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 VOORWOORD 

Het jaarverslag van Centrum Kauwenberg geeft een goed overzicht van de werking in 2014. Centrum 

Kauwenberg is en blijft een gevestigde waarde op het vlak van armoedebestrijding in Antwerpen.  Het is 

een van de weinige werkingen voor mensen van 0 tot 99 jaar, waarbij de  gezinnen een centrale plaats 

innemen. Naast de al langer bestaande activiteiten is Centrum Kauwenberg ook erg actief om de ICT-

geletterdheid van de deelnemers aan de werking te vergroten.  Het project heeft de toepasselijke naam: 

een plek voor @ gekregen.  Met de Vriendenkring werd in 2014 ook een uniek fotoproject opgezet in 

samenwerking met de bekende fotograaf Jorge Dirckx.  Heel gesmaakt was ook de opendeurdag in 

november, die op heel veel belangstelling kon rekenen.   

 

Een opvallende evolutie is dat hulpverleningsinstanties die met gezinnen werken ook mensen naar 

Centrum Kauwenberg doorverwijzen.  Die mensen vinden meestal ook aansluiting bij onze werking.  Er 

blijven ook nieuwe mensen komen door mond aan mond reclame: mensen brengen bekenden mee naar de 

werking. Wij hebben een groot aanbod aan activiteiten voor zowel kinderen, jongeren, gezinnen, 

alleenstaanden. 

 

De crisis laat zich in Centrum Kauwenberg duidelijk voelen op het vlak van subsidies.  Op alle 

bestuursniveaus wordt bespaard en dat heeft uiteraard gevolgen voor werkingen als de onze.  De voorbije 

jaren zijn wij gelukkig heel zuinig omgesprongen met onze middelen en konden wij een beroep doen op 
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privésponsoring.  Wij willen hier onze sponsors uitdrukkelijk bedanken, zowel de kleinere als de grotere 

sponsors.  Zonder hen zouden wij onze werking moeten afslanken.   

 

Zonder de beroepskrachten en de talrijke vrijwilligers zou Centrum Kauwenberg niet zijn wat het nu is. 

Wij willen hen uitdrukkelijk bedanken voor het soms al jarenlange engagement.  

 

Maar, Centrum Kauwenberg wordt in de eerste plaats gemaakt en gedragen door de mensen in armoede 

die dagelijks of regelmatig aan de werking deelnemen. Wij willen alle deelnemers aan de werking ook 

uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet. 

 

Veel leesgenot 

Namens Centrum Kauwenberg 

J. Philips, voorzitter 
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 INLEIDING 

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. 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 

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. 
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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 onze 

werking is dat we oog hebben voor de verschillende levensdomeinen waarop armoede invloed uitoefent.  

De werking van Centrum Kauwenberg werkt als een "enabling niche”. Die sociale niches zijn stimulerende 

en geen beperkende omgevingen, ze nodigen uit tot sociaal contact, sociale steun en het gebruik en aanleren 

van vaardigheden. Het zijn omgevingen waarin men zich fysiek veilig en sociaal gewaardeerd voelt. Het zijn 

ook ‘gastvrije’ niches: omgevingen waar het prettig is om te vertoeven, waarin de betrokkenen opnieuw 

keuzes kunnen maken, zodat ze zichzelf als handelende personen kunnen zien. Het is een omgeving waarin de 

betrokkenen een gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen en waarbij men tot medezeggenschap wordt 

uitgenodigd. (Driessens & Van Regenmortel, 2006). 
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  BASISWERKING 
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 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 onze vaste 

vrijwilligers en medewerkers. Iemand met een individuele vraag, iemand die de computer of telefoon wil 

gebruiken,… Voor elke vraag is er bij ons een luisterend oor. Sommige mensen komen elke keer, sommige 

mensen maandelijks, maar ook nieuwe mensen worden tijdens dit uurtje welkom geheten.  

