De Recordbrekers!
Centrum Kauwenberg vzw

Centrum Kauwenberg vzw 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 ervaring van de mensen zelf.
In Centrum Kauwenberg komen zowel volwassenen, jongeren
en kinderen in armoede samen. Ons hoofddoel is het wegwerken van sociale uitsluiting van mensen die in armoede leven. De
werking is er op gericht mensen mondiger en sterker te maken
en hen te betrekken in het verenigings- en culturele leven. We
proberen armoede ook kenbaar te maken en maatschappelijke
structuren te veranderen.
De jongerenwerking heeft tot doel de jongeren van arme gezinnen de kans te geven om in groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve identiteit te ontwikkelen. Om de betrokkenheid van de jongeren
te stimuleren en te vergroten begonnen we met verschillende
ontspanningsactiviteiten. Die boden een laagdrempelige toeleiding naar een evolutie van de groep en de werking. Daarna, in
een later stadium, werd vaker gezorgd voor activiteiten die ook
aanspraak deden op de verantwoordelijkheden van de jongeren. Daarbij hoort wel een belangrijke kanttekening. Aanspraak
doen op verantwoordelijkheden wil niet zeggen dat we allerlei
verwachtingen hebben naar de jongeren toe, maar dat we actief
op zoek gaan naar hun krachten en kwaliteiten. Op die manier
kunnen we van daaruit hun mogelijkheden en noden verkennen
om daarmee aan de slag te gaan. We vinden het belangrijk de
jongeren uit te dagen en te stimuleren. We willen ze de ruimte en
de kansen geven om te ontdekken en te ervaren.
In 2018 begonnen we met het project ‘De Recordbrekers!’. Via de
burgerbegroting van het district Antwerpen kregen we subsidies
om een jaar lang met onze jongeren aan de slag te gaan.
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Jongeren in armoede gaan gekke uitdagingen aan en proberen zoveel mogelijk records op hun naam te zetten. Het project
wordt uitgewerkt door de jongeren zelf, van idee tot uitvoering.
Hiervoor komen de jongeren tweewekelijks samen. De jongeren
steken zelf de handen uit de mouwen. Door record na record te
breken leren de jongeren zowel samenwerken als zelfstandig
werken. Inzet, doorzettings- en ondernemingsvermogen waren
nodig om de uitdagingen tot een goed eind te brengen. Doorheen
het proces kon je De Recordbrekers! volgen via een Facebookpagina. Tot slot brachten we alles samen in dit eigen Antwerp Book
of Records als resultaat van het volledige proces.
In januari zijn we gestart met het brainstormen en bedenken van allerlei (on)
mogelijke records. De ideeën gingen alle
kanten uit: van zo hoog mogelijk een
voetbal opvangen met je voet, de vijver in
het stadspark vullen met papieren bootjes tot een levensgroot super mario game
maken. Na deze eerste samenkomsten
waarbij we allerlei uitdagingen verzonnen, moesten we ook de knoop doorhakken. De jongeren kozen zelf de invulling
van het project en kozen ervoor om vijf
Antwerpse records te breken: de hoogste
pannenkoekentoren, een levensgrote
sjoelbak, het langste bakje friet, het
meeste papieren vliegtuigjes die simultaan in de lucht hangen en de hoogste
overnachting in openlucht.
De jongeren van Centrum Kauwenberg
vzw vormen een hechte groep, waarbij
samenkomen in een veilige ontmoe-

tingsplaats de belangrijkste motivator is.
De betrokkenheid bij het project versterkte nadat de jongeren eigen truien
ontworpen. De truien zeefdrukte we in
Jeugdcentrum Vizit te Wilrijk. Het maken van deze truien had een onverwacht
grote invloed op het groepsgevoel en de
betrokkenheid van het project. Ook het
feit dat het project concreter werd en we
naar een duidelijk doel toe aan het werken waren, had een positief effect op de
gedragenheid van de Recordbrekers!.
Nieuwe jongeren werden ook bereikt. Dit
door mond-aan-mond reclame van de
jongeren zelf maar ook door onze samenwerking met onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra de Grote Robijn. Dit verliep niet altijd even gemakkelijk; toch
zijn er een aantal nieuwe jongeren opgenomen in de groep. De groep is ook
steeds hechter geworden.
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Doorheen het jaar vonden er
35 samenkomsten met de jongeren plaats. Hier gingen we
aan de slag met het voorbereiden en het uitvoeren van de
records. Een gezellige maaltijd
en de nodige ontspanning tussendoor werden natuurlijk
niet vergeten!

een typisch sfeerbeeld van een samenkomst met de jongeren op vrijdagavond.

vaak wordt er samen gekookt en gegeten alvorens we aan een activiteit beginnen.

