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Mieke Vandeput, dochter van Hasseltse tweeverdieners met een universitair diploma, 
gaat waarschijnlijk een mooie toekomst tegemoet. Voor Soufiane El’ Hanou, zoon van een 
ongeschoolde, alleenstaande mama met als thuisbasis Molenbeek, liggen de kaarten statis-
tisch gezien anders.
 
Door steeds meer te meten, worden sociaaleconomische voorspellingen over onze 
jeugd steeds accurater. Zo leert de OESO ons dat Belgische kinderen van niet-EU-
origine vaker met een leerachterstand kampen. Ook armoede en laagopgeleide ouders 
leiden indirect blijkbaar vaak tot slechtere onderwijsprestaties. Die achtervolgen 
kinderen de rest van hun schoolcarrière en veroorzaken een toenemende uitstroom van 
schoolverlaters zonder diploma. Zonder diploma hebben jongeren het vaak moeilijker op 
de arbeidsmarkt en lopen ze een groter risico op sociale uitsluiting. Een vicieuze cirkel…
 
Gelukkig leert de Amerikaanse meteoroloog Edward Lorenz ons dat het kleinste ver-
schil binnen systemen na verloop van tijd grote gevolgen kan hebben. Hij beschreef 
hoe de vleugelslag van een vlinder in Brazilië uiteindelijk een storm in Texas kan veroor-
zaken, het zogenaamde butterfly effect. Met deze metafoor wilde Lorenz aantonen dat 
niet alles vastligt, dat er grenzen zijn aan voorspelbaarheid en dat kleine dingen een grote 
impact kunnen hebben. 
 
Dat is een bemoedigende gedachte voor een vzw als de onze die elke zaterdag opnieuw 
een steen verlegt om bij te dragen aan het oplossen van een groot maatschappelijk 
probleem: het gebrek aan sociale mobiliteit. 
 
Dankzij Lorenz weten we dat acties als de onze wel degelijk kunnen inspireren tot grote 
veranderingen. Het is zoals schrijver John-Paul Flintoff zegt: "We all make history all of  the 
time." 
 
De geschiedenis die we bij TADA schrijven, wordt steeds groter. Met onze tienerwerking 
bereikten we ondertussen al meer dan 1000 tieners,1000 rupsen die zich ontpoppen 
tot vlinders.
 
Al wie al eens naar National Geographic kijkt, zal beamen dat de ontwikkeling van rups 
tot vlinder tijd vergt, maar niet minder dan betoverend is. Het duurde duizenden jaren 
voor mensen beseften dat het wel degelijk de rups is die later in zijn leven in een vlinder 
verandert. 
 
Al wie bij TADA betrokken is, was al minstens één keer ooggetuige van een even won-
derlijke transformatie. Terwijl de allerjongsten verlegen en onwennig binnenschuifelen, 
studeren onze oudsten dit schooljaar af  aan de secundaire school en zetten zij zelfzeker 
hun eerste stappen richting hogeschool/universiteit of  arbeidsmarkt.
 
Met jullie hulp doen we beseffen dat elk kind, ongeacht zijn achtergrond, kan uitgroeien 
tot een absolute topper. Met de juiste impulsen, begeleiding, aandacht, ondersteuning én 
geduld. 
 
Met jullie steun doen wij verder. 
Tot het stormt in Texas. 
 
Dank u.

Pieter De Witte & Sofie Foets, 
co-managing directors TADA

Over meer dan 1000 vlinders 
(& een vlindereffect?)
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TADA IN 
3 VRAGEN

ToekomstATELIERdelAvenir, kortweg TADA, is een vzw die 

burger en bedrijfsleven betrekt bij de emancipatie en in-

tegratie van maatschappelijk kwetsbare tieners en hun 

omgeving.

TADA beoogt een méér inclusieve 
samenleving. De vzw zet mensen aan om 
meer individuele verantwoordelijkheid 
op te nemen, zodat we bewegen in de 
richting van betere integratie. De aandacht 
gaat in de eerste plaats naar de emancipatie 
van kwetsbare, Brusselse jongeren. Het 
lerend netwerk van TADA wil tegelijkertijd 
een inspirend voorbeeld zijn dat volwas-
senen aanzet tot actie, ten voordele van 
maatschappelijke cohesie. 

TADA organiseert buitenschoolse acti-
viteiten voor ondertussen meer dan 1000 
maatschappelijk kwetsbare tieners uit de 
meest kansarme wijken van Brussel. In een 
omgeving die zelfvertrouwen voedt, 
inspireert en informeert TADA de jonge-
ren, door te tonen wat ‘later’ zoal in petto 
heeft. 

Op onze weekendscholen ontdekken 
tieners (10-14) zichzelf  en de maatschap-
pij dankzij wekelijkse praktijkles van 
bevlogen professionals, bijvoorbeeld van 

Om de neuzen in dezelfde richting te 
houden, ontwikkelden we met het team/de 
Raad van Bestuur een code of conduct. 
De "hoe" in bovenstaande circel licht kort 
TADA’s waarden toe. Ongeacht "wat" 
TADA onderneemt, dragen we deze 
engagementen hoog in het vaandel. Bij alles 
wat we doen, zijn we bijvoorbeeld ingesteld 
op groeien, leren en geven om. Ook in ons 
breder netwerk nodigen we mensen uit 
deze waarden in actie om te zetten.

WAAROM? WAT? HOE? 

rechters, verpleegkundigen, koks of  mecani-
ciens. Na 3 jaar op de schoolbanken van de 
weekendschool, volgen we de jongeren ook 
na hun 14e op via ons alumni program-
ma (TADA For Life). 

Tegelijk  doet TADA aan bewustwording. 
Via communicatieve acties en workshops 
(in scholen en bedrijven) hopen we een 
aanstekelijk voorbeeld te zijn en de bewe-
ging – richting meer inclusie – ook indirect 
te voeden. 

HOW

WHAT

We embrace a critical
growth mindset

We care about 
society, our youngsters, 

our village, our team, our
stakeholdersÉ and w e trust 

others to do the same

We coach teenagers
mainly via intense extracurricular activities 

(weekend schools & alumni-network)

We raise awareness
to motivate action in favour 
of a more inclusive society 

via storytelling

We inspire young 
professionals & actors
in the educational field

to improve work with vulnerable
youth

We involve citizens,  
various companies and 

organizations
in coaching this 

vulnerable youth

We take up 
responsibility in an 

entrepreneurial way 

We aim for the best
possible version

We empower all to
become resilient,

 confident and solution 
minded individuals 

We lead
by example

WHY
We as TADA pursue 

INCLUSION
by activating all to take
 individual responsibility

with focus on our young and socially
most vulnerable
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Meer info : Directe Impact p.10 - p.17

Meer info : Indirecte Impact p.18 - p.25

WAT IS ONZE IMPACT 
TOT NU TOE?

Een overzicht

>1000 
BRUSSELSE TIENERS 

RECHTSTREEKS BETROKKEN 
672 in weekendscholen & 436 alumni 
>1000

gezinnen 
>50

scholen 
4

gemeentes 

Via onze weekendscholen en 
ons alumni netwerk bieden we 

buitenschoolse activiteiten die de lat 
om bij te leren bij kinderen  hoog 

leggen en tegelijk hun 
welbevinden bevorderen

Amper 0,4% van de alumni is 
vroegtijdig uitvallen op school

>75% van de alumni blijft 
geëngageerd bij TADA 

>5000 
BRUSSELSE TIENERS

ONRECHTSTREEKS BETROKKEN 

Via projecten van bedrijven, 
onderwijsprojecten, 
vzw’s en voormalige 

werknemers 

150 Brusselse 
leraren/directies geïnspireerd 

22 ex-werknemers 
actief in traditioneel 

onderwijs 

130 geïnspireerd door 
TADA-workshops voor volwas-
senen en bezoek op zaterdag 

75% deed ideeën op
toepasbaar op school  

We engageerden >7500 
vrijwilligers in de weekenscholen, 9 op 
10 zegt iets over zichzelf en de samenle-

ving geleerd te hebben. 