 

 INDIVIDUELE BEGELEIDING, ONDERSTEUNING, BEZOEKEN 

 

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

wordt hun leefsituatie dan ook als uitzichtloos ervaren. Het luisteren naar deze ervaringen en gevoelens is 

een belangrijk deel van onze werking. Door het bieden van een luisterend oor, het aanreiken van nieuwe 

perspectieven,… proberen we hen te ondersteunen en wordt er samen naar een oplossing gezocht. 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 
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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.  

 

 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 onze verschillende ontspanningsactiviteiten. Zo hebben we ons jaarlijks Sinterklaasfeest, 

een nieuwjaarsreceptie, onze familiedag Heibrand, maar gaan we ook wel eens op uitstap naar de zoo,… 

Deze momenten van ontspanning zijn belangrijk voor onze gezinnen, aangezien er in hun 

levensomstandigheden weinig ontspannende zaken aanwezig zijn. Door onze samenwerking met het 

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

trekken. 
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        GROEPEN 
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Onze groepen vormen een onmisbare aanvulling op onze 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 onze 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 onze groepen een eerste opstapje naar het deelnemen aan andere 

activiteiten binnen onze werking. Na verloop van tijd zien we dat onze leden ook de stap wagen naar het 

deelnemen aan activiteiten buiten onze werking. Onze groepen vormen onze basis voor het latere 

doorverwijzen naar andere organisaties, e.d..  

 

“Daarnaast is het belangrijk dat de groep door de deelnemers niet beschouwd wordt als een 

hulpverleningsdienst naast vele andere vormen van hulpverlening, maar als een levensnabije vertrekbasis 

voor contacten met mensen buiten hun kring, alsook met diensten in de maatschappij (Lieve Vanhee, 2001).”  
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 VROUWENGROEPEN 

 

Onze werking telt drie vrouwengroepen die maandelijks plaatsvinden. De onderverdeling van deze 

ervaringsgroepen is gebaseerd op de leeftijd van de vrouwen en de leeftijd van hun (klein)kinderen. 

Tijdens deze samenkomsten wordt er vanuit de ervaringen van de vrouwen vertrokken: de opvoeding van 

de kinderen, moeilijke relaties met familieleden of hun partner, schulden en ondersteuningsvragen zijn 

steeds terugkerende onderwerpen.  

 

Daarnaast is er voor alle vrouwengroepen een gezamenlijke ontspanningsactiviteit. Deze vindt ook 

maandelijks plaats.  

 

 MANNENGROEP 

 

Ook de mannen in onze vereniging worden niet vergeten. Maandelijks vindt er een ervaringsgroep plaats 

voor alle mannen die hier nood aan hebben. Ook hier is het uitwisselen van gevoelens en ervaringen het 

vertrekpunt van de bijeenkomsten. Gezin en kinderen, werk en inkomen en hun verleden zijn veel 

voorkomende onderwerpen.  
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 VRIENDENKRING 

 

In deze groepsbijeenkomsten staan ontmoeting, groepsgesprekken over thema’s uit hun dagelijks leven, 

het bezoeken van musea en andere initiatieven op de agenda. Ook worden er gastsprekers uitgenodigd om 

informatie te geven over hun werking, zoals bijvoorbeeld over het aanbod van het Zorgbedrijf Antwerpen. 

Daarnaast zorgen we ook voor ontspanning: het bekijken en nadien bespreken van films, is ook een 

activiteit. 

 

 OUDERGROEP 

 

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

kinderen tijdens de bijeenkomsten deelnemen aan de wekelijkse Kinderclub. Ook in de oudergroep bieden 

we een gevarieerd  activiteitenaanbod aan: ontspanning, vorming, alsook projectwerking wisselen elkaar 

af. Verder in dit jaarverslag, onder de noemer Projecten, vindt u een overzicht waaraan we dit jaar 

werkten met de oudergroep.  

 

Tijdens de oudergroep werken we  met de methodiek ouderintervisie:  

“Ouderintervisie vertrekt van het perspectief van de ouders en wil ouders versterken in hun rol als opvoeder. 

