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Beste lezers,

We leven in een spannende, soms tegenstrijdige, maar vooral beloftevolle maatschappij. 
Een maatschappij die gekenmerkt wordt door complexe vraagstukken als verstedelijking, 
diversiteit en armoede. Uitdagingen die de maatschappij kwetsbaar maken maar die 
tegelijkertijd ook opportuniteiten voor vernieuwing creëren. 

Als organisatie staan we midden in deze samenleving en zoeken we naar een manier 
om te verbinden op verschillende terreinen. Dat vraagt om een sterke maar flexibele 
organisatie. Met een duidelijke focus op het versterken van ons basiswerk in de wijken 
en te blijven experimenteren met projecten, terwijl we tegelijkertijd investeren in Kras 
als organisatie.

2018 was dan ook een jaar waarin we ingezet hebben op onze eigenheid en onze 
sterktes. Waar zijn wij, Krassers, echt goed in? Waar blinken we in uit? En waar willen 
we naartoe? Die vragen stelden we onszelf, en daar zijn we mee aan de slag gegaan. 
Niet alleen in onze basiswerking, maar ook in enkele knappe projecten.

We kozen daarbij ronduit voor een oplossingsgerichte aanpak. Dat houdt in dat we 
werken met het oog op onze doelen, zoals vooropgesteld in ons meerjarenplan, en 
gesteund op onze competenties en onze ervaring. Hierbij ligt de focus op leren uit 
voorgaande successen, eerder dan te blijven hangen bij zaken die minder goed zijn 
gelopen in het verleden.

En wanneer we vertrekken vanuit onze eigen sterktes, kunnen we knappe resultaten 
neerzetten. Een schoolvoorbeeld daarvan is Spelend Leren. Een aanpak die organisch 
groeide binnen Kras, en die vertrekt vanuit onze kijk op mens en maatschappij. Door 
die expertise onder de loep te nemen, konden we deze concretiseren en vertalen naar 
een didactische methodiek. Het resultaat hiervan konden we dit jaar zien. We lanceerden 
onze eigen Spelend Leren toolbox, handboek en website en gaven workshops op maat 
aan scholen en andere organisaties. Op deze manier slaagden we erin om onze expertise 
en eigenheid breder dan onze eigen organisatie in te zetten. We wierven meerdere 
Spelend Leren medewerkers aan om dit uit te rollen in verschillende scholen, en we 
zijn intussen ook gestart met de vertaalslag van deze methodiek naar het middelbare 
schoolpubliek.

Om met onze competenties aan de slag te kunnen gaan, zijn we in 2018 met een 
organisatiebreed competentietraject voor onze medewerkers gestart. We brachten voor 
alle functies de nodige competenties in kaart, maar ook enkele kerncompetenties die 
eigen zijn aan iedereen in onze organisatie. Vanuit deze competenties kunnen we een 
gericht HR-beleid uitbouwen voor de toekomst. Omdat wij geloven dat de kracht van 
onze organisatie in onze mensen zit.

2019 bracht ons een nieuw stadsbestuur, waarbij we ook kennis maakten met de 
nieuwe schepen voor jeugd. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. Want 
ook in 2019 zullen we verder timmeren aan de weg die we zijn ingeslagen. Vanuit onze 
eigenheid en onze sterktes zullen we ons blijven inzetten voor kinderen en jongeren die 
opgroeien in kansarme wijken.

Je leest er alles over in dit jaarverslag…

Elke Deforce
Algemeen Directeur Kras Jeugdwerk

Woord vooraf
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de hoogtepunten van 2018

2018, een jaar vol mooie verwezenlijkingen
Kras mag zich gelukkig prijzen met de toewijding van al onze 
medewerkers en vrijwilligers. Dankzij hun inzet hebben we in 
2018 mooie resultaten kunnen bereiken. Een overzicht van 
enkele hoogtepunten uit het jaar lees je hier.

Spelend leren
Gaat leren makkelijker als je speelt? Wij geloven van wel!

Spelend Leren is pedagogisch en competentieversterkend 
jeugdwerk. Het vertrekt vanuit de kinderen zelf  (hun ervarin-
gen, belevingen, opvattingen) en hun eigen wil om te groeien. 
Al spelend en al doende leren is de meest natuurlijke vorm van 
leren voor kinderen. We blijven zo dicht bij de leefwereld van de 
kinderen.

Kras Jeugdwerk kent een jarenlange traditie van leerondersteu-
ning: huiswerkbegeleiding, school- en leerbegeleiding, taalatelier 
en Spelend Leren. Door de jaren heen vormden we een duide-

lijke visie rond leerondersteuning en werkten we met een grote 
variatie aan methodieken. Vanuit onze ervaringen ondervonden 
we dat Spelend Leren een heel krachtige methodiek is om kin-
deren en jongeren te laten groeien en meer aansluiting te laten 
vinden bij de maatschappij.

We timmerden de voorgaande jaren al aan de weg met Spelend 
Leren, maar in 2018 kwam alles in een stroomversnelling. We 
ontwikkelden een handboek en een toolbox met uitgewerkte 
activiteiten waarmee anderen meteen in de praktijk aan de slag 
kunnen, een vormingsaanbod voor geïnteresseerden om de 
spelend leren mehtodiek verder te verspreiden. Op die manier 
willen we onze ervaring en expertise delen met anderen.

Eind mei stelden we Spelend Leren voor aan het brede publiek 
in De Studio. Leerkrachten, jeugdwerkers, huiswerkbegeleiders, 
zorgleerkrachten en andere geïnteresseerden kregen er een 
introductie van de Spelend Leren toolkit en werden meteen 

Missie van Kras Jeugdwerk:
De vereniging beoogt de emancipatie van kinderen, tieners en jongeren, in het bijzonder maatschappelijk kwetsbare kinderen, 
tieners en jongeren, via de versterking van hun capaciteiten en weerbaarheid. Het betreft hun ontplooiing en volwaardige 
participatie in alle maatschappelijke domeinen, en het verdedigen van hun rechten en belangen. De vereniging bestrijdt elke 
vorm van uitsluiting of  racisme. 
De vereniging realiseert haar doel door de volgende activiteiten: het organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod met 
sterke aandacht voor het welzijnsgerichte, het ondersteunen van kinderen, tieners en jongeren om bewuste keuzes te maken, 
en het beïnvloeden van het (jeugd)beleid. 

Het jeugdwelzijnswerk van Kras heeft 3 rollen: een recreatieve, pedagogische en sociale rol. Doorheen de recreatieve rol 
(het groepsgerichte vrijetijdsaanbod) maken we de pedagogische (opvoedkundige) en sociale (herverdelen maatschappelijke 
hulpbronnen) rollen waar. Zo werken we aan de ontplooiingskansen en maatschappelijke emancipatie van onze kinderen en 
jongeren. 
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ook zelf  ondergedompeld in de methodiek in verschillende 
workshops.

De aanwezigen kregen tijdens het infomoment niet enkel de 
theoretische achtergrond mee. Ze testten het ook meteen uit 
door in verschillende workshops zelf  enkele methodieken te 
ondergaan en uit te proberen. Pas wanneer je zelf  hebt ervaren 
hoe je al spelend kan leren, kan je de meerwaarde van deze me-
thodiek echt vatten. Het werkt heel motiverend om er nadien 
zelf  mee aan de slag te gaan. Tijdens de workshops konden 
deelnemers zich onder andere uitleven met bouwconstructies, 
beweginsspelletjes, dramasessies of  creatief  schilderen. Reflec-
tie is belangrijk, wil men leren: tijdens de nabespreking ontdek-
ten de deelnemers welke leermomenten er ongemerkt tijdens 
het spelen hadden plaatsgevonden. En dat is net de bedoeling 
van Spelend Leren, je leert zonder dat het aanvoelt als leren.

Sinds de lanceringsdag is Spelend Leren nog veel verder ge-
groeid. Intussen hebben we op het Kiel zes medewerkers die 
zich uitsluitend richten op dit project; en ook in de andere wij-
ken gaan onze jeugdwerkers aan de slag met Spelend Leren. We 
organiseerden vormingen en coachingstrajecten op maat voor 
scholen en andere organisaties, zodat ze zelf  met een aangepast 
aanbod op maat Spelend Leren kunnen organiseren.

Met Spelend Leren hebben we in 2018 de transformatie 
gemaakt van een methodiek die we binnen onze organisatie 
gebruiken naar een aanbod op maat voor iedereen die met 
jeugdwerk, onderwijs of  opvoeding in contact komt. We zetten 
verder in op dit project en zijn in 2018 ook begonnen met het 
uitwerken van een aangepast aanbod voor middelbare scholen. 
Wordt dus zeker nog vervolgd…

j100
Enkele jaren geleden stak een groep jongeren de koppen bij 
elkaar om op zoek te gaan naar antwoorden op de problemen 
rond polarisering en de gespannen sfeer in Antwerpen. Zo 
ontstond de J100, een platform waar jongeren uit diverse 
organisaties zoals Kras, Scouts en Gidsen Vlaanderen, JES, 
Chiro en Formaat samenkomen om te discussiëren over vragen 
en thema’s die spelen in de stad. Dit initiatief  wordt gedragen 
door Kras en in totaal tien andere jeugdorganisaties, maar het 
zijn de jongeren zelf  die er hun stem laten horen.

Bijna 40% van de Antwerpse bevolking is jonger dan 
30 jaar. Maar hun stem wordt te weinig gehoord in het 
maatschappelijk debat. Iedereen spreekt over hun toekomst 
en hun uitdagingen, maar zelden wordt de tijd genomen om 
te luisteren naar wat zij zélf  te vertellen hebben. Door mét 
jonge mensen te praten, ontstaan er nieuwe invalshoeken 
en nieuwe inzichten in thema’s zoals onderwijs, politiek, 
media, etc. De J100 organiseert regelmatig bijeenkomsten, 
discussiegroepen en wijkwandelingen. Op deze manier voeden 
ze niet alleen de dialoog tussen jongeren onderling, maar ook 
met buurtbewoners, beleidsmakers en politiek. De J100 is het 
uitgelezen platform om met de Antwerpse jeugd in gesprek te 
gaan.

En dat gebeurde ook in 2018. Met de J100 wisten we op 
regelmatige basis een grote groep jongeren te bereiken. Het jaar 
begon voor de jongeren al sterk met een debatavond met het 
schepenencollege. 
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Ze gingen er onder andere in gesprek met burgemeester Bart 
De Wever en schepenen Nabilla Ait Daoud, Caroline Bastiaens 
en Claude Marinower. Het was een verrijkend debat voor alle 
deelnemers.
Ook in oktober hadden de jongeren, naar aanleiding van de 
verkiezingen, gesprekken met de meeste partijen die zich 
verkiesbaar stelden in oktober 2018. 

Vanuit de J100 werden doorheen het jaar ook wijkwandelingen 
in verschillende buurten georganiseerd. Tijdens deze 
rondleidingen toonden de jongeren hun wijk door hun ogen, 
met de problemen en opportuniteiten die ze er zelf  ervaren. 
Er waren wandelingen door Antwerpen Noord, Berchem, Kiel, 
Deurne en Luchtbal. De wijkwandelingen werden stuk voor 
stuk druk bijgewoond door buurtbewoners en beleidsmakers en 
boden voer voor interessante discussies.

De J100 ging ook verder aan de slag met de plannen voor 
hun droomhut. Ze willen een eigen boomhut bouwen die hun 
ideeën uitbeeldt. Het wordt een ontmoetingsplek waar andere 
jongeren en beleidsmakers kunnen worden uitgenodigd voor 
een gesprek. Een plek om nieuwe ideeën te bedenken die de 
samenleving beter maken. De droomhut wordt gerealiseerd in 
samenwerking met Atelier Recup. In de loop van 2018 werden 
de plannen voor de hut uitgetekend en goedgekeurd. In 2019 
starten we met de bouw op Park Spoor Oost.

De J100 draait dus op volle toeren. Voor 2019 stelden we 
twee uitdagingen voorop. Enerzijds willen we de doelgroep 
verder diversifiëren en anderzijds willen we de overgang maken 
van een organische beweging naar een meer gestructureerde 
organisatie, om zo een stem te blijven geven aan jongeren in 
het debat. We timmeren dus volop verder aan de weg met dit 
succesvolle project!
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JISR-caravan 
Jisr is Arabisch voor brug. Het doel van dit project is dan ook 
om een brug te bouwen tussen Antwerpse en Marokkaanse 
jongeren. Maar ook tussen organisaties werden banden 
gesmeed. JISR is immers een samenwerking tussen Kras 
Jeugdwerk, JES, Scouts & Gidsen Vlaanderen, Formaat, 
ISAAF en Homme et Environnement. Die laatste twee zijn 
Marokkaanse jeugdorganisaties.

