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Brussel, december 2012.

Er patrouilleren geen militairen in onze straten. 

De aanslagen van die verdomde 22 maart hebben niet plaats gevonden. 

De huidige president van Amerika (Donald Trump) heeft onze hoofdstad 

nog geen “hellhole” genoemd. 

Oké, onze hoofdstad kreunt ook in 2012 al onder tal van problemen, on-

der meer gelinkt aan onderwijsongelijkheid en een pover integratiebeleid. 

Maar nét iets minder dan vandaag kan je spreken van een kritieke situatie. 

Er kamperen in 2012 nog geen honderden vluchtelingen in het Maximi-

liaanpark. Er breken nog niet bij het minste rellen uit. ‘Anders’ zijn, wordt in 

2012 ook minder vaak dan vandaag gelijkgesteld met link of kwaadaardig 

zijn. Mensen uit binnen- en buitenland bezoeken onze hoofdstad – zonder 

aarzelen of angst – voor de chocolade of het Atomium. 

Toen wij destijds de eerste centen en steun zochten voor TADA, was het 

nochtans niet zo moeilijk om ons “weekendschoolconcept” uit te leggen. 

Jongeren uit buurten als Molenbeek een extra duw geven? Goed idee! 

Hen toekomstperspectieven bieden, kennis laten maken met zichzelf en 

de wereld buiten hun wijk? Natuurlijk! 

Zeker als dit gedaan kan worden dankzij de belangeloze inzet van bevlogen 

professionals die fungeren als rolmodellen, met de centen van filantropen 

en private organisaties. Tientallen mensen waren meteen enthousiast, 

overtuigd dat Brussel snakte naar zo’n initiatief. TADA was gelanceerd! 

Vijf jaar later is TADA uitgegroeid tot een community van duizenden 

mensen: een bruggenbouwend netwerk van honderden TADA-tieners en 

hun families, tal van scholen, vrijwilligers, donors en bedrijven die elkaar 

vinden in onze manier van leren. Her en der zorgt TADA zelfs voor een 

spillover effect, als mensen of organisaties op TADA geïnspireerde initia-

tieven lanceren. 

Die groei en aandacht voor TADA’s aanpak is logisch en mooi, de oor-

zaken zijn een pak minder fraai. De wij-zij-verdeling in onze samenleving is 

in plaats van kleiner, pijnlijk groter geworden. De integratieproblematiek 

is in bepaalde quartiers van België – en zeker in Brussel – alarmerender 

dan ooit. Discriminatie in de woon- en arbeidsmarkt blijft een structureel 

probleem. Ons onderwijs slaagt er niet in om onze jeugd klaar te stomen 

voor de uitdagingen die op ons afkomen de komende eeuw.  

We zijn met name kampioen in onderwijsongelijkheid in Europa.  

Té véél Belgische jongeren – vooral in moeilijke wijken – verlaten té vroeg 

de schoolbanken, verliezen goesting om te leren en hypothekeren zo hun 

toekomst. Ze zoeken helaas soms hun heil elders, buiten (het legale circuit 

van) onze maatschappij, en gaan zo onze maatschappij schaden in plaats 

van eraan bij te dragen. 

Over de haalbaarheid van een multiculturele samenleving of oplossingen 

voor deze en vele andere macroproblemen breken filosofen, theologen, 

sociologen en politici het hoofd. Maar de kinderen die vandaag in de 

probleemwijken van Brussel opgroeien, hebben weinig aan theorethisch 

debat of beleid dat pas geïmplementeerd zal worden als zij al groot zijn. 

Wat zij nodig hebben, zijn mensen die geloven in hun kunnen en toekomst. 

En wel nú. Niet morgen. 

Wat hen gemotiveerd in het leven kan doen staan, is een positief zelfbeeld 

en informatie over de samenleving en de arbeidsmarkt. 

Geloof in gelijke kansen op ontwikkeling én toekomst. 

Met de weekendlessen van TADA bieden wij hen dit geloof. 

Wij trekken hun wereld open. 

Geven hen goesting om te leren. 

Om het beste van zichzelf te geven. 

We laten hen zien dat ze deel van de samenleving uitmaken nu én later.

Als dokter, filmmaker, ingenieur of beenhouwer. 

Als kritische burger ook, eentje die nadenkt voor hij gaat stemmen. 

Of als toekomstig verantwoordelijke ouder, die zijn of haar kinderen 

motiveert en vooruitduwt. 

De kinderen met wie we bijna vijf jaar geleden bij TADA de eerste zater-

dagen doorbrachten, zijn mondige, zelfzekere tieners geworden. 

De oudsten zijn nu een jaar of zestien. 

We hebben hen zien openbloeien. 

We bieden hen met TADA een community in een verdeelde stad. 

Ze zijn veranderd de voorbije vijf jaar, op een positieve manier. 

Ze zijn gegroeid, letterlijk maar vooral ook figuurlijk. 

Net als TADA als organisatie, die op minder dan vijf jaar vertienvoudigde 

in grootte. 

Het enige wat die vijf jaar onveranderd bleef, is uw inzet en geloof in de 

positieve bijdrage van onze weekendschool. 

Dank u wel daarvoor. 

Dank u voor uw steun, engagement en vertrouwen. 

Laten we ook in de toekomst de handen in elkaar slaan, in de hoop dat 

TADA kan blijven groeien om aan de noden te beantwoorden. 

Sofie Foets

Founding Managing Director TADA
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Bij vzw ToekomstATELIERdelAvenir (alias TADA) gaan honderden maatschappelijk kwetsbare tieners uit 

Brusselse buurten zoals Molenbeek, elk weekend van het schooljaar – jarenlang – vol goesting naar de 

zaterdagschool. Ze ontdekken er zichzelf  en de maatschappij, via plezante praktijkles van bevlogen pro-

fessionals, bijvoorbeeld ondernemers, verpleegkundigen, dokters, koks of  mecaniciens.

Via het wekelijks contact met deze professionals die fungeren als rolmodellen, trekt TADA de wereld 

van de tieners open en zegt hen: “Jij kan dit ook. Ontdek de maatschappij en jezelf. Word kritisch, ontplooi 

jezelf  en verleg je grenzen.” 

