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2020, het coronajaar

2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van de coronapandemie en alle gevolgen die dit met zich 
meebracht. De coronamaatregelen gelden voor iedereen En aanvankelijk werd vaak gezegd dat we ‘allemaal 
in dezelfde boot zaten’. Al snel werd echter duidelijk dat deze beeldspraak niet echt de juiste was. We zitten 
in dezelfde storm, maar niet iedereen heeft dezelfde boot. Maatschappelijk kwetsbare groepen werden in 
de voorbije periode harder getroffen dan anderen. 

Digitaal schoolwerk is voor alle scholieren lastig, maar al helemaal wanneer je geen internetverbinding of 
laptop hebt, en met je broers of zussen de smartphone van je moeder om beurten moet gebruiken om via 
smartschool te communiceren  of om de videoles mee te volgen.

In je kot blijven is voor niemand evident, maar het weegt nog zwaarder als je met 
een groot gezin in een klein appartementje woont, zonder eigen kamer en zonder 
tuin.

De steeds veranderende regels kennen, is voor iedereen een opgave, maar het is al 
helemaal lastig als je moeite hebt met Nederlands en er thuis geen Belgisch nieuws 
gevolgd wordt.

Uit onderzoek van Uit De Marge bij kinderen en jongeren in een maatschappelijk 
kwetsbare situatie, bleek dat maar liefst 81% van hen problemen hadden met pre-
teaching en thuiswerk. Drie op vier heeft thuis te weinig ruimte en meer dan de 
helft van de ondervraagde kinderen en jongeren voelde zich niet goed in z’n vel.

Gezinnen die het al moeilijk hadden om de eindjes aan elkaar te knopen, werden tijdens deze periode ex-
tra in de armoede geduwd door technische werkloosheid van de ouders. Familiale conflicten en huiselijk 
geweld namen toe door de stress in vele gezinnen.

Kinderen en jongeren die al met minder kansen in de maatschappij stonden voor deze crisis, kregen de 
hardste klappen. De coronacrisis legde op een pijnlijke manier de ongelijkheid in de maatschappij bloot. 

De nood aan jeugdwelzijnswerk was dan ook groter dan ooit. Vanuit Kras hebben we alles op alles gezet om 
onze rol te kunnen blijven spelen in deze uitzonderlijke tijden.

4



brugfunctie

• Informatie van overheden 
overbrengen

• Brug tussen politie en jon-
geren

• Voedselbonnen verdelen
• Stem laten horen in maat-

schappelijk debat
• Laptops voor schoolwerk
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Activiteiten op 
afstand

• Spelpaketten aan huis
• Online challenges
• Kras Run
• Kunstwerken exposeren
• Online activiteiten

Contact behouden tijdens de lockdown

In Gesprek om 
welijn te bewaken

• Rondgang in de wijken
• 1 op 1 walk & talks
• Belrondes
• Deurbezoeken
• Contact via social media



87

Kras heeft zichzelf tijdens de coronacrisis bewezen als een uitermate wendbare en inno-
vatieve organisatie. We hebben alles op alles gezet om er te kunnen blijven zijn voor onze 
doelgroep. Dit heeft veel gevraagd van ons personeel, maar we mogen trots zijn op wat 
we hebben verwezenlijkt in deze uitzonderlijke tijden.

Op 12 maart werden de eerste strenge maatregelen afgekondigd. Van de ene dag op de 
andere moesten we onze volledige fysieke werking voor kinderen en jongeren stop zet-
ten. Maar we schoten meteen ook in actie, en gingen op zoek naar manieren om vanop 
afstand in contact te blijven met onze kinderen en jongeren.

wendbaarheid & innovatie

Vanaf de eerste dag zetten we in op online jeugdwerk. Via sociale media en chat-apps 
hielden jeugdwerkers contact met hun jongeren en organiseerden online activiteiten en 
bijeenkomsten. Er werd meteen een overkoepelende werkgroep opgericht met jeugdw-
erkers uit alle steunpunten, die zich toelegde op het uitwerken van activiteiten voor on-
line jeugdwerk en dagelijkse challenges op sociale media. 

Tijdens de eerste lockdown werden zo meer dan 50 online challenges gelanceerd, op 
maat uitgewerkt voor kinderen en voor jongeren. Deze werden verspreid via instagram, 
facebook, tiktok en snapchat. Een  challenge was een kleine opdracht die de kinderen en 
jongeren thuis konden uitvoeren en waarvan ze het resultaat konden filmen en posten op 
sociale media.

online jeugdwerk
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Al snel merkten we dat we met deze online aanpak slechts een deel van onze kinderen 
en jongeren bereikten. Vooral kinderen zonder eigen smartphone of internet thuis viel-
en uit de boot. Daarom werd al na enkele dagen online werken ook een offline aanbod 
uitgewerkt in de vorm van spelpakketten die wekelijks aan huis werden gebracht.

De jeugdwerkers van alle steunpunten brachten in kaart welke gezinnen in aanmerking 
kwamen en er werd in no time een logistieke operatie opgezet om wekelijks  meer 
dan 1000 pakketjes samen te stellen en te verdelen in de verschillende wijken. Amper 2 
weken na de start van de lockdown vond de eerste verdeelronde al plaats. Er werden 
aparte pakketten samengesteld voor kinderen, tieners en jongeren.

