Activiteitenverslag 2021
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.

In 2021 waren de gevolgen van de sanitaire crisis nog steeds merkbaar voor de activiteiten van de gesteunde
scholen en verenigingen alsook voor de werking van de Stichting. Sommige activiteiten moesten virtueel worden
georganiseerd, uitgesteld of zelfs geannuleerd.

VORMING EN INTEGRATIE
Steun aan maatschappelijke projecten
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 2021 aan 52 verenigingen
een financiële steun, voor een totaalbedrag van 248.933 €. De verenigingen werden geselecteerd op basis van de
kwaliteit van hun acties in het domein van de maatschappelijke integratie van jongeren. Sinds 1993, heeft de
Stichting Koning Paola 1.117 financiële tussenkomsten verleend aan 528 verengingen, voor een totaalbedrag van
5.586.523 €.
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 steunaanvraag hebben ingediend, worden bezocht door een medewerker
van de SKP. Sinds de coronacrisis, vinden de meeste bezoeken per videoconferentie plaats. 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 zoals: scholen met een kansarm publiek, scholen voor buitengewoon
onderwijs, begeleidingstehuizen binnen de Bijzondere Jeugdzorg, therapeutische centra, verenigingen die het
welzijn van langdurig zieke of gehospitaliseerde kinderen verbeteren, sociaal-culturele verenigingen,
jeugdhuizen, academies, animatie- boerderijen, kinderdagverblijven …
Stichting van openbaar nut
Maatschappelijke zetel: A.J. Slegerslaan 356 b17 - 1200 Brussel
BE92 0012 1222 1023 / BIC GEBABEBB
02 762 92 51 - info@sk-fr-paola.be - www.sk-fr-paola.be
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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, 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, training van sociale vaardigheden, ateliers geweldloze
communicatie, onthemingstochten en avontuurlijke activiteiten, aanleg van speeltuinen, sportvelden en
didactische of sensoriële tuinen, creatie van een mini-boerderij, aankoop van administratief materiaal en
informatica, inrichting en renovatie van lokalen en gebouwen, aankoop van voertuigen …
Verenigingen die een steun ontvingen in 2021
Action sociale au Bernalmont (Luik), Amonsoli (Verviers), Animae Mundi (Woluwé-Saint-Lambert), APEDAF
(Evere), Association des Jeunes Marocains (AJM) (Molenbeek), Association pour la solidarité en Belgique
(Molenbeek), Athénée Royal Rochefort Jemelle (in samenwerking met Respire vzw) (Humain), Bateau Ivre
(Watermael-Boitsfort), Cadre (Saint-Josse), ClassContact (Take Off) (Haren), Cooperation Ta'awun (Waver), C-Paje
(Luik), De Batterie (Bruges), Des racines pour grandir (Schaerbeek), Domo-Voorkempen (Schilde), Ecole 7 - Arcen-Ciel (Molenbeek), Ecole de devoir La Place (Luik), Educaction (Jambes), Foyer des Jeunes des Marolles
(Brussel), Impros-J'Eux (Stembert), Institut Marie Immaculée asbl (Anderlecht), JCW (Vilvoorde), Kaleidoscope
Théâtre (Luik), Knipperkot (Haaltert), La Maison Familiale (Braine-l'Alleud), La Maison'Elle (Rixensart), La
Marguerite (Luik), Les Cailloux (Uccle), Les Exploits sportifs (Auderghem), Les Pouces (Vie Associatives
Francophone d'Anderlecht) (Anderlecht), Les Trois Portes (Namen), L'Hacienda (Ramillies), LOF vzw (Mechelen),
MCJL Grandeurope Retinne (Retinne), Onder Ons (Molenbeek), OVBJ Kompani (Oostduinkerke), Périsphère
(Ottignies-Louvain-La-Neuve), Poney Club de Buisseret (Gouy-lez-Piéton), Portus Berkenboom (Sint-Niklaas), Red
Side Academy (Kortrijk), Rising You (Brussel), Romeo (Rèves), SAIHA (Andenne), Sint-Michiel Agape (Kortrijk),
Spermalie Brugge (Bruges), Symbiose (Antwerpen), Take Off (Haren), Ter Heide (Rijmenam),
Toekomstatelierdelavenir (TADA) (Brussel), Vagevuur Open Jeugdwerk (Lokeren), Vriendschap Zonder Grenzen
(Antwerpen), VUB (Elsene).
Dankzij de steun van de Nationale Loterij en van vrijgevige sponsors uit de bedrijfswereld of uit de privésfeer,
kunnen deze maatschappelijke projecten gesteund worden.

