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1001 Schakels

Holistisch 
opvoeding

Bij holistisch opvoeden staat 

verbinding centraal, 

verbinding van het kind met 

zichzelf, met de ander, met 

de natuur en met de 

maatschappij. Daarbij 

zoeken we altijd naar het 

verbindende element en of 

een verbinding wel of niet 

goed stroomt
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Privé sector
actoren

Leerlingen
secundair
onderwijs

Lokale
organisaties/aanvullende

expertise 

Secundaire scholen in 
Vilvoorde

Ouders

-Partners die over vrijwilligers
beschikken met de nodige skills

Stad Vilvoorde
Onderwijs

-Graad 1
-Graad 2
-Graad 3

Ontstaan van 
1001 Schakels

7 oktober 2015

Groep mama's 

Welbevinden van de jeugd 
binnen de samenleving
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Informatie en voming Luisteren en dialoog

Ontmoeting en uitwisseling Cultuur en spiritualiteit

Visie
Een unieke plek in Vilvoorde voor:

1001 Schakels is een vrijwilligersorganisatie VOOR en DOOR Jongeren
We investeren daarom in de vorming, de persoonlijke ontwikkeling 
en het welbevinden van jongeren tussen 8 en 25 jaar

Vorming Persoonlijke ontwikkeling

Missie

Welbevinden Jongeren tussen 8 en 25 jaar
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"Bij  alles wat we ondernemen staan universele waarden
centraal en focussen we op wat ons verbindt, in plaats van op 

de verschillen. Op die manier vertellen we een positief 
verhaal waarin jongeren niet alleen hun 

toekomstperspectief zien en zich een deel voelen van de 
maatschappij, maar ook actief bijdragen aan onze 

samenleving."

We begeleiden jongeren die het moeilijk 

hebben op school zodat hun slaagkansen 

verhogen.

We helpen jongeren hun eigen identiteit 

en hun plaats in de samenleving te 

vinden, zodat ze er actief aan kunnen 

participeren en banden kunnen smeden,

We helpen talenten en competenties 

ontwikkelen waarmee jongeren een stem 

krijgen en hun leven zinvol kunnen 

invullen.

Doelstellingen
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Onderwijs Zelfontwikkeling

Twee pijlers

Studiebegeleiding

Examenworkshop

Bijles

Workshops studiekeuze
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ZelfontwikkelingVakantiekampen

Uitstappen

Reizen

Artistieke 

expressie

Burgerschap

Zingeving

Artistieke expressie 

Foto/videoHopewritersTheater
improvisatie

Het kinderkoor
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Burgerschap 
en zingeving

Spiritualiteit

Kritisch denken

Humanitair

Verwezenlijking 
2016-2022
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Samen
zijn

Verwezenlijking

VILVOORDSE WINSTERS ISH NODIGT UIT 

REIS NAAR ANDALOUSIE 

(2017)

Thema: “Ik en samenleving”
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Verwezenlijking

AUTOLOZE ZONDAG

IDENTITEIT EN JONGEREN
TOONMOMENT 2018 “Dixit algorizmi”

TOONMOMENT 2022 “het verbroken stilte”

Humanitaire reis Marokko
2019: Thema: “Op de voetsporen van mijn grootouders”
2022: Erasmus+ uitwisselingsprogamma “burgerschap, identiteit, klimaat”
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Koninklijk bezoek in Vilvoorde 
(2017)

MEER INFO – VOLG ONS

www.1001schakels.be
Vrijetijdsactiviteiten: 
https://www.1001schakels.be/inschrijvingen/vrijetijdsactiviteiten
Schoolbegeleiding: 
https://www.1001schakels.be/inschrijvingen/schoolbegeleiding

Meer beeldmateriaal over onze organisatie vindt u via onze sociale media 
kanalen: 
https://www.facebook.com/1001schakels
https://www.instagram.com/1001_schakels/
https://www.tiktok.com/@1001schakels
https://www.youtube.com/channel/UC6mZbJInLSIakzmWFmHvYnA
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1001 Schakels - vzw: 0654 895 993 
E-mail : info@1001schakels.be 

IBAN : BE68 0689 0291 5534 BIC : 

GKCC BE

Thank you!

VRAGEN?
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