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Hij is 14 en TADA-alumnus. 

Soms enerveert hij mij met zijn puberaal gedrag. Vaker is hij 
mijn held op duistere momenten.

Die bewuste zaterdag had ik geen zin in TADA. De lastige 
werkweek had mijn motivatie opgegeten. Tot hij het woord 
nam bij de dagopening in één van de TADA-klassen. Leeg-
geblust als ik was van het vele enthousiasmeren, laadde deze 
jonge energiebron mij vliegensvlug weer op.

Fier als een gieter vertelde hij de nieuwe horde leerlingen 
die mooie zaterdag over TADA én de alumni-werking. Zijn 
ogen blonken, toen hij de kleintjes in twee minuten vertelde 
over de leerrijke jaren die hen wachten. In zijn eigen woor-
den vertelde hij hoe belangrijk het is om te leren op jezelf  
en op je eigen kracht te bouwen. Hoe fijn is het om initiatief  
te durven nemen. Hoe de kleintjes de moed niet mogen 
opgeven, als ze het even beu zijn ‘het leven’. Hoe je erop 
moet leren vertrouwen dat ieder dipje in het leven voorbij 
gaat, want na regen komt zonneschijn. Sterk in zijn schoe-
nen, met rechte rug en energieke stem, gaf  hij zijn positieve 
kracht en enthousiasme door aan de kleintjes, maar vooral 
ook aan mij. 

Hij startte onlangs ook met theater, nadat hij bij TADA ont-
dekt had dat dit hem lag en hem energie/kennis opleverde. 
Het gevolg van zijn voorbeeldrol? Mensen worden blij van 
hem. Ook ik. Hij motiveert mij. Maakt mij trots en dankbaar. 
En zo is de TADA-cirkel rond. 

Het valt niet te bewijzen, maar ik geloof  dat zijn 
voorbeeldrol voor een stukje resultaat is van TADA. Zijn 
voorbeeldrol van ‘nu’, hebben we volgens mij  te danken 
aan uw voorbeeldrol van ‘gisteren’. Merci daarvoor. 

Drie jaar geleden was hij een kleine jongen met véél vragen 
die niet zeker wist of  TADA wel iets voor hem was. Ook 
zijn leerkracht twijfelde. Ik was overtuigd vanaf  minuut één. 

Na drie weken al was hij verslaafd aan TADA. Ik zag hem 
de voorbije drie jaren veranderen. Fysiek, maar vooral ook 
mentaal. Hij bloeide open. Werd steeds leergieriger, blijer,  
maar ook kritischer. Hij had het vervolgens een tijdje 
moeilijk. Als preburale, gelovige maar bewuste tiener 
worstelde hij met het vinden van zijn draai en identiteit. Niet 
eenvoudig in deze polariserende tijden. Dat konden wij toen 
– en nu soms nog – voelen bij TADA. Vandaag is hij evenwel 
een voorbeeld: een ondernemende adolescent die het 
goed doet op school en die vol motivatie, zelfvertrouwen 
en met hopen skills en kennis over zijn maatschappij en de 
eigen persoon in het leven staat. Hij zegt mij vertrouwen en 
motivatie te hebben, als hij ziet dat die mij ontbreekt. Hij 
durft  – terecht – de rollen om te keren. 

Energiebronnen en goeie burgers – zoals deze jongen – 
heeft onze maatschappij vandaag én morgen broodnodig. 
Dat weet u natuurlijk. Daarom bent u het voorbije jaar 
betrokken geweest bij TADA. Daarom ook ontvangt u dit 
jaarrapport. 

Bedankt voor uw engagement in 2015. Wij kijken alvast uit 
naar een mooie samenwerking in 2016. 

Nogmaals merci en veel leesplezier.  

Sofie Foets
Founding Director TADA

Empowerment 
DOOR JONGE HELDEN 
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Leadership, entrepreneurship en empowerment. Daarover 
gaat het bij ToekomstATELIERdelAvenir alias TADA. 
Moeilijke woorden om te meten, maar ze zijn wél key in het 
leven. Hij was die bewuste zaterdag voor mij de 
verpersoonlijking van die drie termen.

Hij is wel vaker een voorbeeld, ook op vlak van andere 
zaken zoals burgerschap, tolerantie of  bewust, kritisch 
nadenken en bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. 
Onlangs nog, toen hij de cartoon hieronder postte op zijn 
Facebookpagina. 

 
Geen typische post 
voor een jongen van zijn 
leeftijd. Of  toen hij me 
deze zomer zijn goede 
rapport toestuurde met 
de mededeling dat hij actie 
zou ondernemen om iets 
te doen aan zijn minder 
goede, schoolse score op 
het vak wiskunde. 
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Leerkracht Antonio Ponte
van basisschool Saint-Louis

Via vakken als ‘recht of  biochemie voor kinderen’, toont 
TADA wat later zoal in petto heeft. TADA inspireert en mo-
tiveert! TADA is zo een effectief  middel om kinderen ‘verder’ 
te doen kijken en ze te stimuleren in hun ontwikkeling. Meer 
zelfs, door demotivatie en leermoeheid te voorkomen, 
bestrijdt TADA  problemen als schooluitval preventief. 

Adil El Arbi
Filmregisseur en TADA-peter

Ik heb als gastdocent meegedaan aan het vak ‘cinema 
voor kinderen’ en ik vond TADA direct fantastisch, omdat 
de kinderen er naar waarde worden geschat. Ze krijgen 
hier perspectief  en hun zelfbeeld wordt opgekrikt. Dat is 
de max. Bovendien wordt er bij TADA een positieve dialoog 
aangegaan over generaties en culturele achtergronden 
heen, zit TADA in Brussel én is TADA tweetalig. TADA is 
met andere woorden geweldig, op mijn lijf  geschreven en 
ik wil de organisatie als TADA-peter graag helpen om zich 
bekend te maken bij het grote publiek! 

Gastdocent Chris Van Roey
CEO UBA

TADA is verrijkend, zowel voor de kinderen als voor 
de gastdocenten. TADA verplicht iedereen die eraan 
deelneemt om buiten de eigen ‘comfortzone’ te komen. 
Mijn vooroordeel ten opzichte van kinderen is vandaag 
veranderd: ik heb op deze mooie zaterdag geleerd dat kin-
deren me fascineren. Voor mij was TADA aanvankelijk ‘een 
opdracht’ waar ik met enige ‘angst’ aan begon. Nu ben ik 
blij dat ik toegezegd heb: TADA biedt zoveel voldoening en 
energie! Deze ervaring is voor herhaling vatbaar! 
Merci! 

Ouders van 
TADA-leerling Daryl

Dankzij TADA is de leerhonger van onze zoon enorm 
toegenomen! Wat hij leert bij TADA, vult Daryl nu aan met 
het spontaan bekijken van documentaires op Discovery 
Channel of  Arte. Het enige nadeel is dat wat hij leert op 
school, nu door hem soms als minder interessant wordt 
beschouwd in vergelijking met wat hij leert bij TADA. Het is 
daarom fijn dat TADA haar jonge deelnemers ook aanmoe-
digt zich in te zetten op de gewone school.  ‘De relevantie 
van leren en je best doen op school’ wordt duidelijker voor 
kinderen dankzij TADA. 

Geert Duyck
Managing partner van TADA’s launching 

partner CVC Capital Partners

Via de zaterdagse praktijklessen biedt TADA een open blik 
en vaardigheden als creativiteit, zin voor initiatief, doorzet-
tingsvermogen en veerkracht aan de kinderen. Wij geloven 
van bij het begin in TADA’s preventieve en intensieve 
aanpak van ervaringsgericht leren. Deze aanpak werkt, 
daarvan zijn wij overtuigd. Het onderwijsconcept van TADA 
is al jaren een succes in Nederland en is ook internationaal 
erkend als ‘best practice’. 

Veerle Naets 
Structureel TADA-vrijwilliger 

Kinderen leren bij TADA niet alleen de samenleving en 
arbeidsmarkt kennen, ze ontdekken ook zichzelf: waar ze 
goed in zijn, wat ze interessant vinden! Kennis van de eigen 
kracht, het eigen talent is cruciaal in het leven: het vergroot 
de kansen op een waardig en gelukkig leven!

Kevin
TADA-alumnus

Ik heb bij TADA zoveel geleerd. Enerzijds heb ik veel beroe-
pen ontdekt bij TADA. Anderzijds heb ik bij TADA geleerd 
om te delen met anderen, om mijn sterktes en talenten te 
omarmen en ze te durven tonen aan anderen. Wat ik ook 
geleerd heb, is om solidair te zijn, om goede vragen te le-
ren stellen, om respect te tonen, bijvoorbeeld ten opzichte 
van de gastdocenten of  juffen/meesters bij TADA. 

De 100% tweetalige (NL/FR) VZW Toekomst-
ATELIERdelAvenir (TADA) biedt aanvullend, 
motivatiegericht en maatschappij-oriënterend 
zaterdagonderwijs aan honderden kinderen uit 
Brusselse socio-economische aandachtswijken.  

Elke zaterdag van het schooljaar – gedurende drie 
schooljaren – krijgen de TADA-leerlingen plezante 
praktijkles van bevlogen professionals 
– vrijwilligers – uit allerlei domeinen van de arbeids-
markt, bijvoorbeeld van ondernemers, ingenieurs, 
koks of  journalisten. 

Via deze ervaringslessen en ontmoetingen met rol-
modellen moedigt TADA deze maatschappelijk kwets-
bare kinderen aan om de wereld/zichzelf te ont-
dekken en gemotiveerd te zijn. 

Met haar aanpak wapent TADA tegen demotiva-
tie en moedigt TADA haar deelnemers aan zich te 
ontplooien tot ondernemende individuen die vol 
zelfvertrouwen, veerkracht en met een hoop 
kennis en horizontale vaardigheden in het leven 
staan. 

Wat is 
            TOEKOMSTATELIERDELAVENIR?

Emir Kir
Burgemeester van Sint-Joost-ten-Node

Bedankt voor jullie dynamisme ten voordele van de vele 
kinderen en families uit Sint-Joost! TADA is een magnifiek 
project: wij zijn trots dat TADA gelanceerd is in Sint-Joost! 

Naoufel
TADA-leerling

Dank u juf  om mij ‘een tweede kans’ te geven, om te 
geloven in wat ik kan. Ik weet dat ik u het leven soms zuur 
maak en dat ik niet altijd evenveel respect toon, en dat 
spijt mij. Weet dat ik u heel dankbaar ben voor alles wat 
u doet, om in mijn kunnen te geloven en omdat wij naar 
TADA mogen komen. Wij leren en beleven hier héél veel! 



NAAR ANDERLECHT EN MOLENBEEK
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TADA 
IN 2015

Het concept van TADA bestaat al 18 jaar succesvol in 
Nederland, bij de internationaal geprezen ‘IMC 
Weekendschool’ (www.imcweekendschool.nl). Deze 
Nederlandse zusterorganisatie van TADA bereikte al 
meerdere duizenden maatschappelijk kwetsbare kinderen 
en experimenteert sinds 2013 ook met de introductie van 
‘weekendschoolonderwijs’ in enkele reguliere scholen. 

Sinds schooljaar 2012-2013 bestaat TADA in Brussel, 
meer bepaald in Sint-Joost-ten-Node, waar TADA 
ondertussen elke zaterdag 152 Nederlandstalige en 
Franstalige ketjes inspireert om zo onderwijsinstanties 
en families uit Sint-Joost een duw in de rug te geven.

Op zaterdag 10 oktober 2015 opende TADA een tweede 
antenne in het hartje van het Anderlechtse Kuregem. 
Gehuisvest in het schoolgebouw van ‘l’Institut Notre-
Dame’, startte TADA er in schooljaar 2015-2016 met twee 

Franstalige klassen (in totaal bijna zestig leerlingen), 
om tegen 2017-2018 uit te breiden tot een bereik van 
tussen de 150 en 180 kinderen per zaterdag.

Momenteel bereidt TADA de opening van een derde 
Nederlandstalige antenne in Molenbeek voor die 
zal aanvangen met een zestigtal TADA-leerlingen in 
januari 2016. Dit brengt het totale bereik van TADA in 
schooljaar 2015-2016 op meer dan 300 minderjarige 
deelnemers, een kleine veertig alumni incluis.

TADA zal ook in 2016 alles op alles zetten om uit te 
breiden: het doel is om tegen 2020 minstens 1000 
kinderen en jongeren uit Brusselse aandachtswijken te 
bereiken.
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TADA vierde in schooljaar 2014-2015 het afzwaaien van haar 
eerste groep oud-leerlingen uit Sint-Joost-ten-Node. Met 
een goedgevulde rugzak aan inspiratie en motivatie zetten 
deze oud-leerlingen in 2015 de stap naar het TADA-alumni 
netwerk ‘TADA For Life’. 

Dit netwerk biedt sporadische activiteiten aangepast aan 
de leeftijd van de alumni. Deze activiteiten gaan over school, 
werk, vrijetijdsbesteding of attitudes en vaardighe-
den. De bedoeling van deze activiteiten is om de TADA-alum-
ni betrokken te houden en ze tegelijkertijd extra kansen te 
bieden op ontplooiing. In 2015 kwamen tijdens diverse ateliers 
o.m. thema’s aan bod als ondernemerschap,  omgaan met sek-
sualiteit, digitale en taalvaardigheid, vrijwilligerswerk bij TADA, 
kennis van ons Brussels Hoofdstedelijk Gewest, mindfullness 
en sport en beweging. 

ALUMNI-NETWERK ‘TADA FOR LIFE’ 

‘TADA For Life’ biedt ook een  online platform  waar 
TADA-alumni, TADA-medewerkers, TADA-vrijwilligers en 
TADA-partnerorganisaties met elkaar kunnen communice-
ren, om wederzijds blijvend te inspireren/motiveren. Via dit 
netwerk kunnen alumni ook op zoek naar steun van 
vrijwilligers bij studieproblemen, of  hulp bij de zoektocht naar 
bijvoorbeeld een studentenjob of  stage. 

Alumni kunnen tot slot via het netwerk  ‘iets terug doen’ 
voor TADA. Alumni komen bijvoorbeeld terug op zaterdag 
als vrijwillig begeleider in de klassen. Of  ze worden betrokken 
bij voorlichting over TADA aan diverse geïnteresseeren. De 
verkozenen uit de alumniraad worden bovendien betrokken 
bij de organisatie van activiteiten voor oud-leerlingen 
en zijn verantwoordelijk voor het vertolken van de stem van 
alle alumni bij de TADA-alumnicoördinator. Op lange termijn 
is het de bedoeling dat de alumni bij TADA terugkeren als 
gastdocent, om zo een voorbeeld te zijn voor de jongere 
generatie! 
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ONDERZOEK NAAR DE IMPACT VAN TADA

Wat is de impact van TADA op haar 
deelnemers? Dit is een vaak gestelde en 
pertinente vraag. Een éénduidig antwoord 
bestaat niet, zo blijkt. TADA’s 
‘multiple-layer-approach’ wordt 
unaniem als positief ervaren, maar het 
positieve effect uit zich klaarblijkelijk op 
verschillende manieren. 

Sommige TADA-leerlingen gaan dankzij 
TADA bijvoorbeeld beter hun best doen 
op de gewone school, omdat ze de rele-
vantie van leren en ‘zich inzetten voor later’ 
sinds TADA beter begrijpen en apprecië-
ren. Het is ook logisch dat kinderen dankzij 
TADA méér weten over de maatschappij 
en zichzelf: elke zaterdag opnieuw mo-
tiveert TADA hen om onze maatschappij, 
arbeidsmarkt én de eigen persoon – de 
eigen talenten en interesses – te ontdek-
ken, maar liefst drie schooljaren lang. Vaak 
horen we ook dat TADA-leerlingen zich 
toleranter opstellen ten opzichte van ‘de 
andere’ of  in vergelijking met hun leeftijds-
genoten enthousiaster in het leven staan, 
met méér initiatiefzin ook, met kritischer 

denk- en doorzettingsvermogen of  méér 
zelfvertrouwen en zelfkennis. ‘Empowe-
red’, met andere woorden.

Om een overzicht te krijgen van deze en 
andere effecten is TADA in 2015 gestart 
met een poging tot het ‘meten’ van deze 
verschillende effecten. Een eerste mas-
terthesis verscheen in juni 2015. Deze 
zette vooral in op praktijkobservaties 
en kwalitatief onderzoek, naast het 
kwantitatief  opvolgen van enkele kritieke 
prestatie-indicatoren: een stijgend aan-
tal TADA-leerlingen bereikt, een beperkte 
uitval (minder dan 10% per schooljaar) en 
beperkt absenteïsme op zaterdag (minder 
dan 15%).  

In deze masterthesis is de impact van 
TADA vooral indirect bekeken: door de 
ogen van of  via de perceptie van zoveel 
mogelijk betrokkenen bij TADA: kinde-
ren, alumni, ouders, leerkrachten van 
deelnemende scholen, gastdocenten en 
anderen. Via feedbackformulieren en 
diepte-interviews met zo veel moge-

lijk ‘stakeholders’ werd onderzocht welk 
effect TADA heeft op bedoelde en 
onbedoelde begunstigden. Deze thesis 
is op verzoek verkrijgbaar en is een aanzet 
tot vervolgonderzoek naar de effecten 
op het doelpubliek en de samenleving dat 
in samenwerking met Vlerick Businesschool  
wordt uitgevoerd vanaf  2016. 

Omdat de uitbreiding van TADA geen 
afbreuk mag doen aan de kwaliteit van 
TADA, is TADA sinds kort gestart met 
aanvullende trainingen voor haar peda-
gogische medewerkers en interne ins-
pectie op zaterdag in de TADA-klassen 
ten voordele van kwaliteitsbewaring 
en -verbetering. Conceptontwikkeling 
en effectonderzoek naar de impact van 
weekendschoolonderwijs is ook al jaren-
lang uitgevoerd door zusterorganisatie IMC 
Weekendschool in Nederland. Hiervan 
leert TADA uiteraard. Voor meer infor-
matie over het effectonderzoek bij IMC 
Weekendschool: info@weekendschool.nl.
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Hoogdagen in schooljaar ‘14 - ’15 

Marketeers, ondernemers, verpleegkundigen, journalisten, vrachtwagenchauffeurs, 
advocaten, dokters, (bio)chemici, procureurs, ingenieurs, metsers, politieagenten, 
grafisch designers, politici, koks, kinesitherapeuten, ICT-geeks, bankiers, architecten, 
fotografen, consultants, werfleiders, acteurs en stylisten.  Méér dan 500 gast-
docenten inspireerden in schooljaar 2014-2015 de TADA-kinderen! 

De kinderen leerden hoe een ziekenhuispatiënt te wassen, gingen op reportage en 
maakten een aanzet tot een businessplan dankzij tal van ondernemers. Ze trokken 
met behulp van biomedici DNA uit fruit, kookten biofood aan de zijde van mees-
terchef  Wim Ballieu, ontdekten welke technieken ingenieurs in het achterhoofd 
houden bij het bouwen van bruggen en beseften dankzij het vak recht dat gelijk 
hebben niet noodzakelijk hetzelfde is als gelijk halen. Ze leerden wat rente is en hoe 
geld circuleert in onze economie, dat iets zelden helemaal zwart of  wit is, dat ICT de 
toekomst van de samenleving zal bepalen. Ze hebben over onderwijs en mobiliteit 
gedebatteerd met ministers Hilde Crevits en Pascal Smet, leerden logo’s ontwer-
pen met de hulp van getalenteerde grafische designers en hielden verkoopspraatjes 
als doorwinterde marketeers. Ze leerden robots programmeren en gingen aan de 
slag met lasercutters en 3D-printers. Ze ontwierpen de ideale stad en het ideale 
huis voor een fictieve klant en leerden uit te kijken voor gevaar op een bouwwerf.  
Enzovoort! 

De kinderen hebben kortom geleerd, geproefd, gelachen, geprobeerd, 
gedurfd, getwijfeld, gezocht, geploeterd, gezucht, gepresenteerd en 
zichzelf/de samenleving/elkaar ontdekt. 

Allemaal dankzij u! 
Merci! 
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 - 14u15 - 

Het buffet gaat open, spannend! De gasten schuiven met veel 
plezier meerdere keren aan, en aan de grote mooi gedekte 
tafel leren de gasten elkaar kennen. De sfeer zit er goed in. 
Ook de kinderen gaan aan tafel en proeven hun zelfbereide, 
gezonde gerechten.

- 13u00 - 

Als de gerechten gemaakt zijn, is het tijd om de zaal in gereed-
heid te brengen voor de gasten. De ene groep zorgt voor een 
piekfijne tafel, een andere groep ontvangt de TADA-klanten 
in stijl, een laatste groep schrijft de menukaart op het grote 
krijtbord.

- 13u30 -

Ondertussen krijgen de kinderen de knepen van het vak ‘klant-
vriendelijke bediening’ onder de knie. Niet gemakkelijk, maar de 
kinderen slagen erin!

- 15u00 -

De dag zit erop. Met een cadeautje bedanken we de gastdocen-
ten en de gasten. Merci en tot volgend jaar misschien, Christel 
en team! 

 

-14u00 -

De gasten komen toe. De kinderen nemen hun jassen aan, 
brengen ze naar hun plaats en heten iedereen welkom.
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- 11u00 -

Eigenares en chefkok Christelle en het team van gastdocenten 
verwelkomen de kinderen en leggen het doel van de dag uit: 
houd vandaag dit restaurant open. Maak een buffet, dek de 
tafels, onthaal en bedien de gasten. ‘TADA Chef ’ gaat van start!

- 11u30 tot 13u00 -

Met behulp van de professionele gastdocenten leren de kin-
deren verschillende biogerechten klaarmaken: quinoasalade, 
soezen, gecarameliseerde groenten, fruitsalade, granola,…

Een zaterdag met de TADA-kinderen 
op stap: TADA Chef!

Elke zaterdag – en dat drie schooljaren lang – krijgen de 
TADA-kinderen les van gepassioneerde vrijwilligers uit een 
breed scala aan vakgebieden. Er komen artsen, fotografen, 
acteurs, psychologen, advocaten of ondernemers op bezoek. 

Elke klas werkt enkele zaterdagen rond een bepaald thema, 
zoals bijvoorbeeld ‘constructie’ of ‘financiën’ voor kinderen.
Via interactieve workshops en ervaringsleren, ontdekken de 
kinderen de essentie van dat thema. Er is aandacht voor de 
maatschappelijke relevantie van het domein, de beroepen en 
studies die eraan gelinkt zijn, en de compententies en atti-
tudes eigen aan de sector of het beroep.

Een lessenreeks eindigt telkens met een knaller van formaat: 
een uitstap naar een werkplek binnen het domein, waar de 
kinderen vervolgens zelf aan de slag gaan.

Hiernaast vindt u het fotoverslag van zo’n ‘kers-op-de-taart-
dag’: een TADA-klas hield als afsluiter van de lessenreeks 
‘Horeca voor kinderen’ het brunchrestaurant Henri & Agnes 
open. Voor één dag werd het restaurant omgetoverd tot 
TADA Chef!
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TADA in the picture 
TADA betrekt alle belanghebbenden graag via tal van communica-
tiemiddelen. Via de website, nieuwsbrieven, brochures en het 
jaarverslag houden wij ondertussen  duizenden geïnteresseerden op 
de hoogte van onze activiteiten en de vooruitgang die TADA maakt. Via 
onze sociale media – Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube – 
gaan wij voor interactie! Als u de volgende keer bij TADA langskomt, 
mag u altijd de hastag ‘#TADAROCKS’ gebruiken, zo verzamelen wij 
spontaan uw directe feedback! Op de Facebookpagina zijn wekelijks fo-
to’s te vinden van de lessen, het YouTubekanaal van TADA herbergt tal 
van audiovisuele reportages, gemaakt door TADA zelf  en van diverse, 
externe media.

Bekendheid bij het grote publiek verruimt het maatschappelijk 
draagvlak voor en het netwerk van TADA. De traditionele media 
hebben hier sterk aan bijgedragen in 2015. In tal van kranten (zoals o.m. 
in ‘De Standaard’, ‘Metro’, ‘La Dernière Heure’ en ‘Le Vif ’) en bladen 
(zoals ‘Story’ en ‘Brussel deze Week’) verschenen reportages over 
TADA, evenals op radio (‘RTBF’) en televisie (‘VRT’ en ‘TV Brussel’).

TADA neemt ook deel aan het maatschappelijk debat over thema’s 
als onderwijs, ondernemerschap, integratie en filantropie via deelname 
aan conferenties en colloquia. Zo sprak stichtster Sofie Foets in 
2015 onder meer op de Europese Conferentie van P&V over vroegtijdig 
schoolverlaten en jeugdwerkloosheid, en bij Markant over ondernemer-
schap.  

Trots op mijn collega’s. Samen inspannen 
voor mooie en grootse toekomst voor elk 
kind #TADArun

@willems_sonja

City society involvement, ook in onderwijs. 
Het succesvolle recept van 
@ToekomstAtelier in #brussel.

@astriddegroeve

The future is bright! Inspirerende dag bij 
@ToekomstAtelier

@timverheyden

Yes, you can. Vurig betoog @SFoets voor 
‘positive emotions & ownership’ in wet. 
com. @ToekomstAtelier prachtig 
praktijkvoorbeeld!

@IsoldeBuysse

Zeer interactief «les» gegeven bij 
@ToekomstAtelier. Onze toekomst was 
aanwezig en zit boordevol talent! Soms 
smelt je gewoon...

@crevits

Amazing experience at #TADA today. 
What a feeling. 
Thanks @ToekomstAtelier and 
@BainBrussels..! #makeadifference

@JelleDhaen

@ToekomstAtelier is a bit like chocolate: 
once you have the taste of it, you always 
want more!  #loveit

@Hgronzy

Trots op onze zustersschool 
@ToekomstAtelier in #België #Brussel 

@Weekendschool

Teaching 11-13-year-olds about attention 
#tadarocks @ToekomstAtelier awesome 
experience.

@Bert_De_Smedt

Proud to launch new sessions on financial 
education @ToekomstAtelier @AXAin-
Belgium

@Dina_Iosifidis



T A D A  W E E T J E S

32 basisscholen uit Sint-Joost-ten-

Node, Kuregem en Molenbeek worden in 

schooljaar 2015-2016  ondersteund door 

TADA!  
2161 Facebooklikes 

fb.com/toekomstatelierdelavenir
91 keer in diverse media 20.000 bezoekers 

op onze website

O V E R  C O M M U N I C A T I E
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TADA IN CIJFERS

O V E R  T A D A - G A S T D O C E N T E N

TADA telt meer dan 500 gastdocenten per schooljaar 

en 100-en andere vrijwilligers! 9 op 10 komt 

jaarlijks terug of raadt TADA aan bij vrienden/collega’s! 

Merci!

van alle ouders die actief  zijn op 
de arbeidsmarkt, beoefent een 
beroep waarvoor geen diploma 
of  louter een diploma ‘secun-

dair onderwijs’ is vereist

O V E R  T A D A - F A M I L I E S

van de TADA-leerlingen/alumni 
heeft minstens 3 broers of 

zussen

van alle ouders of  voogden 
van de TADA-leerlingen/alumni 

is niet actief op de 
arbeidsmarkt 

O V E R  T A D A - K I N D E R E N

van de TADA-leerlingen/alumni 
is van Noord-Afrikaanse 
origine

 
kinderen of families worden ondertussen bereikt door TADA. 
Vanaf januari 2016 komen er daar een zestigtal bij wat het totaal 
zal brengen op meer dan 300 jonge deelnemers in 2015-2016, 
alumni incluis.
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3 
antennes zal TADA tellen in schooljaar ‘15 -’16...
door de uitbreiding naar Kuregem en Molenbeek. 
In schooljaar ‘14-’15 had TADA één antenne in 
Sint-Joost-ten-Node. 

TADA bestaat dankzij 10-tallen 

grote partners en 100-en filantropen. 

Merci! Talloze organisaties en mensen raakten 

geïnspireerd door TADA! 



23

Bij TADA krijg ik ideeën over welke beroepen 
ik later zoal zou kunnen doen. Ik had altijd 
al veel vragen over de wereld! Bij TADA kan 
ik die nu stellen en krijg ik antwoorden op 
al mijn vragen! Ook leer ik bij TADA om na 
te denken en te kijken naar mezelf, leer ik 
samenwerken met anderen, enzovoort. Ik ben 
blij om naar TADA te komen elke zaterdag.
TADA maakt me gelukkig!  

Melek, leerling TADA

TADA doet hem echt goed! We merken een 
grote impact op zijn kennis. Thuis is hij het die 
ons nu dingen aanleert... Zaken die hij geleerd 
heeft bij TADA.

Mama van TADA-leerling Yigit

De workshops, de bezoeken aan bedrijven en 
beroepen, de interviews,... TADA zorgt ervoor 
dat de leerlingen verder leren denken dan 
voordien. Hun wereld stopt nu niet meer aan 
de Madoutoren: ze zijn wereldburgers!

Maarten Delen, leerkracht op 

basisschool ‘Ten Nude’

TADA biedt kinderen ervaringen die wij als 
school vaak niet kunnen geven. Ik vind het 
een fantastische organisatie.

Lien, leerkracht op 

basisschool ‘Klavertje Vier’

Zij  TADA
TADA is naast een praktijkgerichte weekendschool vooral een inspire-

rende ontmoetingsplaats. Volwassenen die hun (professionele) dromen 

verwezenlijkt hebben en kinderen die op het eerste gezicht weinig kansen 

hebben om dat te doen, schudden elkaar bij TADA wekelijks de hand. Wie 

zijn al die mensen die achter TADA zitten?  

TADA-kids (en hun families/scholen)
Tijdens het weekend één extra dag naar school van je tiende tot je dertien-
de? Dat klinkt misschien saai, maar daar zijn de TADA-tieners het niet mee 
eens. Zij engageren zich vrijwillig om drie schooljaren lang elke zaterdag 
‘weekendschoolles’ te volgen. Ze doen dit met volle goesting. Ze willen de 
samenleving en de professionele wereld ‘van de grote mensen’ maar al te 
graag ontdekken.

De TADA-kinderen gaan tijdens de week naar tientallen diverse scholen, 
waarmee TADA een dichte relatie tracht te onderhouden. Meer informatie 
over welke scholen precies meedoen aan TADA, is te vinden op onze web-
site: www.toekomstatelierdelavenir.com. Al deze scholen liggen relatief  dicht 
bij de scholen waar de TADA-activiteiten doorgaan op zaterdag: ‘Sint-Joost-
aan-Zee’ in Sint-Joost-ten-Node, ‘l’Institut Notre Dame’ in Anderlecht en 
‘De Knipoog’ vanaf  januari 2016 in Molenbeek. 

De vraag naar ‘een plaats’ bij TADA is véél groter dan het aan-
bod. Om de schaarse plaatsen bij TADA ten volle te benutten, peilt TADA 
tijdens de uitnodigingsrondes op de scholen naar: 

• De motivatie en interesse van de kinderen om deel te nemen aan TADA
• De toegang van de kinderen tot buitenschoolse activiteiten met focus op 

‘empowerment’
• De algemene, sociaal-economische thuis- en gezinssituatie  
• De school versus thuistaal en het opleidings- en tewerkstellingsniveau 

van de ouders 

Tussen de gemotiveerde en geschikte kandidaten, loot TADA de plekken uit, 
met quota per geslacht en school. Het spreekt voor zich dat de ouders of  
voogden van de kinderen moeten instemmen met deelname. In dit kader zet 
TADA hard in op ouderbetrokkenheid. 



Werken met de kinderen van TADA was een 

rijke ervaring. Ik werd er me nog meer van 

bewust hoe diep onze kinderen beïnvloed 

worden door wat ze horen in het nieuws, hoe 

dit hen beroert en ook allerlei emoties teweeg 

brengt. Vrede en verdraagzaamheid en een 

ruimere blik hebben, start bij onze kinderen. 

Daarom is TADA ook belangrijk! Ik was 

aangenaam verrast hoe snel de TADA-leer-

lingen erin slaagden om luistervaardigheden 

aan de dag te leggen, hoe geïnteresseerd 

ze deelnamen aan een gesprek waar hun 

mening au sérieux genomen werd. 

Liselotte Baeijaert, gastdocent bij 

de ééndagsworkshop ‘conflictbe-

heersing en samenwerking’

Deze zaterdagmorgen aangekomen na een 

lange werkweek. Van zodra ik in de klas 

binnenstapte een enorme boost gekregen.  

Deze manier van werken is intensief  maar 

oh zo persoonlijk en efficiënt. Een enorme 

meerwaarde voor de kinderen maar evenzeer 

voor de gastdocent. De energie en levens-

vreugde/wijsheid die je hier uit haalt is 

enorm. Een ‘must do’ voor iedereen! 

Helmut Platteau, gastdocent bij het 

TADA-vak ‘Financiën’

Kinderen leren wat ‘psychologie’ inhoudt: 

Geen betere manier om mijn weekend te 

spenderen dan met deze knappe koppen! 

Dank u TADA voor deze onvergetelijke erva-

ring! Keep up the good work!  

Ivana Vranjes, gastdocent bij het 

TADA-vak ‘Psychologie’

Magnifiek project dat ‘samenleven’ bevor-

dert, terwijl kinderen geïnspireerd worden! 

Vincent Lefere, Voorzitter 

Rotary-club Sint Genesius-Rode 

in schooljaar 2014-2015

Gastdocenten en vaste vrijwilligers 
Een centrale rol bij TADA is weggelegd voor de gastdocenten. Stuk voor stuk zijn het 
bevlogen mensen, die belangeloos tijd vrij maken om gedurende één of  twee zaterdagen 
per jaar de TADA-kids iets bij te brengen over hun vak/passie. Samen met het TADA-team 
gieten zij hun expertise voor een bepaald domein in praktijkgerichte workshops op 
kindermaat. 

Ook telt TADA talloze vaste vrijwilligers, mensen die op wekelijkse of  maandelijkse 
basis een handje toesteken op diverse wijzen: bij zaken als logistieke ondersteuning, 
huiswerkbegeleiding, en dergelijke.

Wie één voet bij TADA binnenzet, is vaak voorgoed verkocht. Maar liefst 9 op de 10 
gastdocenten vindt de ervaring voor herhaling vatbaar en raadt vrienden of  collega’s aan 
om deel te nemen aan TADA. Alle vaste vrijwilligers zeggen energie te krijgen van de 
TADA-kids.

TADA is de grote groep vrijwilligers die de lessen op zaterdag of  de algemene werking  
ondersteunen ontzettend dankbaar. Het vervult ons met enige trots dat ze ondertussen 
met teveel – vele honderden – zijn om op te noemen. Aan iedereen een welge-
meende merci vanuit het diepste van onze TADA-ziel! 
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TADA-alumni
TADA-alumni zijn kinderen die het traject van drie schooljaren 
bij TADA hebben afgerond en toegang hebben gekregen tot het 
alumninetwerk ‘TADA For Life’. In 2015 telt TADA 37 alum-
ni. De alumni zijn momenteel gemiddeld 14 jaar en zitten over het 
algemeen in het tweede middelbaar secundair onderwijs, verspreid 
over diverse scholen. De alumni krijgen sporadisch activiteiten 

Ik vond TADA super! Ik heb hier veel geleerd 

en vrienden gemaakt. Ik ben socialer, 

zelfstandiger en veel gedisciplineerder 

geworden. Op die drie jaar ben ik maar twee 

keer niet kunnen komen omdat ik doodziek 

in bed lag. Als alumnus wil ik me graag 

blijven inzetten als vrijwillig begeleider om 

de kleintjes bij TADA bij te staan. Ik ben ook 

trots, want ik ben één van de vier verkozen 

vertegenwoordigers van de alumniraad gewor-

den. Daardoor mag ik in de toekomst mee 

nadenken over hoe TADA beter te maken en 

mag ik TADA-activiteiten voor de alumni op 

poten zetten! 

Oud-leerling Kamilia

Bij TADA heb ik véél geleerd. Het was zoda-

nig leuk dat ik zonder het te weten leerde.

Oud-leerling Abdullah

Vroeger zei ik alles wat ik wou, maar door 

TADA heb ik geleerd om eerst na te denken 

voor ik iets zeg, om samen te werken, want 

je kan mensen kwetsen als je zo maar om 

het even wat zegt. Nu heb ik ook veel meer 

discipline, vroeger totaal niet.

Oud-leerling Youssef

Dina was een gesloten, verlegen kind voor ze 

naar TADA ging. Sinds TADA is ze open-

gebloeid! Ze stelt zich vragen over allerlei 

dingen. Ze durft ook véél meer! Vroeger was 

ze teruggetrokken. Nu uit ze haar mening!

Moeder van oud-leerling Dina

TADA is het beste wat mijn dochter ooit is 

overkomen! Sinds TADA zet Caroline zich 

beter in op school, is ze enthousiaster en 

weet ze veel meer over de maatschappij! 

Merci TADA!

Moeder van oud-leerling Caroline

Ik waardeer TADA enorm omwille van de 

impact die TADA heeft gehad op mijn dochter, 

Teresa. Een migratieverleden hebben, veroor-

zaakt tal van uitdagingen die er soms voor 

zorgen dat migranten afzien van het hebben 

van grote dromen om het eigen potentieel te 

ontwikkelen en op termijn terug te geven aan 

de maatschappij. TADA, jullie zagen een nood 

en handelden om onze kinderen te tonen welk 

immens potentieel ze hebben. Ik zal TADA mijn 

leven lang dankbaar zijn omdat jullie mijn kind 

versterkt hebben: jullie moedigden Teresa aan 

om groots te dromen en zetten haar op weg 

om hard te werken... Op weg naar de realisatie 

van haar dromen. Stop nooit met jullie goede 

werk alstublieft. Dank u aan iedereen die TADA 

mogelijk maakt! 

Moeder van oud-leerling Teresa

aangeboden ten voordele van hun verdere ontwikkeling. De 
meeste alumni komen ook vrijwillig terug in de klassen om de 
kleintjes te begeleiden. Ze ondersteunen de pedagogisch coördi-
natoren bijvoorbeeld bij excursies op de werkplek. Nu al zijn ze 
een voorbeeld voor hun jongere TADA-genoten!



Sofie Foets

Jacques de Vaucleroy

Jean Mossoux Isabelle Callens

Geert Duyck

Bestuur
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In de Raad van Bestuur van TADA zetelen Geert Duyck (mana-
ging partner van CVC Capital Partners), Isabelle Callens (professor 
UCL en directeur public affaires en communicatie bij Ores), Jean 
Mossoux (expert op vlak van de ontwikkeling van familiebedrijven en 
non-profitinitiatieven/schrijver), Jacques de Vaucleroy  (member 
of  the management committee, Axa Group) en gedelegeerd bestuur-
der Sofie Foets. 

De ‘Advisory board’ verzamelt allerlei vrienden/ambassadeurs van 
TADA op informele wijze. De leden van deze board worden indivi-
dueel gecontacteerd bij relevante vraagstukken. Hierin zetelen onder 
meer Heleen Terwijn (Founding Director IMC Weekendschool), 
Olivier Willockx (CEO BECI) en Taoufik Amzile (voorzitter ABMP). 
Ook de grote partnerorganisaties van TADA worden dicht betrokken 
bij de organisatie van TADA en kunnen hun mening uiten, al dan niet 
via de ‘Advisory board’. 

Géraldine Dantin 
Pedagogisch coördinator (Sint-Joost-ten-

Node) en Office manager

Adélie de Gerlache
Locatiemanager 

(Anderlecht)

Sofie Foets
Directrice of  gedelegeerd 

bestuurder

Medewerkers 
De groei van TADA met nieuwe antennes 
en een alumni-werking vanaf  2015 heeft het 
TADA-team doen uitbreiden. Op het cen-
trale niveau bepaalt de ‘Founding director’ 
(1FTE)  – samen met het bestuur van de 
VZW – de strategie, terwijl de directrice ook 
de lead heeft op zaken als fondsenwerving, 
communicatie en algemeen beheer van de 
VZW TADA. Op het centrale niveau opere-
ren sinds schooljaar 2015-2016 daarnaast een 
Office Manager (0,5 FTE), een Com-
municatiemedewerker (0,3FTE) en een 
Onderzoeksmedewerker (0,5 FTE). 
Ook de locatiemanagers van de drie antennes 
ondersteunen het centrale niveau op diverse 
vlakken zoals fondsenwerving en administra-
tief  of  logistiek beheer.

De Locatiemanagers, Pedagogisch 
Coördinatoren en Assistenten (7,15 
FTE in totaal) staan in voor de praktische 
en inhoudelijke organisatie van de zaterdagen 
voor de leerlingen én alumni. De locatiema-
nagers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van TADA op het pedagogische terrein bij 
de drie antennes in Sint-Joost, Anderlecht en 
Molenbeek. De pedagogisch coördinatoren, 
de alumnicoördinator en de pedagogisch 
assistenten zijn de lijm tussen de TADA-leer-
lingen en gastdocenten. Zij zorgen voor 
vertrouwen in de relaties tussen iedereen 
die verbonden is aan TADA op zaterdag. De 
kwaliteit  en nauwe samenwerking met de 
gastdocenten staan hierbij centraal. Ook het 
onderhouden van een hecht contact met de 
TADA-kids en hun ouders valt onder deze 
functie. 

tou

Eef Verbeke
Locatiemanager 

(Sint-Joost-ten-Node)

Maarti De Vleeschauwer
Pedagogisch coördinator (Sint-Joost-ten-

Node) en Onderzoeksmedewerker

Emilie De Brabandere
Alumnicoördinator

Jolien Pauwels
Pedagogisch coördinator (Sint-Joost-ten-

Node) en Communicatiemedewerker

Emilie Vervust
Pedagogisch coördinator 

(Sint-Joost-ten-Node)

Alice Govaerts
Pedagogisch coördinator 

(Sint-Joost-ten-Node) 

Antoine Delhasse
Pedagogisch assistent 

(Anderlecht)

Sven Moens
Locatiemanager 

(Molenbeek)



INVESTEREN VAN CENTEN

Structurele partners

TADA gaat met haar structurele, finan-
ciële partners samenwerkingsconven-
ties van minimum 3 schooljaren aan: 
de duur van één curriculum. Structurele 
partners steunen TADA met significante 
bedragen en op lange termijn. Zij genieten 
bijzondere privileges als dank voor hun 
cruciale steun aan TADA. De structurele 
TADA-partners worden bijvoorbeeld ver-
meld via diverse TADA-media of  ze worden 
door de inzet van vrijwilligers betrokken 
bij TADA-zaterdagen. Bovendien worden 
ze jaarlijks uitgenodigd op TADA-eve-
nementen zoals de diploma-uitreiking of  
partnerevents. De ‘launching partner’ van 
TADA is CVC Capital Partners.

Ad hoc partners

Ad hoc partners zijn organisaties die 
jaarlijkse of eenmalige giften doen, 
bijvoorbeeld door een award uit te reiken 
aan TADA of  door een benefiet te 
organiseren voor TADA: een marathon, 
bedrijfsfeest, golftoernooi, galadiner, noem 
maar op. 

In schooljaar 2014-2015 werden twee 
enorme evenementen ten voordele van 
TADA georganiseerd door twee 
belangrijke ad hoc partners. Zo orga-
niseerde de Rotary Club van Sint-Ge-
nesius-Rode in maart 2015 een prachtig 
galadiner met als eregast niemand minder 
dan Toots Thielemans. Op zondag 31 mei 
2015 liepen zo’n 500 sportievelingen zich 
dan weer in het zweet voor TADA tijdens 
de 20km van Brussel. De overgrote meer-
derheid waren sportieve advocaten van 46 
nationale en internationale advocatenkan-
toren die samen de krachten bundelen om 
als één team deel te nemen aan de 20km 
door Brussel in het kader van de ‘Legal 
Run’.

Giften van 
andere TADA-vrienden

TADA ontvangt ook steeds vaker giften 
van individuen of kleine organisaties/
verenigingen die hun naam niet bekend 
wensen te maken. TADA is zéér blij met 
de donaties van deze filantropen, groot 
en klein. 

De initiatieven die voortvloeien uit enga-
gement of  persoonlijk commitment zijn 
hartverwarmend en té talrijk om op te 
noemen: het gaat om modeshows, verjaar-
dags- of  huwelijksfeesten, schoolwedstrij-
den enzovoort. Bedankt aan alle trouwers, 
jarigen, sportievelingen,... Voor jullie steun 
aan TADA in 2015! Ook dankzij jullie kan 
TADA méér kinderen de wereld doen 
ontdekken! 

Giften vanaf 40 euro aan TADA zijn fiscaal aftrekbaar, 
dankzij erkenning van de VZW TADA door het Minis-
terie van Financiën. U kan uw bijdrage rechtstreeks 
storten op onze bankrekening BE05 0017 4290 3575. 
Als u een fiscaal attest wenst, verzoeken wij u dit te 
vermelden in de mededeling, samen met uw naam, 
voornaam en adres. Idealiter ontvangen wij  ook uw 
e-mailadres. Veel dank bij voorbaat! 
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Investeerders
De TADA-partners of -vrienden investeren centen, tijd 
en menselijk kapitaal in TADA. TADA is al deze investeer-
ders ontzettend dankbaar. Dankzij hen kan TADA steeds meer 
maatschappelijk kwetsbare ‘ketjes’ gemotiveerd in het leven 
doen staan, met een positief  zelfbeeld en goed geïnformeerd 
over zichzelf, de samenleving, de arbeidsmarkt. 

In 2014-20151 heeft TADA 469.310 euro besteed (onder voor-
behoud van wijzigingen door de revisoren). Dit fiscale jaar werd 
dankzij diverse gulle schenkers (voornamelijk filantropen, fondsen 
en bedrijven) afgerond met een positief resultaat waardoor 
TADA kan terugvallen op een gezonde financiële basis die 
haar – samen met de steun van nieuwe, sterke partners – in staat 
moet stellen om haar activiteiten verder uit te breiden en meer 
kinderen aan te spreken. De jaarrekening van ieder boekjaar 
wordt onderworpen aan een externe audit die uitgevoerd 
wordt door bedrijfsrevisoren van Ernst & Young. 

1 Het derde fiscale jaar van TADA liep van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015. 

Meer informatie via info@toekomstatelierdelavenir.com of  vanaf  maart 2016 op de website van de Nationale Bank.
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INVESTEREN VAN TIJD, MATERIAAL EN MENSELIJK KAPITAAL

Aanlevering 
van gastdocenten 

Diverse organisaties steunen TADA 
bijvoorbeeld door het aanleveren van 
gastdocenten of expertise. De prak-
tijklessen worden namelijk gemaakt op 
maat van de kinderen en worden gegeven 
door vrijwillige sprekers. 

Pro-bono-advies

TADA’s kosten worden bovendien beperkt 
dankzij aangeboden  pro-bono-advies 
of  -diensten op bijvoorbeeld juridisch, 
strategisch, administratief  of  communica-
tief  vlak. Zo steunt Bain & Company TADA 
significant door TADA consultants ter 
beschikking te stellen. Allen & Overy geeft 
TADA gratis juridisch advies.  Dankzij steun 
van het ‘Venture Philantrophy Fund’ van 
de Koning Boudewijn Stichting zal TADA in 
samenwerking met Vlerick Business School 
haar impact op een professionele manier 
kunnen evalueren vanaf  2016. 

TADA-ambassadeurschap

Door TADA toegang te verlenen tot het 
eigen netwerk, betekenen organisaties 
ook veel voor TADA. Mond-tot-mond- 
reclame deed het TADA-netwerk in 2015 
gestaag groeien! Merci aan iedereen om te 
vertellen over TADA! 

FONDSENWERVING 

VOOR BEREIK

VAN MINSTENS 1000 

KETJES TEGEN 2020

TADA is ondertussen druk bezig met het 
werven van fondsen voor de komende 
schooljaren. Het is TADA’s ambitie om 
tegen 2020 minstens 1000 Brusselse 
‘ketjes’ te bereiken, dus een continue 
inkomstenstroom is absoluut noodza-
kelijk. 

De praktische, niet-financiële ondersteuning van organisaties of  mensen betekent veel 
voor TADA. Diverse organisaties leveren TADA materiële, niet-financiële bijdra-
gen zoals gratis kantoorruimte of  IT-infrastructuur. De gemeente Sint-Joost-ten-Node 
ondersteunt TADA bijvoorbeeld door TADA gratis toegang te bieden tot de gemeen-
telijke basisschool ‘Sint-Joost-aan-Zee’. 

Ook ondersteunen steeds meer organisaties TADA via ‘capacity building of ven-
ture philantrophy’, op diverse manieren, zoals hieronder uitgelegd. 
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Ik denk dat dit voor een band zorgt tussen ons, 
collega’s. Het geeft zin aan wat we doen en het 
versterkt de integratie, wat volgens mij nodig is. 

Jacques de Vaucleroy, Member of the 

management committee, Axa Group en 

gastdocent bij het TADA-vak financiën in 

schooljaar 2014-2015

Als we een nieuw medicament ontdekt hebben 
dat een zware ziekte kan genezen, aan wie 
moeten we dit dan vertellen? Aan de overheid 
want die moet het betalen.” Deze vraag werd 
niet beantwoord door MBA-studenten maar 
door een 10-jarige deelneemster aan de sessie 
Chemie die wij als Janssen gaven binnen het 
Toekomstatelier. Verwondering en bewondering 
alom! Deze twee woorden vatten onze ervaring 
met het Toekomstatelier goed samen. Verwonde-
ring over de inzet, het enthousiasme, de enorme 
leergierigheid en de diversiteit van deze groep 
jonge mensen van bij ons. Bewondering voor de 
aanpak van Sofie en haar team, hun begeeste-
ring en hun betrokkenheid. Wij kwamen op een 
wolk buiten op zaterdagnamiddag, een unieke 
ervaring rijker, als team sterker geworden en 
overtuigd dat dit initiatief een verschil maakt 
in het leven van deze kinderen en hun families. 
Wat wil je als mens en als leider nog meer?

Sonja Willems, Algemeen Directeur 

Janssen-Cilag Benelux en gastdocent bij 

het TADA-vak (bio)chemie 

in schooljaar 2014-2015

Wij zijn fier om partner te zijn van een initiatief 
als TADA. TADA biedt kansen die zowel voor de 
kinderen als voor de volwassenen relevant zijn. 

Christophe De Vusser, Managing Partner 

Bain & Company Brussels Office en gast-

docent bij het TADA-vak ondernemen in 

schooljaar 2014-2015

De kracht van TADA is dat het voor elk kind 
alle mogelijkheden toont, dat ze zichzelf leren 
kennen en dat ze de wereld ontdekken. Elke za-
terdag worden ze met positieve energie gevoed 
en werken ze samen om hun toekomst vorm te 
geven. Alles bij TADA ‘schittert’ en TADA draagt 
bij aan de bouw van een harmonieuse multicul-
turele samenleving.

France de Kinder, Directrice van 

de ‘Fondation Bernheim’
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TADA-believers

Sinds haar lancering is TADA door diverse organisaties erkend 
als ‘good practice’. Dat maakt blij en moedigt aan! Er waren 
o.m. diverse erkenningen via de Koning Boudewijn Stichting:  
o.m. de juryprijs van het Fonds Buiten Categorie, het Armoe-
defonds en het Fonds Inbev Baillet-Latour voor integratie via 
buitenschoolse activiteiten. In 2014 was TADA bovendien 1e 
laureaat van de Stichting Koningin Paola voor ‘innovatie 
in buitenschools onderwijs’. 

Van bij de start hebben diverse bekendheden zich ook vol 
goesting ingezet voor TADA. In 2015 had TADA zelfs de eer 
om ministers over de vloer te krijgen: Hilde Crevits (Vlaamse 
minister van Onderwijs voor CD&V) en Pascal Smet  (Brus-
selse minister van Mobiliteit voor sp.a) namen in april deel aan 
het TADA-vak ‘politiek voor kinderen’. Minister Crevits was 
daarbij lovend over TADA: "De meerwaarde van TADA is spec-
taculair! TADA versterkt jongeren uit aandachtswijken ontzettend. 
‘Spelenderwijs’ ontdekken ze hun eigen talenten en denken ze na 
over de toekomst. Het is door de inzet van velen die mee verantwoor-
delijkheid opnemen voor de maatschappelijke uitdagingen, dat onze 
samenleving kan groeien."

Filmregisseur en bekende kop Adil El Arbi is sinds begin 2015 
TADA’s allereerste fiere peter! Adil werd verliefd op TADA 
na zijn deelname als gastdocent op zaterdag: “Meer dan ooit 
schreeuwt deze tijdsgeest om initiatieven die jongeren uit grootstede-
lijke aandachtswijken perspectieven bieden en naar waarde schatten. 
Meer dan ooit is er ook nood aan positieve dialoog tussen mensen 
van verschillende leeftijden, met verschillende achtergronden en van 
diverse niveaus. TADA doet in Brussel beide: TADA is een wederzijdse 
verrijkende eye-opener die gedachten prikkelt en dialoog voedt. Ik 
ben een apetrotse TADA-peter.”

Deelname van bekende figuren aan TADA genereert trots 
en enthousiasme bij TADA-kinderen én betrokken TADA-
volwassenen. Bedankt dus aan alle bekende koppen voor jullie 
tijd en inzet! Jullie voorbeeldrol is van groot belang voor TADA!  
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DIT WORDT TADA 
       IN 2016 
In 2016 zet TADA het verbredings- en verdiepingsproces dat gelanceerd is in 2015 verder. De 
antennes in Sint-Joost, Anderlecht en Molenbeek zullen in 2016 uitbreiden met een achttal 
klassen oftewel 240 leerlingen. De antenne is Sint-Joost zal in mei 2016 nieuwe alumni afleve-
ren. Tegelijkertijd gaat in 2016 aandacht naar het optimaliseren van processen bij TADA en het 
evalueren van het effect van TADA. 

Om TADA haar ambities en groei te laten waarmaken, is extra steun welkom én nodig. Ook 
in 2016. 

Wenst u TADA te steunen? Dat kan op allerlei manieren: op de volgende pagina lees je hoe!   
Bij voorbaat veel dank! 
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TADA         EN JIJ    
U loopt over van passie voor uw vak en wil uw expertise maar al te graag delen met de TADA-kids?
Word gastdocent – bekijk het curriculum van 2016 nu op onze website – en 

contacteer ons via onze sociale media of via info@toekomstatelierdelavenir.com

U bent geweldig met kinderen en wil ons graag af  en toe of  heel vaak helpen op zaterdag? 
Word vrijwilliger en contacteer ons via info@toekomstatelierdelavenir.com

U bent een taalvirtuoos, een administratief  wonder of  communicatiedeskundige en wil ons op weg helpen met uw 

inzichten? 

Word expertisevrijwilliger en contacteer ons via info@toekomstatelierdelavenir.com

U vindt ons project top en wil als ambassadeur anderen overtuigen van onze boodschap? 
Word fan of volg TADA op Facebook, LinkedIn en Twitter en deel onze posts op deze 

sociale media

U wil via uw organisatie op structurele wijze bijdragen aan de werking van TADA? 
Word financiële partner en contacteer ons via sofie@toekomstatelierdelavenir.com voor 

een verkennend gesprek

U wil de expertise van uw team als gastdocenten of  als pro-bono-adviseurs delen met TADA? 
Word inhoudelijke partner en contacteer ons via info@toekomstatelierdelavenir.com

U zette een centje opzij en wil dit delen met TADA? 
Word donateur en stort uw gewaardeerde bijdrage op onze rekening

BNP PARIBAS FORTIS

IBAN: BE05 0017 4290 3575

BIC: GEBABEBB

Fiscale attesten zijn op aanvraag verkrijgbaar vanaf 40 euro

U gelooft in de TADA-waarden en wil uw eigen talent en vaardigheden inzetten binnen het 
TADA-team? 
Solliciteer voor een baan of stage via job@toekomstatelierdelavenir.com



Word nu partner of vriend van TADA!
Een bijdrage aan TADA is als een investering in ‘het Brussel van morgen’. Dank-
zij uw steun kan TADA ‘kansarme’ kinderen gemotiveerd in het leven doen 
staan, met een positief zelfbeeld en goed geïnformeerd over zichzelf, de samen-
leving, de arbeidsmarkt!

Word vandaag nog donateur en stort 
uw gewaardeerde bijdrage op onze rekening:

BNP PARIBAS FORTIS
IBAN : BE05 0017 4290 3575

BIC : GEBABEBB

Fiscale attesten zijn op aanvraag verkrijgbaar vanaf 40 euro. Graag uw naam en 
adres vermelden in de mededeling en ook ‘fiscaal attest graag’. 

Als uw organisatie interesse heeft om ondersteuning te bieden, kan u contact 
opnemen met Sofie Foets, stichtster van TADA (sofie@toekomstatelierde-
lavenir.com - 0032(0)2-781.00.32) voor vrijblijvende informatie over mogelijke 
samenwerkingsverbanden. 

Iste laureaat van de Stichting Koningin Paola 
voor "innovatie in buitenschools onderwijs" 
(2014)


