FONDS VAN DE VRIENDEN VAN DE SINT-MICHIELS- EN 
SINT-GOEDELEKATHEDRAAL

Bestuurscomité
voorzitter
Yvan Cardon de Lichtbuer, Délégué général, Fonds des Amis 
de la cathédrale des ss. Michel et gudule

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Pierrre-Yves de Laminne de Bex, vice-Président, compag-
nie du Bois sauvage

 > Philippe Marchandise, Juriste d’entreprise, total, Maître de 
conférence, Ulg

 > Michel Peterbroeck, Administrateur honoraire, Petercam
 > Marc Thiebaut, culture et tourisme cathédrale des ss. 
Michel et gudule

 > Bernard van de Walle de Ghelcke, Avocat
 > Frédéric Veldekens, Fondateur
 > Annick Verougstraete, secrétaire générale honoraire, Fon-
dation saint-luc

FONDS ERIC SPEECKAERT POUR L’ÉTUDE DES OEUVRES DU 
PRINCE CHARLES-JOSEPH DE LIGNE

Bestuurscomité
voorzitter
Eric Speeckaert, Fondateur

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Claude Sorgeloos, réserve précieuse, Bibliothèque royale 
de Belgique

 > Jean-Charles Speeckaert, représentant du Fondateur

FONDS MARIE-BERNADETTE ET MICHEL TEHEUX

Bestuurscomité
voorzitter
Abbé Michel Teheux, Fondateur

 > Christian de Coninck, Assistant médical
 > Marie-Bernadette Teheux, Fondatrice
 > Benoît Van den Bossche, chargé de cours, Département 
des sciences historiques, Histoire de l’art et Archéologie du 
Moyen Age, Ulg

FONDS PIERRE FRANÇOIS TILMON

Bestuurscomité
voorzitter
Pierre Nicaise, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Hilde Knops, notaris te neder-over-Heembeek
 > Jean Mossoux, responsable, Administrateur externe
 > Nathalie Nyst, Directrice, Ministère de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, Direction du Patrimoine culturel

FONDS FRANZ VAN MONTFORT

Bestuurscomité
voorzitter
Pierre Van den Eynde, notaire à Bruxelles

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Caroline André, représentante de la Fondatrice
 > Franz André, représentant de la Fondatrice
 > Joost De Geest, Kunsthistoricus
 > Stéphanie Schmidt, représentante de la Fondatrice

FONDS VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK

Bestuurscomité
voorzitster
Sylvia Van Peteghem, Afdelingshoofd, Universiteitsbibliotheek 
gent

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > An Renard, Directeur, erfgoedbibliotheek Hendrik conscien-
ce

 > Rik van Cauwelaert, Directeur, Knack

FONDS MICHEL WITTOCK

Bestuurscomité
voorzitter
Michel Wittock, Fondateur, Président, Bibliotheca Wittockiana 
asbl

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Sven Pitseys, Administrateur, Bibliotheca Wittockiana asbl

FONDS VRIENDEN VAN DE STICHTING ARS MECHANICA

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Georges Micheels, Fondateur
 > Philippe Tenneson, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN PAUL DELVAUX MUSEUM

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Daniel Brasseur, Fondateur
 > Yves Brigode, Fondateur
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FONDS VRIENDEN VAN HET HORTAMUSEUM

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Catherine Gourdin-Servenière, Fondatrice
 > Paul Soyeur, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN HET MIDDELHEIMMUSEUM

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Baron Luc Bertrand, stichter
 > Ingrid Loquet, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN DE MUSEA VAN DE STAD BRUSSEL

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Armand Broder, Fondateur
 > Axel Van der Stappen, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN HET RUBENSHUIS

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Baron Jan Huyghebaert, stichter
 > Thomas Leysen, voorzitter, raad van Bestuur, KBc groep, 
voorzitter, Umicore, voorzitter, Koning Boudewijnstichting

BOUWKUnDig erFgOeD
FONDS CHÂTEAU DE FAGNOLLES

Bestuurscomité
voorzitster
Princesse Anne de Ligne

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nouri Fadli, vice-Président, asbl Amis du château de Fag-
nolles

 > Luc Lowagie, Président, asbl Amis du château de Fagnolles

FONDS DE COUNE-PAULMIER

Bestuurscomité
voorzitster
Véronique De Keyser, Professeur, Ulg

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Thierry Martin, notaire honoraire

FONDS RICHARD FORGEUR

Bestuurscomité
voorzitter
Michel Foret, gouverneur honoraire de liège

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Maître Albert Fraikin, Avocat, représentant du Fondateur
 > Maître Bruno Deprez, Avocat, représentant du Fondateur

FONDS LAUBESPIN - LAGARDE

Bestuurscomité
voorzitter
Denis Mathen, gouverneur, Province de namur

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Aude de Lillers, Présidente, Domaine de Freÿr asbl
 > James Dupont, vice-Président honoraire, Fondation roi 
Baudouin, Président honoraire, Fédération royale du notari-
at belge, notaire honoraire

FONDS VRIENDEN VAN ONZE-LIEVE-VROUW-TER-ZAVEL-
KERK

Bestuurscomité
voorzitter
Henri d’Arenberg

 > Dominique Allard
 > Jean Jacobs, notaire honoraire
 > Philippe le Hodey, Administrateur-délégué chez stratel sA
 > Jacqueline Moens de Fernig
 > Daniel van Steenberghe, Président, Fabrique d’église de 
notre-Dame au sablon

PRIJS HUBERT SCHOONBROODT

Bestuurscomité
voorzitster
Martine Dumont-Mergeay, Journaliste chronique musicale, 
la libre Belgique (tot 5/09/2017) 
voorzitter
Ulrich Hauschild, Directeur, Bozar Music (vanaf 5/09/2017) 

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Françoise Iweins de Wavrans, Organiste

Jury
 > Anne Froidebise
 > Serge Schoonbroodt
 > Joris Verdin, Professeur au conservatoire royal d’Anvers et 
à l’université de louvain

STEUNFONDS HOBOKEN

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Xavier Desmet, notaris te Antwerpen
 > Valérie Herremans, Wetenschappelijk onderzoeker, Konink-
lijk Museum voor schone Kunsten Antwerpen

FONDS PAUL & KATELIJNE STOFFELS - BRUURS

Bestuurscomité
voorzitter
Aloïs Van den Bossche, erenotaris te turnhout

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Katelijne Bruurs, stichtster
 > Paul Stoffels, stichter

FONDS SUMMA VILLA

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > La Fondatrice

FONDS DES AMIS DE L’ABBAYE DE LA CAMBRE

Bestuurscomité
voorzitter
Jacques van Rijckevorsel, Président, conseil d’administration 
des cliniques universitaires saint-luc

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Chevalier Marc de Schoutheete de Tervarent, Fondateur
 > Guy Keutgen, Professeur émérite, Université catholique de 
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louvain
 > Jean t’ Kint de Roodenbeke, Président, Fabrique d’église de 
la cambre

 > Luc Terlinden, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN BRUGGE FOUNDATION

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Andy Luypaert, stichter
 > Filip Meulemeester, stichter
 > Eric Van Hove, stichter

FONDS VRIENDEN VAN CERCLE ROYAL GAULOIS ARTISTI-
QUE ET LITTÉRAIRE

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Baron Bernard de Gerlache de Gomery, Fondateur
 > Godefroid de Wouters d’Oplinter, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN DE WARANDE

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Mark Leysen, stichter
 > Gabriël Van Waeyenberge, stichter

FONDS VRIENDEN VAN HET KASTEEL VAN BEAURAING

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jean-Luc Collage, Fondateur
 > Marie-Noëlle Rouard, Fondatrice
 > Jean-Pol Van Reybroeck, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING DER 
HISTORISCHE WOONSTEDEN EN TUINEN

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Véronique de Limburg Stirum, Fondatrice
 > Ghislain d’Ursel, Fondateur
 > Philippe le Hodey, Administrateur-délégué chez stratel sA

FONDS VRIENDEN VAN DE KUNSTWIJK

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Annik Everarts de Velp, Fondatrice
 > Jan Grauls, Fondateur
 > Rahim Hachem Samii, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN LA LOGE

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Thierry Belenger, Fondateur
 > Pierre Iserbyt, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN HET ONROEREND CULTUREEL ERF-
GOED

Bestuurscomité
voorzitter
Piet Lombaerde, Hoogleraar, Universiteit Antwerpen, Be-
stuurslid, nieuwe erfgoed Organisatie, Docent, Hogeschool 
Antwerpen

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Constantin Chariot, Ancien conservateur-Directeur, Musées 
de liège, general Manager, Bruno lussato institute, Direc-
teur général, la Patinoire royale

 > Thierry de l’Escaille, Fondateur, secretary general, euro-
pean landowner’s Organization

 > Anne de San, Administratrice, Quartier des Arts
 > Ghislain d’Ursel, Fondateur
 > Léon E. Lock, secrétaire-général, Patrimoine culturel immo-
bilier

FONDS VRIENDEN VAN VOOR KRUIS EN BEELD

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Boudewijn Callens, stichter
 > Jan Engels, stichter

FONDS VRIENDEN VAN YOT

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Luc Ingelbrecht, stichter
 > Maria Meyntjens, stichtster

nAtUUrliJK erFgOeD en cUltUrele 
sites

FONDS BECKERS-DIELS

Bestuurscomité
voorzitter
Jacques Stein, Premier attaché, sPW - DeMnA, Direction 
nature et eau

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Arnaud Sepulchre, conseiller, natura 2000, Appui scientifi-
que

FONDS MARIE-FRANÇOISE CHAMPION

Bestuurscomité
voorzitter
Serge Aron, Directeur de recherche, Fnrs, chef du service 
evolution Biologique et ecologie, Université libre de Bruxelles

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Bernard Collen, Private Banker, Belfius
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FONDS ANDRÉ GANSHOF VAN DER MEERSCH

Bestuurscomité
voorzitter
Thierry de l’Escaille, Fondateur, secretary general, european 
landowner’s Organization

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Chantal-Yasmina Louis, Directrice, Département de la 
ruralité et des cours d’eau, Ministère de la région wallon-
ne – Direction générale des ressources naturelles et de 
l’environnement

 > Martine Mund, Avocate

LANDSCHAPSFONDS GENTSE KANAALZONE

Bestuurscomité
voorzitter
Hubert David, voorzitter, Argus - stichting leefmilieu

 > Nadia Casier, Afgevaardigd bestuurder, OvMB nv
 > Patricia De Waele, voormalig vlaams Parlementslid
 > Stijn Merckx, stichter
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS INVICTA

Bestuurscomité
voorzitter
Serge Aron, Directeur de recherche, Fnrs, chef du service 
evolution Biologique et ecologie, Université libre de Bruxelles

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Monique Desclée

FONDS RAOUL EN MARGARETHA KOK-KRAHÉ

Bestuurscomité
voorzitter
Roger Haest, gedelegeerd Bestuurder, Heilig-Hartinstituut 
Heverlee

 > Norma Kok, vertegenwoordigster van de stichter
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS SUZANNE EN LOUISE MATELART

Bestuurscomité
voorzitter
Jacques de Baenst, Ambassadeur honoraire, ancien chef du 
protocole, commission européenne

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jean-Pierre Marchant, notaire à Bruxelles

FONDS NETEVALLEI

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Le Fondateur

LOUIS VANDEN BULCKEFONDS 

Bestuurscomité
voorzitter
Carl Depauw, coördinator, Kunstmusea rubenshuis, rubenia-
num en Musea Mayer van den Bergh

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Annie Lagae, erenotaris te rotselaar

Jury
voorzitter
Herman Van Den Bossche, erfgoedonderzoeker, vlaams insti-
tuut voor het Onroerend erfgoed

 > Anne De Breuck, senior coordinatrice de programme, Fon-
dation roi Baudouin

 > Christiane De Maegd, erfgoedconsulente
 > Paul Geerts, Zaakvoerder, geerts Publishing & co

 > Katrien Hebbelinck, lector, Departement Horteco, eras-
mushogeschool Brussel

 > Piet Lombaerde, Hoogleraar, Universiteit Antwerpen, Be-
stuurslid, nieuwe erfgoed Organisatie, Docent, Hogeschool 
Antwerpen

 > Bert Watteeuw, conservator Documentatie en Archief, 
rubenianum

FONDS JEAN VIN

Bestuurscomité
voorzitter
Jacques Stein, Premier attaché, sPW - DeMnA, Direction 
nature et eau (vanaf 8/05/2017) 

