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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 2019 aan 49 verenigingen 
een financiële steun, voor een totaal bedrag van 180.295 €. 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, 1.019 financiële tussenkomsten verleend aan 481 verengingen, voor een totaal bedrag van 
5.142.037 €. 

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 2019 

Amo Latitude J (Battice)  -  Amonsoli (Verviers)  -  Association des Exploits Sportifs (Auderghem)  -  Au Four et au Moulin (Mons)  

-  Basisschool De Triangel (Gent)  -  Begeleidingscentrum Bethanie (Kortrijk)  -  Centre d’accompagnement et de Prévention 

(Verviers)  -  Centre Educatif pour Tous – C.E.T. (Verviers)  -  CLW Don Bosco Woluwe (Sint-Pieters-Woluwe)  -  Coopération 

Ta’awun (Wavre)  -  C-Paje (Liège)  -  De Kazematten (Gent)  -  Défense des Enfants International (DEI) (Bruxelles)  -  Domo (Sint-

Niklaas-Belsele)  -  Ecole Chanterelle (Bruxelles)  -  Ecole des devoirs Coup de pouce (Marche-en-Famenne)  -  Ecole des devoirs 

La Place (Comblain)  -  Educ’Actions (Jambes)  -  ELLES Le Soleil Levant (Sambre)  -  Escalpade (Louvain-la-Neuve)  -  Fondation 

Jardin’âges (Chastre)  -  Golfbreker (Veurne)  -  Habbekrats (Gand)  -  IMCE (Erquelinnes)  -   Kaleidoscope (Liège)  -  Kwan (Neder-

Over-Hembeek)  -  La Providence (Etalle)  -  La Tour de Babel (Etterbeek)  -  L’Atelier Marin (Forest)  -  Le Fagotin (Stoumont)  -  

Les Eclaireurs (Jumet)  -  Les Glaieuls (Jodoigne)  -  L’Espérance (Kain)  -    -  Maison des jeunes de Hodimont (Verviers)  -  O2  

(Wervik)  -  Onder Ons (Molenbeek-Saint-Jean)  -  PO Saint Vincent (Yvoir)  -  Positive Education Psychology (Merksem)  -  Des 

Racines pour Grandir (Louvain-La-Neuve)  -  Respire (Humain)  -  SAS de Mons (Nimy)  -  Speelpleinwerking WigWam (Genk)  -  

Tabora (Kruibeke)  -  Tout en soie (Louvain-la-Neuve)  -  Uilenspel (Gent)  -  Vereniging voor Solidariteit (Antwerpen)  -  Zététique 

Théâtre (Liège))  -  Zorghoeve Sint-Jansberg (Maaseik). 

Dankzij de steun van de Nationale Loterij en van vrijgevige 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 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 2019, werden 17 projecten gesteund voor een totaal van 90.855 €. Sinds het begin van het hulpprogramma in 
1999 heeft de Stichting een totaal bedrag van 3.321.835 € aan de laureaten uitgekeerd. 

Projecten School van de Hoop 

Projectoproep in 2016 (3de 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 – Sint-Jans-Molenbeek 

• Ukelila - Muziek voor ieder Kind– Heusden-Zolder 

• El Sistema Transcanal – Remua – Vorst 

• 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 (5de jaar steun en einde steun in juni 2019) 

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

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

• 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 – Brussel 

• Intégration et valorisation de l'élève par le développement personnel, l'accompagnement scolaire et l'amélioration 
du cadre de vie – Institut Saint-Laurent – Luik 
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• Thuistalen – De Wereldreiziger – Antwerpen 

• Kies Buitengewoon Raak – De Schoolbrug vzw – Antwerpen 
 

Dit initiatief is mogelijk dankzij de steun van 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 2019. 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. 