School van de Hoop
www.schoolhoop.be

School van de Hoop steunt maatschappelijke projecten, in scholen met kansarme leerlingen, die uitgaan van
leerkrachten of verenigingen die nauw samenwerken met scholen. 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 basisen 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. Zij 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 2021, werden 15 projecten gesteund voor een totaal van 80.175€. Sinds het begin van het hulpprogramma in
1999 heeft de Stichting een totaalbedrag van 3.455.110 € aan de laureaten uitgekeerd. In 2021, werd een nieuwe
projectoproep gelanceerd.114 kandidaatsdossiers werden ingediend: 41 in de Vlaamse Gemeenschap en 73 in de
Franse Gemeenschap. De jury is met 8 personen samengesteld en heeft 8 nieuwe projecten geselecteerd.
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Projectoproep 2016 (4de jaar steun)
• Castor klust – Castor, Centrum leren en werken – Vilvoorde
• Jouons pour mieux vivre ensemble – Ecole Communale n°7 – Arc-en-Ciel – Molenbeek-Saint-Jean
• El Sistema Transcanal – 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 2021 (1ste jaar steun)
• TADA in Molenbeek: toekomstperspectief voor 150 ketjes - ToekomstATELIERdelAvenir (TADA),
Brussel
•

Buddy@School - Kompanjon vzw, Gent

•

Tussen onderwijs en welzijn: een brug te ver? - BUBAO Ten Desselaer, Bierbeek

•

Prachtig veerkrachtig - Stedelijk Lyceum Offerande, Antwerpen

•

Laten we samen spelen om beter op te groeien - Ecole Casa Nostra, implantation Notre Dame,
Ougrée

•

Home at school - Ecole fondamentale annexée ARLDV, Anderlecht

•

De heerlijke tuin : een educatieve, inclusieve, intergenerationele, coöperatieve en gedeelde
moestuin - Athénée Royal de Bruxelles 2, Brussel

•

Buiten leren is goud waard - Ecole Sacré-cœur, Huy

Juryleden :
-

Prof. Dr. Nicole Vettenburg

-

Alain-Yves Lamberts, Chargé de mission, Direction générale de l’Enseignement obligatoire (DGEO)

-

Dorian de Meeûs, Hoofdredacteur, La Libre Belgique

-

Chama Rhellam, Adviseur, DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING, Afdeling Secundair Onderwijs en
Leerlingenbegeleiding

-

Thierry Verdeyen, Directeur général, Asbl Amarrage

-

Laurent Thys, Gepensioneerd directeur VCLB Leuven

-

Patrick Vanspauwen, Coördinator LOP’s, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)

-

Thierry le Grelle, CEO Tom&Co

-

Bie Melis, Docent-onderzoeker sociaalwerk (Karel de Groot)

-

Olivier Alsteens, COO, Loterie National

Beschermcomité 2021
Dit initiatief is mogelijk dankzij de steun van Coca-Cola European Partners Belgium en de Nationale Loterij.

Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs
www.paolaprijs.be
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.
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In 2021 werd een speciale editie van de Prijs georganiseerd “Excelleren in Coronatijden” om de leerkrachten te
bekronen die zich wisten te onderscheiden in hun beroep tijdens de pandemie en zo te vermijden dat de sociale
ongelijkheid, de schooluitval en de digitale kloof verder zouden toenemen.
Op woensdag 9 juni 2021, vond in het bijzijn van HH.MM. Koning Albert en Koningin Paola, de uitreiking van de
Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2020-2021 plaats in beperkte kring in de Serres van Laken en werd live op
het Internet uitgezonden.
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 2021 werden 9
prijzen uitgereikt voor een totaalbedrag van 39.000 €. Sinds het lanceren van de Prijs in 1996, werd een
totaalbedrag van 909.315 € uitgekeerd aan de laureaten.
Juryleden
•