 > Mark Alderweireldt, Diensthoofd, Directie leefmilieu, Provin-
cie Oost-vlaanderen – Dienst Milieubeleidsplanning, -onder-
steuning en natuurontwikkeling (vanaf 8/05/2017) 

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Anne De Breuck, senior coordinatrice de programme, Fon-
dation roi Baudouin

 > Fernand Jacquet, notaire honoraire
 > Ingrid Rosenstein, Biologiste, naturzentrum ternell (vanaf 
8/05/2017) 

gescHieDenis en ArcHeOlOgie
FONDS ROBERT BEAUJEAN

Bestuurscomité
voorzitster
Annick Delfosse, Professeur, Université de liège, Départe-
ment des sciences historiques

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Anne De Breuck, senior coordinatrice de programme, Fon-
dation roi Baudouin

 > Jean-Marc Léotard, Archéologue provincial, Premier at-
taché, Direction générale opérationnelle de l’aménagement 
du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie

 > Jean Plumier, conseiller, cellule Patrimoine, cabinet du 
vice-Président et Ministre Maxime Prévot, vice-Président du 
gouvernement wallon, Ministre des travaux publics, de la 
santé, de l’Action sociale et du Patrimoine

THE BOLLANDIST FUND

Bestuurscomité
voorzitter
Comte Charles-Antoine de Liedekerke, Président, cobepa, 
Administrateur, Bekaert

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Robert Godding, Président, asbl société des Bollandistes

FONDS JEAN CAPART

Bestuurscomité
voorzitter
Dominique Capart, Fondateur

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Gilles Capart, Fondateur
 > Luc Delvaux, conservateur egypte dynastique et gréco-ro-
maine, Musées royaux d’Art et d’Histoire

FONDS IRÈNE HEIDEBROEK-ELIANE VAN DUYSE

Bestuurscomité
voorzitsters
Nicole Gesché-Koning, UlB - Faculté de Philosophie et let-
tres (vanaf 20/09/2017) 
Anne Spiritus-Dassesse, Présidente honoraire, tribunal de 
commerce de Bruxelles (tot 20/09/2017) 

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Isabel Lowyck, Afdelingshoofd Publiekswerking, M - Muse-
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um leuven

Jury
voorzitster
Nicole Gesché-Koning, UlB - Faculté de Philosophie et let-
tres (vanaf 20/09/2017) 

 > Anne De Breuck, senior coordinatrice de programme, Fon-
dation roi Baudouin

 > Catherine de Duve
 > Philomène Gallez
 > Linda Lovrovic
 > Anja Van Roy

FONDS SILLON D’ART

Bestuurscomité
voorzitter
Guy Gilloteaux, Bourgmestre, Administration communale de 
la roche-en-Ardenne (vanaf 22/06/2017) 

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Willy Dory, Administrateur-délégué, l’Orangerie, espace 
d’art contemporain asbl (vanaf 22/06/2017) 

 > Maria Pierret, Fondatrice (vanaf 22/06/2017) 
 > Marieke Zwanink, co-fondatrice sillon d’Art (vanaf 
22/06/2017) 

FONDS VRIENDEN VAN DAMIAANMUSEUM

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Ruben Boon, Projectleider Damiaan vandaag vzw Paters 
der Heilige Harten

 > Patrick Devlieger, Professor Antropologie, faculteit sociale 
Wetenscappen, KU leuven

FONDS VRIENDEN VAN FUTURE FOR RELIGIOUS HERITAGE

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Roseline de Carmoy, Fondatrice
 > Sarah de Lencquesaing, Fondatrice

FONDS VRIENDEN VAN DE HANSWIJKPROCESSIE

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jozef De Kesel, lid
 > Jürgen Mettepenningen, stichter

FONDS VRIENDEN VAN KAZERNE DOSSIN

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Guido Knops, eredirecteur, Koning Boudewijnstichting, 
voorzitter, Pastorale ploeg van O.-l.-vrouw o/d Dijle

FONDS VRIENDEN VAN LA SAN

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin

 > Jean de Waseige, Fondateur
 > Pierre Dumolin, Fondateur
 > Francis Tourneur, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN DE VIRGA JESSEFEESTEN

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Danny Quanten, stichter
 > Edward Smeets, stichter

MUZieK en PODiUMKUnsten
FONDS VRIENDEN VAN AMAJ

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Philip Dijckmans, stichter
 > Hans Palmers, stichter

FONDS VRIENDEN VAN CHORALES EQUINOX

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Anne-Sophie Eymeoud, Fondatrice
 > Laurence Godfraind, Fondatrice

FONDS VRIENDEN VAN LE CONCERT OLYMPIQUE

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Roger Bégault, stichter
 > Frank Donck, stichter
 > Jacques Zucker, stichter

FONDS VRIENDEN VAN DE CONCERTVERENIGING VAN HET 
LEMMENSINSTITUUT

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Hilde Clement, stichtster
 > Jan Gysel, stichter
 > Paul Jolie, stichter

FONDS VRIENDEN VAN CURRENDE

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Fred Brouwers, stichter
 > Ria Vandecapelle, stichtster



46/64

ActiviteitenverslAg 2017 : BIJLAGE JURY’S EN COMITÉS 

FONDS VRIENDEN VAN ’T EY

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nelly Maes, stichtster
 > Jan Van Peteghem, stichter

FONDS VRIENDEN VAN FESTIVAL RESONANCES

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Piet Steenackers, stichter
 > Isabelle van Raemdonck, Fondatrice

FONDS VRIENDEN VAN IMEP

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Luc Arnould, Membre
 > Tanguy de Biolley, Fondateur
 > Dominique de Spelberch, Membre
 > François d’Udekem d’Acoz, Membre
 > Eric Lorfèvre, Fondateur
 > Véron Nsunda, Membre
 > Emmanuelle Pacco-Moulaert, Fondatrice

FONDS VRIENDEN VAN DE INTERNATIONALE MUZIEKONT-
MOETINGEN VAN EDINGEN

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Marie-Caroline Plaquet, Fondatrice
 > Frédéric Veldekens, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN HET KUNSTENFESTIVALDESARTS

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Ruth Collier, stichtster
 > Pierre-Paul Fontainas, stichter

FONDS VRIENDEN VAN LA PETITE BANDE

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Stefaan De Clerck, stichter
 > Marc Vervenne, stichter

FONDS VRIENDEN VAN HET MAAS ZOMER FESTIVAL

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Christian Jacobs, Fondateur
 > André Wielemans, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN MUSIC FOR CHILDREN FESTIVAL 
FOUNDATION

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin

FONDS VRIENDEN VAN AUGUSTE ORTS

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Chantal De Smet, stichtster
 > Pieter Van Reybrouck, stichter

FONDS VRIENDEN VAN LES PETITS CHANTEURS DE BELGI-
QUE

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Reem Boustany, Fondatrice
 > Jehan de Lannoy, Fondateur

MAAtscHAPPeliJK engAge-
Ment

lOKAAl engAgeMent
VIS MON VILLAGE !

Jury
voorzitter
Xavier Delmon, coordinateur, cellule d’Animation du réseau 
wallon de Développement rural, tr@me scrl
Preselector
Marie Langhendries, coordinatrice, gAl culturalité en Hes-
baye brabançonne asbl

 > Anne-Marie De Moor, responsable de l’equipe condroz, 
Fondation rurale de Wallonie, Développement rural

 > Vincent Faber, Président groupe Don Bosco, iMP ciney
 > Annick Marchal, Biologiste, eco-conseillère, espace en-
vironnement

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Serge Schmitz, géographe, chargé de cours et Directeur, 
laplec, institut de géographie, Ulg

 > Florence Trum, Attachée, sPW -DgO3 - Direction du déve-
loppement rural, région Wallonne

BUURTEN OP DEN BUITEN

Jury
voorzitter
Peter Raymaekers, Docent, Uc leuven-limburg, groep ge-
zondheid en Welzijn, campus sociale Hogeschool Heverlee
Preselector
Joke Dekoninck, Programmaverantwoordelijke Buurtgerichte 
Projecten, samenlevingsopbouw West-vlaanderen

 > Paul De Ligne, Diensthoofd communicatie en Woordvoer-
der, vlM

 > Brigit Provoost, stafmedewerker, De lovie
 > Jeroen Vanhee, Medewerker leefmilieu-natuur-land-
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bouw-dierenwelzijn, vlaams Parlement
 > Anna Verhoeve, Medewerker, vrienden van de Zwalmse 
Dorpen

STEUNRAAD ANTWERPEN

Filantropisch comité
 > Tijl Bossuyt, Algemeen coördinator, vzw De veerman
 > Daniel Couvreur, senior Board Advisor, niBc Bank
 > Cécile Huyghe, Financieel Directeur, cargill europe
 > Kathy Lindekens, Journaliste & Projectleidster, vrt
 > Professor emeritus Josse Van Steenberge, stichter
 > Marc Van Goethem, Directeur, Bank Degroof

Uitvoerend comité
voorzitters
Graaf Buysse, erevoorzitter en ere-oprichter steunraad Ant-
werpen
Mark Leysen, stichter

 > Peter F. Anthonissen, gedelegeerd Bestuurder, Anthonissen 
& Associates

 > Marc De Geyter, senior Advisor economic relations, natio-
nale Bank van België

 > Luc Muylaert, senior Adviseur externe relaties, stad Ant-
werpen

 > Lea Swerts

STEUNRAAD OOST-VLAANDEREN

Uitvoerend comité
voorzitter
Johan Tack, Bestuurder van vennootschappen

 > Paul-Yvon Billiet, Owner, PY consult
 > Joris Bosschaert, Architect, JB concepts
 > Ronald Everaert, voorzitter, iJv-iFAs vzw
 > Marleen Mannekens, Bedrijfsrevisor,vennoot, eY (vanaf 
7/02/2017) 

 > René Mannekens
 > Professor Erik De Lembre, emeritus Hoogleraar, Ugent
 > Marc Ramault, Partner, crOssinternAtiOnAl
 > Alex Reyn, ere-Ambassadeur
 > Fernand Ronsse, Projectbeheerder, steunraad Oost-vlaan-
deren

 > Carine Stevens, Directeur cultuurdienst, stad gent
 > Georges Van Nevel, voorzitter raad van Bestuur, calidat
 > Luc Van Parys, vennoot storme,leroy,van Parys
 > Peter Vandekerckhove, ceO, KBl european Private Bankers 
(vanaf 7/02/2017) 

 > Jan Victor, Zeteldirecteur, nationale Bank van België

STEUNRAAD WEST-VLAANDEREN

Uitvoerend comité
voorzitster
Regine Dumolin, Bestuurder, nv Koramic Holding

 > Kristine Claeys, Westvlees nv
 > Pierre-Paul De Beir, gedelegeerd Bestuurder, nv tramanco, 
Honorary consul of France

 > Ludo Lievens, vennoot lievens & c°
 > Patrick Maselis, Bestuurder, nv Maselis
 > Frans Sercu, Bestuurder van vennootschappen
 > Guy Taillieu, voorzitter van de raad van Bestuur, OrAc (tot 
18/09/2017) 

 > Laurence Taillieu, corporate Director, OrAc (vanaf 
18/09/2017) 

 > Jean Van Marcke, voorzitter van de raad van Bestuur, nv 
van Marcke investments

 > Luc Van Rensbergen, Directeur, Kortrijk Xpo Meeting center
 > Xavier Vanneste, ceO brouwerij De Halve Maan
 > Jan Victor, Zeteldirecteur, nationale Bank van België

STREEKMOTOR 23 

Jury
voorzitter
Jan Briers

 > Stefanie Albers
 > Wim Beazar
 > Yves Dufour
 > Els Eeckhout
 > Xavier Goddaer
 > Wim Haesebeyt
 > Geert Joris
 > Dirk Otte
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Françoise Santens, Bestuurder van vennootschappen
 > Luc Seminck
 > Fons Wauters

STREEKFONDS EEN HART VOOR LIMBURG

Bestuurscomité
voorzitters
Stijn Coninx, regisseur
Stef Vandebroek, voormalig algemeen directeur, riMO lim-
burg

 > Johan Ackaert, Docent/Decaan, UHasselt
 > Sylvie Baert, Bestuurder, concentra nv (tot 1/05/2017) 
 > Kim Clijsters, gewezen toptennisster
 > Guido De Paepe, Afgevaardigd bestuurder, carglass (tot 
1/05/2017) 

