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JAARVERSLAG
2019

WOORDJE VAN VICTOR EN KAAT
2019 was het jaar waarin opnieuw heel wat jongeren, leerkrachten, werkgevers,
teamleden en enthousiastelingen met een stevige portie gedrevenheid een
engagement opnamen voor YOUCA. Het resultaat is een jaar waarop we met
fierheid terugblikken. In dit jaarverslag nemen we jullie graag mee in ons verhaal.
In 2019 trokken we voor het eerst sinds 2011 opnieuw naar Afrika. In Guinee vonden
we een bijzonder jongerenproject rond ondernemerschap. Jongeren die hun
talenten inzetten en hun eigen bedrijfjes opstarten, stonden daarom centraal
in onze jaarlijkse uitwisseling en campagne. De YOUCA-jongeren waren daarbij
opnieuw alomtegenwoordig: bij het vormgeven van de verschillende presentaties,
de organisatie van evenementen, de ontvangst van de Guineeërs tot de praktische
ondersteuning op het kantoor. Ieder jaar opnieuw zien we jongeren groeien en hun
talenten ontplooien. Het is dankzij hen, de vlotte samenwerking met het YOUCAteam en de partnerorganisaties dat we ieder jaar opnieuw weer zó veel realiseren.
Tot slot zetten we in 2019 nog verdere stappen in een professionaliseringstraject
dat drie jaar geleden opgestart werd. Het Intern Reglement werd een feit en
enkele stakeholders kwamen onze Algemene Vergadering versterken met hun
expertise en ervaring. Het was tegelijk ook het laatste jaar van Victor als voorzitter.
Hij geeft met een gerust hart de fakkel door aan Yanti, die al heel wat jaren binnen
YOUCA actief is. Met toevoeging van maar liefst drie nieuwe leden tot het Bestuur
en negen nieuwe leden tot de Algemene Vergadering is de toekomst verzekerd!

Victor (23) en Kaat (21)
- voorzitters YOUCA -

PROJECTEN 2019 #verBAASjezelf

YOUCA? Dat is voor, maar vooral ook dóór jongeren. Wij geloven sterk in onze participatieve werking.
De projecten die we financieren worden daarom ook door jongeren gekozen. Zij krijgen de ruimte om de
verschillende projecten te leren kennen, kritische vragen te stellen en te stemmen. Dit zijn de projecten over
ondernemen die de jongeren voor 2019 kozen:
communicatiegebied, op gebied van planning, financieel gebied en ze ondersteunt de organisatie bij politieke
lobbying.

BELGIË
GUINEE
Dit project vermindert de werkloosheid onder jongeren
en stimuleert hen te ondernemen. Dit doet Trias, een
Belgische organisatie, samen met de Guineese partner
Jeunes Solidaires, een jong dynamisch platform van
maar liefst 800 jongeren tussen de 15 en 35 jaar. Samen
willen ze de oorzaken van armoede en migratie, die
vaak te maken hebben met het gebrek aan jobs, voor
Guineese jongeren aanpakken. Bijna driekwart van de
-25-jarigen in Guinee heeft namelijk geen werk. Door
een job te hebben - en dus een inkomen - kan men zich
uit de armoede werken.
Trias biedt jongeren vormingen aan zoals bedrijfsbeheer, coacht hen en organiseert wedstrijden waar ze hun
ideeën kunnen pitchen. Trias versterkt daarnaast ook het
platform Jeunes Solidaires op verschillende gebieden: op

Ook in 2019 steunde YOUCA twee Belgische projecten. Op de VIP-dag van YOUCA hebben de afgevaardigde jongeren van de scholen die meedoen aan
de YOUCA Action Day over verschillende Belgische
projecten gestemd. De financiering ging in 2019
naar twee organisaties. ‘Molenbeek Rebels Basketball’ is de eerste organisatie: een basketbalclub voor
maatschappelijk kwetsbare meisjes en meisjes met
een migratieachtergrond.
De andere organisatie die YOUCA steunt, de jongerenwerking van ACM (adviescentrum migratie),
wil met het jongerenproject ‘One for all’ alleenstaande jongeren met een vluchtverleden samenbrengen
met jongeren van andere jeugdwerkingen zoals de
Scouts, Chiro, KRAS, JES of Tumult. Zo wil ze het vrijetijdsaanbod voor hen toegankelijker en laagdrempeliger maken.

