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Wij danken alle sponsors, vrijwilligers en partners die in 2017 betrokken waren bij 

de werking. Bedankt voor jullie steun. 

 

 



Beste Lezer, 

In 2017 bestond Centrum Kauwenberg  45 jaar. In die tijd is er heel veel veranderd, maar 

de armoedeproblematiek is vandaag nog even actueel als toen. België heeft één van de 

hoogste kinderarmoedecijfers van Europa: in Brussel groeien 4 kinderen op 10 op in 

armoede, in Wallonië 1 op 4 en in Vlaanderen 1 op 10. Vandaag blijven in Centrum 

Kauwenberg veel van de oorspronkelijke intuïties over het werken met gezinnen in de 

grote armoede nog altijd overeind, zoals het opbouwen van een vertrouwensrelatie met 

mensen in armoede en het geloof in de krachten tot verandering zowel op individueel als 

op maatschappelijk vlak.  

 

In het voorbije jaar hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van Herman Goemans, 

jarenlang een trouwe medewerker van onze werking. Ondanks zijn fysieke beperkingen 

heeft hij zich helemaal gegeven om zich in te zetten voor een betere wereld. Herman was 

priester van het bisdom Antwerpen en in die hoedanigheid pastoraal verantwoordelijke 

voor de Vierde Wereld in de stad Antwerpen. Zieltjes winnen was niet aan hem besteed, 

wel was hij een bondgenoot, tochtgenoot van zovele gekwetste mensen.  

Voor hem was het Bijbelse visioen van vrede en 

gerechtigheid een van zijn drijfveren. Opgeven 

stond niet in zijn woordenboek, koppig bleef hij 

verder werken, ook toen zijn lichaam hem meer en 

meer in de steek liet.  Iedereen die hem kende was 

bezorgd voor zijn gezondheid, wij zagen hem fysiek 

achteruit gaan, maar toch kwam zijn overlijden 

heel onverwacht. Na afloop van de begrafenis, 

waar meer dan 500 mensen aanwezig waren, zei 

iemand: “Als je ziet wat een iemand teweeg kan 

brengen, dan is er nog hoop voor de wereld.”. 

Vandaag voelen wij nog steeds de leegte die 

Herman heeft achtergelaten. Herman, Hermano, 

broeder, bedankt voor wie je was, voor alles wat je 

voor de minsten gedaan hebt. A Dieu! 



Voorwoord 

 

Het voorbije jaar zagen enkele nieuwe projecten het licht.  Dankzij de burgerbegroting van 

het district Antwerpen konden wij  investeren in de circusproject, en een project rond 

digitale geletterdheid.  

Negen maanden werd met de kinderen geoefend om een echte circusvoorstelling op touw te 

zeggen.  Het circusproject had positieve effecten voor de psychomotorische ontwikkeling van 

de kinderen, en door het samenwerken met anderen groeide hun zelfbeeld  en hun 

zelfvertrouwen.  Voor de voorstellingen werd ook een beroep gedaan op de ouders.  Zij 

stonden mee in voor de logistieke ondersteuning en werkten mee aan enkele 

circusnummers. Kinderen en ouders, werkers,  vrijwilligers en sympathisanten  waren terecht 

fier op dit project. 

In een ander project stond digitale geletterdheid centraal.  Wie vandaag de digitale trein 

mist, kan niet meer mee. Overal en tot in het dagelijkse leven worden mensen 

geconfronteerd met informatie- en communicatietechnologie. Het is dringend nodig dat ook 

mensen in armoede de kans krijgen om vaardigheden op dit vlak te ontwikkelen. De 

wekelijkse computerlessen geven  hen die kans.  Het gaat vaak om heel basale competenties: 

een computer opstarten, een wachtwoord ingeven, een e-mail opstellen en/of 

beantwoorden, bankverrichtingen doen via de computer enz.  Die zaken zijn voor veel 

mensen niet vanzelfsprekend.  Dit initiatief toont de noodzaak aan van een laagdrempelige 

aanpak op maat van de deelnemers.  

 

Veel leesplezier, 

 

Namens Centrum Kauwenberg 

J. Philips, voorzitter 



                  Heibrand, juni 2017 

      Woensdagmiddag, juni 2017. 



Erkenning 

Centrum Kauwenberg is een organisatie voor armoedebestrijding. De werking brengt mensen 

in armoede en andere mensen samen en draagt zo bij tot de bestrijding van armoede vanuit 

de eigen ervaring van de mensen. In Centrum Kauwenberg komen zowel volwassenen en 

kinderen in armoede samen. We willen sociale uitsluiting van mensen die in armoede leven 

samen met hen wegwerken. De werking is er op gericht mensen mondiger en sterker te 

maken en hen te betrekken in het verenigings- en culturele leven en de hele samenleving. 

We proberen armoede ook kenbaar te maken en veranderingen in maatschappelijke 

structuren teweeg te brengen. 

Centrum Kauwenberg is erkend als vereniging waar armen het woord nemen. Deze 

erkenning komt van de Vlaamse Overheid. Hiervoor werken we aan volgende criteria:  

 Armen blijven zoeken; 

 Dialoog en vorming; 

 Armen het woord geven; 

 Maatschappelijke structuren veranderen; 

 Armen verenigen zich; 

 Werken aan maatschappelijke emancipatie. 

We creëren een ontmoetingsplaats waar armen en niet-armen op een respectvolle manier 

samenkomen. Op deze manier werken we vooroordelen weg en gaan we sociale uitsluiting 

tegen. Kenmerkend aan de werking is dat we oog hebben voor de verschillende 

levensdomeinen waarop armoede invloed uitoefent.  

Werking 



       Instuif, december 2017. 

 Kerstinstuif, december 2017. 



Instuif 

Elke week vinden er vier instuifmomenten plaats. Een belangrijk aspect van deze instuiven is 

de laagdrempeligheid. Dit zijn momenten waarop de werking voor iedereen openstaat: 

anderhalf uur lang is iedereen welkom om een kop koffie of thee te drinken en is er tijd voor 

een rustige babbel met de vaste vrijwilligers en medewerkers. Iemand met een individuele 

vraag, iemand die de computer of telefoon wil gebruiken,… Voor elke vraag is er een 

luisterend oor. Sommige mensen komen elke keer, sommige mensen maandelijks, maar ook 

nieuwe mensen worden tijdens dit uurtje welkom geheten.  

 

Groepen 

De groepen vormen een onmisbare aanvulling op de individuele ondersteuning. Door 

mensen in een veilig en open klimaat te ontvangen en hen ervaringen te laten uitwisselen, 

zien zij in dat ze niet alleen in de wereld staan. Ook anderen hebben het soms moeilijk en 

vragen al wel eens om hulp of ondersteuning. We geven ze steun door hen met anderen in 

contact te brengen en bouwen met hen een netwerk op, waarbij we elkaar opvangen en naar 

elkaar luisteren. De isolatie waarin veel mensen in armoede leven, wordt in  de groepen 

doorbroken. Zo vinden ze de kracht om hun situatie te veranderen. Ze worden sterker en 

voelen zich beter en bouwen stap voor stap een positieve identiteit op.    

Vaak is de deelname aan een van de groepen een eerste opstapje naar het deelnemen aan 

andere activiteiten binnen de e werking. Na verloop van tijd zien we dat de leden ook de stap 

wagen naar het deelnemen aan activiteiten buiten de werking. De groepen vormen de basis 

voor het latere doorverwijzen naar andere organisaties, e.d..  

Basiswerking 



 Korte Winkelstraat 1, 2000 Antwerpen. 



Individuele ondersteuning 

Armoede is een complex gegeven dat invloed heeft op alle levensdomeinen. Voor vele van 

de leden wordt hun leefsituatie dan ook als uitzichtloos ervaren. Het luisteren naar deze 

ervaringen en gevoelens is een belangrijk deel van de werking. Door het bieden van een 

luisterend oor, het aanreiken van nieuwe perspectieven,… proberen we hen te 

ondersteunen.  

