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De Stichting Koningin Paola is een stichting van openbaar nut die sinds 1992, op initiatief van H.M. Koningin Paola, 

haar huidige doelstellingen, namelijk de integratie en de vorming van jongeren te bevorderen, verwezenlijkt. 

De Stichting realiseert haar objectieven via diverse activiteiten. 

- Via de steun aan maatschappelijke projecten worden verenigingen geholpen die zich richten op de vorming 
en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren. 

- School van de Hoop steunt maatschappelijke projecten in scholen met kansarme leerlingen. 
- De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs moedigt leerkrachten aan in hun taak die van vitaal belang is 

voor de toekomst van het land. 
- De Prijs Focus Aarde beloont leerlingen uit het technisch onderwijs, beroepsonderwijs, kunstonderwijs, 

buitengewoon secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs. 
 

VORMING EN INTEGRATIE 

▪  S t e u n  a a n  m a a t s c h a p p e l i j k e  p r o j e c t e n  

De Stichting steunt projecten die zich richten op de vorming en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren. 
Vaak gaat het om jongeren die geconfronteerd worden met een problematische gezinssituatie, een gebrek aan 
opleiding, een moeilijke reclassering of een ander probleem dat hun maatschappelijke integratie belemmert. De 
Stichting wil optreden waar cruciale behoeften voelbaar zijn, opdat zoveel mogelijk jongeren zich begrepen en 
erkend zouden voelen. Zo kunnen zij nadien het beste van zichzelf geven. 

Naar aanleiding van de beslissingen van de raad van bestuur, verleende de Stichting in 2018 aan 54 verenigingen 
een financiële steun, voor een totaal bedrag van 237.458,91€. De verenigingen werden geselecteerd op basis van 
de kwaliteit van hun acties in het domein van de maatschappelijke integratie van jongeren. De Stichting Koning Paola 
heeft sinds 1993, 970 financiële tussenkomsten verleend aan 452 verengingen, voor een totaal bedrag van 
4.961.742€. 

In overeenstemming met de politiek van de Stichting, worden de tegemoetkomingen steeds toegekend voor een 
afgelijnd project, in het kader van een precies budget en worden eventueel gespreid over meerdere jaren. 

De verenigingen en/of scholen die een steunaanvragen hebben ingediend, worden bezocht door een medewerker 
van de SKP. De aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan de bestuurders op een van de vier jaarlijkse 
vergaderingen van de raad van bestuur. De website van de SKP beschrijft nauwkeurig de te volgen procedure voor 
het indienen van een steunaanvraag. 

Heel diverse organisaties worden gesteund: scholen met een kansarm publiek, scholen voor buitengewoon 
onderwijs, Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs, logopedische centra, centra voor mensen met 
communicatieve beperkingen, begeleidingstehuizen binnen de Bijzondere Jeugdzorg, diensten jeugdcriminologie, 
therapeutische centra en centra voor drugspreventie, centra voor opvang en begeleiding van buitenlandse niet-
begeleide minderjarigen of slachtoffers van mensenhandel, verenigingen die het welzijn van langdurig zieke of 
gehospitaliseerde kinderen verbeteren, sociaal-culturele verenigingen, jeugdhuizen, academies, animatie- 
boerderijen, kinderdagverblijven …  

De steun gaat naar een brede waaier van projecten ten gunste van maatschappelijk kwetsbare jongeren: zinvolle 
vrijetijdsbesteding, culturele, educatieve en sportieve activiteiten, vakantiekampen, projecten rond 
verantwoordelijk, kritisch en actief burgerschap, drempelverlagende artistieke projecten, kampen en andere 
buitenschoolse activiteiten voor anderstaligen en nieuwkomers, buitenschoolse ondersteuning en 
huistaakbegeleiding, lees- en taalbevorderende projecten, dichten van de digitale kloof, begeleiding van jongeren 
die schoolmoe zijn of vroegtijdig afhaken van school, e-learning, aankoop didactisch materiaal, logopedie en re-
educatie, training van sociale vaardigheden, ateliers geweldloze communicatie, drugspreventie, herstelbemiddeling, 
onthemingstochten en avontuurlijke activiteiten voor probleemjongeren, aanleg van speeltuinen, sportvelden en 
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didactische of sensoriële tuinen, creatie van een mini-boerderij, hippotherapie, aankoop van administratief 
materiaal en informatica, inrichting en renovatie van lokalen en gebouwen … 