Jury voor de Vlaamse Gemeenschap
Voorzitter van de jury : Erik Jacquemyn
Kristine De Mulder – Karin Goosen – Ruth Lamotte - Prof. em. dr. Paul Mahieu – Rita Van de Wiele
Luc Van der Kelen - Saskia Van Uffelen – Patrick Vanspauwen – Katrien Vercruyssen – Prof. Floris Wuyts

•

Jury voor de Franse Gemeenschap
Voorzitter van de jury: Prof. Jean-Marie de Ketele
Constance d’Aspremont-Lynden - Nathalie de Bandt - Philippe Bioul – Claudine Bouchart – Christian Laporte
– Marc Matthieu Pierre Sevenants – Prof. Dr Pierre Smeesters – Catherine Van Overbroeck –
Prof. Ghislaine Viré

•

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

Laureaten “Excelleren in Coronatijden”
•

Laureaten van de Vlaamse Gemeenschap
Eerste prijs : Het leerkrachteam van de school Element in Sint-Andries (Brugge)

“Element-sterk in verbinding”
Team Element excelleerde in Coronatijden door maximaal in te zetten op de cognitieve functies van onze
jongeren : hun zelfstandigheid aanmoedigen in een blijvende verbinding met ons. De digitale wereld rondom
ons groeide plots in versneld tempo en bezorgde ons hierbij onnoemelijk veel opportuniteiten. We slaagden
in onze doelstellingen en evalueerden onszelf, wat leidde tot de verankering van de ingeslagen weg in een
nieuwe visie, geënt op het Nieuwe Autoriteitsmodel : het aanwezige netwerk rond de jongere straalt kracht
uit.
Tweede prijs : Het schoolteam Het Groene Eilandje in Antwerpen

“Niet loslaten”
In het voorjaar van 2020 heeft iedereen zijn meest flexibele zelf moeten zoeken. Op basisschool Het Groene
Eilandje in Antwerpen deden we dat ook. De rode draad: we laten geen enkel kind los.
Derde prijs : Het schoolteam Windekind in Vorselaar

“Laat het voor de liefde zijn!”
In coronatijden is het belangrijk dat je als school voor verbinding zorgt. Onze school laat niemand los. We
zorgen voor onze kinderen maar ook voor de lokale en brede gemeenschap. Met hoop en liefde als drijfveren,
trekken we alle kinderen over de streep!
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•

Laureaten van de Franse Gemeenschap
Eerste prijs : Franck Roch Vel Pokwiczal, Aurélie Duriau en de leerlingen van de Ecole de Coiffure et
d’Esthétique ELCE – Le Verseau in Gosselies

"Online wiskundelessen voor het behalen van een getuigschrift basisonderwijs en secundair onderwijs van
de eerste graad"
Een uitgebreide en interactieve online cursus met uitleg en oefeningen om jongeren te helpen zelfredzaam
en actief te worden in hun leerproces in tijden van sanitaire crisis.
Tweede prijs : Het schoolteam van École communale primaire de Blocry

"Digitale werkruimten die de differentiatie en individualisering van het leren bevorderen"
Ons team heeft digitale werkruimten ingericht, die aangepast zijn aan het klasleven. Zij stellen ons in staat
het leren te individualiseren en het zelfstandig werken van onze kinderen, die gewoonlijk zeer afhankelijk zijn
van volwassenen, te bevorderen.
Derde prijs: Het leerkrachtenteam verantwoordelijk voor de overgang naar digitale technologie van het
Institut Sainte-Marie de Châtelineau

"De overgang naar digitaal onderwijs: meer dan enkel een antwoord op de sanitaire crisis. "
Dit project beschrijft een reeks maatregelen die genomen zijn om elke leerling in staat te stellen te blijven
leren in deze bijzondere context van de sanitaire crisis. Dit betekent uiteraard dat de leerlingen moeten
worden uitgerust met digitale apparatuur en dat zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten digitale
vaardigheden moeten worden ontwikkeld.
•

Laureaten van de Duitstalige Gemeenschap
Eerste prijs : Het schoolteam van Bischöfliches Institut Büllingen