Niet enkel in individuele gesprekken wordt deze aanpak gehanteerd, ook tijdens de 

verschillende groepsbijeenkomsten wordt er probleemverhelderend en –oplossend gewerkt 

(bv. moeilijkheden rond de opvoeding van de kinderen worden besproken tijdens de 

oudergroep en de vrouwengroepen). Daarnaast kunnen individuele problemen ook 

structurele oorzaken hebben die dan ook worden aangepakt in het geheel van de werking, 

waardoor men verder kijkt dan de individuele verantwoordelijkheid. Individuele begeleiding 

gebeurt dus niet los van de rest van de werking en van een emanciperend groeiproces.  

Een andere vorm van individuele ondersteuning zijn de huisbezoeken. Door mensen in hun 

vertrouwde omgeving te leren kennen, wordt de band met Centrum Kauwenberg sterker en 

durven mensen ongedwongen praten. Niet enkel in hun thuisomgeving worden de mensen 

bezocht, maar ook bij ziekenhuisopname, het verblijf in een gevangenis of een instelling 

wordt er aan hen gedacht.  

Basiswerking 



       Denkgroep, januari 2017. 

Denkgroep, januari 2017. 



Wij vinden het vanzelfsprekend dat inspraak en participatie centraal staan in de werking. 

Mensen in armoede geven aan dat zij vaak het gevoel hebben dat ze geen inspraak hebben in 

hun eigen leven, dat alles door anderen ( verplichte hulpverlening,…) wordt beslist. Een 

essentieel onderdeel van het versterken van mensen, is zorgen dat zij over zichzelf kunnen 

beslissen en eigen keuzes mogen maken. Wij geven de mensen die naar de werking komen 

hier volop de kans toe. Ze krijgen inspraak in het aanbod aan activiteiten, thema’s, e.a. Dit is 

vaak een eerste stap in het proces dat ze doorlopen om opnieuw hun leven in eigen handen 

te nemen. Je mening leren uiten is een mooie opstap naar het opkomen voor je eigen 

rechten en die van anderen. Voor de werking staat de stem van mensen in armoede centraal, 

binnen en buiten de werking.  

Ook hen het gevoel geven dat ze deel uitmaken van een groter geheel, is belangrijk voor het 

versterkingsproces. Hen door deelname aan verschillende activiteiten uit hun isolement 

halen en ze het gevoel geven dat ze niet alleen zijn, is een belangrijke stap. Participatie aan 

verschillende activiteiten wordt dan ook aangemoedigd.  

Denkgroep 

Deze groep bestaat uit verschillende mensen die betrokken zijn in de brede waaier van 

activiteiten, groepen en projecten die Centrum Kauwenberg aanbiedt. De groep komt samen 

om voorstellen te bedenken en te formuleren betreffende de werking (veranderingen, 

nieuwe ideeën, het voorbereiden van activiteiten en het bedenken van projecten). Ze 

brengen niet alleen hun eigen mening en ideeën mee in de groep, maar ook die van de 

anderen. Deelnemers leren met elkaar in gesprek gaan, overleggen en tot een consensus 

komen.  

 

Vorming en sensibilisering 

Samen met de mensen van Kauwenberg geven we geregeld informatie en vorming. 

Onderwerpen zijn dan armoede en de werking en hierbij gaan we met andere mensen in 

dialoog over verschillende thema’s rond armoede en uitsluiting. Mensen brengen ook 

geregeld een getuigenis over hun leven. We bereiden deze samenkomsten dan ook voor met 

de mensen in Kauwenberg. 

 

 

Inspraak en participatie 



   Oudergroep op woensdagnamiddag,  december 2017. 

    Oudergroep op woensdagnamiddag, mei 2017. 



Algemeen  

In de werking nemen veel gezinnen deel. Zij nemen een centrale plaats in de werking.  

 

Groep Integrale jeugdhulp 

Sinds oktober komen we maandelijks samen met een groep ouders om ervaringen uit te 

wisselen rond Integrale Jeugdhulp. Dit is bij een groot aantal van de gezinnen die deelnemen 

aan de werking een heel actueel thema, omdat zij kinderen hebben die (tijdelijk) geplaatst 

zijn, ervaringen hebben met thuis– of contextbegeleidingen, of andere vormen van 

jeugdhulpverlening.  We praten over hoe zij deze “hulp” ervaren, wat ze graag veranderd 

willen zien of  wat er besproken wordt op het IROJ (Inter Regionaal Overleg Jeugdhulp). Deze 

ervaringen worden meegenomen naar onderstaand overleg.  

Centrum Kauwenberg zetelt in het ‘overleg cliëntvertegenwoordigers’ waarbinnen 

suggesties, opmerkingen, en beleidsaanbevelingen rond actuele thema’s besproken worden. 

Deze opmerkingen en aanbevelingen worden momenteel nog meegenomen naar het IROJ. 

Deze stuurgroep is sinds maart 2014 bij de inwerkingtreding van het decreet Integrale 

Jeugdhulp gevormd. 

 

Oudergroep 

Elke woensdagnamiddag vindt de oudergroep plaats. Deze ervaringsgroep bestaat uit ouders 

waarvan de kinderen tijdens de bijeenkomsten deelnemen aan de wekelijkse Kinderclub. 

Tijdens de oudergroep op woensdagnamiddag komt het onderwerp ‘kinderen’ en ‘gezin’ 

herhaaldelijk terug. De nood om ervaringen te delen met de andere ouders is vaak groot en 

ze maken dan ook veelvuldig gebruik van deze wekelijkse samenkomst om de voorbije week 

te bespreken. Hierbij worden tips en good practices gedeeld, maar worden de ouders ook 

ontschuldigd. Pas wanneer mensen in generatiearmoede zich ergens veilig voelen, een 

ontmoetingsplaats hebben waar ze gewoon mogen ‘zijn’ zonder zich telkens te moeten 

verantwoorden, zullen zij ook openstaan voor enige vorm van opvoedingsondersteuning. Dit 

is dan ook wat Centrum Kauwenberg vooropstelt; er wordt getracht een ruimte te creëren 

van vertrouwen, veiligheid en gastvrijheid, waar niet veroordeeld wordt. Dit jaar stond ons 

circusproject Circus K! centraal in de oudergroep. Meer info hierover vind je wat verder in dit 

verslag bij het overzicht van ons project.  

Gezin 



 Sinterklaasfeest, december 2017. 

       Heibrand, juni 2017.                



Gezinsondersteuning 

Opvoedingsondersteuning maakt deel uit van een breder concept, dat gezinsondersteuning 

wordt genoemd. Bij gezinsondersteuning wordt er gefocust op meerdere domeinen van het 

gezinsfunctioneren, zoals financiën, huishouden, partnerrelaties, arbeid, maar ook verzorging 

en opvoeding. Opvoedingsondersteuning is dus een onderdeel van de totale 

gezinsondersteuning. 

In Centrum Kauwenberg komen verschillende types van gezinssituaties regelmatig aan bod. 

Mensen in armoede willen een betere toekomst voor hun kinderen. De opvoeding van hun 

kinderen is vaak hun ‘groot project’. Bij deze opdracht kunnen de ouders wel wat extra 

ondersteuning gebruiken omwille van een gebrek aan goede voorbeelden en eigen 

kwetsuren vanuit hun kindertijd.  Net daarom worden er op Centrum Kauwenberg 

verschillende projecten georganiseerd rond de verschillende aspecten van opvoeding.  