De pakketten bevatten spelletjes en knutselopdrachten die kinderen zelfstandig thuis 
konden doen. Elk pakket bevatte een activiteit voor elke dag van de week, genoeg tot aan 
de levering van het volgende pakket. De activiteiten werden uitgewerkt door ervaren 
jeugdwerkers en specifiek opgesteld om binnenshuis te kunnen spelen en knutselen. 
We zorgden ervoor dat alle nodige materialen voor de (knutsel)activiteiten mee in de 
pakketten zat, zelfs de meest basismaterialen als een schaar of kleurpotloden. De meest 
kwetsbare gezinnen hebben immers ook dit soort materiaal vaak niet ter beschikking.

Het project van de spelpakketten kreeg al snel erg veel (media)aandacht.  We  ontvin-
gen dan ook heel wat giften  voor de pakketjes, van zowel particulieren, overheden 
als andere organisaties. Zo kregen we van de Antwerpse bibliotheken knutselboekjes, 
die mee via de pakketten verdeeld werden. Vanuit verschillende Antwerpse districten 
werden middelen voorzien en Colruyt Groep schonk ons duizenden paaseieren om 
tijdens de paasvakantie mee via in de pakketjes te verdelen.

Het belangrijkste aspect van de pakketjes was echter het sociale contact met de kinder-
en en gezinnen die anders moeilijk bereikbaar waren. Door de pakketjes - met respect 
voor de afstandsregels - persoonlijk aan de deur af te geven, kregen de jeugdwerkers de 
kans om wekelijks in gesprek te gaan met de kinderen en hun ouders en zo de vinger 
aan de pols te houden.

spelpakketten



Toen Paul en Anne van Galerie Verbeeck-Van Dyck op het Eilandje te horen kregen dat Kras 
met spelpakketten gezinnen bleef steunen, stelden ze een samenwerking voor. Samen met 
Kras daagden ze alle kinderen uit om zich van hun meest creatieve kant te laten zien. De 
quarantaine bleek geen rem te zijn voor hun verbeelding. Het resultaat was een prachtige 
tentoonstelling met tientallen schilderijen en knutselwerkjes. 

“Dankzij deze tentoonstelling kan iedereen nu meegenieten van de creaties van de kinderen 
in een echte galerij”, zegt Arno, stafmedewerker bij Kras. “Dat is niet meer dan gepast, want 
het zijn échte kunstenaars.”

Bovendien werden alle schilderijen en knutselwerken verkocht voor een vrije bijdrage. “De 
opbrengst gaat naar Betonne Jeugd, een organisatie die dakloze jongeren een plaats en een 
stem geeft” vertelt Paul van de galerij. “Dit werd gekozen  samen met de jeugdwerkers en de 
kinderen van Kras, omdat zij het zelf belangrijk vonden om ook andere kinderen te helpen”.
De verkoop van de kunstwerkjes leverde maar liefst 2800€ op voor Betonne Jeugd. 

expositie in een kunstgallerij
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Een deel van de kunstwerken kreeg ook een verdere internationale 
carrière en werd geexposeerd in Bejing!

De EU en China organiseren jaarlijks de prestigieuze expo ‘Dreams 
of Europe and China’, met kunst door kinderen. Normaal worden hi-
ervoor kunstwerken via talloze Europese scholen verzameld. Omdat de 
scholen nu dicht waren, kwam de Belgische ambassade bij Kras terecht 
nadat ze in de media over onze eigen tentoonstelling hadden gelezen.

Het jaarthema voor de internationale tentoonstelling was duurzaam-
heid. Alle kunstwerken die aan dit thema voldeden, werden ingezonden. 
Verschillende tekeningen werden uiteindelijk geselecteerd voor de expo 
in Bejing, samen met kunstwerken van kinderen uit heel Europa.

De tekening van Marwa (9) uit Berchem werd hieruit nog eens gekozen 
als een van de 12 mooiste kunstwerken en kwam daardoor terecht op 
de officiële kalender van de EU. Zo’n internationale aandacht had Mar-
wa vast niet verwacht toen ze haar lockdownschilderij maakte...

... en in china!
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De ramadan viel tijdens de eerste, strenge, lockdown. Voor veel van onze jongeren een be-
langrijke periode. De sociale beperkingen n.a.v. corona waren echter een extra opdoffer. 
Daarom organiseerden we vanuit Kras een initiatief dat het samenhorigheidsgevoel en het 
ondersteunen van de meest kwetsbaren, twee belangrijke aspecten van de ramadan, op een 
veilige manier kon organiseren. 

Op 24 april gaf schepen van jeugd Jinnih Beels het startschot voor onze Kras Run, een ini-
tiatief over al onze steunpunten heen, waarbij we onze jongeren aanmoedigden om zoveel 
mogelijk te lopen tijdens de ramadan.

De lopers klopten zo veel mogelijk kilometers, want voor elke gelopen kilometer ging er 
geld naar een goed doel dat ze zelf hadden gekozen. De beste lopers, die op het einde van 
de ramadan het meeste kilometers op hun teller hadden staan, vielen ook zelf in de prijzen 
als extra duwtje in de rug.

Met dit initiatief wilden we jongeren tegelijk aanmoedigen om in beweging te blijven. Uiter-
aard verliep alles conform de coronamaatregelen. Iedereen liep individueel en de telling werd 
bijgehouden via de loop-app Strava.