De hoofdbedoeling van TADA is om deze tieners gemotiveerd in het leven te doen staan, met een posi-

tief zelfbeeld, goed geïnformeerd over zichzelf  en de samenleving. Met haar empowerende aanpak, 

wapent TADA haar tieners met andere woorden tegen demotivatie en diverse negatieve gevolgen daar-

van zoals schooluitval, delinquentie, jeugdwerkloosheid of  extreme radicalisering. 
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GESCHIEDENIS  

Nederlandse psychologe Heleen Terwijn doet in de jaren 

negentig onderzoek naar de motivatie van kinde-

ren in de Amsterdamse probleemwijk de Bijlmer. 

Ze komt erachter dat het met hun toekomstverwach-

tingen droevig gesteld is. Ze richt daarom in 1998 IMC 

Weekendschool op.

Wat in 1998 start met één weekendklas van 25 kinderen, 

groeit tegen 2017 uit tot een landelijk succesverhaal 

bij onze noorderburen. IMC Weekendschool heeft onder-

tussen tien weekendschoolvestigingen in zeven Neder-

landse grootsteden en er bestaat ook al een basisschool-

variant in concentratiescholen op het platteland tijdens de 

schooluren.

IMC Weekendschool ontwikkelt zich in de loop der jaren 

bovendien tot een voorbeeld voor andere initiatie-

ven in binnen- en buitenland.

EEN INTERNATIONAAL NETWERK

Naast België en Nederland, is er ook in Hong 

Kong een weekendschool naar het model van IMC 

Weekendschool. 

IMC Weekendschool en TADA doen geregeld aan 

internationale uitwisseling. Op de foto zien we 

Soulaimane (alumnus van TADA) en Virgil (alumnus 

van de Nederlandse IMC Weekendschool), die 

elkaar ontmoetten tijdens de landelijke alumni- 

en partnerdag van IMC Weekendschool in 2016. 

Met trots vertelden deze en andere alumni van de 

weekendschool die dag aan het grote publiek hoe 

de IMC Weekendschool/TADA hen leren om 

kansen te grijpen. 

“Wat de weekendschool mij 

heeft meegegeven: moed.”

Het concept wordt nationaal en internationaal 

erkend als best practice – door onder meer de EU-

instellingen en de World Innovation Summit for Education 

–  en nagebootst door maar liefst 30 andere organisaties 

in Nederland.

Het recept van TADA is m.a.w. al beproefd 

wanneer Sofie Foets – stichtster van TADA – in 2011 

kennis maakt met Heleen Terwijn in het Europees Par-

lement. Sofie werkt er als beleidsadviseur onder meer 

op thema’s als onderwijs. Heleen en Sofie ontmoeten 

elkaar tijdens een conferentie over “de beste praktijken 

in Europa op vlak van informeel onderwijs voor jeugd uit 

kansarme wijken”.

Sofie is op slag verliefd op het concept van “de weekend-

school”. Overtuigd van de meerwaarde van zulk initiatief  

in Brussel en de kracht van de burger gaat Sofie in 

2012 op zoek naar gelijkgezinden. CVC Capital Partners 

met Geert Duyck aan het hoofd, is TADA’s allereerste 

co-believer.

Minder dan één jaar later is TADA een feit en sindsdien 

groeit de Brusselse weekendschool als kool! 
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In september 2013 breidt TADA haar 

werking een allereerste keer uit.

Toppers in hun vak die doceren bij 

TADA blijken geboren pedagogen 

te zijn, zoals journaliste Martine Tan-

ghe en topmagistraat Damien Vander-

meersch. 

TADA krijgt vanaf  2014 groeiende 

erkenning: TADA wordt onder meer 

1e laureaat van de Stichting 

Koningin Paola voor “Innovatie in 

buitenschools onderwijs”.

In oktober 2015 opent TADA een 

tweede antenne in Kuregem, dit 

dankzij de stichting Bernheim, sinds-

dien steunpillaar van TADA. 

De TADA-community werkt onder-

tussen hard om een derde antenne 

in Molenbeek te openen. 

De doorgezette groei van TADA 

wordt mogelijk gemaakt door diverse 

anonieme filantropen en door struc-

turele financiële steun van partners als 

Janssen Pharmaceutica, Total en ook 

de Rotary-club uit Sint-Genesius-Rode. 

CVC Capital Partners maakt de 

lancering van TADA mogelijk. 

Ook AXA Belgium, Bain & Company 

Belgium en EY Belgium steunen TADA 

van in het prille begin. De Koning 

Boudewijnstichting biedt vooral mo-

rele steun door het geven van de prijs 

“Buiten Categorie”. 

TADA start haar werking op za-

terdag 5 januari 2013 in de school 

Sint-Joost-aan-Zee, waar TADA 

gratis toegang toe krijgt dankzij het 

gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-

Node. 

Eén Nederlandstalige en één Frans-

talige klas – in totaal geen vijftig 

kinderen – starten vol goesting hun 

TADA-parcours. TADA’s team telt in 

2013 anderhalve voltijdse equivalent. 

In 2014 breidt TADA verder uit 

dankzij diverse donors zoals Stibbe, 

Allen & Overy en de stichtingen van 

ENGIE, Bank De Groof  Petercam en 

Besix. TADA geniet van veel pers-

aandacht (reportages op Koppen, 

Reyers Laat en RTBF). Eind schooljaar 

2014-2015 staat de teller bij TADA op 

een bereik van 142 tieners. 

Een eerste cohorte oud-leerlingen van 

TADA krijgt die zomer toegang tot 

TADA For Life, het alumninetwerk 

dat TADA toelaat om haar tieners te 

blijven opvolgen en onder-

steunen op lange termijn. 

Het schooljaar eindigt met een climax: 

de TADA-leerlingen kijken samen 

met ex-premier Elio Di Rupo naar 

een match van de Rode Duivels in het 

Lambermontgebouw.

In schooljaar 2016-2017 telt de 

TADA-community zo’n 470 tieners 

en hun families. Méér dan 1000 vrijwil-

ligers maken minstens één zaterdag 

per jaar vrij voor de tieners, onder wie 

ook bekende Belgen als Alex Vizorek 

en Baki Topal. 

