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INTRODUCTIE 

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 in België te bevorderen, 

verwezenlijkt. 

Dankzij haar onafhankelijkheid en haar band met de Monarchie, heeft de Stichting Koningin Paola een VISIE op 

dit gebied:  

1° Een PROJECTINCUBATOR op basis van haar structuur dicht bij het werkveld, 

2° Ze is een SPELER in ONDERSTEUNING, PARTNERSCHAP en BESCHERMING van de acties ondernomen door de 

organisaties. 

Ze realiseert haar objectieven via 4 activiteiten. 

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

- De Prijs van de Hoop (voorheen School van de Hoop) steunt maatschappelijke projecten in scholen of 

verenigingen met een kansarm publiek. 

- 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. 

 

ACTIVITEITEN : 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 2022 aan 49 verenigingen 

een financiële steun, voor een totaalbedrag van 191.097 €. 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 1.163 financiële tussenkomsten verleend aan 547 verengingen, voor een totaalbedrag van 

5.777.551 €. 

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. 

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 …  
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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 2022 

Action sociale au Bernalmont (4000 Liège) - Animae Mundi (1200 Woluwe-Saint-Lambert) - Athénée Royal 

Rochefort Jemelle (en partenariat avec Respire asbl) (6900 Humain) Begeleidingscentrum Stappen (9040 St. 

Amandsberg) - Biseau  (7141 Carnières) - Chorales Equinox (1050 Ixelles) - Communauté éducative Pierre 

Harmignie (5621 Hanzinelle) Cooperation Ta'awun (1300 Wavre) - Des racines pour grandir (1030 Schaerbeek) 

Diversplus (9300 Aalst) Domo-Voorkempen (2970 Schilde ) - Dora Dores ( 4500 Huy ) - Duo for a job (1050 Ixelles) - 

Ecole de Devoirs La Place  (4000 Liège ) -Ecole fondamentale Abbé Noël (5310 Eghezée) - Educ'action et dignité 

(5100 Jambes) - Ghent Basketball (9000 Gent) - Habbekrats (9000 Gent) - Happy Farm (1070 Anderlecht) - Impros-

J'Eux (4801 Stembert ) - Institut Marie Immaculée asbl (1070 Anderlecht) - Jeugd, Cultuur en Wetenschap (1800 

Vilvoorde) - Jeugdcentrum Vizit (2610 Wilrijk) - Kaleidoscope Théâtre (4000 Liège) – Knipperkot (9450 Haaltert) -

Le Fonds Victor (1040 Etterbeek) - Les Cailloux (1180 Bruxelles) – Les Glaïeuls  (1370 Jodoigne) - Ligue de Droits et 

des Devoirs de l'Enfant (5060 Sambreville) - Maison de Jeunes Basse-Meuse (4600 Visé) - Maud & Co (2660 

Hoboken ) - Mon école en ligne Meel (1200 Woluwé-Saint-Lambert) - Odyssée  (1180 Uccle)- - Onder ons (1020 

Laken) - Patrasche (9041 Oostakker ) - Périsphère (1340 Ottignies ) - Red Side Academy (8500 Kortrijk ) – Remua 

(1050 Ixelles) – ROMEO (6210 Rèves ) - Spermalie Brugge (8000 Brugge) – Sportpret (2980 Zoersel) - Class contact 

- (1130 Haren) – Touché (9000 Gent ) – Uilenspel (9000 Gent) - Vereniging Selectief Mutisme (2811 Mechelen)-  VTS 

3 Buitengewoon Secundair Onderwijs (9100 Sint-Niklaas) - VZW De Gemeenschap (9100 Sint-Niklaas) WZC Sint-

Augustinus (1500 Halle) - Zétetique Théâtre (4000 Liège). 

 

 

 

Dankzij de steun van de Nationale Loterij en van vrijgevige mecensassen en sponsors uit de bedrijfswereld of uit 

de privésfeer, kunnen deze maatschappelijke projecten gesteund worden. 

 

P r i j s  v a n  d e  H o o p  

www.prijshoop.be  

 

De Prijs van de Hoop steunt pedagogische projecten met als doel de integratie van kansarme jongeren in scholen 

of verenigingen. Het programma biedt een financiële steun en begeleiding aan in projectbeheer door 

professionals op dit gebied. 

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 

24,49%

40,82%

34,69%

VERDELING VAN DE STEUN  

Bruxelles-Capitale Flandres Wallonie

http://www.prijshoop.be/
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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 2022, werden 15 projecten gesteund voor een totaal van 80.175€. Sinds het begin van het hulpprogramma in 

1999 heeft de Stichting een totaalbedrag van 3.503.110 € 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. 

Al deze projecten kregen na 1 jaar een evaluatie en hierbij werd besloten de steun in 2022-2023 voort te zetten. 

 
 

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  

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.  

Op woensdag 8 juni 2022, vond in het bijzijn van HH.MM. Koning Albert en Koningin Paola alsook H.K.H. Prinses 

Claire, de uitreiking van de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2020-2021 plaats in de Serres van Laken. 

In 2022 richtte de projectoproep zich tot leerkrachten van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs in de 

Vlaams en Franse Gemeenschap. 