Het einde van de Kras Run werd feestelijk afgesloten door schepen van sport Peter Wouters, 
die de beste lopers in de bloemetjes zetten en samen met hen het ingezamelde geld overhan-
digde aan Al Ikram, het goede doel dat de deelnemers zelf kozen. Meer dan 100 lopers liepen 
in totaal een dikke 3600 km. Chapeau!

de kras run
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112 deelnemende jongeren uit  7 antwerpse wijken

3600 km 
gelopen

in 1 maand tijd

dat is 
van hier tot
in kazachstan

1800 euro 
ingezameld
voor al ikram



Bij gebrek aan activiteiten met contactmomenten gingen onze jeugdwerkers op zoek naar alter-
natieve methodes om in contact te blijven met de doelgroep. Normaal dienen de fysieke activitei-
ten immers niet enkel als zinvolle vrijetijdsbesteding, maar ook als middel om in contact te blijven 
met kinderen en jongeren en hen te kunnen ondersteunen met welzijnsvragen. In tijden waarin 
velen het extra moeilijk kregen, was het dus bijzonder belangrijk om dit contact op een andere 
manier te behouden of te creëren

Zoals eerder vermeld werd sterk ingezet op sociale media en chat-apps om tieners en jongeren 
te bereiken, en via de pakketjes aan huis werd het contact met kinderen behouden. Daarnaast 
organiseerden we belrondes, waarbij jongeren of ouders van kinderen werden opgebeld om de 
vinger aan de pols te houden en ondersteuning te kunnen bieden waar nodig. 

We gingen ook volop voor vindplaatsgericht werk. Onze jeugdwerkers trokken de wijken in 
om op pleintjes en andere plekken jongeren aan te spreken en te informeren over de geldende 
maatregelen, en in gesprek te gaan over hun welzijn. Jongeren kregen ook een goodiebag’ met 
onder andere een busje handgel en een flyer met een helder overzicht van de maatregelen.

Jongeren die nood hadden aan een face to face gesprek, werden op een walk & talk uitgenodigd, 
waarbij ze met hun jeugdwerker een individueel gesprek konden hebben tijdens een wandeling 
steeds met voldoende afstand. 

Veel jeugdwerkers gaven aan dat de coronacrisis op het gebied van contact met hun kinderen 
en jongeren niet enkel nadelen heeft gehad. Het standaard  aanbod is immers vooral groepsgeri-
cht, terwijl bij de corona-alternatieven veel meer ruimte was voor persoonlijker 1-op-1 contact. 
Deze alternatieve kanalen en methoden zullen dus zeker ook na de coronacrisis ingezet worden 
in contact met de doelgroep.

Welzijn in tijden van corona

Om onze jeugdwerkers te ondersteunen bij de de vele welzijnsvragen die 
ze kregen en nog steeds krijgen, organiseerden we opleidingen in elk ste-
unpunt rond de methodiek van oplossingsgericht werken. Deze werden 
gegeven door Sven Bussens, een externe expert in deze methodiek. De 
methodiek werd door de jeugdwerkers zeer positief onthaald.
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Ook het welzijn van onze eigen medewerkers kreeg 
extra aandacht, in de vorm van extra infosessies 
rond stress, en individuele ondersteuning door 
onze stafmedewerker die rond dit thema werkt.
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Naast dit enorm belangrijke welzijnsluik, speelden we ook een brugfunctie op een meer 
praktisch niveau, door onze voeling en ons contact met onze doelgroep, die soms moeilijk 
bereikbaar is voor bijvoorbeeld overheidsinstellingen.

Zo hielpen we mee om actief te informeren over de maatregelen. Een deel van de gezinnen 
die we bereiken, volgt geen Belgische nieuwsmedia of heeft moeite met het Nederlands. 
Daarom gebruikten we onze talrijke contactmomenten via telefoon, het rondbrengen van 
spelpakketten en onze één-op-één contacten rond welzijn ook om kinderen, jongeren en hun 
ouders mee  te informeren over de ernst van de situatie en de geldende regels.

We hielpen ook met de verdeling van laptops en inloggegevens voor internetverbinding aan 
gezinnen die hier geen toegang tot hadden. Ook hier nam Kras de rol op als brug tussen de 
aanbieders van deze hulpmiddelen en de gezinnen die hier nood aan hadden. Vanuit dezelfde 
rol verdeelden we ook voedselbonnen onder gezinnen die hier het meest nood aan hadden. 
Vanuit onze nabijheid en betrokkenheid bij de gezinnen in de wijken hebben we vanuit Kras 
immers een vaak veel duidelijker beeld van waar de noden liggen.

praktische ondersteuning

Een belangrijk aspect in de missie van Kras is de jeugd een stem geven in het maatschappeli-
jk debat. In 2020 was het noodzakelijk dat de ervaringen van kinderen en jongeren uit een 
maatschappelijk kwetsbare situatie ook gehoord werden. Meer dan ooit speelden we met 
Kras een belangrijke schakel tussen de pers en onze doelgroep. Op die manier kwamen de 
verhalen en ervaringen van onze kinderen en jongeren ook in de media.

