
DE VRIENDEN VAN 
HABBEKRATS

SINDS 1991



WELKOM BIJ DE VRIENDEN 
VAN HABBEKRATS

SAMENLEVING, ZORG, TOEKOMST

Habbekrats is een Landelijke Jeugddienst.
Sinds  1991 zet onze organisatie zich over het hele land in voor 
kinderen en jongeren die extra steun nodig hebben om zich te 
ontwikkelen in onze samenleving.
Dankzij deze steun kunnen ze zich ontplooien tot medeburgers die op 
een volwaardige manier bijdragen aan onze samenleving. 
Aan uw en onze toekomst.
Het is ieders verantwoordelijkheid om deze kinderen te helpen. 
Habbekrats neemt in deze doelstelling het voortouw en biedt 
projecten en activiteiten aan, waar iedereen op een eenvoudige manier 
kan instappen.
Zo bouwen we samen aan een veilige en warme 
toekomst waarin iedereen zich goed voelt.
Daar winnen we allemaal bij.
De kinderen, u en ik.

Chris Van Lysebetten 
Algemeen Coördinator,
2016



ONZE METHODIEK

GOEDE PRAKTIJK, LABORATORIUM, IMPACT

Habbekrats heeft een specifieke methodiek 
ontwikkeld die gedurende 25 jaar werd beproefd in tientallen 

werkingen voor jongeren uit de kansengroepen.
Lucas, het expertisecentrum van de KU Leuven heeft deze methodiek 

onderzocht en gekwalificeerd als ‘exemplarisch goede praktijk’.
Habbekrats gelooft in het positieve van elk kind, ongeacht herkomst 

en verleden. Alle activiteiten zijn hierop gericht.

De methodiek is bruikbaar voor alle bijzondere 
groepen en meer specifiek voor kinderen en jongeren die het 

slachtoffer zijn van structurele 
achterstelling, uitsluiting en mentaal onwelbevinden.

Habbekrats heeft een landelijke erkenning. 
Per provincie is er minimaal één JongerenTrefpunt.

Dat is een laboratorium waarbinnen de methodiek op een empirische 
manier verder wordt ontwikkeld en beproefd. 

De resultaten worden lokaal en bovenlokaal toegepast en staan ter 
beschikking van andere organisaties. 

Het bereik van Habbekrats Nationaal bedraagt minimaal 2500 
kinderen en jongeren per jaar in korte projecten en lange trajecten.



ONZE MISSIE

KINDEREN en JONGEREN, TOTAALAANPAK, MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Habbekrats volgt een duidelijke missie.
Per definitie heeft ‘de vereniging tot doel maatschappelijk kwetsbare  
kinderen en jongeren wiens levenssituatie gekenmerkt is door 
structurele kansarmoede of 
achterstelling via ondersteuning op individueel, groeps- of structureel 
vlak meer participatiekansen in de maatschappij te bieden, hun
weerbaarheid te vergroten en belemmerings- of 
achterstellingsmechanismen tegen te gaan of op te heffen’.
Deze totaalaanpak van Habbekrats heeft zijn doeltreffendheid reeds 
jaren bewezen. 
Het is een integrale methodiek die een maximaal aantal 
vormingsaspecten combineert met integrale mensbenadering en  
maatschappelijke betrokkenheid. Er wordt gewerkt zonder drempels 
die de toegang zouden bemoeilijken.   



ONZE WAARDEN

WAARDEN, WARMTE , WAARHEID, RESPECT

Habbekrats stelt in haar filosofie de zogenaamde drie W’s centraal.
Ze combineert daartoe waarden, warmte en waarheid. 

De gehanteerde basiswaarden die elk programma en de werking als 
geheel kenmerken zijn respect, gelijkheid, solidariteit en 

rechtvaardigheid.
Alle projecten en het geheel van de werking worden gekenmerkt door 

een warme aanpak. Daartoe stellen de begeleiders zich op als 
vrienden in een preventieve werking die zich 

maximaal op de nulde zorglijn uitstrekt. 
Het ‘warme’ aspect wordt in alles 

doorgetrokken. Infrastructuur, omkadering, werking en publicaties 
stralen als het ware de warme geborgenheid uit waaraan onze 

samenleving en haar kinderen nood hebben.
De W van waarheid staat voor authenticiteit. Er wordt gewerkt op een 

authentieke, originele en eerlijke basis waarin alle actoren openhartig 
betrokken worden bij het project of zorgtraject.