Stichtingen zoals Jean-François 

Peterbroeck, Poussière d’Etoiles en 

Butterfly zetten hun schouders onder 

TADA. Bovendien krijgt TADA ook 

steeds vaker ad-hoc-support van orga-

nisaties die voor TADA een marathon 

of  bedrijfstombola organiseren, noem 

maar op. Panos bijvoorbeeld verkoopt 

donuts in het najaar. 

TADA gaat als organisatie steeds méér 

data-driven en digitaal te werk. 

In schooljaar 2017-2018 coacht 

TADA 637 tieners: enerzijds 509 

TADA-kids (± 10-14 jaar) die elke 

zaterdag van het schooljaar langsko-

men, anderzijds 128 TADA-alumni of  

oud-leerlingen (± 14-18 jaar) die ge-

regeld langskomen bij TADA. Dat wil 

zeggen dat TADA op minder dan vijf  

jaar tijd méér dan vertienvoudigde 

in grootte. TADA’s team telt onder-

tussen 18 voltijdse equivalenten. 

TADA kan rekenen op steeds méér 

steun, ook uit bijzondere hoek. In de-

cember 2017 doceert niemand minder 

dan Koning Filip aan de TADA-kids 

in het Paleis. 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Terugblik  
5 JAAR TADA
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“Bij TADA krijg ik ideeën over welke beroepen 

ik later 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 elke 

zaterdag naar TADA te komen. TADA maakt 

me gelukkig!”

Melek, 
leerling bij TADA

“Het is leuk om op TADA te zijn, en in de 

TADA-familie voel ik me meestal goed en 

gelukkig.”

Daianara,
leerling bij TADA

“Bij TADA leer ik zaken die ik nog niet wist en 

heb ik zin om nog meer te leren.”

Karina,
leerling bij TADA

“TADA heeft mij in contact gebracht met een 

vrijwilliger: Justine. Zij is mijn “buddy”. Justine 

heeft me geleerd om een studiemethode te 

gebruiken, wat ik voordien niet deed. Zeer 

zinvol! Dank u TADA!”

Amine, 
 TADA alumnus

“Ik kom vaak naar de TADA-huiswerkplek. 

Thuis zijn we met acht en is er veel lawaai. 

Daardoor is het voor mij niet altijd gemak-

kelijk om mij te concentreren. Dankzij de 

huiswerkplek maak ik mijn schooltaken voor 

de dag erna, maar leer ik ook om de andere 

dagen te organiseren. Op deze plek kan ik al 

mijn vragen stellen en voel ik mij goed.”

Jawad, 
TADA alumnus
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DAAROM! 
TADA biedt haar deelnemende tieners een 

levenslang lerend netwerk waar je aan 

zelfontplooiing doet via positieve ontmoe-

tingen met rolmodellen. Want leren kan je 

ook elders dan thuis of  op school!

TADA is momenteel actief  in Molenbeek, 

Sint-Joost-ten-Node en Anderlecht. 

De TADA-tieners hebben een diverse 

achtergrond en komen uit meer dan dertig 

verschillende Franstalige en Nederlandstalige 

scholen in die drie gemeentes. 

In de toekomst plant TADA haar werking uit 

te rollen elders, op voorwaarde dat we vol-

doende menselijke en financiële steun vinden.

WAAROM?

Geboren worden in precaire omstandigheden 

wil vaak zeggen dat het je niet alleen ont-

breekt aan financiële middelen, maar ook aan 

toegang tot wereldse kennis en een hetero-

geen netwerk van voorbeeldfiguren. 

Zulke kennis en voorbeeldfiguren zijn 

nochtans van cruciaal belang om de weg te 

vinden in de maatschappelijke jungle.

Zo’n netwerk biedt je tegelijk goesting om vol 

energie en moed in het leven te staan of  om 

te geloven in jouw potentieel en volhoudend 

in te zetten op zelfontplooiing.

De onderwijsongelijkheid in België is 

bovendien bijzonder groot. Dat houdt in dat 

scholen die werken in moeilijke buurten er 

niet in slagen om te fungeren als “lift”. Als je in 

België geboren wordt in armoede, is de kans 

met andere woorden ook groot dat je deze 

wereld in armoede verlaat. Uit de PISA-onde-

rzoeken van de OESO blijkt dat de sociaa-

leconomische- en migratieachtergrond van 

leerlingen in België veel zwaarder doorweegt 

dan in andere OESO-landen. 

Leerlingen uit kwetsbare milieus of  leerlingen 

met een migratieachtergrond hebben in België 

procentueel véél meer kans op vroeg-

tijdige schooluitval bijvoorbeeld (dit wil 

zeggen dat je de school verlaat zonder diploma 

secundair onderwijs), met alle gevolgen van 

dien. Bij hen bepaalt de achtergrond, veel 

méér dan het cognitieve potentieel, de toe-

komst. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 

de situatie alarmerend aangezien maar liefst 

4 op de 10 kinderen er worden geboren 

in een arm gezin. De meerderheid onder 

hen heeft ook een migratieachtergrond. Als je 

gemeentes of  buurten als Sint-Joost-ten-Node, 

Kuregem of  Molenbeek uit deze statistieken 

filtert, schieten de cijfers verder de hoogte in. 

Dat wil zeggen dat deze kinderen – tenzij er 

op jonge leeftijd wordt ingegrepen – statistisch 

gezien heel veel kans hebben op een leven in 

precaire omstandigheden. 
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0% van de TADA-alumni heeft 

de traditionele school in 2017 

vroegtijdig verlaten

0%

98% van alle alumni waren actief 

via het netwerk Tada For Life

98%

In schooljaar 2016-2017 was 

iedere zaterdag 82% van de 

leerlingen aanwezig

82%

637 tieners coachte 

TADA tot nu toe. In 

schooljaar 2017-2018 tellen 

we 128 alumni en tekenen 

509 ketjes bijna iedere 

zaterdag van het schooljaar 

present. TADA wil zo snel 

mogelijk – en zéker tegen 

2020 – de kaap van 1000 

tieners bereikt hebben. 

Help ons dit mogelijk te 

maken!