Mevrouw Nicole Vettenburg, Dr. in de criminologie en Mevrouw Claire Gavray, onderzoekster en onderwijzer aan 
de ULG hebben een valorisatiewerk opgemaakt die de informatie zal hernemen van de talrijke projecten die sinds 
1999 werden gesteund. Beiden hebben jaarlijks de projecten School van de Hoop geëvalueerd. Ze hebben aparte 
fiches opgemaakt per project met het ontstaan, de doelstellingen, de verwezenlijkingen, de sterktes en zwaktes van 
het project alsook de voortzetting en de toekomst van het project. Deze zullen vanaf 21 april 2020 op de website 
beschikbaar zijn waarbij er dan kan gezocht worden op categorie of op trefwoord. 

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 2018-2019 werd door H.M. Koningin Paola uitgereikt op woensdag 22 
mei 2019 in de Serres van Laken. De ceremonie werd bijgewoond door tal van persoonlijkheden. Deze 23ste editie 
richtte zich naar de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschapen en bekroonde leerkrachten uit het secundair 
onderwijs 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 2019 werden 9 
prijzen uitgereikt voor een totaal bedrag van 39.000 €. Sinds het lanceren van de Prijs in 1996, werd een totaal 
bedrag van 818.315 € uitgekeerd aan de laureaten. 

Jury voor de Vlaamse Gemeenschap 

Voorzitter van de jury: Erik Jacquemyn  
Katrien Bonneux - Kristine De Mulder – Karin Goosen - Prof. em. dr. Paul Mahieu - Rita Van de Wiele - Luc Van der Kelen 
– Prof. dr Mieke Van Haegendoren - Saskia Van Uffelen – Peter Bex – Mieke Vermeiren. 
 

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 : Prof. Jean-Marie de Ketele 
Constance d’Aspremont-Lynden - Philippe Bioul – Pascale Bousman – Nathalie de Bandt - Christian Laporte – Yasmine 
Lorent - Chantal Van Ackere – Prof. Ghislaine Viré – Pierre Wanson. 
 

Laureaten van de Vlaamse Gemeenschap 

Eerste prijs : Het Team Werkschakel van het Stedelijk Lyceum Offerande in Antwerpen, vertegenwoordigd door Liezelot 
Simoens voor het project : « Sterk, sterker, sterkts, mijn toekomst tegemoet». Voor niet-gealfabetiseerde OKAN- 
leerlingen is het niet evident om aansluiting te vinden bij het reguliere opleidings-en tewerkstellingsaanbod. Het 
ervaringstraject wil deze leerlingen hierin ondersteunen door in te zetten op talentontdekking, talentontwikkeling en 
sensibilisering. 

Tweede Prijs :  

Het STEM O&O team van het Don Bosco College in Kortrijk, o.l.v. Nadine Plovie en Hilde Christiaens, Joachim Gruwez, Jo 
Vannieuwenhuyse en Filip Windels voor het project : « STEM Ontwerpen en onderzoeken 3de graad ASO Don Bosco 
College Kortrijk». STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) onderwijs wordt aangeboden aan de 
leerlingen volgens het concept van onderzoeken en ontwerpen, waarbij de leerlingen aan de slag gaan met echte 
opdrachten van bedrijven en organisaties. 

http://www.schoolhoop.be/


  Vervolg activiteitenverslag 2019 

 4  

Derde Prijs : Dirk Staf en Diederik Roelandts, leerkrachten aan het Miniemeninstituut in Leuven voor het project : « ILM 
– Individuele Leerlingenmobiliteiten in buitenlandse partnerscholen ». De leerlingen van de 3de graad krijgen de kans 
om ook buiten de schoolmuren aan hun vaardigheden te werken. Dit is mogelijk dankzij het groeiende netwerk van 
buitenlandse partnerscholen waar de leerlingen meerdere weken tot enkele maanden naar school kunnen gaan. 

Laureaten van de Duitstalige Gemeenschap 

Eerste Prijs : Mevr. Marianne Franken, Mevr. Nicole Johanns en Geoffrey Schreuer van het Zentrum für Förderpädagogik 
in Eupen voor het project :  «Levendig klaslokaal ». Het project is een samenwerking tussen de cursussen tuinbouw, 
bijenteeltmodule en dierondersteunende pedagogiek. Samen hebben de leerkrachten een levendig klaslokaal 
opgericht waar de actieve medewerking en de persoonlijke inbreng van elke leerling met zijn bijzonderheden tot een 

echt levendig project leidt.  Er ontstond een plaats waar de leerlingen in de natuur, met planten en dieren, leren en 
daarbij gebruik maken van al hun zintuigen. 