WELKE VAN ONZE PROJECTEN
LOPEN NOG?
2015: Nicaragua
2016: Brazilië
2017: El Salvador
2018: Ecuador

2015: NICARAGUA
Samen met YOUCA wil Rikolto, een organisatie die onder andere werkt rond duurzame voeding en landbouw,
Nicaraguaanse jongeren betere en meer duurzame toekomstmogelijkheden bieden door hen mee het initiatief te
laten nemen in de cacaosector. De directe doelgroep zijn
jongeren van La Campesina, een coöperatieve met 375 leden. Bijna 1 op de 5 personen hiervan is nu een jongere. Ze
maken er niet zomaar deel van uit, ze krijgen er ook een
stem. Zo waren er jongeren aanwezig bij de verkiezing van
een nieuwe raad van bestuur waarbij onder andere de inclusie van jongeren op de agenda stond. Bij een van hun
volgende bijeenkomsten werd ook een jongerencommissie, opgestart.
Daarnaast werden er ook heel wat workshops aangeboden
die jongeren hun ondernemersskills in de cacaosector
versterken. Meer dan 200 jongeren werden in het ‘Yes youth
can’- project begeleid. Daarnaast kregen jongeren bijstand
en tools aangeboden om hun cacao-aanplantingen beter
te managen. Het financieringstraject is nu afgelopen, toch
blijven ze in de toekomst investeren in jongeren, mede
door de nauwe samenwerking met Rikolto.

2016: BRAZILIË
In Rio de Janeiro wil KIYO, een organisatie die inzet op
het versterken van jongeren, samen met haar lokale
partner PAMEN de strijd aangaan met armoede, onrecht
en ongelijkheid. KIYO en PAMEN hebben in de voorstad
van deze Braziliaanse grootstad een project opgezet om
de maatschappelijk kwetsbare jongeren van de Jardim
Gramach Favela - de grootste openluchtvuilnisbelt in ZuidAmerika - kansen te bieden om op te komen voor hun
recht op onderwijs en participatie. Tot nu toe hebben ze 102
kinderen mee van het onderwijs laten genieten die anders
uit de boot vielen. Niet alleen betekent hun scholing een
katalysator voor persoonlijke verandering, ook de ouders
worden erbij betrokken. Zij krijgen bijvoorbeeld steun
van een sociaal assistent en krijgen beroepscursussen

aangeboden. Zo worden zij ook onttrokken aan de
vicieuze cirkel van semi-slavernij zoals het werken bij de
vuilnisrecyclage.

2017: EL SALVADOR
Hoe realiseer je als jongere je dromen in een land
waar drugsbendes jouw straat terroriseren? Waar het
respect voor vrouwen nauwelijks bestaat? Waar de
moordcijfers oplopen tot wel 22 per dag? Maar liefst
25% van de Salvadoraanse jongeren gaat niet naar
school en heeft evenmin een job. Met de steun van
YOUCA kan Trias jongeren verenigen en hen vormingen
aanbieden. 40 jongeren namen ondertussen al deel
aan de leiderschapsschool. Daar kregen ze cursussen
als bedrijfsmanagement, financiële duurzaamheid en
communicatie en leerden ze hun rol als jongeren in
de samenleving kennen. Daarnaast moest het project
de deelname van jongeren in organisaties verhogen.
Hierbij zijn 195 jongeren gekoppeld aan organisaties die
getraind zijn in organisatieontwikkeling.

2018: ECUADOR
Eén meisje op de zes wordt in Ecuador moeder voor
haar 19 jaar, vaak als gevolg van seksueel geweld.
Tienerzwangerschappen zijn er frequent. Daarnaast is
er ook nog heel wat gendergerelateerd geweld. Daarom
wil Plan International, een ngo die onder andere gelijke rechten voor meisjes verdedigt, met de steun van
YOUCA, ingrijpen. Dit doen ze met het project ‘Zone
free of teenage pregnancy and gender violence’. Er werden zes clubs gevormd met jongeren uit de wijk Nueva
Prosperina, Guayaquil. In die clubs is er een heel groeitraject voor de jongeren en worden ze mentor van de club
in hun wijk. Ze worden onder andere bewust gemaakt
van gendergerelateerd geweld en daarnaast waren ze
ook betrokken bij acties van verschillende sociale organisaties.

