
 

 

STUURGROEP 



VZW Recht en Welzijn/ Wereld-Delen werkt met mensen in kansarmoede en met vluchtelingen. 

Lokaal in de regio Lier, in de provincie Antwerpen en daarbuiten. De vereniging heeft vijf 

verschillende deelwerkingen. Ze organiseert materiële hulp, begeleidingswerk, ontmoetingswerk 

en taalondersteuning in een 60-tal scholen.  

Met haar internationale werking ondersteunt Wereld-Delen de ‘Centres Mpandilu’, zeven 

schooltjes in Kananga (Congo) en een onderwijsproject van ‘Chico Latino’ in Peru. De vereniging 

heeft goede banden met Fracarita Belgium, Caritas International en Broederlijk Delen. 

Chico Latino VZW organiseert educatieve projecten in achtergestelde wijken en bergdorpen in 

Peru. Ze stimuleert creativiteit en probleemoplossend denken met opleidingen en educatieve 

spelen. Haar motto is ‘spelend leren’. 

The Redhorse Collective is een internationale community van storytellers, journalisten en 

documentairemakers. Hun focus ligt op mensenrechten, sociale thema’s, duurzaamheid en 

ecologie. Ze werken aan sociaal geëngageerde journalistieke reportages en documentaires, die 

over de hele wereld in zalen en op televisie worden vertoond. 

VVOB - education for development streeft naar een duurzame wereld die gebaseerd is op gelijke 

kansen dankzij kwaliteitsvol onderwijs. Ze doen dit door bruggen te bouwen tussen 

onderwijsorganisaties in ontwikkelingslanden, Vlaanderen en Europa. 

 

 

 

HET ‘EVENAAR’ PROJECT 

Wereld-Delen, Chico Latino en de betrokken partners zetten samen een uitwisselingsproject op 

waarmee ze leerkansen creëren voor kinderen in het Noorden én het Zuiden. Ze bundelen 

daarvoor verhalen van en over kinderen en hun leefsituatie wereldwijd op een online platform. 

Met het project stimuleren ze scholen en lokale educatieve projecten om ‘twin-klasjes’ - 

evenaarsklassen - te vormen over de grenzen (en halfronden) heen, en elkaars leefwereld beter te 

leren kennen. 

Het  platform vertoont gelijkenissen met penpalschools, maar wij focussen voor onze 

Noordwerking op de Vlaamse context, beogen een jongere doelgroep en leggen meer de focus op 

video als interactiemiddel. Daarbij geven we jonge ambassadeurs de kans om ervaring op te doen 

in het buitenland. 

We kiezen voor de Nederlandstalige titel ‘Evenaar’ omdat deze beursaanvraag bedoeld is voor een 

een Nederlandstalig publiek. Voor de internationale versie van het platform kiezen we voor de 

naam ‘Equator’. 

 

 

 

CONCREET 



We maken een website waar klassen van waar ook ter wereld met elkaar in contact kunnen 

komen. We mikken op de lagere schoolleeftijd tussen 6 en 12 jaar.  Elke deelnemende klas krijgt 

een eigen login, de mogelijkheid om filmpjes van zichzelf te posten en de filmpjes van andere 

klassen te bekijken. Ze kunnen onder begeleiding van een leraar met elkaar communiceren en op 

elkaars posts reageren. 

Elke maand lanceren we een nieuw thema en nodigen we scholen uit om daar rond te werken. We 

moedigen scholen ook aan om een echte scholenband met elkaar op te starten. Hiervoor kunnen 

we rekenen op de expertise van VVOB. 

We koppelen deze thema’s zoveel mogelijk aan de SDG’s, zodat buiten ‘kwaliteitsonderwijs’ (SDG 

4) ook andere ontwikkelingsdoelen aan bod komen. Voorbeelden van thema’s zijn: lokale 

muziekinstrumenten, lokale kledij, religieuze feesten, de kleuren van de nationale vlag, lokaal 

voedsel (SDG 2: geen honger), typische weerfenomenen/seizoenen (SDG 13: klimaatactie), 

beroepen (SDG 5: gendergelijkheid - m/v: wie doet wat?), gewoonten, enz.  

Op deze manier creëren we een uniek communicatieproject voor àlle klassen die meewerken, 

waaronder klassen uit de scholen die we zelf al steunen. Ons platform is bovendien een duurzaam 

instrument dat blijvend kan gebruikt worden voor Noord-Zuideducatie door verschillende scholen 

en organisaties in Noord en Zuid.  