We inspireerden leraars en andere 
burgers om extra verantwoordelijkheid 

voor een inclusieve samenleving op 
te nemen via   >50 workshops & 

speeches.

> 17 door TADA geïnspireerde organi-
saties zetten zich in voor de samen-
leving, 12 daarvan zijn actief in het 

onderwijs.

We pleiten publiekelijk voor verandering & betrekken zo veel mogelijk 
volwassenen in TADA’s streven naar een inclusievere maatschappij. 

Zo proberen we onze impact te vergroten buiten Brussel en buiten ons dagelijks werk om. 

# TIENERS BEREIKT HOE? IMPACT?
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TADA’S DIRECTE IMPACTTADA’S DIRECTE IMPACT

TADA’S 
DIRECTE IMPACT

TADA is in 2013 opgericht, geïnspireerd 
door de Nederlandse IMC weekendschool. 
In het begin coachten we twee klassen van 
nog geen vijftig kinderen. 

In oktober 2019 gaan wekelijks 672 kin-
deren naar de TADA-klas, terwijl we 436 
oud-leerlingen coachen.  Dat wil zeggen dat 
TADA’s doelstelling om voor 2020 het 
verschil te maken in het leven van méér dan 
1000 jongeren, bereikt is. 

Hoera!
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TADA’S DIRECTE IMPACTTADA’S DIRECTE IMPACT

TADA wil haar tieners doen groeien:

• door hun (toekomst)perspectieven/blik te verbre-
den

• door hen gemotiveerd, met veerkracht, kennis en 
zelfvertrouwen in het leven te doen staan

• door hun horizontale vaardigheden te vergroten
• door hun algemene kennis over en/of verbonden-

heid met de samenleving te verruimen

Hoe geven we onze jongeren vleugels?  

TADA gelooft dat kleine daden kunnen leiden tot grote 
veranderingen. Door tijdens het weekend aanvullend onderwijs 
aan te bieden, trekken we de wereld van de kinderen open en 
houden we ze gemotiveerd. 

VLEUGELS 

GEVEN

Door TADA-tieners in contact te 
brengen met professionals uit erg 
uiteenlopende sectoren krijgen ze tijdens 
het weekend nieuwe, ongewone im-
pulsen en worden ze aangemoedigd de 
maatschappij te ontdekken in al haar 
facetten. 

Door rolmodellen van ver-
schillende leeftijd, geslacht, 
opleiding en origine voor de klas 
te zetten, ontmoedigen we 
stereotype denkbeelden. ‘Ja 
hoor, de bouwsector is wél iets 
meisjes!’  We bouwen bruggen 
door kinderen op plekken te 
brengen, ver van hun bed, die ze 
enkel kennen van op het scherm, 
zoals een rechtbank, een farma-
ceutisch bedrijf, een theater of  
een sterrenrestaurant.

Door TADA-tieners posi-
tieve eureka-momenten te 
laten beleven tijdens boeiende, 
buitenschoolse leermomenten 
geven we ze goesting, moedigen 
we hun zin om te leren aan.  
Aandacht voor welbevinden én 
discipline zorgt ervoor dat iedere 
TADA-zaterdag 85% van onze 
leerlingen aanwezig is.

Onder het motto ‘fouten 
maken moet, anders kan je 
niet leren’, stimuleren we een 
groei-mindset, oftewel een 
geloof dat ieders vermogen om 
te leren niet vast staat, maar 
dat dit kan veranderen door er 
moeite voor te doen. We 
complimenteren TADA-tieners 
dus om gedrag dat getuigt van 
vastberadenheid om te leren/
groeien (en niet om ‘aangebo-
ren’ vaardigheden of talenten). 
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TADA’S DIRECTE IMPACTTADA’S DIRECTE IMPACT

IK VOEL
ME BEVRIJD

“

”
Ik was een heel verlegen meisje. Ik durfde nauwelijks te spreken. De eerste keer dat ik naar 
TADA ging, kende ik niemand. Gelukkig heb ik snel vrienden gemaakt. Op zaterdag naar 
"school" gaan, waarom niet? Voorheen ging ik naar de Arabische school, waar ik de Arabische 
taal leerde en de Koran studeerde. Ik stopte daarheen te gaan. Eerst vonden mijn ouders het 
jammer. Toen kwamen ze eindelijk overeen en moedigden ze me aan.

Bij TADA zijn er regels, een beetje zoals op school. Laat je mobiele telefoon in een doos en geen 
snoepjes eten of kauwen tijdens de activiteiten. Maar in plaats van wiskunde en Nederlands, 
doen we praktische activiteiten. Het is leuker dan op school. De verschillende sprekers, die 
elke zaterdag komen om hun beroep te presenteren, maakten veel indruk op mij. Ik dacht 
meteen: ik wil ook een spannende baan hebben, net als zij. Ik weet nog steeds niet wat ik later 
wil worden, maar TADA heeft me veel ideeën gegeven.

Ik volg momenteel verzorging en voeding. Ik zet me in, het bevalt me goed. Na een moeilijkere 
tijd op school, heb ik nu opnieuw goede rapporten. Vorig jaar vertelde mijn vader me voor het 
eerst ooit dat hij trots op me was.

Dankzij TADA ben ik zekerder van mezelf, voel ik me beter in mijn vel, durf ik ook meer. Je 
leert zoveel meer bij TADA dan louter het ontdekken van de maatschappij en een reeks beroe-
pen.

Op een dag waren we een korte film aan het maken. Voor een scène moest ik hand in hand 
lopen met een jongen. Ik schaamde me. Hand in hand lopen met een jongen? Voor een moslim-
meisje? Dat mag helemaal niet! Toen dacht ik, ach wat, ik doe het. Je kruipt gewoon in de rol 
van actrice, Safae, want daarover gaat deze les bij TADA vandaag nu eenmaal. Sindsdien voel ik 
me ‘bevrijd’. Ik let minder op wat mensen zullen denken. Ik zeg tegen mezelf: foert.

Na drie jaar op TADA-weekendschool ben ik nu een alumna. Ik kom zaterdag van tijd tot tijd 
helpen om de jongste studenten van TADA te begeleiden. Ik hoor ze soms zeggen, ik wil zijn 
zoals Safae. Dat maakt me blij.

SAFAE
15 jaar oud 
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TADA’S DIRECTE IMPACTTADA’S DIRECTE IMPACT

TADA’S 
IMPACT SCORE CARD
Om de kwaliteit van de weekendschool 
op te volgen en op een uniforme manier 
het effect van TADA op de doelgroep en 
op anderen te registreren, startte TADA 
in 2016 een samenwerking met Vlerick 
Business school. Samen bepaalden wij 
een reeks op te volgen indicatoren, met 
verzamelnaam de TISC, oftewel TADA’s 
Impact Score Card. 