De jongeren hielden inzamelacties en verzamelden zo het 
geld om een busje aan te kopen. Met 30 Vlaamse jongeren 
trokken ze naar Marokko om er de bus te vullen met 
spel- en leermateriaal gebaseerd op spelen uit de Belgische 
en Marokkaanse cultuur. De bus reikt materiaal aan rond 
drie thema’s: milieu, sport en cultuur. Zo werd het busje 
omgebouwd tot een heuse spelbus met en voor de lokale 
kinderen. 

Ze gingen in Berkane en Jerada, twee dorpen in het noorden 
van Marokko, aan de slag met de lokale kinderen en jongeren 
om de bus te decoreren en om hen zelf  hun eigen spelen te 
laten maken.

Het resultaat: een prachtige spelbus die nog lang educatief  en 
spelplezier zal bieden in de Marokkaanse dorpen; maar ook 
bruggen die gebouwd werden tussen jongeren uit verschillende 
landen.

De bruggen die gelegd werden tussen de jongeren van 
verschillende organisaties binnen Antwerpen zijn ook een 
niet te onderschatten resultaat. Om dit effect vast te houden, 
kiezen we ervoor om ‘het Marokko-project’ vanaf  2019 onder 
te brengen bij J-100. Op deze manier kunnen de diepgaande 
ontmoetingen tussen verschillende groepen jongeren 
structureel worden verdergezet. 
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mediawijsheid
Mediawijsheid is een van de pijlers waar we op willen 
inzetten bij Kras. Het is ook een belangrijk onderdeel in ons 
meerjarenplan. Daarom zetten we in 2018 een project op poten 
rond dit thema.

Hoewel onze jongeren zijn opgegroeid met digitale media, 
zijn ze niet altijd even goed op de hoogte van de uitdagingen 
en risico’s die eraan verbonden zijn. Daar wilden we met 
ons project Mediawijsheid verandering in brengen. Naast 
informeren en kennis opdoen, werden er ook hands-on digitale 
skills aangeleerd. 

Het project bestond uit 4 pijlers:

1. De tienerwerkingen van al onze steunpunten kregen ‘Scratch’ 
workshops. Scratch is een eenvoudige codeertaal, ontwikkeld 
door het MIT, waarmee kinderen en jongeren op een speelse 
manier hun eigen interactieve verhalen, spellen en animaties 
kunnen programmeren. Nadat ze het coderen aangeleerd 
kregen, namen de tieners van de verschillende steunpunten het 
tegen elkaar op in een heuse Scratchquiz.

2. Zowel de jongeren als onze eigen werknemers kregen 
vorming rond fake news, framing en complottheorieën. Tijdens 
deze workshops gingen ze samen met een journalist op zoek 
hoe je fake news kan herkennen en hoe je kritisch kan blijven 
tegenover je bronnen. Het zijn essentiële vaardigheden in deze 
tijden waarin nepnieuws en complottheorieën zich online 

razendsnel verspreiden.

3. We organiseerden ons tweede Mediabad: een vormingsdag 
voor alle jeugdwerkers van Kras, zodat zij de nodige kennis 
kregen om hun jongeren te informeren, ondersteunen en 
adviseren rond nieuwe en digitale media.

4. De kers op de taart was de Kraskrant. Met alle nieuw 
verworven kennis gingen onze tieners zelf  aan de slag. Ze 
maakten hun eigen blogs, vlogs en games. De resultaten deelden 
ze op social media en op hun eigen website: www.kraskrant.be

Voor dit project kregen we middelen van het Digital Belgium 
fonds. Er werd een tijdelijke projectmedewerker in dienst 
genomen die dit project in goede banen leidde.
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ComPas
ComPas is een certificaat dat wordt uitgereikt aan jongeren 
die in hun vrije tijd andere kinderen, tieners en jongeren 
ondersteunen, coachen of  begeleiden. Jongeren krijgen via 
ComPas erkenning voor de competenties die ze zo verwerven. 
Elk jaar worden die certificaten overhandigd tijdens een 
officieel moment. Ook enkele vrijwilligers van Kras kregen dit 
jaar hun ComPas certificaat uitgereikt.
Het certificaat heeft als doel de ‘soft skills’ van de vrijwilligers te 
bewijzen. Het gaat hierbij om vaardigheden zoals bijvoorbeeld 
initiatief  nemen of  sociale vaardigheden. In de vorm van een 
certificaat kan dit voor de jongeren in de toekomst een voordeel 
bieden op hun cv of  tijdens een sollicitatiegesprek.
De uitreiking van de certificaten gebeurde door de schepenen 
voor onderwijs en jeugd. De schepenen benadrukten dat de 
jongeren terecht trots mogen zijn op hun inzet en het certificaat 
dat ze daardoor verdiend hebben. Ook als organisatie zijn we 
bij Kras erg trots op onze jongeren die hun ComPas certificaat 
ontvangen hebben, en bij uitbreiding op al onze vrijwilligers!

Arbeidscompetentiebegeleiding (ACB)
Binnen Kras werken we al langer rond arbeidscompetenties. We 
bereikten hiermee echter vooral jongens. Er was dus dringend 
nood aan een aparte aanpak voor meisjes. Eind 2017 zag ons 
ACB meisjes-traject het licht dankzij een ESF-financiering. Dit 
kwam op kruissnelheid in 2018: boeiend pionierswerk waarbij 
we een voor vele instanties onzichtbare doelgroep bereiken en 
begeleiden. In dit experiment waren we sterk zoekende naar 
een goede manier om deze meisjes op een goede manier te 
begeleiden in hun leven en naar de arbeidsmarkt.

Vanuit deze zoektocht werden de banden met onze 
partners JES en Formaat sterk aangehaald. Deze verbeterde 

samenwerking zorgde ook voor een goede overlegstructuur 
voor alle arbeidsprojecten die we samen ondernemen. Ook een 
verdere zoektocht in de samenwerking met Werkvormm past in 
dit plaatje. De toekomst is aan organisaties die samenwerken en 
binnen het ACB-werk zetten we hierin straffe stappen!. 

Intern deden we een SWOT-analyse van onze arbeidsprojecten. 
We merken dat we op een punt komen waarin de enthousiaste 
organische groei van verschillende projecten en verschillende 
financieringsbronnen een meer gestructureerde en gedeelde 
benadering vraagt. We blijven het wijk-en jeugdhuisgerichte 
hoog in het vaandel dragen en kiezen er tegelijkertijd voor om 
vanuit de verschillende steunpunten de arbeidskwesties als 1 
team met een gedeelde missie te benaderen. 

Communicatie
Om de noden van de organisatie op gebied van communicatie 
en fondsenwerving beter tegemoet te kunnen komen, werden 
deze twee staffuncties uit elkaar getrokken. Een nieuwe 
communicatiemedewerker werd aangeworven om de externe 
en interne communicatie van Kras te stroomlijnen en te 
professionaliseren. 

Een eerste stap hierin was de lancering van onze nieuwe website 
in het najaar van 2018. Ook andere communicatiekanalen en 
-materialen zullen in de toekomst vernieuwd worden. Op deze 
manier tonen we als organisatie onze professionaliteit naar 
de buitenwereld toe en kunnen we op een uniformere manier 
communiceren vanuit de verschillende steunpunten. 
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Op zoek naar onze kerncompetenties
Bij Kras weten we: onze medewerkers zijn de motor die onze 
organisatie doet draaien, zij zijn bepalend voor ons succes. 
Daarom willen we als organisatie volop inzetten op een 
duurzaam loopbaanbeleid. Binnen een ESF-project zijn we 
in 2018 concreet van start gegaan met de uitbouw van een 
ontwikkelingscyclus voor onze medewerkers.

We vertrokken hiervoor vanuit competentiemanagement 
en coachend leidinggeven als leidraad. Persoonlijke 
ontwikkeling staat daarbij centraal. Zeker in de sociale sector 
zijn competenties cruciaal. De eigenheid van het werk en de 
doelgroep zorgt er voor dat - meer dan kennis en vaardigheden 
- onze persoonlijke waarden en attitudes de tools zijn waarmee 
we aan de slag moeten.

Samen met een externe expert namen we alle functies 
binnen Kras onder de loep. Per functie stelden we een 
competentieprofiel op. Daarnaast gingen we met alle 
medewerkers samen op zoek naar de kerncompetenties van 
Kras-medewerkers. Dit zijn competenties die we zo belangrijk 
vinden voor de organisatie dat we willen dat iedereen die in zich 
heeft, ongeacht de functie die men bekleedt. Ze weerspiegelen 
sterk de eigenheid en de waarden van de organisatie.

Samenwerken, integriteit, flexibiliteit, openheid, 
klantgerichtheid en eigenaarschap kwamen naar voor als 
kerncompetenties.
Met deze kerncompetenties en competentieprofielen per 
functie gaan we aan de slag met ons HR-beleid. Competenties 
vormen de rode draad doorheen verschillende processen bij 
de instroom, ontwikkeling, doorstroom en uitstroom van 
medewerkers. Het competentie-denken bestaat niet enkel 
op papier en biedt een start voor een andere aanpak in het 
ondersteunen en ontwikkelen van onze medewerkers. Deze 
competentiegerichte aanpak zal verder uitgerold worden in 
2019.

Kras Speelt
Park Spoor Noord werd een halve dag lang omgetoverd tot 
een heus superhelden-attractiepark. Tijdens ons jaarlijkse 
speelfestival ‘Kras Speelt’ konden kinderen tussen de 6 en 12 
jaar zich uitleven op meer dan 20 attracties, geheel ingekleed in 
het thema van superhelden. De opkomst was enorm, met meer 
dan 1000 kinderen!

Er was ook dit jaar een fantastisch aanbod, met een BMX-
parcours, graffiti, boogschieten, katapulten, een sweeper, 
laser shooting, basket en grime. Je kon ook je eigen schilderij 
in elkaar fietsen, griezelen in een spookhuis, een eigen 
superheldenzwaard timmeren of  een hindernissenparcours 
overwinnen. En er was een kleuterhoek voor de allerkleinsten, 
dus voor ieder wat wils. Bij elke activiteit kregen kinderen een 
stempel op hun speelkaart. Bij een volle speelkaart kregen ze 
een gratis pannenkoek en een superheldenmasker, volledig in 
thema!
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algemene facts & fIgures

Het aantal georganiseerde activiteiten kende een lichte daling 
van 2% tegenover 2017. Het aantal geregistreerde leden 
(unieke deelnemers) bleef  relatief  stabiel doorheen de jaren 
en het aantal deelnames steeg in 2018. Dat betekent dat we 
meer jeugd bereikten ondanks een lichte daling in het aantal 
activiteitsmomenten. We werkten in 2018 dus met iets grotere 
groepen.

Na een lichte daling vorig jaar in het aantal deelnames, zagen 
we in 2018 opnieuw een stijging. De grootste stijging betreft het 
aantal deelnames aan ons basisaanbod. De iets lagere opkomst 
voor de pleinwerking hangt mogelijk samen met de bloedhete 
zomer van 2018, waarbij de pleinen vaak leeg waren.

aantal activiteiten, deelnemers en deelnames
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Bij de kinderen (6 – 11 jaar) zien we een mooi evenwicht in de verhouding jongens-meisjes. Dit evenwicht is al jaren relatief  stabiel. 
Bij de tieners (12 – 15 jaar) merken we dat het aandeel meisjes toeneemt. Dit is een trend die zich ook reeds enkele jaren gestaag 
doorzet. Enkel bij de jongeren (16+) zien we dat het moeilijk blijft om meisjes blijvend te bereiken. Dit blijft een aandachtspunt 
waarvoor we naar verklaringen en concrete oplossingen op zoek willen gaan.

Het aantal meisjes en jongens 2018
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Kras Berchem
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Kras Berchem kent al een lange geschiedenis van jeugdwerk. We organiseren 
een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, 
tieners en jongeren met extra aandacht voor de minder en minst kansrijken. 
Daarbij werken we intensief  samen met partners en scholen uit de omgeving 
en leggen we een accent op het verwerven van sleutelcompetenties. We werken 
bewust met kleine groepen om elk kind en elke jongere met maximale aandacht te 
kunnen begeleiden.
Bij onze werking vertrekken we steeds vanuit de leefwereld in interesses van onze 
leden, maar we laten hen ook proeven van nieuwe dingen en proberen zo ook 
deze leefwereld net te verbreden. Een gevarieerd aanbod is hier de basis voor. Zo 
zetten we onder andere in op sport, cultuur, multimedia, creativiteit.
De werking van Kras Berchem gaat door in het buurtcentrum Posthof  in de 
Patriottenstraat, maar je kan ons ook vaak vinden in het De Vilegaspark achter de 
hoek! We werken ook vindplaatsgericht en specifiek rond arbeid.

