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WOORDJE VAN YANTI EN JARON
2020 was, zoals voor velen, een speciaal jaar voor YOUCA. Het werd er één van
vallen, maar ook van opstaan. Wat vooral een feestjaar naar aanleiding van onze
vijftiende (!) verjaardag had moeten worden, werd, door partycrasher Covid-19, een
jaar vol onverwachte uitdagingen. Desalniettemin werd het een jaar om ook vol trots
op terug te blikken. Trots op de manier waarop we met deze crisis omgingen en
vooral op al het enthousiasme, de gedrevenheid, creativiteit en flexibiliteit van een
fantastisch team én een hele hoop jongeren. De huidige pandemie wierp ons de ene
na de andere uitdaging voor de voeten. Onze gehele samenleving werd uitgedaagd
om creatieve oplossingen te bedenken, en dat was bij YOUCA niet anders. Onze
werking verhuisde bijna volledig online. Ook de jongerenprojecten wereldwijd
kwamen onder druk.
We vormden onszelf vrij snel om tot digitale experts en al snel kwamen er een
heleboel alternatieven. Van online vergaderen over een digitale VIP-dag tot virtuele
uitwisselingen. Met behulp van de huidige technologie kon het YOUCA-vuur
brandende gehouden worden en kreeg het contact met de jongeren in Brazilië en
de Filipijnen, de projectlanden van dit jaar, toch een boost in deze moeilijke tijden.
Ondanks het feit dat er geen fysieke uitwisseling mogelijk was, zijn we er toch in
geslaagd om ontmoetingen te creëren tussen jongeren wereldwijd.
Jaron en Yanti, co-voorzitters

PROJECTEN 2020 #impACT

Bij YOUCA staat de kracht van jongeren centraal. Niet in het minst de jongeren van de internationale projecten
die we steunen. Dit jaar zijn dat KIYO en haar projecten in Brazilië en de Filipijnen: Se Essa Rua Fosse Minha
(SER), letterlijk vertaald ‘Als dit mijn straat was’, en Cordilleran Youth Center. Gewapend met circus en dans
werken ze er aan inspraak en beleidsbeïnvloeding in een steeds kleiner wordende ruimte voor activisme.

Een thema dat we doortrokken in ‘shrinking
space’, de uitdaging waarmee we in België
aan de slag gingen. Vanwege de virale
stokken in onze wielen tijdens 2020 en omdat
deze projecten onze volle steun verdienen,
zetten we in 2021 nog eens onze schouders
onder deze projecten, deze keer met ‘gelijke
kansen en non-discriminatie’ als insteek.

Ondanks de allesbehalve ideale situatie werd
een alternatief ambassadeurstraject opgezet
en er werd dankzij een Braziliaans-Belgische
samenwerking een kanjer van een projectfilm
gerealiseerd.
Yanti en Jaron

WELKE VAN ONZE PROJECTEN
LOPEN NOG?
2016: Brazilië
2017: El Salvador
2018: Ecuador
2019: Guinee

2016: Brazilië, vorming van jonge
leiders in Brazilië

2017: El Salvador, voor iedere
droom een kans

In Rio de Janeiro wil KIYO, een organisatie die inzet
op het versterken van jongeren, samen met haar
lokale partner PAMEN de strijd aangaan met
armoede, onrecht en ongelijkheid. KIYO en
PAMEN hebben in de voorstad van deze
Braziliaanse grootstad een project opgezet om
de maatschappelijk kwetsbare jongeren van
de Jardim Gramach Favela - de grootste openluchtvuilnisbelt in Zuid-Amerika - kansen te
bieden om op te komen voor hun recht op onderwijs
en participatie. Tot nu toe hebben ze 102 kinderen
mee van het onderwijs laten genieten die andersuit
de boot vielen. Niet alleen betekent hun scholing een
katalysator voor persoonlijke verandering, ook
de ouders worden erbij betrokken. Zij krijgen
bijvoorbeeld steun van een sociaal assistent
en krijgen beroepscursussen aangeboden. Zo
worden zij ook onttrokken aan de vicieuze
cirkel van semi-slavernij zoals het werken bij de
vuilnisrecyclage. De jongeren van SER moesten
tijdens corona aan social distancing doen en hun
activiteiten tijdelijk staken. Ze namen verantwoordelijkheid waar de Braziliaanse regering dat niet deed
door te sensibiliseren en voedsel-en hygiënepakketten te verspreiden in wijken waar ze actief zijn.