We nodigen ngo’s en 4de pijlerorganisaties uit om educatieve filmpjes over de SDG’s te maken op 

maat van kinderen en jongeren. Veel 4de pijlerorganisaties hebben immers eigen scholenbanden. 

Die filmpjes kunnen ze op het platform zetten om hun projecten aan jongeren wereldwijd bekend 

maken.  

Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat het publieksbereik exponentieel groeit telkens er 

een nieuwe klas het platform begint te gebruiken. Dat betekent dus ook elke keer nieuwe 

aandacht voor de scholen die we steunen. 

 

 

BETROKKEN SCHOLEN 

We starten het project met de volgende scholen: 

● Centres Mpandilu Kananga (Congo): Centre Notre Dame, Centre Nganza, Centre Saint 

Clément, Centre Fleur de Kananga II, Centre Katoka II. 

● Chico Latino (Peru): school in Choquepata en school Pukllasunchis in Cusco. 

● Fracarita Belgium: Saint Peters School, Ranchi, Simaliya (India). 

● Hulpfonds Chilumba VZW: Happy Chilumba Primary School (Malawi). 

● Wereldmissiehulp helpt ons via de projecten die ze steunen om contact te leggen met 

scholen in het Zuiden. 

 

Tegen het einde van 2019 mikken we op 12 à 15 scholen, waarvan minstens één op elk continent. 

 

OPLEIDING 



Internetgebruik en filmmateriaal is duur en scholen in het Zuiden hebben er weinig toegang toe. 

Daarom bieden wij hen extra ondersteuning. Het Evenaar-project zorgt ervoor dat scholen in het 

Zuiden het nodige materiaal en opleiding krijgen. We kunnen hiervoor gebruik maken van de 

expertise van The Redhorse Collective en het VVOB Scholenbandenprogramma. 

The Redhorse Collective geeft basisopleidingen en training aan scholen in Noord en Zuid om 

filmpjes te maken en ze op het platform te posten. De website zal heel intuïtief en makkelijk te 

gebruiken zijn. 

Om het project ter plaatse in goede banen te leiden doen we beroep op ‘ambassadeurs’. We 

selecteren daarvoor jonge mensen uit Noord en Zuid. 

 

NOORD 

Jaarlijks vertrekken tientallen jonge leerkrachten, journalisten, sociaal werkers en 

ontwikkelingswerkers in spe vanuit Vlaanderen, Brussel en Nederland voor een stage naar 

het buitenland. Ook naar de scholen waar beide organisaties actief zijn.  Het aantal 

jongeren dat een buitenlandse stage doet groeit. Dat potentieel willen we benutten.  

Chico Latino en Chilumba vzw bieden elk jaar stageplaatsen voor hogeschoolstudenten. Via 

Fracarita Belgium trekken regelmatig vrijwilligers naar projecten in het Zuiden. We 

contacteerden universitaire opleidingen rond ontwikkelingssamenwerking en hogescholen 

die via studenten actief zijn in het Zuiden. De lerarenopleiding van de UCLL in Heverlee en 

de richting audiovisuele communicatie van de Thomas More Hogeschool zijn al bereid om 

mee te werken. Het departement Toegepaste Taalkunde van de Universiteit Antwerpen 

onderzoekt samenwerkingsmogelijkheden. Ook via bestaande scholenbanden zien we 

mogelijkheden om de nodige kennis uit te wisselen en de filmpjes te realiseren. 

 

ZUID 

Er is een groot potentieel van jonge mensen in de landen waar we werken. We schakelen 

jonge lokale filmtalenten, filmscholen, journalisten en studenten in om filmpjes te maken 

over de klassen en de leefomstandigheden van de kinderen in de scholen die deel 

uitmaken van het platform.  

 

We voorzien in ons budget middelen voor deze jongeren in Noord en Zuid om samen met de school 

korte filmpjes te maken die op het platform worden gepost.   

Om kans te maken op een vergoeding moeten de jongeren zich inschrijven voor een 

selectieprocedure. Jongeren moeten over de nodige technische en inhoudelijke vaardigheden 

beschikken om goede filmpjes af te leveren. 

