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Bruggen bouwen tussen jeugd en sport
Kinderen en jongeren uit armoede bereiken, is heel belangrijk voor gemeenten en steden. Hoewel het soms erg moeilijk is, is de impact van goede projecten immens voor kinderen en jongeren. Daarom gaf minister van Armoedebestrijding Homans middelen aan negentien projecten met de oproep ‘Bruggen tussen sport en/of jeugdwerk en kinderen in
armoede’. Demos en ISB ondersteunden die projecten en vatten hun bevindingen samen in vier aanpakken en strategieën om als lokaal bestuur op in te zetten.
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Outreachend werken betekent dat je zelf
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jongeren vorm geven aan het aanbod

OCMW ondersteund om naar sportclubs

dat zij zoeken. Je organiseert bijvoor-
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3. Verenigingen ondersteunen

De ultieme oplossing ligt niet in een van
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2. Toeleiden naar bestaand
aanbod
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