Indienen
Jouw organisatie
Organisatie
Naam van je organisatie

Voorbeeld VZW

Juridische vorm /
Ondernemingsnummer

vzw - vereniging zonder winstoogmerk
0403 581 960

Gegevens van je organisatie
Straat

Teststraat

Nummer

10

Bus
Postcode

3000

Gemeente

Leuven

E-mail

info@gmail.com

Telefoon

0800 62 340

Facebook-pagina
Twitter-pagina / Instagram
Website
Bijkomende informatie
Omschrijf hier de kernactiviteiten
van je organisatie (max. 500
tekens)

Voorbeeld VZW wil met een netwerk van vrijwillige koks, chauffeurs,
(horeca)keukens en materiële noodhulpvzw's een netwerk uitbouwen
rond solidariteit en koken in Gent.
We willen mensen een concrete mogelijkheid geven om dmv koken
iets te doen voor hun medemens.

Hoe ben je bij Cera
terechtgekomen om steun aan te
vragen?

Via een andere gesteunde organisatie

Contactpersoon
Contactpersoon
Aanspreking

Mevr.

Voornaam

Test

Achternaam

Test

Functie in je organisatie

coördinator

Professioneel e-mailadres

test@gmail.com

Privégegevens contactpersoon
Geboortedatum

03/09/2000

Straat

Teststraat

Nummer

10

Bus
Postcode

3000

Gemeente

Leuven

E-mail

test@gmail.com

GSM-nummer

0495001122

Telefoon
Ik wil graag Cera bekend helpen maken binnen mijn organisatie.

Projectoverzicht
Omschrijf kort je project waarvoor je steun van Cera wil en leg uit op welke manier dit bijdraagt aan een
of meer ambities van Cera:
Titel

Eten voor iedereen

Omschrijving :

Voorbeeld VZW ontstond als burgerinitiatief in de corona-lockdown.
Scholen, buurtcentra, sociale restaurants en een groot deel van de
openbare diensten sloten hun deuren. Dit zorgde voor een
ongeziene stroom aan noodlijdende gezinnen, alleenstaanden,
ouderen, mensen in armoede en dak- of thuislozen. Deze
doelgroepen konden niet meer terugvallen op hun reguliere
schuilplaatsen, overlevingsmechanismen, (zwart)werk en om hieraan
tegemoet te komen besloten 12 hulporganisaties een
noodcampagne te starten op één rekeningnummer.
Een vroege vaststelling tijdens de lockdown was het ontbreken van
warme maaltijden. Sociale restaurants waren gesloten, kinderen
konden niet meer op school eten en ook andere informele plaatsen
waar mensen goedkope maaltijden nuttigden of konden koken,
waren niet meer toegankelijk.
Als antwoord op deze nood besloot een handvol vrijwilligers gratis
maaltijden te koken.

Via een online planning werd de doelgroep in kaart gebracht en
werd ingeschat hoeveel maaltijden er nodig zijn op welke dagen.
Vervolgens werd voor elke bestelling een kok en een chauffeur
gezocht. Op die manier werden zo’n 740 warme maaltijden per week
afgeleverd bij vzw’s, 9.000 in totaal (over een tijdspanne van 3
maanden).
Bij het beëindigen van de lockdown besloten de kernvrijwilligers dit
potentieel niet verloren te laten gaan, en wordt gewerkt aan een
doorstart in volgende vorm:
Via een online en offline netwerk van vrijwillige koks, keukens, sociale
organisaties en chauffeurs willen we een aanvulling bieden aan de
bestaande materiële noodhulp. Daarnaast willen we ook breder
inzetten op diverse vormen van culinaire solidariteit, bijvoorbeeld
een vrienden- of scoutsgroep die wil koken voor een sociale
organisatie, benefietkoken op festivals ten voordele van het
solidariteitsfonds..
Dit project draagt bij aan de
volgende ambitie(s) van Cera (duid
minstens één ambitie aan):

Ambitie 2 : warme en zorgzame buurten, waar alle bewoners
maximale kansen krijgen

Leg uit waarom jouw project
bijdraagt aan ambitie 1.
Leg uit waarom jouw project
bijdraagt aan ambitie 2.

Wij bieden steun aan personen of gezinnen in crisis of armoede . De
mensen in de buurt kunnen ook solidair zijn en een concrete bijdrage
leveren. We maken de armoedeproblematiek zichtbaar en tastbaar
en werken aan een netwerk van solidaire burgers, handelszaken,
organisaties.
We willen dus zeker warme buurten waar mensen voor elkaar
zorgen!

Leg uit waarom jouw project
bijdraagt aan ambitie 3.

Detail project
Detail project
Gemeente waar jouw project
doorgaat

3000 Leuven

Wanneer plan je de realisatie?

Vanaf juli 2022

Duid aan welke criteria van toepassing zijn op jouw project en leg kort uit waarom. Je hoeft niet aan alle
criteria te voldoen, maar hoe meer, hoe beter natuurlijk.
Samenwerking met andere
organisaties

Dit is een samenwerking met een aantal andere VZW's: Test VZW,
Andere VZW en Tweede VZW. Ook de gemeente steunt dit project.

Vrijwillige inzet bij de uitwerking

Onze hele werking draait op vrijwilligers.

of realisatie
Voor en/of met mensen in
kwetsbare posities

Onze doelgroep zijn mensen die het moeilijk hebben door allerlei
omstandigheden.

Stimuleren van ontmoeting,
verbinding en sociale mix

Onze vrijwilligers komen in contact met een doelgroep waarmee ze
normaal gezien niet zoveel contact hebben. En dat is natuurlijk
wederzijds. Zulke contacten kunnen erg verrijkend zijn.

Hefboom voor de werking van
jouw organisatie

Door de aanpassingen aan de website zullen we een ruimere
doelgroep kunnen bereiken en ook professioneler en efficiënter
kunnen werken en dus meer impact kunnen realiseren.

Effectieve lokale en duurzame
positieve impact

Ons project heeft een onmiddellijke positieve impact op de nabije
omgeving. Het is zeker de bedoeling dat deze impact ook een
duurzaam karakter krijgt.

Verbinding tussen Cera en jouw
organisatie

Wij zijn zeker bereid om Cera en haar werking toe te lichten aan
onze vrijwilligers. We staan open voor elk voorstel.

Financiële gegevens
Financiële informatie
Waarvoor vraag je concreet steun
aan Cera? Geef hier ook aan
hoeveel dit in totaal kost.

Nieuwe website met interactieve software: 2600 euro

Hoeveel steun (max. 3000 euro)
vraag je aan Cera?

2000 euro

Op welke manier draagt jouw
organisatie/vereniging (financieel)
bij aan dit project?

600 euro: giften van solidaire burgers

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3

Voorwaarden
Voorwaarden
Voorwaarden

Ik verklaar akkoord te gaan met de hogervermelde voorwaarden

Opmerkingen
Opmerkingen Adviseur
Opmerkingen
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