Het biedt de mogelijkheid om stil te staan bij eigen drijfveren, motivaties, mogelijkheden en belemmeringen 
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in de rol als opvoeder. Ouders ondersteunen elkaar vanuit hun eigen expertise en gaan kwaliteiten 

onderkennen en uitbouwen (Van Leeuwen, 2013). 
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 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 onze werking (veranderingen, nieuwe ideeën, het voorbereiden 

van activiteiten). 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.  

 

Dit jaar werkten we rond het voorbereiden van de startdag in september (zie Hoogtepunten van 2014). We 

gingen op weekend om dit tot in de puntjes te kunnen regelen, maar ook de evaluatie van het project 

Doorlichtingen van de stedelijke CKG’s, kwam hier aan bod. Ook hier werd ontspanning niet vergeten: 

verschillende momenten werden ingepland om het groepsgevoel te versterken.  

 

 ATD – VIERDE WERELD 

 

Vanuit Centrum Kauwenberg nemen we deel aan de bijeenkomsten van de Volksuniversiteit, de 

overlegvergaderingen van de Volksuniversiteit en aan de kennisvoormiddagen rond een bepaald thema. 

De bijeenkomsten van de Volksuniversiteit worden voorbereid in de deelnemende groepen.  
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 SPEELINSTUIF 

 

De Speelinstuif is een maandelijks ontmoetingsmoment voor kinderen tussen 0 en 3 jaar en hun ouders, 

grootouders of andere vertrouwensfiguren. Ook ouders die een kindje verwachten zijn welkom. Ze 

kunnen samen met hun kindje(s) komen spelen en bij een kop koffie allerlei ervaringen over de kinderen 

uitwisselen.  Wij voorzien een gezellige ruimte en leuk speelgoed.  Tijdens de Speelinstuif zijn er steeds 

twee medewerkers aanwezig die het gebeuren ondersteunen.  

 

 

 

 

‘Ik haal mijn informatie rond 

opvoeding niet uit de boekskes. 

Ik ben niet zo ’n lezer.  Ik hoor 

hier op de speelinstuif vanalles 

van de andere mama’s en ik pak 

er van mee wat ik interessant 

vind.’ 
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 VAKANTIESPEELINSTUIF 

 

Elke dinsdag tijdens de zomervakantie en een nader te bepalen dag in de schoolvakanties organiseren we 

tussen 10.00u en 17.00u een speeldag voor kinderen van 0 tot 6 jaar zonder begeleiding van hun ouders. 

Om deze manier kunnen de ouders tijdens de (drukke) vakantieweken even de batterijen opladen, terwijl 

de kinderen hun energie kwijt kunnen tijdens de activiteiten aangeboden door de medewerkers 

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

genieten kinderen en ouders samen van een vieruurtje en is er de mogelijkheid om hun verhaal te doen en 

samen op een gezellige manier de speeldag af te ronden. 
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       PROJECTEN 
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 DE MANNEN VAN DE VRIENDENKRING: IN WOORD EN BEELD.  

 

Tijdens 2014 werd er verder gewerkt aan het reeds in 2013 opgestarte fotoproject van de Vriendenkring. 

In mei 2013 kwam fotograaf Jorge in de Vriendenkring dit project voorstellen en om medewerking vragen 

van de mannen. Er werd ingegaan op vragen en drempels van de mannen en werd zijn eerdere werk 

vertoond om alles in een duidelijke context te gieten. Er werd afgesproken dat iedereen er nog eens over 

zou nadenken en zonder enige druk zou beslissen om zich al dan niet te laten portretteren. Twee 

groepsleden besloten  om mee te doen.  

 

Met de kandidaten en Jorge belegden we een bijeenkomst om concreet af te spreken. Regelmatige 

huisbezoeken werden samen met de fotograaf afgelegd om Jorge in staat te stellen deze mannen en hun 

leefwereld beter te leren kennen. Anderzijds waren deze bezoeken belangrijk en noodzakelijk om de 

vertrouwensrelatie op te bouwen tussen de fotograaf en de gefotografeerde, maar ook omdat het de 

bedoeling is de gefotografeerde te laten zien in zijn dagelijkse leefomgeving. Tijdens deze huisbezoeken 

werden foto’s getrokken, maar ook in Centrum Kauwenberg werden de deelnemers door Jorge 

geportretteerd. 

