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De Wiekslag vzw 

€ 2.350   

 

Doelgroep: Kinderen binnen de bijzondere jeugdzorg tussen 2 en 12 jaar. 

Adres: Wetzerstraat 14 bus 1, 3570 Alken 
Website: www.dewiekslag.be 

Ieder kind kan en mag leren zwemmen 

Vaak merken we dat kinderen binnen de bijzondere jeugdzorg niet kunnen zwemmen. Dit zorgt 

ervoor dat deze kinderen tijdens de zwemlessen op school niet goed mee kunnen en vallen ze 

ook uit de boot bij de zwemfeestjes van vriendjes. De redenen hiervoor zijn divers (financieel, 

belang wordt onderschat, vervoer, etc.).  

Binnen de Wiekslag vzw gaat men daarom gratis een 10-delig zwemlessenpakket aanbieden. 

Doordat de zwemlessen in groep plaatsvinden ontmoeten ouders elkaar en worden ze nauw 

betrokken van bij de start (inschrijving), tijdens (uitnodigen tijdens de lessen en kinderen 

helpen aan- en uitkleden) en bij het organiseren van een diplomafeest. Op deze manier werken 

we aan de participatie van kinderen en ouders met een positief effect op het netwerk van het 

hele gezin.  

Door het aanleren van een complexe vaardigheid als zwemmen kan het zelfvertrouwen van het 

kind alleen maar groeien en tevens meer mogelijkheden bieden op integratie in de 

maatschappij. Daarenboven ontdekken een aantal kinderen misschien wel een sport die een 

passie wordt en kunnen ze doorstromen naar een reguliere sportclub uit hun buurt.  



 

  

Brede School De Terrilling vzw  

€ 7.500  

Doelgroep: Brede School Terrilling wilt kinderen tussen 2,5 en 12 jaar  
uit de omgeving Beringen-Mijn die weinig of geen gebruik maken  
van het huidige vrijetijdsaanbod een alternatief aanbod van  
vrijetijdsactiviteiten aanbieden. 
 
Adres: Beverlosesteenweg 455, 3581 Beringen (Beverlo) 
Website: www.deterrilling.be 

Beringen-Mijn kiest kunst  

De 3 basisscholen in Beringen-Mijn en Samenlevingsopbouw RIMO Limburg slaan de handen in 

elkaar en organiseren unieke en kwaliteitsvolle lessenreeksen voor alle kinderen (tot 12 jaar) die in 

Beringen-Mijn wonen of er naar school gaan. 

Kinderen woonachtig in Beringen-Mijn zijn vaak niet bekend met het aanbod van 

vrijetijdsactiviteiten, kennen de organisatoren niet of andere deelnemers en staan er daarom 

wantrouwig tegenover.  

Door de kinderen, via een samenwerking met de school, te laten kennismaken met allerlei 

kunstdisciplines leren ze niet alleen nieuwe talenten ontdekken, maar krijgen ze ook de kans om 

andere kinderen uit hun buurt beter te leren kennen.  

Op lange termijn hoopt men dat deze kinderen de weg vinden naar de reguliere naschoolse 

activiteiten. 



 

  

G-Gym 90 Beringen vzw 

€ 7.500   

 

Doelgroep: Kinderen met een mentale, motorische of psychische beperking. 
 
 
Adres: Hospitaalstraat 40, 3582 Beringen - Koersel 
Website: www.gym90beringen.be 

Hink-Stap-Sprong  

Vanaf het nieuwe turnseizoen 2018-2019 is Gym 90 Beringen gestart met G-gym. Ze bieden 

kinderen met een motorische, verstandelijke of psychische beperking hierdoor de kans om deel 

te nemen aan buitenschoolse sport en dit in een veilige, rustige omgeving. Op deze manier 

kunnen de kinderen hun sociale vaardigheden ontwikkelen en worden hun motorische 

zintuigen geprikkeld.  

Voorgaande jaren werd de club meermaals gevraagd om een kind met een beperking te laten 

meeturnen. Echter merkten ze dat deze kinderen vaak na een tijdje moesten afhaken wanneer 

de lessen technisch te moeilijk werden. Uiteraard vaak gepaard met een teleurstelling voor het 

kind. Vandaar dat Gym-90 gestart is met G-Gym voor kinderen met een beperking. Gymnastiek 

zorgt ervoor dat kinderen hun grote motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen, leren ze 

eveneens in groep te werken, nieuwe vriendjes te maken en ook omgaan met hun eigen 

angsten voor een moeilijkere oefening vb. op de balk. Daarnaast investeert G-Gym in een 

opleiding voor hun trainers om ervoor te zorgen dat deze maatwerk kunnen verrichten.  

 

De bedoeling is dat G-Gym zal uitgroeien tot een volwaardige tak binnen de club Gym-90. 



 

  

Molenberg vzw 

€ 4.600  

 

Doelgroep: Kansarme gezinnen die niet op de hoogte zijn van het  
lokale aanbod van voorzieningen en diensten, en zo niet volwaardig  
deelnemen aan de maatschappij. 
 
Adres: Gansbeekstraat 51, 3740 Bilzen 
Website: www.ckgmolenberg.be 

KOALA Bilzen 

Door het organiseren van ouder-en kindactiviteiten en kinderopvang in groepsverband voor 

kinderen tussen 0 en 3 jaar wordt het sociaal weefsel van de gezinnen versterkt. Door linken te 

leggen en samen te werken met lokale partners wordt men de verbindende factor tussen het gezin 

en het lokale aanbod van voorzieningen en diensten. 

Ouders krijgen, dankzij deze nieuwe opvang mogelijkheden, de kans om te gaan werken en hun 

sociaal isolement te doorbreken. De kinderen op hun beurt krijgen extra ontwikkelingskansen en 

leren belangrijke sociale vaardigheden. In de opvang wordt eveneens gestreefd naar integratie van 

modale en kansarme gezinnen. 

Via de ouder-en kindactiviteiten gaat men de kansarme gezinnen sterker maken. Er worden o.a. 

ontmoetingsgroepen georganiseerd waar de gezinnen ervaringen kunnen delen, opvoedingsvragen 

kunnen stellen en waar zij positieve momenten met hun kinderen kunnen beleven. Tijdens de 

grotere activiteiten zijn ook de broers en zussen, vriendjes en vriendinnetjes en andere 

steunfiguren welkom, zodat de bredere omgeving betrokken wordt. 



 

  

AGB Bilzen - Fred 

€ 2.540   

  

Doelgroep: Leerlingen van 15 Bilzerse lagere scholen en de lager en  
Middelbare graad van Kunstkoepel – Academie voor Beeld. 
 
 
Adres: Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen 
Website: www.ikbenfred.be 

Woordfabriek, een verbeeldend project rond taalkracht 

Dit schooljaar timmerden de Bilzerse culturele instellingen samen met 800 leerlingen van 15 

Bilzerse lagere scholen en de lagere en middelbare graad van Kunstkoepel - Academie voor 

Beeld met poëtische tovertrucjes aan Woordfabriek.  

Ze creëerden een land vol taal en verbeelding en maakten samen een verbluffende Bilzerse 

Woordfabriek!  

Op vrijdag 15 februari vond het grote slotfeest plaats in De Kimpel in Bilzen. Kinderen en hun 

ouders konden er terecht voor verfrissende workshops zoals ‘Pimp je tas’ en ‘Stickerfabriek’, 

een meet and greet met Valeria Docampo, de illustratrice van het boek ‘Het land van de grote 

woordfabriek’, extra toonmomenten en winterse lettersoep. 

De expo was ook nadien nog te bezichtigen in de bibliotheek en EXPOkimpel, alsook in de 

Kunstkoepel - Academie voor Muziek en Theater. 



 

  

Jeugdmuziekschool Bree vzw 

€ 3.000 

  

Doelgroep: Kinderen en jongeren met een leerachterstand of 
Beperking. 
 
 
Adres: Sint Jacobsstraat 12, 3960 Bree 
Website: www.jeugdmuziekschool.be 

Muziek met kleuren  

In de Jeugdmuziekschool van Bree leren de kinderen en jongeren op een aangename manier een instrument bespelen of kunnen ze 

zich uitleven in de lessen woord en toneel. Ook kinderen met een leerachterstand of beperking zijn welkom in deze school. De 

vorming heeft geen louter technisch of artistiek product tot doel, maar nodigt de kinderen spelenderwijs uit tot een muzische 

beleving via de muziek. Het kind - met zijn eigen vermogens en beperkingen - staat centraal. De Jeugdmuziekschool wil de muzikale 

vorming laten gebeuren via een ervarings- en handelingsgericht proces waarbij elke goed gemeende poging tot (muzikale) expressie 

van het kind met respect en waardering wordt aangemoedigd.  

Kinderen met een leerachterstand of beperking hebben vaak weinig kansen tot het volgen van muziekonderwijs. En dit ondanks het 

feit dat het meestal erg gemotiveerde en vaak zeer getalenteerde kinderen zijn op muzikaal vlak. Bovendien is muziek erg belangrijk 

in de ontwikkeling van deze kinderen.  

‘Muziek met kleuren’ is notenleer speciaal voor kinderen met een leerachterstand of een mentale beperking (ADD, ADHD, ASS,…). In 

kleine klasjes worden de kinderen spelenderwijs aangemoedigd tot muzikale vorming en expressie. Naast de lessen, waaraan het 

kind deelneemt samen met medeleerlingen, zijn er ook momenten waarop het kind kan tonen aan ouders, familie en vrienden wat 

het al geleerd heeft. In de toekomst plant de school een concertje in het plaatselijke rusthuis Welzijnscampus de Gerkenberg. 