Opvoedingsondersteuning in Centrum Kauwenberg vertrekt vanuit de mogelijkheden van de 

ouders en kinderen zelf om te werken aan hun opvoedingsmoeilijkheden. Ze hebben 

namelijk de mogelijkheden in zich, maar hebben steun en hulp nodig om dit ook tot uiting te 

brengen. Omdat voor veel moeilijkheden de oorzaak ligt bij hun kansarme situatie en dus 

structurele oorzaken heeft, is een louter individuele probleemoplossende benadering binnen 

de hulpverlening vaak ontoereikend. Dit verklaart waarom gezinnen met een 

opvoedingscrisis of –nood naast hun intensieve individuele begeleiding ook hun plekje 

vinden in Centrum Kauwenberg. Hier worden (opvoedings-)moeilijkheden aangepakt in het 

geheel van de werking, waardoor de individuele schuld overstegen wordt. Via een 

emanciperend groepsproces vinden mensen in groep zelf de kracht om iets aan hun situatie 

te veranderen.   

Door ouders te ondersteunen bij opvoedingsvragen, wordt er getracht de zelfstandigheid en 

vaardigheden rond het opvoedingsproces te versterken. Zo worden de ouders meer 

weerbaar voor eventuele problemen in de toekomst. Uiteindelijk is het streefdoel om de 

opvoedingsmogelijkheden en kansen van gezinnen uit te breiden, en (zwaardere) problemen 

te voorkomen. 

In 2015 maakten we een overzicht van alle gezinsondersteuning op Kauwenberg van 1972 tot 

2015. Dit bundelden we in een dossier, Samen Sterk, digitaal gratis te verkrijgen via onze 

website of op papier voor €15. Dit kan u steeds bestellen via info@kauwenberg.be  

Gezin 



 Heibrand , juni 2017. 

 Sinterklaasfeest, november 2016.  

     Gezinsmaaltijd, februari 2017.  



Gezinsactiviteiten 

Zoals hiervoor reeds vermeld werd, is Centrum Kauwenberg een gezinswerking waar 

iedereen welkom is. Onze open deur zorgt voor een ontspannen en veilige sfeer, waarbij we 

iedereen een kans geven om deel te nemen aan de verschillende ontspanningsactiviteiten. 

Zo hebben we ons jaarlijks Sinterklaasfeest, een nieuwjaarsreceptie, de familiedag Heibrand, 

maar gaan we ook wel eens op uitstap naar de zoo,… Deze momenten van ontspanning zijn 

belangrijk voor de gezinnen, aangezien er in hun levensomstandigheden weinig 

ontspannende zaken aanwezig zijn. Door de samenwerking met het Steunpunt 

Vakantieparticipatie geven we de gezinnen de mogelijkheid om er samen eens op uit te 

trekken. 

 

Heibrand 

Een aantal tradities hebben we ook in 2017 verdergezet.  Onze jaarlijkse gezinsdag op 

Pinkstermaandag is daar een voorbeeld van. Met z’n allen, oftewel drie bussen vol met 

enthousiaste gezinnen, trokken we naar domein Heibrand in Oostmalle. Daar stond ons een 

dag vol leuke activiteiten te wachten. In de voormiddag werd er gespeeld, geknutseld, 

gesport en gewandeld en in de namiddag was er een Vlaamse kermis en een  tombola. Het 

was een fantastische dag waar iedereen van genoten heeft! Wij danken hiervoor dan ook 

Peter Pan, die dit alles mogelijk maakt! 

 

Verwendag 

In mei organiseerde Technisch Atheneum Den Biezerd een Verwendag voor de gezinnen. Met 

een hele bende trokken we naar Niel en lieten we ons in de watten leggen. 

Handverzorgingen, prachtige nieuwe kapsels, een lekkere maaltijd, de gezinnen werden van 

top tot teen verwend! Een zalige dag! 

 

Zilvermeer 

In augustus gingen we met de gezinnen op uitstap naar het Zilvermeer. Het was stralend 
weer en een dag gevuld met plezier en genot. Zonnen op het strand, spelen in het water en 
eindigen met een heerlijk ijsje, meer moet zo’n uitstap niet zijn! 

 

Gezin 



     Bewegingsschool, maart 2017. 

 Bewegingsschool, maart 2017. 

 Bewegingsschool, maart 2017. 



Bewegingsschool 

De voorbije jaren had Kauwenberg wekelijks een speelinstuif, waar ouders terecht konden 

met hun jonge kindjes (tot 3 jaar) voor een ontspannen speelmoment. Tijdens de momenten 

waarop we met ouders en kinderen aan de slag gingen, merkten we op dat de kinderen nood 

hebben aan stimulering op vlak van taal en motoriek. Meerdere kinderen ervaren hier 

moeilijkheden bij; de ouders gaven aan deze bezorgdheid te delen. Samen met de ouders 

werd hierom beslist een bewegingsschool op te starten. Let's Move! is een bewegingsschool 

voor kinderen van 1,5 tot 7 jaar oud. Tweewekelijks komen we samen om op speelse wijze 

onszelf en onze omgeving te leren kennen. Hierbij hebben we extra oog voor de taal- en 

motorische ontwikkeling van de kinderen. Niet alle kinderen starten op gelijke voet aan hun 

schoolloopbaan. Om de kans op een gelijke start voor alle kinderen te vergroten, zijn we dan 

ook met deze bewegingsschool begonnen. Alle kinderen en hun ouders verdienen een 

eerlijke kans op een positieve levensloop en om dit te bewerkstelligen zetten we ons dan ook 

optimaal in voor deze gezinnen.  

Hoewel er reeds verschillende bewegingsscholen bestaan en met succes ouders en kinderen 

samen laten bewegen, hebben wij – Centrum Kauwenberg – er specifiek voor gekozen om de 

mensen die naar de werking komen hier (voorlopig) niet naar door te verwijzen. Dit alles 

heeft te maken met de kwetsuren die deze mensen hebben opgelopen. De onzekerheid van 

mensen in armoede zorgt er voor dat zij een enorme stress ervaren als zij naar een 

onbekende organisatie met onbekende werkers moeten. “Wat gaan ze daar van mij denken? 

Dat heeft toch geen zin, ze gaan mij daar toch scheef bekijken!” zijn enkele van de zaken die 

ze aangeven te voelen als zij naar andere organisaties worden doorverwezen.  

In 2017 zetten we de samenwerking met de Universiteit Antwerpen, richting 

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, verder. Gedurende 4 maanden kwamen er drie 

studenten mee bewegen op zaterdag in het kader van een masterproef. Ze kwamen 

uittesten welke impact de bewegingsschool heeft op de motorische en socio-emotionele 

ontwikkeling van kinderen in armoede. Deze masterproef werd in het voorjaar 2017 

uitgegeven.   

Projecten met het gezin 



 Kookactiviteit, februari 2017. 

       Buitenspeeldag,  april 2017.             



Centrum Kauwenberg geeft kinderen uit arme gezinnen de kans om in groepsverband hun 

eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve identiteit te 

ontwikkelen. In de kinderwerking moeten deze kinderen een plek krijgen, zichzelf kunnen 

zijn, zonder dat daarover een oordeel geveld wordt; ze moeten zichzelf leren ontdekken om 

aan te kunnen voelen dat zij zelf echt iets kunnen veranderen. We bieden ademruimte, 

scheppen een klimaat waarin onderling steun en kracht kan gevonden worden en verruimen 

hun leefwereld. Daarbij is het belangrijk om zoveel mogelijk verbindend te werken.  

Net zoals bij de volwassenenwerking willen we hen de kans geven om elkaar te ontmoeten in 

een sfeer van vertrouwen en gelijkheid. In een veilige omgeving worden aan kinderen 

zinvolle vrijetijdsbestedingen aangeboden rond spel, ontspanning, ontmoeting en 

participatie. Dit realiseren we vertrekkende vanuit een eigen vrijetijdsaanbod, gekoppeld aan 

een thematische werking waarbij we elk jaar werken rond een bepaald thema.  

 

 

      Speeltuin, mei 2017. 

Kinder – en jeugdwerking 



 Speeltuin, mei 2017. 

    Kinderkunstendag, december 2017.                                                                                            

Buitenspeeldag,  april 2017.                  