 > Magda Deckers, Procesbegeleider flankerend onderwijsbe-
leid genk

 > Dirk Ector, Directeur, KBc
 > Mathi Gijbels, gedelegeerd Bestuurder, gijbels group
 > Frank Govaerts, vice President & general counsel europe, 
coca-cola enterprises

 > Hilde Houben-Bertrand, erevoorzitter, Provincie limburg
 > André Knaepen, ceO, cegeka nv
 > Willy Lenaers, voorzitter raad van Bestuur, concentra nv
 > Stephan Poelmans, commercieel Directeur, Krc genk (tot 
1/05/2017) 

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Ignace Schops, Directeur, regionaal landschap Kempen en 
Maasland vzw

 > Dominic Stas, Directeur, Mediahuis limburg, concentra nv
 > Jean-Paul Teyssen, Afgevaardigd bestuurder, carglass 
Belux (tot 1/05/2017) 

 > Bart Van Der Meersch, notaris
 > Koen Van Lishout, Zaakvoerder, commun.sense bvba

Jury
voorzitster
Viviane Michiels, gewezen coördinator, streekfonds een Hart 
voor limburg

 > Rita De Boeck, gepensioneerd adviseur Directie Mens, 
Provincie limburg

 > Magda Deckers, Procesbegeleider flankerend onderwijsbe-
leid genk

 > Mieja Engelen, verantwoordelijke Programmacel Directie 
Mens, Beleidscel Welzijn en Onderwijs, Provincie limburg

 > Dirk Janssen, stafmedewerker, Agentschap integratie en 
inburgering

 > Marc Reynders, Projectmedewerker onderwijs, Ukelila
 > Stef Vandebroek, voormalig algemeen directeur, riMO 
limburg

 > Johan Vanroye, Directeur, De regenbOog vzw

STREEKFONDS WEST-VLAANDEREN

Bestuurscomité
voorzitter
Jan Hooijmaaijer, gedelegeerd Bestuurder, Hoprom nv

 > Patricia Adriaens, gedelegeerd bestuurder Fribona nv, voor-
zitter Dienstencentrum gid(t)s
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 > Paul Breyne, eregouverneur, Provincie West-vlaanderen
 > Kristine Claeys, Westvlees nv
 > Bart Coopman, chef nieuws, Focus-wtv (Kortrijk)
 > Pierre-Paul De Beir, gedelegeerd Bestuurder, nv tramanco, 
Honorary consul of France

 > Francis De Nolf, Bestuurder, roularta Media group
 > Annemie Drieskens, voorzitster europese gezinsbond
 > Regine Dumolin, Bestuurder, nv Koramic Holding
 > Thomas Dusselier, notaris
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Karine Vandenberghe, stichtster

Jury
voorzitter
Marc Vermeulen

 > Bart Coopman, chef nieuws, Focus-wtv (Kortrijk)
 > Lien De Vos, regionale Welzijnscoördinator, Westhoekover-
leg

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Tiny Scheipers, Directeur, samenlevingsopbouw 
West-vlaanderen

 > Emmily Talpe, Zaakvoerder, talpe consult bvba
 > Rosita Vanmaele, ere-bedrijfsrevisor eY
 > Veerle Verfaillie

FONDS FAMILIE NICOLAS DEHU

Bestuurscomité
voorzitter
Emmanuel de Wilde d’Estmael, Avocat

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Philippe Michaelides, Directeur, French Desk cBc Banque, 
représentant du Fondateur

DELHAIZE FONDS

Bestuurscomité
voorzitter
Fons Van Dyck, Managing Director, think BBDO

 > Linda Boudry, Directeur, Kenniscentrum vlaamse steden
 > Françoise Burlet, senior vice President strategy & commer-
cial Development, Delhaize Belgium

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

Jury
voorzitster
Linda Boudry, Directeur, Kenniscentrum vlaamse steden
voorzitter
Harlan Koff, Directeur, laboratoire de sciences politiques, 
Unité de recherche iPse, Faculté des lettres, des sciences 
Humaines, des Arts et des sciences de l’education, Université 
de luxembourg
Onder-voorzitster
Anne Gauthier, chargée de mission et développement de 
projets, gaffi Asbl

 > Arnaud Bilande, chargé de projets, Periferia
 > Françoise Bonert, conseillère de direction, Ministère 
de l’Agriculture, de la viticulture et de la Protection des 
consommateurs, luxembourg

 > Ward Bosmans, voorzitter, Buurtcomité Heffen (Mechelen), 
Freelance journalist

 > Eefje Cottenier, voorzitster, De stuyverij
 > Anita Helpiquet, Directrice, comité de liaison des Associati-
ons d’etrangers (clAe)

 > Vincent Leonard, Directeur, gABs
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Letty Reichling, Assistante sociale, lycée technique du 
centre, luxembourg

 > Abdelfattah Touzri, conseiller scientifique, Université Ou-
verte de la Fédération Wallonie-Bruxelles

 > Robert Urbé, Président du comité de direction et porte-paro-
le, caritas luxembourg

 > Stef Vandebroek, voormalig algemeen directeur, riMO 

limburg
 > Raf Verbruggen, stafmedewerker breed jeugdbeleid, De 
Ambrassade

 > Elvire Wintgens, referentin, Jugendbüro der Deutschspra-
chigen gemeinschaft

FONDS ALAIN DE PAUW

Bestuurscomité
voorzitster
Francine Deville, Fondatrice
voorzitter
Alain Deneef, intendant Brussels Metropolitan (vanaf 
13/09/2017) 

 > Ashraf Amari (vanaf 1/09/2017) 
 > Alain De Pauw, Fondateur
 > Stéphanie De Pauw-Dilley (vanaf 1/09/2017) 
 > Serge Noël, Directeur, interpôle
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > An Van Damme, voormalig Directeur, Jes

Jury
voorzitster
Francine Deville, Fondatrice

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Ashraf Amari
 > Alain De Pauw, Fondateur
 > Stéphanie De Pauw-Dilley
 > Serge Noël, Directeur, interpôle
 > An Van Damme, voormalig Directeur, Jes

FONDS EUROPESE WIJK

Bestuurscomité
voorzitter
Bernard Cardon de Lichtbuer, voorzitter

 > Eric Corijn, Professor, vUB
 > Leen De Spiegelaere, coördinator, Brussels Kunstenoverleg
 > Alain Deneef, intendant Brussels Metropolitan
 > Xavier Denis, cOO, cofinimmo
 > Hugues Duchâteau, Administrateur délégué, stratec
 > Serge Fautré, ceO, Ag real estate
 > Marnix Galle, voorzitter immobel
 > Stéphan Sonneville, Administrateur délégué, Atenor group
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

 > Michel Van Roye, coordination Bruxelles - europe

FONDS ANDRÉ HABAY

Bestuurscomité
voorzitter
Gilles Dombrecht, Directeur, centre culturel de Jodoigne

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > André Habay, Fondateur

FONDS HABBEKRATS

Bestuurscomité
voorzitter
Jan Toye, voorzitter, Diepensteyn nv

 > Henry de Giey, ceO cDM Belgique (la Belgique gourmande)
 > Michel Moortgat, ceO, Duvel-Moortgat nv
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Guido Van Herpe, ceO la lorraine
 > Chris Van Lysebetten, stichter vzw Habbekrats

FONDS IVENS-BOONS

Bestuurscomité
voorzitter
Carl Schockaert, voormalig Ondervoorzitter, voka Mechelen, 
voormalig voorzitter, industriegroep Mechelen-noord, voorzit-
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ter, vlaamse Jonge Ondernemingen
 > Myriam Boons, stichtster
 > Willy Ivens-Boons, stichters
 > Guido Knops, eredirecteur, Koning Boudewijnstichting, 
voorzitter, Pastorale ploeg van O.-l.-vrouw o/d Dijle

FONDS URBAN INNOVATION LAB 

Jury
voorzitter
Eric De Jonge, Directeur, BOn, Onthaalbureau inburgering 
Brussel

 > Steven Degraeve, lector sociaal Werk, erasmus Hoge-
school Brussel

 > Thierry Goossens, Accountmanager stadsprojecten, vlaam-
se overheid

 > Myriam Stoffen, Directeur, Zinneke vzw
 > Liselotte Vanheukelom, coördinator jeugdwerk, Jes Brussel

FONDS VAN WONTERGHEM-DE BRABANDERE

Bestuurscomité
voorzitter
Johan Vandenbulcke, erevrederechter te ieper

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Luc Ghesquière, notaris te ieper

Jury
voorzitster
Jennie Vanlerberghe, Journaliste, voorzitster Moeders voor 
vrede

 > Kristof Jonckheere, Artistiek coördinator

FONDS VRIENDEN VAN HET HERMAN DE CROO CENTRUM

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Gaston Cosyns, stichter
 > Cigdem Ozbek-Braeckman, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN HET GULDENSPORENCOLLEGE

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Paul De Clerck, stichter
 > Georges Van Nevel, voorzitter raad van Bestuur, calidat
 > Ronny Verhelle, stichter

FONDS VRIENDEN VAN MAKS

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Carina Haesen, stichtster
 > Marie-Thérèse Jacobs, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN RINGLAND

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Erik Greeve, stichter

 > Christian Leysen, stichter
 > Marc Pirenne, stichter
 > Dré Smessaert, stichter
 > Jan van den Nieuwenhuijzen, stichter

FONDS VRIENDEN VAN DE ROMA

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Aissa Asma Ould, stichtster
 > René Van Loon, stichter
 > Robert Van Opstal, stichter

OBservAtOriUM vAn verenigingen 
en sticHtingen

OBSERVATORIUM VAN DE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

Begeleidingscomité
voorzitter
Nicolas Hollanders, consultant

 > François Billen, chef de Division dépôts et diffusion, centra-
le des Bilans, Banque nationale De Belqique

 > Diletta Brignoli, coordinatrice, Fédération belge des Fonda-
tions Philanthropiques

 > Benjamin Cocriamont, coordinateur, Jeunes & libres asbl
 > Kristel De Roy, Adviseur, verso
 > Patrick Debucquois, secrétaire général, caritas en Belgique 
francophone et germanophone

 > Eva Hambach, Directeur, vlaams steunpunt voor vrijwilli-
gerswerk

 > Caroline Jansen, responsable de la cellule recherche, 
Unipso

 > Arnout Justaert, Directeur, ngo-federatie vzw, vlaamse fede-
ratie van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking

 > Bernadette Lambrechts, Administratrice générale, service 
Public Francophone Bruxellois (vanaf 18/07/2017) 

 > Michel Lorge, Deputy executive director, Fund raising 
Director at UniceF Belgium - vice Président of the Associa-
tion pour une Éthique in Fund raising

 > Sile O’Dorchai, Directrice scientifique, institut Wallon de 
l’evaluation, de la Prospective et de la statistique

 > Emmeline Orban, Plateforme francophone du volontariat, 
secrétaire générale

 > Guy Pauwels, Adjunct van de Directeur, studiedienst van de 
vlaamse regering

 > Jos Sterckx, Directeur, Kenniscentrum sociale economie 
vzw

 > Bart Verhaeghe, Beleidscoördinator, verenigde verenigingen

ventUre PHilAntHrOPY
VENTURE PHILANTHROPY FONDS

Begeleidingscomité
voorzitter
Jean-Charles Vanden Branden, Partner, Bain&company

 > Guy Bertels, chairman of the Board, vinci energies Belgium
 > Baudouin De Cannière, Bestuurder, stichting gillès, senior 
executive Hazel Haertwood

 > Lieve Herijgers, Directeur, Broederlijk Delen
 > Alex Parisel, directeur général, Partenamut
 > Kaat Peeters, Directeur, sociale innovatiefabriek
 > Luc Tayart de Borms, Administrateur délégué, Fondation 
roi Baudouin

 > Caroline Thijssen, Head of sustainable and responsible 
development BnP Paribas Fortis, representative of BnP 
Paribas Fortis

 > Ignace Van Doorselaere, ceO neuhaus en stichter Fonds 
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One child One Dream
 > Michel Van Hemele, Managing partner essensys
 > Virginie Xhauflair, Assistant Professor, Baillet latour chair 
in social investment and Philanthropy, PhD in Management, 
centre for social economy, Hec Management school - Uni-
versity of liege