Tweede Prijs :Dhr Siggi Richter, leerkracht aan de Bischöflichen Schule en het Technisch Institut in St.Vith voor het 
project : « Deutsche Literaturgeschichte als Songs : die grössten Hits von 1490 bis 1900”. De literatuur heeft een 
gedicht voor elke situatie in het leven. Soms is echter wel een toegangsdeur nodig. Naast de lectuur van poëzie en de 
analyse van de stijlfiguren, experimenteren, schrijven en zingen de leerlingen vervolgens de gedichten die ze hebben 
gekozen of zelf geschreven. 

Derde Prijs : De directie en het begeleidingsteam van het Zentrum für Förderpädagogik in Eupen in samenwerking met 
het AGORA theater voor het project: « Mijn stem ». Dankzij het theaterproject, in partnerschap met het 
toneelgezelschap AGORA, heeft een groot aantal leerlingen zich kunnen uitdrukken door middel van 
theaterworkshops. Een toneelstuk over het thema inclusie, Meine Stimme/Ma Voix/Mijn Stem, dat door vrijwilligers 
onder de leerlingen werd geschreven en opgevoerd, beschrijft welke plaats ze in de maatschappij zouden willen 
bekleden. 

Laureaten van de Franse Gemeenschap 

Eerste Prijs : De hotelschool van het Institut Notre-Dame in Heusy, de leerlingen, de lerarenpraktijk en de directie. Voor 
het project : « Van ons voor u, volg onze jonge chefs van de streek tot op het bord!». De leerlingen van het 6de leerjaar 
« restaurant en keuken » moeten op het einde van het leertraject een Geïntegreerde Proef (GIP) maken. De uitvoering 
van een origineel receptenboek vormde de gelegenheid om het kader van de schoolse proeven te overstijgen en een 
ervaring voor het leven op te doen. 

Tweede Prijs : Mevr. Alix Longlez, leerkracht aan het ULM Site des Ursulines in Doornik voor het project : « De 
workshopklas geschiedenis-aardrijkskunde in het ASO». In de eerste graad van het secundair onderwijs worden 
flexiebele leertrajecten georganiseerd dankzij digitale hulpmiddelen en het gebruik van didactisch materiaal. Dit zorgt 
voor een actieve pedagogie en een echte pedagogische differentiatie waardoor de leerlingen gelukkig en gemotiveerd 
zijn. 

Derde Prijs : Het leerkrachtenteam van het Institut Communal Marius Renard in Anderlecht, vertegenwoordigd door 
Mevr. Barbara Tournay-Dufrenne voor het project : « 100 jaar Institut Communal Marius Renard, een illustratie van 
de Belgische immigratie aan de hand van de leerlingen van de school ». Het Institut Communal Marius Renard is een 
school in de buurt van het Zuidstation die leerlingen van de diverse immigratiegolven in België verwelkomt. Die 
vaststelling heeft de leerkrachten ertoe aangezet om samen met de leerlingen de geschiedenis van die 
opeenvolgende migratiegolven te doorlopen en te proberen om samen een antwoord te vinden op filosofische vragen 
die tegelijk fundamenteel en eenvoudig zijn: Wie ben ik? (heden), Waar kom ik vandaan? (verleden), Waar ga ik 
naartoe? (toekomst). 

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

Beschermcomité 2019 

ALVA  -  Câblerie d’Eupen s.a.  -  Coca-Cola European Partners Belgium  -  De Persgroep 
D’Ieteren  -  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. 

  

http://www.paolaprijs.be/
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De Prijs Focus Aarde wil de nadruk leggen op het belang van technische en wetenschappelijke kennis aan het einde 
van het secundair onderwijs. Sociale betrokkenheid en wetenschappelijke creativiteit zijn een prioriteit voor de 
komende generaties. De Prijs beloont ieder jaar de beste projecten die de aarde of de ruimte als 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. 