Kinderclub 

Elke woensdagnamiddag van 2016 werd er een kinderclub georganiseerd voor kinderen 

tussen 2,5 en 14 jaar. Er werden verschillende activiteiten aangeboden op maat van de 

kinderen. Deze activiteiten gingen door in vijf verschillende leeftijdsgroepen, in Centrum 

Kauwenberg en op externe locaties (vb zwembad, stadspark ed.). We vinden het belangrijk 

om zo laagdrempelig mogelijk te werken. Daarom werden de kinderen en ouders elke week 

telefonisch of via Facebook uitgenodigd.  

Een overzicht van de groepen: 

 Groep 1 is van 2,5 tot 4 jaar 

 Groep 2 van 4 tot 6 jaar 

 Groep 3 van 6 tot 8 jaar 

 Groep 4 van 8 tot 11 jaar 

 Groep 5 van 11 tot 14 jaar. 

 

In de kinderclub wordt al verschillende jaren gewerkt met een beloningssysteem, ook in 

2017.  Dit wordt aangepast naargelang de groepen en hun noden. Wekelijks evalueren we 

hoe de voorbije woensdag is geweest. Hierbij is het niet alleen belangrijk hoe de kinderen 

zich gedragen hebben tijdens de activiteit, maar ook dat ze zelf reflecteren over hun eigen 

gedrag. Kinderen leren inzien wat de impact van hun gedrag is op het groepsgebeuren, zowel 

positief als negatief. De kinderwerker, stagiaires en vrijwilligers ondersteunen de kinderen 

hierbij.  In het najaar zijn we voor alle groepen overgeschakeld op een nieuw 

beloningssysteem. In plaats van invulblaadjes werken we nu met belevingsboekjes. Elk kind 

heeft zijn/haar eigen boekje dat hij/zij naar believen mag versieren en mag invullen. 

Tekeningen, foto’s, brainstorming (wat wil ik met de kinderclub doen, wat vind ik leuk/niet 

leuk,…), beloningsberichten van de begeleiders,… vullen dit boekje doorheen het jaar. Zo 

kunnen ze zelf en met hun ouders terugblikken op de voorbije periode.  

Kinder – en jeugdwerking 



 Kamp, april 2017. 

          Kamp, april 2017. 



Kamp 

Jaarlijks gaan we met de kinderclub op paaskamp, meestal naar zee. Dit jaar gingen we naar 

Bredene. De kinderen van Centrum Kauwenberg vinden het belangrijk om er samen op uit te 

kunnen trekken. Ze gaan wel op kamp met andere organisaties maar niet met de ganse 

leeftijdsgroep, laat staan de gehele kinderclub. De zee geeft vele mogelijkheden die ze in de 

stad niet hebben. Er is meer ruimte, veel natuur en dit kennen ze niet echt goed. De 

meerdaagse wordt voorbereid door de kinderwerker, vrijwilligers, stagiairs maar zeker ook 

door de kinderen. Hun mening rond activiteiten voor het kamp wordt op voorhand bevraagd.  

         Kamp, april 2017. 

Kinder – en jeugdwerking 



 Daguitstap, januari 2017. 

Vakantiespeelinstuif, augustus 2017.                                                             

     Daguitstap, februari 2017. 



Vakantiespeelinstuif 

Tijdens de vakanties was er een extra aanbod voor de kinderen. Elke dinsdag tijdens de 

zomervakantie organiseerden we tussen 10.00u en 17.00u een speeldag voor kinderen van 0 

tot 6 jaar zonder begeleiding van hun ouders. Om deze manier konden de ouders tijdens de 

(drukke) vakantieweken even de batterijen opladen, terwijl de kinderen hun energie kwijt 

konden tijdens de activiteiten aangeboden door de medewerkers (speeltuin, koken, 

knutselen, waterspelletjes, snoezelen,…). Tijdens het afsluitmoment (vanaf 16.00u) genoten 

kinderen en ouders samen van een vieruurtje en was er de mogelijkheid om hun verhaal te 

doen en samen op een gezellige manier de speeldag af te ronden. Met het mooie weer 

trokken we naar de stadsparken of het zwembad, maar ook met slechter weer zochten we 

naar een leuke bestemming. Zo trokken we in augustus naar Planckendael.  

 

Uitstappen 

Ook de daguitstappen zijn belangrijk voor de kinderwerking. Op deze momenten kunnen we 

er met een kleine groep op uittrekken zonder of juist met andere leeftijdsgroepen. Op deze 

momenten zijn  we meer individueel bezig met de kinderen. Ook kunnen we daardoor  

samen met hen op ontdekking gaan op hun tempo. Tijdens daguitstappen kunnen we andere 

activiteiten doen die op een woensdagnamiddag niet lukken (te ver, duurt te lang,…) en zo 

ook buiten de stad nieuwe ervaringen opdoen.  Anderzijds zien we de kinderen een langere 

periode dan de drie uur durende woensdagnamiddagactiviteit. Dit maakt dat we ze beter 

leren kennen. Tijdens de daguitstappen in de krokusvakantie gingen we met verschillende 

groepen naar Hidrodoe in Herentals. In  de herfstvakantie gingen  groepen 1 tot en met 4 

naar Speelstad. De tieners van groep 5 trokken naar het  subtropisch zwembad  van Gent.  

 

Kinder – en jeugdwerking 



  Kidee, juni 2017. 

           Park Spoor Noord, maart 2017.   

  Park Spoor Noord, maart 2017.   



Mijn toekomst 

Het thema ‘toekomst’ is vanwege verschillende redenen een uitermate gepast thema om 

mee aan de slag te gaan. Ten eerste is de toekomst voor de doelgroep vaak onduidelijk, of 

wordt die eentonig gekleurd door wat ze kennen uit hun gezinssituatie. Negatieve vicieuze 

cirkels zorgen ten tweede soms voor het ontbreken van een echt toekomstperspectief. 

Vanuit het gedachtegoed dat iedereen hier de kans moet krijgen om vanuit de ontwikkeling 

van een positieve identiteit (opnieuw) in verbinding moet kunnen komen met zichzelf en de 

omgeving, verdiepen we ons daarom ook in de toekomst. Een duurzame verbinding kan op 

die manier tot stand gebracht worden.  

Vanuit de interesses en leefwereld van de kinderen gingen we in 2016 op zoek naar 

interessante beroepen die volgens hen boeiend zijn om te leren kennen. In 2017 wilden we 

hen nog steeds leren kennismaken met verschillende beroepen, maar verschoven we onze 

blik ruimer, namelijk naar de toekomst. Hiervoor vonden we het maken van een tijdschrift de 

perfecte werkvorm om met de kinderen aan de slag te gaan. Het is een medium waarin 

iedereen de kans kreeg om zijn talenten te ontdekken en te ontplooien, alsook maakten de 

kinderen kennis met tal van beroepen die hierin aan bod kwamen: journalist (interviews 

afnemen, artikels schrijven), grafische vormgeving (lay-out), tekenaar (strips), comedian 

(moppen), kok (eetcolumn,…). Ook leerden ze zo naar zichzelf en hun leefwereld kijken. We 

betrokken namelijk de stad waarin ze leven en hun toekomstperspectief daarop in het 

tijdschrift.  We merkten wel dat de motivatie om aan het tijdschrift te werken groter was, 

wanneer we in kleinere groepjes of individueel met kinderen aan de slag gingen.  

Kinder – en jeugdwerking 



 FoMu, mei 2017.                  

  Kinderkunstendag, december 2017.                  



Cultuur in 2017 

In 2017 zijn we het thema cultuur niet vergeten, maar hebben we veel rond het thema 

toekomst gewerkt.  We hadden een samenwerking met het FoMu (Fotomuseum 

Antwerpen). Er stonden verschillende workshops op het programma. Een eerste keer doken 

de kinderen in de geschiedenis van de fotografie en mochten hun foto’s zelf ontwikkelen. 