Verenigingen die een steun ontvingen in 2018 

Amo Latitudes J (Battice)  -  Association des Exploits Sportifs (Auderghem)  -  Au petit soleil (Herstal)  -  Auxilia (Antwerpen)  -   

Caria (Brussel)  - Centre éducatif pour Tous (Verviers)  -  Chantecler (Jemappes)  -  Chorales Equinox (Ixelles)  -  Club des Petits 

Débrouillards de la Région Bruxelloise (Neder-Over-Hembeek)  -  Coopération Ta’awun (Wavre)  -  Dakbroeders (Oostende)  -  De 

Kleine Wereld (Antwerpen)  -  De Zandberg (Varsenare)  -  De Zonnebloem (Wilrijk)  -  Des Racines pour grandir (Auderghem)  -  

Domo (Sint-Niklaas-Belsele)  -  Ecole Chanterelle (Brussel)  -  Ecole des devoirs La Place (Comblain)  -  Fondation Saint-Jean (Brussel)  

-  Foyer Lilla Monod (Ixelles)  -  Habbekrats (Gent)  -  Het Open Poortje (Schilde)  -  JCW (Vilvoorde)  -   Kaleidoscope (Liège)  -  La 

Chaloupe (Ottignies)  -  La Margueritte (Luik)  -  La Porte Ouverte (Battice)  -  La Tentation (Brussel)  -  Le Fagotin (Stoumont)  -  

Les Merisiers (Flémalle)  -  Les P’tits Colibris (Doornik)  -  Maison de la Miséricorde Bethseda (Verviers)  -  M.C.J.L. Grandeurop de 

Retinne (Retinne)  -  Mères et Enfants (Malonne)  -  Mus-E (Brussel)  -  Odysséa (Rixensart)  -  Odyssée asbl (Ukkel)  -  Onder Ons 

(Molenbeek-Sint-Jan)  -  Portus Berkenboom (Sint-Niklaas)  -  Respire (Humain)  -  Service en Famille (Luik)  -  Slim Huiswerkklas 

(Hoboken)  -  Speelpleinwerking WigWam (Genk)  -  Spinnaker (Geldenaken)  -  Tabora (Kruibeke)  -  Talented Youth Network 

(Molenbeek-Sint-Jan)  -  Teach for Belgium (Watermaal-Bosvoorde)  -  Tout en soie (Louvain-la-Neuve)  -  Vie Associative 

Francophone d’Anderlecht (Anderlecht)  -  Villa Clementina (Zemst)  -  Vrienden van het Huizeke (Brussel)  -  VTS3 BuSo (Sint-

Niklaas)  -  Zomerklap (Deurne). 

Dankzij de steun van de Nationale Loterij en van sponsors uit de bedrijfswereld of uit de privésfeer, kunnen deze 
maatschappelijke projecten gesteund worden. 

▪  S c h o o l  v a n  d e  H o o p  

School van de Hoop steunt maatschappelijke projecten in scholen met kansarme leerlingen. Het programma biedt 
een financiële steun en begeleiding aan vernieuwende projecten die tot doel hebben de integratie van de leerlingen 
en hun gezin te bevorderen. 

Het initiatief richt zich in de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap tot scholen van het gewoon basis- 
en secundair onderwijs, alsook in de Vlaamse Gemeenschap tot scholen van het buitengewoon basis- en secundair 
onderwijs, die extra middelen ontvangen in het kader van het gelijke onderwijskansenbeleid. Ook de Centra voor 
Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs komen in aanmerking. De kandidaturen kunnen ingediend worden door de 
school en door de leerkrachten, maar ook door externe personen voor zover ze nauw verbonden zijn met de school 
en haar omgeving (ouderverenigingen, CLB’s, wijkorganisaties…). De projecten moeten zich richten naar leerlingen 
met integratieproblemen in het onderwijs. De projecten moeten tot doel hebben de slaagkansen van die leerlingen 
te vergroten. De geselecteerde projecten krijgen een financiële steun van maximum 15.000€ per jaar. Deze 
tegemoetkoming kan op basis van een jaarlijkse evaluatie met maximum 4 jaar verlengd worden. 

In 2018, werden 17 projecten gesteund voor een totaal van 126.570€. Sinds het begin van het hulpprogramma in 
1999 heeft de Stichting een totaal bedrag van 3.230.980€ aan de laureaten uitgekeerd. 