CONCREET

ONTMOETEN, VERWONDEREN, VERBINDEN

Habbekrats stelt zich als doel kinderen en jongeren vanaf 8 jaar 
meer en betere integratiekansen te bieden en 
achterstellingsmechanismen tegen te gaan of op te heffen. 
Habbekrats zet daartoe in op drie 
overlappende terreinen: Ontmoeten, Verwonderen en Verbinden. 
De aanpak levert snelle en duurzame resultaten op het vlak van 
jeugdwelzijnswerk. 

De werking van Habbekrats gebeurt gespreid over België.
Habbekrats beschikt over bijna 40.000 m2 jongerenruimte, plaatsen 
waar jongens en meisjes van 8 tot 18 jaar elkaar kunnen 
ontmoeten. Voor meer dan de helft bestaat de Habbekratswerking uit 
warme huizen. Dat zijn functionele plaatsen die ingericht zijn als een 
echte thuis. 
Bijkomend organiseert Habbekrats nagenoeg 80 kampdagen per jaar. 
Het zijn grootse avonturen waarin de  kinderen zich ontwikkelen tot 
echte helden, op basis van een versterkt zelfbeeld.

Een ander sterk element in het aanbod zijn de vormingsprojecten. 
Dankzij een reeks trajecten die de vorm aannemen van een vlot 
toegankelijke les in maatschappelijke vorming draagt Habbekrats de 
titel van ‘vormingsdienst’.



EEN PAAR CIJFERS

EEN PAAR KERNCIJFERS:

 Habbekrats beschikt over 40.000 m2 unieke jongerenruimte, binnen en buiten.
 Er zijn 11 warme huizen, gespreid over België.
 2400 kinderen per kamp/dag nemen jaarlijks deel aan een Heldenverhaal.
 2500 kinderen vanaf 8 jaar nemen regelmatig deel aan de Habbekratswerking
 De kost om 1 kind langdurig te helpen binnen de Habbekrats context bedraagt nagenoeg 1000 euro per jaar, alles inclusief.
 Habbekrats heeft een slaagpercentage van meer 80%*

HABBEKRATS KREEG MEERMAALS HOGE ONDERSCHEIDINGEN VOOR HAAR VERDIENSTE:

  -The Outstanding Young Person of the World
  -De Prijs van de Vlaamse Gemeenschap
  -De Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Paola
  -De Grote Prijs van de Opvoeding

HET BOEK
In het boek ‘Elk kind is een Held’ 

van bezieler Chris Van Lysebetten,
word je meegesleept in de ontstaansgeschiedenis van Habbekrats, 

haar eigenzinnig methodiek en de  
verhalen van de kinderen en jongeren.

Het boek wordt uitgegeven door Lannoo Campus en kost € 29,5. 
Te bestellen via Chris@habbekrats.be of in de betere boekhandel.

* Coppens, E., Vanclooster, S., Van Audenhove, Ch. (2013). 
Meer dan een habbekrats: Onderzoek naar de sleutelelementen in de werking van 7 jeugdwelzijnshuizen voor jongeren. Leuven: LUCAS.









AANPAK

PROJECTEN, FENOMENEN, TENDENSEN, KINDERRECHTEN

Om de efficiëntie en doeltreffendheid te 
vergroten, werkt Habbekrats projectmatig. Elk project is één geheel, 
en wordt gekenmerkt door een voortgang gemeten in tijd en gericht 

op een doelgroep, een problematiek of een buurt.  
Dat maakt van Habbekrats als een waardevolle, effectieve partner 

voor de overheid of private organisaties die zich het 
welzijn van jongeren tot doel stellen. 

Immers, door op deze manier te werken kan 
Habbekrats zeer snel inspelen op nieuwe maatschappelijke 

fenomenen en tendensen. Denk bijvoorbeeld aan kinderarmoede, 
jeugdwerkloosheid, depressie en suïcide, kinderen uit 

conflictgebieden enz.

Als kader voor haar projecten volgt 
Habbekrats de Rechten van het Kind en de 

Universele Rechten van de Mens die in de werking werden 
verankerd.