Op 9 oktober 2019 was H.M. Koningin Paola aanwezig voor de uitreiking van de diploma’s  van de Prijs Focus Aarde 
op het Koninklijk Paleis te Brussel. In totaal werden 15 projecten bekroond in de Vlaamse Gemeenschap, de 
Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschap voor een bedrag van 15.000 €.   
Sinds het opstarten van de Prijs in 2010 werd aan de laureaten een totaal bedrag van 160.500 € uitgekeerd. 

Jury voor de Vlaamse Gemeenschap 

Voorzitter van de jury : Burggraaf Dirk Frimout 

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

Jury voor de Duitse Gemeenschap 

Voorzitter van de jury : Guy Fickers 

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

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. 
 

Laureaten van de Vlaamse Gemeenschap 

Eerste Prijs : « Human Power Energy Bike»  -  Ho Hin Yeung, Max Sitnikov et Hamza Boulajhaf  -  Technisch Instituut Don 
Bosco in Hoboken. 

Tweede Prijs : « Xterus Hortus»  William Pietermans, Axel Hendrickx et Lucas Hooft  -  Technisch Instituut Don Bosco in 
Hoboken.  

Derde Prijs : « Verticale as windturbines»  -  Jordi Buseyne et Joran Maes  -  Vrij Technisch Instituut in Poperinge. 

Vierde Prijs : « Miscanthus, “De plant van onze toekomst”  »  -  Emiel Mertens en Jarne Symons  -  Katholieke Scholen in 
Diest. 

Vijfde Prijs : « Filament Extruder »  -  Laurens de Vlieger en Lucas Bouwen  -  Don Bosco in Sint-Denijs-Westrem. 

Eervolle vermeldingen : 
- « Bacterieel leder »  -  Hermien Vannieuwkerke en Seppe Casteleyn  -  Sint-Maartensscholen Campus Immaculata in 

Ieper. 
- « Rashonden, is het echt de moeite waard?»  -  Lauren De Roeck en Emily Jacob  -  Horteco in Vilvoorde. 
- « Landing in space »  -  Louise Dedulle, Tuur Monkerhey en Emile Claeys  -  Vrij Technisch Instituut in Veurne. 
- « Water Inspecting Unit »  -  Martijn George, Roeland Senesael en Thomas Vandemeulebroucke  -  Vrij Technisch 

Instituut in Veurne. 
- « Onderzoek naar de groei van de waterkefir »  Amber D’Halluin en Ellen Deblauwe  -  Sint-Maartensscholen 

Campus Immaculata in Ieper. 
 

Laureaten van de Duitse Gemeenschap 

Eerste Prijs  : « Smartfridge »  -  Noah Henkes  -  Technisches Institut- St. Vith. 

Tweede Prijs : « Wie kann man als Erzieher Inklusion im Kindergarten mitgestalten? »  -  Lara Andre, Alina Reusch, Michelle 
Reusch  -  Maria-Goretti-Sekundarschule  -  St Vith 

Derde Prijs : « Löschfahrzeug »  -  Marvin Knips  -  Technisches Institut- St. Vith. 

Eervolle vermelding : « Battery changer »  -  Jan Plumacher  -  Technisches Institut- St. Vith. 
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Laureaten van de Franse Gemeenschap 

Eerste Prijs : « Remise en fonction de citernes d'eau de pluie afin d'alimenter les toilettes de l'école» -  Julien Pirnay  -  
Athénée Royal de Waimes. 

 

Focus Aarde wordt gesteund door een beschermcomité. 

Beschermcomité 2019 
Duvel Moortgat  -  Grafé Lecocq  -  Howest  -  QinetiQ Space  -  Soudal  -  Fédération Wallonie-Bruxelles 

Vlaamse Overheid  -  Agentur für Europaïsche Bildungsprogramme VoG. 