Afhankelijk van hoe het kind evolueert is het mogelijk dat hij of zij doorgroeit naar het traditionele muziekonderwijs. Belangrijk is dat 

het tempo hiervan bepaald wordt door het kind zelf. 

Elk jaar reikt de Breese adviesraad voor personen met een handicap een integratieprijs uit. Daarmee willen ze personen of 

organisaties die inspanningen leveren om mensen met een beperking te integreren in de maatschappij eens in het zonnetje zetten. 

In 2018 ging deze prijs naar de jeugdmuziekschool. Juffen An Jordens en Lotte Deckers geven muziek met kleur aan een 20-tal 

kinderen, elk met hun eigen vermogens en beperkingen. Een fantastisch initiatief, want wie wordt er nu niet vrolijk van muziek? 



 

  

BuBaO de Dolfijn 

€ 4.575    

 

Doelgroep: Kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften,  
kinderen met beperkte mentale mogelijkheden of leertechnische en/of 
gedragsmatige problemen.  
 
 
Adres: Emiel Van Dorenlaan 145, 3600 Genk 
Website: www.dedolfijn.be 

Een oase van rust 

Door af te stappen van het klassieke systeem en in plaats daarvan klas-doorbrekend en 

individueel te werken op maat van het kind zijn werkvormen die aangetoond hebben dat ze 

werken. Het is belangrijk dat het kind kan “leren” binnen een veilige omgeving, met voldoende 

ondersteuning en waarin iedereen zich goed voelt. Een sfeer waarin elk kind aanvaard wordt, 

met zijn eigenheid, zijn problemen en mogelijkheden. Waar iedere leerling op eigen ritme 

voortgang kan maken en vooral waar succeservaringen leiden tot een positief beeld van 

zichzelf. 

Het project “Een oase van rust” voor de leerlingen van BuBaO de Dolfijn omvat 3 deelprojecten 

of miniondernemingen: de ontwikkeling van een moestuin, een dierenpark en een klusjesteam. 

Vanuit deze 3 miniondernemingen willen ze hun leerlingen een aantal vaardigheden aanleren 

die ze binnen hun verdere schoolcarrière en leven zullen gebruiken. Zo leren ze zorg dragen en 

respect te hebben voor de materialen, omgeving, werk en voor elkaar. Binnen de veilige 

omgeving van hun deelproject kan ieder kind binnen zijn eigen kunnen en op zijn eigen ritme 

deze vaardigheden aanleren. Met dit project hopen ze dat deze leerlingen opnieuw graag naar 

school gaan komen, een uitdaging en rust vinden in het onderhouden en verzorgen van deze 

groene oase.  

 



 

  

IN-Z vzw 

€ 3.750    

 
Doelgroep: Kwetsbare gezinnen: ouders met hun kinderen. 
 
 
Adres: Schaapsdries 2, 3600 Genk 
Website: www.in-z.be 

Wereldkeuken, sport en spel voor kwetsbare gezinnen 

IN-Z wil een drie-luik project organiseren in de Brede School te Borgloon. De aanpak is heel 

eenvoudig: tweewekelijks organiseren ze een wereldkeukenatelier, sport en spel voor kwetsbare 

gezinnen in de regio en dit in samenwerking met de lokale sportclubs en vrijetijdsinitiatieven. IN-Z 

werkt in de brede school met medewerkers uit de kansengroepen, onder leiding van en coördinator 

of maatschappelijk assistent. Hierdoor kunnen de medewerkers zich sneller inleven in de 

leefwereld van de gezinnen. Ze genieten sneller vertrouwen en kunnen beter inspelen op de noden 

en de behoeften die er zijn.   

Door de ouders te betrekken in het vrijetijdsgebeuren van hun kind wordt de relatie tussen ouders 

en kinderen beter, alsook het sociaal contact tussen ouders onderling, waardoor hun sociaal 

isolement doorbroken wordt. Ouders kunnen tijdens het drieluik hun eigen talenten en hun 

meerwaarde ontdekken. IN-Z slaat de brug tussen kinderen, ouders, scholen, welzijnswerkers en 

vrijetijdsverenigingen. 



 

  

GO! Basisschool Europaschool Genk 

€ 5.000   

Doelgroep: Leerlingen die over minder sociale vaardigheden  
beschikken kunnen moeilijker omgaan met tegenslagen.  
Het is belangrijk dat ook zij sterk in hun schoenen staan, de nodige  
hindernissen kunnen nemen en vervolgens een succesvolle  
schoolloopbaan uit te bouwen. 
  
Adres: Keinkesstraat 19, 3600 Genk: 
Website: www.europaschoolgenk.be 

Bevorderen sociale vaardigheden 

Een schoolloopbaan is voor sommige kinderen een fluitje van een cent, voor anderen een zeer 

hobbelig parcours.  Los van de capaciteiten van het kind weten we dat het voor kinderen uit 

kansarme gezinnen een enorme uitdaging is.  Niet alleen voor het kind op zich maar ook voor 

de ouders.   

Om ook deze kinderen alle kansen te geven om een succesvolle schoolloopbaan uit te bouwen 

en zo ook alle kansen te bieden op een succesvolle tewerkstelling later, organiseert De GO! 

Basisschool Europaschool in Genk een 3-daagse waar intensief met deze kinderen gewerkt 

wordt. Samenwerking, zelfkennis, weerbaarheid, …. Allemaal vaardigheden die nodig zijn om 

succesvol in het leven te staan.   

Naast dit intensieve traject gaat de school ook nauw samenwerken met de ouders.  Want zij zijn 

de basis voor een goede structuur en zijn mee verantwoordelijk voor de fundamenten van hun 

kind.   Voor deze kwetsbare ouders is deze intensieve begeleiding, waarbij ze de nodige 

informatie over de mogelijkheden maar ook de nodige handvaten krijgen, zeer waardevol.   



 

  

Bethanië vzw 

€ 4.000  

 

Doelgroep: Schoolgaande kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar  
met gedrags- en emotionele problemen 
 
Adres: Bethaniëstraat 74, 3600 Genk 
Website: www.bethanie.be 

Kijk eens wat wij hebben gemaakt! 

Voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven is het belangrijk om verbinding te blijven 

hebben met hun ouders, deze te versterken en te geloven in het eigen kunnen en succes te 

ervaren. Dankzij de steun van Een Hart voor Limburg zal Bethanië 3 verschillende ateliers 

organiseren om de band tussen het kind en zijn of haar ouders te versterken.  

Creatief bezig zijn samen met de ouders doet kinderen op alle domeinen groeien en helpt hen 

uitgroeien tot evenwichtige en zelfbewuste jongeren. Hierdoor zullen ze bewustere keuzes maken 

waardoor ze meer succeservaringen zullen opdoen. Creatief bezig zijn geeft hen ook de 

mogelijkheid om tot rust te komen na een lange schooldag en mogelijks te ontsnappen aan 

stressvolle situaties, zoals bv conflicten met andere kinderen. Doordat ze samen aan een taak 

werken met andere kinderen, leren ze belangrijke sociale vaardigheden. Ook leert het kind 

resultaatgericht te werken en verantwoordelijkheid te dragen.  

De drempel voor ouders om deel te nemen aan de verschillende ateliers is laag. De keuze van de 

ateliers komen immers uit een vraaggesprek naar interesses tussen ouders en kinderen. Er bestaat 

de mogelijkheid om groepsgericht dan wel individueel en op maat van 1 gezin te werken om de 

beste resultaten te bekomen. 



 

  

De regenbOog vzw 

€ 7.500   

  

Doelgroep: Kinderen met een handicap die minder kansen hebben  
om leuke dingen te beleven dan hun leeftijdsgenoten zonder handicap. 
  
 
Adres: Lucien Londotstraat 3b, 3600 Genk 
Website: www.deregenboog.be 

De sensotheek schept ruimte voor het beleven van al je zintuigen 

Het vrijetijdsaanbod voor kinderen met een beperking is beperkt en ze hebben extra ondersteuning 

nodig. Deze ondersteuning beperkt zich soms tot zorg waardoor er weinig tijd voor plezier overblijft. 

Voor deze kinderen is de wereld wat moeilijker te vatten. Er komt veel informatie op hen af waar ze 

niet zo goed op kunnen reageren. Hierdoor bestaat de kans dat ze agressief, druk of angstig worden, of 

zich juist terugtrekken en depressief worden. Juist omdat het voor hen zo moeilijk is om goed in 

contact te komen met hun leefomgeving is het aanbieden van gerichte activiteiten zo belangrijk.  

De sensotheek is met haar verbazingwekkende technologie een ruimte waar kinderen met een 

beperking een bijzondere sensorische ervaring kunnen beleven. Muziek en dans spelen hierin een 

centrale rol. De interactieve filmprojecties versterken de zintuiglijke beleving. 

Dankzij de Sensotheek  worden de zintuiglijke ervaringen immers naar een nieuw niveau gebracht.   

Grenzen worden verlegd en er wordt geëxperimenteerd met hoog technologisch materiaal in 

combinatie met klassieke muziekinstrumenten. De aanpak is geschikt voor kinderen die prikkelgevoelig 

zijn, prikkels zoeken, prikkels vermijden of ongevoelig zijn voor prikkels. Er wordt een methodiek 

ontwikkeld waarbij de sensomotorische ontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt  om zo hun 

contactvaardigheden te verhogen.  De kinderen leren omgaan met specifieke prikkels in een 

gecontroleerde context waardoor ze de kans krijgen te ontspannen. 



 

  

CKG De Stap vzw  

€ 5.595 

 

Doelgroep: Kinderen (tussen 8 en 12 jaar) die in een negatieve  
spiraal terecht zijn gekomen o.w.v. uiteenlopende redenen. 
 