JONGERENWERKING
Tijdens het jaar organiseert YOUCA tal van
activiteiten voor en door jongeren. Zo hebben we bijvoorbeeld het traject W-Innovate
waarbij jongeren werken, reflecteren en acties uitvoeren rond de uitdaging van het jaar.
In 2019 was dit ondernemen #verBAASjezelf.
Ook op andere activiteiten krijgen jongeren
de kans om zichzelf te ontplooien.

Unieke
deelnemers:

267

Welke activiteiten waren er in 2019?

10 Vergaderingen
Raad van Bestuur

22/23-02

15 leden

Startweekend
W-innovate traject

12/08

Low Impact Day

We willen bewust
omgaan met onze
ecologische voetafdruk,
daarom steken we
jaarlijks onze handen uit
onze mouwen. In 2019
organiseerden we een
beach cleanup.

Visieweekend met AV

09/11

11-13/08

18/12

Meet Up

YOUCAmp

Onderneemcafé

Een 60-tal jongeren
verzamelden zich in
Leuven om YOUCA beter
te leren kennen en
het project in Guinee.

22-23/11

Zomerapéro

17/05

05/02

38 leden

28/06

22/02 tot 17/05

Kick-off

2 Bijeenkomsten
Algemene Vergadering

12/09

14/10-27/10

6 Guineese
ambassadeurs

VIP-dag

132 superenthousiaste
leerlingen uit 68 scholen
woonden de VIP-dag bij.
Hier leren zij hoe ze de
YOUCA Action Day extra
kracht bij kunnen zetten.
18 YOUCA-vrijwilligers
begeleidden hen hierin.

Kerstfeestje

zijn in België. Ze geven
presentaties in scholen
die deelnemen aan de
YOUCA Action Day en
bezoeken onder andere
bedrijven en andere
organisaties.

Ambassadeurs 2019:
Dit vijfkoppig team vertegenwoordigde YOUCA en de projecten die wij in 2019 steunden. Tijdens de zomer bezochten
zij het campagneproject in Guinee en ontmoetten ze er de plaatselijke jongerenambassadeurs. De eerste helft van het
jaar werden ze klaargestoomd voor die inleefreis en hun rol tijdens de campagne. Samen werkten ze aan de volgende
competenties:
Venus
Alyiah Kobe
Yassin
Ella

intercultureel samenwerken
omgaan met (sociale) media
werken in teamverband
workshops organiseren
de pers te woord staan
presentaties geven
events organiseren
feedback geven en ontvangen

YOUCA ACTION DAY
Op 17 oktober was het YOUCA Action Day. Niet alleen de dag zelf, maar ook in de periode ervoor zette iedereen
zijn beste beentje voor. Tal van YOUCA-jongeren gingen langs bij scholen om presentaties te geven over het
campagneproject en om te praten over de uitdaging van het jaar: ondernemerschap bij jongeren. Ook zes Guineese jongeren gaven heel wat presentaties toen ze in oktober in België waren. Een overzicht.

Vóór de YOUCA Action Day:

Tijdens de YOUCA Action Day:

In totaal zijn er 100 presentaties gegeven

211 scholen deden mee

5.400 leerlingen van 70 verschillende scholen kregen
vóór de campagneperiode een presentatie van een
YOUCA-jongere

Bijna 15.000 leerlingen registreerden zich op
jobbank.youca.be

2.088 leerlingen ontmoetten de Guineese ambassadeurs

11.000 leerlingen gingen aan de slag bij 7.500
werkgevers

27 YOUCA-jongeren begeleidden de Guineese
ambassadeurs of gaven een presentatie

Een team van 35 leerlingen werkte rond
het thema ‘ondernemerschap’ met YOUCAjongeren

JOBS
Dit jaar liep ik mee met Vlaams parlementslid
Allessia Claes. Echt superinteressant!
Dries Geuens
leerling KS Diest

Ik heb superveel bijgeleerd op de YOUCA Action Day! Voor 1 dag
mocht ik CEO zijn van het Neutrale Ziekenfonds.
Sander Hellin
leerling Sint-Godelieve-Instituut Lennik