De TISC omvat aan de ene kant kwantita-
tieve, kritieke prestatie-indicatoren 
zoals het aantal TADA-tieners dat inschrijft 
en vervolgens afhaakt, het gemiddeld aantal 
vrijwilligers dat deelneemt per TADA-klas 
per zaterdag en het aantal alumni dat het 

traditionele onderwijs verlaat met een 
diploma. Daarnaast hanteert TADA ook 
kwalitatieve criteria. Aan de hand 
van situaties die de kinderen naspelen in 
rollenspelen probeert TADA bijvoorbeeld 
de groei van haar tieners in termen van bur-
gerschap en niet-cognitieve vaardigheden 
op te volgen en te vergelijken aan het begin 
en het einde van hun parcours. Aan de hand 
van vragenlijsten die vooral het systeem 
van de ‘Net Promoter Score’ volgen, vragen 
we tenslotte aan diverse stakeholders - 
bijvoorbeeld aan onze vrijwilligers - of  
zij geloven dat TADA de doelstellingen 
bereikt.

OPINIE VAN DE GASDOCENTEN OVER TADA’S DOELSTELLINGEN*

(10 = HELEMAAL AKKOORD)

VAN ALLE ALUMNI 

WAS VROEGTIJDIG 

SCHOOLVERLATER*

VAN ALLE LEERLINGEN WAS 

ELKE ZATERDAG AANWEZIG IN ONZE 

WEEKEND SCHOLEN*

0,4% 85%

Grotere algemene 
kennis en ver-

bondenheid met de 
samenleving

8,78 8,72 8,72

9,17

Meer horizontale 
vaardigheden

Meer motivatie en 
zelfvertrouwen

Bredere 
toekomstperspec-

tieven
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*Al deze grafieken hebben betrekking op het schooljaar 2018-2019.
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TADA’S INDIRECTE IMPACTTADA’S INDIRECTE IMPACT

TADA’S 
INDIRECTE IMPACT

Ook TADA’s indirecte impact groeide de voorbije jaren. Tal van volwassenen geraakten 
blijkbaar begeesterd door TADA’s werking. Zij gaan op hun beurt het verschil maken in 
het leven van kwetsbare tieners.
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TADA’S INDIRECTE IMPACTTADA’S INDIRECTE IMPACT

De indirecte impact van TADA is moeilijk te meten, toch doen we ons best om data 
bij te houden. We maken een verschil tussen TADA’s indirecte impact in Brussel en 
daarbuiten. 

IN BRUSSEL

In Brussel inspireerde TADA de voorbije jaren ongeveer 150 
volwassenen, actief  in het traditionele onderwijs.

• Ongeveer 130 leerkrachten/directeurs bezochten 
TADA de voorbije jaren op zaterdag en/of  namen deel aan 
onze motivatie-workshops voor volwassenen. Tijdens 
deze interactieve sessies tonen we elementen van onze 
aanpak om veerkrachtig om te gaan met de uitdagingen 
van onderwijs in Brussel. De impact? 75% van de honderden 
volwassen deelnemers aan TADA's  motivatie-workshops zei 
achteraf  dat ze ideeën opdeden, toepasbaar op de traditio-
nele school.

• Ongeveer 20 oud-medewerkers van TADA gingen 
opnieuw aan de slag in de uitdagende, Brusselse onderwijswereld. 
Voor al wie als leerkracht of  schooldirecteur in een diverse, 
grootstedelijke omgeving zijn of  haar impact wil vergroten, 
blijkt TADA een uitgelezen leerschool. Dat vertellen 
velen onder hen, zoals ook oud-collega Sven Moens die 
op pagina 22. vertelt over wat hij leerde bij TADA en wat 
hij meenam naar zijn job als directeur in het traditionele 
onderwijs. 

BUITEN BRUSSEL

Ook buiten Brussel zet TADA aan tot een inclusievere samen-
leving. We probeerden de voorbije jaren publiekelijk te pleiten 
voor verandering en zoveel mogelijk volwassenen te be-
trekken bij onze werking, en ze  te inspireren tot het nemen van 
meer individuele verantwoordelijkheid. Het resultaat? 

• Meer dan 7500 vrijwilligers engageerden zich ondertussen 
minstens één keer bij TADA’s jongerenwerking sinds de 
start van onze VZW. Maar liefst  90% van deze duizenden 
gastdocenten zegt zelf  iets te hebben opgestoken van het 
lesgeven aan onze tieners. 

• TADA verscheen meer dan 340 keer in de me-
dia en pleitte voor verandering in meer dan 50 key-
note-speeches, waar we talloze mensen bewust maakten 
van de onderwijsongelijkheid in België. 

• Meer dan 17 nieuwe organisaties geïnspireerd op TADA 
zagen het daglicht, waarvan 12 in de onderwijswereld. 
Tientallen andere organisaties (scholen, bedrijven, e.d.) 
integreerden elementen van TADA’s aanpak in hun werking, 
na een adviesgesprek of  bezoek aan onze jongerenwerking. 
Op pagina 24 lees je de getuigenis van Donatienne de 
Spirlet, verantwoordelijke van Kiddy-Build, een initiatief  van 
de BESIX-foundation, geïnspireerd op TADA.

TADA’S 
INDIRECTE IMPACT

©
 F

re
de

rik
 B

ey
en

s



J A A R R A P P O R T  2 0 1 9  |  P. 2 2 J A A R R A P P O R T  2 0 1 9  |  P. 2 3

TADA’S INDIRECTE IMPACTTADA’S INDIRECTE IMPACT

HET GLAS IS 
ALTIJD HALFVOL EN 
NIET HALFLEEG

“

”

TADA gaf mij de kans om heel anders naar onderwijs te kijken en daar ben ik enorm trots 
op. Ik heb zeventien jaar in het basisonderwijs gewerkt en zoals iedereen kwam ik op een be-
paald moment in mijn comfortzone. Ik bekeek alles op dezelfde manier, vanuit dezelfde context. 
Drie jaar bij TADA hebben ervoor gezorgd dat ik met een andere bril kijk naar wat ik ervoor 
deed en bepaalde dingen vanop een afstand zie.

Ik besef dat ik in die zeventien jaar heel wat kansen liet liggen. Ik ben anderhalf jaar geleden 
opnieuw in het onderwijs gestapt, vastbesloten om die kansen te grijpen, want TADA leerde 
mij dat je moet kijken naar wat mogelijk is, het positieve verhaal, in plaats van naar wat 
niet goed loopt. Dat verhaal geeft je veel meer energie, positieve energie die je daarna weer 
positief kan gebruiken. Het glas is altijd halfvol en niet halfleeg. Zo wil ik het basisonderwijs 
versterken.

Vroeger wist iemand na één gesprek van een halfuur of hij als leerkracht in mijn school kon 
starten. Nu passen mijn team en ik een heel andere aanwervingsprocedure toe, naar het 
TADA-model. Dat zorgt ervoor dat kandidaat-leerkrachten je school meteen au-sérieux nemen 
en inzien dat we ook op andere vlakken het verschil proberen te maken. Ik weet veel beter dan 
vroeger wie de mensen zijn die bij mij starten.

Nog een belangrijke les die ik leerde: of je nu een bedrijf, school of andere organisatie bent, de 
opgebouwde know-how mag niet aan een persoon of werknemer blijven hangen. Zo heb 
ik een platform ontwikkeld waarop de leerkrachten alles verzamelen wat ze gebruiken voor hun 
lessen en klaswerking. Uitgewerkte processen zorgen ervoor dat iedereen alles op dezelfde ma-
nier doet. Dat was wennen voor iedereen, want zo’n verandering is niet makkelijk, maar alleen 
zo kan de know-how die persoon A in het team brengt, ook gebruikt worden door persoon X, 
zelfs jaren later. De structuur van je organisatie is de basis voor succesvol werk.