Bestuurscomité
voorzitter
Baron Marquet, Directeur général, UniceF Belgique

 > Marie-Caroline Collard, Directrice, solidarité des Alternati-
ves Wallonnes

 > Monique Huyge, Directeur, Flexpack
 > Danny Jacobs, Directeur, Bond Beter leefmilieu vlaanderen
 > Serge Raicher, co-Fondateur, evPA
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

 > Ignace Van Doorselaere, ceO neuhaus en stichter Fonds 
One child One Dream

 > Jean-Charles Vanden Branden, Partner, Bain&company
 > Kristiaan Vander Velpen, Adviseur, Docent innovatie en 
Ondernemerschap in verschillende business schools

 > Walter Verbeke, Director corporate strategy, euroclear Bank
 > Stéphane Vermeire, general Manager Private Banking & 
Wealth Management, BnP Paribas Fortis

 > Virginie Xhauflair, Assistant Professor, Baillet latour chair 
in social investment and Philanthropy, PhD in Management, 
centre for social economy, Hec Management school - Uni-
versity of liege

Investment Committee
voorzitter
Guy Bertels, chairman of the Board, vinci energies Belgium
Onder-voorzitter
Danny Vercauteren, Directeur, Kringwinkel Antwerpen

 > Valérie de Gheldere, socially responsible investment speci-
alist, BnP Paribas Fortis Private Banking

 > Kristel De Roy, Adviseur, verso
 > Koenraad Depauw, Director, Onafhankelijk leven
 > Damien Dierckx, senior Project & csr Manager, Pwc Belgi-
um bcvba

 > Dany Drion, Directeur général, Ateliers Jean Del’cour
 > Flora Kocovski, investment Manager, sOWecsOM (sriW)
 > Kurt Peleman, Managing Director, european venture Philan-
thropy Association

 > Isabelle Poppe, teamcoördinator, evA
 > Claire Sourdin-Lainé, coordinatrice, schola UlB
 > Bernard Uyttendaele, ceO, evPA
 > Alexander Veithen, Partner - Advisory - corporate Finance, 
BDO corporate

 > Walter Verbeke, Director corporate strategy, euroclear Bank
 > Raph Verbruggen, Member of the Management committee, 
responsible for Business Development relations sBs

FONDS VINCI

Bestuurscomité
 > Guy Bertels, chairman of the Board, vinci energies Belgium
 > Christian Caye, Délégué au développement durable, Fonda-
tion vinci pour la cité

 > Marc Lemaire, Managing Director, vinci energies Belgium
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Patrick Sapy, Administrateur Délégué et Directeur général, 
microstart

Jury
voorzitter
Patrick Sapy, Administrateur Délégué et Directeur général, 
microstart

 > Bart Artois, Human resources Director, vinci energies 
Belgium

 > Adinda Bisschop, Hr Business Partner, Actemium
 > Karima Boutliss, Opbouwwerker, sociaal Huis
 > Constance de Castelnau, responsable essaimage et com-

munication, Fondation vinci pour la cité
 > Frédéric Mayné, Managing Director, cegelec infra technics
 > Luc Michils, Bouwdeskundige, stichter van het Fonds 
vriend van sprinkle

 > Paul Stessens, Directeur, De Kringwinkel Hageland
 > François Xhaard, Permanent, concertation des Ateliers 
d’insertion Professionnelle et sociale

AnDere vOrMen vAn OnDersteU-
ning vAn De BUrgersAMenleving

GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES

Jury
voorzitster
Anissa Ouertani, réseau des consommateurs responsables, 
chargée de mission (vanaf 1/03/2017) 

 > Gauthier De Wulf, conseil de la Jeunesse, chargé des 
commissions Participation, citoyenneté et emploi (vanaf 
1/03/2017) 

 > Hélène Derbaudrenghien, UniPsO, conseillère et chargée 
de communication (vanaf 1/03/2017) 

 > François-Olivier Deveaux, Formateur, réseau transition 
(vanaf 1/07/2017) 

 > Thierry Dupièreux, les editions de l’Avenir, rédacteur en 
chef (vanaf 1/03/2017) 

 > Philippe Jadot, la Besace asbl, Administrateur-délégué 
(vanaf 1/03/2017) 

 > Sébastien Laoureux, Département de Philosophie, Universi-
té de namur, Professeur (vanaf 1/03/2017) 

 > Emmeline Orban, Plateforme francophone du volontariat, 
secrétaire générale (vanaf 1/03/2017) 

 > Claudio Pescarollo, groupe Animation de la Basse-sambre 
asbl, Administrateur-délégué (vanaf 1/03/2017) 

FONDS AIDER AUTRUI

Bestuurscomité
voorzitter
Comte Baudouin du Parc Locmaria, Fondateur

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Comte Emmanuel de Limburg Stirum
 > Comte Jacobs de Hagen, Honorary chairman, Delhaize 
group, Honorary chairman, UcB, Honorary chairman, BUsi-
nesseUrOPe, the confederation of european Business

AISEC FUND

Bestuurscomité
 > Jean Choplin, Fondateur
 > Arnould de la Boulaye, Fondateur
 > Victor Loewenstein, Fondateur
 > Luc Tayart de Borms, Administrateur délégué, Fondation 
roi Baudouin

FONDS AMÉLIE

Bestuurscomité
voorzitter
Marc Elvinger, Avocat, Membre de la commission consulta-
tive des droits de l’homme (grand-Duché du luxembourg)

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Marc Crochet, Directeur des Opérations, croix-rouge 
luxembourgeoise

 > Paul Wilwertz, conseiller de Direction, Banque de luxem-
bourg

FONDS AUBRAC

Bestuurscomité
voorzitter
Bernard Mommens, secretary general and Member of the 
Management Board of the Banque internationale in luxem-
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bourg (Bil)
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Le Fondateur

FONDS AW

Bestuurscomité
voorzitter
Thomas Gergely, Professeur à l’UlB, Facultés de Philosophie 
et sciences sociales, directeur de l’institut d’etudes du Judaïs-
me, centrale d’Oeuvres sociales Juives

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jean-Marie Verschueren, Avocat

FONDS AGNÈS EN PIERRE G. BERNARD

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Agnès Bernard, Fondatrice
 > Michael Schelfhout, team coach & Private Banker entre-
preneurs chez BnP Paribas Fortis

FONDS FLORE BERTRAND

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Fontainas, Historienne de l’art

FONDS LOUIS BOURDON

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Fontainas, Historienne de l’art

FONDS DOKTER JULES BOUTS

Bestuurscomité
voorzitter
Ivo Clerickx, gedelegeerd Bestuurder, rcA group nv

 > Johan Decroos, Docent, HOWest
 > Ellen Dereymaecker, coördinator, Zuiddag (tot 31/12/2017) 
 > Jolien Vanden Wyngaert, coördinator Youca
 > Jan Vander Elst, Financieel Adviseur, Koning Boudewijn-
stichting

FONDS BRAET-BUYS-BARTHOLEMUS

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Anne-Marie Schoorman, notaris te gent

FONDS CAMINO

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Stephan Kinsch, Fondateur, ceO Bebop sArl

FONDS CHRYSALIDE

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Donatienne de Fays, Fondatrice
 > Emmanuel de Wilde d’Estmael, Avocat

FONDS CLAIRE EN JACQUES

Bestuurscomité
voorzitter
Philippe le Hodey, Administrateur-délégué chez stratel sA

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jacques Bouriez, Fondateurs
 > Claire Bouriez-Bardinet, Fondatrice

FONDS RAADSHEER CARLOS DANEELS

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Bruno Claus

FONDS DOMINIQUE DE GRAEVE

Bestuurscomité
voorzitter
Graaf Herman Van Rompuy, Minister van staat, erevoorzitter 
van de europese raad, voormalig eerste minister van België, 
voorzitter van de european Policy centre

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Baron Jan Huyghebaert, stichter
 > Marie-Anne De Graeve, vertegenwoordigster van de stich-
ters

 > Robert Jonckheere, eredirecteur-generaal, Fortis Bank

Jury
 > Kirsten De Mulder, stafmedewerker vorming Professionals, 
vlaamse stichting verkeerskunde

 > Christine Heine, Premier ingénieur, Bruxelles Mobilité & 
responsable des PDs (Plan de déplacement scolaires) en 
région Bruxelloise

 > Maryam Kechiche, Attachée - volet sensibilisation et éduca-
tion à la sécurité routière

 > Helmut Paris, verkeerspsycholoog, Afdeling Beleid Mobili-
teit en verkeersveiligheid, vlaams Ministerie van Mobiliteit 
en Openbare Werken

 > Olivier Quisquater, Police de la route, responsable des 
émissions contacts, rtBF

 > Bénédicte Vereecke, cellule éducation – Département com-
munication, institut Belge pour la sécurité routière

FONDS ALBERTE DELFERIÈRE

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

FONDS ANNA DESTREBECQ

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

FONDS D.V.

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Serge Vanderstraeten, Fondateur
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FONDS FRUIT DE DEUX VIES

Bestuurscomité
voorzitter
Jean-Marie Flament, représentant de la Fondatrice

 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS GÉNÉRATION FUTURE

Bestuurscomité
voorzitster
Fabienne Goffin

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Gisèle De Meur, Professeur émérite en Mathématiques 
pour les sciences sociales et politiques, Université libre de 
Bruxelles

 > Romy De Weerdt

FONDS GO2LEARN

Bestuurscomité
voorzitter
Eric Lonbois, voorzitter, Fonds go2learn

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Bekx, stichtster
 > Bob Elsen, stichter, Afgevaardigd Bestuurder Joker

GREEN.ER

Bestuurscomité
voorzitter
François Cornelis

 > Bruno Cession, Administrateur, recytyre
 > Chris Lorquet, ceO, recytyre
 > Rainer Odenthal, Directeur commercial, Michelin
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS VAN HET HART - BEDRIJFSFONDS OPGERICHT 
DOOR BELFIUS

Bestuurscomité
voorzitster
Moniek Delvou

 > Rudi Aerts, senior Wealth Manager, Belfius Bank
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Alexandra Van Hemeldonck, secrétaire générale, Belfius 
Foundation

FONDS PIERRE EN SIMONE IVENS

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Fontainas, Historienne de l’art

FONDS MONSEIGNEUR JEAN JADOT

Bestuurscomité
voorzitter
Philippe Stroobant, Administrateur de sociétés

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Geoffroy Cruysmans, Avocat, eurothemis

FONDS LAMBERT-LENOIR

Bestuurscomité
voorzitter
Maître Juan Verlinden, Avocat

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Yvonne Lambert, Fondatrice

 > Alain Leclercq, représentant de la Fondatrice, scrl Dexia 
Woluwé

FONDS JUUL LAMBRECHTS

Bestuurscomité
voorzitter
Eugeen Van Lent, voormalig Directeur, cultuurcentrum ter 
Dilft

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Juul Lambrechts, stichter, gedelegeerd Bestuurder, lam-
brechts studeont nv

 > Walter Van Den Neucker, voormalig Beheerder, steenbakke-
rijmuseum van de rupelstreek

LIEFDADIGHEIDSFONDS BRUSSEL

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > La Fondatrice
 > Yves Niego, représentant de la Fondatrice

FONDS LUCIE EN MONIQUE LOUETTE

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Lucie Louette, Fondatrice
 > Monique Louette, Fondatrice

LUCHTKASTEELFONDS

Bestuurscomité
voorzitter
Henk Van Hootegem, Adjunct-coördinator, steunpunt tot 
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale 
uitsluiting

 > Guido Knops, eredirecteur, Koning Boudewijnstichting, 
voorzitter, Pastorale ploeg van O.-l.-vrouw o/d Dijle

 > Bart Van Doorsselaere, Ambtenaar bij de vlaamse gemeen-
schap

 > Etienne Van Nieuwenhuyze, gepensioneerde Jongerenbe-
geleider in bijzondere jeugdzorg

 > Steven Vromman, Directeur, ecolife

FONDS MAJANY

Bestuurscomité
voorzitter & stichter
Claude Meiers, Directeur Honoraire Banque Degroof luxem-
bourg

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Andrée Bindels, Kfnowledge & Pr - Union des entreprises 
luxembourgeoises

 > John Li, independent Director
 > Laurent Meiers

FONDS MAREDSOUS

Bestuurscomité
voorzitter
Claude d’Aspremont-Lynden, Professeur à l’Ulc, Faculté des 
sciences économiques, sociales et politiques