Projecten School van de Hoop 

Projectoproep in 2016 (2de jaar steun) 

• Castor klust – Castor, Centrum leren en werken – Vilvoorde 

• FARO – geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteiten in Brusselse scholen – VCLB Pieter Breughel – Sint-Jans-
Molenbeek 

• Jouons pour mieux vivre ensemble – Ecole Communale n°7 – Arc-en-Ciel – Molenbeek-Saint-Jean 

• Ukelila - Muziek voor ieder Kind– Heusden-Zolder 

• El Sistema Trans-Canal –Remua – Forrest 

• M+M²= de Kunstbrug – Mater Dei Leuven Lagere School – Leuven 

• Boutique Monique –Stedelijk Lyceum Offerande – Antwerpen 

• Vijf vingers van één hand – Brede School voor Secundair Onderwijs (Brusec) – Sint-Jans-Molenbeek 

• A l’école, devenir “acteur” de son émancipation culturelle – Ecole du Val - Chaudfontaine 
 

Projectoproep in 2014 (4de jaar steun) 

• @yourservice – Technisch Instituut Sint-Carolus – Sint-Niklaas 

• L'ECEC, un modèle pédagogique pour l'avenir du collège la Fraternité – Collège la Fraternité – Bruxelles 

• Expeditie geslaagd –Agentschap Integratie en Inburgering – Gent 

• Classes-Ateliers : 1er degré d'accrochage scolaire – Institut de la Sainte Union – Dour 

• Je joue, donc je suis (Dés-cartes) – Institut Bischoffsheim – Implantation Canal – Bruxelles 
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• Intégration et valorisation de l'élève par le développement personnel, l'accompagnement scolaire et l'amélioration 
du cadre de vie – Institut Saint-Laurent – Luik 

• Thuistalen – De Wereldreiziger – Antwerpen 

• Kies Buitengewoon Raak – De Schoolbrug vzw - Antwerpen 

Dit initiatief is mogelijk dankzij de steun van TOTAL, Coca-Cola European Partners Belgium en de Nationale Loterij. 

Om de bekroonde projecten zo goed mogelijk te steunen, wordt sinds het schooljaar 2006-2007 begeleiding 
aangeboden die werd verder gezet in 2018. Deze begeleiding werd verzorgd door Caroline Michalakis, die deel 
uitmaakt van het team van Prof. Marc Demeuse van de Universiteit van Bergen en Goedroen Juchtmans, 
onderzoekster aan HIVA-KU Leuven. 

Sinds 2018 werd een valorisatiewerk opgestart die de informatie zal hernemen van de talrijke projecten die sinds 
1999 werden gesteund. Het doel is om deze verschillende projecten via de website van de Stichting te kunnen 
raadplegen. De informatie zou vanaf september 2019 beschikbaar zijn. 

www.schoolhoop.be 

▪  K o n i n g i n  P a o l a p r i j s  v o o r  h e t  O n d e r w i j s  

De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs beloont de creativiteit en toewijding van leerkrachten die niet alleen 
kennis overbrengen, maar ook de persoonlijkheid van hun leerlingen harmonieus trachten te vormen door middel 
van concrete en vindingrijke pedagogische projecten. De Prijs richt zich naar leerkrachten van alle onderwijsnetten 
en -niveaus in de 3 gemeenschappen van het land en wil ook pedagogische modelprojecten beter bekend maken. 

De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2017-2018 werd door H.M. Koningin Paola en H.K.H. Prinses Claire 
uitgereikt op woensdag 30 mei 2018 op het Koninklijk Paleis. De ceremonie werd bijgewoond door tal van 
persoonlijkheden. Deze 22ste editie richtte zich naar de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschapen en 
bekroonde leerkrachten uit het basisonderwijs voor innoverende en originele pedagogische projecten. 

De laureaten worden uitgekozen door een onafhankelijke jury voor elke gemeenschap. De eerste prijs bedraagt 
6.500€ en de eervolle vermeldingen hebben een waarde van respectievelijk 4.000€ en 2.500€. In 2018 werden 9 
prijzen uitgereikt voor een totaal bedrag van 39.000€. Sinds het lanceren van de Prijs in 1996, werd een totaal bedrag 
van 779.315€ uitgekeerd aan de laureaten. 