TADA is op dit moment incontournable in Brussel. Kinderen die in gemeenten als Molenbeek en 
Sint-Joost opgroeien, hebben niet hetzelfde sociaal vangnet als kinderen die elders opgroeien. 
Toch moeten ze dezelfde leerdoelstellingen behalen en TADA ondersteunt hen daar rechtstreeks 
en onrechtstreeks bij.

SVEN MOENS
Directeur basisschool Paviljoen, Schaarbeek

& voormalig pedagogisch team manager TADA
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BRUGGEN BOUWEN 
TUSSEN JONGEREN 
EN DE PROFESSIONELE 
WERELD

“

”

In 2013 vroeg TADA aan BESIX om vier zaterdagen samen te werken rond het thema bouw. 
Eerst waren veel collega’s sceptisch. Ze geloofden niet dat de tienjarige TADA-kinderen er veel 
van zouden begrijpen, laat staan pertinente vragen zouden stellen. Uiteindelijk werd het een 
fantastische ervaring. Al snel hadden de leerlingen een idee van de belangrijkste aspecten in 
de bouwsector.

Eigenlijk is het positief om je tot kinderen van deze leeftijd te richten: ze staan open voor alles 
en niets lijkt hen onmogelijk. Ze leden nog niet al te veel onder frustraties of mislukkingen, zoals 
dat het geval kan zijn bij pubers die aan het middelbaar beginnen.

Deze eerste samenwerking met TADA overtuigde ons dat het belangrijk is om bruggen te 
bouwen tussen jongeren en de professionele wereld. We wilden meer doen. Enkele maan-
den later startten we ons eigen project, gebaseerd op TADA: BESIX KiddyBuild. Via KiddyBuild 
organiseren we TADA-achtige activiteiten: elk jaar tonen enthousiaste medewerkers van 
BESIX aan honderden sociaal kwetsbare kinderen hoe het eraan toegaat op de werf. TADA 
heeft ons dus geholpen om KiddyBuild op te richten. In vijf jaar ontvingen we meer dan 1500 
leerlingen op onze werven in Brussel, Antwerpen, Gent, Herent …

Voor de tiende verjaardag van de BESIX Foundation lanceerden we de prijs ‘Zaaien voor de 
toekomst’, om andere personen en organisaties aan te moedigen gelijkaardige initiatieven uit 
te bouwen. TADA doet wat ze kan, de BESIX Foundation ook. Maar er zijn nog veel anderen 
die kunnen investeren om de toekomstperspectieven van jongeren te vergroten en ontmoetingen 
tussen kinderen en professionals uit alle beroepssectoren te stimuleren.

In België hebben de bouwsector en technische studies in het algemeen een negatief imago. Ze 
lijden daaronder en wij willen dat veranderen. Door deel te nemen aan TADA en de organisa-
tie van KiddyBuild, hopen we toekomstige ingenieurs en technici te motiveren en een 
positieve schwung te geven aan deze sector. Hoe meer gemotiveerde studenten in dit domein, 
hoe groter de kans om enthousiaste medewerkers aan te werven. Het zou leuk zijn dat op een 
dag iemand tijdens een sollicitatiegesprek zegt dat hij aan TADA of KiddyBuild deelnam toen hij 
jong was.

Van workshops geven bij TADA of een dag KiddyBuild krijg je ook veel terug. We moeten da-
gelijks duizend-en-één problemen oplossen en soms vergeten we daardoor wat onze job fantas-
tisch maakt. Tegenover jongeren staan die sterretjes in hun ogen hebben als ze naar je luisteren, 
herinnert ons aan het belang van wat we doen. Ik vind dat persoonlijk heel motiverend.

DONATIENNE DE SPIRLET
Executive Officer van BESIX Foundation



IEDEREEN 
TADA 

"It takes a village to raise a child", is een oud Afrikaans gezegde waarmee bedoeld wordt 
dat bij het opvoeden van kinderen alle mensen uit de directe omgeving van het kind betrok-
ken zijn. Het is dus de hele gemeenschap uit de omgeving van het kind: vrienden, 
ouders van vrienden, docenten, grootouders, aangetrouwde tantes, basketbaltrainers, 
Chiro-leiders,… Ze spelen allemaal een rol want leren doen kinderen overal. 

Dit Afrikaanse spreekwoord zet TADA om in daden. Want meer dan 1000 tieners laten 
groeien tot veerkrachtige vlinders, dat doe je niet alleen. 

Op enkele jaren tijd is ons TADA-netwerk sterk gegroeid. 
Steeds meer mensen willen hun steentje bijdragen waardoor de TADA-familie  steeds 
méér jongeren kan bereiken. Nog eens merci aan alle enthousiastelingen!

Het TADA-netwerk bestaat uit: 

TADA’S LEERLINGEN     
 
TADA’S SCHOLEN   

FAMILIES VAN TADA’S LEERLINGEN   

TADA’S ALUMNI      

TADA’S GASTDOCENTEN & VRI JWILLIGERS    

TADA’S TEAM & BESTUUR

TADA’S PARTNERS & DONORS  

FANS VAN TADA      
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TADA’S
LEERLINGEN

WIE ZI JN ZE

TADA coacht ieder weekend honder-
den maatschappelijk kwetsbare 
jongeren uit bijna 50 verschillende 
Frans- en Nederlandstalige scholen 
in Sint-Joost-ten-Node, Molenbeek, 
Anderlecht en Schaarbeek. 

WAT DOEN ZE

Ze komen - drie jaar lang - elke 
zaterdag van het schooljaar 
‘weekendschoolles’ volgen, van 
bij het begin van het vijfde leerjaar 
tot de paasvakantie van het eerste 
middelbaar. 

WAT WILLEN ZE

Ze willen de samenleving en de pro-
fessionele wereld ‘van de grote 
mensen’ ontdekken. 

99% 
VAN DE FAMILIES HEEFT EEN 

MIGRATIE-ACHTERGROND

68% 
 SPREEKT THUIS EEN ANDERE 

TAAL DAN OP SCHOOL

59% 
VAN DE OUDERS IS INACTIEF 

OP DE ARBEIDSMARKT

53% 
VAN DE FAMILIES TELT

 MINSTENS 3 KINDEREN

47% 
JONGENS

53% 
MEISJES

HOE VINDEN KINDEREN HUN WEG NAAR TADA? 

De vraag naar een plaats bij TADA is groter dan het aanbod. Om de 
schaarse plaatsen bij TADA ten volle te benutten peilt TADA tijdens de 
inschrijvingen 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

Tussen de vele gemotiveerde en geschikte kandidaten, loot TADA de 
plekken, met quota per geslacht en school. Kinderen die het hardst 
een duwtje in de rug kunnen gebruiken, krijgen voorrang. Er is 
een wachtlijst voor kinderen die uit de boot vallen. Wanneer een kind het 
programma onverwacht verlaat, komt er een plaats vrij
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MOLENBEEK

ANDERLECHT

MOLENBEEK

TADA’S 
SCHOLEN
TADA werkt samen met bijna 50 basisscholen die zich in de buurt van onze vijf 
weekendscholen bevinden. 

De weekendschool vindt plaats in de gebouwen van 
• de Sint-Joost-aan-Zee-school, in Sint-Joost-ten-Node
• het Instituut voor de Zusters van Nôtre Dame, in Anderlecht
• De Knipoog, in Molenbeek
• Ecole nr. 6, in Molenbeek
• De basischolen Margritte en Paviljoen, in Schaarbeek.