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 2022 werden 6 

prijzen uitgereikt voor een totaalbedrag van 26.000 €. Sinds het lanceren van de Prijs in 1996, werd een 

totaalbedrag van 935.315 € uitgekeerd aan de laureaten. 

Er werd in oktober 2022 een nieuwe projectoproep gelanceerd gericht naar leerkrachten van het gewoon en 

buitengewoon secundair onderwijs van alle onderwijsnetten in de Vlaamse en Franse Gemeenschap. De 

Prijsuitreiking zal op 31 mei 2023 in de Serres van Laken plaatsvinden. 

 

 

P r i j s  F o c u s  A a r d e  
 

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. 

http://www.paolaprijs.be/
http://www.focusaarde.be/
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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 5 oktober 2022 vond de proclamatie van de Prijs Focus Aarde 2021-2022 plaats in het bijzijn van H.K.H Prinses 

Claire op het Koninklijk Paleis. In totaal werden 15 projecten bekroond in de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 

Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap voor een bedrag van 16.200 €. Sinds het opstarten van de Prijs in 

2010 werd aan de laureaten een totaal bedrag van 202.950 € uitgekeerd. 

 

PERSPECTIEVEN VOOR 2023  

De Stichting Koningin Paola wil met haar activiteiten nog beter tegemoetkomen aan de noden van kansarme 

jongeren in onze samenleving en wenst hiervoor haar manier te verbeteren. 

Om de systemische impact van haar missie op kansarme jongeren te verbeteren, wordt een belangrijke 

strategische reflectie uitgevoerd die zal leiden tot een zekere reorganisatie van haar activiteiten. 

De zichtbaarheid van de Stichting, de communicatie over haar acties en het zoeken naar fondsen om haar acties 

uit te voeren zijn ook uitdagingen waarmee de Stichting wordt geconfronteerd. 

De Raad van bestuur heeft reeds het volgende beslist: 

De dimensie van hulp aan kansarme jongeren moet beter benadrukt worden voor alle activiteiten van de Stichting 

Koningin Paola. 

“School van de Hoop” wordt “Prijs van de Hoop”: de Stichting Koningin Paola heeft zich als doel gesteld om 
INCUBATOR van de projecten van scholen en verenigingen te zijn door hun pedagogische, logistieke en financiële 
steun voor 5 jaar aan te bieden. Deze nieuwe pedagogische projecten moeten gericht zijn op de integratie van 
kansarme jongeren en families. Deze “Vlaggenschip” pijler van de Stichting zal nog meer opengesteld worden voor 
verenigingen. 

→ Er zal daarom in 2023 een nieuwe projectoproep gelanceerd worden. 

De « Maatschappelijke projecten » worden ook bevestigd als  een essentiele pijler van de Stichting.  

De Raad van bestuur zal erop letten om kleine verenigingen te steunen die geen andere substantiële steun krijgen 

dan van de Stichting voor het project dat ze indienen. Hier zal de Stichting Koningin Paola ook haar rol als project-

INCUBATOR op zich nemen. 

In overeenstemming met haar integratiemissie, wil de Koningin Paolastichting de Onderwijsprijzen herzien om -

de reeds aanwezige- dimensie van hulp aan kansarme jongeren nog duidelijker te integreren. 

De Raad beslist de editie 2023-2024 van de Prijs Focus Aarde op te schorten. 

 

PARTNERS 

De activiteiten van de Stichting worden gesteund door de vrijgevigheid van mecensassen en sponsors uit de 

privésfeer, maar tevens uit de bedrijfswereld: KABELWERK EUPEN - COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS -  

D’IETEREN  -  LHOIST GROUP   -  DIERICKX LEYS - HOWEST - DUVEL MOORTGAT  - FONDATION PONSINA – 
FONDATION GHISLAINE DELOOF – SOUDAL - UCB BIOPHARMA. 

 

ADMINISTRATIE EN WERKING  

De Stichting Koningin Paola wordt geleid door een raad van bestuur die 4 keer vergaderde in 2022. 

Raad van bestuur 2022 

Voorzitter : Graaf Bernard de Traux de Wardin  
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Vice-Voorzitster : Barones Hilde Kieboom  

Secretaris-Generaal : Vincent Coppieters > 30/09/2022 en Marc Beyens < 1/10/2022  

Schatbewaarder : Stanislas Peel 

Bestuurders :  

Marc Beyens <14/06/2022   

Thierry Bouckaert  

Vincent Coppieters > 29/11/2022  

Baron Etienne Denoël <29/11/2022  

Heidi De Pauw  

Jan Engels 

Kolonel BEM Michel Flohimont  

Graaf Thierry le Grelle <14/06/2022   

Ambassadeur Vincent Houssiau < 14/06/2022 

Graaf Eric Jacobs  

Fabienne Legrand 

Lieutenant Generaal Vincent Pardoen 

Piet Van Speybroeck   

Xavier Van Campenhout. 
 

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 de Secretaris-Generaal: Dhr Marc Beyens, sinds 1 oktober 2022. 

De secretaris-generaal wordt bijgestaan door: 

- Project Manager : Mevr. Constance d’Anethan  

Dhr Philippe Dechamps is als vrijwilliger verantwoordelijk voor 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. 

 

        
      

Marc Beyens   Graaf Bernard de Traux de Wardin 

Bestuurder – Secretaris-Generaal Voorzitter 
 

 

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

    