 > Abbé Bernard Lorent, Abbé de Maredsous
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Tanguy Philippart de Foy, Administrateur délégué, KnK
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FONDS MARIE-JOSÉ MARTIN

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Patricia De Poortere
 > Réginald De Poortere
 > Winnie De Poortere

FONDS MOULAERT-LALOUX

Bestuurscomité
voorzitter
Dominique Eeman, Président du Fonds Moulaert-laloux

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Catherine Moulaert
 > Dominique Moulaert
 > Marie-Pierre Moulaert
 > Emmanuelle Pacco-Moulaert, Fondatrice

FONDS MULTIÂGES

Bestuurscomité
voorzitster
Anne Libbrecht Gourdet

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Baudouin Harmant, Past-président du conseil d’administra-
tion cHc liège

 > Hughes Libbrecht, Fils de la Fondatrice
 > Thierry Maertens de Noordhout
 > Bénédicte van Cutsem, commerçante indépendante

FONDS OASIS EUREKA

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Soeur Marie-Philippe, Fondatrice
 > Marie Mevisse, vertegenwoordigster van de stichtster

FONDS MARGARETA OCH SIXTEN VON ZWEIGBERGK

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Michel Francou

FONDS PAI LENNART SCHMIDT

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Sönke - Thea Schmidt - Emmerling, Fondateur & Fondatrice

FONDS PIANTRO VOOR DE ANTROPOSOFISCHE WERKGE-
BIEDEN

Bestuurscomité
voorzitter
Werner Govaerts, gedelegeerd Bestuurder, via libra

 > Jan Borghs, Directeur, Widar
 > Peter Depraetere, Beleidsmedewerker, Federatie steiner-
scholen

 > Guido Knops, eredirecteur, Koning Boudewijnstichting, 
voorzitter, Pastorale ploeg van O.-l.-vrouw o/d Dijle

 > Chris Maryns, Bestuurder, Mercurius

FONDS PLATEFORME.LU

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > François Dorland, Fondateur, conseil de dirigeants
 > Stephan Kinsch, Fondateur, ceO Bebop sArl
 > Marco Morgante, coordinator club APM Mansfeld, APM 
Association pour le progrès du management, luxembourg

 > Hans Christian Weidenhammer, Fondateur
 > Johanna Eleonore Zeyen, Fondatrice

FONDS PRO VERITATE

Bestuurscomité
 > Jean-Marie Flament, représentant de la Fondatrice
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS JOSEPH SCHEPERS - GERMAINE LIJNEN

Bestuurscomité
voorzitter
Guido Gryseels, Algemeen Directeur, Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Rita Schepers, stichtster
 > Stefan Schepers, stichter

SILVER BABY FUND

Bestuurscomité
voorzitster
Judith Tshibangu, Management consultant

 > Zoe Agios
 > Luc Tayart de Borms, Administrateur délégué, Fondation 
roi Baudouin

 > Simone Trocherie-Serny, Fondatrice

FONDS STELDUST

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jean-Marie Lausberg

FONDS JOZEF VAN AMMEL

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin

FONDS PIERRE VAN DER MERSCH

Bestuurscomité
voorzitter
Frédéric Veldekens, Fondateur

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Pierre van der Mersch, Président honoraire, Brederode sa, 
Fondateur

FONDS JO VANHECKE

Bestuurscomité
voorzitster
Monique Deknop, ex-voorzitster Directiecomité Binnenlandse 
Zaken

 > Pierre Bilic, secretaris-generaal sportspress
 > François De Keersmaecker, gewezen voorzitter van de 
KBvB (tot 24/06/2017) 

 > Paskal Debusschere, vriend van Jo vanhecke
 > Heidi Deridder, Attaché preventie en sociale inclusie, FOD 
Binnenlande Zaken

 > Pierre François, ceO Proleague

Jury
voorzitter
Wouter Van Bellingen, Directeur, integratiepact

 > Pascal Alexandre, chef du service sportif national de l’Ave-
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nir
 > An De Kock, corporate social responsibility KBvB/UrBFsA
 > Dominique Geenens, vriend van Jo vanhecke
 > Harlof Geryl, Hoofdinspecteur Bureau sport, Federale Politie
 > Thierry Pastur, Directeur, asbl Football etudes Familles 
Anderlecht

 > Emmanuelle Poznanski, coordinatrice de la Maison des 
jeune le Bazar

 > Stijn Van Bever, csr manager, Proleague

FONDS BARON JEAN CHARLES VELGE

Bestuurscomité
voorzitter
Baron De Wilde, voormalig bestuurder, Bekaert nv

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Baudouin Velge, Fondateur
 > Christophe Velge, Fondateur, Managing Director Axis
 > Edouard Velge, Fondateur
 > François Velge, Fondateur
 > Henri-Jean Velge, Fondateur, corporate vice President 
Bekaert

 > Hubert Velge, Fondateur

FONDS LEONA VERSCHUEREN

Bestuurscomité
voorzitster
Nadia Wera, Adviseur Personal & Private Banking, triodos 
Bank

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > De Stichtster

FONDS PHILIP VLEUGELS

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Fontainas, Historienne de l’art

FONDS ELISABETH VREVEN

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Fontainas, Historienne de l’art

FONDS M. WAEYENBORGHS

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Fontainas, Historienne de l’art

WELLBEING FUND

Bestuurscomité
voorzitter
Pierre-Paul De Schrevel, gérant, gOOD45

 > Ludwig Forrest
 > Sandrine Woitrin, Fondatrice

FONDS WIBI

Bestuurscomité
 > Maria Celis, stichtster
 > Joris De Roo, stichter

 > Nadine Ringoot, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN ASSOCIATION POUR LES NATIONS 
UNIES

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Colette Braeckman, Fondatrice

FONDS VRIENDEN VAN BANK DEGROOF FOUNDATION

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jean-Loup Libeert, Fondateur
 > Alain Schockert, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN DE EVENS STICHTING

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Daniel Kropf, Fondateur
 > Marie-José Van Uffel, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN EX-CHANGE

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Wilfried Saelens, stichter
 > Greet Van Obberghen, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN EXENTRA

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Stephan Géron, stichter
 > Serge Hannecart, stichter
 > Koen Ringoot, stichter
 > Véronique Thenaers, stichtster
 > Bénédicte Vande Vyvere, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN HUMAN RIGHTS WATCH

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Janneke Dreesmann, stichtster
 > Christophe Tanghe, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN IPIS

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Tim Alloo, stichter
 > Wanglen Leue, stichtster
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FONDS DES AMIS DE L’INSTITUT DES ETUDES DU JUDAÏS-
ME

Bestuurscomité
voorzitter
Jean-Marie Verschueren, Avocat

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Thomas Gergely, Professeur à l’UlB, Facultés de Philosop-
hie et sciences sociales, directeur de l’institut d’etudes du 
Judaïsme, centrale d’Oeuvres sociales Juives

 > Professeur émérite Guy Haarscher, Professeur ordinaire 
émérite de la Faculté de philosophie et lettres et de la Facul-
té de droit de l’UlB, Fondateur

 > Georges Reichenberg, Administrateur de l’institut d’etudes 
du Judaïsme, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN DE OPTIMISTENBOND

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Kris Erard, stichter
 > Princesse Anne de Ligne

OVK

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Bernard Dewit, Fondateur
 > Frank Hutsebaut, stichter
 > Noël Muylle, stichter
 > Astrid Rubbens, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN DE STICHTING JEAN-FRANÇOIS 
PETERBROECK: JEUGD IN ONTWIKKELING

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Gaëlle De Vos, Fondatrice, corporate Philanthropy, solvay
 > Cécilia Lahaye, Fondatrice

FONDS VRIENDEN VAN RONDOM GEZIN

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Ilse Cornu, stichtster
 > Herman Cosijns, stichter
 > Anthony Frison, stichter
 > Arthur Luysterman, stichter, monseigneur

FONDS VRIENDEN VAN SAINT-ANDRÉ EN SAINT-PHILIPPE

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Olivier Jamar, Fondateur
 > Quentin Morelle, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN SAMILIA

Bestuurscomité
voorzitter
Maître François-J. Masquelin, Avocat, Blitz, de callataÿ, gold-

schmidt & Associés
 > Comte Arnoud de Pret Roose de Calesberg, Fondateur
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin
 > Thierry Speeckaert, Fondateur

FONDS DES AMIS DE SOLIDARCITÉ

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Benoît de Decker de Brandeken, Fondateur
 > Annick Sondag-d’Ursel, Fondatrice
 > Anne Van der Plancke, Fondatrice

FONDS VRIENDEN VAN SPES-FORUM

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jan Boulogne, stichter

FONDS VRIENDEN VAN TOOLBOX

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Alexis du Roy de Blicquy, Fondateur
 > Raymond Vaxelaire, Fondateur
 > Fanny Verhauwaert, lid

FONDS VRIENDEN VAN TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
BELGIUM

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jacques Bredael, Fondateur
 > Jacques Levy-Morelle, Membre, tiers indépendant
 > Mathieu Maes, Membre

leeFMilieU - MAAtscHAPPeliJKe 
PrOBleMen WAArBiJ Dieren ZiJn Be-
trOKKen

FONDS DUURZAAM MATERIALEN- EN ENERGIEBEHEER

Bestuurscomité
voorzitster
Helga Van der Veken, senior sustainability Advisor, corporate 
sustainability, KBc groep nv

 > Kris Bachus, Projectleider, K.U.leuven - Hoger instituut voor 
de Arbeid, Onderzoeksgroep Duurzame Ontwikkeling

 > Inge Baertsoen, communications Manager Belgium, inda-
ver

 > Gilbert Cant, Afgevaardigde, ABllO Actiecomité vzw
 > Daniel Dirickx, Directeur svex - Plantmanager Doel, indaver 
(vanaf 1/01/2017 - tot 30/11/2017) 

 > Bram Dousselaere, coördinator Algemene Zaken, Finan-
ciën en Personeel, Bond Beter leefmilieu vlaanderen (tot 
30/11/2017) 

 > Danny Jacobs, Directeur, Bond Beter leefmilieu vlaanderen
 > Nik Meeusen, netwerkmanager Bond Beter leefmilieu 
(vanaf 1/12/2017) 

 > Wim Ooms, Plant Manager Doel, indaver (vanaf 1/12/2017) 
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Erik Rombaut, Docent ecologie en Milieukunde, Hoger 
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Architectinstituut sint-lucas en Katholieke Hogeschool 
sint-lieven

 > Jorn Verbeeck, Directeur Dienst Milieu en Klimaat - Depar-
tement Duurzame stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen, 
stad gent

Jury
voorzitter
Kris Bachus, Projectleider, K.U.leuven - Hoger instituut voor 
de Arbeid, Onderzoeksgroep Duurzame Ontwikkeling

 > Dirk Bogaert, Kabinetschef bij de gentse schepen voor 
Milieu, Klimaat, energie en noord-Zuid - stad gent

 > Jessika De Lille, Projectmedewerker Bond Beter leefmilieu
 > Lieven d’Hont, Oprichter Wijdelen vzw (Peerby)
 > Tine Hens, Journaliste
 > Els Heyvaert, environment manager BAc
 > Lisa Huylebroeck, netwerkmedewerker Bond Beter leefmi-
lieu

 > Jeffrey Matthijs, coördinator Autodelen.net
 > Katrijn Siebens, celhoofd Bedrijven, afdeling Afval- en 
Materialenbeheer Bedrijven, Openbare vlaamse Afvalstof-
fenmaatschappij

 > Antoon Soete, Manager strategy & Policy services 3e
 > Rosine Van Oost, Deskundige educatie voor duurzame 
ontwikkeling

 > Luk Vandaele, gewezen departementshoofd “Hygrothermie, 
energie en binnenklimaat” WtcB

 > Jan Vannoppen, Directeur velt
 > Miguel Vertriest, Beleidsmedewerker netwerk Duurzame 
Mobiliteit

 > Tomas Wyns, Project researcher environment and sustai-
nable Development ies, vUB

FONDS GABRIELLE FRANÇOIS

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Nathalie Fontainas, Historienne de l’art

FONDS MARGUERITE GROTARD EN HENRI MASSET

Bestuurscomité
voorzitter
Fernand de Donnea, Président honoraire de cBc banque et 
assurance,  administrateur de l’asbl Friends of europe

 > Nicole Horemans, Belfius Banque sa
 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS HOOGVELD