SCHAARBEEK

SINT-JOOST-
TEN-NODE
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FAMILIES VAN 
TADA’S LEERLINGEN

HOE BETREKKEN WE DE 
FAMILIES VAN ONZE LEERLINGEN 

BIJ ONZE WERKING?

• Bij het begin van het schooljaar organiseren 
we een infoavond voor ouders.

• We nodigen families tijdens het schooljaar 
uit voor toonmomenten en de diplo-
ma-uitreiking. 

• Onze coördinatoren bezoeken de families 
van alle tieners thuis.

• Het TADA-team is telefonisch bereikbaar 
voor vragen of  opmerkingen en aan-
spreekbaar voor en na de TADA-klas. 

Dat de familie van TADA-tieners positief  staat tegenover TADA is essentieel voor de ontwikke-
ling van het kind en het slagen van onze missie. 
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TADA’S 
ALUMNI

Kinderen die drie jaar lang elke zaterdag 
naar de TADA-klas kwamen, krijgen toe-
gang tot het alumni-netwerk TADA 
For Life.

TADA For Life heeft een dubbele func-
tie. Enerzijds wil dit netwerk een positieve 
herinnering bieden aan de oud-leerlingen 
met betrekking tot wat ze leerden bij 
TADA. Anderzijds laat dit netwerk het TA-
DA-team toe om de alumni op te volgen. 

Het netwerk biedt de oud-leerlingen 
sporadisch activiteiten aan over thema’s 
als school, werk, vrijetijdsbesteding, atti-
tudes en vaardigheden. Tegelijkertijd doen 
TADA-alumni via dit netwerk ook vaak iets 
terug voor de weekendschool, zoals vrijwil-
lig helpen op zaterdag, bij de kleintjes. 

VAN ALLE ALUMNI DIE RAPPORT 

DEELDEN, HAD A-ATTEST OP SCHOOL* 

CIJFER GEBASEERD OP DE RESULTATEN VAN 67% VAN ALUMNI

VAN ALLE ALUMNI HIELD CONTACT 

VIA TADA FOR LIFE*

VAN ALLE ALUMNI WAS ACTIEF 

VIA TADA FOR LIFE*

80% 95% 75%

*Al deze grafieken hebben betrekking op het schooljaar 2018-2019.



J A A R R A P P O R T  2 0 1 9  |  P. 3 6 J A A R R A P P O R T  2 0 1 9  |  P. 3 7

IEDEREEN TADAIEDEREEN TADA

Elke zaterdag helpt Tolga vrijwillig in 
een TADA-klas. Hij ziet zichzelf  als 
‘de grote broer’ van de kinderen. "Ik 
werk graag met kinderen" legt hij uit. 
"Na drie jaar bij TADA wil ik iets terug 
doen."

Afgelopen zomer volgde Tolga ook een 
opleiding bij JES om animator te 
worden bij de Brusselse speelpleinen. 
"Ik ben blij als ik verantwoordelijkheid 
krijg", zegt hij. 

Tolga (15 jaar), helper bij TADA 
en animator bij de Speelpleinen.

Chadi zet zich in voor de stad Brussel. 
"Ik ben hulpverlener bij het Rode 
Kruis, brandweerman in opleiding, 
werk mee aan verschillende humani-
taire projecten…" somt hij op. 

Chadi startte recent met een opleiding 
tot politie-agent. Op een dag wil hij 
als gastdocent zijn ervaring delen met 
de TADA-kinderen. "Ik breng dan mijn 
uniform mee, zodat de jongeren het 
eens kunnen aandoen."

Chadi (18 jaar), hulpverlener bij 
het Rode Kruis en politie-agent in 
opleiding. 

Junior wil graag kinderarts worden. 
Hij beloofde zijn moeder dat het hem 
zal lukken. Ondertussen neemt Junior 
meer verantwoordelijkheid op als 
oudste van het gezin.  

"TADA heeft ervoor gezorgd dat Junior 
een goede grote broer is", legt zijn 
mama uit. "Hij is een voorbeeld voor 
zijn kleine broers. Hij wijst hen de 
weg en toont hen veel dingen. Junior 
helpt ook mij met allerlei huishoudelijke 
taken. Ik bedank TADA daarvoor!"

Junior (13 jaar), oudste in een 
gezin van vier.

Afgelopen zomer animeerden Armando en Makoura een groep kinderen op de 
Zomeracademie van Teach For Belgium, in Anderlecht. Soulaimane was animator bij 
Spelket Schaarbeek.  

De organisator van spelket, Sven Moens, was verheugd: "Nadat ik een oproep lanceerde 
om gemotiveerde animatoren te vinden, kreeg ik meteen drie enthousiaste mails van 
TADA-alumni." 

Verschillende leerkrachten van de bijna 50 lagere scholen waarmee TADA samenwerkt, 
beamen dat de TADA jongeren initiatief  durven nemen en hun vrienden motiveren. "In 
mijn klas hoor ik ze vaak tegen andere kinderen zeggen: "Als je niet studeert, ga je er niet 
geraken", vertelt Sally, leerkracht in La Sagesse in Sint-Joost. 

Makoura (15 jaar), Armando (16 jaar) en Soulaimane (17 jaar),
animatoren in het jeugdwerk.

MEER DAN 100 GEËNGAGEERDE ALUMNI VOOR BRUSSEL 

Vandaag dragen meer dan 100 oud-leer-
lingen van TADA bij tot een meer inclusief  
Brussel. 

Veel alumni schieten in actie en zetten hun 
omgeving aan tot actie. Ze zijn rolmodellen 
voor de jongsten in de TADA gemeenschap, 
dragen bij via andere organisaties of  geven 

simpelweg het goede voorbeeld door hun 
naasten te motiveren. 

Ontdek door hun verhalen hoe onze 
alumni steeds meer verantwoordelijkheid 
nemen.
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TADA’S 
GASTDOCENTEN 

& VRIJWILLIGERS
TADA is een atypische school die draait 
dankzij gastdocenten: volwassenen die hun 
(professionele) dromen verwezenlijkt heb-
ben en hun ervaring en passie willen delen 
met tieners die op het eerste zicht weinig 
kansen hebben. Ze doen dat belangeloos, 
uit overtuiging, om zoveel mogelijk kinde-
ren vleugels te geven. 

TADA draait dankzij deze geëngageerde 
gastdocenten, en dat zijn er ondertussen 
al een paar duizend! Voor sommigen is 
lesgeven bij TADA een jaarlijkse traditie 
geworden. 

Naast deze superhelden kan TADA ook 
rekenen op een hele vloot vaste 
vrijwilligers: mensen die op wekelijkse of  

maandelijkse basis een handje toesteken bij 
de alumniwerking, logistieke ondersteuning, 
huiswerkbegeleiding en zoveel andere 
zaken. Deze vrijwilligers voelen zich hele-
maal TADA en steken vaak nog iets op van 
de les. 

Zij zorgen ervoor dat onze tieners helemaal 
openbloeien. Wij kunnen onze gastdocen-
ten en vrijwilligers niet genoeg bedanken! 

Eén voorbeeld is Liesbeth Van Impe, een 
bijzonder geëngageerde vrijwilliger die zich 
het voorbije jaar wekelijks inzette voor 
TADA. In dit jaarrapport lees je een inter-
view met haar, verschenen op Bruzz.

