
Kiwanis Vilvoorde Noordrand en kinderarmoede 
 
12% van de Vlaamse kinderen (ongeveer 160.000 
kinderen) leeft in een gezin met een inkomen onder de 
Vlaamse regionale armoederisicodrempel.  Een groot deel 
van hen wordt niet bereikt door de bestaande 
maatschappelijke diensten en voorzieningen 
(mutualiteiten, CAW, …). 
 
Die armoedesituatie resulteert voor het betrokken kind in 
o.a.: 

• onvoldoende en vaak éénzijdige voeding 
• gezondheidsproblemen 
• ontoereikende ontwikkelingsmogelijkheden op 

vele vlakken (gevoelswereld, intellectuele 
ontwikkeling, creativiteit, …) 

 
De gevolgen: 

• affectief gemis 
• geen aansluiting met het verenigingsleven, 

sport, cultuur, sociale vaardigheden … 
• marginalisatie op de arbeidsmarkt 
• verhoogd risico op criminaliteit 

 
 
Daarom wil onze Kiwanis club actie ondernemen via het 
Witte Raven project®. 

Geïnspireerd door Kiwanis Waasland, heeft Kiwanis Vilvoorde Noordrand vzw 
besloten zich te richten tot zogenaamde “Witte Raven”. 
 
Dat zijn leerkrachten die van de schooldirectie het mandaat krijgen om, via 
kleinschalige acties, beperkte budgetten te besteden om in heel  concrete 
noodsituaties bij een kind/gezin een stukje tegemoet te komen. 
 
Deze tussenkomsten moeten aan volgende criteria voldoen: 
 
• Focus op hulp aan kansarme kinderen met als doel  hun persoonlijke 

ontwikkeling en een betere groei naar volwassenheid. 
 

• Geïndividualiseerde, kleinschalige en directe aanpak. 
 

• Buiten het bereik van de reeds bestaande initiatieven van andere organisaties. 
 

• Snel, duurzaam en resultaatgericht in de praktijk. 
 

• Realiseerbaar binnen de beschikbare middelen. 
 

• Raadpleegbare documentatie van de genomen acties. 
 

• Het Witte Raven project is niet bedoeld voor: 
• Onbetaalde schoolrekeningen 
• Kosten die tot de normale schoolrekening behoren 
• Meerdaagse extra-muros activiteiten 
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Hoe aanmelden? 
 
• Alle schooldirecties van alle onderwijsnetten kunnen een naam doorgeven van 

een Witte Raaf. Deze laatste geeft blijk van gevoeligheid voor de problematiek van 
kansarmoede. 
 

• Zij/hij toont zich wijs en deskundig in het zoeken naar respectvolle antwoorden 
voor de noodsituatie waarin een leerling zich bevindt. 
 

• De Witte Raaf beschikt, in overleg met directie en scholengemeenschap over een 
startbudget van 250 €. 
 

• Periodiek, en zeker op het einde van het schooljaar, wordt hierover op discrete 
wijze verslag uitgebracht, zonder de namen van de betrokken leerlingen/gezinnen 
kenbaar te maken. 
 

• Het budget kan na positieve evaluatie hernieuwd worden. 
 

• De Witte Raven worden in de loop van het schooljaar uitgenodigd op een 
bijeenkomst om ervaringen te delen, zo kan  het project indien nodig bijgestuurd 
worden. 
 

 
 
 
 
 
Contact: 
Kiwanis Vilvoorde Noordrand vzw 
witteraven@kiwanisvilvoordenoordrand.be 

Enkele voorbeelden uit de praktijk: 
 
• Een kind dat regelmatig zonder eten naar school komt, krijgt 

heel discreet een bonnetje zodat het kan aanschuiven bij de 
warme maaltijden. 
 

• De kleuter waarvoor het gezin de verblijfsvergunningsaanvraag 
loopt, wordt op discrete wijze voorzien van wat basiskledij zodat 
het geschikt gekleed naar de kleuterschool kan. 
 

• Een scholier kan geen stage doen op een bedrijf dat aangeduid 
wordt door de school omdat zij niet over vervoer beschikt. Door 
de Witte Raaf wordt een buskaart aangeschaft. 
 

• Een leerling maakt haar huistaak niet omdat thuis geen deftig 
schrijfmateriaal  ter beschikking is. Via de Witte Raaf krijgt deze 
leerling schoolmateriaal aangereikt om thuis te kunnen werken. 
 

• Een leerling heeft dringend behoefte aan stottertherapie, maar 
de ouders kunnen de inschrijving niet betalen. De Witte Raaf 
past bij zonder dat dit in het oog springt. 
 

• Een leerling blijkt tijdens de turnles een getalenteerd basketter 
te zijn. Echter: omwille van de kosten is lidmaatschap van een 
lokale basketclub niet haalbaar. Dit wordt in samenspraak met 
de ouders door de Witte Raaf geregeld zodat deze jongen zijn 
talent kan ontwikkelen en sociaal geïntegreerd wordt. 
 

• Een leerling is bijzonder muzikaal aangelegd., een 
muziekinstrument huren van de muziekschool ligt moeilijk. 
Doordat de Witte Raaf hierin een bijdrage levert, kan dit meisje 
ook haar muzikaal talent ontwikkelen. 
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