 

Ook werd hen gevraagd in een schriftje op te schrijven wat hen bezig hield. We beslisten gaandeweg om 

naast individuele portretten van deze twee mensen ook nog de andere leden van de Vriendenkring en de 

ganse groep er bij te betrekken. Tijdens de bijeenkomst van de Vriendenkring op 30 september 2014 
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werden individuele foto’s en groepsfoto’s getrokken en dachten we samen na over de vraag: “Wat willen 

wij zeggen aan het grote publiek wat de Vriendenkring en Centrum Kauwenberg voor ons betekent?”  

 

Wanneer de foto’s af waren, werden de resultaten met de betrokkenen besproken. Het was belangrijk dat 

de deelnemers zich betrokken wisten bij het verloop en het resultaat van het fotoproject.  Naast een 

fotoreportage, die gepubliceerd kan worden in de kranten of ernstige tijdschriften, besloten we tot het 

maken van een fototentoonstelling die we in en vanuit Centrum Kauwenberg als beeldende getuigenis 

kunnen blijven gebruiken. De tentoonstelling werd voor het eerst getoond op de Opendeurdag van 

Centrum Kauwenberg op 26 november 2014.  Alle foto’s en het procesverloop werden samengevoegd in 

een boekje, dat samen met de tentoonstelling gebruikt wordt. 
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 DOORLICHTING STEDELIJKE CKG’S (CENTRUM VOOR KINDERZORG EN GEZINSONDERSTEUNING) 

 

Van 2012 tot en met 2014 werden er met een groep van een zevental ouders, die regelmatig deelnemen 

aan onze activiteiten, drie CKG’s doorgelicht. Een aantal van deze ouders is als kind in contact geweest met 

een CKG en anderen hebben dan weer recente ervaringen met eigen kinderen. 

De doorlichtingen zijn gebaseerd op bezoeken en gesprekken met werkers van de verschillende  CKG’s en 

op de brochures die aan de ouders worden meegegeven als hun kind in de residentiële afdeling van één 

van de  CKG’s verblijft. De resultaten van deze doorlichtingen kan u vinden in ons projectboekje 

Doorlichting CKG.  Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning. Dit document is een bundeling en 

samenvatting van de resultaten die door deze oudergroep als belangrijk naar voren werd geschoven. 

  

 EEN PLEK VOOR @ 

 

Het project ‘Sterke Ouders’ werd in juni 2012 afgerond. Tijdens dit project werden nieuwe media gebruikt 

om het thema opvoeding in de oudergroep bespreekbaar te maken. Helaas duurde dit project maar zes 

maanden en verschillende ouders bleven met de honger zitten om verder aan de slag te gaan met 

computers of tablets. Deze vraag beperkte zich niet alleen tot de ouders van de oudergroep op 

woensdagnamiddag.  
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Vanuit deze vraag ontstonden de kiemen voor een nieuw project, namelijk ‘De ridders van de @penstaart’, 

waar, in samenwerking met Vormingplus Antwerpen, computerles werd gegeven aan geïnteresseerden. 

We merkten dat mensen in onze vereniging geen gebruik maken van het reguliere digitale aanbod in 

Antwerpen. De interne toeleiding naar dit project verliep ook niet altijd even gemakkelijk omdat de 

drempel zelfs binnen de vereniging voor velen te groot bleek te zijn. Deze computerlessen kenden 

gaandeweg een groot succes en een vervolgproject diende zich aan.  