VAN ALLE GASTDOCENTEN WIL 

OPNIEUW DEELNEMEN*

VAN ALLE GASTDOCENTEN BEVEELT 

TADA AAN BI J  COLLEGA’S

 EN VRIENDEN*

VAN ALLE GASTDOCENTEN

 ZEGT ZELF IETS TE LEREN VAN DE 

TADA-ERVARING*

98% 94% 90%

*Al deze grafieken hebben betrekking op het schooljaar 2018-2019.
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HEEL BRUSSEL ZOU 
EEN BEETJE TADA 
MOETEN ZIJN

“

”

Al tien jaar woon ik in Molenbeek, maar wat wist ik eigenlijk over de gemeente? Ik wilde een 
positief engagement opnemen, waarmee ik kan helpen om Molenbeek beter te maken.

Voor de krant schrijf ik heel veel meningen, maar soms is het beter om iets te doen. 
In september 2015 – de periode waarin al mijn buren werden opgepakt (lacht) – werd me 
gevraagd of ik een atelier wilde geven voor TADA. Dat ging over journalistiek. Met een groep 
zijn we een interview gaan afnemen met een jeugdcommissaris. De jongeren moesten vragen 
verzinnen en het interview uitschrijven. Dat was heel geestig. Daarna heb ik aan TADA gezegd: 
je mag mij voor alles bellen. Dat hebben ze sindsdien gedaan en in Molenbeek ben ik één van 
de vaste vrijwilligers.

Bij TADA werken we heel hard aan het zelfvertrouwen. Ik had onderschat hoe belangrijk dat 
zelfvertrouwen is, het fundamenteel vertrouwen dat je dingen kan. Dat je kan ontdekken dat je 
goed bent in iets, wat je op voorhand niet wist. In het onderwijs gebeurt dat, denk ik, soms nog 
veel te weinig. Daar stroomt een hele generatie jongeren uit die ervan overtuigd is dat ze niet 
veel kan. Voor kinderen met mijn achtergrond, uit het verre West-Vlaanderen waar je schou-
derklopjes kreeg, is dat evident. Hier zie je hoe hongerig ze daarnaar zijn.

TADA is een bijna noodzakelijke aanvulling op het onderwijs, waarvan we weten 
dat er in Brussel heel veel dingen niet optimaal lopen. Dit vind ik frustrerend: TADA 
bestaat, iedere zaterdag opnieuw. Waarom doen we zo’n dingen niet veel meer? Hoe lang 
spreken we over de problemen met het Brussels onderwijs, de Brusselse arbeidsmarkt, de Brus-
selse jongeren? Ik weet niet hoe vaak we al gezegd hebben dat we met een verloren generatie 
zitten. Gaan we dat nu blijven zeggen of gaan we er iets aan doen?

Met een klein duwtje in de rug, met een klein beetje ondersteuning, doe je veel. Voor mij is 
het hoopvolle aan TADA dat ik oprecht geloof dat het een verschil maakt. Het gaat 
niet alles oplossen, maar het zijn dit  soort bouwsteentjes waarvan we er in Brussel veel meer 
nodig hebben om dat verhaal eindelijk te kunnen veranderen. Soms denk ik: heel Brussel zou een 
beetje TADA moeten zijn, in ingesteldheid,  ambitie en in zorg voor jongeren.

LIESBETH VAN IMPE
Hoofdredactrice van Het Nieuwsblad
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TADA IS EEN 
VOORBEELD 
VAN PREVENTIE

“

”

Als onderzoeksrechter stel ik vast dat criminelen misdaad na misdaad begaan omdat ze 
een heel laag zelfbeeld hebben. Mensen die strafbare feiten plegen, doen dat omdat ze geen 
doel hebben in het leven; ze hebben niets te verliezen.

We verwachten dat justitie rechtvaardig is, maar vaak is dat niet zo omdat kansen van 
jongsaf aan ongelijk zijn. Rechters zijn niet in staat een antwoord te bieden op dat sociaal 
onrecht. TADA daarentegen, bestrijdt het probleem aan de basis.

TADA nodigt professionals van alle beroepssectoren uit om positief naar jongeren te kijken. 
Tijdens de workshops op zaterdag wordt hen gezegd dat ze alles kunnen. Door  ontmoetingen 
en verrijkende ervaringen worden deze kinderen zich bewust van de door hen te grijpen kansen 
en bouwen ze aan hun toekomstprojecten.

Vanuit mijn functie heb ik veel bewondering voor TADA. In de gerechtelijke wereld horen we elke 
dag dat we preventie boven repressie moeten verkiezen. Dat is inderdaad dringend. Wel, 
volgens mij is TADA een voorbeeld van preventie. Het is goed om voorbeelden te hebben die 
tonen: het is mogelijk. Ik wil dat de boodschap van TADA doordringt in het traditioneel onderwijs 
en in de samenleving: we moeten geloven in onze jongeren en hen tonen waartoe ze in staat 
zijn.

De wereld waarin we leven maakt me niet echt optimistisch, maar ik leg me daar niet bij neer. 
Als ik jongeren zie die hun zaterdag bij TADA doorbrengen, die ervoor gaan en hun borst nat 
maken, dan motiveert me dat om te zeggen dat we er samen voor moeten gaan.

Als de TADA alumni trouw blijven aan wie ze zijn, zullen ze de meest aandachtige en ervaren 
personen worden, die weten waar problemen zitten en bijdragen tot oplossingen. Wanneer je 
een onrechtvaardigheid onmachtig ondergaat, is het onmogelijk je daartegen te verzetten. Maar 
als je strijdt tegen de onrechtvaardigheid en de middelen hebt verworven om die strijd aan te 
gaan, dan wordt het interessant.

De TADA jongeren weten van waar ze komen, ze kennen hun roots. Bovendien verwerven ze 
bruikbare tools. Ze bouwen hun identiteit uit door ervaringen en ontmoetingen op zaterdag. De 
kans is groot dat ze buitengewone mensen worden. En in deze moeilijke wereld hebben we 
buitengewone mensen nodig.

Tot slot geldt de ontmoeting bij TADA in twee richtingen! Men zegt vaak dat justitie in 
een ivoren toren zit. Deelnemen aan TADA is een goede manier voor mensen uit de gerechtelijke 
wereld om in contact te treden met de jongeren en meer algemeen, met de wereld waarin ze 
opgroeien. Ik raad het iedereen aan. Ik ben trouwens de eerste om TADA aan te bevelen bij mijn 
collega’s in het Brusselse justitiepaleis.

DAMIEN VANDERMEERSCH
Advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie 

en professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven 
en Universiteit Saint-Louis-Bruxelles
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TADA’S TEAM TADA’S BESTUUR
In onze Raad van Bestuur zetelen Geert Duyck (managing 
partner van CVC Capital Partners), Jean Mossoux (schrijver 
en expert ontwikkeling van familiebedrijven/non-profit-initia-
tieven), Isabelle Callens (professor UCL en directeur ‘public 
affairs en communicatie’ bij Ores), Jacques de Vaucleroy (ma-
naging partner ACHIEVIENCE) en gedelegeerd bestuurders 
Pieter De Witte en Sofie Foets. 

In de Algemene Vergadering zetelen alle leden van de 
Raad van bestuur en magistraat Frederic Blockx. De Advisory 
Board van TADA verzamelt allerlei vrienden/ambassadeurs 
op informele wijze.

TADA is een vzw die we proberen te runnen als een bedrijf, 
met dat verschil dat we maatschappelijke winst willen 
maken, in plaats van economische winst. 