Hoe realiseer je als jongere je dromen in een land
waar drugsbendes jouw straat terroriseren? Waar
het respect voor vrouwen nauwelijks bestaat? Waar
de moordcijfers oplopen tot wel 22 per dag? Maar
liefst 25% van de Salvadoraanse jongeren gaat niet
naar school en heeft evenmin een job. Met de steun
van YOUCA kan Trias jongeren verenigen en hen
vormingen
aanbieden.
40
jongeren
namen
ondertussen al deel aan de leiderschapsschool.
Daar kregen ze cursussen als bedrijfsmanagement,
financiële duurzaamheid en communicatie en
leerden ze hun rol als jongeren in de samenleving
kennen. Daarnaast moest het project de deelname
van jongeren in organisaties verhogen. Als reactie
op Covid-19 heroriënteerden Trias en haar lokale
partners in 2020 hun projecten richting het vormen en
ondersteunen van ondernemende jongeren om hun
zaak na Covid-19 een zo sterk mogelijke nieuwe start
te laten nemen.

2018: Ecuador, gendergelijkheid

2019: Guinee, jonge ondernemers

Eén meisje op de zes wordt in Ecuador moeder voor
haar 19 jaar, vaak als gevolg van seksueel geweld.
Tienerzwangerschappen zijn er frequent. Daarnaast
is er ook nog heel wat gendergerelateerd geweld.
Daarom wil Plan International, een ngo die onder
andere gelijke rechten voor meisjes verdedigt, met
de steun van YOUCA, ingrijpen. Dit doen ze met
het project ‘Zone free of teenage pregnancy and
gender violence’. Er werden zes clubs gevormd met
jongeren uit de wijk Nueva Prosperina, Guayaquil.
In die clubs is er een heel groeitraject voor de
jongeren en worden ze mentor van de club in hun
wijk. Ze worden onder andere bewust gemaakt van
gendergerelateerd geweld en daarnaast waren ze
ook betrokken bij acties van verschillende sociale
organisaties. Ecuador werd zwaar geraakt door de
Covid-19 crisis. Een deel van de fondsen werd dan
ook gebruikt om noodhulp te voorzien. De meest
kwetsbare jongeren, vrouwen en gezinnen in Nueva
Prosperina kregen voedselpakketten, hygiënekits
en sensibilisering rond hoe om te gaan met geweld
tijdens de lockdown.

Jongeren die ondernemen verminderen hun kans op
werkloosheid, Trias stimuleert hen hierin samen met
de Guineese partner Jeunes Solidaires, een jong dynamisch platform van maar liefst 800 jongeren tussen de 15 en 35 jaar. Samen willen ze de oorzaken van
armoede en migratie, die vaak te maken hebben met
het gebrek aan jobs, voor Guineese jongeren aanpakken. Bijna driekwart van de -25-jarigen in Guinee
heeft namelijk geen werk. Door een job te hebben
- en dus een inkomen - kan men zich uit de armoede werken. Trias biedt jongeren vormingen aan zoals
bedrijfsbeheer, coacht hen en organiseert wedstrijden waar ze hun ideeën kunnen pitchen. Trias versterkt daarnaast ook het platform Jeunes Solidaires
op verschillende gebieden: communicatie, planning,
financiën en politieke lobbying. In 2020 werd een
deel van de fondsen gebruikt om te sensibiliseren
rond Covid-19, publieke diensten in Kindia en Dabola
te voorzien van onder andere handgel en mondmaskers, en partnerorganisaties in staat te stellen hygiënekits te verdelen in hun werkingsgebied.

JONGERENWERKING
YOUCA bestaat voor én door jongeren. Dat betekent samenkomen, plannen
smeden en ze tot uitvoer brengen. Elk jaar zijn er tientallen activiteiten waarin
jongeren het thema - in 2020 shrinking space - bespreken, leren kennen,
doorvoelen en op de maatschappelijke agenda proberen zetten. Dat was in 2020
niet anders. TRY//ACT tekende een activistisch parcours, de inleefreis ging door in
België en we hielden heel wat inhoudelijke activiteiten en uitwisselingen online
- we werden een kei in digitaal vergaderen! Bovendien konden we het gemis aan
sociaal contact een tikkeltje compenseren door chatsessies en online activiteiten.
Met 150 jongeren betrokken we merkelijk minder jongeren
bij onze activiteiten dan vorig jaar. Dat kan ook niet anders.
De VIP-dag, normaal bij onze grotere activiteiten, migreerde
bijvoorbeeld naar het wereldwijde web. Toch bereikten we per
activiteit méér jongeren dan andere jaren. Nochtans hadden
we met 29 formele en tientallen informele activiteiten een
goed gevulde agenda. Dat spreekt voor de flexibiliteit en het
regelmatig en authentiek engagement van een grote kern
jongeren die YOUCA dragen en bouwen, zelfs in een periode
die ook voor hen niet makkelijk is. Het is deze actieve kern die
de continuïteit en duurzaamheid van YOUCA verzekert.