DATA -DRIVEN
 IMPACT IN CI JFERS  

49 tieners

2013 2017 + 2020

637 tieners tussen 1000 & 1500  tieners

Om de kwaliteit op de diverse TADA-antennes op te volgen 

en om op een uniforme manier het effect van TADA op de 

doelgroep en op andere begunstigden te meten, heeft TADA 

samen met Vlerick Business School een reeks indicatoren 

vastgelegd. Al deze indicatoren samen, definiëren wij als de TISC 

oftewel “TADA’s Impact Score Card”. Tal van grafieken 

die je terugvindt in dit jaarrapport verwijzen naar deze TISC-in-

dicatoren, die we opvolgen via een dynamische website die 

TADA – op basis van tal van digitale enquêtes bij stakeholders en 

dergelijke – aanlegt.

De TISC omvat aan de ene kant kwantitatieve kritieke 

prestatie-indicatoren zoals het aantal TADA-tieners dat zich 

inschrijft en vervolgens afhaakt, het gemiddeld aantal vrijwilligers 

dat deelneemt per TADA-klas per zaterdag en het aantal alumni 

dat met een diploma het traditionele onderwijs verlaat. TADA 

hanteert daarnaast ook kwalitatieve criteria. Aan de hand 

van situaties die de kinderen naspelen in rollenspelen probeert 

TADA bijvoorbeeld de groei van tieners in termen van burger-

schap of  in termen van niet-cognitieve vaardigheden op te volgen 

en te vergelijken aan het begin en het einde van hun parcours. 

Aan de hand van enquêtes die vooral het systeem van de “Net 

Promoter Score” volgen, vragen we diverse stakeholders van 

TADA (gastdocenten, alumni) of  zij TADA zouden aanraden aan 

vrienden, familie of  collega’s. Tenslotte volgt TADA ook haar 

impact op door te kijken hoe het gaat met de TADA-alumni. 
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TADA For Life
Slaagt TADA er echt in tieners klaar 

te stomen voor de maatschappij van 

morgen? 

De enigen die deze vraag kunnen 

beantwoorden, zijn de TADA-alumni. 

TADA volgt haar oud-leerlingen op via 

het alumni-netwerk TADA For Life 

van zodra de TADA-kids het curriculum 

van drie schooljaren hebben doorlopen. 

TADA For Life biedt de oud-leerlingen 

regelmatig activiteiten aan over the-

ma’s als school, werk, vrijetijds-

besteding, attitudes en vaardighe-

den. 

Dit netwerk biedt bovendien een on-

line platform aan dat onder andere 

fungeert als helpdesk voor alumni met 

vragen of  zorgen. 

De TADA-alumni doen ook vaak iets 

terug voor de weekendschool, zoals 

vrijwillig helpen op zaterdag. 

“Na een computercursus georga-

niseerd door TADA, kreeg ik de 

kans om deel te nemen aan een 

training voor jobstudenten. Na deze 

opleiding werd ik aangenomen 

als animator voor computerstages 

voor kinderen van 8 tot 12 jaar 

oud. Dankzij deze studentenjob 

heb ik een aantal dingen die ik bij 

TADA had geleerd, in de praktijk 

gebracht: zet me voor de klas en 

ik leg de dingen op een eenvoudige 

manier uit.”

Amine,

TADA-alumnus

“Sinds 2 jaar kom ik om vrijwillig 

te helpen voor de scheikunde klas 

met de kleintjes. In het begin kwam 

ik omdat ik gevraagd werd, maar 

na een tijdje besefte ik dat ik graag 

kwam. Hierdoor kan ik doorgaan 

met het leren van verschillende 

beroepen en tegelijkertijd kinderen 

helpen in zichzelf  te geloven en 

anderen te respecteren.”

    Jawad,

 TADA-alumnus

“Wat ik heb geleerd van de acti-

viteit rond gendergelijkheid is dat 

het belangrijk is om vrouwen en 

mannen gelijk te behandelen.”

Wassim,

                             TADA-alumnus

“De alumni-activiteit die ik het 

interessantst vond, was de dag rond 

“Tolerantie en samen leren leven”. 

Ik denk dat het belangrijk is om te 

kunnen omgaan met mensen die 

anders zijn en om de meningen van 

anderen te respecteren.”

Caroline,

                     TADA-alumna
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#jesuisTADA 
Bijna 640 (en binnenkort méér dan 1000) tieners 
wekelijks inspireren en motiveren, doe je niet 
alleen. 

Op amper vijf  jaar tijd is TADA daarom uitge-
groeid tot een goed geoliede mensen-
machine. 

Maar TADA is niet alleen een weekendschool 
die inzet op de ontwikkeling van maatschappelijk 
kwetsbare tieners’ hun potentieel.

TADA is ook een inspirerende ontmoe-
tingsplaats, die via interculturele en intergene-
rationele dialoog vecht tegen de vervreemding 
in onze samenleving. 

Volwassenen die hun (professionele) dromen 
verwezenlijkt hebben en tieners die op het 
eerste gezicht weinig kansen hebben om dat te 
doen, schudden elkaar bij TADA wekelijks de 
hand. 

WIE BEHOORT ER TOT 

DE TADA-COMMUNITY? 

TADA-tieners, hun families & scholen 

Gastdocenten & vaste vrijwilligers

Medewerkers

Bestuur

Partners & donors 

TADA-believers
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Tijdens het weekend één extra dag naar 

school? Dat klinkt misschien saai, maar 

daar zijn de TADA-kids (± 10-14 jaar) het 

niet mee eens. 

Zij engageren zich vrijwillig om drie school-

jaren lang elke zaterdag weekendschool te 

volgen, en dat met volle goesting. 

Ze willen de samenleving en de professio-

nele wereld van “de grote mensen” maar al 

te graag ontdekken.

De vraag naar een plaats bij TADA is véél groter dan het aanbod. 

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, sociaaleconomische thuis- en gezinssituatie

• Het opleidings- en het tewerkstellingsniveau van de ouders

Kinderen die het hardst een duwtje in de rug kunnen

 gebruiken, krijgen voorrang. 

Het spreekt voor zich dat de ouders of  voogden van de kinderen moeten 

instemmen met deelname. 