Een tweede sessie kwam de gids naar Kauwenberg om rond digitale fotografie te werken. 

Het project werd afgesloten in het museum waar de kinderen hun werk tentoonstelden bij 

een hapje en een drankje. Het project werd zowel door de kinderen, de begeleiders als de 

medewerkers van het museum positief geëvalueerd.  In het najaar gingen we enkele keren 

naar het MAS, de expo van de Spiekpietjes en het Huis van de Filmcultuur. De kleuters 

namen deel aan een vertelnamiddag in Permeke.  Op 13 december organiseerden we een 

kinderkunstennamiddag in Kauwenberg. Hier namen groepen 1-4 aan deel, alsook de ouders. 

We boden verschillende workshops aan, waaronder druktechnieken, action painting, 

muziekinstrumenten bouwen, graffiti, samen bouwen aan een kunstwerk,…  Ook brachten 

we een bezoek aan de Roma en het Huis van de Filmcultuur. We merken wel dat het elke jaar 

moeilijker wordt om interessante voorstellingen te vinden die passen binnen de uren van de 

kinderclub. 

 

Waarom we blijven gaan voor cultuur 

Stress en schaamte nemen nog te vaak de plaats in van het kunnen genieten van het 

cultuuraanbod. Wij willen dat opnieuw kunnen omkeren, en we hebben de beste partners 

gevonden om daaraan mee te werken, namelijk de ouders en de kinderen die telkens 

opnieuw, en lang niet alleen door het cultuuraanbod, gekwetst worden. Zij weten immers 

het beste wat ze missen en hoe ze dat gemis beleven. Wanneer we samen met de gezinnen 

werken rond cultuur, houden we rekening met bestaande drempels. We bieden aan, en gaan 

samen op ontdekking, maar we respecteren ook de keuzevrijheid. Zelfs al kunnen bestaande 

drempels worden weggewerkt, wil dat niet zeggen dat iedereen evenveel zal participeren. 

We creëren kansen, en op basis daarvan kunnen de mensen zelf kiezen waarvan ze deel 

willen uitmaken en waarvan niet. 

Daarom zetten we nog lang geen punt achter de thematische werking rond cultuur. We 

hebben de gezinnen en kinderen nog zo veel meer te bieden en we zijn het hen verschuldigd 

om in dat proces ook maatschappelijk-structurele drempels die sociale, culturele en 

psychologische uitsluiting mogelijk (blijven) maken aan te pakken. 

Kinder – en jeugdwerking 
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     Lesmomenten, 2017. 



E—inclusie 

Een minderheid van 10 tot 15% van de Vlamingen gebruikt nog geen internet. Wie wel 

internetgebruiker is, beschikt niet altijd over de vaardigheden om gericht informatie te 

zoeken, te vinden, te lezen, te begrijpen, te selecteren en te vertalen naar de eigen 

behoeften. 

De term e-inclusie wordt momenteel heel vaak gebruikt. Inclusie is een proces waarbij men 

de bestaande drempels van uitsluiting tegengaat of neutraliseert, waardoor individuen 

opnieuw kunnen participeren in de maatschappij. Het optimaal participeren aan de 

gedigitaliseerde samenleving noemen we e-inclusie.  

Op het moment dat optimale e-inclusie nog niet bereikt is , spreken we van een digitale 

kloof. Deze digitale kloof verwijst naar de afstand tussen mensen met en mensen zonder 

toegang tot de actuele informatie- en communicatietechnologieën. 

In de literatuur koppelt men de problematiek van de digitale kloof vaak aan kwetsbare 

groepen: mensen in armoede, personen met een handicap, bepaalde etnisch-culturele 

minderheden, bejaarden, enzovoort. Dat zijn inderdaad doelgroepen waar internet minder 

intensief en minder effectief wordt gebruikt.  

Hoe om te gaan met de digitale kloof is een kopzorg van honderden beleidsmensen en 

communicatiemedewerkers. Die bezorgdheid groeit meer en meer nu overheidsinstellingen 

in binnen- en buitenland vaker kiezen voor een verregaande digitalisering van 

dienstverlening en communicatie. De drang naar digitalisering heeft evenveel te maken met 

besparingswoede als met klantvriendelijke dienstverlening. Maar het ene matcht niet altijd 

met het andere. 

 

E-inclusie 
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Digitaal in Centrum Kauwenberg 

Centrum Kauwenberg tracht mensen toe te leiden naar een computerklas die tweemaal per 

week georganiseerd wordt. Deze deelnemers komen uit onze werking, andere verenigingen 

waar armen het woord nemen in Antwerpen maar ook evengoed uit dienstenhuizen, CAW’s 

en OCMW’s. Het project ‘Digikoffie’ dat werd goedgekeurd bij de burgerbegroting 2017 

maakte het mogelijk om deze computerklas te optimaliseren. Zo konden een beamer, twaalf 

tablets en acht laptops aangekocht worden. Deze lessen vallen op donderdagavond. 

De andere lessen vinden plaats op vrijdagochtend en dit moment noemen we ‘Een plek voor 
@’. Hiermee bereiken we momenteel een tiental deelnemers. De basisvaardigheden worden 
op de computer geoefend en veel herhaling blijkt cruciaal te zijn om mensen hun vertrouwen 
te winnen. De naam ‘een plek voor @’ is er dan ook niet zomaar gekomen want we weten 
vanuit onze expertise in het werken met kansengroepen dat een warm onthaal zeer 
belangrijk is voor mensen. ‘Een klapke doen’ met een goede tas koffie is dan voor ons ook 
een evidentie om van daaruit verder te gaan met een gestructureerde computerles. We 
merken daarbij ook dat het sociale aspect, het doorbreken van het isolement, vaak mensen 
motiveert om tot ‘Een plek voor @’ te komen. 

We merken dat er nog steeds een grote onzekerheid is over eigen leermogelijkheden en de 

snelheid waarmee de lessen worden gegeven. Dat maakt dat een warme ontvangst, het 

geduld van de vrijwilligers en herhaling de fundamenten vormen en aandachtspunten blijven 

opdat mensen willen deelnemen aan deze lessen. 

De computerklas ‘Een plek voor @’ van Centrum Kauwenberg wordt begeleid door vier 

vrijwilligers, waarvan twee vrijwilligers zich in een kwetsbare maatschappelijk positie 

bevinden. Deze vrijwilligers hebben nood aan dichte betrokkenheid en ondersteuning. Het is 

zeer mooi om te zien hoe het groeiproces van deze vrijwilligers zich uit in een doorgedreven 

engagement maar het is zeker niet evident om hier extra ruimte en ondersteuning voor te 

bieden. Zo werd de materiaalkeuze voor deze computerklas gemaakt door een vrijwilliger in 

samenspraak met vaste medewerkers van Centrum Kauwenberg. De uitbouw van deze 

computerklas werd voor het grootste gedeelte gerealiseerd door kwetsbare vrijwilligers en 

deze uitdaging kan dan weer empowered werken om een groeiproces te versterken. Dit is 

zowel een groeiproces voor de vrijwilligers als voor ons als organisatie. 

E-inclusie 



Mediawijs.  

                    Webpunten. 



Zoals we voorheen reeds hebben aangegeven, creëert Centrum Kauwenberg met haar 

computerklas een informele leeromgeving om zo dicht mogelijk trachten aan te sluiten bij de 

noden van mensen die het moeilijk hebben om mee te draaien in de digitale maatschappij. 

Natuurlijk is dit niet mogelijk zonder doorgedreven partnerschappen. Hieronder vindt u een 

overzicht van onze partners en samenwerkingsverbanden binnen het project e-inclusie. 