 
Adres: Zevenbonderstraat 78, 3600 Genk 
Website: www.ckgdestap.be 

Kracht 12 

Kinderen die in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen stellen vaak probleemgedrag en krijgen al snel de 

stempel van ‘het stoute kind’. In plaats van aanmoedigende reacties van leerkrachten krijgen deze kinderen 

vaak negatieve opmerkingen, wat op termijn leidt tot een laag zelfbeeld. Hierdoor verliest het kind zijn 

motivatie tot leren, waardoor het schoolwerk in het gedrang komt en ze hun binding met de school verliezen.  

Kracht-12 gaat daarom in dialoog met zowel het kind, de leerkracht en de ouders om samen de problemen en 

uitdagingen aan te pakken en vervolgens de relaties te herstellen. Belangrijk hierbij is dat het kind leert dat 

aangenaam gedrag beloond wordt, waardoor het automatisch minder storend gedrag gaat vertonen. De naam 

Kracht-12 duidt niet alleen de leeftijdscategorie aan (tussen 8 en 12 jaar), maar benadrukt ook een cruciale 

insteek die ze hanteren, namelijk kinderen, ouders en leerkrachten in hun KRACHT zetten.   

Ze doen dit door kind trainingen, waar volop ingezet wordt in het aanleren van sociale vaardigheden. Hierdoor 

zal hun zelfvertrouwen groeien en leren ze op een meer sociaal aanvaardbare manier om te gaan met zichzelf 

en anderen. Daarnaast gaat men via begeleiding van de thuiscontext, in de vorm van oudertrainingen en 

thuisbezoeken, de ouders versterken in hun opvoedingsvaardigheden en wordt de leefsituatie verbeterd door 

tips over positief opvoeden. Ook de school, een belangrijke bakermat voor de kinderen, wordt intensief 

betrokken hierbij. Via leerkrachttrainingen en schoolbezoeken gaat men investeren in een positieve relatie 

tussen leerkracht en leerling én tussen leerkracht en ouder.  



 

  

Autisme Limburg vzw 

€ 5.000  
Doelgroep: Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis 
 
Adres: Molenstraat 79/1 , 3630 Maasmechelen 
Website: www.autismelimburg.be 

Bypass: creatieve workshops voor jongeren met autisme 

Met zijn jeugdbeweging biedt Autisme Limburg vzw activiteiten aan op maat van jongeren met 

autisme. Tijdens deze activiteiten zien ze een grote creativiteit bij hun doelgroep. Echter 

kunnen jongeren met autisme vaak niet deelnemen aan het reguliere aanbod van 

vrijetijdactiviteiten door o.a. hun tekorten in sociale interacties.  

Via het project Bypass maken ze de brug tussen jongeren met autisme en creatieve 

vrijetijdsorganisatie Villa Basta door het gezamenlijk aanbieden van workshops. Binnen het 

ruime aanbod wordt ingespeeld op verschillende aspecten: verbale expressie, fantasie, 

gevoelens uiten, durven reageren, … Veelal vaardigheden die voor deze jongeren moeilijk zijn in 

het dagelijkse leven.  

Het uiteindelijke doel is de jongeren een kans te bieden om binnen een veilig klimaat de 

overstap te maken naar het reguliere vrijetijdsaanbod. Daarnaast leert Villa Basta via dit project 

de specifieke noden van deze doelgroep kennen en kan deze gebruiken in hun werking. Via een 

omweg -bypass- bereiken we uiteindelijk het doel van samenwerken en integratie. 

 

 



 

  

Twinsporten 

€ 7.500 

 

Doelgroep: Kinderen met een beperking, samen met hun ouders, 
begeleiders, broers, zussen,… 
 
 
Adres: Diestersteenweg 42, 3545 Halen 
Website: www.twinsporten.be 

Twinsporten  

Kinderen met een beperking hebben vaak niet de kans om kennis te maken met een uitgebreid 

aanbod aan activiteiten. Daarenboven krijgen ook mensen van jeugd-, sport- en culturele 

verenigingen niet altijd de kans om de mogelijkheden van deze kinderen en jongeren te zien.  

Daarom organiseert Twinsporten in 2019 voor de 9de keer Twinsporten; een sport- en animatiedag 

voor iedereen, maar in het bijzonder voor kinderen en jongeren met een beperking. Ze kunnen 

volledig gratis deelnemen aan de dag. Het terrein is ingericht als een pretpark met verschillende 

themahoeken waar tal van activiteiten te doen zijn. Het doel is inclusie en dat kinderen elkaar 

accepteren zoals ze zijn en elkaar mee betrekken in het spel. Ouders, begeleiders, broers, zussen, 

vrienden en familie, iedereen is welkom.  

Door te proberen en te proeven van heel wat activiteiten kunnen de deelnemers hun talenten en 

interesses ontdekken. Ze leren nieuwe sporten kennen, ontmoeten mensen en werken en spelen in 

groep. Daartegenover krijgen mensen van jeugd-, sport en culturele verenigingen de kans om de 

mogelijkheden te zien die deze kinderen en jongeren hebben. Tijdens de activiteit zelf ontstaan 

levenslange vriendschappen en kan men zien dat mensen met en zonder beperking elkaar helpen 

om zo veel mogelijk van alle activiteiten te kunnen genieten. 



 

  

Open thuis Limburg 

€ 7.500   

 

Doelgroep: Kinderen en jongeren (0-18j) die verblijven in een  
pleeggezin, leefgroep of internaat. 
 
 
Adres: Harmoniestraat 1, 3500 Hasselt 
Website: www.openthuis-limburg.be 

Kan ik er ook bij zijn?  

Kinderen en jongeren die niet thuis verblijven, omwille van verschillende redenen, zien hun 

natuurlijke ouders slechts beperkt. Een bezoekregeling is vaak slechts enkele uren per week, 

tweewekelijks of maandelijks en vindt bovendien meestal plaats in de instelling of het 

pleeggezin waar het kind verblijft. Hierdoor voelen de ouders zich begrensd in hun vrijheid om 

met hun kind te doen wat ze graag willen. Zelf een activiteit organiseren is daarnaast moeilijk 

om wille van verschillende randvoorwaarden, zoals financiën, mobiliteit, tijd enz. De ouders 

weten ook niet hoe ze zo’n bezoekmoment zo optimaal mogelijk invullen.  

Via dit project wil men activiteiten organiseren waarbij we de ouders samen met hun kinderen 

educatieve doe-gerichte activiteiten aanbieden. Dankzij het project “Kan is er ook bij zijn?” 

krijgen ze de kans om hun ouder-kind relatie te herstellen en/of versterken. Door samen met de 

ouders deze activiteiten te doen leren de jongeren al doende positieve ervaringen op en 

versterken ze zichzelf met een aantal vaardigheden. De ouders krijgen de kans om opnieuw 

‘ouder’ te zijn en dit binnen een veilige omgeving met eventuele ondersteuning van een 

opvoeder/begeleider. Doordat de ouders ook samen met andere ouders, die in een soortgelijke 

situatie zitten, in contact komen, wordt hun sociaal isolement doorbroken. 



 

  

GVBBO de Berk 

€ 7.500   

 

Doelgroep: Jongens en meisjes van 2,5 tot 13 jaar binnen het  
bijzonder onderwijs 
 
 
Adres: Kloosterbeekstraat 7, 3500 Hasselt 
Website: www.deberk.be 

Ontdek je fiets 

Omdat een groot aantal van de kinderen met een beperking nooit in het bezit zal zijn van een 

rijbewijs is het belangrijk dat ze zich leren verplaatsen op een andere manier nl. via de fiets. De fiets 

brengt ons overal naartoe en is milieuvriendelijk. Maar: je moet kunnen fietsen én je fiets goed 

onderhouden. Surplus is het een uitdaging voor de leerlingen met een beperking om op een 

aangepaste fiets en/of de ervaring van het fietsen met hulp aan te leren.  

Wanneer de leerlingen zich leren verplaatsen met de fiets en zich leren gedragen in het verkeer zijn 

ze in de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse activiteiten in hun woonomgeving. 

Met “Ontdek je fiets” wilt GVBBO de Berk het leren fietsen en de basisprincipes rond verkeer 

integreren binnen de lessen bewegingstherapie en LO. Daarnaast wil het een fietsatelier oprichten 

zodat de leerlingen kleine herstellingen aan de fiets leren uitvoeren: banden oppompen, band 

plakken/vervangen,… Leerlingen die omwille van hun beperking niet zelfstandig kunnen fietsen 

bieden ze via de bakfiets, de aanhangfiets of de tandem de ervaring van het fietsen aan.  

 

 

 

 

 



 

  

TUKI vzw 

€ 7.063 

  

Doelgroep: Limburgse kinderen met levensbedreigende ziektes  
(en hun belangrijke naasten) 
  
 
Adres: Berenbroekstraat 49, 3500 Hasselt 
Website: www.tuki.rocks 

Bring a sparkle 

Elke dag zijn er ouders die te horen krijgen dat hun kind levensbedreigend ziek is. Tijdens de 

aanwezigheid in het ziekenhuis krijgen de kinderen en hun ouders voldoende psychologische 

begeleiding. Helaas valt deze weg tijdens de periodes van herstel (vb. tussen 2 chemokuren 

thuis) of tijdens een vertrek voor behandeling in het buitenland.  

TUKI wil voorzien in psychologische ondersteuning van deze kinderen (en hun naasten) tijdens 

de periodes thuis (tussen behandelingen in) én tijdens behandelingen in het buitenland. Een 

psychologe brengt hen vaardigheden bij zodat het kind zich kan ontwikkelen tot een 

emotioneel stevige persoon. Daarnaast wordt gewerkt aan een goede overstap naar het 

gewone leven na ziekte. De hele context zal betrokken worden o.a. de school, de 

vrijetijdsbesteding,… om ervoor te zorgen dat deze overgang met de nodige aanpassingen kan 

gebeuren.  