Met dit project bereikten we
25 jongeren met een kerngroep van 12 jongeren die regelmatig deelnamen aan alle
activiteiten.
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Tijdens het weekend van 1 tem 3 juni 2018 trokken we met z’n
allen naar de Ardennen. We brachten het weekend door in het
avonturenhuis van Habbekrats te Bérismenil. Van al lachend
buikspieren trainen, chillen aan een meer, samen koken, nieuwe
recordplannen smeden, een kampvuur maken tot zo snel mogelijk een flan caramelleke eten! Een weekend naar de Ardennen
met De Recordbrekers! is onbeschrijfelijk.

sfeerbeelden van het weekend in de ardennen.

deze foto’s getuigen dat het een geslaagd weekend was!
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MAS De hoogste overnachting ging door
Een van de doelen van dit project was het samenwerken met andere jeugdverenigingen of jongerenpartners. Na het contacteren
van verschillende jeugdverenigingen is er samengezeten met 12
organisaties. We stelden het project ‘de Recordbrekers!’ voor
en nodigden de jongerenorganisaties uit om deel te nemen. We
merkten dat een project van één jaar te kort dag is of dat andere verenigingen niet geïnteresseerd waren. Toch zijn we er in geslaagd om met acht partners samen de handen in elkaar te slaan.
JC Vizit

Via Formaat kwamen we terecht bij Jeugdcentrum Vizit in Wilrijk.
In het kader van ons project boden ze
ons een workshop op maat aan. De workshop was ook een kennismaking met het
jeugdcentrum en hun jongeren. We hebben hier zelf truien gezeefdrukt en ook
geproefd van het reilen en zeilen in een
jeugdhuis. Dit was voor de jongeren een
nieuwe ervaring. Er was ook een concreet plan om samen een recordpoging
te ondernemen in het kader van het festival Pillaar 12. Helaas is dit door een gebrek aan opkomst van jongeren van beide partijen niet doorgegaan. We merkten
dat een top-down benadering niet werkt.
Jeugdcentrum Vizit is momenteel een
partner voor verschillende activiteiten,
workshops en uitlenen van materiaal.

Kopspel & Studio Kuurjeus Spe-

cifiek voor het record van de Levensgrote Sjoelbak gingen we op zoek naar een
partner die ons technisch kon ondersteunen. We kwamen uit bij Kopspel vzw
en Studio Kuurjeus. Een workshop op
maat voor de Recordbrekers! werd voorzien met veel enthousiasme.

Gate 15

Een andere organisatie die
heel enthousiast was voor een samenwerking is Gate15, een groep enthousiastelingen die je op alle mogelijke
manieren door het studentenleven in
Antwerpen loodst.We zouden samen met
studenten een recordpoging organiseren
tijdens Stu-day. Tijd en budget vormden hier een hindernis waardoor de recordpoging niet doorging. Gate15 blijft
enthousiast om in de toekomst andere
projecten met onze jongerenwerking op
poten te zetten.

op het MAS, Museum aan de Stroom. We
planden deze overnachting samen met
MAS in Jonge Handen, de jongerencrew
van het MAS. Zij organiseerden de expo
Instict en wij kregen een exclusieve rondleiding.

Noordpoel

Tijdens de spektakeldagen, georganiseerd door Noordpoel, het
verenigde jeugdwerk rond Park Spoor
Noord, werd er gewerkt aan een recordpoging: De grootste gehaakte bal. Verschillende kinderen, jongeren en ouders
gingen aan het haken. Het resultaat van
deze middagen is een gehaakte bal met
een diameter van 21 centimeter!
Proficiat!

STA-AN Nauwe partners zijn uiteraard

Betonne Jeugd en Recht-op vzw. Zij steunen als jeugdwerkingen ons op verschillende manieren van participatie tot het
uitlenen van materiaal. Samen met alle
organisaties van STA-AN vzw lieten we
op 17 oktober, werelddag van verzet tegen armoede, onze stem tegen armoede
horen. Dit deden we in de vorm van een
recordpoging.
boven: thierry en deborah tonen trots hun zelfgemaakte trui.
onder: iedereen aan het haken voor de grootste gehaakte bal.
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De Recordbrekers probeerden het huidige wereldrecord van
101,8 cm te verbreken!
Op 1 mei 2018 gingen we voor het eerste
wereldrecord: de hoogste pannenkoekentoren. Een hele dag lang bakten de
Recordbrekers! pannenkoeken om de
toren rond 16 uur op te bouwen. 24 kg
bloem, 350 eieren en 26 liter melk werden met veel enthousiasme tot beslag
omgetoverd. Pannenkoeken waren er
genoeg, de toren moest alleen nog 5 seconden blijven staan. De spanning hing
in de lucht. Met trots behaalden we het
topresultaat van 69 cm! Dit met dank
aan deurwaarder Dirk Corstjens van
Modero voor het meten van onze toren
en alle andere helpende handen!