VERANDER DE TOEKOMST

ZORG – PARTNERS – VRIENDEN - DUURZAAM

De zorg voor kinderen en jongeren is een verantwoordelijkheid van 
ons allemaal. Uiteindelijk zorgen we, door voor kinderen te kiezen, ook 
voor onszelf en onze toekomst.
Om die reden is Habbekrats uitgegroeid tot een echte gemeenschap 
waarbinnen een 
systeem van mantelzorg werd gecreëerd tussen de jongeren onderling 
en tussen de kinderen en diegenen die zich voor hen inzetten, hen 
beschermen, naar hen luisteren en hen helpen.

De Habbekratsgemeenschap telt vele partners. Grote bedrijven , de 
Vlaamse Gemeenschap, de verschillende Gemeentebesturen, sociaal 
voelende mensen en zelfs H.M. de Koningin maken deel uit van de 
vrienden van Habbekrats.
Gedragen door vele sterke handen, kan Habbekrats op een duurzame 
manier bijgedragen aan het welzijn van kinderen en jongeren uit de 
kansengroepen.



SAMENGEVAT

Habbekrats is een erkende jeugddienst die zich op basis van een filosofie 
van respect, waarden, warmte en waarheid, inzet voor meer dan 2500 

kinderen en jongeren in België. 
Habbekrats doet dit in partnerschap met publieke overheden 

en private organisaties.
Er wordt ingezet op gelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid waardoor 

een duurzame basis wordt gelegd voor een warme samenleving.

De effectiviteit van haar projecten dankt Habbekrats aan een preventieve 
werking op de nulde zorglijn waarin ‘ontmoeten’, 

‘verwonderen’ en ‘verbinden’ complementair worden aangeboden.
Omwille van haar onafhankelijkheid en neutraliteit is Habbekrats een 
betrouwbare, objectieve partner voor private en publieke instanties.





STEUN UW TOEKOMST, WORD VRIEND VAN HABBEKRATS
Habbekrats is een sterk merk. Zowel de kinderen voor wie de warme huizen ter beschikking staan als voor hun ouders en vrienden, 
is Habbekrats dé werking bij uitstek die vriendschap en vertrouwen uitstraalt.
Voor andere organisaties, voor de overheid en voor haar partners is Habbekrats een kwaliteitsmerk met sterke doelstellingen, een 
goed bestuur en een evenwichtige financiële positie. Kortom een werking om in te investeren. Habbekrats richt zich naar de inhoud van haar 
nota goed bestuur en onderwerpt haar werking op geregelde tijdstippen aan een externe audit.

HOE KAN U TOETREDEN TOT ‘DE VRIENDEN VAN HABBEKRATS’?

1. Mecenaat. Men wordt Habbekrats mecenas door 50.000 € te schenken aan het Fonds Habbekrats, beheerd door de 
 Koning Boudewijnstichting of door een huis voor kinderen ter beschikking te stellen.
 Gegevens van het Fonds Habbekrats: Bank van de Post IBAN: BE10 0000 0000 0404 en BIC BPOTBEB1 met de volgende vermelding van de gestructureerde code
 015/1620/00076 

2. Sponsoring: U kan uw naam of merk aan dat van Habbekrats verbinden via sponsoring. Uw naam en/of logo komen dan op de website  
 en eventuele andere communicatiemiddelen van Habbekrats of op de sponsorplaat in de inkomsthal van het Habbekratstrefpunt    
 van uw keuze.

Volgende formules zijn mogelijk:

Hoofdsponsor:  € 25.000,  
Gouden sponsor: € 15.000, 
Zilveren sponsor: € 10.000,

3. Duo-legaat: De techniek van het duo-legaat kan fiscaal bijzonder interessant zijn als je als erflater iets wil nalaten aan iemand die hoge  
 successierechten moet betalen. Bij een duo-legaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel en een ander   
 deel aan zijn erfgenamen.

Wenst u echter op een andere manier te steunen of toe te treden tot de Vrienden van Habbekrats, bijvoorbeeld via giften of
peterschap / meterschap dan kan u ons contacteren via de website. U kan uiteraard altijd even binnen lopen in een van de huizen van 
Habbekrats. De koffie staat al klaar!
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Habbekrats VZW: postadres PB1 9000 Gent - 
Bezoekadres: Het Ontmoetingshuis, Edward Anseeleplein 3 9000 GENT -
Telefoon: +32 9 234 2349
Email: info@habbekrats.be
De Habbesite: www.habbekrats.be
Facebook: www.facebook.com/dehabbekratshelden

Algemeen rekeningnummer KBC BE83 7370 4376 3615
BIC KREDBEBB

Ondernemingsnummer 445 495 561