Tevens is het belangrijk dat de kinderen met minder goede vooruitzichten kunnen bijgestaan 

worden door experten op gebied van palliatieve zorgen. Hiervoor is er een nauwe 

samenwerking met Pallion.   



 

  

KT-scholengroep vzw 

€ 7.146 

 

Doelgroep: Kinderen tot 12 jaar met hun ouders 
 
 
Adres: Zegestraat 40, 3500 Hasselt 
Website: www.kt-scholengroep.be/leonhuis/ 

Het LEONhuis 

Leon staat voor Leren en Ontwikkelen. Het LEONhuis is een leer- en ontwikkelingsconcept dat de 

maatschappelijke emancipatie beoogt van alle inwoners in een buurt/wijk ten behoeve van hun 

eigen ontplooiing en die van hun onmiddellijke en de grotere samenleving. Dat een beperkte kennis 

van het Nederlands een negatieve invloed heeft op zowel het welbevinden van kinderen als hun 

ouders, staat buiten kijf. 

Een taalachterstand zorgt, naast een lage betrokkenheid in school, ook voor een sociaal isolement.  

Ondanks het feit dat de scholen en vrijetijdorganisaties hieraan proberen tegemoet te komen, lijkt 

het toch nog moeilijk voor deze kinderen en ouders om bij te benen. 

Het LEONhuis biedt daarom samen met Qrios een taalbad aan voor ouder én kind (tot 12 jaar). Het 

taalbad zal gericht zijn op onmiddellijk gebruik in de dagelijkse context, maar zal de ouders ook 

helpen om het schoolse gebeuren van hun kind beter (op) te volgen. Hierdoor zullen de ouders ook 

kunnen communiceren met de leerkrachten van hun kind, en met andere ouders, wat nieuwe 

sociale contacten met zich meebrengt. 

 



 

  

Samana Limburg vzw 

€ 5.000   

  

Doelgroep: Jonge kinderen die thuis mantelzorger zijn voor een  
gezinslid 
  
 
Adres: Prinsbisschopssingel 75, 3500 Hasselt 
Website: www.samana.be 

Samen naar een mantelzorgvriendelijke school 

Thuis een extra handje toesteken omdat er iemand in je gezin langdurig ziek is, verslaafd is of een 

beperking heeft. Een dagelijkse realiteit voor 17% van alle Vlaamse leerlingen tussen 12 en 19 jaar.         

Een situatie, die naast een sterke invloed op hun schoolwerk, ook een invloed heeft op hun sociaal 

leven, want o.w.v. schaamte en tijdsgebrek sluiten ze minder vriendschappen.                                                             

In meer dan de helft van de gevallen is de school niet op de hoogte van hun thuissituatie. 

Onregelmatige afwezigheid, het vertonen van storend gedrag, het niet afmaken van huiswerk,…. 

worden dan ook niet gelinkt hieraan. Samana vindt het dan ook de hoogste tijd om de stilte rond dit 

thema te doorbreken. Want alleen door het bespreekbaar te maken op school, gaan de jonge 

mantelzorgers zich begrepen en ondersteund voelen, gaan ze een vertrouweling hebben waar ze 

terecht kunnen met vragen,….  

Samana start daarom een pilootproject samen met jonge mantelzorgers, leerkrachten, directie, CLB 

en zorgcoördinatoren. Een samenwerking tussen verschillende betrokken actoren, wat zorgt voor 

voldoende draagkracht en waardoor participatie en eigenaarschap centraal staan.                                                            

De scholen die acties ondernemen en mantelzorg opnemen in hun zorgbeleid krijgen van de Vlaamse 

overheid een award van ‘mantelzorgvriendelijke school’.                                                                                      

Op die manier hoopt Samana aan alle jonge mantelzorgers een stem te geven, zodat zij voldoende 

ondersteuning krijgen en bijgevolg ook de beste kansen op een succesvolle schoolloopbaan. 



 

  

MUS-E Belgium  

€ 7.350  

  

Doelgroep: OKAN leerlingen van Campus Hast, een nieuwe, 
samengestelde school. 
  
 
Adres: Reebokstraat 28, 1000 Brussel 
Website: www.mus-e.be 

Identity affairs 

Een school is een belangrijke plaats in het leven van jongeren. Zeker voor jongeren die door 

migratie hier terecht zijn gekomen op een belangrijk moment in hun leven, de adolescentie.  

Jonge adolescenten zijn op zoek naar een plek om zich thuis te voelen en zich verder te ontplooien 

als individu, op zoek naar een groep waar ze bij kunnen horen, …. 

Dat geldt zeker voor de OKAN leerlingen van Campus Hast. Campus Hast is een nieuwe, 

samengestelde school, m.a.w. een school die zelf nog op zoek is naar haar identiteit, waardoor de 

jongeren weinig/nog geen voeling hebben met hun school als plaats.  

Met dit project geeft men OKAN leerlingen de kans om te verbinden en als individu betrokken te 

zijn bij het ontwikkelen van een collectieve identiteit.  

De samenwerking tussen de betrokken leerkrachten, de directie, kunstenaars en MUS-E is 

belangrijk met het oog op duurzaamheid voor de toekomst van de jongeren en de school.  

In tweede instantie is het de bedoeling om kunst en cultuurpartners te betrekken als toonplaats en 

als partner in toekomstige projecten. 



 

  

Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg vzw 

€ 3.200   

 

Doelgroep: Kwetsbare kinderen en hun familie 
 
 
Adres: Pater Valentinuslaan 32, 3500 Hasselt 
Website: www.vggz.be 

De creatieve koffer(s) 

Non-verbale therapie biedt uitstekende mogelijkheden bij kinderen en jongeren die nog niet zo 

goed met woorden kunnen omspringen. Hun handelen krijgt meer ruimte en ook een andere 

betekenis onder meer binnen speltherapie, bij het maken van tekeningen, in het gebruik maken 

van poppetjes of knutselen met papier, lijm, hout en het boetseren met klei. 

De Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg wilt via de creatieve koffer, die boordevol spel- en 

creatief materiaal zit, deze kwetsbare kinderen bereiken.  

Op een niet alledaagse manier worden ervaringen en emoties losgemaakt en uitgebeeld. 

Hierdoor kunnen hulpverleners inspelen op de noden en behoeften van deze kinderen.   

Daarenboven leren de kinderen om te experimenten met verschillende materialen, maar vooral 

om terug plezier te maken, hetgeen vaak onder druk is komen te staan door omgevingsfactoren 

en/of innerlijke conflicten. 



 

  

KIDS vzw 

€ 7.500   

 

Doelgroep: Kinderen die doof of slechthorend zijn, kinderen met een 
autismespectrumstoornis en/of spraakstoornis. 
 
 
Adres: Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt 
Website: www.kids.be 

Talentenfestival KIDSPOP 

KIDS vzw gelooft sterk dat elk talent waardevol is en dat elk talent volledig tot zijn recht moet 

komen.  

Ze gaat daarom samen met de kinderen aan de slag met dansen, koken, knutselen, vuurspuwen, 

jongleren,…. Ze werken samen naar het ultieme moment toe, waarop iedereen zijn of haar talent 

mag laten zien aan de rest van de wereld, hun moment om te schitteren op het podium. 

En dat allemaal tijdens een écht talentenfestival KIDSPOP. 

Het traject van ‘samen werken naar het festival toe’, maar ook hun deelname aan het festival zelf, 

zal zorgen voor een succeservaring en een positieve invloed hebben op het zelfbeeld van de 

kinderen. 



 

  

Koninklijke Sporting Hasselt 

€ 7.500   

  

Doelgroep: ‘Straatvoetballers’ met een passie voor voetballen, maar  
die niet kunnen integreren in reguliere verenigingen, omwille van het  
financiële aspect of door mobiliteitsproblemen. 
  
 
Adres: Oude Kuringerbaan 123, 3500 Hasselt 
Website: www.sportinghasselt.be  

Meet the world!  

Dankzij het succesvolle project ‘Street heroes’ van Sporting Hasselt hebben ook kinderen en 

jongeren uit kansarme buurten hun weg gevonden naar een voetbalclub. 

Met het project ‘Meet the world’ wilt Sporting Hasselt i.s.m. SKF Tongeren nog een stapje 

verder gaan en voorzien ze diverse voetbaltornooien voor kansarme kinderen en jongeren 

tussen 11 en 15 jaar. Absolute kers op de taart is een door SKF bekostigde deelname aan een 

wereldvoetbaltornooi in Zweden. 

Op deze manier biedt men de jongeren de kans om te werken aan een positief traject waarin ze 

hun droom kunnen waarmaken en ook hun persoonlijkheid kunnen verrijken door sportieve 

ontmoetingen en het actief nastreven van een droom. 



 

  

Habbekrats vzw 

€ 7.500  

 
Doelgroep: Kwetsbare jongeren in kansarmoede 
 
 
Adres: Edward Anseeleplein 3, 9000 Gent 
Website: www.habbekrats.be 

Habbekrats Sports On Tour 

Kwetsbare jongeren vinden te weinig de weg naar het bestaande sportaanbod en hebben bijgevolg 

te weinig gezonde beweging. Armoede en sociale uitsluiting spelen hierbij vaak een rol.   

Met Sports On Tour wil Habbekrats Limburg deze jongeren het recht op gezonde ontspanning 

geven en hen laten kennismaken met het diverse sportieve aanbod in hun streek en dit via 

samenwerking met stedelijke sportdiensten, sportclubs en professionele vrijwilligers. 