Voor het eerst konden leerlingen op scholen die deelnamen aan de YOUCA Action Day online stemmen voor ons
volgende campagneproject. Zo gaven we via ons scholennetwerk 272 leerlingen een stem en verbreedden we het
draagvlak voor onze projecten.
De doorslaggevende stem lag bij de YOUCA-jongeren, zij
kregen uitgebreid de tijd om kandidaatprojecten het vuur
aan de schenen te leggen. Welk project er gekozen werd,
wordt pas bekend gemaakt nadat we ons traject met KIYO
doorlopen hebben.

SCHOLENWERKING

Digitaal als nieuw normaal gold waarschijnlijk
nergens zo sterk als in de scholenwerking.
De online voting betrok 272 leerlingen uit 13
verschillende scholen en verbreedde zo ons
draagvlak. We lanceerden online leermateriaal waarop leerlingen zichzelf konden informeren over arbeidsmarktverkenning, shrinking space en de
situatie in Brazilië en de Filipijnen. De VIP-dagen, waarop we
leerlingen coachen die de YOUCA Action willen doen leven op
hun school, gingen online en op onze leerkrachtenwebinar
over de (toen nog niet afgelaste) YOUCA Action Day, waren
49 leerkrachten. Dat neemt niet weg dat YOUCA ook offline
zaken op poten zette. In totaal werden 21 presentaties
gegeven. De uitgestelde uitwisseling met de jongeren uit
Guinee stelde ons in staat om niet alleen op de
grote, maar ook op kleinere scholen presentaties te
geven. Ondanks de onzekerheid over en afgelasting van de
YOUCA Action Day is YOUCA er in 2020 in geslaagd de
band met scholen te behouden en te versterken. Het toont
dat YOUCA en het secundair onderwijs een waardevolle
partner blijven voor elkaar.

Net voor Covid-19 toesloeg zijn we erin geslaagd
6 jongeren uit Guinee die wegens paspoortproblemen in oktober 2019 niet aanwezig konden zijn, toch te ontvangen in België.
Ze gingen in gesprek met leerlingen, bezochten
relevante organisaties, gaven presentaties en
smeedden banden met YOUCA-jongeren.

Sarah Lina

Samir

Margot

Amber

OMGEKEERDE
YOUCA
ACTION DAY

De YOUCA Action Day kon niet doorgaan in
oktober 2020, maar 15 jaar YOUCA vroeg toch
om iets speciaal. Enter de Omgekeerde Action
Day, donderdag 15 oktober. 22 professionals
vonden hun weg terug naar de schoolbanken.
Na een korte inleiding door een YOUCA-jongere
deelden een cupcakebakker,
museumcoördinator, burgemeester, fotograaf
en vele anderen hun verhaal met scholieren uit
heel Vlaanderen en Brussel. De leerlingen konden zo toch proeven van het werkveld.
Bovendien deden de professionals een gift om
YOUCA te ondersteunen in
Covid-19-tijden. YOUCAmbassadeur Amber
deed zelfs een live-interview op MNM!

FINANCIËLE INFO

YOUCA wordt financieel geschraagd door de YOUCA Action Day. In 2020 bleek het onmogelijk die veilig te organiseren.
Dat betekent een aderlating voor YOUCA, maar geen onoverkomelijk obstakel. We verlengen onze samenwerking met
KIYO en troffen regelingen met de lopende projectpartners. Besparingen op personeel en werkingsmiddelen stelden
ons verder in staat het jaar niet alleen te overbruggen, desondanks bleven we sterke alternatieven aanbieden aan
jongeren, scholen en werkgevers.