Patriottenstraat 62, 2600 Berchem activiteitencentrum met kinder- en tienerlokalen
L. Pastoorstraat 26, 2600 Berchem jongerenlokaal
Vrije basisschool De Schatkist, F. Coosemansstraat brede school activiteiten, spelend leren, zwemprojecten
Stedelijke basisschool Klavertje 4, J. Balstraat brede school activiteiten, spelend leren
Openbaar domein Villegaspark, Potvlietlaan spel- en sportactiviteiten, vindplaatsgericht werken, 

zomeraanbod
Villegaspark en Potvlietlaan Plein Publik

Waar werkt Kras Berchem?

Kras Berchem Kort...
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aantal activiteiten, deelnemers en deelnames
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Taalatelier

Kras Berchem

Kras Berchem kende in 2018 een grote instroom van nieuwkomers door het succes van het Taalatelier. In het taalatelier leren 
kinderen die nog niet vertrouwd zijn met het Nederlands de taal kennen op een speelse manier. Het is een laagdrempelige manier 
om hun kennis van het Nederlands te vergroten. 
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De J100 organiseerde een aantal wijkwandelingen in 
verschillende buurten van Antwerpen. Ook door Berchem 
werd er een wandeling uitgestippeld, waar onze jongeren zelf  
de gids waren. Tijdens de wijkwandeling toonden de jongeren 
hun buurt vanuit hun eigen perspectief. Wat zijn hun favoriete 
plekjes? Wat missen ze in de buurt? Wat loopt er goed? Waar 
zouden ze liever anders zien?

De talrijke deelnemers aan de wijkwandeling kregen zo een 
inkijk in de beleving van de jogneren. Een eyeopener voor de 
beleidsmakers, mensen van verenigingen en organisaties, politici 
en buurtbewoners die de wandeling mee volgden.

Er werd afgesloten met een smakelijke iftar en een match van 
de Rode Duivels op groot scherm.

Wijkwandeling J100

In Berchem vinden veel evenementjes en marktjes plaats, waar 
Kras Berchem dankbaar gebruik van maakt om zich te tonen in 
de buurt.

Zo was er in oktober ‘Berchem Bazaar’. Tijdens dit jaarlijkse 
evenement op de Driekoningenstraat staan de deuren open bij 
alle organisaties en handelaars, om nieuwsgierige bezoekers te 
laten kennismaken met hun aanbod. Ook Kras Berchem deed 
natuurlijk mee. De jongeren kwamen zelf  in actie met een 

pannenkoekenbak die heel erg in de smaak viel. Ze maakten 
ook vol enthousiasme reclame voor onze werking.

Tijdens het Lichtfeest in december brachten onze jongeren 
het licht in huis voor de vele bezoekers van het evenement. 
Ze hadden zelf  kaarsen gegoten en heerlijke verse koekjes 
gebakken, die ze aan de man brachten in hun kraampje. Dat 
leverde meteen ook een mooi centje op voor de werking.

Buurtmarktjes
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Welzijn is een belangrijk thema binnen Kras Jeugdwerk, maar 
wel een dat niet altijd even eenvoudig is om concreet in te 
vullen. Sinds 2018 zijn we hier bij Kras Berchem echter volop 
mee aan de slag gegaan.

We volgden vormingen rond ‘nieuwe autoriteit’ en 
oplossingsgericht werken, om deze methodieken vervolgens te 
implementeren in onze werking. 

Daarnaast nodigden we mensen van het 
vertrouwensartsencentrum uit om hun werking en aanbod voor 
te stellen aan ons team. Door de sociale kaart in de praktijk 
te leren kennen, wordt voor onze medewerkers de drempel 
om door te verwijzen naar de juiste hulpverlening lager. In de 
toekomst zullen ook andere organisaties aan bod komen.

We stelden ook een collega aan die binnen het team specifiek 
verantwoordelijk is om het thema welzijn op te volgen. Die 
kan er voor zorgen dat het thema blijft leven en dit terug op de 
agenda zetten mocht de aandacht verslappen.

We herbekeken de aanpak van ons vindplaatsgericht werk en 
vullen dit nu duidelijker in als welzijnswerk.

Op de teamvergadering worden regelmatig cases besproken, 

waarbij we trachten een oplossing te vinden die vervolgens door 
verschillende collega’s wordt uitgevoerd. We proberen ook zicht 
te krijgen op eventuele toeleiding of  doorverwijzing. 

Er gebeuren intensere huisbezoeken, individuele gesprekken en 
groepsgesprekken.

Ook nieuw is ons project ‘De verleiding van de straat’. Hierbij 
bespreken we met een groep jongeren de mogelijke verleidingen 
van de straat. We bekijken wat dit met hen doet, hoe ze er mee 
omgaan, enzovoort. We nodigen ook ervaringsdeskundigen uit 
om voor deze groep getuigenissen te brengen. Dit alles met als 
doel jongeren weerbaarder te maken.

Welzijn is geen evident thema om binnen jeugdwerk concreet 
aan bod te laten komen, maar met deze stappen heeft het al 
een veel duidelijkere en betere invulling gekregen. Dit is echter 
nog maar een begin. We proberen deze acties uit en verfijnen 
de aanpak door trial en error. Zo blijven we zoeken naar een 
structurele manier om welzijn mee in onze werking op te 
nemen.

Als organisatie leren we van elkaars praktijken en exprimenten. 
Het is interessant om te onderzoeken welke welzijnsinsteek we 
in al onze steunpunten kunnen implementeren. 

Welzijnswerking
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Kras Borgerhout
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Kras Borgerhout is actief  op verschillende locaties verspreid 
over Oud-Borgerhout. We zijn een groot steunpunt met een 
erg breed leeftijdsbereik. Daarom hebben we een uitgebreide 
werking toegespitst op alle verschillende leeftijdscategorieën van 
6 tot 25 jaar, we werken met grote groepen en organiseren in 
totaal bijna 30 activiteitsmomenten per week!

In Borgerhout hebben we een sterke vrijwilligerscultuur, met 
veel leden die doorgroeien als vrijwilliger. We zetten veel 
vrijwilligers in in onze eigen werking en ze engageren zich ook 
in andere organisaties.

We gaan niet alleen aan de slag in onze eigen lokalen, met ons 
pleintjeswerk ‘Plein Publiek’ organiseren we ook jeugdwerk voor 
kinderen en tieners in de openbare ruimte, zoals op het Terlo- 
en Krugerplein. Daarnaast werken we ook vindplaatsgericht 
naar jongeren, zowel met de vrije-tijdsinsteek als op het gebied 
van arbeidsbegeleiding.

Kras is een belangrijke schakel in het sociale weefsel 
van Borgerhout. We hebben een groot netwerk en veel 
partnerschappen met andere lokale organisaties en verenigingen.

Generaal Eisenhowerlei 47, 2140 Borgerhout activiteitenlokalen voor kinderen tieners en jongeren, sport- en 
ontmoetingskoer, polyvalente zaal, secretariaat

Kwekerijstraat 92, 2140 Borgerhout activiteitenlokaal  lokalen voor kinderen van 6 tot 8 jaar en voor 
meisjes van 9 tot 11 jaar

Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout activiteitenlokalen voor kinder- en tieneraanbod en jongeren
Openbaar domein Krugerplein spel- en sportactiviteiten outdoor, zomeraanbod,vindplaatsgericht 

aanbod
Basisschool Mikadoschool Kroonstraat speelproject
Basisschool Campus Plantijntje Bleekhofstraat speelproject
Basisschool St. Norbertus Groenstraat           speelproject
Krugerplein, Vinçotteplein en Terloplein Plein Publik

Waar werkt Kras Borgerhout?

Kras Borgerhout kort...
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2018 was een turbulent jaar op gebied van personeelswissels 
bij Kras Borgerhout. Hierdoor waren we genoodzaakt om ons 
aanbod enorm terug te schroeven, wat zich vertaald heeft in 
sterk gedaalde cijfers. Sinds april kregen alle groepen slechts 
1 in plaats van 2 activiteiten per week aangeboden, en de 
kinderactiviteiten voor 4 groepen werden teruggeschroefd naar 
1 activiteit voor de 4 leeftijdscategorieën (dus van 8 activiteiten 
naar 1 activiteit/week). Dit alles gebeurde in afstemming met de 
Jeugddienst. 
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Kras Borgerhout

Opendeurdag

Kras Borgerhout organiseerde naar jaarlijkse gewoonte een opendeurdag in september. Zowel vertrouwde leden als nieuwe 
geïnteresseerden waren welkom voor een hele reeks activiteiten en workshops. Van lasershoot tot dans en van basket tot 
springkasteel, er was voor ieder wat wils.  Er kwamen dan ook heel veel kinderen en jongeren uit de buurt over de vloer. Vele 
bekende gezichten, maar ook een hele hoop nieuwsgierigen die het aanbod van Kras kwamen ontdekken. Met een heerlijke 
nazomerse zon erbij, was het een geslaagde opendeurdag. 
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Plein Patrons

Via Plein Patrons zetten we in op dialoog tussen de verschillende pleingebruikers in Borgerhout en werken we rond de sociale 
cohesie (o.a. via het monitoren in de publieke ruimte). Een Plein Patron is een tussenpersoon tussen de buurtbewoners, de politie, 
en de jongeren op de Borgerhoutse pleintjes. De Plein Patrons krijgen een cursus hoofdanimator zodat ze zijn opgeleid om hun 
taak goed op te nemen. Dit project is mogelijk door de financiële ondersteuning van het District Borgerhout. Het loopt al enkele 
jaren en is een samenwerking tussen Kras, Samen op Straat en JES.

Vrijwilligersmeisjes

De vrijwilligerswerking vanuit Kras Borgerhout draait op 
volle toeren. Vooral de meisjesgroep sprong in 2018 in 
het oog door hun sterke engagement.

Om met hun groep op vakantie te gaan, organiseerden 
ze verschillende acties, zoals de drukbezochte Glow 
Night-fuiven en een koekjesverkoop. Daarnaast gingen 
ze op verschillende evenementen als vrijwilliger aan de 
slag en spaarden ze hun vrijwilligersvergoedingen op 
om hun reis mee te bekostigen. Zo engageerden ze zich 
onder andere tijdens de Winter in Antwerpen om mee 
aan de slag te gaan op de ijspiste. Dit leverde hen het 
grootste deel van hun reisbudget op.

Met het bijeengezamelde geld gingen ze een week 
op welverdiende vakantie naar de Ardennen, waar ze 
leuke groepsbindende activiteiten deden, zoals een 
hoogteparcours en lasershooten.
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Kras dam
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Omdat vrije tijd ook echt vrije tijd moet zijn kiest Kras Dam 
voor een aanbod waarbij kinderen van 6 tot 14 jaar zelf  
hun speelstructuur kunnen bepalen. De insteek ligt dus op 
constructie en creatie. Ook jongeren draaien mee in onze 
werking, als vrijwilligers. We laten ons graag inspireren door de 
verbeelding van de kinderen, wat steeds resulteert in fantastische 
creaties.

De Dam-wijk staat voor grote infrastructurele uitdagingen, waar 
we ook vanuit Kras bij betrokken zijn. Mede hierdoor hebben 
we een sterk netwerk in de buurt uitgebouwd, waarin we met 
partnerorganisaties en kunstenaarscollectieven samenwerken. 
Dit verruimt de leefwereld van onze kinderen. Maar ook hun 
ouders worden nauw betrokken bij de werking. We organiseren 
meerdere gezinsdagen, waarbij de ouders mee kunnen 
kennismaken met de belevingswereld van hun kinderen.

Slachthuislaan 7, 2060 Antwerpen Activiteiten kinderwerking
Meatpack, Samberstraat 40, 2060 Antwerpen Tijdelijke locatie voor de activiteiten.

Waar werkt Kras Dam?

Kras Dam kort...
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Tijdelijke verhuis naar Meatpack

Kras dam

Door infrastructurele problemen in onze lokalen op de Slachthuislaan konden we onze binnenactiviteiten hier niet laten doorgaan 
sinds de zomer van 2018. Er werd gezocht naar een alternatieve locatie in de wijk, en die vonden we in Meatpack. 
Meatpack is een gigantische oude fabrieksloods die onderdak biedt aan allerlei creatieve initiatieven. Kunst, mode, food, muziek, 
ambachten en het uitgaansleven: het heeft allemaal een plaats naast en door elkaar in Meatpack. En ook met Kras Dam konden we 
in dit ‘creatieve dorp’ terecht met onze werking.
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Kras Dam mag zich gelukkig prijzen met zijn prachtige team 
van vrijwilligers. Hoewel het een eerder klein steunpunt 
is, kunnen we steunen op de inzet van niet minder dan 20 
vrijwilligers die vast meedraaien in de werking.