Via de diverse sporten komen de jongeren in contact met anderen jongeren, begeleiders,… en leren 

ze samenwerken. Hierdoor krijgen ze de kans zichzelf te ontplooien en zich beter te integreren. Bij 

de organisatie van een sportdag worden zowel de deelnemende jongeren als de hele buurt 

betrokken. 



 

  

KOHH vzw, campus VBS ‘t oogappeltje 

€ 6.000   

  

Doelgroep: Kinderen met een beperking of in kansarmoede 
  
 
Adres: Veearts Strauvenlaan 5, 3540 Herk-de-Stad 
Website: www.basisschool-loksbergen.be 

ZILL voor kansarme kinderen en kinderen met een beperking 

Met het project ZILL wil campus vrije Basisschool ‘t Oogappeltje inzetten op de talenten van alle kinderen. 

Voor kinderen met een beperking of in kansarmoede moeten ze een tandje bijsteken om deze maximaal 

te kunnen bereiken. Hiervoor is soms een andere insteek nodige, ander (ortho)didactisch materiaal om 

hen maximaal te laten participeren in de school zodat ook zij ‘Zin in leren, Zin in leven!’ krijgen. 

Sommige kinderen ontwikkelen opvallend anders dan we verwachten. Ze roepen daarbij heel specifieke 

zorgvragen op. Zo zijn er kinderen die bijvoorbeeld opvallend snel, traag, teruggetrokken, gevoelig, … zijn. 

Het verbreden van hun zorg om tegemoet te komen aan deze specifieke zorgvragen en om zo te kunnen 

vermijden dat kinderen ontwikkelings-bedreigd raken is dan ook nodig. Via de aankoop van specifieker 

(ortho)didactisch materiaal willen ze extra aandacht geven aan socio-emotionele en muzische 

ontwikkeling van de kinderen. Met snoezelmateriaal richten ze een kamer in om kinderen tot rust te laten 

komen en waar ontmoeting met anderen mogelijk is. Er is ruimte om kinderen zintuigelijke prikkels aan te 

bieden en hen op die manier andere vaardigheden aan te bieden.  

Daarnaast wilt men met de aankoop van muziekpanelen kinderen met een visuele beperking uitdagen om 

op onderzoek te gaan en te experimenteren met geluiden. Via de muziekpanelen kunnen kinderen in 

kansarmoede ten volle in contact komen met muzische vaardigheden en is er een uitbreidingspakket rond 

taalgevoeligheid mogelijk. Tenslotte wil men met de hulp van tweezitfietsen de mobiliteit van enkele 

leerlingen bevorderen. De fietsen bieden hen de mogelijkheid om mee te participeren met de klasgroep 

vb. naar de LO-lessen. 



 

  

Dienstencentrum ’t Weyerke – ’t Trapke – 

Stijn vzw 

€ 5.200 

 

Doelgroep: Kinderen en jongeren met een meervoudige beperking. 
 
 
Adres: Domherenstraat 3, 3550 Heusden-Zolder 
Website: www.stijn.be 

Een glimlach tijdens de dag  

De kinderen en jongeren in ’t Trapke zijn omwille van een meervoudige beperking vaak volledig 

afhankelijk van anderen; voor hun zelfstandigheid maar ook voor een dagbesteding en het invullen 

van vrije tijd. Het werken met een oogbesturingssysteem biedt hen kansen om zelf te 

communiceren.  

Dankzij het oogbesturingssysteem kan men de kinderen een kwaliteitsvolle dagbesteding 

aanbieden en stimuleert men de ontwikkeling van het kind. Het werken met een 

oogbesturingssysteem biedt een grote waaier aan mogelijkheden. Zo stimuleert het hun 

ontwikkeling op zintuigelijk, cognitief, communicatief, sociaal en emotioneel vlak. Spelen en leren 

liggen vaak dicht bij elkaar. Al spelenderwijs leren ze nieuwe vaardigheden, verruimen ze hun 

leefwereld en kunnen ze hun vrije tijd beter invullen. Het oogbesturingssysteem is een 

verrassingsdoos met bewegende beelden, lokt uit en stimuleert het kind om te reageren.  

Tevens bevat het oogbesturingssysteem spraaktechnologie waardoor het kind ook effectief kan 

communiceren met zijn omgeving. 



 

  

Art 27 vzw 

€ 7.100  
Doelgroep: Kinderen met een verstandelijke of fysieke beperking handicap die 
verblijven in Sint-Oda, maar ook kinderen en jongeren uit het Rode Kruis 
opvangcentrum te Pelt. 
 
Adres: Koerselsebaan 30, 3550 Heusden-Zolder 
Website: www.artikel27.eu  

Odart 27  
Art 27 vzw organiseert in de zomer van 2019 een kunstexpo in St-Oda. Met dit project willen ze 

het welbevinden van bewoners met een verstandelijke beperking optillen en dit door hen te 

laten kennismaken met kunst via verschillende workshops. Door deel te nemen werken ze aan 

verschillende doelstellingen: participatie, erkenning- en waardering, aanmoedigen van talent, 

ontwikkelen van sociale, emotionele en gedragsmatige competenties. Tegelijk werken ze aan de 

positieve beeldvorming van St-Oda bij de bezoekende kunstkijkers.  

Zinvolle vrijetijdsbesteding doorbreekt de routine voor de kinderen van het Rode Kruis 

opvangcentrum te Pelt. Ze maken kennis met de bewoners van St-Oda o.a. door 

verantwoordelijkheden  en een peter/meterschap aan te gaan voor de realisatie van een 

kunstwerk. Deze kleine momenten van sociaal contact zijn zowel voor de bewoners als voor de 

kinderen/jongeren belangrijk. Tevens biedt dit ludieke oefenkansen Nederlands vanuit de visie: 

‘Alles is taal. Taal is spelen. Spelen is taal.’ Het project sluiten ze af met een grote 

tentoonstelling voor het grotere publiek tijdens de jaarlijkse St-Odafeesten waar zowel de 

bewoners als de kinderen van het opvangcentrum een belangrijke rol spelen.  

 

http://www.artikel27.eu/


 

  

Jeugdzorgcentrum vzw 

€ 6.000 

 

Doelgroep: Jongeren die kampen met psychische problemen zoals  
ADHD, stemmingsstoornissen, borderline, ASS, … 
 
 
Adres: Basdonkstraat 8, 3640 Kinrooi 
Website: www.jeugdzorgcentrum.be 

Een oase van rust 

Jongeren binnen vzw Jeugdzorgcentrum zijn vaak gekwetst en dragen een zware rugzak mee uit het 

verleden. Bovendien kampen ze met psychische problemen zoals ADHD, stemmingsstoornissen, 

borderline, ASS, …  

Studie toont aan dat omgevingsfactoren een grote invloed hebben op de mens. Een groene 

omgeving geeft rust en vermindert de stress.  

Om deze oase van rust te creëren gaan de jongeren zelf aan de slag. 

Ze ontwikkelen samen een plan en nemen, weliswaar onder begeleiding, de uitvoering hiervan zelf 

in handen: spitten, graven, boordplaatjes zetten, bemesten, aanplanten enz.  

Naast verbondenheid creëert dit ook een verantwoordelijkheidsgevoel bij de jongeren, aangezien 

ze zijn zelf instaan voor het onderhoud van de moestuin. 

Op deze manier leren ze hoe groeten groeien, welke groeten in welk seizoen geoogst worden en 

gebruiken ze deze ook voor het bereiden van maaltijden binnen de leefgroep.  

 

Naast de moestuin wordt een terras voorzien waar de jongeren tot rust kunnen komen, maar waar 

ook onderlinge contacten kunnen plaatsvinden, zoals samen eten, spellen spelen,…. 



 

  

Internaat MPI De Dageraad 

€ 6.000   

 

Doelgroep: Kinderen met een mentale beperking,  
leerstoornis of autisme. 
 
 
Adres: Tapstraat 12, 3720 Kortessem 
Website: www.mpi-dedageraad.be 

Internaat De Dageraad waar iedereen graag op pad gaat 

MPI De Dageraad, een thuis voor kwetsbare kinderen met een mentale beperking, leerstoornis 

of autisme, gaat aan de slag met de slogan ‘Internaat De Dageraad waar iedereen graag op pad 

gaat’ en dankzij de steun van EHvL ook “kan“ gaan.   De reguliere middelen die het MPI 

ontvangt, laten niet toe om een uitgebreid aanbod buiten de lesuren aan te bieden.   Ook in de 

thuissituatie van deze kinderen is het doen van activiteiten vaak niet mogelijk terwijl dit voor de 

kinderen een grote meerwaarde is in hun verdere ontwikkeling.   

Door het aanbieden van zowel creatieve - sportieve - educatieve - als seizoensgebonden 

activiteiten, kunnen de kinderen (op ieders niveau en basis van ieders kunnen) op een creatieve 

manier onze maatschappij, zichzelf en anderen leren kennen.   

Zo zal hun motorische ontwikkeling gestimuleerd worden tijdens de sportactiviteiten, laten ze 

hun fantasie de vrije loop tijdens creatieve workshops en zullen hun sociale vaardigheden 

verbeteren. 

Op die manier worden de kinderen zo goed mogelijk voorbereid op onze samenleving en geven 

we hen de kans op te groeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame en kritische jongeren. 



 

  

SPEL vzw 

€ 7.500  

 

Doelgroep: Vluchtelingenkinderen die gehuisvest zijn in het  
opvangcentrum in Lanaken en onderwijs volgen in een nabije school. 
 