We zorgen ervoor dat onze ambassadeurs een opleiding krijgen om  deze filmpjes met een 

minimum aan middelen te maken, en de scholen te helpen bij het gebruik van het platform. We 

verwachten dat ze deze vaardigheden doorgeven aan de klassen waar ze in terecht komen. Ze 

kunnen ook materiaal meenemen of beheren om aan de scholen te bezorgen. 



We zoeken extra middelen voor onze ambassadeurs wanneer ze naar scholen reizen om te filmen 

en lokale mensen op te leiden. Zo kunnen ze hun reis en verblijf bekostigen Dat kan via 

fundraising of via Noord-Zuidverenigingen die op die manier ook hun eigen projecten kunnen laten 

filmen voor lokale sensibilisering. 

 

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE 

De scholen kunnen via een beveiligd online platform met elkaar communiceren. Voor het ontwerp 

werken wij samen met een ervaren ontwikkelaar van online, internationale leerplatformen gericht op 

wereldburgerschapseducatie. Tegelijk stellen we het platform open voor een breder publiek: 

We maken een selectie van filmpjes die door de scholen zelf gemaakt zijn en geven die 

een prominente plaats op de beginpagina van het platform. Deze filmpjes worden gebruikt 

om het platform te promoten. 

Daarnaast bezoekt The Redhorse Collective verschillende scholen die gebruik maken van 

het leerplatform. In de eerste plaats de scholen van Wereld-Delen (Centres Mpandilu 

Kananga) en Chico Latino. Het collectief maakt korte professionele reportages en 

interactieve documentaires die op ‘Evenaar’ worden gepost. Deze reportages worden 

gebruikt om andere scholen warm te maken om deel te nemen, maar zijn vooral bedoeld 

om een breder publiek te bereiken. 

De focus van deze reportages ligt telkens op de ontwikkelingsdoelen, hoe kinderen daar in 

de scholen mee omgaan en welke oplossingen zij voorstellen.  

Deze reportagereeks wordt aangeboden aan nationale televisiezenders: Karrewiet, 

Vranckx, Het Journaal, Het Nieuws. 

Via VVOB, Klascement, Kleur Bekennen en de inrichtende machten van scholen stellen we 

het platform en de reportages ook voor bij Vlaamse leerkrachten, die ze in hun klas 

kunnen gebruiken als lesmateriaal.  

Kleur Bekennen ondersteunt deze communicatie, onder meer via suggesties rond relevante 

educatieve materialen, communicatie op sociale media, een stand op haar inspiratiedag 

voor leerkrachten en via concreet inhoudelijk advies rond wereldburgerschap. 

Via VVSG spreken we de mondiale ambtenaren van steden en gemeenten aan om het 

aanbod mee te verspreiden. Ook bij hun partners van stedenbanden in het Zuiden. 

Wereld-Delen komt via haar taalwerking bovendien in heel veel Vlaamse scholen. Die scholen 

spreken we aan om mee in het project te stappen en gebruik te maken van het platform. Zo 

vergroten we ook lokaal ons publiek. 

 

PRIVACY 

Omdat we werken met minderjarigen is er extra aandacht voor de privacy van de kinderen. Dit 

doen we door duidelijke afspraken aan het gebruik van het platform te verbinden en het grootste 

deel van de communicatie tussen de scholen binnen het platform te houden, waar het enkel 

zichtbaar is voor de deelnemers.   



Om externe aandacht te genereren bieden we een selectie van het beste materiaal openbaar aan, 

met de toestemming van de betrokken scholen, ouders en/of voogden. 

 

MEERTALIGHEID 

We schakelen vrijwillige tolken in om de filmpjes te vertalen en te ondertitelen. We hadden 

hiervoor al contact met opleidingscentra voor tolken. 

 

 

 

 

DOELEN 

● De Noord-Zuid-werking van Wereld-Delen en Chico Latino binnen een ruimer kader 

positioneren en zo de eigen achterban sterker sensibiliseren en uitbreiden. 

● Sensibiliseren over verschillende leefsituaties van schoolkinderen in de wereld. 

● Kinderen een brede kijk op de wereld geven. 

● Scholenbanden creëren.  

● Noord en Zuid dichter bij elkaar brengen. 

● Bruggen bouwen tussen culturen. 

● Respect, verdraagzaamheid en wereldburgerschap stimuleren. 

● Interculturele samenwerking promoten.  

● Actieve uitwisseling van leerkansen tussen de scholen stimuleren om tot betrokken en 

gelijkwaardige relaties te komen. 