 

Het project ‘Een plek voor @’ werd geboren begin 2014. De computerlessen werden voortgezet maar 

specifiek aan dit project was de samenwerking met de andere Antwerpse verenigingen waar armen het 

woord nemen. Mensen uit de andere verenigingen namen deel aan deze lessen en dat stimuleerde de 

kruisbestuiving tussen de verschillende verenigingen. In 2015 wordt dit project verder gezet en worden 

mensen verder toegeleid naar het reguliere aanbod in Antwerpen, namelijk de Webpunten. 

 

We hebben een traditie aan tweewekelijkse workshops opgebouwd: 

 

 Er is een redelijk vaste groep deelnemers, die telkens aangevuld wordt door sporadische 

bezoekers of nieuwe gezichten. 

 De onderwerpen worden twee keer per jaar door een deel van de groep zelf gekozen en worden 

ook door andere mensen gewaardeerd. 
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 Voor de vakantie hebben we de groep opgesplitst, zodat de beginners en de gevorderden een 

programma krijgen dat is aangepast aan hun eigen tempo.  

 Er komen steeds meer spontane vragen. De mensen uit de vereniging(en) zijn blijkbaar steeds 

meer bezig met nieuwe media. 

 Een kennismakingsworkshop in Recht-Op en PSC Open Huis heeft er voor gezorgd dat er 

regelmatig mensen uit die verenigingen naar de workshops komen. 
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 PEDAGOGISCH BURGERSCHAP 

 

Kauwenberg wil met het  werken met de gezinnen kansen creëren voor ouders en kinderen. Mensen die in 

armoede leven willen een gezinsleven “zoals iedereen”. Het kost de ouders soms enorm veel inspanningen 

en energie om een opvoedingssituatie te bereiken die door de gemiddelde burger als “normaal” 

beschouwd wordt, zoals bijvoorbeeld regelmatig op oudercontact gaan. 

 

Kinderen worden door ouders in armoede genoemd als de belangrijkste bron van energie en motivatie om 

door te zetten. Daarom werken we op verschillende manieren en in verschillende projecten aan het 

scheppen van een gunstig opvoedingsklimaat. Ondersteuning van de ouders komt de kinderen ten goede; 

dit vergroot het welbevinden van ouders en kinderen. Ouders kunnen hun leven beter organiseren met 

betrekking tot zichzelf en hun kinderen. Zo worden kinderen onder andere ingeschreven in de 

kleuterschool, er is betrokkenheid op de school door de ouders (deelname aan oudercontact, activiteiten 

in de school, deelname aan vrijetijdsactiviteiten voor kinderen..). 

 

Bij pedagogisch burgerschap wordt de nadruk gelegd op het samen opvoeden. In de leercontext die wij 

trachten te creëren tijdens de oudergroep op woensdagmiddag zijn ouders actor van hun eigen 

ouderschap. Ze worden daarin erkend en ondersteund. Daarnaast stimuleren we dat ze elkaar 

ondersteunen in elkaars ouderschap, niemand staat alleen.  
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Gelijklopend met hun kinderen hebben ouders in 2014 een proces afgelegd waarin de kinderen zowel als 

de ouders ondergedompeld werden in een bad van creativiteit en cultuurbeleving. Ouders ervaren hoe het 

is om zelf dingen te creëren, om scheppend bezig te zijn en om dit als groep aan het grote publiek voor te 

stellen. Zo werden hun glasramen en een zelfgemaakt rapnummer voorgesteld tijdens de opendeurdag 

van 26 november. 

 

De fierheid om te creëren, de positieve beleving van het groepsgebeuren en het gezinsgerichte aspect 

waarin verbinding is tussen wat de ouders en de kinderen doen, werkt empowerend. Hier ligt een 

motiverende kracht om stress te verminderen en om de ontwikkelingstaken zelf te blijven vervullen. 