Bestuurscomité
voorzitter
Danny Jacobs, Directeur, Bond Beter leefmilieu vlaanderen

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jo Verwimp, stichter, Fonds Hoogveld

Jury
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Etienne Cléda, Directeur, empreintes asbl
 > Danny Jacobs, Directeur, Bond Beter leefmilieu vlaanderen
 > Cecile Sillis, stichtster, Fonds Hoogveld
 > Jo Verwimp, stichter, Fonds Hoogveld

FONDS HUGO INTERNATIONAL FOR RESPECT AND DIGNITY 
WITH ANIMALS

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > La Fondatrice
 > Sonja Van Tichelen, experte
 > Marlene Wartenberg, experte

MYPLAYGREEN - TIMBERLAND - MILANO

Jury
voorzitster
Lucia Martina, segretario generale Fondazione lang italia

 > Federico Beffa, Program Officer Fondazione cariplo
 > Chiara Bisconti, Director of the department well-being and 
inclusion - nestlè

 > Emanuele Bompan, environmental journalist
 > Marcello Magoni, Architect / researcher / professor Polite-
cico University Milaan

 > Barbara Meggetto, Presidente legambiente lombardia 
Onlus

MY PLAYGREEN. CREATING ACCESS TO TREES AND 
GREENSPACES IN URBAN ENVIRONMENTS

Jury
voorzitter
Julian Smith, lawyer for Farrer & co

 > Beth Collier, Founder at Wild in the city
 > Chris Collins, Horticulturalist
 > Martin Crabbe, chair of the london sustainable schools 
Forum

 > Mathew Frith, Deputy ceO at the london Wildlife trust
 > Frieda Metternich, Project Manager at green coalition
 > Kate Sheldon, Development Director at trees for cities

FONDS PROFESSOR T. VAN AUTENBOER

Bestuurscomité
voorzitter
Jean Poesen, Hoogleraar, Departement Aard- en Omgevings-
wetenschappen, KU leuven

 > Dokter | Emeritus professor Tony Van Autenboer, geoloog, 
mede-oprichter van het Fonds

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting
 > Jos Sterckx, vertegenwoordiger van de stichter, Manager 
Bc Overpelt

 > Jan Vliegen, senior vice President, cobalt & specialty Mate-
rials, UMicOre

FONDS SIMONE VAN MOSSEVELDE

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jean-Paul Collette

FONDS VRIENDEN VAN GREENFACTS

Bestuurscomité
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jacques de Selliers, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN PAIRI DAIZA FOUNDATION

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Bruno Demoulin, Fondateur
 > Françoise Gilson, Fondatrice
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DUitstAlige geMeenscHAP

DUitstAlige geMeenscHAP
FONDS ALFONS PANKERT EN CLÄRCHEN DENEFFE

Bestuurscomité
voorzitter
Chevalier Noël, vice-Président honoraire, Fondation roi 
Baudouin, consul honoraire d’Allemagne à eupen, Président, 
groupe nMc & Hec-liège, vorsitzender des Fonds rose-
wick-Keutgen und des Fonds Pankert-Deneffe

 > Elisabeth De Vuyst-Pankert, représentante des Fondateurs
 > Docteur Lily Deneffe, représentante des Fondateurs
 > Catherine Heinen-De Vuyst, représentante des Fondateurs
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

FONDS MARIE-LUZIA EN NIKOLAUS KLEIS

Bestuurscomité
voorzitter
Chevalier Noël, vice-Président honoraire, Fondation roi 
Baudouin, consul honoraire d’Allemagne à eupen, Président, 
groupe nMc & Hec-liège, vorsitzender des Fonds rose-
wick-Keutgen und des Fonds Pankert-Deneffe

 > Andy Backes
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

FONDS ROSEWICK-KEUTGEN

Bestuurscomité
voorzitter
Chevalier Noël, vice-Président honoraire, Fondation roi 
Baudouin, consul honoraire d’Allemagne à eupen, Président, 
groupe nMc & Hec-liège, vorsitzender des Fonds rose-
wick-Keutgen und des Fonds Pankert-Deneffe

 > Danny Havenith, Directeur-adjoint, st. nikolaus Hospital, 
eupen

 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

AFriKA en OntWiKKelings-
lAnDen

KOning BOUDeWiJnPriJs vOOr Ont-
WiKKeling in AFriKA

KONING BOUDEWIJNPRIJS VOOR ONTWIKKELING IN AFRI-
KA

Selectiecomité
voorzitter
Koen Vervaeke, Directeur voor Afrika, europese Dienst voor 
extern Optreden

 > Fouad Abdelmoumni, consultant en développement et 
microfinance

 > Nathalie Delapalme, executive Director, Mo ibrahim Foun-
dation

 > Anissa E.Hassouna, Former executive Director, Magdi Ya-
coub Foundation, Member of the egyptian Parliament

 > Monique Goyens, Directrice générale, BeUc
 > Debarati Guha-Sapir, Director, centre for research on the 
epidemiology of Disasters (creD), Professor school of 
Public Health, University catholique de louvain

 > Frédéric Jacquemin, Directeur général, Africalia
 > Geert Laporte, Deputy Director, european centre for Deve-
lopment Policy Management (ecDPM), gastprofessor aan 
het Departement voor conflict en Ontwikkelingsstudies, 
Ugent

 > Deogratias Niyonkuru, consultant, ex-secrétaire général d’A-
DiscO,lauréat du Prix roi Baudouin pour le Développement 
en Afrique 2014-2015.

 > Olivia Rutazibwa, senior lecturer european and internatio-
nal Development studies, University of Portsmouth

 > Gerry Salole, chief executive, european Foundation centre,-
board member, global Fund for community Foundations

 > Didier Tshidimba, senior Partner, roland Berger strategy 
consultants Brussels Office,  Member of the supervisory 
board, roland Berger strategy consultants

 > Olivier Vanden Eynde, Directeur, Deloitte nederland, Oprich-
ter en Directeur, close the gap international en Worldloop

 > Irene Zubaida Khan, Director general, iDlO-international 
Development law Organization, Former secretary general, 
Amnesty international

centrAAl-AFriKA (cOngO en BUrUn-
Di)

FONDS ALBERT BÜSKENS

Bestuurscomité
voorzitter
Frank De Coninck, ereambassadeur

 > Betty Büskens - Robert, Fondatrice
 > Thierry Navarre, Avocat
 > Mouchette Siscot-Dury
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

FONDS MARIE ANTOINETTE CARLIER

Bestuurscomité
voorzitters
Frank De Coninck, ereambassadeur (tot 21/11/2017) 
Didier Tshidimba, senior Partner, roland Berger strategy con-
sultants Brussels Office,  Member of the supervisory board, 
roland Berger strategy consultants (vanaf 21/11/2017) 

 > Baron Alain Philippson, Président, Fondation Marie et Alain 
Philippson (tot 21/11/2017) 

 > Stephan Broeckx, gewezen voorzitter van de raad van 
Bestuur, transtec (tot 21/11/2017) 

 > Caroline De Vos, chief Operations Officer, satADsl (vanaf 
21/11/2017) 

 > Anne Henricot, consultante
 > Gerda Heyde, consultant, inclusive enterprise Development 
n+s

 > Geert Laporte, Deputy Director, european centre for Deve-
lopment Policy Management (ecDPM), gastprofessor aan 
het Departement voor conflict en Ontwikkelingsstudies, 
Ugent (vanaf 21/11/2017) 

 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

 > Jacques Van Roosbroeck, erenotaris te Merksem
 > Wouter Vandersypen, Managing director, Kampani nv (vanaf 
21/11/2017) 

FONDS GOETGHEBUER

Bestuurscomité
voorzitter
Yves Kluyskens, cardioloog, lid Facultaire commissie inter-
nationalisering geneeskunde en gezondheidswetenschappen 
(Fcigg)Ugent

 > Bernard Goetghebuer, Advocaat
 > Thierry Marie Goetghebuer, Huisarts
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
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Boudewijnstichting

FONDS GOVERNANCE VAN BEDRIJVEN IN DR CONGO

Bestuurscomité
voorzitter
Frank De Coninck, ereambassadeur

 > Baron Bernard de Gerlache de Gomery, Fondateur
 > Maître Guy Lambrette, Avocat
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

 > Luuk Zonneveld, ceO, BiO

FONDS GRAULS

Bestuurscomité
voorzitter
Frank De Coninck, ereambassadeur

 > Baron Jan Grauls, ereambassadeur, voormalig Permanent 
vertegenwoordiger van België bij de verenigde naties

 > Erik De Keyser, ceO, Bricsys
 > Ellen Grauls
 > Jan Jr Grauls
 > Sigrid Grauls, Juridisch adviseur, securex
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

FONDS KITUMAINI

Bestuurscomité
voorzitter
Frank De Coninck, ereambassadeur

 > Jules Jusnot, Fondateur
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

FONDS MÈRE MARGUERITE

Bestuurscomité
voorzitter
Frank De Coninck, ereambassadeur

 > Magda Maes
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

FONDS DR. DENIS MUKWEGE-PANZI ZIEKENHUIS

Bestuurscomité
voorzitter
Frank De Coninck, ereambassadeur

 > Colette Braeckman, Journaliste
 > Docteur Denis Mukwege, gynécologue, Fondateur et Méde-
cin-Directeur, Hôpital Panzi à Bukavu (sud Kivu, rD congo)

 > Emmanuel Mukwege, Pasteur
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

FONDS RENAISSANCE, VOOR DE VROUWEN VAN BUKAVU

Bestuurscomité
voorzitter
Frank De Coninck, ereambassadeur

 > Patrick Balagizi Balemba, avocat, responsable pour sant’e-
gidio à Bukavu

 > Piet Claus, Burgerlijk ir, voormalig ceO, Kraft Food
 > Jimmy Ntawiniga
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

 > Kathleen Van Mulders, gynaecologe
 > Guy & Lut Verhulst - Sallet, stichters

FONDS VRIENDEN VAN IDIOFA LOBI

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jackie Troch, stichter
 > Sara Van Walleghem, stichtster

AFriKA
ALGEMEEN BESTUURSCOMITÉ VOOR PROJECTEN IN AFRI-
KA EN ONTWIKKELINGSLANDEN

Bestuurscomité
voorzitster
Bénédicte Frankinet, Ambassadeur

 > Jan Boulogne, stichter
 > Cécile Pirzio Biroli
 > Luc Tayart de Borms, Administrateur délégué, Fondation 
roi Baudouin

REAL IMPACT ANALYTICS DATA FOR GOOD FUND

Bestuurscomité
voorzitter
Maxime Parmentier

 > Sébastien Deletaille, co-Founder and ceO, real impact 
Analytics

 > Fréderic Pivetta, Managing Partner eMeA & AsiA, real 
impact Analytics

 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

BOGALETCH GEBRE FUND FOR GIRLS EDUCATION IN ETHI-
OPIA

Bestuurscomité
voorzitster
Sabine de Bethune, lid van het vlaams Parlement, lid van de 
senaat

 > Tim Clarke, Former Head of eU Delegation to ethiopia
 > Bogaletch Gebre, co-Founder and executive Director, 
KMg-ethiopia

 > Debebe Haile Gebriel, lawyer, Board member, KMg-ethiopia
 > Thomas Huyghebaert, Head of governance section, eU 
delegation to Burkina Faso

 > Barbara Plinkert, eU Ambassador to singapore
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

 > Solomon Tessema, information technology executive, sup-
porter of KMg-ethiopia

 > Koen Vidal, Journalist

FONDS COEUR MAGHRÉBIN

Bestuurscomité
voorzitter
Aimery de Schoutheete, Avocat, Associé, liedekerke Wolters 
Waelbroeck Kirkpatrick

 > Martin de Waziers, Fondateur
 > Françoise Pissart, Directrice, Fondation roi Baudouin

FONDS YVETTE CORBIER

Bestuurscomité
voorzitter
Frank De Coninck, ereambassadeur

 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting
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FONDS ER IS ZOVEEL TE ZIEN

Bestuurscomité
voorzitter
Olivier Guilbaud, chef d’entreprise

 > Jean-Marc Adjovi-Boco, Ancien Footballeur professionnel, 
Directeur général, Diambars (FrAnce)

 > Jean-Michel De Waele, Doyen, Faculté des sciences socia-
les et politiques, UlB

 > Maryse Ewanjé Epée, Journaliste et Ancienne sportive de 
haut niveau

 > Jonathan Hill, speechwriter, european commission, cabinet 
of the President Jean-claude Juncker