“Een optimale begeleiding van onze leerlingen in tijden van corona“
Tijdens de Coronaperiode heeft het schoolpersoneel tal van maatregelen bedacht om de leerlingen zo goed
mogelijk onderwijs te verstrekken en te begeleiden. Deze omvatten individuele ondersteuning en technische
apparatuur voor leerlingen met specifieke noden, de levering van lesmateriaal en een diploma-uitreiking in
de vorm van een drive-in bioscoop. Door deze gerichte steun en regelmatige contacten konden wij onze
leerlingen zowel op persoonlijk als op academisch niveau steunen en aanmoedigen, zelfs in deze moeilijke
periode.
Tweede prijs : Het directie- en onderwijsteam en de kinderen van de Grundschule Schönberg met de
vestigingen in Lommersweiler-Neidingen-Wallerode-St. Vith

Uitbreiding en verbetering van de digitale communicatie tussen de ouders, de school en de leerlingen”
In een geest van samenwerking hebben de verschillende actoren in onze school (kleuter- en lagere
schoolleerkrachten, secretariaat, directie en leerlingen) verschillende projecten opgezet en uitgevoerd om
de communicatie en informatie tussen school, thuis en leerlingen te verbeteren en uit te breiden (een kans
en een steun vooral in tijden van lockdown en thuisonderwijs!).
Derde prijs : De directeur en schoolteam van Städtische Grundschule Oberstadt (SGO) in Eupen, ondersteund
door Mevr. Jana Rush (Webdesigner en moeder van een leerling)

"We blijven verbonden omdat we online zijn!”
Op vrijdag 13 maart 2020, de dag van de lockdown, hebben we onze website online gezet, een website die tot
dan toe in opbouw was. Diezelfde dag hebben wij al onze leerlingen de codes gegeven om toegang te krijgen
tot de site. Binnen de 7 dagen, organiseerden we afstandsonderwijs. Daartoe hebben we op een YouTubekanaal educatieve video’s geplaatst die door onze leerkrachten zelf zijn gemaakt, een Instagram-account
geopend alsook een WhatsApp-groep voor elke klas, om de communicatie tussen de school en de gezinnen
te vergemakkelijken, maar ook en vooral om onze jonge leerlingen te kunnen blijven volgen en onderwijs
geven.
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Beschermcomité 2021
Een beschermcomité van bedrijfsleiders steunt de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs:
ALVA - Câblerie d’Eupen S.A. - Coca-Cola European Partners Belgium - D’Ieteren - Lhoist Group - UCB.

Prijs Focus Aarde
www.focusaarde.be

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.
De Prijs Focus Aarde wil de nadruk leggen op het belang van technische en wetenschappelijke kennis aan het
einde van het secundair onderwijs en de potentialiteiten die ze aan jongeren kunnen bieden voor hun toekomst.
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 6 oktober 2021 vond de proclamatie van de Prijs Focus Aarde 2020-2021 plaats in het bijzin van H.H.M.M.
Koning Albert en Koningin Paola in het Paleis der Academiën, en van H.K.H Princes Claire. In totaal werden 12
projecten bekroond in de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap voor
een bedrag van 14.100 €. Sinds het opstarten van de Prijs in 2010 werd aan de laureaten een totaal bedrag van
186.750 € uitgekeerd.
Juryleden
•

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 – Ludo Wevers.

•

Jury voor de Franse Gemeenschap
Voorzitter van de jury : Alain Hubert
Françoise Galoux – Rodrigo Alvarez –Pierre Boucher – Claudio Foschi – Benoit Scheid – Paul Gérard
Patrice Goldberg –Michel Princen – Marc Seminckx – Jean-Marcel Thomas.

•

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.
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Laureaten
•

