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WOORDJE VAN JANNE
2021 was het jaar voor ons allemaal het jaar van toch-nog-niet-helemaal, dat was voor
YOUCA niet anders.
Wat gelukkig wel helemaal kon doorgaan was de YOUCA Action Day, donderdag
21 oktober, ongetwijfeld het hoogtepunt van ons jaar! 12.776 leerlingen konden
kennismaken met een job én één van de 7.244 deelnemende werkgevers. Een fysieke
VIP-dag en campagneweekend zorgden ervoor dat we terug in real life YOUCA vibes
konden voelen alsof het nooit anders geweest is. Toch hebben we iets vaker dan
gewild elkaars ondertussen vertrouwde zoomachtergronden mogen bewonderen,
de uitwisseling ging bijvoorbeeld wel nog online door. Gelukkig kwam het
enthousiasme van de Braziliaanse en Filipijnse jongeren ook via een scherm helemaal
tot in België. Achter de schermen hebben we een route uitgestippeld voor YOUCA
in de komende 4 jaar, we goten ons meerjarenplan in vier krachtige strijdpunten:
jongerenparticipatie, dekolonisering, duurzaamheid en YOUCommunity!
We zijn heel dankbaar voor alle verbindende momenten dit jaar en kijken uit naar nog
veel inspirerende ontmoetingen in 2022.

Janne, co-voorzitter 2021

THEMA 2021 #impACT

Nadat COVID in 2020 onze werking en plannen had doorkruist, gingen we in 2021 opnieuw met KIYO in zee.
De jongeren van Se Essa Rua Fosse Minha (SER) in Brazilië en Cordilleran Youth Center (CYC) in de Filipijnen
verdienden een volwaardige samenwerking, mét YOUCA Action Day. In 2020 kozen we voor ‘shrinking space’,
de krimpende ruimte voor sociale actie, als thema om hun missie naar Belgische jongeren te vertalen. In 2021
gingen we voor ‘gelijke kansen en non-discriminatie’.

Racisme en discriminatie vormen ook in de Braziliaanse en Filipijnse contexten
hoge drempels voor jongeren. SER biedt met haar circus een veilige plek waar
elke jongere zich kan ontwikkelen. Het heeft hierbij een speciale aandacht voor
LGBTQIA+-jongeren. Ze vertrekken vanuit die veilige plek om een brede laag jongeren beleidsbeïnvloeding bij te brengen en hun stem te versterken. De Filipijnen
is de thuishaven van tientallen verschillende nationale identiteiten, die elk te
maken krijgen met discriminatie. CYC probeert jongeren het vertrouwen te geven
hun identiteit te beleven en naar buiten te brengen via dans- en theatervoorstellingen.
In 2020 bouwden beide organisaties ondanks COVID aan een sterke werking.
Waar mogelijk werden scholen bezocht en activiteiten gehouden. Zo bereikten beide honderden jongeren, binnen en buiten de schoolmuren. Tijdens de
gedeeltelijke vrijheid van 2021 deden beide daar nog een schepje bovenop. SER
bereikte in 2021 maar liefst 2.592 jongeren. 676 daarvan via circus, waarvan 74
maandelijks deelnamen aan thematische meetings. SER ging langs op scholen
met workshops, zo enthousiasmeerden ze 1.897 jongeren. 119 jongeren namen
deel aan hun cursussen rond leiderschap. CYC is erin geslaagd om meerdere jongeren te begeleiden om publiek positie in te nemen rond jongerenrechten en
kinderrechten. Daarnaast bleef CYC zich engageren om concrete hulp te bieden
in regio’s die zwaar getroffen werden door COVID.

WELKE VAN ONZE PROJECTEN
LOPEN NOG?

2020: De Filipijnen

2020: Brazilië

2019: Guinee

2019: Guinée
Ondernemen kan een weg uit armoede
betekenen. Trias werkt daarom samen met
Jeunes Solidaires. 800 jongeren tussen de 15
en 35 jaar oud verenigen zich om vormingen
te geven en krijgen rond bedrijfsbeheer.
Ze pitchen hun ideeën voor ondernemingen
en worden ondersteund op vlak van communicatie, planning, financiën en politieke
lobbying. Zo willen ze de enorme jongerenwerkloosheid in het land aanpakken. Jeunes
Solidaires werkte ook in 2021 echter in een
heel moeilijke context. Naast de pandemie
kreeg het land een militaire staatsgreep te
verduren. Toch werd een groot deel van de
doelstellingen gerealiseerd. Zo namen 125
jongeren deel aan opleidingen en werden
maar liefst 337 ondernemers opgevolgd via
een na-traject. Jongeren van Jeunes Solidaires trokken naar nieuwe regio’s, waar ze
activiteiten organiseerden met een speciale
aandacht voor vrouwen, jongeren en mensen
met een beperking.