Adres: Nijverheidslaan 145 bus 2, 3620 Lanaken 
Website: www.spelvzw.be 

Goed in je vel via SPEL! Spelend, Participeren, 

Ervaren en Leren! 
SPEL wil in 2 twee scholen uit Lanaken, die geconfronteerd worden met de instroom van 

vluchtelingenkinderen, een plek creëren voor kinderen die moeilijkheden ervaren. Via muziek en drama 

treden zij met elkaar in interactie en leren zij zich open te stellen voor elkaars leefwerelden. In hun 

vertrouwde omgeving krijgen leerlingen de nodige tijd, ruimte en aandacht om zichzelf te zijn en verschillende 

persoonlijke thema's bespreekbaar te maken.  

SPEL voorziet in de betrokken scholen klasactiviteiten die in het teken staan van het sociaal-emotioneel leren. 

Daarnaast voorziet SPEL ook in individuele sessies wanneer deze wenselijk zijn om de kinderen te helpen bij 

traumaverwerking. Omwille van het non-verbaal en symbolische karakter van drama en muziek, vormt het een 

taal die minder bedreigend en meer toegankelijk is voor kinderen. Ze kunnen via dit medium doen, voelen, 

ervaren, ontdekken, laten zie en vertellen. SPEL beidt thematische workshops aan in nauwe samenwerking 

met de leerkrachten. De leerkrachten krijgen tools aangereikt om muzische werkvormen verder in te zetten in 

de dagelijkse werking. Door de draagkracht en veerkracht van de kinderen te vergroten worden ernstige 

gedrags- en emotionele problemen voorkomen en kan men eventuele signalen hiervan vroegtijdig opsporen. 

Hierdoor worden ook de risicofactoren die zorgen voor schooluitval aanzienlijk verlaagd.  

Het uiteindelijke streefdoel is een meer inclusievere vorm van onderwijs en een mee inclusieve maatschappij. 



 

  

G-Karateclub Leopoldsburg 

€ 3.110    

 

Doelgroep: Kinderen en jongeren met een beperking en hun familie. 
 
 
Adres: Van Dijcklaan 2, 3971 Leopoldsburg Heppen 
Website: www.karateclubleopoldsburg.be  

Ichi-Ni-San… 1-2-3… Karate voor iedereen!  

G-Karateclub Leopoldsburg biedt aangepaste karatetrainingen aan kinderen en jongeren met 

een mentale en/of fysieke beperking, autisme, enz. De trainingen worden aangepast aan ieders 

mogelijkheden, met gevoel voor het clubgebeuren.  Voor de G-Karateka’s beogen ze een 

verbetering van zowel het fysieke als het mentale welzijn, alsook het aanleren van sociale 

vaardigheden.  

Het aantal G-karateka’s is jaar na jaar gestegen waardoor de club zich de volgende jaren verder 

op het G-sport gebeuren wenst te professionaliseren via opgeleide trainers. Door een 

samenwerking met de reguliere Karateclub Leopoldsburg wordt ook de integratie van mensen 

met een beperking bevordert. Ze willen laten zien dat kinderen en jongeren met hun beperking 

evengoed een topprestatie kunnen leveren, elk volgens hun eigen mogelijkheden.  

Naast de karatetrainingen bieden ze de kinderen en jongeren ook de mogelijkheid om deel te 

nemen aan wedstrijden en andere vrijetijdsactiviteiten zoals een sportdag, BBQ, 

nieuwjaarsreceptie, wandeling, Sinterklaasfeest, Paasfeest,… Dat zorgt ervoor dat de leden en 

hun familie een hechte, warme groep vormen, die elkaar steunen en tips uitwisselen over hun 

dagelijkse bezorgdheden binnen een gezin met een aandachtspersoon.   



 

  

Auxilia vzw  

€ 7.500  

Doelgroep: Vlaamse kansarmen (Vierde Wereld), anderstalige  
allochtonen (in België geboren), en nieuwkomers (vluchtelingen en  
asielzoekers) die onderwijs volgen, maar die omwille van hun  
beperkte kansen, nergens terecht kunnen voor de nodige extra 
huiswerkbegeleiding. 
 
Adres: Italiëlei 189, 2000 Antwerpen 
Website: www.auxilia-vlaanderen.be 

Huiswerk-en gezinsondersteuning bij 

kwetsbare gezinnen  
Wat ben je zonder scholing, zonder diploma, zonder steun,…?   Inderdaad, maar voor kansarme 

kinderen en jongeren heel vaak een hele uitdaging om uit die vicieuze cirkel (waarin ze vaak terecht 

gekomen zijn) te raken, laat staan om effectief dat diploma of getuigschrift te behalen. 

Dankzij het project huiswerk- en gezinsondersteuning maakt Auxilia Limburg het mogelijk extra 

hulp en begeleiding te bieden aan zij die daar nood aan hebben en dit in een één-op-één setting 

thuis bij het gezin van het kind of de jongere.  Sommige leerlingen worden gedurende een korte 

periode begeleid om bv tekorten in concrete vakken weg te werken. Bij andere leerlingen komt de 

vrijwilliger gedurende enkele jaren aan huis. 

Naast betere schoolresultaten, haalt het de kinderen ook uit hun sociaal isolement en maakt het 

hen zelfzekerder en assertiever, wat hun welzijn op lange termijn ten goede komt.  

Door de één-op-één begeleiding aan huis worden ook de ouders mee betrokken in het hele traject, 

daarenboven is de begeleiding steeds in nauwe samenwerking met de school van de leerling en/of 

de hulpverleningsinstantie. 

 



 

  

JKVG vzw 

€ 2.000   

 
Doelgroep: Kinderen uit kansarme gezinnen tussen 10 en 14 jaar. 
 
 
Adres: Boomgaardstraat 94 bus A, 2600 Antwerpen - Berchem 
Website: www.jkvg.be 

Playing for Success Limburg 

Het komt steeds vaker voor dat kinderen in de lagere school al kampen met schoolmoeheid, 

demotivatie en een negatief zelfbeeld. Ze scoren slecht op vlak van Wiskunde en taal en hebben een 

grote afstand tot een steeds meer digitaliserende maatschappij. Kinderen uit kansarme gezinnen 

lopen hierbij het grootste risico.  

Playing for Succes (PfS) brengt deze kansarme leerlingen in een uitdagende en inspirerende plek 

buiten de school, nl. een sportstadion. Hier worden ze op een natuurlijke manier betrokken in 

leeractiviteiten zoals het opstellen van een trainingsprogramma, contact en communicatie met 

journalisten, interview met de spelers enz. Daarnaast krijgt elke individuele leerling een intensief 

programma om zijn hiaten in Nederlands, wiskunde en ICT weg te werken. Op deze manier trachten 

ze hen positieve leerervaringen op te laten doen, wat hun houding t.o.v. leren en hun motivatie om 

te leren vergroot.  

Ook de ouders en de school worden betrokken bij het verhaal. Ouders omdat ze de leerlingen 

brengen en halen, maar ook door hen uit te nodigen voor een rondleiding in het stadion, de diploma 

uitreiking,… De leerkrachten door hen wekelijks een verslag te bezorgen van de voortgang, om 

nadien hiermee in klasverband verder aan de slag te gaan. In sommige gevallen kan een PfS 

deelname voor een kind een overgang zijn naar een sportbeoefening in clubverband.  



 

  

Groep INTRO vzw 

€ 7.500  

  

Doelgroep:  Minderjarige asielzoekers die geconfronteerd zijn  
met rouw, verlies of trauma.  
 
 
Adres: Charles Parentéstraat 6, 1070 Anderlecht 
Website: www.groepintro.be 

Powertools XL 

Minderjarige asielzoekers hebben heel wat meegemaakt wat hun welbevinden en schools 

functioneren in de weg kan staan.  

Vaak is er sprake van specifieke problematieken en begeleidingsbehoeften die te maken hebben 

met cultuur en taal, maar ook met psychologische noden zoals rouw, verlies of trauma.  

Het is belangrijk dat begeleiders de trauma’s vroegtijdig signaleren en gepast reageren hierop.  

Naast opgelopen trauma’s, brengt ook de vreemde cultuur waarin de jongeren zijn terechtkomen, 

heel wat onzekerheid met zich mee. Ook hier wordt aandacht aan geschonken binnen het project, 

zodat de jongeren zich beter begrepen gaan voelen en er ontstaat een wederzijds respect voor 

elkaars cultuur. 

Het uiteindelijke doel is om deze jongeren veerkrachtiger maken, waardoor ze positief kunnen 

groeien, zowel op persoonlijk als op schools vlak en de best mogelijke kansen krijgen op een goede 

integratie. 



 

  

Jongerenwerking Pieter Simenon vzw 

€ 7.500   

 

Doelgroep: Jongens uit de Bijzondere Jeugdzorg 
 
 
Adres: Martinus Van Gurplaan 45, 3920 Lommel 
Website: www.pietersimenon.be 

Boksen en paarden hand in hand. 

Samenwerken met jongens uit de Bijzondere Jeugdzorg betekent voortdurend opzoek gaan 

naar een manier om een ingang te vinden in hun leefwereld en hen op een niet schoolse manier 

toch zoveel mogelijk bij te leren. Boksen en paardrijden zijn ideale ingangspoorten om jongeren 

bewust te maken over hun gedrag, wat de impact hiervan is op anderen en hieraan sturing te 

geven. Boksen door fysiek en mentaal bezig te zijn; paarden omdat ze een spiegel zijn en veel 

vertellen over onszelf.  

Door actief met hen bezig te zijn, ze fysiek moe te maken en hun uit hun comfortzone te halen 

kom je automatisch op heel wat leermomenten en pijnpunten. De begeleider geeft 

tegelijkertijd als rolmodel zoveel mogelijk bagage mee aan deze dikwijls getekende jongeren. 