Ze hebben bijna allemaal een animatorcursus gevolgd (of  
in het vooruitzicht) en dat merk je onder andere wanneer 
ze zelf  kwaliteitsvolle activiteiten voorbereiden tijdens de 

vakantieperiodes. 

De groep hangt ook onderling sterk aan elkaar. Ze trekken er 
samen op uit voor eigen activiteiten of  gaan naar vormingen 
over thema’s die ze zelf  aanbrengen.

Een dikke merci aan al onze vrijwilligers!

Vrijwilligerswerking

Kras Dam neemt deel aan ‘Propere buurt, schoon verdiend’, 
een initiatief  van de stad om zwerfvuil tegen te gaan. Kras 
Dam heeft zich geëngageerd om in het Noordschippersdok 
regelmatig een opkuisactie te houden. Als activiteit gaan we 
dan met de kinderen afval rapen. In ruil voor dit engagement 

krijgen we van de stad een financiële vergoeding die we in 
onze werking investeren. Maar deze acties hebben ook een 
belangrijke educatieve waarde voor onze kinderen en een 
gunstige impact op het milieu. En een propere buurt is een 
leukere buurt!

Propere buurt, schoon verdiend!
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Net als onze collega’s van Kras Noord, zijn we ook bij Kras Dam betrokken in de Noordpoel. Vanuit de Noordpoel organiseren 
we mee het zomer-, halloween- en winterspektakel. Dit zijn groots opgezette evenementen waarbij verschillende buurtorganisaties 
samenwerken om alle kinderen uit de buurt een onvergetelijke dag te bezorgen. 

Spektakeldagen

Om de uitwisseling binnen Kras te verbeteren, ontwikkelde 
Kras Dam enkele kant-en-klare toolboxen voor toffe (bouw)
activiteiten rond bepaalde thema’s. Wanneer een ander 
steunpunt bijvoorbeeld een activiteit rond samenwerken wil 

organiseren, kan het hier een toolbox voor ontlenen met 
een volledig uitgewerkte activiteit. Zo voorkomen we dubbel 
werk en worden best practices optimaal benut. Ook andere 
organisaties kunnen de toolboxen ontlenen voor hun werking.

Toolboxen
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Een speeltuig voor avonturen in open lucht? Een minicinema? 
Een buitenbar om elkaar aan te ontmoeten? Of  tafels voor 
een buurtbrunch? De Buurtsculptuur is het allemaal. Het 
is kunst die bijdraagt aan de samenleving. Aan dit mooie 
initiatief  van kunstenaarscollectief  Archipel werkte ook Kras 
Dam mee. In een eerste fase werd in kaart gebracht wat onze 
kinderen, en andere buurtbewoners, misten in de wijk. Zo veel 

mogelijk van deze dromen zijn vervolgens in één modulair 
kunstwerk verwerkt. De kinderen van Kras Dam hielpen ook 
mee aan de kleurrijke vormgeving van het kunstwerk. In juni 
werd de Buurtsculptuur officieel ingehuldigd. Honderden 
buurtbewoners zetten er mee hun naam op, om het zo echt een 
deel van de buurt te maken.

Buurtsculptuur
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Kras KIel
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Kras Kiel is een groot steunpunt van waaruit een veelheid aan projecten 
georganiseerd wordt.

Enkele jaren lang was Kras Kiel één steunpunt samen met Kras Zuid, maar 
sinds 2018 hebben beide steunpunten weer een eigen werking. Kras Kiel werkt 
met kinderen en jongeren in de eigen lokalen in de Waarlooshofstraat en in de 
Youth Zone in shoppingcentrum den Tir. Daarnaast is er een uitgebreide werking 
in scholen in het kader van Spelend Leren. Ook met OKAN-klassen wordt 
samengewerkt om anderstalige nieuwkomers wegwijs te maken zonder een al te 
schoolse aanpak.

Schijfstraat 73, 2020 Antwerpen Secretariaat (geen jeugdwerking)
Den Tir, Sint Bernardsesteenweg 314, 2020 Antwerpen Youth Zone
Waarlooshofstraat 5, 2020 Antwerpen activiteitencentrum met kinder- en tienerlokalen
Pleinen Alphons de Cock, GBA-parking en Jan Ligthart Plein Publik ‘t Kiel
Plein Michel Willems Pein Publik Wilrijk

Waar werkt Kras Kiel/Zuid?

Kras Kiel Kort...

Kras Kiel
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aantal activiteiten, deelnemers en deelnames

2016 2017 2018

basiswerking 764 837 703

evenementen 15 11 6
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Kras KIel

Opening Youth Zone

2018 was het jaar van de Youth Zone. De Youth Zone is een plek voor jongeren, in shoppingcentrum den Tir, waar ze gewoon 
kunnen rondhangen en zichzelf  zijn tijdens hun middagpauze of  na school. Maar het is ook een informatiepunt waar jongeren met 
allerlei vragen terecht kunnen. Specifiek rond arbeidsmarktbegeleiding wordt er een gericht aanbod gegeven. De Youth Zone is een 
initiatief  van Kras Kiel, samen met Formaat, Samen op Straat, cultuurcentrum Nova en het district. Door deze overkoepelende 
aanpak willen we er in de eerste plaats een plek voor de jongeren zelf  van maken.  Welke richting de Youth Zone in de toekomst 
uitgaat, bepalen zij zelf.
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Hoe is ‘t? Een simpele vraag waarmee de jongeren van 
Kras Kiel hun buurtbewoners aanspraken. Gewapend met 
een camera trokken ze eropuit om hun eigen buurt te leren 
kennen. Deze ene vraag leverde hen uiteenlopende openhartige 
antwoorden op. In hun filmpje tonen de jongeren de essentie 
van het leven en samenleven op ‘t Kiel.

Voor dit project kregen we steun van de Burgerbegroting. Het 
resultaat is een ontroerende minidocumentaire die de mensen 
van ‘t Kiel toont hoe ze zijn, met hun dromen en bezorgdheden. 
In het voorjaar van 2019 ging de documentaire in première in 
de Youth Zone. Je kan de video ook online bekijken op  
www.krasjeugdwerk/over-ons/kras-beeld.

Kielse Kijker

De buitenspeeldag is een dag waarop TV-zenders geen 
kinderprogramma’s uitzenden en allerlei buitenactiviteiten 
worden georganiseerd om kinderen te stimuleren meer buiten 
te spelen.

Ook bij Kras smeten we ons er natuurlijk volledig in om er een 
fantastische buitenspeeldag van te maken. We organiseerden 

leuke activiteiten in parken en op pleintjes in hun buurt. 
Verspreid over de verschillende steunpunten kwamen 
duizenden kinderen meespelen op hindernissenparcoursen, 
springkastelen, go-carts, knutselactiviteiten en nog veel meer. 
Al onze steunpunten doen mee aan de jaarlijkse buitenspeeldag, 
maar bij Kras Kiel is dit werkelijk een massa-event, met meer 
dan 1000 kinderen.

Buitenspeeldag 
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Bouwkar

Doorheen het jaar kon je onze Bouwkar op verschillende 
plekken in ‘t Stad zien opduiken. De bouwkar is, zoals de naam 
al doet vermoeden, een kar vol gereedschap en materiaal om 
op eender welke locatie mee aan de slag te gaan. Overal waar 
we kwamen, organiseerden we leuke creatieve timmer- en 
bouwactiviteiten met kinderen uit de buurt. We knutselden 

allerlei dingen in elkaar. Kinderen konden zo bijvoorbeeld hun 
eigen bloembak, zwaard of  een eigen creatie maken. Maar 
we deden ook nuttige herstellingen in het publieke domein, 
bijvoorbeeld bij kapotte zitbanken. Met de steun van de 
Burgerbegroting liep dit project een jaar lang, en afsluiten deden 
we in stijl met een groot timmerfestijn op het Tirplein. 
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Kras Kiel is sinds de start een actieve partner in A’rea 2020 
-  de nieuwe naam voor Children’s Zone. In 2018 zetten we 
verder jeugdwerkers in bij verschillende scholen. Kras bevordert 
daarmee het welbevinden van de Kielse jeugd op school en 
helpt het niet-schoolse leren te stimuleren. We vergroten zo de 
kansen van onze kinderen, tieners en jongeren op een positieve 
schoolcarrière. 

In schooljaar 2017 - 2018 waren we actief  in 3 lagere scholen: 
de Piramide, de Schakel en Creatopia met een creaclub en 
Spelend Leren. Maar we startten ook met jeugdwerk op twee 
middelbare scholen: Lyceum Expo en KA Hoboken. Hier 
zorgden we voor een aanbod tijdens de middagpauze en een 
gerichte werking met OKAN-meisjes. 

Sinds september 2018 konden we via de samenwerking met 
A’rea 2020 in een convenant met onderwijs een uitbreiding van 
dit Spelend Leren aanbod voorzien. Vijf  nieuwe jeugdwerkers 
zijn sindsdien in de scholen aan de slag.  Zo zijn we intussen 
aanwezig binnen 4 lagere scholen: Pius X, de Piramide, de 
Schakel en Creatiopia.

Ook de samenwerking met het Atheneum van Hoboken wordt 

verdergezet. De meisjeswerksters van Kras organiseerden 
activiteiten en uitstappen voor de meisjes van OKAN 
(onthaalklassen anderstalige nieuwkomers). Deze meisjes 
zijn nog niet lang in België en vinden vaak hun weg niet tot 
vrijetijdsactiviteiten. Wij brachten het jeugdwerk naar hen door 
tijdens hun middagpauze of  op woensdagmiddag een fijn 
aanbod te bieden. 

De nadruk ligt hierbij op ervaringsgericht leren: we vertrekken 
vanuit het welbevinden en betrokkenheid van de OKAN-
meisjes om zo tot diepgaand (informeel) leren te komen. Ze 
oefenden zo spelend hun Nederlands, we versterkten hun 
netwerk, ze leerden zichzelf  beter kennen door reflectie en ze 
trainden hun sociale vaardigheden. We gebruikten daarvoor 
o.a. de methodiek van rots en water. Door als begeleiders te 
vertrekken vanuit aanvaarding en verbondenheid, vonden de 
meisjes hier een veilige plek. 

Het succes van het aanbod voor OKAN-meisjes bij KA 
Hoboken zorgde ervoor dat er nu ook een aanbod kon starten 
voor de OKAN-jongens. Sinds schooljaar 2018-2019 is er dus 
een aanbod voor zowel de OKAN-jongens als -meisjes van KA 
Hoboken. 

A’rea 2020

Kras Kiel was ook in 2018 betrokken in verschillende 
internationale projecten.

In de zomer van 2018 vertrokken 6 jongeren van Kras 
Kiel met hun begeleiders op buitenlandse uitwisseling naar 
Taroudant, Marokko. De uitwisseling werd ondersteund met 
middelen van AFS. Op het programma:  bijleren van technische 
vaardigheden rond renovatiewerken (zoals gipsbewerking), 
het opknappen van een weeshuis en activiteiten organiseren 
voor de weeskinderen. Er was ook een interne culturele 
uitwisselingsavond tussen Kras en Amuddu, de Marokkaanse 
partnerorganisatie. In de weekends hadden de jongeren meer 
tijd voor ontspanning en konden ze een bezoek brengen aan 
Agadir. 

Twee Kielse jongeren gingen voor een échte uitdaging. 
Daarheen het jaar liepen ze samen met hun begeleiders, en AFS 
als partner, een traject om in de zomer van 2018 zelfstandig 
op buitenlandse uitwisseling te gaan naar Bulgarije. Gedurende 
2 weken hebben ze een lokale werking voor mensen met een 
beperking ondersteund op allerlei gebieden. Een onvergetelijke 
en zeer leerrijke ervaring!

Tijdens de herfstvakantie gingen 7 jongeren met hun 
begeleiding op debat uitwisseling in Athene in het kader van het 
project CCMVE (creating critical minds and voices in Europe). 
Het geheel werd georganiseerd door IDEA (international 
debate education association). Een ganse week dompelden 
ze zich onder in het thema vluchtelingen door middel van 
workshops, debat en creatieve processen. Daarnaast ontmoetten 
ze natuurlijk veel leeftijdsgenoten uit andere landen en zo 
ontstonden vriendschappen over de grenzen heen.

Internationale projecten
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Kras merKsem
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Borrewaterstraat 125A, 2170 Merksem jongeren activiteitenlocatie
Vrijhandelstraat 34, 2170 Merksem kinder- en tiener activiteitenlocatie
Plein Borrewaterstraat, 2170 Merksem pleinwerking
Van Heybeeckstraat 7, 2170 Merksem jeugdhuis Park7
Basisschool De Luchtballon taekwondo, huistaakondersteuning en Spelend Leren

Waar werkt Kras Merksem?