Ook naar de verschillende overheden toe had Kras een belangrijke signaalfunctie. Zo hielden 
we de verschillende bestuursniveaus mee op de hoogte van welke moeilijkheden onze doel-
groep ervaarde tijdens de coronacrisis.
Maar daarnaast faciliteerden we ook het rechtstreekse gesprek met de jongeren. Zo kwam 
burgemeester Bart De Wever naar de pleintjes om te luisteren naar de vragen en noden van 
de jongeren. En via de J100 gingen onze jongeren digitaal in gesprek met minister van jeugd 
Benjamin Dalle.

een stem geven aan de jeugd



De coronacrisis toonde heel sterk het belang van het jeugdwelzijnswerk aan. Vanuit alle over-
heidsniveaus was er hierdoor meer erkenning voor het werk van onze sector. Zeker onze rol 
in het kader van welzijn én het belangrijk contact met kinderen en jongeren in deze periode 
waren enorm belangrijk  tijdens de coronacrisis. Terwijl we tijdens de eerste lockdown de 
volledige fysieke werking moesten sluiten, werd al snel duidelijk dat er nadien uitzonderingen 
zouden gelden voor jeugdwelzijnswerk. 

Een belangrijke mijlpaal was de erkenning van jeugdwelzijnswerkers als essentieel beroep 
door de veiligheidsraad, begin april. Zo konden onze jeugdwerkers meer vrijheid genieten 
om hun job te kunnen uitvoeren.

jeugdwelzijnswerk 
is essentieel

“Onze jeugdwelzijnswerkers staan op de eerste lijn en 
hebben direct contact en vaak een hechte vertrou-
wensband met kwetsbare kinderen en jongeren. Door 
dit besluit willen we hen alle ruimte geven om hun 
belangrijke job te blijven vervullen.”

- Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd

‘‘ ‘‘
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interne werking

Niet enkel de werking met de doelgroep, maar ook onze interne werking als organisatie is opmerkelijk 
veranderd door de coronacrisis. Uiteraard was er zoals overal een switch naar afstandswerken en digi-
talisering, maar ook de samenwerkingscultuur van Kras is beïnvloed. Door de zeer grote impact van de 
maatregelen hebben we, zeker tijdens de eerste lockdown, veel sterker als één organisatie opgetreden 
eerder dan per steunpunt te werken. 

Zo werden er verschillende projecten uitgewerkt over alle steunpunten heen: de online challenges, de 
spelpakketten, de Kras Run,... Maar we richtten ook allerlei uitwisselingsgroepen op met jeugdwerkers. 
Zo konden bijvoorbeeld jongerenwerkers, kinderwerkers of begeleiders van meisjesgroepen ideeën 
uitwisselen over verschillende steunpunten heen. Zo werden handige methodieken of leuke activiteit-
en vanop afstand opgepikt in andere werkingen, en konden jeugdwerkers ook elkaar ondersteunen of 
samen zoeken naar oplossingen voor een probleem.
Daarnaast werd de interne communicatie gestroomlijnd, door met behulp van interne nieuwsbrieven 
in een vast format heldere en eenduidige communicatie binnen de hele organisatie te verspreiden.

Ook het stafteam heeft zijn ondersteunende rol in de organisatie duidelijk naar voor kunnen brengen 
‘dankzij’ de coronacrisis, waardoor zij nu meer zichtbaar zijn binnen de organisatie. Hetzelfde geldt 
voor het beleidsteam, die door hun goede crisismanagement voor de nodige stabiliteit in de organisatie 
konden zorgen.

Door met z’n allen aan hetzelfde zeil te moeten trekken en als hele organisatie eenzelfde centrale focus 
te hebben, zijn we dichter naar elkaar toegegroeid. Deze nieuwe dynamiek van eenheid wordt door de 
medewerkers zeer geapprecieerd, en willen we zeker bewaren in post-coronatijden.
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zomer 2020

Tijdens de zomermaanden konden we gelukkig 
opnieuw fysieke werking aanbieden in kleine vaste 
bubbels. Hoewel de coronamaatregelen met de re-
gelmaat van de klok werden aangepast, bleef onze 
werking in bubbels een veilig en stabiel aanbod in 
al onze wijken.
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Zo zetten we bij Kras Noord sterk in 

op de hernieuwde pleinwerking, die 

voor het eerst doorging op de binnen-

pleinen van de Woonhaven-blokken.

Er werd ook een nieuwe werking opgestart met een groep 
OKAN-meisjes. Deze doelgroep viel voordien wat uit de 
boot en vond weinig aansluiting. Door hier specifiek op in 
te zetten, konden we deze meisjes bereiken. De opkomst 
in de groep was steeds heel hoog. Intussen zijn alle meis-
jes doorgestroomd naar de reguliere groepen van Kras 
Noord. Een erg succesvolle aanpak dus.

De zomer afsluiten deden we bij 
Kras Noord met een fantastisch 
leuk kinderkamp in de bossen!

kras noord

Kras Borgerhout
Bij Kras Borgerhout vierden we de zomer 

met talloze fantastische activiteiten. 

We gingen BMX-en, organiseerden een 

klakkebuistoernooi en gingen kajakken. We bouwden een eigen escape 

room en maakten van onze 

lokalen een lasershoot-arena. En 

we gingen op zomerse uitstapjes 

naar de zee en de Lilse Bergen.De zomerschool was ook dit jaar een 
groot succes. En met de meisjeswerking 
organiseerden we ons eigen Holi-festival 
met kleurpoeder!
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Ook bij Kras Merksem werd de ene zomerse activiteit 
na de andere georganiseerd in de bubbels. Zo gingen de 
jongeren karten, deden de tienermeisjes een hoogtepar-
cours in de Schorre in Boom, en gingen de kinderen naar 
Plopsaland De Panne.