Ouders leren zichzelf ontdekken waardoor ze meer zelfwaardengevoel opbouwen en verrijkende 

ervaringen opdoen. Dit komt elkaar en hun kinderen ten goede.  
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 FOCUSGROEP VILLERS 

 

Sinds haar ontstaan, biedt Gezinszorg Villers vzw gezinszorg aan bij gezinnen en ouderen die in armoede 

leven. De laatste jaren echter, is het aandeel van gezinnen en ouderen die in armoede leven binnen de 

organisatie sterk toegenomen. De situaties waarbinnen gezinszorg wordt aangeboden, worden ook steeds 

complexer. Het is niet altijd evident voor verzorgenden of maatschappelijk werkers om na te gaan wat nu 

de precieze noden en verwachtingen zijn en hoe deze gezinnen en ouderen het best ondersteund kunnen 

worden.  
In samenwerking met PSC Open Huis vzw, Recht Op vzw en Centrum Kauwenberg vzw organiseerde 

Gezinszorg Villers vzw een aantal gespreksrondes (via focusgroep), waarbij zowel gezinnen als ouderen 

die in armoede leven uitgenodigd werden hun visie en ervaringen ten aanzien van gezinszorg te delen. Uit 

deze gespreksronde werden samen met hen een aantal thema’s en prioritaire werkpunten gedestilleerd. 

Deelnemers aan de focusgroepen kregen vervolgens de keuze om verder deel te nemen aan een 

werkgroep, welke gedurende de rest van het project(jaar) 2-maandelijks samenkwam en stapsgewijs de 

thema’s en knelpunten verder uitwerkte onder begeleiding van de projectmedewerker, om uiteindelijk te 

komen tot een aantal concrete adviezen en verbeterstappen die binnen de diensten gezinszorg en de 

opleiding van verzorgenden kunnen worden toegepast. 
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Kinderwerking 
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 KINDERWERKING 

 

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. Dit realiseren 

we vertrekkende vanuit een eigen vrijetijdsaanbod, gekoppeld aan een thematische werking waarbij we 

elk jaar werken rond een bepaald thema. 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.  

 

Verder leiden we de gezinnen toe naar een divers aanbod vanuit het reguliere jeugdwerk.  

 

Centrum Kauwenberg werkt ook op wekelijkse basis met vele vrijwilligers. Zij maken een belangrijk deel 

uit van onze kinderwerking. Zij dragen bij aan de activiteiten, denken mee na over de werking met de 

nodige ondersteuning van de werker. 

 

Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat er een wisselwerking is tussen de kinder- en jongerenwerking 

en de volwassenenwerking. We vinden het heel waardevol dat de ouders betrokken zijn bij de projecten 

en activiteiten en dat ze weten wat er leeft in de verschillende groepen. Dit kan op verschillende manieren. 

In de eerste plaats vertellen de kinderen veel over de activiteiten. Daarnaast zijn er informatiemomenten 
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voor de ouders en toonmomenten die door de ouders ondersteund worden: de ouders helpen bij 

voorbereidingen, de uitvoering en de opruim. Verder is er ook veel ruimte voor individueel contact met de 

ouders voor en na de werking.  

 

 

 KINDERCLUB 

 

Elke woensdagnamiddag kunnen de kinderen (tussen 2,5 en 14 jaar) van de gezinnen die betrokken zijn 

bij de werking, naar de kinderclub komen. Er worden dan allerlei leuke en creatieve activiteiten gedaan in 

verschillende leeftijdsgroepen. Op het programma staan onder andere knutselen, koken, quizzen,…  In 

deze groepen wordt ook thematisch gewerkt. Het thema van het jaar vormt de rode draad doorheen de 

kinderclub en er wordt steeds toegewerkt naar een toonmoment. Deze methode zorgt voor een 

leefwereldverruiming bij de kinderen en op deze manier kunnen we dieper ingaan op diverse thema’s op 

maat van onze kinderen.  
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 TIENER – EN JONGERENWERKING: DE VERWENDAG 

 

Dit jaar werden onze jonge mama’s en onze jongeren in de watten gelegd op Moederdag. Door JCI 

Antwerpen @ de stroom, JOICO en ZEB werden we omgetoverd tot echte fotomodellen! Onze haren 

werden gekapt, we kregen make-uptips en een hele nieuwe outfit. Genoten hebben we er zeker van. 
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Projecten Kinderwerking 
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 CULTUURPROJECT 