 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

FONDS HURUMA

Bestuurscomité
voorzitster & stichtster
Christiane Dorthu, Fondatrice

 > Evelyne Cludts
 > Philippe Cludts, Fondateur
 > Stéphan Cludts
 > Caroline Colinet, Médecin, Médecins sans frontières
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

FONDS MARA KIDS

Bestuurscomité
 > François Coupienne, Fondateur, Branchless and Mobile 
Banking expert, UncDF

 > Eric Domb, Président, Pairi Daiza
 > Christophe Latteur, Fondateur
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

 > Koen Vandaele, Managing Partner, Deloitte
 > Benoit Vanderstichelen, Fondateur
 > Nao Wielemans-Dupuis, Fondatrice

FONDS PASSEMAR

Bestuurscomité
voorzitter & stichter
Thierry de Passemar, Fondateur et Président

 > Claire de Passemar, stichtster
 > Anaïs Pauwels, sustainable Private Brand Manager, Delhai-
ze Belgium

 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

PRAESENS FUND

Bestuurscomité
voorzitter
Baron Piot, erevoorzitter van de Koning Boudewijnstichting, 
Former executive Director, UnAiDs, Former Under secre-
tary-general, the United nations, directeur london school of 
Hygiene & tropical Medicine

 > Rudi Pauwels, ceO Biocartis, Founder and Member
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

FONDS BOODSCHAP VAN YAGUINE EN FODÉ

Bestuurscomité
voorzitter
Oyatambwe Wamu, chargé d’éducation au développement et 
fundraising, solidarité Mondiale

 > Frédéric Jenny, Fondateur
 > Jean-Jacques Schul, Fondateur
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

FONDS VRIENDEN VAN DE ZWALUW

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Celine Kruijs, stichtster
 > Erwin Van Den Broeck, stichter

FONDS VRIENDEN VAN EFFA

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Charles Delogne, Fondateur
 > Charles Vrints, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN MATERNITEIT DANO BURKINA FASO

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Dokter Peter Van Baelen, stichter
 > Stefaan Standaert, stichter

FONDS VRIENDEN VAN ONDERNEMERS ZONDER GRENZEN

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Marc Franck, stichter
 > Frédéric Marquet, stichter

FONDS VRIENDEN VAN SPRINKLE

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Katrien Marckx, lid
 > Luc Michils, Bouwdeskundige, stichter van het Fonds 
vriend van sprinkle

 > Annemieke Van Den Bogaert, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN TERRES ROUGES

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jacques Escouflaire, Fondateur
 > Jean Lorent, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN ZIMBA-KIDS

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Claudine Verhenne, stichtster
 > Els Vijvermans, stichtster
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OntWiKKelingslAnDen
FONDS 3AMB POUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION

Bestuurscomité
voorzitter & stichter
Arnold et Brigitte Raicher, Fondateurs, incogest groupe sprl
> Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 

Boudewijnstichting 

FONDS BAELE-RÉMION

Bestuurscomité
voorzitter
Philippe Baele-Rémion, Professeur-Fondateur

 > Claudia Cisneros, ethnologist
 > Véronique Deneys, Médecin spécialiste en Biologie clinique
 > Docteur Thierry Pirotte, Médecin anesthésiste, chef de clini-
que, cliniques universitaires saint-luc (vanaf 5/09/2017)

 > Bernard Le Polain de Warhoux, Professeur, Médecin
 > Marie-Hélène Rémion, Fondatrice, licenciée en Droit
 > Edita Solis, chargée de la recherche et du plan formatrice
(steM-Banque de sang) Professeur de la spécialité im-
munohématologie Université national de rosaria (r.Argen-
tine) (vanaf 5/09/2017)

 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning
Boudewijnstichting

 > Eugène Zouménou, Professeur, Médecin

FONDS CHARLIER

Bestuurscomité
voorzitter
Frank De Coninck, ereambassadeur

 > Anne Marie Charlier, stichtster
 > Margaretha Charlier, stichtster
 > Antoinette Royakkers, stichtster
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning
Boudewijnstichting

COLLIBRI FOUNDATION 

Bestuurscomité
voorzitter
Guido Gryseels, Algemeen Directeur, Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika

 > Baron Jef Colruyt, voorzitter van de raad van Bestuur,
colruyt group

 > Stefan Goethaert, Directeur Fine Food, colruyt group
 > Luc Tayart de Borms, Administrateur délégué, Fondation
roi Baudouin

 > Mieke Vercaeren
 > Jo Willemyns, Afdelingschef, corporate Marketing, colruyt
group

EFICO FONDS

Bestuurscomité
voorzitter
Philip Van gestel, executive chairman, noord natie terminals

 > Martine De Roeck, vennoot, loyens & loeff Advocaten
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning
Boudewijnstichting

Jury
voorzitter
Eric Tollens, professor emeritus

 > Jan Aertsen, voormalig strategisch Adviseur, vredeseilan-
den (tot 23/05/2017)

 > Adriana Mejia Cuartas
 > Johan Vandorpe, Program Advisor sustainable chain deve-

lopment bij vredeseilanden (vanaf 23/05/2017) 
 > Jo Willemyns, Afdelingschef, corporate Marketing, colruyt
group

FONDS ELISABETH EN AMÉLIE 

Bestuurscomité
voorzitter
Marnik Van Clooster, Professeur, Ucl, Faculté des bioingéni-
eurs - earth and life institute (vanaf 1/01/2017) 

 > Diane Adriaenssen
 > Baron Edouard Fallon, ingénieur civil des constructions
 > Philippine de Mevius-Emsens
 > Caroline de Spoelberch
 > Nicolas Léonard
 > Cécile Pirzio Biroli
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning
Boudewijnstichting

Jury
voorzitter
André Liebaert, Ancien conseiller pour la politique de l’eau, Dg 
DevcO, commission européenne

 > Lieve Dillen, vlaamse Overheid, Departement leefmilieu,
natuur en energie, Beleidsmedewerker internationaal Beleid
en secretariaat vlaams partnerschap Water voor Ontwikke-
ling.

 > Dominiek Dolphen, ideas 21
 > Luc Langouche, secrétaire general, AcODev
 > Jean-Paul Malingreau, conseiller, chargé de la Prospective
scientifique et Anticipation des politiques, centre commun
de recherche, commission européenne

 > Franciane Wertz, sales account manager inneautech ,
ingénieur, spécialisée dans le domaine de l’eau. (vanaf
18/04/2017)

FONDS ELISABETH EN AMELIE - BEURZEN VOOR STUDEN-
TEN UIT HET ZUIDEN IN BELGIË

Jury
voorzitter
André Liebaert, Ancien conseiller pour la politique de l’eau, Dg 
DevcO, commission européenne

 > Lieve Dillen, vlaamse Overheid, Departement leefmilieu,
natuur en energie, Beleidsmedewerker internationaal Beleid
en secretariaat vlaams partnerschap Water voor Ontwikke-
ling.

 > Maartje Houbrechts, coordinatrice educaid.be (vanaf
6/11/2017)

 > Professor Niko Verhoest, Prof.Dr. laboratory of Hydrology
and Water Management, Ugent

 > Marnik Van Clooster, Professeur, Ucl, Faculté des bioin-
génieurs - earth and life institute

ERAN FONDS VOOR VROUWEN

Bestuurscomité
voorzitster
Gerda Heyde, consultant, inclusive enterprise Development 
n+s

 > Pia Claessens
 > Eric Janssens, Provincieraadslid Antwerpen, stichter
 > Annick Mortelmans-Verfaellie
 > Anne Rasschaert, stichtster
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning
Boudewijnstichting

FUND FEMPOWER INITIATIVE

Bestuurscomité
voorzitster
Sandra Schott, Academic Director

 > Elke Briers
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 > Georgia Brooks, Founder and editor
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

 > Johan Ysewyn, stichter, Advokaat

FONDS FOKKINGA

Bestuurscomité
voorzitter
Dokter Frank Jongeneel, Arts

 > Henriette Achterberg, vertegenwoordigster van de sticht-
ster

 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

FONDS FRANCISCUS O.

Bestuurscomité
voorzitter
Wilfried Beirnaert, eredirecteur-generaal, vBO

 > Meester Bernadette Kiebooms, Advocaat
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

FONDS GUIDO HEYLEN

Bestuurscomité
voorzitter
Wilfried Beirnaert, eredirecteur-generaal, vBO

 > Meester Bernadette Kiebooms, Advocaat
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

FONDS ISAAN

Bestuurscomité
voorzitter
Jocelyn Timmermans, Honorair consul van België

 > Arnold Raicher, stichter Fonds 3AMB (vanaf 6/11/2017) 
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

 > Rony Wuytjens, Partner, Deloitte, stichter

FONDS J&JOY

Bestuurscomité
voorzitster
Catherine Jadin, notaire à liège

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Pierre Hamblenne, Fondateur

FONDS ELIANE JOURDAIN

Bestuurscomité
voorzitter
Philippe Stroobant, Administrateur de sociétés

 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

KIDS FOUNDATION FRIENDS FUND

Bestuurscomité
voorzitster
Kathleen Deckmyn, south east Asia coordinator, DisOP

 > Luc Tayart de Borms, Administrateur délégué, Fondation 
roi Baudouin

 > Hans F.J. van Luijk, stichter

FONDS MANICKAM

Bestuurscomité
voorzitster
Christ’l Joris, voorzitster stichting gillès, voorzitster raad 

van Bestuur etAP
 > Julien Deraeve, vertegenwoordiger van de stichter
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

 > Achiel Van de Voorde
 > Marie Claire Van de Voorde, vertegenwoordigster van de 
stichter

FONDS MARTHE EN MARIE

Bestuurscomité
 > Comte Baudouin du Parc Locmaria, Fondateur
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

MOTHERS AT RISK FUND

Bestuurscomité
voorzitsters
France Donnay, consultant, women’s health policies, pro-
grams and practices (vanaf 20/12/2017) 
Sarah Neusy, gynecologist (vanaf 21/02/2017 - tot 
19/12/2017) 
voorzitter
Professeur Alain Vokaer, Former Head Mother and child cli-
nic Brugmann University Hospital (tot 21/02/2017) 

 > Doctor Georg Frowein, Founder, Attorney-at-law, Henge-
ler-Mueler

 > Doctor Sven Volcker, Founder, Attorney-at-law, Wilmer Hale
 > Edurne Navarro Varona
 > George A. Nazi, Founder
 > Gustavo Pimenta, vice President information and Business 
services, ABi europe

 > Dana Strupova, lawyer, founding member of Mothers at 
risk asbl (vanaf 20/12/2017) 

 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

FONDS NIDELBARMI

Bestuurscomité
voorzitter
Jean-Pierre Jaucot, Administrateur de sociétés

 > Jean Claesen, Fondateur (†) (tot 6/02/2017) 
 > Maurice Rubbens, Fondateur
 > Philip Rubbens, Fondateur
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

UCB SOCIETAL RESPONSIBILITY FUND

Bestuurscomité
voorzitter
Baron Piot, erevoorzitter van de Koning Boudewijnstichting, 
Former executive Director, UnAiDs, Former Under secre-
tary-general, the United nations, directeur london school of 
Hygiene & tropical Medicine

 > Emmanuel Caeymaex, executive vice President Patient  
value Unit Head, immunology, UcB (vanaf 3/10/2017) 

 > Fabrice Enderlin, evP Human resources, communication, 
corporate social responsibility, UcB (tot 3/10/2017) 

 > Jean-Luc Fleurial, executive vice-President, chief talent 
Officer & cHrO, UcB Biopharma (vanaf 3/10/2017) 

 > Ismail Kola, executive vice President,President UcB new-
Medicines, UcB (tot 3/10/2017) 

 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

 > Dirk Teuwen, vice President corporate social responsibilty-
,UcB,Head of crs, UcB.
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UNIZO FONDS

Bestuurscomité
voorzitter
Karel Tobback, erevoorzitter, Koninklijke Federatie van het 
Belgisch notariaat, notaris te Boom

 > Jan Boulogne, stichter (tot 31/08/2017) 
 > Johan De Becker, Financieel Directeur, UniZO
 > Jan Sap (vanaf 1/10/2017) 
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

 > Karel Van Eetvelt, ceO, Febelfin en BvB (tot 30/09/2017) 
 > Karl Verlinden, nationaal voorzitter, Unizo