Laureaten van de Vlaamse Gemeenschap
Eerste Prijs : “ Caring for special need” - Jorrit Baert, Abel Devos et Robbe Leroy, leerlingen van het VTI VEURNE
Tweede Prijs : “Modelraket” - Ricky Da Silva Marques, Jelle De Bruyne et Simon Depoorter, leerlingen van het
PRIZMA CAMPUS VTI, Izegem
Derde Prijs : “HHO-Generator” - Elias De Brabandere et Tim Metsu, leerlingen van het VRIJ TECHNISCH
INSTITUUT POPERINGE
Vierde Prijs : “Talgenu” - Yannick Maes, Berkay Yildirim et Lander Marynissen, leerlingen van het DON BOSCO
HOBOKEN TECHNISCH INSTITUUT
Vijfde Prijs : “Sluipwespen, de speurders van de toekomst” - Gitte Pauwels et Maaike Morren, leerlingen van
de KATHOLIEKE SCHOLEN DIEST (CAMPUS MARIËNDAAL), Diest
Eervolle vermeldingen :
"Luchtvervuiling” - Midia Bilal et Joline Van Even, leerlingen van de KATHOLIEKE SCHOLEN DIEST (KSD)
(CAMPUS MARIËNDAAL), Diest
“Lokale duurzame quinoa” - Benita Willems et Cato Oversteyns, leerlingen van de KATHOLIEKE SCHOLEN
DIEST (KSD) (CAMPUS MARIËNDAAL), Diest
“Computergestuurde telescoop” - Elias Callemein, Jarne Clauw et Nicolai Derycke, leerlingen van het VTI
IEPER
“Ontwerpen van een data-acquisitiesysteem voor een windmolen” - Tuur Malfait, Guillaume Roels et Gauthier
Vanhove, leerlingen van het PRIZMA CAMPUS VTI , Izegem
“Vlinders: klein en GROOT!” - Shawn Dours, Sil Dufraing, Jesse Huyghe, Xander Verberckt, leerlingen van het
GTI LONDERZEEL

•

Laureaten van de Franse Gemeenschap
Eerste Prijs : “Koken in de ruimte” - Azra Iljazi, Dorian Grisé, Quentin Desmet en Largo Luciano, leerlingen van
het KONINKLIJK ATHENEUM EVERE

•

Laureaten van de Duitstalige Gemeenschap
Eerste Prijs: “Senior Emergency “ - Raphaël Cremer, leerling van het ROBERT-SCHUMAN-INSTITUT, Eupen

Beschermcomité 2021
Focus Aarde wordt gesteund door een beschermcomité: Duvel Moortgat - Howest
Begin oktober 2021 werd een nieuwe projectoproep gelanceerd voor het schooljaar pour 2021-2022.
De prijzen zullen op 5 oktober 2022 uitgereikt worden.

KERSTCONCERT
Het traditionele kerstconcert van de Stichting moest in december 2021 in Hotel Le Plaza plaatsvinden. omwille
van de evolutie van de sanitaire situatie, werd het concert afgelast en uitgesteld tot 10 maart 2022.
Dit evenement werd mogelijk gemaakt door de steun van een erecomité :
D’IETEREN - DUVEL MOORTGAT - FUTUR 21 - GBL - KONVERT - LHOIST – SOUDAL – PRINCESS VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW – COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS SRL

7

Vervolg activiteitenverslag 2021

De heer en mevrouw Frank Arts - De heer en mevrouw Jacques Berghmans - De heer en mevrouw Philippe
Bioul - Notaris Jean Botermans - 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 en Barones de
Vaucleroy - Jacques Delen - Ridder Godefroid de Wouters d’Oplinter - 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 Alain Schockert - Burggraaf Philippe de
Spoelberch - Baron en Barones van Gysel de Meise.

ADMINISTRATIE/WERKING
De Stichting Koningin Paola wordt geleid door een raad van bestuur die 4 keer vergaderde in 2021.
Raad van bestuur 2021
Voorzitter : Graaf Bernard de Traux de Wardin
Vice-voorzitster : Barones Hilde Kieboom
Schatbewaarder : Stanislas Peel
Secretaris-generaal : Vincent Coppieters
Bestuurders : Frank Arts - Thierry Bouckaert - Heidi De Pauw - Jan Engels
Col BEM Michel Flohimont - Graaf Eric Jacobs - Fabienne Legrand - Lt Gen e.r. Vincent Pardoen
Piet Van Speybroeck - Xavier Van Campenhout - Prof. em. Dr Lode Walgrave.
In 2021 hebben de heer Frank Arts en Prof. em. Dr Lode Walgrave ontslag genomen.
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.
De dagelijkse werking wordt verzekerd door het secretariaat van de Stichting :
-

Dhr Vincent Coppieters, secretaris-generaal
Mevr. Isaline Ghysens, projectmanager

Dhr Christian Vanhuffel is verantwoordelijk voor het beheer van de steunaanvragen van maatschappelijke
projecten.
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
Secretaris-generaal

Graaf Bernard de Traux de Wardin
Voorzitter

Wij danken de Koning Boudewijnstichting en de spelers van de Nationale Loterij voor hun steun.
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