 

Centrum Kauwenberg wil kinderen meer leren over en vertrouwd maken met kunst en cultuur. Dit door 

zelf te beleven maar zeker door te doen. We merken dat onze kinderen dit domein niet goed kennen. Ze 

beleven er wel plezier aan als we naar een museum gaan, deelnemen aan een workshop en dergelijke, 

maar ze zijn hierin niet thuis. We vinden het belangrijk om thema’s te kiezen die voor hen belangrijk zijn 

en zich lenen om tot een positief zelfbeeld te komen.  

 

Eerst maakten we kennis met het Museum voor Schone Kunsten. De kinderen gingen zelf aan de slag met 

de inspiratie die ze opdeden aan de hand van andere kunstwerken. Ze maakten een eigen creatie die werd 

tentoongesteld. Verschillende kinderen begonnen er met tegenzin aan, want ‘musea zijn toch maar saai’.  

Daar aangekomen, stonden 2 enthousiaste gidsen ons op te wachten.  Tijdens de rondleiding luisterden de 

kinderen geboeid.  Wanneer ze zelf aan de slag gingen, waren veel kinderen onzeker over hun eigen 

kunnen.  Aangemoedigd door de gidsen verdween de onzekerheid langzaam. Tijdens de vernissage waren 

alle kinderen trots op hun werken.  Enkele kinderen gidsten de aanwezigen rond in het museum.  Ze 

verzorgden ook de receptie.   

 

Voor het creëren van een groot kunstwerk, zijn we in zee gegaan met een kunstenares van ‘Het Ministerie 

van Fantasiebevordering’.  Zij bouwde samen met de kinderen een verhalenstad uit karton. Hierbij was 
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het belangrijk dat kinderen vanuit hun eigen ideeën en fantasie aan de slag gingen.  De Verhalenstad is 

tijdens onze opendeurdag tentoongesteld, samen met de andere resultaten van het cultuurproject.  

 

Naast deze twee grotere activiteiten, die verspreid werden over verschillende bijeenkomsten, werden er 

ook nog vele kleinere activiteiten georganiseerd. Zo volgden we uiteenlopende workshops, van action 

painting tot het zelf maken van een schimmentheater. Ook deden we veel culturele uitstappen, zoals de 

Kinderkunstendag.  

 

In 2015 blijft cultuur een thema waaraan we verder werken met de Kinderclub.  
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Hoogtepunten van 2014 
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 KAMP 

 

De kinderen van Centrum Kauwenberg vinden het belangrijk om er soms 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. Daarom zijn we dit jaar met de hele Kinderclub naar zee geweest!! Het was een zeer geslaagde 

driedaagse. We hebben deelgenomen aan activiteiten van het jeugdcultuurfestival dat plaatsvond in 

Oostende en we bezochten met enkele groepen de museumboot De Mercator. Maar met het goede weer 

hebben de kinderen ook veel genoten van zon, zee en strand. 
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 STARTDAG 

 

Op 13 september organiseerden we een startdag na de vakantie. We trokken een hele dag naar domein 

Hulgenrode met volwassenen, kinderen, vrijwilligers om de werking van Kauwenberg te bespreken.  Het 

thema was : In Kauwenberg telt iedereen mee. 

Met de denkgroep hadden we deze dag voorbereid. Aan de hand van vragen werd nagegaan hoe we met 

onze werking kunnen realiseren dat iedereen meetelt.  