JONGERENWERKING
Elke jongerenorganisatie zal het beamen: 2021 was niet het makkelijkste jaar om jongeren te engageren. Jongeren
bleven ofwel thuis gekluisterd door het virus, of wilden wat ze misten tijdens de lockdowns inhalen. Om hen zoveel
mogelijk de kans te geven dat laatste bij YOUCA te doen, organiseerden we 30 verschillende activiteiten, waaraan
247 verschillende jongeren deelnamen. Dit jaartraject culmineerde in een campagneweekend waar 28 jongeren
samen de YOUCA Action Day voorbereidden. Eén van de activiteiten die ze er in elkaar staken was de #impactday,
een actiedag tijdens de YOUCA Action Day waarop 42 jongeren zich engageerden voor gelijke kansen en nondiscriminatie. Verschillende activiteiten en uitwisselingen met KIYO concretiseerden het jaarproject heel mooi. De
dag culmineerde in een ludiek protest onder de stadshal van Gent. Een
succes dat minder in cijfers te vatten is, is dat we nog meer dan vorige
jaren een groep jongeren aantrekken vanuit heel diverse achtergronden.
Tenslotte hadden we tijdens deze moeilijke periode extra aandacht voor
het mentaal welzijn en de draagkracht van onze jongeren. We gingen
in zee met Broeinest voor warme sessies waarin jongeren reflecteerden
over hun grenzen en groeimogelijkheden.

Met TACA, Talent for Change and Action, probeerden we
actief aandacht te besteden aan het mentaal welzijn van
de YOUCA-jongeren. Corona veroorzaakte voor heel wat
jongeren (en ouderen) onzekerheden, stress en depressie.
Samen met Sofie van Broeinest kwamen we samen om
tijd te besteden aan onszelf, binnen de kracht van de
groep. We verkenden thema’s als identiteit, grenzen, dromen en draagkracht binnen een open, eerlijke en warme
context.

SCHOLENWERKING

De YOUCA Action Day organiseren was spannend.
Veel scholen hadden COVID-koudwatervrees. We deden er alles aan om hen te bereiken, inhoudelijk, maar
ook met de garantie dat we in samenwerking met de
deelnemende werkgevers een veilige YOUCA Action
Day konden organiseren. Onze jongeren gaven 55 presentaties in 47 verschillende scholen en bereikten zo
4.000 leerlingen. Digitale uitwisselingen met jongeren
van SER en CYC bereikten 1.027 leerlingen op 20 verschillende scholen. Dit resulteerde in een YOUCA Action Day waarop 12.776 jongeren geregistreerd waren
in onze jobbank, waarvan 9.129 er ook effectief een job
vonden.

DE AMBA’S

Deze 5 jongeren vertegenwoordigden YOUCA in 2021 overal, maar dan ook echt overal!
Sinan
Timothy

Charlotte

Ose
Hannelore

YOUCAlender
YOUCA bouwt ook in België aan een participatieve jongerenwerking,
maar hoe ziet zo’n YOUCA-jaar er eigenlijk uit voor een jongere? Op
onderstaande YOUCAlender ontdekken onze jongeren (en nu ook jij)
de grote lijnen van onze werking.

FINANCIËLE INFO

Na een woelig 2020, was 2021 op financieel vlak opnieuw een min of meer regulier YOUCA-jaar. De YOUCA Action Day
werd een succes en legde zo opnieuw mee de basis voor onze werking. Subsidies en bedrijfsponsoring bleven stabiel,
mede door een extra gift van Boss Paints.

UITGAVEN 2021 = €524.161

INKOMSTEN 2021 = €616.612
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Andere = €2.612

YOUCA Action Day €452.570
De YOUCA Action Day is de kern van onze werking, zeker
op financieel vlak. 12.776 jongeren engageerden zich
samen met 7.244 werkgevers om een sterke YOUCA
Action Day te organiseren.