Kras Merksem is een steunpunt dat constant in beweging is. 
We proberen nieuwe, eigenwijze werkvormen uit en zijn zo 
steeds op zoek naar verbetering van het jeugdwerk. We werken 
met een klein team maar bieden een uitgebreid aanbod. We 
werken zowel in onze eigen lokalen als op de pleintjes en in 
ons jeugdhuis Park7, en bieden naast vrijetijdsbesteding ook 
huiswerkbegeleiding en arbeidscompetentiebegeleiding. We 
zetten ook sterk in op multimedia.

Kras Merksem is ook een JACO. Dat staat voor een 
centrum voor Jeugdwerk, Arbeid, Competenties en 

Onderwijs. Dat betekent dat we in al onze activiteiten steeds 
competentieversterkend te werk gaan. Kinderen en vooral 
jongeren worden zo versterkt en leren vaardigheden al doende. 
Bij Kras Merksem houden we dan ook van inspraak. We 
organiseren niet zomaar een aanbod, maar geven de kinderen 
en jongeren zelf  de kans om hun input te geven.

Op die manier is ons aanbod steeds afgestemd op de vraag 
vanuit de kinderen en jongeren zelf, en versterken zij daarbij 
hun beslissingsvaardigheden.

Kras Merksem Kort...
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aantal activiteiten, deelnemers en deelnames

2016 2017 2018

basiswerking 392 428 590

evenementen 6 3 4

competentie- 
trajecten 217 195 109

Totaal 615 626 703
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Fietsatelier op straat

De begeleiders van de tienerwerking in Merksem merkten op 
dat hun leden rondreden op fietsen die in zéér slechte staat 
waren. Dit veroorzaakte niet enkel afgesleten schoenzolen, 
maar leidde ook tot onveilige situaties.

We besloten hiermee aan de slag te gaan en begonnen met 
een inventarisering van de problemen. Tijdens de instuiven 
konden de tieners hun stalen ros, of  die van hun familieleden, 
meebrengen om de problemen in kaart te brengen. Bij de 
meeste fietsen bleken er problemen te zijn met de verlichting, 
de ketting, de banden, de remmen of  de versnellingen.

In een volgende stap gingen we op zoek naar externe expertise 
om ons te ondersteunen bij de noodzakelijke herstellingen. 
We kwamen in contact met een fietstechnieker van de 
Kringloopwinkel die ons enkele weken lang wou bijstaan met 

raad, daad en materiaal. 

Een deel van de nodige onderdelen kochten we zelf  aan en 
een deel konden we recupereren van een grote lading oude 
fietsen die de technieker meebracht in zijn bestelwagen. 
District Merksem stelde dan weer al het nodige gereedschap ter 
beschikking om de werken uit te voeren.

Met al deze gebundelde krachten gingen we enkele woensdagen 
aan de slag in ons pop-up fietsenatelier. Hiervoor palmden we 
een paar parkeerplaatsen voor de deur in. Na een paar weken 
fietsenmaker spelen, konden onze leden weer veilig op weg met 
hun zo-goed-als-nieuwe fietsen! Om het traject feestelijk af  te 
sluiten ging de tienerwerking op zwemuitstap te Beveren met ... 
de fiets!
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Zwerfvuilactie

In juni deden de actiegroep ‘10 minutes a day’ en 
Antwerps schepen voor jeugd Nabilla Ait Daoud een 
oproep aan alle jeugdverenigingen om mee zwerfvuil op 
te kuisen tijdens een grote opkuisactie. De tieners van 
Kras Merksem gingen meteen in op deze uitnodiging en 
besloten Merksem Dok onder handen te nemen.

Hun grondige opkuisbeurt van de buurt was een stapje 
richting redden van de planeet. En wie de planeet redt, is 
een superheld. En wie een superheld is, heeft een eigen 
stripverhaal! De tieners lieten hun digitale skills los op 
enkele foto’s die ze tijdens de zwerfvuilactie maakten, en 
toverden zo leuke fotostrips uit hun mouw.

Fietsen graveren

Ook de jongeren gingen aan de slag met fietsen. Tijdens ‘Buurt 
aan de Beurt’ ondersteunden ze het graveren van de fietsen 
van buurtbewoners. Bezoekers van het dienstencentrum 
De Zeelbaan konden hun fiets binnenbrengen bij onze 
jongeren. Onder het goedkeurend oog van de buurtregisseur 
controleerden ze de fietsen en deden kleine herstellingen die 

ter plaatse konden uitgevoerd worden. Daarnaast graveerden ze 
ook zelf  de fietsen.

Dit initiatief  werd zeer positief  onthaald door de bezoekers en 
door de lokale schepen van jeugd Karin Staes.
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Van vindplaatsgericht werk over pop-up jeugdhuis naar Park7

In 2017startten we met een experiment. Tijdens het 
vindplaatsgericht werken herkenden we een nood in het 
centrum van Merksem. Jongeren zorgden er voor overlast 
omdat ze geen eigen plek hadden om naartoe te gaan. De 
drempel om naar het jeugdhuis van Kras Merksem te komen, 
was te groot voor hen. Daarom besloten we het jeugdhuis 
naar hen te brengen. Het idee van het pop-up jeugdhuis was 
geboren. Bij onze collega’s van Jongerencentrum Bouckenborgh 
creëerden we een extra plaats waar jongeren van onze 
doelgroep terecht konden, onder de begeleiding en expertise 
van onze eigen begeleiders. Hoewel dit project een succes was, 
merkten we doorheen het jaar dat de afstand tussen centrum 
Merksem en het domein Bouckenborgh toch ook een obstakel 
vormde.

Eind juni 2018 trokken we daarom in een nieuwe locatie in: de 
Van Heybeeckstraat 7 in Merksem. Doorheen het jaar hadden 
we middelen bijeen gespaard waarmee we nu de opknapwerken 
konden financieren. Tijdens de zomervakantie werd er vollen 
bak geschilderd en ingericht – met dank aan onze vrouwelijke 
collega’s voor het esthetisch inzicht, en in september gooiden 
we de deuren open van het nieuwe jeugdhuis!

Helaas bleef  de opkomst eerder laag. Onze jeugdwerkers gingen 
op pad om de jongeren aan te spreken en uit te vissen wat 
hen ervan weerhield om het nieuwe jeugdhuis op te zoeken. 
Daaruit kwam naar voor dat de openingsuren te vroeg waren. 
We verschoven de uren van 16 tot 18u naar 17 tot 19u, met 

succes. De jongeren vonden nu hun weg naar het jeugdhuis en 
stroomden massaal toe.

Eenmaal up and running werd het tijd om ons jeugdhuis een 
eigen naam te geven. De jongeren kozen zelf  de nieuwe naam. 
Na lang brainstormen was er witte rook: Park7 was geboren!

Nu de werking van jeugdhuis Park7 volop draait, willen we 
verder inzetten op deze locatie. Er zal in de loop van 2019 
een WIP (Werk Info Punt) mee geïntegreerd worden in 
het jeugdhuis. Voor de installatie hiervan wordt een proces 
doorlopen met architectenbureau Stramien.
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Kras noord
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Everaertsstraat 97-99, 2060 Antwerpen Uitgebreid kinder- tiener- en jongerenaanbod
Joossensgang 14, 2060 Antwerpen Circusaanbod voor kinderen, tieners en jongeren
Het Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen Dansworkshops voor meisjes en allerlei evenementen
Park Spoor Noord Spel- & sportactiviteiten en evenementen
Stuivenbergplein, Jos Verhelstplein, Sint-Jansplein Plein Publik  

Waar werkt Kras Noord

Kras Noord is een van de grotere steunpunten binnen Kras. We 
bieden hier dan ook een uitgebreide werking aan, met elke dag van de 
week een andere invalshoek. Knutselen, instuif, circus, dans, spelend 
leren of  koken? We doen het allemaal!

Kras Noord is ook een JACO. Dat staat voor een 
geïntegreerde aanpak van Jeugdwerk, Arbeid, Competenties en 
Onderwijs. Als JACO stimuleren we jongeren om hun eigen 
sleutelcompetenties te ontdekken en verwerven. Dit doen we 
onder andere via groepstrajecten. We hebben ook een vaste 
arbeidscompetentiebegeleider in ons steunpunt.

Kras Noord is ook een trekker binnen Noordpoel, een 
samenwerkingsverband van verschillende partners in Antwerpen 
Noord. Met Noordpoel organiseren we grootschalige jaarlijks 
terugkomende evenementen.

Kras Noord Kort...
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aantal activiteiten, deelnemers en deelnames

2016 2017 2018

basiswerking 352 356 416

evenementen 23 26 23

pleinwerking 229 204 144

competentie- 
trajecten 252 256 215

Totaal 856 842 798
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Ons registratiesysteem liet t.e.m. 2018  niet toe om de opsplitsing 
Kras Noord en Kras Dam volledig te volgen. De unieke 
deelnemers van Kras Dam werden daardoor meegerekend bij 
Kras Noord. 
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Kras noord

Spektakeldagen

Het zomer-, halloween- en winterspektakel zijn vaste waarden 
in Antwerpen Noord. Het zijn groots opgezette evenementen 
vanuit de Noordpoel, waarbij verschillende buurtorganisaties 
samenwerken om alle kinderen uit de buurt een onvergetelijke 
dag te bezorgen. Ook Kras Noord en Kras Dam zijn deel van 
Noordpoel.

Het zomerspektakel op het Stuivenbergplein lokte heel wat 
enthousiastelingen. Met onder andere een bmx-parcours, circus, 
minigolf  en bungeetrampolines was er dan ook veel te beleven.

Tijdens het Halloweenspektakel was het griezelen geblazen. 
Er was een spookhuis met nauwe donkere gangen en enge 

figuranten, een fotohoek waar kinderen zich konden laten 
schminken, verschillende griezelverhaalvertellers en een 
duister openluchtspel met een spectaculaire vuurshow. Wie 
van al dat griezelen een hongertje had gekregen, kon heerlijke 
pompoensoep krijgen.

Voor het winterspektakel trok de Noordpoel naar de 
buurtsporthal in Park Spoor Noord. Honderden kinderen 
kwamen zich er uitleven. Met dans- en kung fu workshops, een 
springkasteel, circusspelen en een heus kartingparcours was er 
voor iedereen wat wils!
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Circusproject

Acrobatie! Jongleren! Evenwichtskunsten!
 
Bij Kras Noord volgden kinderen een echte circusopleiding in 
samenwerking met het gerenommeerde El Circo D’ell Fuego.
Tijdens deze opleiding werkten ze aan hun eigen voorstelling, 
die ze op het einde voor het grote publiek brachten in een 
spectaculaire slotshow!

Jongeren integreren door cricket

Jongeren integreren door cricket. De naam van dit project 
is meteen ook de doelstelling. Dankzij steun via de 
burgerbegroting brachten we jongeren in contact met deze 
sport door initiaties op scholen. Zo maakte een breder publiek 
kennis met cricket, een sport die erg populair is in sommige 

gemeenschappen. Daarnaast organiseerden we ook een groot 
toernooi in Park Spoor Noord. Van ‘s ochtends vroeg tot laat in 
de avond was er veel volk op de been voor een gezellige dag vol 
sport, lekker eten en drinken, muziek en ontmoetingen. 
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Kras ZuId
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Coebergerstraat 35, 2018 Antwerpen activiteitenlokaal voor kinderen,  
tieners en jongeren, meisjeslokaal

Waar werkt Kras Zuid

Kras Zuid is een kleinschalig steunpunt met een 
interessant basisaanbod. Enkele jaren was het een 
onderdeel van Kras Kiel, maar sinds 2018 staat Kras 
Zuid weer op eigen poten als volwaardig steunpunt. 

Kras Zuid biedt een waardevol aanbod voor 
kinderen en tieners, zowel in de eigen lokalen als met 
pleintjeswerking in de buurt. Op die manier zijn ze 
dan ook een belangrijke buurtpartner in de wijk. 

Kras Zuid Kort...
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aantal activiteiten, deelnemers en deelnames

2018

basiswerking 276

evenementen 6

pleinwerking 20

Totaal 302

Een vergelijking met voorgaande jaren is voor 
Kras Zuid niet mogelijk, omdat het pas in 2018 een 
apart steunpunt werd. De cijfers van de werking 
van de voorgaande jaren werden geregistreerd bij 
Kras Kiel.
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Kras ZuId

Op eigen benen

2018 was een belangrijk jaar voor Kras Zuid. In maart werd 
de werking opnieuw een apart steunpunt, los van Kras Kiel. 
Hierdoor kon er terug meer aandacht gaan naar de eigenheid en 
de noden van de Brederodewijk op ’t Zuid.