 

Begin oktober 2019 werd een nieuwe projectoproep gelanceerd voor het schooljaar 2019-2020.   
De prijzen zullen op 7 oktober 2020 uitgereikt worden. 

www.focusaarde.be   

KERSTCONCERT 

Op 16 december 2019 vond het traditionele kerstconcert van de Stichting plaats in de Koninklijke Opera van Wallonië 
in Luik 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 avond vond plaats in de prachtige Italiaanse spektakelzaal van de Koninklijke Opera van Wallonië. De genodigden 
konden genieten van een opera van G. Rossini, La Cenerentola met een hoogstaande internationale bezetting. 

Dankzij het vrijgevige voorstel van de voorzitter van de Koninklijke Opera, Dhr. Willy Demeyer en de algemeen en 
artistiek directeur Dhr. Stefano Mazzonis di Pralafera, kon de Stichting Koningin Paola een schitterend spektakel aan 
haar genodigden aanbieden. De steun van de gouverneur Hervé Jamar, alsook van het Provinciecollege en zijn 
voorzitter Dhr. Luc Gilard, alsook van de Minister-President van de Duitse Gemeenschap, Dhr. Oliver Paasch en van 
zijn diensten, heeft ook enorm bijgedragen aan het succes van deze prachtige avond.  

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 :  

D’Ieteren  -  Ferrero  -  GBL  -  KBC Private Banking Wealth Office  -  Konvert  -  Rolex Benelux  - 
Smartphoto Group  -  Solvay SA  -  Vlaamse Confederatie Bouw  -  Grafé Lecocq. 

De heer en mevrouw Frank Arts  -  Baron et Barones Berghmans  -  De heer en mevrouw Jacques Berghmans,  
De heer en mevrouw Philippe Bioul  -  Notaris Jean Botermans  -  De heer Frédéric-Charles 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  -  Baron et Barones de Vaucleroy  

De heer en mevrouw Lode De Vrieze  -  Ridder Godefroid de Wouters d’Oplinter  
De heer en mevrouw Xavier Deleval  -  Baron et Barones Delruelle - De heer en mevrouw Jan Engels  

Baron Jean Eylenbosch  -  De heer Filip Goddevriendt-Van Oyenbrugge  
De heer en mevrouw Regnier Haegelsteen  -  Graaf Jacobs de Hagen  -  Baron et Barones Daniel Janssen  

De heer en mevrouw Jean-Louis Joris  -  De heer en mevrouw Charles-Henri Lehideux  
De heer en mevrouw Michel Moortgat  -  Ridder en mevrouw Noël 

De heer en mevrouw Alain Schockert  -  De heer  Denis Solvay  -  Baron en Barones Swerts  
Baron et Barones van Gysel de Meise. 

 

  

http://www.terredavenir.be/
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ADMINISTRATIE/WERKING 

De Stichting Koningin Paola wordt geleid door een raad van bestuur die 4 keer vergaderde in 2019. 

Raad van bestuur 2019 

Voorzitter : Graaf Bernard de Traux de Wardin  
Vice-voorzitster : Barones Hilde Kieboom 
Penningmeester : Stanislas Peel 
Secretaris-generaal : Vincent Coppieters  
Bestuurders : Frank Arts  -  Thierry Bouckaert  -  Heidi De Pauw (sinds 11/03/2019)  -  Jan Engels (sinds 
11/03/2019)  -  Lt Col Michel Flohimont (sinds 17/06/2019)  -  Graaf Eric Jacobs  -   Fabienne Legrand  -  Lt Gen 
Vincent Pardoen  -  Piet Van Speybroeck  -  Prof. em. Dr Lode Walgrave 

H.M. Koningin Paola neemt deel aan de evenementen van de 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. In 2019, heeft zij onder andere, een bezoek gebracht aan twee projecten van het 
programma School van de Hoop, enerzijds “Thuistalen” dat door de Basisschool De Wereldreiziger in Antwerpen 
werd uitgewerkt en anderzijds “Gedifferentieerd leren in de B-stroom” van het Institut de la Sainte Union in Dour. 

 

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

- Isabelle Ancion, adjunct-secretaris generaal 

- Vincent Coppieters, secretaris-generaal 

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 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.sk-fr-paola.be/