Jury voor de Vlaamse Gemeenschap 

Voorzitter van de jury: Erik Jacquemyn 
Kristine De Mulder - Prof. em. dr. Paul Mahieu – Dirk Piqueur – Michèle Sioen - Jos Thys - Rita Van de Wiele - Luc Van der 
Kelen – Prof. dr Mieke Van Haegendoren - Saskia Van Uffelen – Patrick Vanspauwen. 
 

Jury voor de Duitstalige Gemeenschap 

Voorzitter van de jury: Guy Fickers 
Dr.rer.nat. Günter Beyer  –  Frédéric-Charles Bourseaux  –  Ewald Gangolf  –  Dr.rer.pol. Verena Greten  -  Erwin Heeren. 
 

Jury voor de Franse Gemeenschap 

Voorzitter van de jury : Marie-Paule de Cordes 
Prof. em. Antoinette d’Aspremont-Lynden - Philippe Bioul - Prof. Jean-Marie de Ketele – Isabelle Dujacquier - Pierre 
Fenaille - Christian Laporte – Florindo Martello - Chantal Van Ackere – Prof. Ghislaine Viré. 
 

Laureaten van de Vlaamse Gemeenschap 

Eerste prijs : Katie Antjon, peuterleidster en begeleidster jonge leerkrachten aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege in 
Ledeberg voor het project : «De klas van Immi ». Prentenboekenreeks voor peuters en hun juffen/meesters in 
(super)diverse klassen. Vertrekkend van activiteiten die allemaal in de klas kunnen uitgevoerd worden, wordt het talig 
niveau van de kinderen een trapje hoger getild om dan opnieuw in de activiteiten te duiken en taal te ervaren en 
beleven. 

Tweede prijs : Het schoolteam van GO ! BS De Kleine Prins in Diest, vertegenwoordigd door Lisbeth Roden voor het 
project : «#WijSpannenDeKroon». Met dit project wil het schoolteam het onderwijs anders en warmer organiseren. 
Er wordt constant gezocht naar aangepaste werkvormen die de uitgesproken visie van de school versterkt om zo het 
onderwijs van de toekomst te verzekeren. Zo wordt er naar gestreefd om elk kind maximaal in groei te zetten. 
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Derde prijs : Inge Willemsen, onderwijzeres en « Leef Happy Coach » aan de Basisschool Sint-Victor in Turnhout voor het 
project : « Leef Happy ». Een project waar de kinderen leren om hun eigen weg te kiezen, hun talenten te ontdekken 
en samen leren werken. Aan de hand van 7 kapstokken, in de vorm van grondhoudingen, leren de kinderen om een 
uniek persoon te zijn die stevig in haar schoenen staat in de wereld. 

Laureaten van de Duitstalige Gemeenschap 

Eerste prijs : Het leerkrachtenteam van de Stedelijke basisschool Eupen Oberstadt, vertegenwoordigd door Sandra 
Mentenich, directrice, voor het project: « We zijn een bonte bende en zo hoort het ook! ». Het maken van een film die de 
diversiteit van mensen en culturen wil belichten waaruit de school bestaat. Alle leerlingen konden hun land van herkomst 
in hun eigen moedertaal voorstellen. De film toont de verschillende activiteiten die tijdens het hele schooljaar worden 
georganiseerd. Het doel van de film bestaat erin het gemeenschapsgevoel in de school aan te moedigen en te versterken. 

Tweede prijs: Het leerkrachtenteam van de het 3de tot en met het 6de leerjaar van de Gemeindeschule Weywertz voor 
het project : “Onze stem telt! - Democratie beleven ". In de loop van het project leren de kinderen hoe men door 
engagement het leven van mensen in ontwikkelingslanden, maar ook in de eigen levensomgeving concreet kan 
beïnvloeden en er vorm kan aan geven. Ze leren de kinderrechten kennen en beleven belangrijke democratische processen 
van dichtbij. Het hoogtepunt van het project is de verkiezing van een kinderburgemeester. 

Derde prijs : De ganse schoolgemeenschap van de Brückenschule Born, vertegenwoordig door Irmgard Gross voor het 
project : « Mijn school in transitie ». Het leerkrachtenteam sluit zich met het project "Steden en regio’s in verandering” 
aan bij Rob Hopkins. Het wil de leerlingen door middel van projectgericht werken de noodzakelijke hulpmiddelen aanreiken 
om actoren van de verandering te worden in hun "mogelijkheidsgebieden”, dankzij een aanpak die gebaseerd is op 
engagement, mobilisatie en solidariteit. 
 