In 2018-2019 telde het TADA-team 22 voltijdse equivalenten 
en door TADA’s blijvende groei, zijn we bijna permanent in 
aanwervingsmodus.

Sofie 

Foets

Jacques 

de Vaucleroy

Jean 

Mossoux

Isabelle 

Callens

Pieter  

De Witte

Geert 

Duyck

GEZOCHT! 
TADA blijft groeien, dus wij zijn continu op zoek 
naar nieuwe collega’s die jongeren willen inspi-
reren, motiveren en transformeren in zelfze-
kere, ambitieuze toppers.

Solliciteer vandaag nog spontaan of deel onze 
vacatures met uw netwerk. 

Meer informatie op  
en www.tada.brussels. 
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PARTNERS 

& DONORS

Het is hartverwarmend hoeveel 
inzamelacties jullie elk jaar voor 
TADA organiseren. Van loopwedstrijden 
tot Music For Life, van pannen-
koekenbak tot schoolfeest. 

Volg ons zeker op  om de 
lopende acties te volgen! 

Het aantal bedrijven, organisaties en parti-
culieren dat TADA steunt, neemt toe. Ze 
kiezen er bewust voor een bijdrage te 
leveren aan sociale mobiliteit in onze 
samenleving. Dat doen ze door centen en 
tijd in TADA te steken, of  door materiële, 
niet-financiële steun te bieden.

TADA is al haar partners en donors 
ontzettend dankbaar. 

Dankzij deze steun kan TADA steeds meer 
maatschappelijk kwetsbare ketjes 
gemotiveerd in het leven doen staan, met 
een positief  zelfbeeld en goed geïnfor-
meerd over zichzelf, de samenleving en de 
arbeidsmarkt. 

Merci!

FINANCIËLE PARTNERS

FFoonnddaattiioonn  

uutttteerrffllyy

Vlaanderen
is onderwijs & vorming
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Extra steun is nodig om TADA te laten bestaan én groeien.
Steun nu door te storten op BE05 0017 4290 3575.

Giften vanaf  40 euro zijn fiscaal aftrekbaar onder voorwaarde dat het bedrag 
wordt overgeschreven op de rekening "Fonds Vrienden van TADA" van de Koning 
Boudewijn Stichting (BE 10 0000 0000 0404 met de gestructureerde mededeling 

017/0080/00006). 

Voor donaties op andere rekeningen zijn fiscale attesten niet mogelijk. 

MIDDELEN 

Vorig schooljaar besteedde TADA 1.560.000 euros. De bedrijfsre-
visoren van Ernst & Young onderwerpen onze jaarrekening steeds 
aan een externe audit1. 

Diverse organisaties geven TADA ook materiële, niet-finan-
ciële bijdragen. Zo ondersteunt het bestuur van de gemeentes 
Sint-Joost-ten-Node, Anderlecht, Molenbeek en Schaarbeek 
TADA door ons gratis toegang te bieden tot enkele gemeente-
lijke scholen. AXA Belgium biedt TADA een kantoor en office 
supplies aan. Panos biedt alle duizenden gastdocenten jaarlijks een 
overheerlijk broodje. 

TIJD 

Diverse organisaties steunen TADA door het aanleveren van 
gastdocenten of expertise. 

Onze praktijklessen worden gemaakt op maat van de kinderen en 
gegeven door vrijwilligers. We zien steeds vaker dat organisaties 
een deelname aan TADA zien als een jaarlijkse (sociale) team-
building.

Daarnaast weet TADA haar kosten te beperken dankzij pro 
bono advies of dankzij partners die juridische, strate-
gische of administatieve diensten aanbieden. Zo stelt Bain & 
Company bijvoorbeeld consultants ter beschikking en geeft Allen 
& Overy ons gratis juridisch advies. 

Door TADA toegang te geven tot bepaalde community’s en 
netwerken, maken wij tenslotte nieuwe connecties en sluiten 
nieuwe partnerschappen. Merci aan iedereen die voor ons deuren 
opent! 

 

Ik heb geleerd hoe elk kind met welke achter-
grond dan ook, een bron van potentieel is. Iede-
reen zou moeten deelnemen aan TADA om een 
bijdrage aan de maatschappij te leveren en zelf  
iets te leren van deze kinderen.

Gunter Uytterhoeven

Chief  Marketing Officer - AXA

vak Financiën/Verzekeringen

TADA is hét beste non-profit initiatief  waar ik 
al aan heb deelgenomen. TADA is verrijkend, 
zowel voor de deelnemende kinderen als voor 
de volwassenen. We worden uitgedaagd om te 
herzien wat we al dachten te weten : boeiend!

Mathilde Vandormael 

Advocaat - Allen & Overy

vak Recht

In tijden waarin we geconfronteerd worden met 
veel maatschappelijke uitdagingen, is het cru-
ciaal dat we – als we dat kunnen – onze nek 
uitsteken als filantroop of  als bedrijf, om het 
verschil te maken voor zoveel mogelijk mensen 
en tegelijkertijd het goede voorbeeld te geven. 
Ik ben blij dat wij met CVC de sprong gewaagd 
hebben als stichtende partner van TADA, enke-
le jaren geleden.

Geert Duyck

Managing Partner - CVC Capital Partners

 & lid van TADA’s Raad van Bestuur 

Wanneer we deelnemen aan TADA en in inte-
ractie gaan met de tieners, realiseren we ons 
welke grote impact zulke programma’s kunnen 
hebben op de ontwikkeling van een individu.

France de Kinder

Directrice - Bernheim Stichting

Sociaal gezien was de dag interessant. Het is 
een verrijkende ervaring; toen ik er afgelopen 
weken met enkele vrienden over sprak, was ie-
dereen enthousiast.

Karl Selleslags

Managing director - Deli NV 

La Lorraine Bakery Group

vak Voeding

Het is aangenaam om te kunnen zien hoe goed 
mensen hier voor elkaar zorgen over grenzen 
van godsdienst, afkomst.... heen. De kinderen 
bij TADA willen leren, een levensdoel hebben. 
Ze vinden hier een veilige terugvalbasis. Het is 
mooi om te zien, deze kinderen en hun dromen, 
motivatie…

Kristel Jannis

Kwaliteitsdeskundige - Janssen Pharmaceutica 

vak Chemie

Deze tieners zijn bijzonder inventief  én ze heb-
ben ook ons veel te leren. Hartverwarmend ini-
tiatief  dat werkt in twee richtingen. I’m sprea-
ding the word about this fantastic initiative as 
much as possible! 

Karen Baert

Senior Associate Consultant - Bain & Company

Vak Ondernemen

Omdat geluk niet altijd zit in het krijgen maar 
ook in het geven: tijd maken en iets bijbrengen 
aan anderen verhoogt mijn geluksgevoel !

Ann Vanden branden

Governance & Performance manager

Procurement BU Benelux - Engie

vak Energie

Ik was zeer onder de indruk van de nieuwsgie-
righeid en de maturiteit van de kinderen: argu-
menten ontwikkelen, naar elkaar luisteren en in 
consensus tot een gedragen besluit komen. Het 
is als docent een verrijkende ervaring om even 
uit onze cocon te komen en om gechallenged 
te worden om complexe zaken op een voor kin-
deren begrijpelijke wijze uit de doeken te doen.