TADA-tieners,
HUN FAMILIES & SCHOLEN

TADA-alumni zijn kinderen die het tra-

ject van drie schooljaren bij TADA hebben 

afgerond en deel uitmaken van het alumni-

netwerk TADA For Life. 

Onze jongste alumni zijn momenteel 

gemiddeld 13 à 14 jaar, de oudste zijn 16 

à 17. Deze alumni zitten in het secundair, 

verspreid over diverse Brusselse scholen. 

Dankzij een eigen online platform en tal 

van activiteiten per jaar, staan ze in nauw 

contact met de TADA-medewerkers en 

garanderen we hun opvolging. 

99% van de families heeft 

een migratie-achtergrond

99%

70% spreekt thuis een andere taal 

dan de schooltaal

70%

62% van de ouders is 

inactief op de arbeidsmarkt 

62%

76% van de families telt 

minstens drie kinderen

76%

TADA telt 52%  meisjes en 48%  jongens 

52% 48%

70% van de ondervraagde kinderen willen zich

 inschrijven voor TADA

70%

“TADA is een soort thuis voor 

mij, een soort familie.”

Ketiane, 

leerling bij TADA

“Later als ik rijk ben, zal ik 

TADA sponseren!”

Timna, 

leerling bij TADA

“TADA biedt de kinderen 

ervaringen die wij als school niet 

altijd kunnen geven. Ik vind het 

een fantastische organisatie.”

Lien, 

leerkracht Klavertje Vier

“De drie jaren op TADA waren 

echt mooie jaren. Het was een 

heel mooi parcours. Ik heb veel 

geleerd over mijn toekomst, ik 

heb veel mensen leren kennen 

en ik ben heel fier dat ik bij 

TADA hoor.”

Linda,

 TADA-alumna

“Dankzij TADA heb ik zoveel 

bijgeleerd. Ik heb meer zelfver-

trouwen en algemene kennis. 

Ik weet ook eindelijk wat ik 

later zou kunnen gaan doen als 

beroep.”

Malek,

TADA-alumnus

“Yigit is echt bezig met zijn 

ontwikkeling en hij is ervan over-

tuigd dat hij op de goede weg 

is. Het is indrukwekkend om te 

zien. Hij plant alles wat hij doet.”

Mama van Yigit 

“Sinds Jérémie bij TADA is, stelt 

hij meer vragen en stelt zich 

meer open.”

Mama van Jérémie 
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“

“Zeer positief  en bewonde-

renswaardig hoe TADA zich ontfermt 

over kwetsbare kinderen en jongeren. 

Het is de moeite waard om jongeren 

te begeleiden en iets aan te leren. 

Hierdoor krijg je zeer veel terug. Op 

deze manier kunnen we een nieuwe 

generatie opvoeden en begeleiden 

die in de toekomst een belangrijke rol 

kan spelen in de maatschappij.”

Ahmed Azzouz, 

Islam-inspecteur Antwerpen 

(vak Interreligieuze dialoog)

“Een levendige ontmoeting in de 

buurten van Brussel waar men te 

weinig heen gaat. Dit soort activiteit 

bouwt bruggen tussen gemeenschap-

pen en zal integratie bevorderen.”

Jean Pierre Jacobs,

Lid Rotary St.Genesius-Rode

(vak Ondernemen)

“Elke volwassene zou in een steeds 

donker wordende maatschappij dit 

moeten doen om het licht te laten 

schijnen, de verzuring tegen te 

gaan.”

Philippe Van Linthout, 

Onderzoeksrechter 

(vak Recht)

“Deelnemen aan TADA is nooit een 

verloren dag: jij biedt de kinderen 

wat, en zij geven jou wat terug. Je 

stelt jezelf  in vraag, je denkt na hoe 

te antwoorden op eenvoudige vragen 

waar je zelf  niet meer bij stilstaat.”

Simon Cardon, 

Vrederechter Sint-Genesius-Rode 

(vak Recht)  

TADA draait dankzij haar vrijwilligers, en dat zijn er onder-

tussen al een paar duizend!

Een cruciale rol is weggelegd voor de gastdocenten. Zij 

maken belangeloos tijd vrij om gedurende één of  twee zater-

dagen per jaar de TADA-kids iets bij te brengen over hun vak 

of  passie. 

Ook telt TADA talloze vaste vrijwilligers oftewel mensen 

die op wekelijkse of  maandelijkse basis een handje toesteken 

op diverse manieren: bij de alumniwerking, logistieke onder-

steuning, huiswerkbegeleiding, en bij zoveel andere zaken. 

99% van de gastdocenten 

wil opnieuw deelnemen

99% 88% 95% 91%

88% meent dat TADA haar 

doelstellingen bereikt 

95% zal TADA aanbevelen bij

kennissen, vrienden en collega’s

91% geeft aan zelf iets te leren 

uit de TADA-ervaring

Gastdocenten 
& VASTE VRIJWILLIGERS

Wij kunnen onze gastdocenten en vrijwilligers niet genoeg 

bedanken! 

Steeds vaker horen wij ook het omgekeerde: dat vrijwilligers 

TADA bedanken, omdat zij blijkbaar iets positief  haalden uit 

doceren bij TADA. 

Volwassenen leren iets aan tieners bij TADA, dat spreekt 

voor zich. Maar het lijkt erop dat de magie in beide richtingen 

werkt: 9 op de 10 deelnemers raadt TADA aan bij vrienden, 

familie of  collega’s omwille van de wederzijds verrijkende 

en fijne ervaring. 
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Medewerkers 

Hoe meer tieners en vrijwilligers, hoe meer vreugde, maar ook 

des te meer werk en georganiseer. 

Het TADA-team breidde in 2017 flink uit en telt nu 18 

voltijdse equivalenten. Het centrale niveau werd in 2017 

versterkt met een operations manager, een talent manager, 

een fundraiser en een communicatiemedewerker, ten voordele 

van stabilisatie alvorens verder uit te breiden. 

Ook het pedagogische team groeide. Thans zijn de TADA-tie-

ners en vrijwilligers (verspreid over drie locaties, achttien 

klassen en drie alumni-generaties) in de capabele handen van 

één conceptbegeleider, drie locatie managers, vijftien pedago-

gisch coördinatoren/assistenten en één alumni manager. 