Laureaten van de Franse Gemeenschap 

Eerste Prijs : Het lerarenteam van Ecole communale du Val d’Orcq in Doornik, vertegenwoordigd door Rodolphe Cuvelier 
voor het project: “ De pedagogische en creatieve workshops voor gemengde leeftijdsgroepen die de leerlingen tot 
actie aanzetten”. De kinderen leren hoe ze hun werk zelf beter kunnen organiseren, hun emoties onder controle kunnen 
houden en echt zelfstandig kunnen worden, terwijl de leerkracht welwillend aanwezig is, maar ook met een heel aantal 
hulpmiddelen en beperkingen die ervoor zorgen dat iedereen het beste van zichzelf kan geven. 

Tweede prijs : Vanessa Dubaniewicz, leerkracht aan Ecole communale de Gilly Sart-Allet in Charleroi voor het projet:  
“De verbeelding, de drijvende kracht achter het leren; methode « imapprendre ». Meer dan een opeenvolging van 
activiteiten is de methode “imapprendre” een leerfilosofie gebaseerd op het gebruik van de verbeelding en de 
creativiteit van het kind om de basiskennis van de moedertaal en een logisch begrip voor de verwerking van gegevens 
te verwerven. 

Derde prijs : Stéphanie Knop, leerkracht en Laura Leblanc, leermeester burgerzin aan de Ecole Désiré Denuit in Lasne voor 
het project: « Wiskunde in het dagelijks leven ». Betekenis en zin geven aan de wiskundelessen door uit te gaan van 
concrete ervaringen. Aantonen dat wiskunde onontbeerlijk is in het leven van elke dag en dat ze in onze dagelijkse 
bezigheden verankerd is. 

Een beschermcomité van bedrijfsleiders steunt de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs. 

Beschermcomité 2018 

ALVA  -  Coca-Cola European Partners Belgium  -  De Persgroep  -  D’Ieteren  –   
Kabelwerk Eupen  –  Lhoist Group  – Sioen Industries  -  UCB. 

 

www.paolaprijs.be 

▪  F o c u s  A a r d e  

De Prijs Focus Aarde wordt sinds 2010 georganiseerd in samenwerking met de Stichting Dirk Frimout. Deze prijs richt 
zich naar laatstejaars die een geïntegreerde proef (technisch onderwijs, beroepsonderwijs en kunstonderwijs) of 
een werkstuk (buitengewoon secundair onderwijs en deeltijds onderwijs) realiseerden. Het gaat om proeven die de 
aarde of de ruimte tot onderwerp hebben, gezien vanuit wetenschappelijke, technische, kunstzinnige, ecologische, 
sociaal-geografische of kosmologische hoek en die het welzijn bevorderen.  

De prijs wordt uitgereikt door een onafhankelijke jury. 

Er worden maximum 10 genomineerden uitgekozen (5 prijzen en 5 eervolle vermeldingen). De leerlingen en de 
school krijgen een geldbedrag en een diploma overhandigd tijdens een officiële prijsuitreiking. 
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Op 10 oktober 2018 heeft H.K.H. Prinses Claire de diploma’s uitgereikt van de Prijs Focus Aarde 2017-2018. De 
plechtige prijsuitreiking vond plaats in het Paleis der Academiën in Brussel. In totaal werden 12 projecten bekroond 
in de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap voor een totaal bedrag van 11.450€.   
Sinds het opstarten van de Prijs in 2010 werd aan de laureaten een totaal bedrag van 145.500€ uitgekeerd. 

Jury voor de Vlaamse Gemeenschap 

Voorzitter van de jury: Burggraaf Dirk Frimout 

Dirk Coolsaet  -  Malika De Ridder  -  Pedro Ligneel  -  Pieter Mestdagh  -  Wim Minnebo  -  Philippe Moreau  -  
Fred Van Hooydonk  -  Veerle Vermeulen  -  Ludo Wevers. 
 

Jury voor de Duitstalige Gemeenschap 

Voorzitter van de jury : Guy Fickers 

Guido Arimont  –  Dr.rer.nat. Günter Beyer  –  Frédéric-Charles Bourseaux   –  Dr.rer.pol. Verena Greten  -  Erwin Heeren. 
 