De jongerenmeisjes balanceerden 

op een spectaculaire wipeout en 

de tieners en jongerenjongens 

trokken naar het springkastelen-

pretpark Airzone.

kras merksem

kras zuid
Met de meisjeswerking van Kras Zuid gin-

gen we op hoogteparcours en maakten 

we onze eigen tie-dye t-shirts.

We gingen op fietstocht, en de tieners 

zetten hun hersenen aan het werk in een 

escape room.

Kras dam

In de zomerse hitte was het waterthema bij Kras 

Dam meer dan welkom. We bouwden onder an-

dere een eigen waterglijbaan die ook door de 

andere steunpunten druk werd bezocht.

In juli konden we nog twee klein-

schaligere maar niet minder toffe 

spektakeldagen organiseren met 

partners uit de wijk, maar de edi-

ties van augustus konden helaas 

niet doorgaan wegens de opnieuw 

verstrengde regels.

We startten een nieuwe werking op 

voor tienermeisjes op den Dam. Zo brei-

den we ons bereik uit en kunnen meisjes 

uit de kinderwerking doorgroeien.

Met ons Steam-project programmeerden we ro-bots en maakten we onze eigen 3D prints!



Kras kiel

Spelend Leren startte terug op 
in 2 scholen. Het was een blij 
weerzien na de lockdown!

We werkten met jobstudenten 

uit onze eigen doelgroep tijdens 

de zomermaanden. Het waren 

stuk voor stuk heel gemotiveerde 

toppers!

De Redactie 2020 mikt hoog. Letterlijk, want met 

hun reportage en foto-expo over de Kielpark to-

rens deden ze mee op het DakKan festival, het 

hoogste festival van het land. 

Wie tijdens DakKan de Kielpark torens bezocht, 

kreeg een interessante rondleiding op het dak van 

de hoge sociale woontorens. Maar de bezoekers 

konden ook kennismaken met de bewoners van 

de torens. Niet in levenden lijve, maar dankzij de 

mooie reportage die de jongeren van onze Redac-

tie 2020 over hen maakten. De jongeren toonden 

ook hun eigen artistieke blik op de woonblokken 

in een stijlvolle fototentoonstelling.

kras 
berchem

We organiseerden een outdoor 4 op een 

rij toernooi, wat ondanks het eenvoudige 

opzet een enorm succes bleek te zijn.

Bij Kras Berchem ontstond het ‘Quality 

Time’ initiatief. Hierbij ging een jeugdw-

erker met een klein groepje van drie of 

vier jongeren er even tussenuit. Bijvoor-

beeld een dagtocht door de Kalmthoutse 

Heide. In deze kleine, intieme kring boden 

we ruimte voor extra aandacht en een 

diepgaander welzijnsgesprek.

We zetten bij Kras Sport sterk in op vrijwilligersvorming, 

ook in tijden van corona. Zo gaven we online opleidingen 

aan onze vrijwilligers en lieten we hen van in hun kot ac-

tiviteiten ontwikkelen.

Kras Sport organiseerde gedurende heel de kerstvakantie een uitgebreid spor-taanbod voor maar liefst 150 kinderen in verschillende sporthallen in de stad. Met het oog op welzijn en veiligheid in cor-onatijden konden ze zich op die manier helemaal uitleven tijdens het sportkamp.

kras 
sport

We openden een openluchtinstuif op onze koer, die we voor de gelegenheid extra gezellig inrichtten.
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In het najaar volgde een nieuwe coronagolf en ging het land opnieuw in lockdown. Het verschil 
met de eerste lockdown was echter groot voor onze werking. Er was intussen het gegroeide 
besef binnen de politiek over het belang van jeugdwelzijnswerk, waardoor de sector uitzon-
deringen kreeg op de maatregelen. We konden dus fysieke activiteiten blijven organiseren, 
zij het uiteraard met strenge regels, nog steeds in de vaste bubbels van de zomerwerking en 
met de nodige veiligheidsmaatregelen. Hoewel de grootte van de bubbels nog heen en weer 
wijzigde tussen 8 en 10 personen, gaf de voortzetting van de fysieke werking een stevigere 
basis en stabiliteit om op te bouwen.

Naast deze beperkte fysieke activiteiten, zetten we opnieuw in op onze werking op afstand. 
We hielden onze initiatieven uit het voorjaar tegen het licht en gingen opnieuw aan de slag 
met verbeterde versies. 
Zo werd het het uitdelen van spelpaketten aangepast naar een uitleendienst voor spelma-
teriaal. Elke week trokken de jeugdwerkers van deur naar deur met een kar vol crea- en 
spelmateriaal, waar de kinderen iets uit mochten kiezen dat ze dan konden lenen. De week 
erop ruilden ze het opnieuw in voor iets nieuws uit de kar. Door het spelmateriaal uit te 
lenen in plaats van weg te geven, konden we investeren in duurzamer (en duurder) materiaal 
tegenover de spelpakketten.
Daarnaast gaven we de kinderen ook toegang tot verschillende online knutselworkshops van 
Das Kunst. Net als bij de spelpaketten ging het om goed uitgewerkte activiteiten, die kinder-
en volledig op zichzelf konden uitvoeren met het basismateriaal dat ze reeds kregen via de 
spelpakketten uit het voorjaar.

