
Jaarverslag 
2021 

Recht –Op vzw 



Dienstverlening

De groep uit Deurne denkt nog steeds na over
toegankelijke dienstverlening. We hebben
gewerkt rond outreachend werken en maken
inspiratiefiches voor sociaal werkers. We willen
hen overtuigen om vanachter hun bureau te
komen en mensen die zelf de weg niet vinden op
te zoeken op plaatsen die ze kennen. Dit is een
eerste stap om toegang te krijgen tot rechten.

Samen met de andere verenigingen van STA-AN
vzw gaan we in dialoog met het kabinet van
schepen Sociale Zaken, Tom Meeuws tijdens het
eerste Antwerps armoedeoverleg over meer
toegankelijke dienstverlening.



Toegang tot GGZ

De projectgroep “Als je hoofd vol zit” werkt in 2021
verder aan aanbevelingen voor pscyho-educatie. We
nemen deel aan focusgroepen en stuurgroepen.

We hebben contacten met Kruispunt de nieuwe
aanmeldingspunten voor vragen rond mentaal welzijn en
spreken af om na corona samen een vorming te
organiseren voor de Kruispuntmedewerkers.

https://www.recht-
op.be/images/pdf/2020_RO_Nota_PsychoEducatie.pdf



Partnerschap tussen 
ouders en onderwijs

De oudergroep gaat afgelopen jaar meerdere keren
in dialoog over partnerschap tussen ouders en
school. Er zijn gesprekken met onderwijsveld en we
namen met een ouder deel aan een hoorzitting in de
commissie onderwijs van het Vlaamse parlement.

We geven enkele gastlessen in de lerarenopleiding
van KDGHogeschool en denken met APHogeschool
na over het nieuwe curriculum.

Verder is er hard gewerkt aan een tentoonstelling
met ervaringen van ouders en aan een educatief
pakket voor scholen om partnerschap aan te pakken.

https://www.recht-op.be/dossiers/190-tentoonstelling-
ervaringen-ouders-in-armoede-in-woord-en-beeld



GA2SW –
gebruikersparticipatie 

In het ESF project gebruikersparticipatie krijgen
we de tijd om in te zetten op de verspreiding van
onze bevindingen en aanbevelingen. We werken
aan workshops en een extra pagina op
samenwijzer.be.

In het najaar geven we workshops aan jobcoaches
van emino en tijdens de actieweek participatie ikv
dag van verzet tegen armoede.

https://www.samenwijzer.be/gp_waarom.html



Cultuur Deurne            

Het pretloket moet door Coronamaatregelen weer 
zeer creatief zijn met een ontspannend aanbod. Er 
werd gewandeld, we zochten vakantie-uitstappen 
op en maakten van elke versoepeling gebruik om 
terug van cultuur te genieten.

In 2021 organiseerde het Pretloket Deurne 117 
uitstappen (waarvan 42 pretwandelingen). 

Er waren 1171 deelnemers die 3131 tickets 
voor een culturele uitstap hebben gekocht. 

In het najaar gaat Pretloket Deurne vier keer door 
op drie locaties (10 loketten). In SAAMO ’t Pleintje, 
Cinema Rix en antennepunt Huis 



(Ge)zin in cultuur

In een tijdelijk project op Luchtbal gaan we op zoek
naar gezinnen die we zin doen krijgen in cultuur! We
organiseren activiteiten met het Red Star Line
Museum, Stormkop en het MAS. Met het MAS en Das
Kunst organiseren we artistieke workshops rond het
thema ‘thuis in Antwerpen’. Deze workshops gaan
door in het Ontmoetingscentrum BLOC 2030, in het
MAS én bij de gezinnen thuis. Dit zorgt voor gezellige
momenten en veel artistieke resultaten!

De gezinnen vinden zo de weg naar BLOC 2030 – het
culturele ontmoetingscentrum, naar het nieuwe
vrijetijdsloket op Luchtbal én naar het MAS!



Jongerenwerking

De jongeren organiseren terug activiteiten in eigen
huis en op verplaatsing. Er wordt gesport en ze
organiseren toeristische uitstappen. In de container
is er tijd om te chillen en veel te praten.

In de zomer is er een uitwisseling met een
jongerengroep uit Wallonië. We gaan 7 dagen lang
samen op kamp maar spreken nog altijd geen Frans
😊

We maken een filmpje over onderwijs en gaan in
dialoog met de minister van Jeugd, Benjamin Dalle
over de moeilijkheden die Corona voor de jongeren
heeft meegebracht.



Jongeren en mentaal 
welzijn 

We werken rond het thema “je goed voelen in je vel”.
Er worden groepsactiviteiten georganiseerd en er is
een huistherapeut voor jongeren die gesprekken
wilden. We gaan in dialoog met schepen van jeugd
over mentaal welzijn en over ervaringen op school.

Met Vlaamse projectmiddelen werken we ook een
jaar lang op een secundaire school op het Kiel. We
wilden weten wat een school kan betekenen voor het
mentaal welzijn van jongeren. Met een
jongerenwerker en een therapeut zijn we wekelijks
aanwezig en gaan we op zoek naar wat een school
kan betekenen op vlak van mentaal welzijn.



Samenwerking met 
STA-AN

Dag van verzet tegen armoede 

Armoede-overleg kabinet Sociale Zaken

Lab e-inclusive 

Gezamenlijke inzet in meerjarenplan

Charlotte Van den BogaertC



Media 



Een online AV 
en alternatieve 
zomerfeestjes 



Afscheid en nieuwe collega’s



Achter de 
schermen 



Met de steun en de inzet van

Deelnemers uit de projecten 

Vrijwilligers 

Partners

Subsidiegevers, sponsors en gulle gevers