UITGAVEN 2020 = € 283.354

INKOMSTEN 2020 = € 127.766
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YOUCA Action Day € 13.034
De YOUCA Action Day is de kern van onze werking, zeker
op financieel vlak. Dit jaar was het echter onmogelijk
om de YOUCA Action Day op een veilige manier te
organiseren. Enkele werkgevers behielden wel hun
steun. We organiseerden wel een Omgekeerde YOUCA
Action Day, waarbij 22 professionals hun kennis deelden
met leerlingen op evenzoveel scholen, de inkomsten
daarvan staan onder giften.

Giften € 55.889
De structurele steun van onze bedrijfspartners bleek
in 2020 extra belangrijk. Collibri Foundation, Schoenen
Torfs en Boss Paints toonden onder andere met hun
steun aan YOUCA dat hun MVO-doelstellingen geen
loze woorden zijn. Hiernaast legden we de basis voor
een netwerk van kleine donateurs en giften voor het
‘Fonds Vrienden van YOUCA’, beheerd door de Koning
Boudewijnstichting. Veel kleine giften maken een groot
verschil, ze vormen immers het fundament voor een nog
grotere financiële weerbaarheid.

Subsidies € 53.847
Op het vlak van subsidies betekende 2020 gelukkig
geen grote verandering. 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. Voor TRY//ACT, een actietraject van jongeren rond ‘shrinking space’, ontvangen we Europese
subsidies.

Andere € 4.996
Net als elk jaar haalden onze ambassadeurs fondsen
op om hun traject mee te financieren. Ze organiseerden
fondsenwervende acties en boogden zelfs in Covid-19tijden op klassiekers als verkoop van kaarsen, confituur,
ontbijtmanden...Daarnaast verkochten we mondmaskers
en hart-onder-de-riem-kaartjes, getekend door YOUCAjongeren.
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Funding = € 5.805
Realisatie YOUCA Action
Day = € 121.181
Participatieve
jongerenwerking = € 92.030
Overhead = € 64.338

Funding € 5.805
YOUCA concentreert zich steeds op één project tijdens
de campagne rond YOUCA Action Day. In 2020 was dit,
zoals eerder vermeld, een project van KIYO ngo in Brazilië,
de Filipijnen en België rond ‘shrinking space’. Zonder de
YOUCA Action Day kunnen we dit project helaas niet
financieel steunen. Daarom werken we in 2021 opnieuw
samen met KIYO. De monitoring van lopende projecten
en samenwerking met ngo-partners stopt echter niet
en vraagt personeelsinzet en dus ook een minimum aan
fondsen.

Realisatie YOUCA Action Day € 121.181
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. Ook dit jaar was die campagne in
volle gang. Pas eind augustus werd definitief duidelijk
dat het onmogelijk was een veilige YOUCA Action Day
te organiseren. We organiseerden de Omgekeerde
YOUCA Action Day en creëerden een bijkomend educatief aanbod voor scholen.

Participatieve jongerenwerking € 92.030
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.
Ook in Covid-19 tijden verbinden we jongeren rond
mondiale thema’s met innovatieve activiteiten.

Overhead € 64.338
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.

STEUN YOUCA
KICKSTART JONGEREN
Als je iets meeneemt uit dit jaarverslag, laat het dan zijn dat YOUCA impact heeft. Impact op jongeren
in België en wereldwijd, elke dag. Om die impact in de verf te zetten, lanceerden we ter ere van onze
vijftiende verjaardag ‘15 jongeren, 15 verhalen’ waarin 15 jongeren in evenveel video’s vertelden hoe
YOUCA hun leven heeft veranderd. Meer dan een tikkeltje emotioneel kijken we terug op anderhalf
decennium krachtige jongeren. Voor het volgende anderhalf decennium hebben we jouw steun nodig!
De YOUCA Action Day is een uniek concept, ook op vlak van fondsenwerving. De afgelasting van de
YOUCA Action Day heeft er zwaar ingehakt, daarom hebben je jouw steun nodig. Meer fondsen
betekenen op hun beurt ook meer steun voor meer projecten. Het betekent meer Cordilleran Youth
Centres, meer werkgroepen tegen seksueel geweld in Nueva Prosperina en meer steun voor Belgische
projecten. Het betekent dat we kunnen dromen van nieuwe jongerentrajecten en een uitbreiding van
de YOUCA Action Day.
Surf naar www.youca.be/15 - laat je inspireren door onze jongeren en doe een gift
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