lockdown 2
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Omdat jeugdwerkers meer werk hadden met de fysieke werking in bubbels, werden 
er deze keer minder grote Krasbrede projecten gelanceerd, maar meer initiatieven op  
steunpuntniveau. Er werd echter wel nog steeds veel samengewerkt: via uitwisselings-
groepen, inspiratiesessies en het Kras-succeslabo konden succesvolle formules snel op-
gepikt worden in andere steunpunten. Hier vind je enkele succesformules als voorbeeld.

online succeslabo
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2020 stond volledig in het thema van corona. Onze hele werking werd overhoop gegooid, 
en heel veel plannen zoals Kras Speelt, kampen en evenementen werden geannuleerd. Maar 
enkele interessante initiatieven en projecten konden ondanks de maatregelen toch opgestart 
worden.

non-corona

Het arbeidsluik van onze werking onderging grote veranderingen in 2020. Verschillende 
partnerorganisaties zoals JES en Formaat hadden reeds lang een parallel aanbod aan dat 
van ons op het gebied van arbeid. Er werd dan ook al langer samengewerkt, maar in 
2020 werd besloten om de krachten volledig te bundelen en het arbeidsaanbod van de 
verschillende organisatie samen onder dezelfde overkoepelende identiteit te organiseren. 
Vanaf 2021 worden alle arbeidsbegeleiders uit de verschillende organisaties jobcoaches 
genoemd, en communiceren ze vanuit dezelfde overkoepelende huisstijl. Op die manier 
is het voor jongeren uit de doelgroep veel duidelijker en wordt het laagdrempeliger om 
beroep te doen op een jobcoach.

arbeidsbegeleiding



Het Sport Your Dream project loopt intussen al enkele jaren. Vrijwilligers 
krijgen in dit project een city coach opleiding via Buurtsport en doorlopen 
daarna een traject binnen Kras Sport waarbij ze uiteindelijk zelfstandig 
sportactiviteiten gaan begeleiden op pleintjes in hun eigen buurt.
Groepsactiviteiten waren natuurlijk niet mogelijk tijdens de lockdowns, 
maar de begeleiding van de jongeren is wel online blijven doorlopen. Zo 
kregen ze opdrachten om van thuis uit activiteiten uit te werken en uit te 
proberen met hun eigen gezinsleden, en werden ze via videocall begeleid 
door jeugdwerkers van Kras Sport. Op die manier konden ze toch hun 
skills verder bijschaven ondanks het feit dat de pleintjesactiviteiten opge-
schort waren.

sport your dream
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Al in de beginjaren van de J100 waren er plannen voor een droomhut. Een plaats waar jongeren 
in dialoog kunnen gaan met politici, stadsmakers, kunstenaars,... met heel de samenleving in de 
stad. Een eigen plek waar de dromen en ideeën van jongeren vorm kunnen krijgen en werkelijk-
heid worden. In 2018 werd de eerste steen gelegd en sindsdien heeft Atelier Recup  met de hulp 
van vzw GATAM (Kopspel) hard gewerkt om de hut ook effectief te bouwen, volledig met ecolo-
gische materialen. 

En in oktober 2020 was het eindelijk zo ver. Ondanks de regen werd de droomhut officieel geo-
pend met een spetterend - coronaproof - openingsfeest! Hoewel er meerdere politici aanwezig 
waren, waren het de jongeren zelf die het lint doorknipten en zo hun hut in gebruik namen. Ze 
staken meteen van wal met een debat met Najib Chakouh, kabinetsmedewerker van de schepen 
van jeugd. Om het kille weer te vergeten waren er aanstekelijke spoken word optredens in een 
programmatie van ZonderWolk.

Om de bouw van de droomhut te financieren, werd een crowdfundingcampagne georganiseerd. 
Zo kon iedere sympathisant een steentje - groot of klein - bijdragen aan het project. Er werden 
ook massaal sponsoracties georganiseerd met de verkoop van snoep, een take-away spaghettia-
vond en de veiling van een gouden dakpan voor op de droomhut. Het leek lange tijd spannend, 
maar uiteindelijk werd het beoogde bedrag van 15 000€ behaald en zelfs ruimschoots overschre-
den. Op het einde van de campagne stond er maar liefst 19 860€ op de teller!

de j100 en de droomhut

De bouw en de opening van de droomhut waren uiteraard het hoogtepunt 
in het jaar van de J100, maar ook daarnaast zat het jongerenplatform niet 
stil. Zo gingen ze op audientie op het koninklijk paleis, en hielden ze een 
videoconferentie met de Vlaamse minister van jeugd en gingen ze online in 
dialoog met de Antwerpse schepen van jeugd. Zo lieten ze de stem van de 
Antwerpse jongeren duidelijk horen.



In 2020 werd het project ‘bruggenbouwers’ in de steigers gezet. Met middelen van de Vlaam-
se overheid zetten we een volledig nieuw project op poten om vindplaatsgerichte jeugdw-
erkers in te schakelen om een brug te vormen tussen jongeren en hun buurt. 