wassenen, Jelle Claes bij de tieners en
Leandro Villatoro Jimenez bij de kinderen.
Het evenement rond de hoogste pannenkoekentoren was niet enkel een recordpoging maar draaide ook uit tot een
heus buurtfeest op de Ossenmarkt.
Mensen van onze vereniging, familie,

“Het was super tof en spannend om te zien hoe lang onze
pannenkoekentoren bleef
staan.” - Kato
Naast de wereldrecordpoging werd er
ook een pannenkoeken eetwedstrijd gehouden. Er waren winnaars in drie categorieën: Udoka Onyenekwu bij de vol-

vrienden van de jongeren maar ook
buurtbewoners en toevallige voorbijgangers smulden nadien nog lekker
mee.
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“Ik was super trots op de inzet
en het enthousiasme van alle
jongeren!” - Hanne

“Leandro, doe jij mee met de eetwedstrijd?” - supporter
“Ik ga ze winnen!” - Leandro
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We sloegen de handen in elkaar voor de eerste en enige
levensgrote sjoelbak!
Na ‘de hoogste pannenkoekentoren’
gingen de Recordbrekers! de uitdaging
aan om een levensgrote sjoelbak te maken.Twee dagen lang kropen de Recordbrekers! in het atelier van Kopspel. Kopspel vzw is een werkervaringsproject
dat opdrachten uitvoert voor de brede

“Maar goed dat we helmen bij
hadden! De levende schijven
werden gelanceerd met een
enorme snelheid!” - Nikki
cultuursector in Vlaanderen. Het project vestigde zich binnen de gebouwen
van De Brede School ‘Het Keerpunt’ te
Borgerhout. In het atelier wordt gewerkt
met leerlingen uit het Deeltijds Onderwijs en met medewerkers die via speciale tewerkstellingsstatuten terug aansluiting willen vinden bij het reguliere
arbeidscircuit. Samen met Charissa en
Hannelore van Studio Kuurjeus, de creatieve studio binnen Kopspel vzw,
bouwden de jongeren sjoelschijven,
poortjes en werden er vlaggen versierd.
Op de zonnige vrijdag 31 augustus zetten de Recordbrekers! een nieuw record
neer: De levensgrote Sjoelbak! Dit deden we op de fast lane van Spoor Oost.
Samen scoorde we als levende sjoelschijven maar liefst 318 punten! Daar-

naast was er ook een spannende sjoelbakwedstrijd, de medailles werden
uitgereikt door Franky van Burgerbegroting en Thierry van de Recordbrekers. Ook dankzij de enthousiaste supporters werd dit een geslaagde dag!
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We waren onder de indruk van het grootste frietje (150kg).
Dat kunnen we zelf!
Tijdens de startdag van Centrum Kauwenberg vzw bakten de Recordbrekers!
het langste bakje friet. De startdag is
een belangrijke dag voor Centrum Kauwenberg. Naar jaarlijkse gewoonte staken we met al onze leden en sympathisanten de hoofden bij elkaar om na te
denken over de werking. Het hoogtepunt van deze dag was de recordpoging.
In de Fritremork bakten de Recordbrekers! 35kg frietjes. Daarnaast gingen
enkele ook aan de slag met het maken
van het frietbakje zelf. Het resultaat was
een bakje van wel liefst 10 meter lang!
Hier konden we met 78 mensen van
smullen.
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Laat je stem horen tegen armoede!
Stap mee in de vliegerfabriek.
Onze vierde recordpoging ging door op
werelddag van verzet tegen armoede.
Omdat wij als armoedeorganisatie deze
dag niet zomaar voorbij kunnen laten
gaan, maakten de Recordbrekers een
heuse vliegerfabriek. In deze fabriek
werd de deelnemer geïnformeerd over
werelddag van verzet tegen armoede,
vervolgens uitgenodigd om in een zelfgemaakte photobooth te stappen om
dan de foto te laten printen in ons printlab. Om nog meer papierwaste tegen te
gaan gebruiken we papieroverschotten
van Redopapers. De deelnemer gaat op

de foto met een emoji met bijpassende
quote. De print wordt door de recordbrekers gevouwen in de vliegervouwautomaat waarna de deelnemer zijn gepersonaliseerde vlieger een eerste
testvlucht geeft met allerhande mik-oefeningen. De deelnemer krijgt nu in ruil