Rony Vermeersch

Partner - Stibbe

vak Recht

1Het laatste fiscaal afgesloten jaar van TADA liep van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019. Bij het ter perse gaan van dit rapport is de audit van E&Y nog gaande. De vermelde cijfers zijn met 
andere woorden voorlopig. Meer info over definitieve cijfers via info@toekomstatelierdelavenir.com of vanaf maart 2020 op de website van de Nationale Bank.
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FANS 

VAN TADA

Van bij de start zetten bekende koppen, 
politici en mediafiguren zich vol 
goesting in voor TADA. Zo stond Koning 
Philippe al voor de klas en ontmoetten 
onze leerlingen in zijn kielzog de Franse 
president, Emmanuel Macron. TADA is 
al deze mensen erg dankbaar omdat zij 
zichtbaarheid en erkenning geven aan 
ons verhaal. 

Op sociale media, is iedereen beroemd 
en kan dus iedereen aandacht voor 
TADA genereren door onze berichten 
met familie en vrienden te delen! 

Alvast bedankt om jullie netwerk te tonen 
wat TADA doet, en mee te helpen bij onze 
zoektocht naar gastdocenten of  collega’s! 

What a trip, wat een kinderen, wat 
een organisatie. Veel respect, fijne 
mensen, jong en oud. TADA does 
rock. @tada.brussels #tadarocks

Peter De Groote 
Journalist De Tijd

Op deze dag wil ik, als donor, graag 
ook TADA danken en loven voor 
hun bijzonder mooie bijdrage aan de 
samenhang in onze samenleving en 
vooral aan het geluk en de toekomst 
van deze kinderen. Vooral blijven 
doen! You rock! #tadarocks

Françoise Chombar
CEO van Melexis

So proud to see young Belgians 
feeling empowered by our exchange 
programs! Thank you @tada_brussels 
for introducing us to such inspiring 
young women! #YouthEmpower-
ment #Leadership #USinBE @
women2women

Loredana Farruggia
Adviseur Amerikaanse

ambassade

Uit boeken en van leerkrachten kan 
je veel leren, maar ik geloof  erin dat 
jongeren véél méér leren uit erva-
ringen -zelf  doen- en interactie met 
anderen. Dat gebeurt bij TADA: sterk 
werk!

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën 

(Open Vld)

Het gaat niet om leren rekenen 
of  schrijven alleen. Onze kinderen 
moet-en ook goeie  burgers worden! 
Wat TADA doet, opent hun blik op 
de wereld.

Fabrice Cumps, 
Schepen en toekomstig burge-
meester van Anderlecht (PS)

Wij zijn verheugd met de komst van 
TADA naar Schaarbeek!

Bernard Clerfayt 
Brussels minister van werk 

(DéFI)

TADA geeft zoveel voldoening en is 
broodnodig. Ik vond het super fijn 
om mee te doen en ga het zeker nog 
doen en reclame maken.

Fien Troch
Filmregisseuse

Ik  vind het heel belangrijk dat kinde-
ren van jongsaf  worden vertrouwd 
gemaakt met politiek en dat het hen 
duidelijk gemaakt wordt dat zij uitein-
delijk wereldburgers zullen moeten 
worden.

Koen Geens, 
Minister van Justitie 

(CD&V)
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WAAROM IS TADA
NODIG?

De onderwijsongelijkheid in België is bijzonder groot. Uit de PISA-onderzoeken van de OESO, 
maar ook uit talloze andere studies, blijkt dat leerlingen uit kwetsbare milieus of/en met mi-
gratieachtergrond in België procentueel veel meer kans hebben op leerachterstand dan hun 
leeftijdsgenoten elders in groot Europa. 
 
In Brussel is de situatie bijzonder uitdagend gezien er in onze hoofdstad maar liefst 4 op 10 kinde-
ren wordt geboren in een precaire context. Het resultaat? In Brussel zijn er veel meer leerlingen 
dan elders die dubbelen op school, die uitvallen zonder enig diploma, die NEET-jongeren worden. 
Zo’n NEET-jongere (15 tot 29-jarige die ‘nor in education, nor in employment’ zit) kost volgens een 
parlementaire vraag meer dan 30.000 euro per jaar per hoofd aan onze Belgische samenleving. 

±40 000 Brusselse lagere school tieners 

zijn kwetsbaar (armoederisico) en 

vergen meer dan wat traditioneel 

onderwijs biedt.

DE BRUSSELSE UITDAGING IN ONDERWIJSGELIJKHEID 

3 x meer zittenblijvers 
tegen 6e middelbaar dan 

EU-gemiddelde

+50% meer tieners 
zonder hoger onderwijs 

dan gemiddeld in 
buurlanden 

+20% meer NEETs 
(geen onderwijs, werk 

of  opleiding) dan 
EU-gemiddelde
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AMBITIE 2020
 EN LATER!
De gevolgen van de onderwijsongelijkheid in ons land  zullen zich 
stevig laten voelen. Vooral in grootsteden als Brussel waar de 
proportie burgers geboren in gezinnen met lage sociaal 
economische status en gezinnen van niet-EU-origine, groot én 
stijgende is. 

Ook in de toekomst wil TADA het verschil blijven maken voor zo 
veel mogelijk  kwetsbare jongeren in Brussel. Daarom stellen we 
voor  de komende jaren volgende doelen voorop:

• Via onze jongerenwerking en het verhaal van "directe impact" 
het verschil blijven maken voor zoveel mogelijk tieners, een 
1500-tal,  zo snel mogelijk. 

• Via het verhaal van "indirecte impact" de schaal van TADA’s im-
pact uitbreiden door een plan uit te werken dat diverse actoren 
toelaat om met elementen uit  TADA’s aanpak aan de slag 
te gaan in de eigen school of  organisatie.  

Met jullie steun én hard werken, moeten we dit kunnen realiseren! 
Bedankt  alvast voor jullie blijvend vertrouwen en engagement. 

STEUN 

TADA

DEEL DE PASSIE 
VOOR

 JOUW BEROEP 

ONDERSTEUN 
ONZE ALUMNI 

WORD 
VRI JWILLIGER 

ZET EEN 
INZAMELACTIE OP 

VERTEL JOUW 
NETWERK 
OVER ONS 

STEL JOUW BEDRI JF 
OPEN VOOR TADA 

DEEL JOUW 
EXPERTISE MET 

TADA 

STEUN ONS 
FINANCIEEL 

KOM WERKEN
 BI J  TADA 

Bekijk zeker ook onze website of neem vandaag contact via info@toekomstatelier.com. 

MERCI! 

Kwetsbare tieners laten openbloeien tot zelfze-
kere, wakkere en verantwoordelijke burgers, is 
iets waar iedereen toe kan bijdragen. 

Wil jij mee het verschil maken en bouwen aan 
een meer inclusieve samenleving? 
Dat kan! 

©
 F

re
de

rik
 B

ey
en

s

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
 : 

So
fie

 F
oe

ts

La
y-

ou
t 

: V
in

ce
nt

 G
oc

he
t

Te
ks

t 
: B

ap
tis

te
 E

rp
ic

um
 &

 K
at

rie
n 

Va
n 

de
n 

br
oe

ck

Fo
to

’s 
: B

ap
tis

te
 E

rp
ic

um
 - 

Fr
ed

er
ik

 B
ey

en
s 

- A
lo

ha
 F

re
d 

- J
on

at
ha

n 
Va

hs
en



GEEF KANSEN, 
DONEER VANDAAG NOG

Een bijdrage aan TADA is een investering in "het Brussel van 
morgen". Dankzij jullie steun kan TADA maatschappelijk kwets-
bare tieners gemotiveerd in het leven doen staan, met een positief 
zelfbeeld en goed geïnformeerd over zichzelf, de samenleving, de 
arbeidsmarkt!

Stort vandaag nog een 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. 