Jongeren willen een plek in hun wijk. Vaak resulteert dit in een machtsspel tussen jongeren 
enerzijds en lokale actoren anderzijds. De bruggenbouwer vertrekt vanuit deze vaststelling 
en gaat in overleg met beide partijen. We brengen hen samen en zoeken naar gezamenlijke 
antwoorden op de gestelde situatie. Via kleine experimentjes gaan we concreet aan de slag. 
We versterken de relatie tussen de jongeren en buurtbewoners en verschillende partners in 
de wijken zoals ontmoetingscentra, cultuurcentra, bibliotheken, sociale huisvestingsblokken, 
e.a. Zo bevorderen we de relatie tussen de jongeren en hun wijk.

In 2021 zijn de eerste bruggenbouwers van start gegaan in Antwerpen Noord en Merksem. 
Op termijn breiden we dit uit naar 5 wijken waar we actief zijn.

bruggenbouwers
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Het Safer Cities project is een samenwerking met Plan international. Zij werken in verschil-
lende steden verspreid over Europa met lokale partners samen om jongeren een stem te 
geven in het maatschappelijke debat rond seksuele intimidatie. De jongeren volgen een tra-
ject waarbij ze leren hoe ze het probleem van seksuele intimidatie op tafel kunnen leggen en 
bespreekbaar maken. Het doel is een betere sensibilisering rond het thema. Er werden (dig-
itale) internationale uitwisselingen georganiseerd, en de jongeren werden getraind in meth-
oden om hun verhaal te kunnen brengen.

Vanuit Kras Sport werd het Antwerpse luik van dit project op poten gezet. Seksuele intim-
idatie is geen evident onderwerp voor kwetsbare jongeren om zich publiekelijk over uit te 
spreken, maar dankzij de intensieve begeleiding van onze jeugdwerkers hebben enkele jon-
geren zich sterk geëngageerd.

safer cities
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Bij Kras Sport ontwikkelden we een nieuwe vorm van Spelend Leren: Sport en Taal. Het pro-
ject startte kleinschalig omwille van de coronaregels. Wekelijks werden activiteiten georgan-
iseerd met 10 jongens uit het OKAN onderwijs. Er werd gesport, bijvoorbeeld gevoetbald 
of gemountainbiked, of we deden sportgerelateerde activiteiten zoals samen voetbal kijken. 
Tijdens deze activiteiten werd op een niet-schoolse manier rond taal gewerkt.

In 2021 zal dit project uitgebreid worden met ook een meisjesgroep en een kindergroep in 
een omnisport aanbod.
We werken daarnaast ook een boekje uit met een 30-tal talige sport- en samenwerking-
sactiviteiten, zodat onze opgebouwde expertise rond dit thema kan gedeeld worden met 
iedereen die met anderstaligen aan de slag wil.

sport & taal

Kras Noord is verhuisd naar de voormalige postgebouwen in de 
Wilgenstraat. Het gebouw biedt enorm veel ruimte en het team 
van Kras Noord heeft hard gewerkt om het gebouw een prachtige 
makeover te geven. Sinds eind 2020 gaat de werking door op deze 
nieuwe locatie. Ook het WIP kreeg er een plaats.

kras noord  
is verhuisd



Een zeker verloop is in de jeugdwerksector niet vreemd. Ook in 2020 kwamen en gingen er 
jeugdwerkers bij Kras. Maar er waren ook enkele wissels bij belangrijke ondersteunende en 
leidinggevende collega’s.
Zo kreeg Kras Zuid een nieuwe coördinator. Katrijn Wyckmans ging een nieuwe uitdaging 
aan en werd opgevolgd door Ahmed Sababti, die voordien jobcoach was bij Kras Merksem.
Onze beleidsmedewerker Katrien Janssen en onze zakelijk en financieel verantwoordelijke 
Hellen Larbi begonnen allebei een carrière in het onderwijs. Gert Baetens, voordien coör-
dinator van Kras Kiel, werd zo de nieuwe beleidsmedewerker vanaf 2021; en Bart Tomlow 
kwam nieuw bij de organisatie als zakelijk en financieel verantwoordelijke.
Tot slot ging een van onze langst dienende personeelsleden met pensioen: Gerda Vissers, 
onze boekhouder. Zij werd opgevolgd door Fatima Maftouhi.

interne wissels

De jongeren van ‘t Kiel kwamen met een hartverwarmend idee op de proppen. Wat als we 
vereenzaamde mensen in de wijk eens verblijden met een verrassingsbezoekje?

De jongeren willen hierdoor meer verbinding creëren met buurtbewoners die ze niet ken-
nen en waar ze anders ook niet mee in contact zouden komen. Met een bezoekje en een 
bloemetje of een andere verrassing willen ze hun wijkgenoten een fijne dag bezorgen en hun 
isolement doorbreken.

Omgekeerd zal dit initiatief ook zorgen dat stereotype vooroordelen over de jongeren door-
prikt worden. Met een warmere, hechtere wijk met een sterker buurtgevoel als gevolg. Want 
een klein gebaar kan vaak veel betekenen.

Jullie stemden enthousiast mee op dit project bij de burgerbegroting, waardoor we nu van 
Stad Antwerpen de middelen krijgen om dit sympathieke project te organiseren.

