WORKSHOPS
WORKSHOP 1: YOUTH (RE)MAKING THE NEIGHBOURHOOD.
GEMODEREERD DOOR ANN VAN DE VYVERE, DEMOS, EN LAURENT HACKEN, CABINET DE CÉLINE
FREMAULT
Deze projecten hebben als gemeenschappelijke basis dat ze zeer lokaal verankerd zijn, willen inspelen op noden of dromen
die jongeren in de buurt ervaren, maar tegelijkertijd de hand reiken naar omwonenden en lokale actoren. Op die manier
zijn ze allen mooie voorbeelden van hoe jongeren samen mee een buurt kunnen vormgeven.
Ontdek hoe de Vrienden van de Put van een illegaal gegraven put als antwoord op het schrijnend tekort aan plekken voor
jongeren in Brugge-Noord, ertoe gekomen zijn een bovengronds pop-up ontmoetingsplek te creëren voor jongeren in de
zomer van 2017. Kom luisteren naar de ervaringen van het jeugdhuis van Jalhay-Sart bij de omvorming van hun tuin tot een
collectieve moestuin, niet alleen voor de jongeren van het jeugdhuis maar ook voor de hele buurt. En leer meer over hoe de
Scouts van de Marollen, een socio-educatief project voor kwetsbare jongeren en hun families, via verschillende activiteiten
(ombouwen van een minibus, buitenlandse reizen, wijkfeest, …), de nodige competenties vergaren om de nieuwe generatie
scoutsleiders in hun buurt te worden.

WORKSHOP 2: YOUTH INFLUENCING (LOCAL) POLICY MAKING.
GEMODEREERD DOOR MADELEINE GUYOT, ATTACHÉE AU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL AUX DROITS DE
L’ENFANT, EN JAN NIJS, AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN
In deze workshop wordt stilgestaan bij projecten die jongeren uit een meer kwetsbare situatie proberen te versterken door
van onderuit een netwerk te creëren waarop de jongeren kunnen bouwen. Van daaruit gaan ze op zoek naar manieren om
de noden, wensen en dromen van deze jongeren aan de kaak te stellen bij (lokale) beleidsmakers en de bredere omgeving.
Enerzijds komen twee laureaten van onze projectoproep aan bod. Couleur Café asbl heeft in Malmédy intensief
samengewerkt met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Cachet vzw heeft een nieuwe werking opgericht in Leuven
voor jongeren met ervaring in de jeugdhulp.
Anderzijds worden ook twee projecten voorgesteld waar we als Stichting een partnerrelatie mee hebben opgebouwd: City
Pirates Antwerpen en Kraainem Football Club. In beide gevallen gaat het om voetbalclubs die naast het sportieve een
indrukwekkend sociale en inclusieve werking hebben uitgebouwd. Op die manier proberen ze jongeren klaar te stomen op
een betere toekomst. Het sociaal project van City Pirates wordt mee door Dr. Zeno Nols voorgesteld, die net zijn doctoraat
heeft afgerond over de sociale rol van sportclubs voor kwetsbare jongeren. Voor zijn onderzoek volgde Nols gedurende
verschillende jaren zes sportinitiatieven in grote Belgische steden, waaronder ook City Pirates.
Kom luisteren naar hun boeiende ervaringen!

WORKSHOP 3: WAYS TO GIVE YOUNGSTERS A VOICE AND RESOURCES TO TAKE ACTION.
GEMODEREERD DOOR JESSY SIONGERS, UGENT & VUB, EN
Jongeren kunnen op verschillende manieren betrokken worden bij het vormgeven van een organisatie, buurt, dorp of stad.
In deze workshops laten we verschillende organisaties aan het woord die geëxperimenteerd hebben met methodieken om
jongeren een stem en middelen te geven om een actie te ondernemen.
Met de serious urban game “Mayor@your town” ontwikkeld door EW32 hebben meer dan 1.000 jongeren uit 4 steden hun
zeg kunnen geven over hun buurt en over zaken die ze graag zouden veranderen of ontwikkelen. ADES, een jongerennetwerk
uit Brussel, heeft een participatief budget ontwikkeld waarmee jongeren hun eigen projecten konden financieren. Het
jongerencollectief J100 uit Antwerpen tenslotte werkt via bijeenkomsten met jongeren, lokale actoren en politici, via
wijkwandelingen met omwonenden, en via het brainstormen over een collectief project “de droomhut” - of een boomhut in
de stad - aan de versterking van de positie van de jongere in de stad, zowel fysiek als symbolisch. Ontdek hoe dat allemaal in
zijn werk ging!