Giften €85.429
Ook in 2021 konden we rekenen op heel wat structurele
steun van Collibri Foundation, Schoenen Torfs en Boss
Paints. Een extra gift van Boss Paints zorgde voor
comfortabele ademruimte. Bedrijven die hun sociaal
engagement serieus nemen, zorgen ervoor dat YOUCA
ook in turbulente tijden een stabiele basis heeft.

Subsidies €76.000
Op subsidievlak bleek 2021 een stabiel jaar. Dankzij de
dienst Buitenlandse Zaken van de Vlaamse Overheid
kunnen we jaar na jaar inzetten op een breder draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. YOUCA ontvangt ook een subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om onze samenwerking met Brusselse
scholen te verstevigen. TRY//ACT, een actietraject van
jongeren rond ons jaarthema, bleef gesubsidieerd
door JINT. TACA, ons traject rond weerbaarheid en
mentale gezondheid, werd gefinancieerd door Fonds
Inside Out van de Koning Boudewijnstichting. Sinds
2021 zijn we lidorganisatie van 11.11.11 en krijgen we ook
via hen een steun.

Andere €2.612
Net als elk jaar haalden onze ambassadeurs fondsen
op om hun traject mee te financieren. Ze organiseerden
fondsenwervende acties.
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Funding = €256.074
Realisatie YOUCA Action
Day = € 95.115
Participatieve
jongerenwerking = € 106.415
Overhead = €66.557

Funding €256.074
YOUCA concentreert zich steeds op één project tijdens
de campagne rond YOUCA Action Day. In 2021 zetten
we ons verhaal met KIYO verder, dit keer rond ‘gelijke
kansen en non-discriminatie’. Ook de financiering voor
lopende projecten werd opnieuw op een normaal niveau
opgenomen.

Realisatie YOUCA Action Day €95.115
We investeren jaarlijks in een sterke campagne die
opbouwt naar de YOUCA Action Day. We mobiliseren zo
in niet-pandemische jaren rechtstreeks minstens 25.000
mensen en sensibiliseren er vele malen meer. Een
geslaagde campagne vergt logistieke en promotionele
omkadering en heel wat tijd van de jonge vrijwilligers en
het YOUCA-team.

Participatieve jongerenwerking €106.415
Het hele jaar door zijn we aan het werk om jongeren
bewust te maken van maatschappelijke uitdagingen
én hen te ondersteunen in hun engagement. Jongeren
zijn dé motor achter YOUCA en de YOUCA Action Day.
Investeren in de groei van jongeren omvat concreet de
organisatie van vormingsdagen voor leerlingen zoals
VIP-dag en Kick-off, presentaties door YOUCA-jongeren
in de deelnemende scholen en natuurlijk een heel jaar
door acties en activiteiten binnen de vrijwilligerswerking.

Overhead €66.557
Net zoals elke organisatie heeft YOUCA kosten voor
administratie, boekhouding, kantoor, verzekeringen,
telefoon,… Deze kostencategorie proberen we zo laag
mogelijk te houden door steun via bedrijfspartners in
natura.

GET INVOLVED
YOUCA heeft impact. We hopen dat dit jaarverslag dat duidelijk maakte. YOUCA heeft een solide werking en groot bereik en zal dat in de toekomst blijven hebben. Maar er is zoveel meer mogelijk. De
YOUCA-jongeren werken volop aan ideeën om onze trajecten verder te dekoloniseren, om ze nog meer
te doen aansluiten bij de concrete noden van jongeren wereldwijd. TACA doortrekken naar een breder
traject, YOUCA in Franstalig België, de banden met SAME concretiseren, meer funding voor Belgische
projecten... Ideeën, dromen en mogelijkheden genoeg.
Jouw steun kan cruciaal zijn om jongeren wereldwijd extra kansen te geven. Zie jij manieren waarop
je zou kunnen bijdragen aan de werking van YOUCA? Kan jij ons in contact brengen met interessante
werkgevers, heb jij interessante ideeën rond jongerenemancipatie, zie jij een partnerschap zitten of wil
je graag financieel bijdragen? Laat van je horen! Jouw moeite of geld hebben waarschijnlijk nergens
dezelfde impact.
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