● Ondersteunen en opleiden van lokale partners.  

● Onderwijsdoelen, ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de Vlaamse Overheid integreren 

in het platform zodat scholen er blindelings gebruik van kunnen maken. 

● Professionele vorming van leraars ondersteunen. 

● Wereldwijd netwerk opbouwen van scholen. 

● Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in de kijker zetten. 

● De stem van kinderen en jongeren versterken en hen oplossingen laten voorstellen voor de 

ontwikkelingsdoelen. 

 

STAPPENPLAN 

 

JANUARI 2019 

1. Team samenbrengen en partners zoeken. 

2. Samenwerking binnen de stuurgroep op elkaar afstemmen. 

3. Projectdoelen en concrete uitwerking verfijnen. 

4. Eerste scholen of/en 4de pijlers wereldwijd contacteren en betrekken. 



5. Dossier afwerken (WEEK VAN 21 JANUARI) 

6. Karrewiet en Kleur Bekennen contacteren met afgewerkt dossier 

7. Streefdoel 27 januari: alle reacties van alle betrokkenen zijn verzameld in deze basistekst. 

Op basis daarvan wordt dan de aanvraag opgesteld. 

8. Indienen aanvraag dossier (deadline: 31/01/2019 om 17 uur) 

FEBRUARI 

9. Informatie over de aanvraag doorgeven aan andere 4de pijlers. 

MAART 

10. Goedkeuring dossier  

APRIL 

11. START VAN HET PROJECT 

12. Samenkomst van de stuurgroep, planning opstellen en eerste agenda vastleggen 

13. Alle andere betrokkenen op de hoogte stellen en een (voorlopige) agenda bezorgen met de 

komende stappen 

14. Opleidingen uitwerken. 

15. Taakverdeling op punt zetten. 

16. Selectieprocedure ambassadeurs uitwerken en lanceren 

17. Extra subsidie- en investeringsdossiers uitrollen 

a. Media Invest Vlaanderen 

b. Subsidie voor ontwikkelingseducatie 

c. Andere 

18. Ontwikkelen platform. 

19. Scholen bezoeken 

20. Professionele content creëren 

a. Extra fondsen zoeken:  

i. VRT - Karrewiet  

ii. Journalistieke beurzen 

MEI 

21. Selectie Ambassadeurs 

22. Verfijnen platform 

23. Opleiding geven aan ambassadeurs(teams) 

JUNI 

24. Eerste filmpjes van scholen verzamelen en bewerken  

https://www.media-invest-vlaanderen.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/projecten-en-subsidies-voor-scholen/subsidie-voor-ontwikkelingseducatie


25. Tolken inschakelen. 

JULI EN AUGUSTUS (schoolvakantie) 

26. Pers en promo voorbereiden. 

27. Startmoment organiseren. 

SEPTEMBER 

28. Lancering 

29. Verdere ontwikkeling platform.  

30. Aantrekken van nieuwe partners en deelnemende scholen. 

OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 

31. Scholenbanden opzetten 

32. Teams opvolgen 

33. Materiaal verzamelen en bewerken. 

34. Platform verfijnen 

35. Evalueren, hernemen van de voorbije stappen en integreren in een aangepaste werking. 

JANUARI 2020 

36. Blijvende ontwikkeling van het project en de basis leggen voor een duurzame 

verderzetting 

37. Brede samenkomst organiseren met het oog op promo en verder engagement rond het 

platform 

FEBRUARI - MAART 

38. Verslaggeving 

BUDGET 

● 40 000 euro gevraagd budget (=max) 

● Zie aparte budgetsheet 

● Daarnaast zoeken we andere subsidiebronnen voor kosten die aan de rand van dit project 

zullen voorkomen: reisbudget voor studenten, eventueel extra kosten van materialen 

indien het beschikbare budget niet zou volstaan... 

 

 



CONTACT EN DETAILS VAN DE AANVRAGERS  

Aanvragende organisaties:  

1. Hoofdaanvrager: VZW Recht en Welzijn / Wereld-Delen, Nierlenderstraat 16 2520 Ranst  

2. Mede-aanvrager: Chico Latino VZW, Wattiezplaats 12  2650 Edegem 

 

 

VZW Recht en Welzijn / Wereld-Delen 

A. Omschrijving:  

 

Gestart op 3/9/1993 als feitelijke vereniging (Wereld-Delen) en overgestapt naar VZW-

statuut (VZW Recht en Welzijn) in december 1996. De eerste statuten verschenen in het 

Belgisch Staatsblad op 23 januari 1997, de laatste wijzigingen op 5 januari 2009.  De 

vereniging is gevestigd in Ranst, Provincie Antwerpen, België. 