 

Stad Antwerpen en Dot.kom 

De Webpunten bevinden zich op goed bereikbare, openbare plekken in de stad Antwerpen, 

zoals bibliotheken, cultuurcentra en buurthuizen en Dot.kom (Posthof vzw) is een zeer 

belangrijke partner in deze webpunten. Een belangrijke doelstelling van de lessen is om 

mensen te sensibiliseren en toe te leiden naar een Webpunt in hun buurt. Dot.kom biedt ons 

tevens educatieve ondersteuning voor de vrijwilligers die deze lessen momenteel vorm 

geven. Daarnaast blijven we ook betrokken bij overleg met het team E-inclusie van de stad 

Antwerpen om onze ervaringen vanuit ons project mee te geven aan het stadsbestuur. 

Mediawijs 

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec 

vzw. Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en 

creatief media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij. Onze samenwerking 

met mediawijs houdt vooral overleg, netwerking en kennisdeling in. Onze ervaringen met 

drempels die mensen in armoede ervaren maken deze samenwerking zeer waardevol zodat 

de stem van deze doelgroep ook gehoord wordt in een structureel kader. 

Zo wordt ons project/computerklas  ‘een plek voor @’ als goodpractice in het boek ‘Allemaal 

Digitaal?’ toegelicht. En dit in het kader van ‘betaalbare en kwaliteitsvolle toegang’. 

 

E-inclusie samenwerkingen 



                 Veilig online, februari 2017. 

                 Dialoogmoment BIZ, mei 2017. 



E-inclusie samenwerkingen 

Gezinsbond en Child Focus met het project ‘Veilig Online’ 

De Gezinsbond werkt al sinds 2007 samen met Child Focus om vorming voor ouders aan te 

bieden over omgaan met de nieuwe media. De gezinsbond heeft expertise in het aanmaken 

van programma’s over opvoedingsondersteuning. Maatschappelijk kwetsbare gezinnen 

vallen vaak tussen de mazen van het net als het op opvoedingsinformatie aankomt. Online 

maakt dit deze kinderen extra kwetsbaar. Daarom worden wij vanuit onze expertise in 

Centrum Kauwenberg betrokken bij de ontwikkeling van een innovatieve videomethodiek om 

mensen in armoede via vorming te bereiken. Een moeder en haar zoon hebben zo in 

augustus 2016 hun bijdrage geleverd aan dit project door ervaringen met nieuwe media te 

delen. In 2017 kwamen de collega’s  van de Gezinsbond hiervan de resultaten tonen.  

 

OCMW  met het project ‘Budgetpraat’ 

In samenwerking met het OCMW Antwerpen bieden we vanaf januari 2017 een aantal 

sessies online-bankieren aan. Dit maakt onderdeel uit van een cursus ‘Schuldenvrij, daar blijf 

ik bij!’ die door het OCMW georganiseerd wordt. 

 

Dialoogmoment tussen Centrum Kauwenberg en Budget InZicht 

Eind 2011 werd het CAW aangezocht om een samenwerkingsverband op te zetten in het 

kader van de bestrijding van schuldenlast. Samen met de OCMW's, en in nauw overleg 

met de erkende verenigingen waar armen het woord nemen en andere relevante 

middenveldpartners, leggen zij zich toe op het ontwikkelen van acties met betrekking tot 

preventie van schuldenlast, hervalpreventie en kwaliteitsverbetering van de bestaande 

schuldhulpverlening. Ze verbinden zich met alle partners van het samenwerkingsverband tot 

volgende missie: De missie van Budget InZicht regio Antwerpen is om een sterk kennis-en 

actienetwerk te zijn in de Antwerpse regio dat schuldenlast voorkomt en duurzaam 

verhelpt. Centrum Kauwenberg is één van deze partners en zetelt in de stuurgroep van BIZ. 

 

Op 18 mei 2017 vond er een dialoogmoment plaats tussen maatschappelijk werkers van 

OCMW, CAW en mensen die in armoede leven. Tijdens dit moment stond de dialoog tussen 

werkers en ervaringsdeskundigen centraal om de kloof in de verwachtingen en vooroordelen 

ten opzichte van elkaar te dichten. Deze kloof is natuurlijk niet volledig gedicht maar dit 

respectvol dialoogmoment bracht beide partijen wel op een menselijke manier dichter bij 

elkaar. 



        Circusles, september 2017. 

 Circusles, september 2017. 



ouders en kinderen slaan de handen  in elkaar voor een spectaculaire show 

Circus K! ontstond uit een sociaal circusproject van Centrum Kauwenberg vzw en Cirkus in 

Beweging. Het project werd gefinancierd door de Burgerbegroting van het district 

Antwerpen. Het hele circusproces vond plaats van januari tot en met september 2017. 

Tijdens deze periode zijn we veel samengekomen. Van circuslessen, tot circuskampen, tot 

naar een circusvoorstelling gaan kijken en alle voorbereidingen,… Kortom, een gevarieerd 

aanbod aan activiteiten! Tijdens de lesmomenten namen er liefst 44 kinderen en 11 ouders 

deel.  

 

Waarom een circusproject 

Opgroeien in armoede betekent voor veel kinderen dat ze minder kansen krijgen om deel te 

nemen aan het bestaande vrijetijdsaanbod. Circus is een thema dat bij kinderen en 

volwassenen tot de verbeelding spreekt en is daardoor een geschikt thema om mee aan de 

slag te gaan. Door het niet-competitieve karakter van circus krijgen de kinderen de 

mogelijkheid om te vertrekken vanuit hun eigen mogelijkheden en interesses. De veelzijdig-

heid van circus zorgt er voor dat iedereen er zijn ding in vindt. Zo zorgen we voor een 

succeservaring voor iedereen. 

Circus zet aan tot creatief spelen en bewegen. Een voorbeeld hiervan is het bedenken van 

ideeën bij het verzinnen van act. Door nieuwe ervaringen als deze op te doen, leer je op een 

speelse manier buiten bestaande denkkaders denken. Bij circus leer je elkaar vaak anders - 

op een directe en fysieke manier - kennen. Samenwerken staat in het circus centraal. Elkaar 

vertrouwen en helpen tijdens het oefenen is hier een concreet voorbeeld van. Tijdens 

groepsopdrachten leer je samen oplossingen zoeken en overleggen. 

Door het regelmatig oefenen op de verschillende vaardigheden die nodig zijn bij bepaalde 

technieken, wordt er gewerkt aan het doorzettingsvermogen en de concentratie. Uitdagende 

circustechnieken, zoals een diabolo gooien en opvangen of op een bal lopen, werken 

motiverend. De geoefende technieken worden aan elkaar getoond in een veilige omgeving. 

Deze positieve aandacht draagt mee bij aan gehele de succeservaring. 

CIRCUS K! 



Oefenmoment, februari 2017. 

Oefenmoment, september 2017. 



Circomotoriek met circus K! 

Kleuters van 2,5 tot 6 jaar en hun ouders maakten doorheen zeven lessen kennis met de 

wereld van de circomotoriek. Samen legden ze een avontuurlijk circusparcours af en 

oefenden ze leuke acrobatiekunsten. Aan deze lessen namen 11 ouders en 13 kleuters deel. 

Ouders en kinderen leerden op een directe fysieke manier elkaar vertrouwen en helpen 

tijdens de oefeningen. Centraal stond de bewustwording van het lichaam maar ook de relatie 

met elkaar. De oudste kleuters ontdekten ook ander uitdagend circusmateriaal zoals jon-

gleren met sjaaltjes of hoelahoepen. Dit was niet voor iedereen altijd even vanzelfsprekend. 

Desondanks hebben ze hun angst voor het onbekende met veel moed overwonnen.  

 

 

Voorbereidingen voorstellingsweekend 

Ouders en kinderen sloegen samen de handen in elkaar voor een spektakel. Niet enkel de 

acts maar ook alles wat bij zo’n spektakel komt kijken werd samen verwezenlijkt. Samen 

verzorgden ze het ontwerp van de flyers en affiches. Decor werd gecreëerd uit papier-maché. 