Door de techniek van Boksen en paardrijden komen de begeleiders samen met hen tot 

succeservaringen en leren ze doorzetten en op een positieve manier handvaten te geven voor 

de realiteit.  

Een Hart voor Limburg gelooft in de sterkte van deze combi-methodiek en ondersteunt daarom 

ook graag dit project. 



 

  

O.C. Sint-Ferdinand vzw 

€ 7.500   

 

Doelgroep: Jongeren met een mentale beperking, een gedrags-  
en/of emotionele stoornis of met een autismespectrumstoornis.   
 
 
Adres: Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen 
Website: www.sintferdinand.be 

PAARDenKRACHT neemt de teugels in eigen handen. 

Kinderen, jongeren, ouders en begeleiders ervaren dat paarden veel meer zijn dan enkel een leuke 

hobby. Sint-Ferdinand gebruikt paarden als opvoedmiddel.  Een paard werkt als een spiegel, het 

absorbeert en reageert en dit zonder te oordelen. Alles begint allemaal naast het paard. Via de 

verzorging wordt een veilige basis ontwikkeld om daarna over te gaan tot het berijden van het 

paard.  

“Het” kernwoord is VERBINDEN. Het aanbod is erop gericht om iedere jongere zichzelf te laten zijn, 

een veilige plek te bieden om van daaruit te groeien. In eerste instantie is er vooral verbinding 

tussen de jongere, het paard en zijn begeleider binnen individuele sessies. Gaandeweg vergroten ze 

het contact naar hun leeftijdsgenoten, het gezin, de familie en zijn omgeving. Als kers op de taart is 

er het paardenkamp tijdens de vakantie waar ze alle aangeleerde vaardigheden in de praktijk 

kunnen brengen. Door het werken met paarden ervaren de jongeren bepaalde kwaliteiten die 

belangrijk zijn in het dagelijkse leven. Verder gaan ze aan de slag met thema’s zoals grenzen 

aanvoelen en stellen, bewust en consequent handelen, zelfvertrouwen,…. 

 



 

  

Belgische-Turkse Cultuur en Vriendenkring vzw  

€ 5.500   

  

Doelgroep: Allochtone kinderen hebben vaak een grote taalachterstand.  
Ondanks het feit dat de scholen en vrijetijdorganisaties hieraan  
proberen tegemoet te komen, lijkt het toch nog moeilijk voor de  
allochtone kinderen om bij te benen. 
 
Adres: Mie Merkenstraat 42, 3630 Maasmechelen (Eisden) 
Website: / 

Wij spelen met TAAL!  

Dat een beperkte kennis van het Nederlands een negatieve invloed heeft op zowel het 

welbevinden van kinderen als hun ouders, staat buiten kijf. 

Een taalachterstand zorgt, naast een lage betrokkenheid in school, ook voor een sociaal 

isolement.  Ondanks het feit dat de scholen en vrijetijdorganisaties hieraan proberen tegemoet 

te komen, lijkt het toch nog moeilijk voor deze kinderen en ouders om bij te benen. 

De Belgische-Turkse Cultuur en Vriendenkring gaat om die reden ‘Spelen met TAAL’. Zij doen 

dat door allerlei activiteiten, zoals voorlezen, een theatervoorstelling bijwonen, poppenkast 

spelen, knutselen, koken,… aan te bieden aan kinderen tussen 4 en 8 jaar.  

Ze bieden een totaal concept gericht naar de familiale context waardoor een aantal 

vaardigheden aangeleerd worden en er informatie wordt aangereikt aan zowel kinderen als hun 

ouders.   

 

 



 

  

Judoclub Gruitrode vzw 

€ 1.000  

 
Doelgroep: Kinderen en jongeren met een mentale of fysieke beperking. 
 
 
Adres: Vossenpad 8, 3670 Meeuwen-Gruitrode 
Website: www.judo-meeuwen-gruitrode.be 

Trofee van de Donderslag 

Naast hun wekelijkse G-judo werking wil Judoclub Meeuwen-Gruitrode met de organisatie van dit 

Internationaal G-judo tornooi Trofee van de Donderslag een dubbel positief gevoel behalen. 

Enerzijds willen ze kinderen en jongeren met een beperking een onvergetelijke ervaring aanbieden 

door de wedstrijd met alle toeters en bellen te laten meemaken: de openings-, sluitings- en 

medailleceremonie zorgen ervoor dat alle deelnemers zich voelen als een echte wereldkampioen!  

Anderzijds wil de Judoclub Meeuwen-Gruitrode aantonen dat deze kinderen en jongeren wel 

degelijk aan judo kunnen doen; sterker nog; ze kunnen zelfs deelnemen aan wedstrijdjudo. Met 

extra begeleiding en persoonlijke aanpassingen slagen zij erin om dit evenement voor heel wat G-

judoka’s waar te maken.  

Dankzij de hulp van Een Hart voor Limburg is Judoclub Meeuwen-Gruitrode reeds toe aan zijn 4de 

Internationaal G-judo tornooi Trofee van de Donderslag. 



 

  

School&Ziekzijn Limburg vzw 

€ 2.500   

  

Doelgroep: Kinderen die langdurig thuis/in een ziekenhuis verblijven  
door ziekte of ongeval. 
  
 
Adres: Stegereindweg 15, 3660 Oudsbergen 
Website: www.s-z.be 

School&Ziekzijn Limburg 

Kinderen die langdurig thuis/in een ziekenhuis verblijven door ziekte of ongeval raken 

geïsoleerd en lopen een schoolse achterstand op.  

School&Ziekzijn Limburg  doet zijn best om de opgelopen achterstand weg te werken door in 

een ziekenhuis of bij de leerling thuis de school even te vervangen.  

Tijdens de begeleiding zal School&Ziekzijn Limburg  voortdurend contact houden en overleg 

plegen met alle partners. Dit zijn de ouders, de thuisschool, de vakleerkrachten, het ziekenhuis 

personeel, het CLB, de GON-begeleiding,… 

De lessen die gegeven worden door de vrijwilligers zijn voor de leerlingen een dankbaar 

moment van afwisseling. Het uiteindelijke streefdoel is om leerlingen voor te bereiden om met 

succes terug in te haken in het schoolse gebeuren en te vermijden dat de leerling een jaar moet 

overdoen.  

 

School&Ziekzijn Limburg  is complementair aan andere initiatieven voor zieke leerlingen zoals 

Bednet en tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). 



 

  

Carevita vzw  

€ 3.000 

 

Doelgroep: Kinderen die geconfronteerd worden met ziekte  
en/of verdriet in hun omgeving tonen vaak hun eigen gevoelens  
niet, omdat ze hun ouders niet nog meer verdriet willen aandoen. 
  
 
Adres: Markt 25, 3990 Peer 
Website: www.carevita.be 

Zorgenvriendjes op school  

Een ouder of ander naast familielid die ziek wordt, we hebben het allemaal al wel eens 

meegemaakt. Niet makkelijk, maar voor kinderen extra moeilijk om mee om te gaan. 

Zij stellen zich vele vragen en weten vaak geen blijf met hun verdriet. Ze kunnen of willen soms hun 

gevoelens niet tonen, omdat ze denken dat ze hun ouders op die manier nog meer verdriet 

aandoen. Een situatie die het verwerkingsproces in de weg staat.  

Inloophuis “De Kolibrie” ontwikkelde daarom de zorgenvriendjes, een klein knuffel-monstertje dat 

de zorgen van de kinderen letterlijk en figuurlijk opeet. Het kind kan een boodschap, gedicht of een 

andere tekst in het poppetje steken. Afhankelijk van de behoefte van het kind zal een leerkracht of 

een andere vertrouwenspersoon hierover in gesprek gaan met het kind.  

Naast een aantal zorgenvriendjes, zal De Kolibrie ook een bijhorende handleiding ter beschikking 

stellen van de scholen. Op die manier helpt men de school zo goed mogelijk om te gaan met een 

kind waarvan de ouder of naast familielid chronisch ziek is of een kind in een rouw of 

verliessituatie.    

 

 



 

  

BuSO Sint-Elisabeth  

€ 5.500   

  

Doelgroep: Leerlingen met een beperking zijn vaak niet in staat om  
zelfstandig te fietsen. Hierdoor gaan de leerlingen zich uitgesloten  
voelen (niet betrokken bij de groep) wat een negatief effect heeft  
op hun zelfbeeld.   
  
Adres: Steenovenstraat 20, 3990 Peer (Wijchmaal) 
Website: www.elisa.be 

Tring tring, ik fiets mee 

BuSO Sint-Elisabeth is een school die zich richt op jongeren met een verstandelijke beperking, 

een emotionele of gedragsstoornis en jongeren met een autismespectrumstoornis.  

Deze leerlingen zijn vaak niet in staat om zelfstandig te fietsen, waardoor ze zich niet betrokken 

voelen bij de groep, hetgeen een negatief effect heeft op hun zelfbeeld.   

Om hen mee te betrekken in het groepsgebeuren, maar ook vooral om hen mee te laten 

genieten van het samen fietsen, gaat de school elektrische tandems aankopen.  

Op die manier kunnen ook de leerlingen die niet zelfstandig kunnen fietsen op een veilige en 

comfortabele manier deelnemen. 

Daarenboven zorgt dit ervoor dat ze meer zelfvertrouwen ontwikkelen. 



 

 

  

Steunfonds Sint-Oda – Stijn vzw 

€ 7.500 

 

Doelgroep: Kinderen met een ernstige meervoudige beperking. 
 