In 2019 behaalde YOUCA heel wat pers. Van krant tot radio en tv: YOUCA was overal. Ook op sociale media als Twitter,
Instagram en Facebook waren we vertegenwoordigd. Kleine en grote ondernemingen, politici, organisaties, onderwijsinstellingen en particulieren deden er hun YOUCA-verhaal. Een greep uit het aanbod:

FINANCIËLE INFO
INKOMSTEN 2019 = € 682.766

UITGAVEN 2019 = € 655.194
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YOUCA Action Day =
€ 539.566
Giften = € 51.529
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Subsidies = € 81.287

4

Andere = € 10.385
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YOUCA Action Day € 539.566
Een geslaagde YOUCA Action Day is veruit de belangrijkste bron van inkomsten. In totaal engageerden 15.000
leerlingen en 7.500 werkgevers zich voor de YOUCA
Action Day op 17 oktober 2019. Samen realiseerden zij een
totaal van 523.429 € om jongerenprojecten wereldwijd financieel te ondersteunen. Er kwam nog 16.137 € binnen
voor de YOUCA Action Day van 2018.

Giften € 51.529
Onze bedrijfspartners steunen YOUCA omdat ze geloven
in de kracht van jongeren, dezelfde waarden delen en
zo hun MVO-beleid waarmaken. In 2019 mogen we opnieuw Collibri Foundation (Colruyt Group), BOSS paints
en Schoenen Torfs bedanken voor hun structurele steun.
Daarnaast zijn er vele particulieren die hun steentje bijdragen door een gift op het Fonds Vrienden van YOUCA,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Funding = € 267.673

YOUCA Action Day =
€ 165.769
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Participatieve
jongerenwerking =
€ 131.458
Overhead = € 90.295

Funding € 267.673
YOUCA stelt jaarlijks één project centraal tijdens de campagne rond YOUCA Action Day. In 2019 was dit een project van Trias ngo in Guinee met jonge ondernemers:
#verBAASjezelf. Deze uitdaging is herkenbaar voor jongeren wereldwijd, ook hier bij ons. YOUCA steunde dan
ook 2 kleinere projecten in België: Molenbeek Rebels
Basketball en ‘One for All’ van jongerenwerking ACM.

YOUCA Action Day € 165.769
Met de YOUCA Action Day sensibiliseren we jaarlijks
rechtstreeks ruim 25.000 mensen. Daarom investeren
we in een sterke campagne met meerdere activiteiten
die opbouwt naar het hoogtepunt in oktober. Een geslaagde campagne vergt praktische omkadering. Hieronder verstaan we: transport, zoals vliegtickets, verblijf
in jeugdherbergen, de jobbank, promo via drukwerk en
online,… en heel wat tijd van het YOUCA-team.

Participatieve jongerenwerking € 131.458
Subsidies € 81.287
Dankzij de Vlaamse Overheid kunnen we jaar na jaar
inzetten op een breder draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. YOUCA ontvangt tevens een subsidie van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie om onze samenwerking met Brusselse scholen te verstevigen.
In 2019 ontvingen we de laatste schijf van het Venture
Philantrophy Fonds van de Koning Boudewijnstichting
om te werken aan de professionalisering van YOUCA, op
vlak van governance en financieel management.

Andere € 10.802
Onze ambassadeurs zetten acties op poten om hun inleefreis te vergoeden en een CO2-compensatie te doen
voor de vliegreis naar Guinee. Daarnaast zijn er ook
inkomsten van andere acties, zoals Music For Life en de
verkoop van totebags.

Het hele jaar door zijn we aan het werk om jongeren bewust te maken van maatschappelijke uitdagingen én
hen te ondersteunen in hun engagement. Jongeren zijn
dé motor achter YOUCA en de YOUCA Action Day.
Investeren in de groei van jongeren omvat concreet de
organisatie van vormingsdagen voor leerlingen zoals
VIP-dag en Kick-off, presentaties door YOUCA-jongeren
in de deelnemende scholen, plus een heel jaar door acties en activiteiten binnen de vrijwilligerswerking.

Overhead € 90.295
Net zoals elke organisatie heeft YOUCA kosten voor
administratie, boekhouding, kantoor, verzekeringen,
telefoon, … Deze kostencategorie proberen we zo laag
mogelijk te houden door steun via bedrijfspartners in
natura. Uitzonderlijk valt hieronder ook het consultancytraject voor de professionalisering van de organisatie, via
steun van het Venture Philantrophy Fonds.
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