TADA is altijd op zoek naar de juiste mensen. Speel jij 

graag een dagdagelijkse rol in het TADA-verhaal, stuur ons dan 

zeker een mailtje (job@toekomstatelierdelavenir.com). Niets 

leuker dan een spontane mail van een kandidaat van wie we 

niet wisten dat hij of  zij eigenlijk perfect bij TADA past!

Bestuur

In de Raad van Bestuur van TADA zetelen Geert Duyck 

(Managing Partner van CVC Capital Partners), Jacques de 

Vaucleroy (Managing Director Achievience), Isabelle Callens 

(Professor UCL en Directeur Public affaires en Communi-

catie, Ores), Jean Mossoux (schrijver en expert op vlak van 

ontwikkeling van familiebedrijven/non-profit-initiatieven), en 

gedelegeerd bestuurder Sofie Foets. 

In de Algemene Vergadering zetelen alle leden van de 

Raad van Bestuur, evenals Veerle Naets (Directeur Pilotage 

Duitsland bij Total Refining & Chemicals) en Frederic Blockx 

(magistraat).

De Advisory Board van TADA verzamelt allerlei vrienden/

ambassadeurs op informele wijze. 

Sofie Foets

Jacques de Vaucleroy

Jean Mossoux

Isabelle CallensGeert Duyck

“TADA is uitgegroeid tot een belangrijke en onmisbare 

schakel voor de ontwikkeling van tal van jongeren in Brussel die 

niet altijd de juiste omkadering en kansen krijgen. Elke zaterdag 

creëert TADA opnieuw opportuniteiten voor deze jongeren om 

de wereld te ontdekken en zichzelf  te ontplooien via actieve en 

motiverende ervaringsklassen met rolmodellen. Zonder 

twijfel maakt TADA een verschil in het leven van deze tieners, hun 

families en de bredere maatschappij! Voor mij is niet alleen finan-

ciële steun belangrijk, maar ook persoonlijk engagement zodat we 

positieve energie kunnen delen die TADA aan de jongeren brengt.  

Het geeft een enorme voldoening om de impact van TADA 

op hun evolutie van dichtbij te kunnen volgen.”

Geert Duyck,
 Lid van Raad van Bestuur 

Managing Partner, CVC Capital Partners
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“Het is een leerervaring om zelf  een 

les te geven. Je moet op de essen-

tiële zaken van het beroep kunnen 

terugvallen, maar bovenal is het 

"the right thing to do". TADA is een 

fantastisch initiatief, ieder jaar neem 

ik een keer deel en het verbreedt mijn 

kijk op de wereld. De kinderen zijn 

leergierig, onbevangen en energiek, en 

dat maakt het steeds onvergetelijk.”

 Jef Van In, 

CEO AXA Belgium

“Het geeft zoveel voldoening om 

je eigen passie voor je beroep te 

kunnen doorgeven aan enthousiaste, 

leergierige, maar ook kritisch den-

kende kinderen. Het is plezant vanaf  

minuut één en je gaat naar huis met 

een ontzettend voldaan gevoel!”

Thomas Scheirlynck, 

 Program Engineer Total

“Enorm mooi project waarbij alle 

steentjes die de verschillende sessie-

gevers kunnen bijdragen hopelijk tot 

een kei-goede toekomst voor deze 

kinderen leiden. De kinderen zijn 

super om mee samen te werken en 

kunnen zoveel meer dan ze in eerste 

instantie misschien zouden denken. 

Heel leuk om hen door middel van 

aansporing of  begeleiding zichzelf  te 

zien overstijgen.”

Cilia Mathieu, 

Junior Associate Stibbe

“Ik denk dat vele mensen baat 

kunnen hebben bij contact met de 

realiteit van deze jonge mensen. Dit 

initiatief  benadrukt de moeilijkheden 

die sommige kinderen ondervinden, 

maar ook hun motivatie en ruimden-

kendheid.”

Aria Ronsmans,

Scientist Janssen Pharmaceutica 

Partners
& DONORS 

Steeds meer bedrijven, organisaties en particulieren willen 

TADA helpen. Ze willen de TADA-tieners méér 

kansen geven en een bescheiden bijdrage leveren aan de 

strijd voor integratie en sociale mobiliteit. Dat doen deze 

partners door centen en tijd in TADA te investeren, of  

door materiële, niet-financiële bijdragen te maken.

TADA is al haar partners en donors ontzettend dankbaar. 

Dankzij hun steun 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. 

Het geven van tijd of  centen heeft een dubbel positief 

effect. Steeds meer mensen en organisaties zien een 

deelname aan TADA als een win-winervaring door het 

principe van reverse mentoring. 

Kevin Welsch, Chief  Strategy Officer van ENGIE Benelux 

verwoordde het zo: “Met je team meedoen aan TADA is 

beter dan eender welke teambuilding. Het is zinvol en leer-

rijk. Je maakt je nuttig, ziet de maatschappij zoals ze is en 

werkt samen rond een positief  project. Ik kan het iedereen 

aanraden.” 

FINANCIËLE PARTNERS
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CENTEN 

Extra steun is broodnodig om TADA toe te staan te 

groeien tot een bereik van méér dan 1000 tieners. Veel 

dank bij voorbaat voor uw steun 

(BE05 0017 4290 3575).

Giften vanaf 40 euro aan TADA zijn fiscaal aftrekbaar 

onder voorwaarde dat een overschrijving gemaakt 

wordt op het “Fonds Vrienden van TADA“ van de 

Koning Boudewijnstichting (KBS: BE10 0000 0000 0404 

met de gestructureerde mededeling 017/0080/00006). 

Voor donaties gemaakt op andere rekeningen van TADA 

(zoals BE05 0017 4290 3575) kan TADA helaas geen 

attesten verstrekken. 

In 2016-2017 heeft TADA €963.995,68 besteed(*). Dankzij 

diverse gulle schenkers (voornamelijk filantropen, fondsen en 

bedrijven) zal TADA dit fiscale jaar opnieuw afsluiten met een 

positief resultaat. De bedrijfsrevisoren van Ernst & Young 

onderwerpen onze jaarrekening steeds aan een externe 

audit. 