Voor Kras Zuid stond 2018 dus volledig in het teken van het 
uitbouwen van een stabiel en kwalitatief  vast aanbod. Door 
vele veranderingen in de voorbije jaren was het belangrijk om 
opnieuw zekerheid, bereikbaarheid en een stabiel aanbod te 
bieden, vooral naar jongeren toe. Door hier op in te zetten, 
konden we opnieuw een vertrouwensband beginnen opbouwen 
met de jongeren uit de buurt. Ook de vrijwilligerswerking werd 
met succes heropgestart en draait intussen op volle toeren.

Tot slot investeerde Kras Zuid ook in het versterken van 
het netwerk in de buurt. De banden met partners uit de wijk 
werden aangehaald en we stapten mee in ‘Zuidklap’, een breed 
gedragen buurtoverlegplatform waar niet enkel sociale partners, 
maar ook winkeliers, buurtbewoners, enz. aan deelnemen. Op 
die manier verankeren we ons opnieuw in de wijk en sluiten we 
vruchtbare bondgenootschappen.

De werking en het aanbod van Kras Zuid is nog klein in 
vergelijking met sommige andere steunpunten, maar dankzij de 
structurele aanpak in 2018 groeien de groepen steeds verder 
aan. Een stabiele groei die we in de komende jaren willen 
verderzetten om zo meer kansen te kunnen bieden aan de jeugd 
in de buurt.



65



66

Kras sport
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Kras Sport is het enige thematische Kras-steunpunt en richt 
zich dus niet tot één bepaalde wijk of  buurt. Kras Sport 
biedt competitieve en recreatieve sportactiviteiten aan. Het 
competitieve luik staat in het kader van de jeugdopleiding 
en werkt aan de doorstroming naar hogere sportniveaus van 
geselecteerde kinderen, tieners en jongeren. Het recreatieve 
luik wil zoveel mogelijk kinderen, tieners en jongeren aan het 
sporten krijgen.

Daarnaast zet Kras Sport sterk in op de opleiding van 
jonge vrijwilligers, het aanscherpen van de ouderparticipatie 
en de verhoging van de diversiteit in de bereikte 
deelnemersgroepen. Sinds 2010 wordt er specifiek ingezet op 
het zaalvoetbalprogramma voor meisjes vanaf  12 jaar. Naast 
de kwalitatieve jeugdopleiding zaalvoetbal wordt steeds meer 

geïnvesteerd in de organisatie en ondersteuning van recreatieve 
toernooien op buurtpleintjes. Kras Sport ondertekende de 
Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport.

Gedurende het sportseizoen organiseert Kras Sport een 
recreatief  en een competitief  zaalvoetbalaanbod en dit zowel 
voor jongens als voor meisjes. Tijdens de schoolvakanties 
neemt het steunpunt deel of  organiseert occasionele 
activiteiten. Het vindplaatsgericht werken concentreert zich 
rond de maanden april, mei en juni. In de zomermaanden 
organiseert Kras Sport geen activiteiten.

Kras Sport heeft als thematisch steunpunt geen vaste 
locatie. Activiteiten gaan steeds op verschillende pleintjes of  
sportlocaties door.

Kras Sport Kort
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aantal activiteiten, deelnemers en deelnames
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Kras sport

Sport Your Dream

Een belangrijk project vanuit Kras Sport is Sport Your Dream. 
In dit project krijgen jongeren (15+) de kans om een City 
Coach-training te volgen. Gedurende een jaar worden ze zo 
opgeleid tot sportcoaches, onder het toeziende oog van ervaren 
begeleiders van Kras Sport.

Vervolgens gaan de jongeren als sportcoach aan de slag 
op de pleintjes in hun eigen wijk. Ze brengen er allerlei 
sportactiviteiten: voetbal, basket, volleybal, ,.. Maar ook 
spelactiviteiten komen aan bod.

Het belangrijkste aspect is echter dat de jongeren als positief  
rolmodel optreden voor kinderen en jongeren in de wijk. Op 
die manier versterkt het project niet alleen de deelnemende 
jongeren, maar ook de kinderen en jongeren uit hun buurt. Met 
een groter aanbod aan sport en jeugdactiviteiten in wijken waar 
doorgaans minder vrijetijdsaanbod is.

Elk jaar stromen er nieuwe jongeren in het Sport Your 
Dream traject in. In 2018 begonnen er 5 jongens en 6 meisjes 
aan het traject. Aangezien er in de herfstvakantie geen City 
Coach training door Buurtsport werd georganiseerd, zijn de 
geïnteresseerde jongeren voor deze 2e instroom niet in 2018 
gestart, maar pas in het voorjaar 2019.

Er werd in 2018 een samenwerking op wijkniveau georganiseerd 
tussen de sportcoaches van Kras Sport (kras sport), 
pleinmedewerkers van Buurtsport en jeugdwerkers (Kras, Jes en 
Formaat). Vanuit deze samenwerking werd al op 3 plaatsen 
een structureel aanbod georganiseerd door Sport Your Dream-
jongeren die het volledige traject hebben doorlopen. Daarnaast 
werden er vele losse activiteiten georganiseerd op pleintjes 
verspreid over verschillende wijken.
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Antwerp Street Soccer

De intussen 11e editie van het Antwerp Street Soccer toernooi 
kende een grote opkomst. Zoals de vorige jaren vonden er 
op verschillende Antwerpse pleinen voorrondes plaats in 
samenwerking met verschillende lokale partners. Vanuit die 
voorrondes stroomden de winnende ploegen door naar de 
halve finales en de finale, die tijdens een groots evenement in 
Borgerhout werd gespeeld.

Een van de halve finales was al razend spannend en moest 
beslecht worden met penalties, de finale zelf  werd uiteindelijk 
na verlengingen gewonnen door de All Stars. Zij kregen shirts 

van ‘den Antwerp’ en mochten naar Parijs om er een wedstrijd 
van PSG bij te wonen. De verdiende tweede plaats ging naar de 
Black Stars.

Alle ploegen zetten knappe prestaties neer, en de sfeer op 
de finaledag was opperbest. Naast het veld was er ook veel 
te beleven op het Vinçotteplein. Zo konden kinderen zich 
uitleven op een springkasteel, met een eigen voetbaldoel, of  
in grote opblaasbare ballen. Er waren ook workshops graffiti, 
breakdance en voetbaltechnieken.

Samen met Jes Antwerpen organiseerde Kras Sport naar jaarlijkse gewoonte het Shoot!-toernooi tijdens de paasvakantie. Zowel 
jongens als meisjes gaven het beste van zichzelf  tijdens dit spannende street soccer evenement.

Naast fantastisch voetbal kon je er ook genieten van leuke randanimatie zoals springkastelen, optredens, een BBQ, DJ’s en 
pannaveldjes.

Shoot!
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Meisjeswerking

We kiezen bij Kras Sport voor sterk inhoudelijk meisjeswerk. 
We onderzochten de noden en behoeften van meisjes en 
experimenteerden met nieuwe vormen specifiek gericht op 
meisjes. Zo werd er zowel een competitief  als recreatief  aanbod 
aan zaalvoetbal voor meisjes aangeboden en er werd in 2018 
ook volop met andere sporten geëxperimenteerd binnen de 
meisjeswerking. We boden turn- en bewegingsactiviteiten, 
balsporten en gevechtsporten aangeboden. 

We hielden een enquête onder onze voetballende meisjes, 

waaruit bleek dat zaalvoetbal voor sommigen onder hen niet 
de eerste sportkeuze was. Uit deze resultaten trokken we 
conclusies naar het volgende seizoen toe. Sinds februari 2019 
hebben we een nieuw vast omnisport aanbod voor meisjes.

Maar de meisjeswerking ging ook verder dan sport. Tijdens de 
eerste week van de paasvakantie zijn we met de meisjes uit de 
damesploeg naar Kroatië geweest. De meisjes organiseerden 
naar aanloop hiervan zelf  inzamelacties om de reis te 
bekostigen.

Soccer Trophy

Tijdens de kerstvakantie werd ook het jaarlijkse Soccer Trophy 
toernooi georganiseerd in de sporthal van Park Spoor Noord. 
Kras Sport nam ook dit jaar met verschillende ploegen deel.
Sinds 2017 zetten we voor dit toernooi extra in op niet-
georganiseerde jeugd en gewone jeugdwerkingen, die minder 
makkelijk aansluiting vinden bij een gestructureerd toernooi 
als dit. Daarom organiseerden we ook dit jaar een initiatiedag 
op maat van deze doelgroep. Hierdoor slaagden we erin 
om meerdere ploegen georganiseerd te krijgen die konden 
deelnemen aan het toernooi.
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Kras WerKt samen met...
Kras werkt samen met heel wat partners: lagere scholen, hogescholen, sociale organisaties, culturele centra, overheidsdiensten, 
bewonersgroepen, buurtcentra, jongerenorganisaties, sportverenigingen... 

11.11.11
ABC-huis
ABVV
ACV
ADAM
Adviesraad 
   Opvoedingsondersteuning
Algemeen Onderwijsbeleid
   Stad Antwerpen
Almawada
Antwerp Bowling
Arenberg
Arktos
AP Hoge school
Atlas
Atletiek Beerschot
Bewonersgroep 
   living @ dokske
Bibliotheken
Blauwe Regen
Bloso
BNP Paribas Foundation
Bojan
Bouwspeelplein
Bowling Stones Antwerpen
Burgerbegroting A’pen
Business & Innovatie A’pen
Buurtcentrum Posthof
Buurthuis de Drei pleintjes
Buurtregies Antwerpen
Buurtsport Antwerpen
Buurtsporthal Kiel
Buurttoezicht
CC Berchem
CC Merksem
Cel Diversiteit Politie
Centraal Meldpunt Onderwijs
Chiro Dolfijn
Cinema zuid
Cultuurantenne
Cultuurnet
Cultuurparticipatie
Cultuurraden Districten
Cultuurtoeleiders
Dstrict Antwerpen
District Berchem
District Borgerhout
District Merksem
De Beeldekens
De Boekenkaravaan
De Grote Robijn
De Notelaar
De Schakel Hoboken
De Schoolbrug
De Veerman
Eglantier
EHBJ
El Moutaqbal
Elegast Buurtwerking

Ell Circo d’ell Fuego
Ella vzw
Emmaus Kiel
Fed overheidsdienst justitie
Formaat vzw
FOS Open Scouting
Free Clinic (Straathoekwerk)
FT Antwerpen
Gamebox
GBA
Hakatoo
Het Paleis
Het Plantintje
HIK
HoGent
Hopper Jeugdverblijf
IDEA
Ieders Stem Telt
Ieper (voetbal)
Impulsfonds voor 
   migrantenbeleid
Infrax
JAC +
Jc Bouckenborgh
JES
Jespo
Jeugddienst Stad Antwerpen
Jeugddiensten districten
Jeugdfilmfestival
Jeugdoverleg
Jeugdraaden Stad en districten
Jeugdsportfonds Cam. Paulus
Jint
JIT
JOE FM
joetz/JINT ikv EVS
Jong Vzw
Justitiehuis
K. Berchem sport
KA Hoboken
Kauwenberg
KAVKA
KBVB
KdG
Kinderboerderij Wilrijk
Kindervreugd
Klappei
KOCA Basisschool
Koninklijk Ballet
Koning Boudewijn Stichting
KUL
KVV
Kwadraat CAW A’pen
Lagere school Campus 
Plantijntje
Labnoord
Lagere school de Vlinders
Lagere school Esdoorn
Lagere school Flora

Lagere school Mikado
Let’s go urban
Levanto
MAS
Meldpunt Onderwijs
Middenschool De Beeldekens
Moskee Kiel
Moskee Merksem Dok
MSC Ahlan
Museum Plantijn
Museum van Schone Kunsten
Muziek in de Wijk
Nature
Netwerk Brede School
Netwerk Vrijetijdsparticipatie
Nike
Nova
OASO
OC ‘t Dokske
OCMW’s
Odisee Hogeschool Brussel
Olympic Deurne
Ontmoetingscentrum Nova
Opsinjoren
Oude Badhuis
Stad Antwerpen
PAJ
Pestallozi
Peter Pan
Piazza dell arte
PIVA
Plantijn Hogeschool
Platvorm jongeren  
   voor de samenleving
Politie Antwerpen
Poppentheater Jojo
Projectteam OC
Provincie Antwerpen
Provinciale jeugdraad
Rataplan
Recht Op
Roma
ROPO
Safina
Said Gym
SAS
School Sint- Norbertus
School Wereldschool
School Zonnebloem
School Klavertje 4
School Schatkist
Secundair IMS
Secundair Sint Josef  (BZ)
Sering
Servicepunt voor vrijwilligers
Sité
SIVO Berchem
Speelpleinwerking
Sportantenne Borgerhout