Ze richt zich tegen kansarmoede en treedt op waar reguliere instellingen en 

voorzieningen vrijwilligershulp nodig hebben, of waar het aanbod tekort schiet. Zij werkt 

samen met gemeentelijke, stedelijke, regionale diensten en welzijnswerkingen. 

 

 

B. Activiteiten: 

 

Wereld-Delen telt eind december 2018 200 vrijwilligers, actief in 5 deelwerkingen, elk 

aangevoerd door een stuurgroep: 

● Begeleidingswerk: onthaal vluchtelingen, ondersteuning kansarmen, 

integratieactiviteiten (bv Samen Inburgeren te Lier). 

● Materiële hulp: magazijn tweedehands goederen met projecten “sociaal winkelen” en 

“free service” (gratis goederen voor de armsten) met eigen vervoer tot buiten de 

provincie Antwerpen, individuele steun, Voordelenbureau De Kers (Rap op Stapkantoor 

en kortingen via Knoeselpas te Ranst), voedselhulp. 

● Taalwerking: praattafels Nederlands voor volwassenen en taalcoaches in scholen ter 

ondersteuning van het Nederlands spreken door anderstaligen / nieuwkomers in een 70-

tal locaties in de provincie Antwerpen. 

● Ontmoetingswerk: twee ontmoetingsgroepen voor kansarmen, De Knoesels (kansarmen 

in de gemeente Ranst) en De Nieuwe Wereld (diversiteitsgroep – kansarmen in Lier). Er 

zijn een wekelijks en periodiek aanbod van gevarieerde activiteiten, thematische 

praattafels en vrijetijdsinitiatieven. 

● Internationale werking:  

○ Sinds haar ontstaan geeft Wereld-Delen aandacht aan verschillende 

Zuidprojectenen. Haar Zuidactiviteiten bestaan uit jaarlijkse 

informatiecampagnes, scholenwerking, fondsenwerving, tentoonstelling enz…  

Zij beschouwt sensibilisering als haar voornaamste opdracht.  

○ Jaarlijkse voert zij ook sensibiliseringacties en fondsenwerving voor enkele 

grotere organisaties (Broederlijk Delen, Fracarita Belgium en Caritas 

Internationaal), en voor een eigen project Voedselhulp in Campestre (via Força 

Brasil VZW).  



○ Ze geeft ook ondersteuning aan langlopende projecten via de Werkgroep Chico 

Latino Ranst (via VZW Chico Latino Belgium in Edegem) en de Werkgroep 

Centres Mpandilu Ranst (via rechtstreekse connectie met 7 gelijknamige 

schooltjes in Kananga, Congo). Beide werkgroepen werden door Wereld-Delen 

opgericht als autonome groepen. Per 1 april 2019 wordt de werking van de 

Werkgroep Centres Mpandilu Ranst opnieuw volledig geïntegreerd in de werking 

van Wereld-Delen. 

○ Wereld-Delen en Chico Latino genoten nooit eerder financiering via EU DEAR  of 

via het programma Frame, Voice, Report en neemt enkel deel in deze 

aanvraagronde. 

 

 

 

C. Gegevens van de aanvrager (VZW Recht en Welzijn / Wereld-Delen) 

 

Contactpersoon: Chris Nollet, wereld-delen@telenet.be 

Bevoegde bestuurder: Chris Nollet, wereld-delen@telenet.be, voorzitter – coördinator  

 

VZW Recht en Welzijn, Nierlenderstraat 19 2520 Ranst, BE 0459 814 147, www.wereld-

delen.be  

Secretariaat: Kapelstraat 19 2520 Ranst. 

Rekeningnummer: BE03 0682 4698 7184 (Recht en Welzijn) 

 

In bijlage: 

● Laatste statuten 

● Algemene voorstellingsfolder 

● Inhoudelijk en financieel verslag 2017 van Recht en Welzijn VZW / Wereld-

Delen, aangevuld met het financieel verslag 2017 van de Werkgroep Centres 

Mpandilu Ranst, die per 1 april 2019 opnieuw voluit deel uitmaakt van Wereld-

Delen. 