Jury voor de Franse Gemeenschap 

Voorzitter van de jury: Alain Hubert 

Rodrigo Alvarez   -  Pierre Boucher  -  Claude Foschi  -  Françoise Galoux  -  Patrice Goldberg  -  Sabine Haot  -  
Michel Princen  -  Benoit Scheid  -  Marc Seminckx  -  Jean-Marcel Thomas  -  Fabienne Vier. 
 

Laureaten van de Vlaamse Gemeenschap 

Eerste Prijs : « JD-Loop»  -  Dries Haverbeke en Jochen De Brabander  -  Don Bosco Sint-Denijs Westrem in Gent. 

Tweede Prijs : « Hepta+»  -  Wout Van den Reeck en Maxime Van den Bussche  -  Technisch Instituut Don Bosco in 
Hoboken.  

Derde Prijs : « Robotarm voor gebarentaal»  -  Sven Remmery, Wannes Vandewalle en Joran Werbrouck  -  Vrij Technisch 
Instituut in Ieper. 

Vierde Prijs: « Reprint »  -  Tibo Nelen, Jens Homburg en Andreas Desmedt  -  Technisch Instituut Don Bosco in Hoboken. 

Vijfde Prijs: « Hoe verloopt het vangen, opvangen, verzorgen en plaatsen van asielhonden in Spanje »  -  Yenthe Vanden 
Block en Dean Verschoren  -  KTA-Horteco in Vilvoorde. 

Eervolle vermeldingen: 
- « Groene steden laten groeien: daktuinen en groengevels »  -  Jarno Boulanger en Quentin Conte  -  COOVI SO in 

Anderlecht. 
- « Plastic in de zee»  -  Sofie De Leye, Xante Janssens en Ellen Peeters  -  Heilig Hart Instituut in Heverlee. 
- « Bouwen van ecologische myceliumblokken en het testen van hun geluidsisolatiekwaliteit »  -  Brittney Bonte, Iben 

Degrauwe en Margot Walbrou  -  Sint-Maartensscholen Campus Immaculata in Ieper. 
- « De kippenvilla »  -  Jietse Corneille, Fons Foulon en Lotte Vanderbemden  -  VTI Sint-Lucas in Menen. 
- « The weather analyser »  Andries Dedeurwaerder en Robbe Timmerman  -  Vrij Technisch Instituut in Veurne. 
 

Laureaten van de Duitstalige Gemeenschap 

Eerste Prijs : « Elaboration d’un menu durable – Walking dinner» -   Gillian Fuhrmann  -  Robert-Schuman-Institut  -  Eupen. 

Tweede Prijs : « Müllschredder» - Raphaël Nelles  -  Technisches Institut- St. Vith. 

 

Focus Aarde wordt gesteund door een beschermcomité. 

 
Beschermcomité 2018 

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten  -  Duvel Moortgat  -   
Grafé Lecocq  -  Howest  -  QinetiQ Space  -  Soudal  -  Fédération Wallonie-Bruxelles  -  Vlaamse Overheid  

-  Agentur für Europaïsche Bildungsprogramme VoG. 

 

Begin oktober 2018 werd een nieuwe projectoproep gelanceerd voor het schooljaar 2018-2019.  
De prijzen zullen op 9 oktober 2019 uitgereikt worden. 

www.focusaarde.be 
 
 

http://www.focusaarde.be/
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KERSTCONCERT 

Op 30 november 2018 vond het traditionele kerstconcert van de Stichting plaats in de Onze-Lieve-Vrouwe-
kathedraal in Antwerpen in het bijzijn van H.H.M.M. Koning Albert en Koningin Paola. De opbrengst van de avond is 
bestemd om de acties van de Stichting te steunen. 

De voorzitter sprak in zijn toespraak over de grote tevredenheid van de Stichting Koningin Paola om het 
eindejaarsconcert in deze grote metropool te kunnen organiseren en zo haar doelstellingen beter bekend te kunnen 
maken: het bevorderen van de integratie en vorming van jongeren alsook de steun aan leerkrachten. 

Het concert was de gelegenheid om het Antwerps Kathedraalkoor, onder leiding van Sebastiaan van Steenberge, 
begeleidt aan het orgel door Peter Van de Velde, alsook de kinderkoren Equinox en Singing Molenbeek, onder leiding 
van Zeno Popescu, begeleidt door Noemi Biro aan de piano, te ontdekken. Marianne Croux, sopraan en laureate van 
de Koningin Elisabethwedstrijd, samen met Inge Sykora hebben de aanwezigen bekoord met hun muzikale 
vertolkingen. Werken van Kodaly, Caccini, Bach, Vivaldi, Jongen en Mozart werden voorgesteld aan de talrijke 
genodigden. 