Sporthal All Inn
Sporthal de Notelaar
Sporthal het Rooi
Sporthal Pius X
Sporthal Plantin Borgerhout
Sportschool N’Wicha
Stadspiraten 
Stampmedia
Stedelijk Lyceum 
Steunpunt Kansarme 
   Jongeren
Steunpunt Tewerkstelling
Straatgroep Generaal  
   Eisenhowerlei
Straathoekwerk CAW
Straathoekwerk De Sleutel
Stuurgroep Integrale  
   jeugdhulp
Stuurgroep wij(k) in  
   verandering
SWO(stedelijk wijkoverleg)
TAG Foundation
Thomas Moore  Hogeschool
T Huske
Telenet Foundation
TeKielA
The Art of  Giving 
   Foundation
TNA
TRIX
Universiteit Antwerpen
Uit De Marge
VAGGA
VDAB
Vivo
Vizit Wilrijk
Vlaams Steunpunt 
   Vrijwilligerswerk
Vluchtelingencentrum 
   Linkeroever
Voluntas Vzw
Vopak
VSPF
VZVB Antwerpen
VZW Antwerpen sportstad
VZW Pitlane
Werkhuis
Werkvormm vzw
Werkwinkels
WMKJ overleg
Woonhaven Kiel
Xaverius college
Youth In Action
Zappa
Zomer van Antwerpen
Zwembaden in en rondom 
   Antwerpen
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raad van Bestuur &
algemene vergaderIng

Raad van Bestuur

Jan Baelus (interim voorzitter)

Jef  Cas

Tom Vermeylen

Kathleen Hoefnagels

Anissa Akhandaf

Algemene Vergadering

Nico Bogaert

Anissa Akhandaf

Veerle Van Assche 

Jan Baelus 

Jef  Cas

Kathleen Hoefnagels 

Tom Vermeylen
Simona Bartos
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vIsIeteKst

De stedelijke context
Kras Jeugdwerk werkt in de stad Antwerpen. We wortelen in de 
stedelijke context en de eigenheid ervan. De stad, het stedelijke, 
heeft iets specifieks. Een eigen fysieke en psychische context 
die dagelijks gemaakt wordt door de structuren, het lokale 
beleid, het commerciële leven, de bewoners en gebruikers. 
Tegelijkertijd heeft de stad, het stedelijke iets algemeens. Ook 
buiten de stad zijn er monumenten en musea, kerken, straten 
en pleinen, winkels en winkelcentra, allochtonen, rijken en 
armen, jongeren en ouderen, hondenpoep, sluikstort en 
criminelen. Er is niet veel dat men elders niet heeft, maar 
toch is het telkens anders. Steden zijn een vergrootglas van 
het hele maatschappelijke gebeuren, een vergaarbak, een 
gevaarlijke en te mijden setting of  net een boeiende context van 
vernieuwingen. Steden hebben verschillende snelheden en tal 
van mogelijkheden.

De steunpunten van Kras Jeugdwerk baseren zich op de 
eigenheid van de stedelijke context. We zien de stad in termen 
van kansen.

Dynamisme
Voor Kras Jeugdwerk is het dynamische karakter van het leven 
en van de leefomgeving een gegeven. Dynamisch in de zin 
van ‘in beweging’, onderweg en beïnvloedbaar. Een ‘beweging’ 
waar zelfs waarden en normen, culturen en ideologieën niet aan 
ontsnappen. Dynamisch en dus ook veranderlijk, te veranderen 
en niet statisch vastgelegd. Met de mogelijkheid om in te 
grijpen, greep te krijgen op, ‘actief  om te gaan met’ en dus met 
heel wat kansen. We zien dit dynamisme niet als een voorrecht 
van volwassenen, maar erkennen kinderen en jongeren als 
actieve ‘creactoren’ en betekenisgevers. Kinderen en jongeren 
zijn geen ‘mens in wording’, geen holle vaten die we volgieten 
met kennis, vaardigheden, waarden en normen. Ze ontvangen 
niet passief  wat ze zien, horen, aangereikt krijgen van hun 
ouders, de school, jeugdwerkers en leeftijdgenoten. Ze gaan er 
actief  mee om en geven er zelf  betekenis aan.
Kras Jeugdwerk sluit aan bij deze ‘beweging’, en wil dat ook 
zelf  zijn: bewegend, dynamisch, actief  creërend en hedendaags. 
Dit wil niet zeggen dat we alles uit het verleden zondermeer 
overboord gooien. We willen niet telkens het warm water 
uitvinden, maar we willen ook niet het al koud geworden water 
als warm verkopen. Ook op dit vlak willen
we goed ‘leren zien’ naar de dagdagelijkse realiteit, naar 
kinderen en jongeren, naar hun leefomgevingen, naar 

organisaties en structuren en naar onszelf. Met de nodige 
kritiek en zeker met de nodige zelfkritiek.

Verscheidenheid
Voor Kras Jeugdwerk is ‘verscheidenheid’ een fundamenteel 
kenmerk van de samenleving en een dagdagelijkse realiteit.
‘Verschil’ heeft veel mengvormen: etnisch, cultureel, socio-
economisch, relationeel, waarden en normen, leefwereld... 
Verscheidenheid is iets waar mensen in het dagelijkse leven 
sowieso mee omgaan. Het is constant aanwezig, al dan niet 
opvallend, als neutraal achtergrondgegeven, aanleiding gevend 
tot wrevels, conflicten en onaangepastheden of  aanleiding 
gevend tot verrijking, uitdagingen en kansen.
Wij kijken naar deze ‘verscheidenheid’ door de bril van kansen 
en mogelijkheden, zonder voorbij te gaan aan de problemen 
en wrevels. Negatieve elementen willen we mee ombuigen 
en benaderen vanuit hun mogelijkheden (tot verandering) 
eerder dan vanuit hun onmogelijkheden. In het zoeken en 
definiëren van kansen gaan we uit van hoe ‘verscheidenheid’ 
door kinderen en jongeren ervaren wordt, van hoe ze daar 
als actieve ‘creactoren’ zelf  betekenis aan geven, van hoe ze 
daar mee omgaan (hun eigen omgangsvormen, strategieën en 
mechanismen) en het gewicht dat ze er zelf  aan geven. Wij 
willen dit blijvend zien en zetten ons daarvoor op de enige plek 
waar je dat kunt leren kennen: het brede veld van het dagelijks 
leven van kinderen en jongeren.

Sociale uitsluiting? Sociale aansluiting!
Sociale uitsluiting is een dynamisch proces dat verschillende 
richtingen uitgaat en steeds nieuwe invullingen krijgt. Wie in
1965 een welkome gastarbeider was, wordt nu vaak beschouwd 
als onaangepaste migrant. Wie in 1970 goed met een 
computer kon werken, was een specialist die zijn tijd vooruit 
was, wie dat in 2011 niet kan, is analfabeet. In 1970 was een 
Kosovaar in Antwerpen een toerist uit Kosovo, in 2000 is hij 
een anderstalige nieuwkomer met beperkte perspectieven. 
Sociale uitsluiting heeft dan ook al heel wat definities en 
verklaringsmodellen opgeleverd.
Vanuit de realiteit opteert Kras Jeugdwerk voor een brede 
benadering. Sociale uitsluiting doet zich voor op het niveau 
van individuen en hun netwerken, op het niveau van groepen 
en gemeenschappen en op het niveau van de samenleving. 
We spreken van sociale uitsluiting als er tussen de eenheden 
op zo’n niveau een (ondergeschikte) hiërarchie bestaat en er 
tegelijkertijd grote breuklijnen zijn (een kloof, drempel, muur). 
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Sociale uitsluiting kent gradaties: niet iedereen van dezelfde 
‘categorie’ is even uitgesloten. Evenmin is sociale uitsluiting 
een statisch vastgelegde onoverkomelijkheid die de uitgeslotene 
in al zijn doen en laten bepaalt. Dit zou voorbijgaan 
aan de erkenning van mensen als actieve ‘creactoren’ en 
betekenisgevers. Het structurele karakter van de uitsluiting gaat 
in wisselwerking met datgene mensen er mee doen, hoe ze het 
beleven en welke individuele betekenis ze er aan geven.
Voor Kras Jeugdwerk is het dus belangrijk om te kijken naar de 
mechanismen van uitsluiting, naar datgene individuen, kinderen 
en jongeren, groepen en gemeenschappen er mee doen en 
naar de betekenis die ze er aan geven. Daarbij kijken we naar 
uitsluiting door de bril van kansen en mogelijkheden, de bril 
van de aansluiting.
Als basiswerk is Kras werkzaam op het niveau van individu 
en netwerk en op het niveau van groep en gemeenschap. Als 
organisatie wil Kras Jeugdwerk vanuit de deskundigheid en 
kennis opgedaan in het basiswerk actief  deelnemen aan het 
ruimere maatschappelijke debat om mee de link te maken 
tussen praktijk, theorie en beleid.

Kinderen en jongeren als kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren in de stad, wat is hun plek? Voor Kras 
Jeugdwerk is het recht op een eigen plek een gegeven. In de 
fysische zin van het woord: open ruimte, speelruimte, een ruim 
en toegankelijk aanbod. Maar ook in de psychische
zin van het woord: actief  aanvaard en niet simpelweg 
getolereerd omdat het niet anders kan, als actieve participant 
in het stedelijk gebeuren verwelkomd en niet weggestoken 

in gedoogzones in de rand. Kinderen en jongeren zijn erg 
aanwezig in de stad. Ze zijn met veel en ze laten zich zien. 
Maar zijn ze ook aanwezig op de agenda? Op wiens agenda 
dan? En als wat? Als de etterbuil die tegen mijn voordeur staat 
te voetballen, als het slachtoffer van de maatschappij, als de 
potentiële cliënt van de welzijns- en hulpverleningswereld, als 
het probleemgeval, als de hooligan en kleine crimineel, als het 
kind tussen twee stoelen, als potentiële kiesgerechtigde?
Kras Jeugdwerk wil kinderen en jongeren ten minste op elke 
agenda waar ze zelf  op willen. Niet om wat ze zullen
worden of  om wat ze niet zullen worden, maar om wat ze zijn. 
Kinderen en jongeren als kinderen en jongeren. Kinderen en 
jongeren als actieve ‘creactoren’ en betekenisgevers, kinderen en 
jongeren als eenheid in verscheidenheid, kinderen en jongeren 
in de stad.

De rechten van het kind worden pas relevant als ze ook als 
rechten worden ervaren door kinderen en jongeren. Wij willen 
voortdurend kijken naar hoe kinderen en jongeren dit zelf  
ervaren, hoe ze het beleven en welke betekenis ze er aan geven. 
Het is aan hen om er mee invulling aan te geven, het is aan ons 
om het mee mogelijk te maken. Voor Kras Jeugdwerk is dit de 
kern van wat men jeugdwerk noemt. We willen zien en gezien 
worden.

Doelgroepfocus
Kras Jeugdwerk richt zich op kinderen en jongeren van 6 tot 25 
jaar. We vinden het belangrijk om zo vroeg mogelijk contacten 
te leggen met kinderen en hun omgeving, om te werken aan
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een vertrouwensrelatie en van daaruit - ook in de belangrijke 
eerste levensjaren- stappen te zetten. Zo ziet Kras Jeugdwerk 
bijvoorbeeld mogelijkheden om te werken rond spel en 
spelcultuur, of  mogelijkheden om vanuit haar werkvorm een 
bijdrage te leveren in opvoedingsondersteuning.
We hanteren een bovenleeftijdsgrens omdat o.i. de interesses, 
leefwereld en bezigheden van +25jarigen al sterk
verschoven zijn waardoor onze werkvorm er minder of  niet 
meer bij aansluit. Kras Jeugdwerk ziet het wel tot haar taak om 
deze +25jarigen te laten doorstromen naar andere werkvormen 
en organisaties en/of  naar een andere rol in de eigen 
organisatie (begeleiding, bestuur, ondersteuning...).
Binnen deze leeftijdsgrenzen zijn alle kinderen en jongeren 
welkom. Wel leggen we de focus op het bereiken en actief
betrekken van die kinderen en jongeren die door de 
mechanismen van sociale uitsluiting minder of  het minst 
kansrijk zijn. Vanuit deze focus streven we naar openingen, 
openheid, contact, uitwisseling, het samen doen van, de 
aansluiting... met andere kinderen en jongeren: de mix.