De gezonde financiële basis van TADA laat ons toe TADA 

verder uit te breiden en nog meer kinderen weekendonderwijs 

aan te bieden. 

*Het laatste fiscaal afgesloten jaar van TADA liep van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017. Bij het ter perse gaan van dit rapport is de audit van E&Y nog gaande. De ver-

melde cijfers zijn met andere woorden voorlopig. Meer info over definitieve cijfers via info@toekomstatelierdelavenir.com of vanaf maart 2018 op de website van de Nationale Bank.

TIJD & NIET-FINANCIËLE BIJDRAGEN

Diverse organisaties steunen TADA door het aanleveren van 

gastdocenten of expertise. De praktijklessen worden 

namelijk gemaakt op maat van de kinderen en gegeven door 

vrijwilligers. Organisaties zien een deelname aan TADA vaak 

als sociale teambuilding.

Daarnaast kan TADA door pro-bono-advies of -diensten 

op bijvoorbeeld juridisch, strategisch, administratief  vlak, haar 

kosten beperken. Zo stelt Bain & Company consultants ter 

beschikking en geeft Allen & Overy TADA gratis juridisch 

advies. 

Diverse organisaties geven TADA ook materiële, niet-finan-

ciële bijdragen. Zo ondersteunt het bestuur van de gemeentes 

Sint-Joost-ten-Node en Molenbeek TADA door ons gratis 

toegang te bieden tot de gemeentelijke basisscholen Sint-

Joost-aan-Zee en de Knipoog. AXA Belgium ging nog een 

stap verder en bood TADA een kantoor en office supplies aan. 

Panos biedt alle duizenden gastdocenten bovendien wekelijks 

een overheerlijk broodje. 

Door TADA toegang te verlenen tot bepaalde communi-

ties, ontstaan er daarenboven voortdurend nieuwe connecties 

en samenwerkingen. Thanks to all to spread the word about 

TADA, offline and online. 
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“Wij zijn ontzettend trots om een 

partner te zijn van TADA. Zowel voor 

de kinderen als voor de gastdocenten 

geeft de TADA-ervaring kansen en 

meerwaarde.”

Christophe De Vusser, 
Managing Partner, Bain & Company 

“TADA is een project dat nodig is en 

zeer professioneel werkt.  Ik sta versteld 

van de impact die TADA heeft op de 

ontwikkeling van de vele individuen.” 

France De Kinder, 
Directrice Fondation Bernheim

“Molenbeek komt niet dikwijls positief  

in het nieuws, maar dit was een enorm 

leuke ervaring, waarover ik spreek met 

al mijn bekenden. Het is een prach-

tig initiatief  dat een heel mooi beeld 

geeft over de gemeenschap aan de 

gemeenschap!”

Henk De Munck, 
ex-CEO Total Fina Antwerpen

“Meer dan ooit is er nood om toe-

komstperspectief  en omkadering te 

bieden aan onze jeugd in Brussel. TADA 

speelt hier een essentiële rol in via haar 

maatschappij-oriënterend zaterdag-

onderwijs. Daarom zet ik mij in voor 

TADA.”

     Maxim De Vos,

         Directeur CVC Capital Partners

“Het is ontzettend verrijkend om voor 

de kinderen te staan, hun eigenheid en 

energie. Het is een test voor je eigen 

competities en vooral voor je geduld. Je 

voelt meteen de meerwaarde van de 

ervaring en jouw aandeel daarin.” 

David Reynders, 

Manager Transaction Advisory 

Services EY Belgium

 

Sinds haar lancering is TADA door diverse organisaties erkend als “good practice”. 

Er waren o.m. diverse erkenningen via de Koning Boudewijnstichting. TADA was 

in het verleden ook 1e laureaat van de Stichting Koning Paola voor “Innovatie in 

buitenschools onderwijs“.

Van bij de start hebben diverse bekendheden of mediafiguren zich vol goesting 

ingezet voor TADA. Martine Tanghe, Bart Schols (nieuwsanker VRT) en Adel Lassouli 

(nieuwsanker RTL) deelden hun passie voor hun vak bijvoorbeeld tijdens het vak Journa-

listiek. Guy Verhofstadt (oud-premier en fractieleider Europese liberalen), Hilde Crevits 

(minister van Onderwijs voor CD&V), Pascal Smet (minister van Mobiliteit in Brussel voor 

sp.a) en Emir Kir (burgemeester Sint-Joost-ten-Node voor PS) leerden de kinderen op hun 

beurt proeven van Europese, regionale en lokale politiek.

TADA-believers

“De meerwaarde van TADA is spec-

taculair! TADA versterkt jongeren uit 

aandachtswijken ontzettend. Spelen-

derwijs ontdekken ze hun eigen talenten 

en denken ze na over de toekomst! 

Het is door de inzet van velen die mee 

verantwoordelijkheid opnemen voor de 

maatschappelijke uitdagingen, dat onze 

samenleving kan groeien.” 

Minister Hilde Crevits,
Vlaams Minister van Onderwijs

“Meer dan ooit schreeuwt deze tijds-

geest om initiatieven die jongeren uit 

moeilijke wijken 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 het belangrijkste dat 

momenteel in Brussel gebeurt.” 

Adil El Arbi,
Filmregisseur & peter van TADA
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Via de website, nieuwsbrieven, brochures en het jaar-

verslag houdt TADA haar community op de hoogte van de 

activiteiten en de vooruitgang die de vzw ToekomstATELIER-

delAvenir maakt. 

Via sociale media – Facebook, Twitter, LinkedIn en 

YouTube – geven we een blik achter de schermen, brengen 

we onze community samen en verzamelen we mankracht en 

middelen. 

TADA verschijnt ook steeds vaker in de geschreven en 

audiovisuele pers. 

Thanks for spreading the word about TADA in 2018 as well! 

#tadarocks 

TADA 

IN THE PICTURE

#TADAROCKS
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@ToekomstAtelier, les politiek aan 12-jarigen. Ik: het heet de 

koude oorlog omdat er niet effectief  gevochten is. Leerling: en 

Korea dan?

@LynnVerrydt 
Policy Officer on Equal Opportunities

Agentschap Binnenlands Bestuur

.