 
Adres: Breugelweg 200, 3900 Overpelt 
Website: www.stijn.be 

‘Ik wil zélf vooruitgaan’ 

Wanneer een kind of jongere met een ernstige meervoudige beperking door zijn motorisch of visuele 

beperking zichzelf niet kan voortbewegen, noch zijn rolwagen, dan is hij zijn hele leven afhankelijk van 

anderen om een verplaatsing te kunnen doen. Leven betekent bewegen, bewegen betekent ontwikkelen. We 

onderschatten vaak wat het is om dit helemaal niet te kunnen; ze bevinden zich een groot gedeelte van de dag 

in een 1 dimensionele wereld. Door te weinig prikkels kan onvoorspelbaar gedrag ontstaan met onrust en 

risicovolle situaties als gevolg.  

De nieuwe AKKA-smart geeft hierop een antwoord. Met de hulp van het plateau kunnen de kinderen en 

jongeren weer in een 3 dimensionale wereld geplaatst worden. Het plateau blijkt vaak veel positieve extra 

stimuli te bieden met zeer verrassende gevolgen. Het is dan ook een grote aanvulling op therapeutisch vlak 

omdat het kind of jongere die normaal gesproken niet zelf zou kunnen door een bepaalde beweging, dit nu 

wel kan en zonder risico.  

Het AKKA-plateau werkt op het principe van tape rijden. Het plateau is voorzien van een sensor welke de tape 

volgt. Het kind of jongeren kan met een zeer eenvoudige bediening (1 knop) zelf de tape volgen. Er zijn heel 

wat uitbreidingen mogelijk zoals vb. op een parcours van tape kan je aangeven welke richting je op wil gaan. 

Daarnaast is er ook een mogelijkheid om begrensd te rijden binnen een afgebakend gebied. Dit is een mooie 

en veilige manier als voorbereiding op het rijden met een elektrische rolstoel. Het AKKA-plateau is een 

onderdeel van Sens-city. De ruimte waarin het plateau zal geplaatst worden is tevens prikkelrijk ingericht 

waardoor de kinderen en jongeren vanuit het parcours dat ze rijden steeds andere bewegingen, beelden, 

indrukken krijgen.  

 

 



 

  

Limburgse Stichting Autisme – Stijn vzw 

€ 3.200   

 
Doelgroep: Ouders van en professionelen die werken met kinderen  
(met of zonder ASS) met een ontwikkelingsleeftijd van 1,5 tot 6 jaar,  
zoals kinderverzorgers, opvoeders, kleuterbegeleiders, crèches,…. 
 
 
Adres: Breugelweg 200, 3900 Overpelt 
Website: www.stijn.be 

ImPACT trainingsprogramma voor professionelen 

Het ImPACT-project staat voor ‘Improving Parents As Communication Teachers’, ofwel ‘ouders 

versterken als lesgevers in communicatie’. Het is een programma waarbij  

socio-communicatieve vaardigheden gebruikt worden bij de dagelijkse routines en natuurlijke 

interacties met het kind. Door middel van speelse technieken leert het kind zich verder te 

ontplooien in de vier kernvaardigheden van het ImPACT-programma nl. spel, communicatie, 

imitatie en sociale betrokkenheid. Door deze technieken vroegtijdig in te zetten kan een stevige 

basis gelegd worden voor de socio-communicatieve vaardigheden, bevordert het welbevinden 

en vermindert gedragsproblemen. De organisatie start ook met een dagcursus voor 

professionelen. 

Uit ervaring ziet met dat de ImPACT-principes duidelijk merkbaar zijn op de evolutie van jonge 

kinderen met ASS. Door professionelen hierin te betrekken, kan een optimale stimulering van 

de sociale betrokkenheid in taal en spel van jonge kinderen ondersteund worden. Hoewel dit 

programma specifiek ontwikkeld is voor kinderen met ASS, kunnen ook andere kinderen baat 

hebben bij deze speelse technieken, zodat de techniek breder ingezet kan worden door de 

professionelen. 

 



 

  

OnderOns vzw 

€ 7.500  

 

Doelgroep: Kansarme gezinnen met kinderen van o tot 3 jaar  
 
 
Adres: Stationsstraat 41, 3800 Sint-Truiden 
Website: onderonsvzw.be 

Een veilig en uitdagend nest voor KOALA 

Tijdens de eerste jaren van een kind is het belangrijk dat het kind vrij op ontdekking kan gaan in een veilige 

omgeving. Daarom organiseert het KOALA project laagdrempelige activiteiten voor kinderen tussen 0 en 3 

jaar, waarvan de ouders niet het sociale netwerk hebben om dit in een ongedwongen sfeer te doen. De 

bedoeling is dat de kinderen via een gevarieerd spel hun eerste sociale vaardigheden aanleren en ze op die 

manier met minder achterstand aan de kleuterschool kunnen beginnen. Tegelijkertijd wordt het sociaal 

netwerk van de ouders uitgebreid en verhoogt hun draagkracht, wat de kinderen ten goede komt. 

Één van de activiteiten is de speelb®abbel. De speelb®abbel is voor (groot)ouders of opvoeders met een kindje 

van -9 maanden tot en met 3 jaar. Tijdens deze ontmoetingen zetten ze in op sociale contacten en geven ze de 

(groot)ouders de mogelijkheid om met elkaar te babbelen op een ongedwongen manier. Thema’s kunnen zijn 

knutselen, alledaagse dingen, informatie over hun rechten en plichten,… Omdat gezonde voeding een 

belangrijk item is tijdens alle activiteiten, worden er o.a. fruit en boterhammen voorzien.  

Het unieke aan dit KOALA project is een samenwerking tussen het kinderdagverblijf de Egeltjes, de vereniging 

waar armen het woord nemen, vzw OnderOns (samenlevingsopbouw RIMO Limburg) en In-Z.  Ze werken met 

twee pedagogische medewerkers, één agogische medewerker en twee brugfiguren. Deze brugfiguren slaan de 

brug tussen de mensen en de welzijnsorganisaties. Ze bouwen een vertrouwensband op en op die manier 

wordt de stap naar de hulpverlening verkleind. 

 



 

  

Dienst Ambulante Begeleiding  

€ 4.036   

  
Doelgroep: Jonge ouders van een kind met een beperking missen  
vaak handvaten om op een positieve manier interactie aan te gaan  
met hun kind en op die manier hechting met hun kind op te bouwen. 
  
 
Adres: Donkweg 49, 3520 Zonhoven 
Website: www.stijn.be 

Met een snoezelkoffer op bezoek bij kinderen met 

een ontwikkelingsvertraging of handicap 
Een kind met een vertraagde ontwikkeling of handicap treft niet alleen het kind maar de 

volledige omgeving waarbinnen het kind opgroeit.   Jonge ouders van kinderen met een 

beperking hebben vaak nood aan ondersteuning in de huiselijke sfeer.   

Via drie mobiele snoezelkoffers, gefinancierd door Een Hart voor Limburg,  gaat de Dienst 

Ambulante Begeleiding op pad om deze gezinnen handvaten te geven om op een positieve 

manier de interactie aan te gaan en op die manier de hechting met hun kind op te bouwen. 

Via de methodiek “ ik zie, ik hoor, ik voel”, gaat men samen spelen, samen ervaren en de 

zintuigen prikkelen via allerlei snoezelmateriaal. 

Door dit aanbod in de gezinnen te brengen werken ze niet alleen met ouder en kind, maar 

worden ook de broers, zussen en grootouders van het kind betrokken. 







 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Een Hart voor Limburg steunen 

kan op verschillende manieren 

Een gift 
U kan Een Hart voor Limburg steunen door een gift te storten op het rekeningnummer BE79 7333 7333 3933. 

Een gift is fiscaal aftrekbaar vanaf een minimumbedrag van 40 euro.  

Een actie organiseren 
Zelf een actie ten voordelen van Een Hart voor Limburg organiseren? Dat kan! Neem contact met ons op om je 

actie en de mogelijkheden te bespreken. 

Legaten 
Ook wanneer u er niet meer bent, kan u nog iets voor de maatschappij betekenen. U kan beroep doen op het 

Streekfonds voor vrijblijvend en geïndividualiseerd advies over het nalaten van een deel van uw erfenis aan het 

goede doel. Mooi meegenomen voor de nabestaanden is dat de successierechten in bepaalde gevallen dalen. 

Bloemen noch kransen 
In plaats van bloemen of kransen vragen nabestaanden van een overledene steeds vaker om een gift te doen 

aan een goed doel. Dat kan op het rekeningnummer BE79 7333 7333 3933 van Een Hart voor Limburg, met 

vermelding ter nagedachtenis van ‘naam van de overledene’. 

Deelnemen aan een actie van Een Hart voor Limburg 
Een Hart voor Limburg organiseert uiteraard ook zelf acties om middelen in te zamelen. Dat is en blijft nodig en 

schept ook een grote verbondenheid. En dan merken we telkens opnieuw dat het Limburggevoel echt wel 

bestaat. De mensen weten immers dat de middelen in eigen provincie worden besteed. Maar ze krijgen ook de 

zekerheid dat de fondsen ook effectief gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn en zeker op de juiste plaatsen 

terecht komen. Dat geeft vertrouwen, meteen ook de grote kracht van Een Hart voor Limburg. 

Onderstaande evenementen staan op onze agenda: 
25/6 Zomerprelude – Vijverkafee in Diepenbeek                                           
27/6 Thanks&Connect – De Barrier in Houthalen-Helchteren 
20/9 Friet KeiSolidair – Bedrijventerrein Dorpsveld 1 in Diepenbeek 
27/11 WAW Sterrendiner 12* – Hangar 58 in Bokrijk 
 

Meer informatie op www.eenhartvoorlimburg.be 

Een Hart voor Limburg – Herkenrodesingel 16 – 3500 Hasselt – 011/878 599 – info@ehvl.be 