Eigenheid
Kras Jeugdwerk is jeugdwerk met sterke aandacht voor het 
welzijnsgerichte. Maar de kern van Kras is en blijft jeugdwerk: 
groepsgerichte activiteiten in de vrije tijd, gericht op de vrije tijd 
en vrijwillig van aard, samen met leeftijdgenoten. Daarbij ligt 
het accent op ontmoeting en het opbouwen van netwerken.
Voor Kras betekent jeugdwerk: zelfontplooiing, 
experimenteren, samenleven, verantwoordelijkheid opnemen, 
respect hebben en krijgen, een zoektocht, een open dialoog, 
vallen en opstaan, lukken en mislukken; kortom een proces. Dit 
jeugdwerk is niet louter een middel maar ook een doel, ook al 
reikt het heel wat handvaten aan en creëert het ingangspoorten 
voor andere doeleinden. Het jeugdwerk staat op zichzelf. Het 
is maatschappelijk relevant omwille van wat er allemaal uit 
voortvloeit, én vooral omwille van wat het is. In dat opzicht 
is jeugdwerk niet enkel preventief  maar ook offensief: het 
stimuleert en activeert het potentieel aan ontwikkelingskansen, 
het creëert. Jongeren nemen zelf  mee het heft in handen 
en geven er vorm aan. Het kan dan ook nooit een louter 
professionele aangelegenheid zijn; het draagt in zich ook 
vrijwilligheid en vrijwilligerschap.
Jeugdwerk is niet alleen een waarde op zich, maar ook een 
recht. Kinderen en jongeren hebben er recht op, ook de minder 
en minst kansrijken. Jeugdwerk met kansarme doelgroep 
impliceert aandacht voor het welzijnsgerichte. Zowel
‘voorafgaand aan’ als ‘voortvloeiend uit’ het jeugdwerk. 
‘Voorafgaand aan’ zetten we welzijnsgerichte activiteiten 
en acties op in functie van het jeugdwerk. Het gaat 
hier bijvoorbeeld om huisbezoeken, om contacten met 
vertrouwensfiguren in gemeenschappen, om drempelverlagende 

instapactiviteiten… ‘Voortvloeiend uit’ zetten we ook 
welzijnsgerichte activiteiten en acties op, die zowel 
groepsgericht als individugericht kunnen zijn en doorgaan in of  
buiten de vrije tijd.
Het gaat hier bijvoorbeeld om hulp bij sollicitatiebrieven, om 
problematische thuissituaties, om contacten met scholen of  de 
bijzondere jeugdzorg…
Ook hier zijn kinderen en jongeren de maatstaf  en het 
uitgangspunt. Kras Jeugdwerk wil uitgaan van de leefwereld van 
de kinderen en jongeren om ze daadwerkelijk inspraak te geven 
en ze te laten participeren in het opzetten van activiteiten, in 
het ruimere geheel van de werking en in het maatschappelijke 
leven.

Het fundament
Het fundament van Kras Jeugdwerk is basiswerk. Onder 
basiswerk verstaan we de continue en actieve aanwezigheid 
in het brede veld van het dagelijks leven van kinderen en 
jongeren, de actief  opgezochte contacten met hen en anderen 
in hun omgeving, vanuit een relatie van vertrouwen. Deze 
vertrouwensrelatie omvat veel kracht en maakt veel mogelijk. 
Het stelt mensen in staat om zich open te stellen naar anderen, 
om sterktes en zwaktes zichtbaar te maken, om mee stappen te 
zetten, om zichzelf  sterker te (laten) maken. Kras Jeugdwerk 
creëert voor en met kinderen en jongeren een aanbod in hun 
vrije tijd. Ze kunnen terecht voor sport, spel en ontspanning, 
cultuur en ontmoetingsmomenten. We zetten voor en met 
kinderen en jongeren ook welzijnsgerichte activiteiten en 
acties op: vorming, ondersteuning op maat, doorverwijzing, 
begeleiding... Het aanbod is open, gestructureerd en 
projectmatig. Het is kwalitatief  en afwisselend en sluit nauw aan 
bij de leefwereld van kinderen en jongeren.
Om dit te realiseren zetten we met polyvalent deskundige teams 
in die vanuit een open dialoog werken aan een open dialoog 
tussen verschillende culturen, generaties, tussen jongens en 
meisjes. Onze medewerk(st)ers hebben kennis van verschillende 
culturen en van het specifieke van de jongerencultuur. Vanuit 
de drijfveer van sociale aansluiting en participatie willen we 
werk maken van de doorstroming van onze jongeren in de 
organisatie, als vrijwilliger en als beroepskracht.
Ons aanbod wordt opgezet in de activiteitencentra van de 
steunpunten, in straten en op pleinen, en op plaatsen die 
voor kinderen en jongeren belangrijk zijn. De werking vanuit 
steunpunten garandeert een buurt- en wijkgerichte benadering
en aanpak; de inbedding van de steunpunten in een ruimere 
organisatie garandeert een wijkoverschrijdende werking.

Signaleren,beïnvloeden, samenwerken, in overleg gaan
Kras Jeugdwerk kijkt naar sociale uitsluiting door de bril van 
aansluiting en kansen en vanuit de overtuiging dat we een 
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verschil kunnen maken. Maar, we willen en kunnen dat niet 
alleen doen. We willen openstaan voor, complementair zijn 
aan, in overleg gaan met, samenwerken met andere organisaties 
en op verschillende niveaus. We willen het gesprek hierrond 
aangaan via een open dialoog en vanuit onze specifieke 
identiteit: jeugdwerk met een welbepaalde doelgroep en dus 
met een sterke focus op het welzijnsgerichte.
Kras Jeugdwerk wil aansluiten bij, tot afstemming 
komen met en dwarsverbindingen maken tussen andere 
jeugdwerkvormen. En dit op wijkniveau, stedelijk niveau, 
Vlaams niveau; particulier en niet particulier. Zo willen we het 
jeugdwerklandschap sterker en kwalitatief  beter maken.
Uiteraard maken we ook dwarsverbindingen met andere 
relevante partners op de drie niveaus van sociale uitsluiting. 
We denken aan ouders, buurtbewoners, andere kinderen 

en jongeren... We denken aan netwerken en groepen zoals 
zelforganisaties, platforms, unies, buurtcomités... We denken 
aan sectoren zoals onderwijs, algemeen welzijnswerk, 
samenlevingsopbouw, de integratiesector, hulpverlening, 
bijzondere jeugdzorg, politie...
Bovendien zijn we een kritische en zelfkritische partner van 
het beleid: op wijk-, districts-, stedelijk, Vlaams, federaal 
en Europees niveau. Vanuit onze kennis, ervaringen en 
deskundigheid willen we signaleren, beïnvloeden en impulsen 
geven t.a.v. het beleid.
We maken ook dwarsverbindingen met de wetenschappelijke 
wereld omwille van de kansen die ontstaan in de
wisselwerking tussen theorie en praktijk. Kras Jeugdwerk 
wil tenslotte dwarsverbindingen maken met de profit sector 
omwille van de kansen die er liggen op de weg naar sociale 
aansluiting.
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Balans 2018
Activa  2018 2017

VASTE ACTIVA  115.309,53
Oprichtingskosten

Immateriële vaste activa 

Materiële vaste activa  115.016,76 113.309,53
 Terreinen en gebouwen 28.800,00 28.800,00 
  In volle eigendom van de vereniging of  stichting  28.800,00 28.800,00
  Overige  
 Installaties, machines en uitrusting 20.935,32 34.030,46
  In volle eigendom van de vereniging of  stichting 20.935,32  34.030,46
  Overige
 Meubilair en rollend materieel 16.234,43 30.392,29
  In volle eigendom van de vereniging of  stichting  16.234,43 30.392,29
  Overig 
 Leasing en soortgelijke rechten 
 Overige materiële vaste activa 19.047,01 20.086,78
  In volle eigendom van de vereniging of  stichting  4.560,46 8.223,54
  Overige 14.486,55 11.863,24

 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen  30.000,00

Financiële vaste activa  2.000,00 2.000,00

VLOTTENDE ACTIVA  1.430.819,86 1.215.460,96

Vorderingen op meer dan één jaar 
 Handelsvorderingen 
 Overige vorderingen 
  waarvan niet-rentedragende vorderingen of
  gekoppeld aan een abnormaal lage rente 

Voorraden en bestellingen in uitvoering 
 Voorraden 
 Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste één jaar  90.993,79 129.229,17
 Handelsvorderingen  30.349,41 179.574,08
 Overige vorderingen  60.644,38 49.655,09
  waarvan niet-rentedragende vorderingen of
  gekoppeld aan een abnormaal lage rente 

Geldbeleggingen 

Liquide middelen  1.327.833,66 1.081.763,70

Overlopende rekeningen  11.992,41 4.468,09

TOTAAL VAN DE ACTIVA  1.547.836,62 1.330.770,49
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Passiva  2018 2017

Eigen vermogen  947.452,34  811.994,68
Fondsen van de vereniging of  stichting 112.668,80  112.668,80
 Beginvermogen
 Permanente financiering 112.668,80  112.668,80
Herwaarderingsmeerwaarden 
Bestemde fondsen  625.000,00 555.000,00
Overgedragen positief  (negatief) resultaat (+)/(-) 150.664,59  104.854,34
Kapitaalsubsidies 59.118,95  39.471,54

Voorzieningen  
Voorzieningen voor risico’s en kosten   0,00
Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en
legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht
 

Schulden  600.384,28  518.775,81
Schulden op meer dan één jaar     
 Financiële schulden     
  Kredietinstellingen, leasingschulden en  
  soortgelijke schulden   
  Overige leningen 
 Handelsschulden 
 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 
 Overige schulden 
  Rentedragend 
  Niet-rentedragend of  gekoppeld aan een abnormaal lage rente 
  Borgtochten ontvangen in contanten 
Schulden op ten hoogste één jaar  600.384,28  518.775,81
 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen  
 Financiële schulden 
  Kredietinstellingen 
  Overige leningen 
 Handelsschulden  78.823,46  58.285,37
  Leveranciers  78.823,46  58.285,37
  Te betalen wissels 
 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen  97.327,51 52.327,51
 Schulden met betrekking tot belastingen,
 bezoldigingen en sociale lasten  370.327,16  358.167,14
  Belastingen   
  Bezoldigingen en sociale lasten  370.327,16 358.167,14
 Diverse schulden  53.906,15  49.995,79
  Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
  subsidies en borgtochten ontvangen in contanten 
  Andere rentedragende schulden 
  Andere schulden, niet-rentedragend of  gekoppeld
  aan een abnormaal lage rente  53.906,15  49.995,79
Overlopende rekeningen   0,00

TOTAAL VAN DE PASSIVA  1.547.836,62  1.330.770,49
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resultatenreKenIng 2018
  Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten      2018   2017

 Brutomarge   3.566.240,69 3.476.350,60
  Bedrijfsopbrengsten  4.277.350,07 4.131.218,73
   Omzet    5.051,08 27.640,41
   Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies  4.254.340,76 4.068.025,82
  Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
  en diverse goederen  711.109,38 654.868,13
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen  3.405.004,06  3.244.594,86
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa       40.920,22 45.752,95
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) 
Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)     
Andere bedrijfskosten  1.339,81  2.596,99
Als herstructureringskosten geactiveerde 
bedrijfskosten  
Positief  (Negatief) bedrijfsresultaat  118.976,60  183.405,80
Financiële opbrengsten   400,30
Financiële kosten  3.166,35  4.347,22
Positief  (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening  115.810,25  179.458,88
Uitzonderlijke opbrengsten   40.000,00
Uitzonderlijke kosten   33.295,53
Positief  (Negatief) resultaat van het boekjaar  115.810,25  186.163,35
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Kras Berchem
Patriottenstraat 62
2600 Berchem
03/218 80 43
info.berchem@krasjeugdwerk.be 

Kras Borgerhout
Generaal Eisenhowerlei 47
2140 Borgerhout
03/271 07 82
info.borgerhout@krasjeugdwerk.be 

Kras Dam
Slachthuislaan 7
2060 Antwerpen
03/232.24.60
info.dam@krasjeugdwerk.be

Kras Kiel
Schijfstraat 73
2020 Antwerpen
03/257 70 23
info.kiel@krasjeugdwerk.be 

Kras Merksem
Borrewaterstraat 125 A
2170 Merksem
03/646 76 39
info.merksem@krasjeugdwerk.be
 
Kras Noord
Everaertstraat 97-99
2060 Antwerpen
03/231 84 11
info.noord@krasjeugdwerk.be 

Kras Sport
Generaal Eisenhowerlei 47
2140 Borgerhout
03/235 09 90
info.sport@krasjeugdwerk.be

Kras Zuid
Coebergerstraat 35
2018 Antwerpen
03/248 90 08
info.zuid@krasjeugdwerk.be

Kras WerKt In de KansenWIjKen van antWerpen. 
dIt ZIjn onZe steunpunten:

Kras Centraal Secretariaat
Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout

03/270 39 10
info@krasjeugdwerk.be
www.krasjeugdwerk.be
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projectondersteuners

met steun van

Verantwoordelijk Uitgever: Elke Deforce, Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout


