
Jaarrapport 
2014

www.toekomstatelierdelavenir.com

http://www.toekomstatelierdelavenir.com


Over wijzen                            en zondagskinderen

Wijzen. Rolmodellen. Inspiratiebronnen. Mentoren. Luisterende oren. 

Eén term dekt de lading niet. Zeker is wél : iedereen heeft ze nodig.

Mensen om mee te praten, om van te leren.

Volk dat je vooruit duwt, inspireert, goesting geeft, enthousiast maakt. 

Bevlogen individuen die mooi kunnen vertellen of belangeloos naar je luisteren.

Dames of heren die helderheid brengen als er mist hangt in je hoofd.

Mannen en vrouwen die geloven in jouw kunnen, die jou tonen ”dat waar een wil, een weg is”. Mensen die 
je vol overtuiging zeggen “yes you can”, ook al zijn ze daar stiekem niet altijd zeker van. 

Ze voeden je wilskracht, maken dat je niet opgeeft. 

Ze nemen je serieus. 

Ze houden je een spiegel voor. Ze moedigen je aan jezelf – je eigen voorkeuren, talenten en gebreken – te 
kennen en te omarmen.

Ze zijn als potgrond voor zaadjes van toekomstig mooie bloemen: onontbeerlijk om te helpen  groeien,  tot 
kritisch nadenkende zielen die "de juiste keuzes" maken. 

Ze staan je toe te leren, door schade en schande. Ze weerleggen je bedenkingen, met de glimlach. 

Ik ben een zondagskind vind ik. Niet in de traditionele zin van het woord, wél omdat ik  al een pak mensen 
ontmoet heb met profielen als de bovenvermelde. 

Sommigen zijn blijvers, anderen komen en gaan. Stuk voor stuk geven ze mij gratis en voor niks stof tot 
nadenken.  Voedsel voor ideeën. Onbetaalbaar advies, dat ik soms koppig aan mijn laars lap.  

Als u mij vraagt wat de magie is van de VZW ToekomstATELIERdelAvenir, dan zit die hier.  TADA laat 
“wijzen” van alle slag wekelijks handen schudden met kinderen uit sociaal-economische aandachtswijken, 
over het algemeen geen zondagskinderen. Zo voedt TADA de ontwikkeling van nieuwe wijzen: die van 
morgen. 

Bedankt voor uw inzet het voorbije jaar.  Wij waren trots om op u te mogen rekenen als enthousiaste 
deelnemer aan “het wijzen-netwerk” van TADA. Hopelijk bent u ook van de partij in 2015. Wij kijken er 
alvast naar uit om samen met u een mooi en groot, verrijkend netwerk van wijze mensen te creëren.

Sofie Foets
Founding Director ToekomstATELIERdelAvenir
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Wat is 
     ToekomsTaTeLierdeLavenir ?

‘Omdat het goed is voor later.’ Met dit advies zetten we kinderen aan hun huiswerk. 
Maar voor een kind van tien is ‘later’ nog best veraf. En wat is dat dan juist, ‘later’? 
De mogelijkheden lijken wel eindeloos. Of zijn soms net heel beperkt.  

Maatschappelijk kwetsbare kinderen voelen dit ‘gebrek aan inzicht in later’ het hardst.  Zij 
hebben vaak weinig mensen om zich heen waaraan ze hun vragen ‘over nu en later’ kunnen 
stellen. ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) wil de deur ‘naar later’ voor deze kinderen op 
een kier zetten door ze te laten proeven van alle facetten van de maatschappij via lessen in 
‘ervaringsleren’ op zaterdag.   

De 100% tweetalige (NL/FR) VZW TADA biedt aanvullend, vrijwillig, motivatiegericht en 
maatschappij-oriënterend onderwijs aan kinderen van 10 tot 14 uit sociaal-economische 
aandachtswijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  In een parcours van drie school-
jaren maken de TADA-leerlingen via wekelijkse praktijklessen kennis met uiteenlopende 
sectoren uit de maatschappij. Elke zaterdag van het schooljaar krijgen de TADA-leerlingen 
les van bevlogen professionals  – vrijwilligers – uit allerlei domeinen van de arbeidsmarkt, 
bijvoorbeeld van ondernemers, ingenieurs, koks of journalisten. Via ervaringsleren en vakken 
als ‘recht of financiën voor kinderen’, toont TADA wat later zoal in petto heeft. 

Al doende leren deze maatschappelijk kwetsbare kinderen niet alleen de samenleving en 
arbeidsmarkt  kennen, ze  ontdekken ook zichzelf: waar ze goed in zijn of wat ze interes-
sant vinden. Al doende ontwikkelen de TADA-leerlingen horizontale vaardigheden zoals 
creativiteit, discipline, en initiatiefzin. Al doende vergroot TADA de kennis over/en de band 
met de samenleving en ontplooien deze kinderen zich tot individuen die met zelfkennis, 
zelfvertrouwen en veerkracht in het leven staan. 

HisToriek van Tada
Het concept van TADA bestaat al 15 jaar succesvol in Nederland, bij IMC 

Weekendschool. 

Sinds schooljaar 2012-2013 bestaat TADA in Sint-Joost-ten-Node, waar TADA sinds 

schooljaar 2014-2015 elke zaterdag 6 klassen met in totaal 142 TADA-leerlingen

inspireert en zo onderwijsinstanties en families uit Sint-Joost een duw in de rug geeft. 

Het TADA-leerlingenaantal is verdriedubbeld sinds de start. Drie Nederlandstalige 

en drie Franstalige klassen van tussen de 20 en 25 kinderen per klas krijgen ondertussen elke 

zaterdag van het schooljaar les van bevlogen gastdocenten die belangeloos tijd vrijmaken. 

De uitval tussen de drie schooljaren is beperkt: hij bedraagt om en bij de 10% wat overeenkomt 

met het gemiddelde qua uitval bij IMC Weekendschool. Er is bij TADA veel aandacht voor het 

voorkomen van uitval. Wij bestrijden uitval door intensieve aandacht te geven aan kwalitatief 

sterke lessen en een positieve sfeer in de klas. Verder is ouderbetrokkenheid een groot 

aandachtspunt voor onze organisatie.  
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innovatief & verrijkend concept

TADA is een innovatief concept: een verrijkende eye-opener voor alle deelnemers. 
Maatschappelijk kwetsbare kinderen ontmoeten bij TADA inspirerende professionals: 
beiden leren van elkaar door samen interactief aan de slag te gaan.

noodzaak

Ouders & scholen uit sociaal-economische aandachtswijken zien TADA als een welgekomen 
duwtje in de rug. Ze hebben onvoldoende tijd of middelen om kinderen hun horizontale 
vaardigheden te vergroten of kennis te laten maken met alle facetten van onze complexe, 
snel evoluerende maatschappij. 

De geografische focus van TADA in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is geen toeval.  

De nood is er enorm: 

Met haar aanpak voedt TADA interesse en wil TADA haar jonge deelnemers wapenen 
tegen demotivatie en alle gevolgen van dien (zoals leermoeheid of vroegtijdige schooluitval). 
Door scholen en families uit kansarme wijken een extra duw in de rug te geven, wil TADA 
(kans)armoede bestrijden en integratiebevorderend werken. 

Potentieel

Het potentieel van TADA is groot. Zo worden bij onze Nederlandse zusterorganisatie IMC 
Weekendschool elk weekend circa 1000 maatschappelijk kwetsbare kinderen bereikt. IMC 
Weekendschool boekt successen sinds 1998 en experimenteert sinds 2013 ook met de 
introductie van ‘weekendschoolonderwijs’ in enkele reguliere scholen. IMC Weekendschool 
bewees haar impact via universitair onderzoek en is internationaal erkend als ‘best 
practice’ op vlak van informeel onderwijs voor kansarme jeugd, o.m. door WISE, 
de EU-instellingen en de VN. www.imcweekendschool.nl. 

Waarom besTaaT Tada? 

IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIjk GEWEST 

•   Verlaat ongeveer 1 kind op de 5 vroegtijdig (zonder diploma 
    secundair onderwijs) de school

•   Zit ongeveer 30 procent van de 25-jarigen zonder baan

•   Wordt 1 kind op de 3 geboren in armoede terwijl het 
    traditionele onderwijssysteem er onvoldoende in slaagt om 
    als ‘lift’ uit de armoede te functioneren. (cfr. OESO-studie)
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TADA                         in 2014

HoogTePunTen van scHooLjaar 2013-2014

Brandweermannen, verpleegkundigen, journalisten, 
vrachtwagenchauffeurs, advocaten, (bio)chemici, 
procureurs, ingenieurs, metsers, politieagenten, politici, 
hotelmanagers, kinesitherapeuten, ICT-geeks, bankiers, 
architecten, fotografen, militairen, komieken, 
modeontwerpers, acteurs en stylisten.  Hopen 
gastdocenten inspireerden in  schooljaar 2013-2014 
de TADA-kinderen! 

De kinderen zijn op reportage geweest, hebben geleerd hoe 
een ziekenhuispatiënt te wassen en wat je zoal moet kunnen 
als biochemicus. Ze hebben gedebatteerd met  toppolitici als 
Emir kir en Guy Verhofstadt, leerden welke technieken 
ingenieurs in het achterhoofd houden bij het bouwen van 
een stevige brug 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 leerden robots program-
meren 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.  Ze ontdekten het belang van discipline dankij lessen 
van het leger, creëerden een eigen hoed tijdens het vak mode 
en leerden de kracht kennen van een goede mop, als ideale  
ontmijner bij conflict of taboe.

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

Als kers op de taart trokken we tijdens de allerlaatste dag van 
het schooljaar naar de voormalige ambtswoning van ex-premier 
Elio di Rupo, waar de TADA-kinderen de Rode Duivels naar 
de Wk-overwinning schreeuwden tegen Rusland. Een grootse 
afsluiter van een groots jaar.
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een zaTerdag bij Tada in 1 kLas 

Elke zaterdag – en dat 3 schooljaren lang – krijgen de kinderen 
van TADA les van gepassioneerde vrijwilligers uit een breed 
scala aan vakgebieden. Er komen architecten, grafisch ontwer-
pers, filosofen, ondernemers, of psychologen op bezoek. 
Meestal werkt elke klas drie à vier zaterdagen rond een 
bepaald thema, zoals bijvoorbeeld ‘bouw en constructie’ of 
‘journalistiek’ voor kinderen.

Tijdens die vier zaterdagen ontdekken de TADA-leerlingen 
de essentie van dat thema via interactieve workshops of 
ervaringsleren. Er is aandacht voor de oorsprong of 
maatschappelijke relevantie van een thema of domein, de 
beroepen en de studies die eraan gelinkt zijn, de competenties 
en/of attitudes eigen aan het domein of de beroepen uit de 
sector.

Hiernaast een overzicht van één typische zaterdag bij TADA: 
les drie van het vier-weken-vak journalistiek, zoals dat werd 
gedoceerd in de klas van het eerste jaar op 8 november 2014. 

Een verslag uur per uur, door gastdocent Tomas Van Uffelen. 

13u00 
Na de boterhammen maken we in groepjes een verslag van de 
persconferentie. Geen makkelijke oefening, maar met de hulp 
van de docent lukt het wel. We draaien ook even de rollen om 
en laten de kinderen woordvoerder spelen. 

14u00
Gastdocent Thijs haalt enkele kinderen voor de camera om 
de reportage over de persconferentie in te lezen. Iedereen is 
benieuwd naar het eindresultaat.

14u20 
We bekijken samen de reportage van de persconferentie. 
Iedereen wisselt trots blikken uit: het resultaat van een hele dag 
samenwerken mag er zijn. ‘Meester Tomas komt u volgende 
week terug?’ Volgende week jammer genoeg niet, volgend jaar 
vast en zeker!

15u00 
Na een grondige evaluatie van de dag met de gastdocenten, 
bouwt team TADA de school Sint-joost-aan-Zee opnieuw om 
tot een typische school. Opgeruimd staat netjes!

9u00 
Samen met jolien – pedagogisch coördinator van het 1e jaar 
Nederlands bij TADA – overlopen we de les ‘journalistiek’ voor 
de kinderen bij TADA aankomen. jolien geeft ons een lijstje van 
pedagogische verantwoorde do’s en don’ts. Net als de vier 
andere gastdocenten heb ik er veel zin in.

11u00
De les kan beginnen. Elke gastdocent stelt zich kort even voor. 
Bij mij gaat het wat sneller, want ik was er een vorige les ook al 
bij. Hartverwarmend om te merken hoe de meeste kinderen 
nog weten wat we toen bespraken. ‘Wie kent de belangrijkste 
vragen voor een journalist nog?’ Een tiental handen gaan de lucht 
in. ‘Hoe, wie, wat, waar, wanneer en waarom!’ De gastdocenten 
kijken elkaar met pretoogjes aan.

12u45
Tijdens de middagpauze kaarten we al wat na over de 
voormiddag. Waar we ons als gastdocent vooral over blijven 
verbazen is de nieuwsgierigheid van de kinderen. Ze willen echt alles 
weten en zijn erg kritisch. Hier zitten zeker een paar toekomstige 
journalisten tussen.

11u30
In deze derde les journalistiek bespreken we wat een 
persconferentie is. We organiseren er daarom zelf één en 
spelen elk een personage op een persmoment van een fictive 
Brusselse minister van Mobiliteit. Die kondigt aan dat het 
openbaar vervoer in de hoofdstad gratis wordt. De kinderen 
leggen alle partijen het vuur aan de schenen: ‘Maar hoe gaat u 
dat dan doen? Wie gaat dat betalen? Waarom niet alleen voor 
de kinderen?’ De oefening werkt, ondanks de ongeloofwaardige 
snor van de minister van Mobiliteit...
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Tada in THe PicTure 
TADA kwam het afgelopen jaar vaak in de pers.

De traditionele media berichtten zo’n 40 keer over TADA sinds het bestaan van de VZW.   
2014 startte voor TADA mooi met de spontane vermelding van TADA door toenmalig 
minister van justitie Turtelboom in ‘Reyers op vrijdag’ (Canvas)  in januari.  In april berichtten 
het RTBF- en RTL-televisiejournaal over TADA en eind juni haalde TADA enkele 
internationale kranten, dankzij een visite van de leerlingen van TADA aan de ambtswoning van  
ex-premier Elio di Rupo. 

TADA ontwikkelde bovendien diverse eigen middelen en kanalen in het kader van 
de opbouw van een TADA-community. Naast onze website, het jaarrapport en de 
jaarlijkse digitale nieuwsbrief, houden we het TADA-netwerk op de hoogte van onze voo-
ruitgang via onze sociale media. Bijna 1500 mensen vonden ondertussen de weg naar de 
like-button 
op onze Facebookpagina.  TADA bouwt ondertussen aan een gedegen netwerk van 
professionals op LinkedIn, neemt deel aan het maatschappelijk debat via Twitter en toont 
trots audiovisuele beelden van eigen productie of uit de pers op haar Youtube-kanaal.
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DE MENSEN                           acHTer Tada

Tada-kids (en Hun famiLies/scHoLen)
TADA-kids zijn bijzonder. Deze tieners 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. 

Deze kinderen gaan tijdens  de week naar één van de volgende scholen: Sint-joost-aan-Zee, 
Ten Nude, De Buurt, klavertje Vier, de Mozaïek en Mariaschool aan Nederlandstalige kant; 
Le Petit Saint Louis, La Sagesse, Henri Frick, La Nouvelle Ecole, joseph Declef, Dames de 
Marie, Tournesol en Arc-en-Ciel aan Franstalige kant. Al deze scholen liggen relatief dicht bij 
de school waar de TADA-activiteiten doorgaan op zaterdag: de basisschool Sint-joost-aan-
Zee.

De vraag naar ‘een plaats’ bij TADA is sinds 2014-2015 véél groter dan het aanbod. 

Om de schaarse plaatsen bij TADA ten volle te benutten peilt TADA sinds 2014-2015 
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, sociaaleconomische thuis- en gezinssituatie  
 •    De opleiding- en het tewerkstellingsniveau van de ouders 

TADA is naast een praktijkgerichte weekendschool 

vooral een inspirerende 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 achter TADA?  

“Kinderen ontdekken bij TADA diverse uitwegen 

en (positieve) toekomstscenario’s, die ze voordien 

beschouwden als ontoegankelijk omwille van hun 

achtergrond. Dankzij TADA krijgen deze kinderen 

een pak meer zelfvertrouwen. TADA stimuleert ook 

horizontale vaardigheden zoals ‘ondernemerschap’ in 

de brede zin van het woord. Bovendien beïnvloedt 

TADA schoolresultaten vaak op een positieve ma-

nier, omdat TADA de motivatie ‘om je best te doen 

voor later’ voedt. Ik hoop dat TADA zal groeien 

want het is een effectief middel om kinderen te 

motiveren en te ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Sterker nog, het bestrijdt vroegtijdige schooluitval, 

vaak veroorzaakt door een gebrek aan motivatie of 

interesse.’

 Antonio Ponte, 

leerkracht basisschool Saint-Louis

“Ik vind TADA een prachtig initiatief om Brusselse 

kinderen wegwijs te maken met de echte (werk)

wereld. Hun grenzen reiken nu veel verder dan de 

Madoutoren. Ze maken toekomstplannen en ze 

zijn extra gemotiveerd om van hun leven iets te 

maken.” 

Maarten Delen, 

leerkracht basisschool Ten Nude

“Ik vind TADA heel belangrijk voor Zehna. Ik heb 

van mijn ouders nooit de kans gekregen om te 

doen wat ik wilde doen, en die kans wil ik mijn 

kinderen wel geven. Ik wil dat mijn kinderen weten 

wat ze leuk vinden en wat ze kunnen, en dat ze 

worden wat ze willen en dat ze antwoorden krijgen 

op vragen, waarop ik geen antwoord weet” 

Zehna’s moeder

“TADA doet hem echt goed: we merken een groot 

verschil aan zijn algemene kennis. Thuis is hij het 

die ons zaken aanleert die hij van het Atelier kent.” 

Yigits moeder

“Caroline is enorm gegroeid sinds ze naar TADA 

komt. Ze is enthousiaster, heeft meer zin om te 

leren en ze doet meer moeite op school.” 

Caroline’s moeder

“Mijn zus werkt in een rusthuis. Ik wist nooit precies 

wat mensen die daar werken doen. Nu heb ik het 

eindelijk begrepen! Om zoiets te doen moet je 

graag willen zorgen voor mensen, handig zijn en 

niet vies zijn van mensenlijven en van ‘handen uit 

de mouwen steken’. Dat is ook wel iets voor mij 

denk ik!” 

Kawtar, leerling bij TADA

“TADA is fun en we leren er veel! We ontdekken elke 

maand een nieuw beroep. Ik weet nu bijvoorbeeld 

wat een chemicus is en doet, vroeger wist ik niet 

dat dit beroep bestond. We leren bij TADA vragen 

stellen, samenwerken, nieuwsgierig zijn, durven, 

onze mening formuleren, niet meer verlegen zijn, 

discipline enzovoort! Zo’n dingen leren we niet op 

school.” 

Soulaimane, leerling bij TADA
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gasTdocenTen en vasTe vrijWiLLigers 

“Ik ben tevreden dat ik beslist heb om er gisteren bij te zijn. Het en-

thousiasme en de leergierigheid van de kinderen is iets wat zeker dient 

gekoesterd te worden en waarmee jullie zorgen voor een betere toekomst 

en integratie voor deze kinderen. Ik ben dan wel militair, maar doorheen 

de jaren ben ik zelf zeer overtuigd geraakt dat, als we iets willen bereiken 

in deze wereld, we moeten blijven investeren in onderwijs. Jullie doen dit 

met veel inzet en motivatie en dat siert jullie. Mijn waardering hebben 

jullie zeker gekregen. Doe zo voort. “ 

Peter Van den Broucke, 

Kolonel Belgische leger, gastdocent vak defensie

“Recht... voor en door iedereen. Dat hebben onze jongeren ook aangetoond 

toen ze met succes in de huid van een advocaat, procureur of rechter 

kropen. Zo’n rollenspel herinnert ons eraan dat onze toekomst in de handen 

ligt van de jeugd. Gelukkig hebben onze jongeren heel wat in hun mars en 

houden ze van rechtvaardigheid!” 

Damien Vandermeersch, 

Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, gastdocent vak recht

medeWerkers 
Afgelopen jaar breidde het TADA-team uit.  Zo stuurt oprichtster 
Sofie Foets ondertussen een team van zes medewerkers aan.  Als 
‘Founding director’ (1FTE) tekent  zij – samen met het bestuur 
van de VZW – de krijtlijnen van de werking van TADA uit, terwijl 
ze de lead heeft op zaken als fondsenwerving, communicatie en 
algemeen beheer van de VZW TADA. Om de interne werkings-
processen te systematiseren en te professionaliseren, creëerde de 
VZW de functie van ‘Operations manager’ (0,5FTE). Deze rol 
werd gekoppeld aan de functie van ‘Fundraiser’ (0,5FTE), want de 
ambities van TADA eisen nieuwe fondsen. Daarnaast functioneert 
op het centrale niveau een Communciatiemedewerker (0,3FTE).

"Ik was echt onder de indruk van het ontwerpproces van de kinderen. Ze 

dachten kritisch na, zochten naar oplossingen, probeerden verschillende 

mogelijkheden uit en kwamen zo in korte tijd tot een doordacht antwoord 

op de vragen van de bouwheer.” 

Pieter Maes, 

Zelfstandig architect, gastdocent vak architectuur

 “Ik ben onder de indruk van de kinderen en van hoeveel ze begrijpen van 

de materie.” 

Wouter Crets, 

Biochemicus, gastdocent biochemie

“TADA heeft niet alleen voor de kinderen een nieuwe wereld geopend,  

maar ook voor mezelf.  25 geweldige koppen in de klas gehad.” 

Tim Verheyden, 

Journalist VRT, gastdocent vak journalistiek 

De Pedagogisch Coördinatoren (3FTE in totaal) staan in voor de 
praktische en inhoudelijke organisatie van de lessen. Ze zijn de lijm  
tussen de leerlingen en gastdocenten en zorgen voor vertrouwen 
in de relaties tussen iedereen die verbonden is aan TADA op 
zaterdag. De kwaliteit  en nauwe samenwerking met de gastdocen-
ten staan hierbij centraal. Ook het onderhouden van een hecht 
contact met de TADA-kids en hun ouders valt onder deze functie. 

besTuur 
In de Raad van Bestuur van TADA zetelen Geert Duyck (managing 
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) en Sofie Foets. 

De ‘Advisory board’ verzamelt allerlei vrienden/ambassadeurs van 
TADA op informele wijze. De leden van deze board worden 
individueel gecontacteerd bij relevante vraagstukken. In de ‘Advisory 
board’ 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’.

Een centrale rol bij TADA is weggelegd voor de gastdocenten. Stuk 
voor stuk zijn het bevlogen mensen, die belangeloos tijd vrijmaken 
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 vrijwillgers, mensen die op wekelijkse 
of maandelijkse basis een handje toesteken op diverse wijzen : bij 
zaken als logistieke ondersteuning, huiswerkbegeleiding, e.d. 

Wie één voet bij TADA binnenzet, is vaak voorgoed verkocht. Maar 
liefst 9 op de 10 gastdocenten vinden de ervaring voor herhaling 
vatbaar en raden vrienden of collega’s aan om deel te nemen aan 
TADA. Alle vaste vrijwilligers zeggen energie te krijgen van de TA-
DA-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 zijn om 
op te noemen. Aan iedereen een welgemeende merci vanuit het 
diepste van onze TADA-ziel! 
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invesTeerders
De TADA-partners of -vrienden investeren centen, tijd en 
menselijk kapitaal in TADA. TADA is al deze investeerders 
ontzettend dankbaar. Dankzij deze investeerders 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. 

Fondsenwerving voor
bereiken van 1000 ketjes 

TADA is ondertussen druk bezig met het 
werven van fondsen voor de komende 
schooljaren. Het is TADA’s ambitie om zo 
snel mogelijk 1000 Brusselse ketjes te be-
reiken, dus een continue inkomstenstroom is 
absoluut noodzakelijk. 

Investeren van centen

Structurele partnerS
TADA gaat met haar structurele financiële 
partners samenwerkingsconventies van mi-
nimum 3  schooljaren aan: de duur van één 
curriculum. Structurele partners genieten 
bijzondere privileges, als dank voor hun 
cruciale steun aan TADA. De structurele 
TADA-partners worden bijvoorbeeld 
vermeld via diverse TADA-media. Bovendien 
worden ze jaarlijks uitgenodigd op diverse 
TADA-evenementen zoals leszaterdagen of 
partnerevents. 

 ad -hocpartnerS
Ad-hocpartners zijn organisaties die jaarlijkse 
of éénmalige 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. 

Giften van tada-vrienden
TADA ontvangt ook steeds vaker giften van 
individuen of kleine organisaties/verenigingen 
die geen partnerschap met TADA wensen. 
TADA is zéér blij met deze eenmalige 
donaties, groot en klein. De initiatieven die 
voortvloeien uit persoonlijk commitment 
zijn hartverwarmend en té talrijk om op te 
noemen: het gaat van modeshows, verjaar-
dags- of huwelijksfeesten, schoolwedstrijden 
tot galadiners en marathons georganiseerd 
ter ondersteuning van TADA. 

Sinds december 2014 zijn giften aan TADA 
fiscaal aftrekbaar.

Het budget van het 2e TADA schooljaar bedroeg 218.000 euro. Dit 
fiscale jaar werd dankzij diverse gulle schenkers afgesloten 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 brei-
den en meer kinderen aan te spreken. De jaarrekening1 van TADA 
over het boekjaar 2013-2014 zal onderworpen worden aan een 
externe audit door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren. Investeren van tijd, materiaal 

en menselijk kapitaal

De praktische, niet-financiële ondersteuning 
van organisaties of mensen betekent veel 
voor TADA. Diverse organisaties leveren 
TADA materiële, niet-financiële bijdragen 
zoals gratis kantoorruimte of IT-infrastructuur. 
De gemeente Sint-joost-ten-Node onders-
teunt TADA bijvoorbeeld door TADA gratis 
toegang te bieden tot de gemeentelijke ba-
sisschool ‘Sint-joost-aan-Zee’. Dankzij Ikea, 
BNP Parisbas en de computers van Close 
The Gap, kunnen wij de TADA-activiteiten 
regelen vanuit een gezellig ingericht en 
functioneel kantoor.

Ook ondersteunen steeds meer organisaties 
TADA via “capacity building of venture 
philantrophy”, op diverse manieren, zoals 
hieronder uitgelegd : 

aanleverinG van GaStdocenten 
Diverse organisatie steunen TADA 
bijvoorbeeld door het aanleveren van 
gastdocenten of expertise. De praktijklessen 
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, communicatief, gra-
fisch of boekhoudkundig vlak. Zo steunde Bain 
& Company TADA in 2013 door gedurende 
2 maanden een Bain consultant gratis ter 
beschikking te stellen. Allen & Overy geeft 
TADA gratis juridisch advies.  

tada-ambaSSadeurSchap
Door TADA toegang te verlenen tot het eigen 
netwerk, betekenen organisaties ook veel 
voor TADA. Mond-tot-mondreclame deed 
het TADA-netwerk in 2014 gestaag groeien! 

"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. 

Ik ben dus niet alleen blij dat ik aan dit project 

heb meegewerkt, maar ik wil dit in de toekomst 

nog meer steunen."

Jacques de Vaucleroy, 

Member of the Management Committee AXA 

Group en gastdocent bij het TADA-vak financiën, 

schooljaar 13-14.

"Via de zaterdagse praktijklessen voedt TADA 

een open blik en horizontale vaardigheden als 

creativiteit, zin voor initiatief, doorzettingsvermogen, 

veerkracht en discipline. 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’."

Geert Duyck, 

Managing Partner van CVC Capital Partners 

en ondervoorzitter van de TADA Raad van 

Bestuur

"Besix Foundation werkte in mei 2014 mee aan 

drie lessen rond constructie. 22 collega’s van de 

BESIX Group en meerdere gastdocenten van 

het Centre FAC in Schaarbeek namen deel.

Het was een fantastische ervaring!

Het is niet iedereen gegeven om les te geven, 

maar de magie leefde op toen we de passie voor 

ons vak deelden met de kinderen - wat door 

routine al eens wordt vergeten. 

Wat een verfrissende ervaring om voor kinderen 

te staan die ondanks hun jonge leeftijd snel 

mee zijn en vragen stellen die gerichter zijn dan 

verwacht.

Ik ben ervan overtuigd dat deze aanpak veel 

zin heeft. 

Het is voor deze kinderen een unieke ervaring 

om verschillende beroepen te ontdekken waar 

ze anders nooit aan zouden denken, en de 

gastdocenten halen er heel wat energie uit! "

Donatienne de Spirlet, 

Executive Officer, BESIX Foundation.

1 Het 2e fiscale jaar van TADA liep van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014. Mocht u na het lezen van dit jaarverslag geïnteresseerd zijn in de jaarrekening 
voor dit fiscale jaar, gelieve dit op te vragen bij de directie van TADA.
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Tada-beLievers 
Sinds haar lancering is TADA door diverse organisaties erkend als 
‘good practice’. Dat maakt ons 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 Armoedefonds en het 
Fonds Inbev Baillet-Latour voor integratie via buitenschoolse activiteiten.

Ook bekroonde de Nationale loterij TADA als organisatie. 
Honderden organisaties appliceerden voor steun van de Loterij via de 
projectoproep "armoedebestrijding en integratie". TADA was één 
van de uitgekozen "best practices" die steun genereerden. 

In 2014 was TADA bovendien 1e laureaat van de Stichting Koningin 
Paola  voor ‘innovatie in buitenschools onderwijs’. Deze prestigieuze 
prijs mochten wij in juni 2014 in ontvangst nemen van koningin Paola, 
in de serres van het koninklijke Paleis te Laken. 

Huidige sTrucTureLe financiëLe ParTners

grooTsTe ad Hoc financiëLe ParTners in 2014 
(scHooLjaar 2013-2014 en/of 2014-2015)
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TADA
      i n  c i j f e r s

1440 Facebooklikes 
fb.com/toekomstatelierdelavenir

40 keer in de pers 10.000 bezoekers 
op onze website

O v E r  T A D A - K i N D E r E N

OvEr TADA-iNvESTEErDErS, 
bEliEvErS, bESTuur EN TEAM

142 kinderen of families uit Sint-
Joost zijn ingeschreven bij TADA in 2014

6 
TADA klassen. 3 NL en 3 FR – van 
minimum 20, maximum 25 leerlingen/
klas

van de TADA-leerlingen is 
van Noord-Afrikaanse 

origine

O v E r  T A D A - f A M i l i E S

van de TADA-leerlingen 
heeft minstens 3 broers of 

zussen

van de ouders is niet 
actief op de arbeidsmarkt

van de ouders oefent een be-
roep uit waarvoor geen 

diploma of louter een secundair 
onderwijs diploma vereist is

van de ouders gesproken 
is overtuigd dat TADA 

een zeer positieve impact 
heeft op hun kinderen

97%

O v E r  T A D A - g A S T D O c E N T E N

van de gastdocenten is 
enthousiast over de 
ervaring bij TADA: ze willen 
graag opnieuw deelnemen na een 
1e deelname en raden TADA aan 
bij beste vrienden of collega’s

O v E r  c O M M u N i c A T i E

TADA telt momenteel meer dan 15 grote in

vesteerders en talloze vrienden en believers.

Het team bestaat momenteel uit 5,3 
FTEs en de Raad van Bestuur telt 4 leden.
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TADA telt meer dan 500 

gastdocenten per schooljaar. 

Elke zaterdag doceren 24 

verschillende mensen ateliers die 

gaan over 3 verschillende sectoren



Dit wordt                          Tada in 2015 

HET AluMNI-NETWERk

•  Organiseert reünies met workshops rond zaken als 
   studiekeuze en studieplanning, of ateliers over horizontale 
   vaardigheden zoals ‘veerkracht’, ‘stressmanagement’ of  
   ‘leren solliciteren’ ;
•  Onderhoudt het TADA-netwerk; Zorgt ervoor dat 
   links die gelegd zijn, behouden blijven;
•  Begeleidt TADA-oud-leerlingen op vraag, 
   bijvoorbeeld door extra coaching waar nodig of bij de 
   zoektocht naar stageplaatsen via het TADA-netwerk 
   bijvoorbeeld;
•  Volgt de ontwikkeling van de alumni op en zorgt op 
   zeer lange termijn voor de herinschakeling van alumni als 
   vrijwilligers bij de werking van TADA.

Tada in anderLecHT vanaf 2015-2016? 

de eersTe Tada-aLumni
  
Met grote trots viert TADA in de lente van schooljaar 2014-2015 
het afzwaaien van haar oudste leerlingen. Deze kersverse alumni 
doorliepen als eerste het volledige programma van 3 schooljaren2. 
Met een goedgevulde rugzak aan inspiratie en motivatie zetten deze 
oud-leerlingen in 2015 de stap naar het TADA-alumni-netwerk. 

In Nederland ontvangt zusterschool "IMC Weekendschool" elk 
weekend circa 1000 kinderen. 

TADA’s ambities in België, meer bepaald in Brussel, zijn minstens 
even groot. Graag wil TADA de kaap van 1000 jonge, Brusselse 
koppen zo gauw mogelijk bereiken: kinderen die het driejarige 
traject uitlopen én alumni ondersteund via een vervolgtraject. 

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

In dit kader is TADA momenteel op zoek naar nieuwe financiële 
partners. 

TADA zal haar groeiproces starten door  in september 2015 
een nieuwe TADA-antenne in Anderlecht te openen. De 
voorbereidingen voor het openen van deze antenne worden 
momenteel getroffen door het TADA-team. 

2 Gemakkelijkheidshalve spreekt TADA in haar communicatie altijd over drie schooljaren; Het eigenlijke traject duurt iets minder lang, aangezien het derde jaar 3 maanden 
vroeger eindigt. De stop in april voor de laatste jaars heeft te maken met de druk en het belang van eindexamens in het eerste middelbaar.
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TADA         en jij  
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 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 2015 nu op onze website - 

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

U vindt ons project top en wil als ambassadeur anderen overtuigen van onze boodschap? 

Word fan en deel onze posts op sociale media. 

U wil via uw organisatie op structurele wijze bijdragen aan de werking van TADA? 

Word financieel partner en contacteer ons via sofie@toekomstatelierdelavenir.com 

of samira@toekomstatelierdelavenir.com voor een verkennend gesprek.

U wil de expertise van uw team als gastdocenten of als pro-deo-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 doneur en stort uw gewaardeerde bijdrage op onze rekening. 

       

     BNP PARIBAS FORTIS

     IBAN : BE09 0016 8287 8157

     BIC : GEBABEBB

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 jobs@toekomstatelierdelavenir.com
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Word nu partner of vriend van
 ToekomstATELIERdelAvenir!

Een bijdrage aan TADA is als een investering in ‘het Brussel 
van morgen’. Dankzij uw steun kan TADA ‘kansarme’ kinderen 
gemotiveerd in het leven doen staan, met een positief zelfbeeld en 
goed geïnformeerd over zichzelf, de samenleving, de arbeidsmarkt ! 

Als uw organisatie interesse heeft om ondersteuning te bieden, kan 
u contact opnemen met Sofie Foets, stichtster van TADA of met 
Samira Aarbaj, fondsenwerver (sofie@toekomstatelierdelavenir.com 
& samira@toekomstatelierdelavenir.com +32(0)2-781.00.32) voor 
vrijblijvende informatie over mogelijke samenwerkingsverbanden. 

Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Voor meer info, contacteer ons 
kantoor: info@toekomstatelierdelavenir.com of 02-781.00.32.

Voor giften waarvoor geen fiscaal attest vereist is, mag u storten 
op dit rekeningnummer:

IBAN : BE09 0016 8287 8157

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

Diverse erkenningen via de Koning Boudewijn 
Stichting. O.m. juryprijs Fonds Buiten Categorie, 
Armoedefonds en Fonds Inbev Baillet-Latour.