De aangekochte kledij werd opgeleukt en omgetoverd tot unieke kostuums. Rokjes en 

andere accessoires werden met de hand gemaakt. Wegwijzers en informatieborden werden 

geschilderd, programmaboekjes nauwkeurig geplooid. Met de circusshow als concreet doel 

voor ogen gingen zowel ouders als kinderen heel gedreven en gemotiveerd aan de slag 

tijdens deze voorbereidingen. 

Oefenmoment, maart 2017. 

CIRKUS K! 
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Circuslessen met de kinderen 

De kinderen en jongeren van 6 tot 14 jaar oefenden tijdens negen lesmomenten. Hier 

kwamen vier verschillende circustechnieken aan bod, namelijk jongleren, evenwicht, 

acrobatie en circustheater. Deze technieken zijn uiteenlopend. Jongleren kan bijvoorbeeld 

met sjaaltjes, ballen, diabolo’s,… Evenwicht zoeken kan je tijdens het lopen op een bal, ton, 

koord of stelten. Acrobatie kan zowel op de grond door piramides te bouwen, alsook in de 

lucht aan de trapeze. Circustheater houdt alles in wat te maken heeft met bewegen, 

improvisatie of presentatie. Aan de hand van deze vaardigheden werd er gewerkt aan durf, 

doorzettingsvermogen, lichaams- en bewegingsbeheersing, creativiteit, expressie, samen-

werken, kracht en zelfvertrouwen. Zo kreeg iedereen de kans om zich veelzijdig te 

ontplooien. 

 

De circuslessen werden telkens gestart met een opwarming. Dit bestond uit een groepsspel 

waarbij samenwerken centraal stond. In sommige lessen stond het spelplezier centraal, in 

andere lessen was trainen de hoofdzaak. Circus beoefenen vraagt vaak discipline. We 

merkten dat een gevarieerde les waarbij concentratie en spel afgewisseld werden meer 

succesvol waren. Ook het werken in kleine groepjes ging beter omdat er meer plaats was 

voor individuele, positieve bekrachtiging. Na het oefenen toonden de kinderen aan elkaar 

wat ze hadden geleerd. Op deze momenten stond het leren jezelf of je act te presenteren 

centraal. Hier werd podiumvrees overwonnen.  

 

 

CIRCUS K! 

   Circusles, september 2017. 
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Circusstage in Antwerpen en Leuven 

In de zomervakantie trokken we twee keer op circus driedaagse. Hier werden de kinderen en 

jongeren van 6 tot 14 jaar helemaal ondergedompeld in het circus. Er was nu echt tijd om 

een gekozen techniek te oefenen ter voorbereiding van de circusvoorstelling in september. 

De motivatie en het doorzettingsvermogen werd ook hier vooral gestimuleerd met concrete 

doelen zoals het maken van acts en het trainen voor de circusshow. Toch primeert het 

proces boven het resultaat en dat was heel duidelijk tijdens deze circuskampen. Hier draaide 

het vooral om het stimuleren van de kinderen. Tijdens de kleine toonmomenten werden er 

telkens kansen gecreëerd voor succeservaringen. 

 

De eerste circusstage vond plaats in Antwerpen. We sloten de driedaagse af met een publiek 

toonmoment op de laatste dag waar ouders en andere familieleden welkom waren. Deze 

drie dagen waren intens, toch slaagden de kinderen er in om op deze korte termijn echt iets 

wezenlijks op te bouwen.  Voor de tweede circusstage trokken we naar Leuven. We gingen 

drie dagen aan de slag in de grote circuszaal van Cirkus in Beweging zelf. Tijdens de tweede 

circusstage viel op dat door de vertrouwdheid en betrokkenheid van de circusleraren de 

kinderen zich veilig en gewaardeerd voelden in de circusschool in Leuven. 

 

Beide circusstages waren zeker geslaagd. Deze intensievere dagen waarin gerepeteerd werd, 

droegen niet enkel bij aan het proces en de ontwikkeling van de voorstelling maar boden ook 

een veelheid aan ervaringen en leermomenten. 

CIRCUS K! 
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Voorstellingsweekend: Showtime! 

Op vrijdag 15 september werden de handen uit de mouwen gestoken. De grote circustent 

werd eigenhandig door ouders, familieleden en vrienden van Centrum Kauwenberg vzw 

opgezet in Park Spoor Noord. Na dit groepsverbindend maar ook zware werk werden ook 

nog andere voorzieningen zoals licht en geluid, de kassa, toog en eetkraam klaargezet. Het 

was een productieve dag dankzij veel helpende handen. 

Na uitdagende circuslessen, coole circuskampen en veel oefening stelt Centrum Kauwenberg 

vzw met trots voor: Circus K! Op zaterdag 16 september 2017 en zondag 17 september 2017 

werden alle mensen van Centrum Kauwenberg vzw, buurtbewoners en -organisaties 

uitgenodigd om het resultaat van dit circusproces te aanschouwen in een grote circustent in 

Park Spoor Noord. 

Zaterdag waren we al vroeg uit de veren. De eerste circusvoorstelling stond op het menu! 

Kostuums werden aangetrokken en iedereen maakte zich klaar voor de voorstelling. Nog een 

generale repetitie en we waren er helemaal klaar voor. De gezonde zenuwen sloegen toe 

maar eens op het podium kwamen de artiesten naar boven. Er werd vooral veel plezier 

gemaakt en genoten van het optreden. Tijdens de pauze en nadien konden de toeschouwers 

(na)genieten met een drankje, suikerspin of hotdog aangeboden door de mensen en vrijwilli-

gers van Centrum Kauwenberg vzw. De verrassingsacts van Balthazar en Frederico waren 

zowel indrukwekkend als humoristisch. Het publiek was enthousiast en sloot af met een 

daverend applaus. Een geslaagde dag! 

Zondag waren we al wat meer gewend aan het artiestenleven. Ook deze show met hilarische 

verrassingsacts van clown Kevin, die interactieve acts deed met het publiek, was een topper. 

We sloten niet enkel af met een laaiend enthousiast publiek maar ook met een dankwoord 

voor en door alle mensen van Cirkus in Beweging en Centrum Kauwenberg vzw die dit 

project mee tot mogelijk maakten. 

We mochten tijdens het voorstellingsweekend maar liefst 500 mensen ontvangen! Een zeer 

geslaagde kers op de taart van het verrijkend circusproject Circus K!. 

CIRKUS K! 





22 oktober was een spannende dag voor de werking. Reeds in juni 2017 dienden we bij de 

Burgerbegroting drie projecten in. Het jongerenproject De Recordbrekers, de educatieve 

spelnamiddagen voor kleuters Speel Slim en als laatste  workshops voor kinderen in armoede 

Kids @ work.  Op 22 oktober moesten we de projecten gaan verdedigen tegenover alle 

andere deelnemers. Dit was geen pretje, want iedereen wilde natuurlijk zijn project 

binnenhalen. Met veel moed begonnen we aan onze strijd en tegen alle verwachtingen in, 

kregen we de subsidies voor alle projecten! Lees je graag wat meer info over de projecten, 

bekijk dan zeker onderstaande link! 

Volg zeker onze website www.kauwenberg.be om te kijken hoe we deze projecten in 2018 

gaan verwezenlijken. Wij hebben er alvast ontzettend veel zin in.  

https://participatieplatform.be/fff/organisaties/burgerbegroting/home 

Burgerbegroting 2017 

http://www.kauwenberg.be
https://participatieplatform.be/fff/organisaties/burgerbegroting/home


    STA-AN 

    STA-AN 



Algemeen 

Binnen de werking hebben we enerzijds een aantal algemene samenwerkingsverbanden, 

alsook een aantal samenwerkingen die verbonden zijn aan een project. Zo telt ons project e-

inclusie verschillende waardevolle partners. Deze vindt u steeds bij het desbetreffende 

project. 