De receptie na het concert, was voor de personen die de Stichting steunen en de begunstigden van de Stichting – 
die gratis werden uitgenodigd – een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen over hun 
activiteiten. 

Dit evenement werd mogelijk gemaakt door de steun van een Erecomité: 

Callens, Pirenne & Co, Bedrijfsrevisoren  -  Coca Cola European Partners Belgium  -  D’Ieteren  -  E.D.I. Madagascar ONG GDL  
Ferrero  -  Fondation Futur 21  -  GBL  -  KBC Private Banking  -  Konvert  -  Mexico Natie  -  Monique Krikor Verzekeringen-
beleggingen-Kredieten  -  Rolex Benelux  -  Solvay SA  -  Vlaamse Confederatie Bouw  -  Princess  -  Neuhaus  -  Grafé Lecocq. 

De heer en mevrouw Frank Arts  -  Baron en Barones Berghmans  -  De heer en mevrouw Jacques Berghmans  -   
De heer en mevrouw Vincent Berghmans  -  Baron en Barones Luc Bertrand  -  De heer en mevrouw Philippe Bioul  -   
Ridder en mevrouw Bourseaux  -  Graaf Cornet de Ways Ruart  -   Ridder en mevrouw Jean-Jacques De Cloedt  -   
Graaf en Gravin Bernard de Launoit  -  De heer en mevrouw Alain De Pauw  -  Mevrouw Mia De Schampelaere  -   
De heer en mevrouw Lode De Vrieze  -  Ridder Godefroid de Wouters d’Oplinter  -  Baron en Barones Jacques Delen  -  
Baron en Barones Delruelle  -  De heer en mevrouw Jan Engels  -  De heer en mevrouw Regnier Haegelsteen  -   
Baron en Barones Daniel Janssen  -  Mevrouw Eric Janssen  -  De heer en mevrouw Jean-Louis Joris  -   
De heer Thomas Leysen  -  De heer en mevrouw Pierre Macharis  -  De heer en mevrouw Michel Moortgat  -   
De heer en mevrouw Xavier Roland  -  De heer en mevrouw Alain Schockert  -  De heer Denis Solvay  -   
Baron en Barones van Gysel de Meise  -  Baron en Barones Van Waeyenberge. 

 

ADMINISTRATIE/WERKING 

De Stichting Koningin Paola wordt geleid door een raad van bestuur, die 4 keer vergaderde in 2018. 

Raad van Bestuur 2018 

Voorzitter : Graaf Bernard de Traux de Wardin 
Vice-voorzitster : Barones Hilde Kieboom 
Penningmeester : Stanislas Peel 
Secretaris-generaal : Vincent Coppieters  
Bestuurders : Frank Arts  -  Thierry Bouckaert (sinds 10/12/2018)  -  Graaf Eric Jacobs  -   Fabienne Legrand  -  Generaal 
Vincent Pardoen  -  Stanislas Peel  -  Michel-Etienne Van Neste (ontslag op 20/06/18)  -  Piet Van Speybroeck  -  Prof. em. 
Dr Lode Walgrave 

H.M. Koningin Paola neemt deel aan evenementen van haar Stichting. Haar betrokkenheid bij de werkzaamheden 
van de Stichting getuigt van de steun die ze verleent en van haar interesse voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Stichting. 

De dagelijkse werking wordt verzekerd door het secretariaat van de Stichting: 

- Isabelle Ancion, adjunct secretaris-generaal 

- A. Jaeken, assistente 

- Vincent Coppieters, secretaris-generaal  

Georges Derriks en Christian Vanhuffel zijn verantwoordelijk voor het beheren van de steunaanvragen aan 

maatschappelijke projecten. 
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De Stichting Koningin Paola streeft naar een eenvoudige werking. Ze kan rekenen op vrijwilligershulp, waardoor haar 
middelen vrijwel volledig kunnen besteed worden aan de verwezenlijking van haar doelstellingen. 

De Stichting dankt van harte de genereuze schenkers en de vrijwilligers die zich dagelijks of occasioneel inzetten. 

www.sk-fr-paola.be 

                  

Vincent Coppieters  Graaf Bernard de Traux de Wardin 
Secretaris-generaal                       Voorzitter 
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