Met de hulp van partnerorganisaties zoals buurtcentra, moskeeën, huizen van het kind, Samen-
levingsopbouw of woonzorgcentra zullen we in kaart brengen welke mensen een beperkt 
sociaal netwerk hebben en dus het meest baat hebben bij een verrassingsbezoekje. 

Het project zal afgesloten worden met een fototentoonstelling over het project en een re-
ceptie waarop alle betrokkenen samengebracht worden.

Bedankt voor jullie stem in de burgerbegroting, zonder jullie hadden we dit kleinschalig maar 
hartverwarmend project niet waar kunnen maken.

't kiel in de bloemetjes 
dankzij de burgerbegroting
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bestuurders

• Jan Baelus   Voorzitter RvB (interim)

• Anissa Akhandaf  Bestuurder

• Kamal Kharmach  Bestuurder

• Tom Vermeylen  Bestuurder

• Kathleen Hoefnagels Bestuurder
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balans na winstverdeling

codes boekjaar vorig boekjaar
ACTIVA

Oprichtingskosten 20

VASTE ACTIVA 21/28 94.819 84.718

Immateriële vaste activa 21

Materiële vaste activa 22/27 93.565 83.454

    Terreinen en gebouwen 22 28.800 28.800

    Installaties, machines en uitrusting 23 0 2.097

    Meubilair en rollend materieel 24 25.700 2.153

    Leasing en soortgelijke rechten 25

    Overige materiële vaste activa 26 39.065 50.414

    Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 0

Financiële vaste activa 28 1.254 1.254

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 1.824.337 1.423.978

Vorderingen op meer dan één jaar 29

    Handelsvorderingen 290

    Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3

    Voorraden 30/36

    Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 342.760 114.515

    Handelsvorderingen 40 22.384 8.213

    Overige vorderingen 41 320.376 136.302

Geldbeleggingen 50/53

Liquide middelen 54/58 1.457.372 1.262.097

Overlopende rekeningen 490/1 24.205 17.367

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 1.919.156 1.508.696
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codes boekjaar vorig boekjaar
PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10/15 1.199.508 911.226

Fondsen van de vereniging of stichting 10 112.669 112.669

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Bestemde fondsen 13 911.028 611.028

Overgedragen positief (negatief) resultaat (+)/(-) 14 151.166 154.285

Kapitaalsubsidies 15 24.646 33.245

VOORZIENINGEN & UITGESTELDE BELASTINGEN 16

Voorzieningen voor risico’s en kosten 160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

Belastingen 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken 162

Milieuverplichtingen 163

Overige risico’s en kosten 164/5

Voorzieningen terug te betalen subsidies, legaten, schenkingen met terugnemingsrecht 167

SCHULDEN 198

Schulden op meer dan één jaar 17/49 719.648 597.470

    Financiële schulden 170/4

        Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 172/3

        Overige leningen 174/0

    Handelsschulden 175

    Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176

    Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 589.714 597.470

    Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42

    Financiële schulden 43

        Kredietinstellingen 430/8

        Overige leningen 439

    Handelsschulden 44 92.066 53.373

        Leveranciers 440/4 92.066 53.373

        Te betalen wissels 441

    Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 20.823 62.328

    Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 403.441 448.230

        Belastingen 450/3 2.372

        Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 401.069 448.230

    Overige schulden 48 73.384 33.538

Overlopende rekeningen 492/3 129.934

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 1.919.156 1.508.696
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resultatenrekening 2020

codes boekjaar vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

    Brutomarge (+)/(-) 9900 4.028.478 3.701.904

        Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 75A

         Omzet 70

         Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 73 4.832.520 4.421.762

        Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen 60/61 843.267 773.777

    Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62 3.689.685 3.662.623

    Afschrijvingen, waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 20.679 44.273

    Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: 
    toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 631/4

    Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/9

    Andere bedrijfskosten 640/8 6.018 3.436

    Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649

   Niet-recurrente bedrijfskosten 66A 12.625

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat (+)/(-) 9901 299.472 -8.428

Financiële opbrengsten 75/76B 2

   Recurrente financiële opbrengsten 75 2

   Niet-recurrente financiële opbrengsten 75B

Financiële kosten 65/66B 2.591 1.926

   Recurrente financiële kosten 65 2.591 1.926

   Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 296.881 -10.352

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77

Winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 296.881 -10.352

Onttrekking aan de belastingsvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingsvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 296.881 -10.352
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resultaatverwerking

codes boekjaar vorig boekjaar
Te bestemmen positief (negatief) resultaat (+)/(-) 9906 451.166 140.313

    Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+)/(-) 9905 296.881 -10.352

    Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 154.285 150.665

Onttrekking aan het eigen vermogen: fondsen, bestemde fondsen en andere reserves 791

Toevoeging aan de bestemde fondsen en andere reserves 691 300.000 27.000

Over te dragen positief (negatief) resultaat (+)/(-) 14 151.166 154.285
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partners & samenwerkingen

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 (Straathoek-
werk)
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 Beelde-
kens
Moskee Kiel
Moskee Merksem Dok
MSC Ahlan
Museum Plantijn
Museum van Schone 
Kunsten
Muziek in de Wijk
Nature
Netwerk Brede School
Netwerk Vrijetijdspartic-
ipatie
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 vrijwil-
ligers
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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met de steun van

en projectsteun door
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www.krasjeugdwerk.be