 

 

VZW Chico Latino  

A.  Omschrijving 

 

Chico Latino is een educatief project voor Peruaanse kinderen. Als feitelijke organisatie gestart 

in 1998, VZW-statuut sinds 2000. Onderwijs is de basis voor een goede toekomst. Chico Latino wil 

deze kinderen die kans geven. Met opleidingen en educatieve spelen ondersteunt Chico Latino 

projecten in achtergestelde wijken en bergdorpen. 

 

In een land met harde socio-economische realiteit willen we kinderen de kans geven op een 

betere toekomst. In de praktijk betekent dit dat je hen leert zelfstandig denken, hun creativiteit 

http://www.wereld-delen.be/
http://www.wereld-delen.be/
http://www.wereld-delen.be/


stimuleert en inzicht geeft in probleemoplossend denken. Chico Latino wil dit met een 

praktische, participatieve benadering bereiken. De organisatie heeft daarom als motto: “Al 

spelend leren!” 

 

 

B. Activiteiten: 

 

Chico Latino heeft 14 werkende leden in België, uitsluitend vrijwilligers. 

In Peru zijn er 6 werkende leden, 6 betaalde medewerkers, een 40-tal vrijwilligers en een 

aantal Vlaamse stagiairs. 

 

De activiteiten in België bestaan uit: 

● Organisatie van financiële acties en sponsoring zoals het jaarlijkse Chico Latino-feest, 

benefietacties en de verkoop van Peruaanse artisanale producten op verschillende jaar-

en kerstmarkten. 

● Sensibilisering van de Belgische bevolking door voordrachten aan verenigingen, acties 

in scholen en infoavonden voor geïnteresseerden. 

● De pedagogische werkgroep verzamelt en selecteert educatief speelgoed. 

● Een werkgroep vrijwilligers selecteert en begeleidt gemotiveerde jongeren en stagiairs 

die zich in Peru willen inzetten. 

De activiteiten in Peru bestaan uit:  

● Met opleidingen en educatieve spelen ondersteunde Chico Latino educatieve projecten 

in 13 indiaanse bergdorpen van de gemeente San Jeronimo, in het kader van de 

stedenband tussen Edegem en San Jeronimo. In deze “biblioteca” kunnen de kinderen 

na school terecht om met hulp van daar aanwezige schoolboeken huiswerk te maken, 

en andere schoolse en sociale vaardigheden te versterken.  

● In twee dorpen (Choquepata en Acopia) heeft Chico Latino eigen projecten:  

○ Chico Latino biedt kinderen en jongeren na schooltijd huiswerkbegeleiding, 

verhelpt leerachterstand en werkt rond relevante thema’s zoals gezonde 

voeding, hygiëne, culturele identiteit, milieu, geweldloze communicatie. 

Hierbij worden de ouders sterk betrokken.  

○ Daarnaast zijn er voor de ouders ook maandelijkse workshops rond familiaal 

geweld, vrouwen- en kinderrechten, geweldloze opvoeding. Deze workshops 

worden ondersteund door geregelde huisbezoeken. 

○ Project “gezonde tandjes” verzorgt 2 maal per jaar een controle van de 

tanden, doet aan fluoridering en cariëspreventie (sensibilisatie). 

● Adolescentenproject in Choquepata: studiebeurzen, bijwerklessen, korte technische 

opleidingen en beroepsoriëntatie. Er wordt gewerkt rond thema’s specifiek aan hun 

leeftijd zoals vriendschap, seksualiteit, gebruik van internet. 

● Communautaire jongerenradio: de adolescenten van Choquepata en van een tehuis in 

Huaran maken samen radioprogramma’s voor andere jongeren rond voor hen 

interessante thema’s.  

 

C. Gegevens van de mede-aanvrager (VZW Chico latino) 



 

Contactpersoon: Hilde Coeckelbergs, hilde@chicolatino.org 

Bevoegde bestuurder: Hilde Coeckelberghs, Wattiezplaats 12  2650 Edegem, 

coördinator 

VZW Chico Latino, Wattiezplaats 12 2650 Edegem, BE 0472 450 673 

www.chicolatino.org 

 

In bijlage: 

 

● Statuten 

● Activiteitenverslag Noordwerking september 2017 - augustus 2018 

● Activiteitenverslag Zuidwerking 

● Financieel verslag 2017 

● Engagementsverklaring 