“Ik was overdonderd door
het succes van de vliegerfabriek op het buurtfeest.”
- Lauren
voor zijn papieren vliegtuigje een button met dezelfde emoji en quote!
De recordbrekers braken hun 4de record op werelddag van verzet tegen armoede! 188 papieren vliegtuigjes vlogen
tegelijkertijd door de lucht! De prachtige
sfeerbeelden zijn van (c) Lieve Boussauw.
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Dankjewel aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit project: De Roma en
Borgerbuurt voor het organiseren
van dit evenement, Redopapers zodat er niet te veel papier verloren
ging, StampMedia voor het lenen van
hun printer, Gekkoo vzw voor de buttons en alle verenigingen van STAAN voor mee hun stem tegen armoede te laten horen.
recordbreker udoka riep de 188 aanwezigen op het balkon
van de roma. samen telden we af. gooien maar!
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Er zijn twee plekken waar iedereen wel eens wil logeren:
De kathedraal en het MAS!
Als afsluitend record sliepen de Recordbrekers! op het dak van het Museum aan
de Stroom! Met deze laatste recordpoging wordt de hoogste overnachting in
Antwerpen gezet op 65 meter! Voor deze
ijskoude overnachting kregen we een
rondleiding door de jongeren van MAS

“Het was berekoud! Maar de
rondleiding was leuk en interessant.” - Thomas
in Jonge Handen. MAS in Jonge Handen
is de jongerencrew van het MAS. Deze
jongeren maken van het MAS een jongerenmuseum en zorgen ervoor dat een
museumbezoek aan het MAS ook voor
het jonge geweld een onvergetelijke ervaring wordt. Vanaf 25 oktober 2018 nemen de jongeren van MAS in Jonge Handen een verdieping van het museum
over met hun expo Instinct. Wij lieten
ons instinctief leiden in deze unieke
expo die de dierlijke kant van de muse-

umcollectie toont aan de hand van creatieve materialen en een wild programma. Na de rondleiding door jongeren
van MAS in Jonge Handen die mee de
tentoonstelling ineengestoken hadden,
bespraken we samen onze ervaringen
over dit museumbezoek. De nacht
brachten we door met gezeldschapsspelen. Twister hield ons warm en jungle

speed zorgde voor hete duels. Een toiletbezoek met uitzicht op de kathedraal is
een onvergetelijke ervaring. Dit legendarisch avontuur sloten we af met een
ontbijt in de wandelgangen van het MAS
met uitzicht op onze stad Antwerpen.
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Aan de hand van verschillende activiteiten werden de jongeren
uitgedaagd om een persoonlijk record neer te zetten. We gingen op zoek naar de gekste talenten van de Recordbrekers! De
jongeren konden elkaar uitdagen of eender wie kon een poging
doen om hun records te verbreken. Zie hier wat dat gaf!

IRIS & TOMMY -

IRIS - 6 seconden

3 minuten 25 seconden
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UDOKA - 40,07 seconden

“Udoka had maar nipt gewonnen. Het was een spannende
wedstrijd!” - Kato

ANGEL - 86 popcorns
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SIEN -

12,73 seconden

DIRK -

16 seconden

ANGEL -

23 seconden

WESLEY -

5,74 seconden
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ANGEL - 35,45 seconden

THIERRY - 1,04 seconden

“Daar krijg ik een hart attack
van zenneee!” - Iris
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THIERRY - 1 minuten 49 seconden

THOMAS - 30 meter 70 centimeter
“Iedereen was onder de indruk dat ik zo ver kan gooien.”
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IRIS - 10 minuten 36 seconden

ROBBY -

2 minuten 20 seconden
“Dit was één van de moeilijkste uitdagingen!” - Iris
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ANGEL - 48 munten

DYLAN - 37 munten

MARC - 40 punten
KENNY & STAN - 36 punten
JEANINNE - 35 punten
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IRIS - 4,77 seconden

ROBBY - 15 post-its
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THIERRY - 37 seconden

“Ik ben iemand die er altijd
voor gaat!” - Thierry

63

IRIS - 9,08 seconden
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LINDSEY - 5,35 seconden

DYLAN - 7,75 seconden

DEBORAH - 188 foto’s

Deborah maakte op 2 uur tijd
188 prachtige foto’s in de vliegerfabriek tijdens Borgerbuurt
op 17 oktober.
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De Recordbrekers hadden veel bekijks! We verschenen zelfs
tweemaal in de pers. Een kleine reportage van de hoogste pannenkoekentoren verscheen op ATV. Over de papieren vliegertjes
schreef de Gazet van Antwerpen een artikel.
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BEDANKT aan alle vrienden,
familieleden, vrijwilligers
en sympathisanten van onze
vereniging voor jullie bijdrage
aan dit project! En daarnaast
ook een bijzondere dank aan:

Centrum Kauwenberg vzw
Burgerbegroting district Antwerpen
Franky de Prins
Deurwaarder Dirk Corstjens Modero
Kopspel vzw
Studio Kuurjeus
Fritremork
De Roma vzw
Borgerbuurt
STA.AN
Redo-papers
Stamp media
Gekkoo
MAS
MAS in jonge handen
Jeugdcentrum VIZIT
Noordpoel
Laurens Driessens
Yves Van Loon
Lynn van Uit de Marge
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