STA-AN 

Onder impuls van de stad Antwerpen organiseren in 1997 vier “armenorganisaties” zich in 

het Antwerps Platform Generatiearmen (APGA), waarin elke vereniging werkt rond een 

bepaald thema: gezinsondersteuning en vrijetijdsbesteding (Centrum Kauwenberg), 

communicatie met de burger (Open Huis – PSC), OCMW en jeugdhulpverlening (Recht-op) en 

tewerkstelling (WOTEPA, Woon- en Tewerkstellingsprogramma Antwerpen). Van bij de 

aanvang werkt APGA op een emancipatorische manier met generatiearmen. De opdracht van 

APGA bestaat vooral uit activiteiten die eigen zijn aan een platform: Samenwerking en 

uitwisseling van ervaringen en expertise tussen de verenigingen bevorderen, de dialoog 

tussen de verenigingen en de overheid ondersteunen en andere 

vertegenwoordigingsactiviteiten. 

In 2003 zette Wotepa haar werking als verenging waar armen het woord nemen stop. Haar 

activiteiten werden in ruime mate overgenomen door Recht-op. 

Een wijzigende context, een bredere invulling van het begrip samenwerking evenals een 

wijziging in de rol van de netwerkorganisatie leidde in 2014 tot de oprichting van STA-AN 

(Samen Tegen Armoede -Antwerps Netwerk) door: 

 Centrum Kauwenberg 

 PSC – Open Huis 

 Recht-op 

 Betonne Jeugd 

 Filet Divers  

 

Voor meer info surf naar www.sta-an.be 

Samenwerkingen 



          Netwerk tegen Armoede 



NTA 

In het Netwerk tegen Armoede werken 59  verenigingen waar mensen in armoede het woord 

nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale 

uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij 

nemen er op alle niveaus het woord. Deze verenigingen kunnen voor ondersteuning van hun 

werking beroep doen op het team van het Netwerk tegen Armoede. Ook de onderlinge 

uitwisseling van ervaringen, visies, succesverhalen en leerprocessen tussen de verenigingen 

is een belangrijke opdracht voor het Netwerk. Op basis van de ervaringen en de meningen 

van de mensen maken de verenigingen en het Netwerk dossiers op en stappen daarmee naar 

de overheid, de betrokken diensten, het brede middenveld en de publieke opinie. Ook op 

juridisch vlak ondernemen wij acties. Dit alles met het oog op armoedebestrijding! Het 

Netwerk tegen Armoede werkt ook aan de verbetering van de beeldvorming rond mensen in 

armoede en het wegwerken van vooroordelen.  

Centrum Kauwenberg is nauw betrokken bij de werking van het Netwerk tegen armoede. Het 

lag mee aan de oorsprong van het Armoededecreet. Bevordering van de samenwerking en 

van de dynamiek tussen de verschillende verenigingen vinden we uiterst belangrijk. We 

nemen dan ook graag engagement op binnen het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur.  

 De formule van de forumvergadering, die mensen in Antwerpen ook heel goed kennen 

vanuit de grote samenkomsten, blijven een rijke bron van informatie die gedeeld wordt door 

vele mensen in Vlaanderen. Mensen in armoede vinden het bij ons heel belangrijk om 

mensen uit andere steden te ontmoeten en ervaringen te delen. De vraag om meer 

informele uitwisselingen te hebben met mensen uit andere gemeenten wordt heel vaak 

gesteld op denkdagen.  

Voor meer info surf naar www.netwerktegenarmoede.be 

Samenwerkingen 



   USAB  



USAB 

USAB, de Universitaire Stichting Armoedebestrijding, in 1991 opgericht vanuit de toenmalige 

UFSIA , later opgenomen in de Universiteit Antwerpen, is een samenwerkingsverband tussen 

de UA en een aantal partners in de armoedebestrijding, waaronder Centrum Kauwenberg. 

Als Centrum Kauwenberg maken we deel uit van het Dagelijks Bestuur en van de Raad van 

Bestuur. 

De USAB heeft een huisvestingsluik: vier huizen, als appartementen ingericht, zijn 

beschikbaar voor mensen in armoede die bereikt worden in Centrum Kauwenberg en in 

WOTEPA ( Woon- en Tewerkstellingsprogramma Antwerpen). Dit rekening houdend met 

lange wachtlijsten voor een sociale woning en met hoge prijzen op de privé-huurmarkt- op 

een betaalbare manier menswaardig kunnen wonen. 

In een sensibiliseringsluik worden studenten uitgenodigd om vrijwilligerswerk te doen in 

werkingen van armoedebestrijding en papers of studieopdrachten m.b.t. armoede te maken. 

De inhoud wordt bepaald door de noden van de partners binnen USAB. Zo werkten 

studenten met enkelen rond de communicatie en de website van Centrum Kauwenberg.  Ze 

werden daarbij ook begeleid door een personeelslid van Centrum Kauwenberg. Jaarlijks 

stellen de studenten hun projecten voor in een slotevenement, door USAB georganiseerd. In 

2017 werden er geen studieopdrachten opgenomen in de werking. 

Het academisch luik betrekt naast studenten ook het academisch personeel. Een 

academische werkgroep werkte een Netwerkevent uit, waar de universitaire wereld 

(administratief en academisch personeel, studenten), de partners, middenveldorganisaties  

en de verschillende actoren in de armoedebestrijding elkaar ontmoetten en een inbreng 

deden. 

 

Voor meer info surf naar www.usab.be 

Samenwerkingen 

http://www.usab.be


          Volksuniversiteit, oktober  2017 . 



ATD 

Tijdens de volksuniversiteit komen we samen met verschillende groepen van ATD 4de 

wereldbeweging. De voorbereiding van de volksuniversiteit gebeurt in de Kauwenberg.  In de 

volksuniversiteit wordt over verschillende thema’s in dialoog gegaan. Mensen spreken vanuit 

hun ervaringen en krijgen de kans om hun mening te zeggen. Naar gelang het thema worden 

ook partners en andere mensen  uitgenodigd om in gesprek te gaan of mee te denken met 

mensen met langdurige armoede-ervaring. Het voorbije jaar kwamen we samen rond het 

thema vluchtelingen en het recht op wonen. We werkten ook mee  aan het project  Waarheid 

of fabel – Een project over vooroordelen. 

 

We werkten ook mee aan de dag van verzet 17/10 in Brussel. Het was een ontmoeting met 

mensen uit alle lagen van de bevolking, met andere bewegingen en verenigingen in de strijd 

tegen armoede. Het was ook de 30ste verjaardag van de dag van verzet. 

 

Voor meer info surf naar http://atd-vierdewereld.be/ 

 

 

 

Samenwerkingen 

http://atd-vierdewereld.be/




Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale 

uitsluiting. 

We werkten in 2017 mee aan het tweejaarlijks verslag met als titel Burgerschap en armoede. 
Geen toegang hebben tot rechten heeft niet alleen materiële gevolgen, het verhindert mensen 
ook om verantwoordelijkheden op te nemen en zo actief deel te nemen aan de samenleving.  

Het tweejaarlijkse Verslag 2016-2017 brengt – op basis van een lang dialoogproces met mensen 
in armoede, verenigingen, administraties en beroepskrachten vanuit verschillende sectoren – 
vaststellingen, analyses en aanbevelingen.  

Uit de reflecties over burgerschap resulteerden vier aspecten van burgerschap :gelijkheid, 

vrijheid, de mogelijkheid verantwoordelijkheden op te nemen en erkenning. Er werd gekozen 

om burgerschap in al zijn dimensies te bespreken met de focus op huisvesting. 

Men vergeet het vaak: mensen in armoede zijn volwaardige burgers, met rechten en 

verantwoordelijkheden. Nochtans moeten ze zich vaak tevreden stellen met 

'tweederangsrechten'. Een referentieadres zal nooit een dak boven je hoofd vervangen. Zoals 

voedselpakketten geen structureel antwoord zijn op het recht op voeding.  

www.armoedebestrijding.be 

Samenwerkingen 
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Met de steun van... 