Inspirerend! @ToekomstAtelier krijgt Brusselse tieners op zaterdag 

naar school om allerlei beroepen te ontdekken.

@klasse_be 

Teaching insurance with @AXAinBelgium & @ToekomstAtelier to 

10-12y old kids in Brussels! A boost of  energy and of  my belief  in 

the future

                                               @hgronzy (Helmut Platteau)  

          Project Manager Axa Belgium

BE programme for children in disadvantaged situations, weekend 

activities, offers new perspectives @AtelierdAvenir

@MargaretTuite 

European Commission Coordinator for the Rights of  the Child

Niets beter tegen verzuring en geeft hoop dan deze pracht orga-

nisatie die een toekomst perspectief  geeft voor jonge gasten @

ToekomstAtelier

@jior4justice (Philippe Van Linthout) 
Onderzoeksrechter

Frisdranken verbieden omdat ze ongezond zijn? Moeten we alle 

vluchtelingen opvangen in ons land? Scherpe stellingen met dui-

delijke voor- en tegenargumenten. Veel talent bij de jongeren van 

ToekomstATELIERdelAvenir

@ATurtelboom 

Federaal parlementslid/ Antwerps gemeenteraadslid Open VLD

Jonge Molenbekenaars @ToekomstAtelier verwelkomd @vlaparl. 

Grote bewondering voor ketten en respect voor leiding en vrijwilli-

gers 

@SammyMahdi 
Nationaal voorzitter Jong CD&V



TADA inspireert elk jaar méér kinderen, 

maar beantwoordt bijlange nog niet 

aan de vraag. 

Voor elke plek bij TADA zijn er tal van 

kandidaten.

Vanaf  2018 start TADA met een nieuwe 

antenne. In welke gemeente die zal 

komen, is nog niet zeker, maar de kans is 

groot dat TADA zal blijven uitbreiden in 

Molenbeek, omwille van de grote noden 

in deze gemeente. 

Om onze werking de komende jaren te 

kunnen uitbreiden, is TADA non-stop in 

de weer om fondsen te werven voor de 

komende schooljaren. 

TADA heeft de ambitie om tegen 2020 

minstens duizend kwetsbare tieners 

te ondersteunen. 

Wilt u TADA steunen in deze ambitie? 

Dat kan door tijd of centen in TADA 

te investeren. Of  door over TADA te 

vertellen! 

Alvast bedankt! 

Doe mee 
IN 2018!  

TIJD 

CENTEN

Ja

Ja

Optie 1Nee

Nee 

Optie 2

Word gastdocent!

Bekijk het curriculum 

van 2017-2018 op onze 

website en contacteer ons 

via onze sociale media of  

via info@toekomstatelier-

delavenir.com

Word financieel partner en 

contacteer ons via sofie@

toekomstatelierdelavenir.

com voor een verkennend 

gesprek.

Wilt u de expertise van uw 

team als gastdocenten of  

als pro-bono-adviseursde-

len met TADA? 

Word inhoudelijke partner 

en contacteer ons via 

info@toekomstatelierde-

lavenir.com

Maar u bent wél geweldig 

met tieners en wilt ons 

graag af  en toe (of  heel 

vaak) helpen op zaterdag 

of  als “buddy” van een 

alumnus tijdens de week? 

Word vrijwilliger en 

contacteer ons via 

info@toekomstatelierde-

lavenir.com

Wilt u liever persoonlijk 

een gift doen? 

Word donor en stort uw 

gewaardeerde bijdrage 

op onze rekening: 

BNP PARIBAS FORTIS

IBAN : BE05 0017 4290 

3575

BIC : GEBABEBB

Wilt u deel uitmaken van 

het TADA-team? 

Word onze collega en 

solliciteer voor een baan 

of  stage via 

jobs@toekomstatelierde-

lavenir.com!

U gelooft in de TADA-waarden en wilt uw talent 

en vaardigheden inzetten? 

Sinds 2017 werkt TADA samen met het “Fonds Vrienden 

van TADA”, beheerd door de Koning Boudewijnstichting 

(KBS) om fiscale attesten te verstrekken voor giften gemaakt 

aan TADA. Giften vanaf  40 euro aan TADA zijn fiscaal 

aftrekbaar onder voorwaarde dat een overschrijving 

gemaakt wordt op het “Fonds Vrienden van TADA” van de 

Koning Boudewijnstichting (KBS: BE10 0000 0000 0404 met 

de gestructureerde mededeling 017/0080/00006). Voor 

donaties gemaakt op andere rekeningen van TADA (zoals 

BE05 0017 4290 3575) kan TADA helaas geen attesten 

verstrekken. 

U kunt ons ook altijd een digitaal  steuntje in de rug bieden op Facebook, LinkedIn 

en Twitter door onze berichten te delen. Sharen en liken kost tijd noch moeite!

Facebook     twitter     linkedin

Dank u!

U loopt over van passie voor uw vak en die 

wilt u maar al te graag delen met de TADA-kids?

U wilt via uw organisatie op structurele wijze 

bijdragen aan de werking van TADA?

39

©
 A

lo
h
a Fre

d



BOUW VANDAAG MEE

AAN HET BRUSSEL VAN MORGEN!

Een bijdrage aan TADA is een investering in “het Brussel van mor-

gen”. Dankzij uw steun kan TADA maatschappelijk kwetsbare 

kinderen gemotiveerd in het leven doen staan, met een positief 

zelfbeeld en goed geïnformeerd over zichzelf, de samenleving, de 

arbeidsmarkt!

Stort vandaag nog uw gewaardeerde bijdrage op onze rekening:

BNP PARIBAS FORTIS

IBAN: BE05 0017 4290 3575

BIC: GEBABEBB

Giften vanaf 40 euro aan TADA zijn fiscaal aftrekbaar on-

der voorwaarde dat een overschrijving gemaakt wordt op het 

“Fonds Vrienden van TADA” van de Koning Boudewijnstichting 

(KBS: BE10 0000 0000 0404 met de gestructureerde mededeling 

017/0080/00006). Voor donaties gemaakt op andere rekeningen 

van TADA (zoals BE05 0017 4290 3575) kan TADA helaas geen 

attesten verstrekken. 