FONDS MARC VAN MONTAGU

Bestuurscomité
voorzitter
Dokter Jan Leemans, Member of the board – Agrosavfe and 
Misr Hytech seed cie and member of the advisory board – 
solynta Bv

 > Jo Bury, Managing Director – viB
 > Marc Heijde, PhD – viB-international Plant Biotechnology 
Outreach (iPBO)

 > Professor emeritus Marc Van Montagu, Wetenschappelijk 
adviseur – international Plant Biotechnology Outreach

 > Professor Lieve Gheysen, Professor, Applied Molecular 
genetics – Ugent

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

FONDS VRIENDEN VAN APOPO

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Professor emeritus Josse Van Steenberge, stichter
 > Rudy Van Eysendeyk, stichter

FONDS VRIENDEN VAN HET ALTERFIN GARANTIEFONDS

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jean Matton, Fondateur
 > Herman Vandersypen, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN BANGLABARI

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Wim Deheegher, stichter
 > Els Lingier, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN COMUNDOS

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Joris Broodcoorens, stichter
 > Lutgarde Van Wonterghem

FONDS VRIENDEN VAN EDUKANS

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 

de koning
 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Jean-Marie Christiaens, stichter
 > Jan Kristiaan Fierens, stichter

FONDS VRIENDEN VAN EMERGENCY BELGIUM

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Alexia Hengl, Membre
 > Jessica Orazio, Fondatrice

FONDS VRIENDEN VAN FRATERNITÉ STANISLAS KOSTKA

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Alain Deneef, intendant Brussels Metropolitan
 > Melchior Wathelet, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN KETAKETI

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Lut Bruyninckx, stichtster
 > Karine Vandenberghe, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN DE ECOLOGISCHE SCHOOL MARCE-
LINO CHAMPAGNAT - CURITIBA - BRAZIL

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Marcel Louis Joineau, stichter
 > Marc Vanden Avenne, stichter

FONDS VRIENDEN VAN MOBILE SCHOOL

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Olivier Dubois, stichter
 > Lyn Verelst, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN MOEDERS VOOR VREDE

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Albert Barroo, stichter
 > Lieve Claeys, stichtster

FONDS VRIENDEN VAN MUSIC FUND

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Martine de Bassompierre-Jonet, Fondatrice
 > Dominique de Spoelberch, Membre
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FONDS VRIENDEN VAN SANTO TOMÁS

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Juliaan Geukens, stichter
 > Louis Geysmans, stichter
 > Jonas Raeymaekers, stichter

FONDS VRIENDEN VAN SELAVIP

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Larissa Bégault, Fondatrice
 > Séverine de Sadeleer, Fondatrice
 > Alexis Nolet de Brauwere, Fondateur
 > Jean-Paul van der Rest, Fondateur
 > Olivier van der Rest, Fondateur

FONDS VRIENDEN VAN WEFOREST

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Pascaline Haedrich, Membre
 > Anna Rösinger, Membre

FONDS VRIENDEN VAN WERELD MISSIE HULP

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Franciscus Van Praet, stichter
 > Luc Vierendeels, stichter

FONDS VRIENDEN VAN YOUCA

Bestuurscomité
voorzitter
Generaal Jef Van den put, ere-hoofd van het militair huis van 
de koning

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Marie Van Espen, lid

FONDS XÉNOPHILIA

Bestuurscomité
voorzitter
Philippe Stroobant, Administrateur de sociétés

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Catherine Bribosia, Fondatrice
 > Thierry Lepage, Fondateur

FONDS YORI

Bestuurscomité
voorzitster
Louise De Koster, gewezen Zaakvoerster, Kreatief

 > Johan D’Hoker, stichter
 > Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder, Koning 
Boudewijnstichting

FONDS VRIENDEN VAN ZIEKENHUIS ZONDER GRENZEN

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire à enghien

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Patricia Drion-Dubois, Fondatrice, Maitre en sciences eco-
nomiques et sociales

 > Stéphane Huynen, Fondateur
 > Claude Simon, Fondateur

eUrOPese integrAtie

eUrOPese integrAtie
NEW PACT FOR EUROPE

Advisory Committee
voorzitter
Graaf Van Rompuy, Minister van staat, voormalig eerste 
Minister, erevoorzitter van de europese raad

 > Rudy Aernoudt, Member of the chief economist team of 
the european commission; former Head of cabinet of the 
President of the european economic and social committee

 > Gordon Bajnai, group chief Operating Officer of Meridiam 
infrastructure; Former Prime Minister of Hungary

 > Baron Philippe de Buck van Overstraeten, Fondateur
 > Franziska Katharina Brantner, Member of the german Bun-
destag. Former Member of the european Parliament, group 
of the greens /european Free Alliance

 > John Bruton, Former irish Prime Minister; former Head of 
the eU commission Delegation in the United states

 > Goran Buldioski, co-director, Open society initiative for 
europe

 > Poul Skytte Christoffersen, Former Ambassador of Den-
mark to Belgium; former Permanent representative of 
Denmark to the european Union

 > Aart De Geus, chairman of the Board, Bertelsmann stiftung
 > Nikiforos Diamandouros, Former eU Ombudsman
 > Andrew Duff, Former member of the european Parliament, 
group of the Alliance of liberals and Democrats for europe

 > Elsa Fornero, Professor of Political economy at the Univer-
sity of turin; former Minister of labor, social Policies and 
gender equality of italy

 > Roberto Gualtieri, chair of the committee on economic and 
Monetary Affairs of the european Parliament, group of the 
Progressive Alliance of socialists and Democrats

 > Danuta Maria Hübner, chair of the committee on consti-
tutional Affairs of the european Parliament, group of the 
european People’s Party

 > Toomas Hendrik Ilves, Former President of the republic of 
estonia

 > Ivan Krastev, chairman, centre for liberal strategies in 
sofia

 > Roger Liddle, chair, Policy network think tank, Former eco-
nomic Adviser to the european commission President José 
Manuel Barroso

 > Monica Luisa Macovei, Member of the european Parlia-
ment, group of the european conservatives and reformists; 
former Minister of Justice of romania

 > Nina Obuljen Koržinek, Minister of culture of croatia
 > Ana Palacio, Former Foreign Affairs Minister of spain, 
Member of the spanish council of state

 > Anne-Sophie Parent, secretary general, the european Older 
People’s Platform (Age)

 > Xavier Prats Monné, Director-general for Health and Food 
safety at the european commission

 > Professeur Philippe Van Parijs, Professor at the Universi-
ties of louvain and leuven; robert schuman Fellow at the 
european University institute (Florence); Associate Member 
of nuffield college (Oxford)
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 > Iveta Radičová, Former Prime Minister of slovakia
 > Maria Joao Rodrigues, Member of the european Parlia-
ment, group of the Progressive Alliance of socialists and 
Democrats; former Minister of employment in Portugal

 > Artur Santos Silva, Former President, calouste gulbenkian 
Foundation

 > Rafał Trzaskowski, Member of the Polish Parliament; 
former Polish Minister of Administration and Digitisation; 
former member of the european Parliament, group of the 
european People’s Party

 > Loukas Tsoukalis, President of the Hellenic Foundation for 
european and Foreign Policy (eliAMeP); Professor of euro-
pean integration at the University of Athens

 > Luc Van den Brande, Former President of the european 
committee of regions; former Minister-President of Flan-
ders-Belgium

 > António Vitorino, Former european commissioner for Justi-
ce and internal Affairs; former Defence Minister of Portugal

 > Helen Wallace, emeritus Professor, european institute, lon-
don school of economics and Political science

Bestuurscomité
 > Janis A. Emmanouilidis, Director of studies, european 
Policy centre

 > Isabell Hoffmann, Project Manager, Bertelsmann stiftung
 > Christal Morehouse, senior Program Officer, Open society 
Foundation

 > Yann-Sven Rittelmeyer, Policy Analyst, european Policy 
centre

 > Stefan Schäfers, conseiller, Fondation roi Baudouin

Reflectiegroep
 > Riccardo Alcaro, research coordinator, Head of the global 
Actors Programme, istituto Affari internazionali, rome

 > Edouard Gaudot, Political Advisor, european Parliament, 
Member of the steering committee europanova

 > Giovanni Grevi, senior Fellow, european Policy centre
 > Juha Jokela, Director, european Union research program-
me, Finnish institute of international Affairs

 > Nicole Koenig, Head of research, senior research Fellow, 
Jacques Delors institut

 > Péter Kréko, executive Director, Political capital institute
 > Jacek Kucharczyk, President of the executive Board, insti-
tute of Public Affairs

 > Andrei Liimets, Project coordinator, Open estonia Founda-
tion

 > Alexander Mattelaer, Director, european Affairs programme, 
egmont - royal institute for international relations

 > Henning Meyer, editor-in-chief, social europe Journal, rese-
arch Associate, london school of economics and Political 
science

 > Milan Nič, senior Fellow, Deutsche gesellschaft für Auswär-
tige Politik, Berlin, external Fellow, glOBsec Policy institute

 > George Pagoulatos, Professor of european Politics and 
economy, Athens University of economics and Business

 > Eleonora Poli, researcher, istituto Affari internazionali
 > Raquel Vaz Pinto, researcher, Portuguese institute of inter-
national relations, University nova

FUND ON DEMOCRACY AND SOLIDARITY IN EUROPE 

Bestuurscomité
 > Adrian Arena, Director, Oak Foundation
 > Nicolas Borsinger, Director, nicolas Puech Foundation
 > Marjolein Cremer, senior Advocacy Officer, european cultu-
ral Foundation

 > Robin Gosejohann, Project Manager, erste Foundation
 > Ewa Kulik-Bielinska, executive Director, stefan Batory 
Foundation

 > Markus Lux, Deputy Head of Department, robert Bosch 
stiftung

 > Marie-Laure Muchery, Member of the ePiM steering com-
mittee, responsable Fondations et Programmes solidarités 
internationales, Fondation de France

 > Peter Nizak, Manager, OsiFe
 > Thomas Paulsen, Member of executive Board, Körber stif-

tung
 > Bente Roalsvig, Project and Deputy Director, Fritt Ord Foun-
dation

 > Stefan Schäfers, conseiller, Fondation roi Baudouin
 > Tamara van Strijp, Programme Manager, Adessium Foun-
dation

 > Walter Veirs, regional Director, central and eastern europe, 
charles stewart Mott Foundation

 > Betinna Windau, Director of civil society programme, Ber-
telsmann stiftung

FONDS VRIENDEN VAN STAND UP FOR EUROPE

Bestuurscomité
voorzitter
Laurent Snyers, notaire

 > Dominique Allard, Directeur, Fondation roi Baudouin
 > Alexis Van Den Abeele, Fondateur
 > Roland Vaxelaire, Fondateur

BAlKAn
EUROPEAN FUND FOR THE BALKANS

Bestuurscomité
voorzitter
Fabrice de Kerchove, coordinateur de projet senior, Fondation 
roi Baudouin

 > Atje Drexler, Head of Department, robert Bosch stiftung
 > Franz Karl Prüller, senior Advisor to the Board, erste 
stiftung

 > Gerrit Rauws, Directeur, Koning Boudewijnstichting

eUrOPees MigrAtieBeleiD
EPIM - HET EUROPESE PROGRAMMA VOOR INTEGRATIE EN 
MIGRATIE

Bestuurscomité
 > Merel Borger, Adessium Foundation
 > Ilaria Caramia, compagnia di san Paolo
 > Sarah Coupechoux, Fondation Abbé Pierre
 > Vera Dakova, charles stewart Mott Foundation
 > Suzanne de Bellescize, Fondation de France
 > Chloé Gerster, Fondation de France
 > Marc Gil Manzanares, Fundación ‘la caixa’
 > Anne Harrop, Aga Khan Foundation
 > Magdalena Majkowska-Tomkin, Open society Foundations
 > Tim Parritt, Oak Foundation
 > Michael Pitchford, Joseph rowntree charitable trust
 > Maria Teresa Rojas, Open society Foundations
 > Ayesha Saran, Barrow cadbury trust
 > Stefan Schäfers, conseiller, Fondation roi Baudouin
 > Raphaela Schweiger, robert Bosch stiftung
 > Hugo Seabra, Fundação calouste gulbenkian
 > Marzia Sica, compagnia di san Paolo
 > Rogier van der Weerd, Adessium Foundation
 > Sahar Yadegari, Adessium Foundation
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