Daarnaast werd in groepjes gediscussieerd over wat de erkenning betekent: een vereniging waar armen 

het woord nemen. Ook dachten we na  hoe wij werken aan de 6 criteria (cfr. p.2) 

 

In de namiddag maakt we samen tegels voor onze tegelmuur in Kauwenberg : iedereen telt mee.  
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 OPENDEURDAG 

 

Op 26 november zetten we 

onze deuren open voor mensen 

in armoede en hulpverleners 

om kennis te maken met onze 

werking. We toonden de 

projecten die we voorbije jaar 

gerealiseerd hebben. Het was 

een drukke dag, maar één waar 

we enorm trots op zijn. 
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 MUSIC FOR LIFE 

 

Dit jaar deden we ook mee aan de warmste week van Music for Life. We willen graag al onze sponsors 

bedanken! 
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 ANDERE  ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING MET MENSEN IN ARMOEDE 

 

 Adviesraad Opvoedingsondersteuning 
 Netwerk ontmoetingsplaatsen 
 STA-AN 
 USAB (Universitaire stichting Armoedebestrijding) 
 LOK (Lokaal Overleg Kinderarmoede) 
 OKIDO 
 Netwerk Kinderarmoede Antwerpen 
 Focusgroep Villers 
 Digibrug 
 Dienstverlening voor Digibeten (Samenlevingsopbouw) 
 Netwerk E-inclusie 
 De Loodsen 
 Netwerk Pedagogisch Burgerschap 
 Budget In Zicht (CAW Antwerpen) 
 Huizen van het Kind 
 Welzijnsoverleg Binnenstad 
 Collectief van verenigingen Partners van het algemeen verslag: Tijdens de Algemene 

Vergadering beslisten we om opnieuw te investeren in de samenwerking met het 
Steunpunt Armoedebestrijding in 2014 

 ATD Vierde Wereld: colloquium rond duurzame ontwikkeling 
 Grote samenkomsten APGA 
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 Netwerk tegen Armoede 
 Stop armoede nu 
 Ieders stem telt 
 Bevraging CAW Budgetbemiddeling 
 Interviews voor masterproef: Stigmatisering en armoede 

 

 

 SAMENWERKINGSVERBANDEN 

 

 Volwassenenonderwijs Pestalozzi 

 AP Hogeschool 

 De Touter 

 CKG De Kleine Vos 

 CAW Woonbegeleiding Noord 

 Vakantieparticipatie 

 Het Paleis 

 Hof ter Heide 

 OCMW Kansen voor Kinderen 

 Buurtsport Antwerpen 

 Vormingplus 
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 EXPOO 

 Koraal speelpleinen 

 De Speelkaravaan 

 Steunpunt vrijwilligerswerk 

 Peter Pan 

 De Noordpoel 

 Ministerie voor Fantasiebevordering 

 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 

 KDG Hogeschool 

 Sint – Ludgardis 

 Onze Lieve vrouw - college 
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 VORMING 

 

AP Hogeschool Vorming dialoogmethode 

AP Hogeschool Informatiemoment  

Bevraging  Studenten Sociaal Werk (KDG) ivm empowerment 

Vorming studenten Hogeschool Armoede en uitsluiting 

Vorming studenten Hogeschool KDG: armoede en 17 oktober 

Vorming studenten Hogeschool KDG: armoede en 17 oktober 

Vorming studenten Hogeschool KDG: Centrum Kauwenberg vzw/generatiearmoede 

Thuiszorg Vleminckveld Vorming 

Vorming studenten KDG Armoede en uitsluiting 

Vorming studenten AP Armoede en uitsluiting, Kauwenberg 

Vrijwilligersavond 

Elke Sanders: masterproef rond beeldvorming en 

stigmatisering 

Vorming studenten Hogeschool Armoede en uitsluiting, werking KB 
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 ALGEMENE INFORMATIE 

 

Naam:     Centrum Kauwenberg vzw 

Maatschappelijke zetel:    Korte Winkelstraat 1, 2000 Antwerpen 

Algemeen telefoonnummer:   03/232 72 96 

Algemeen mailadres:    info@kauwenberg.be 

Website:     www.kauwenberg.be 

Rekeningnummer:    BE32 7895 4899 9002 

Ondernemingsnummer:    418821650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@kauwenberg.be
http://www.kauwenberg.be/
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Met de steun van: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giften van privésponsors,  

 

En vele vrijwilligers! 


