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Belgische Kinderrechtenprijs 2018
gaat naar Habbekrats
▪

▪

▪

▪
▪

Deze namiddag reikte een kinder- en jongerenjury in het Federaal Parlement de
Kinderrechtenprijs 2018 uit aan de vzw Habbekrats. De prijs is een cheque van
10.000 euro.
De nationale jury bestaat uit 20 kinderen en jongeren tussen 10 en 17 jaar. Zij
kozen een winnaar uit 25 organisaties die bijzondere aandacht hebben voor
kinderrechten.
De Kinderrechtenprijs werd georganiseerd door het Kinderrechtencommissariaat,
de Délégué général aux droits de l’enfant (DGDE) en de ngo Plan International
België. Fifty-One International en Litiguard financierden de prijs. Vorig jaar kwamen
initiatieven uit Wallonië en Brussel in aanmerking voor de prijs, dit jaar was het de
beurt aan initiatieven uit Vlaanderen en Brussel.
De uitreiking van de prijs gebeurde in de aanloop naar de Internationale Dag van
de Rechten van het Kind op 20 november.
Foto’s van jury, finalisten, winnaar en prijsuitreiking:
https://drive.google.com/drive/folders/1uAfoDB2M-78tdRaEdEoyJFUDV0lYhqG?usp=sharing (copyright A. Hofer)

Brussel, 17 november 2018 - Een nationale jury van kinderen en jongeren tussen 10
en 17 jaar reikte vandaag de tweede Belgische Kinderrechtenprijs van 10.000 euro
uit aan Habbekrats. Habbekrats is een jeugdwerking met bijzondere aandacht
voor kinderen en jongeren die minder kansen krijgen doordat ze opgroeien in
kwetsbare situaties.
‘We hebben voor Habbekrats gekozen omdat die organisatie heel bewust bezig is met
kinderrechten en er zonder onderscheid is voor elk kind en elke jongere’, zegt Louise
(17), één van de jongeren van de jury.
De uitreiking van de prijs gebeurde in de aanloop naar de Internationale Dag van de
Rechten van het Kind op 20 november. De prijs is een gezamenlijk initiatief van het
Kinderrechtencommissariaat, van zijn Franstalige evenknie de Délégué général aux
droits de l'enfant en van de ngo Plan International België, al bleven zij net als vorig jaar
op de achtergrond. Het is de jongerenjury die het in het Federaal Parlement erg
spannend maakte voor de vijf organisaties die de finale haalden. Na stevig debat,
kwam Habbekrats als uiteindelijke winnaar uit de deliberatierondes.
Habbekrats heeft 13 warme huizen voor kinderen en jongeren, werkt op speelpleinen
en organiseert kampen. Alles is zo goed als gratis. De jongerenambassadeurs

Keyentha (16 jaar) en Thomas (17 jaar) vertegenwoordigden Habbekrats tijdens de
samenkomsten van de Kinderrechtenprijs.
Chris Van Lysebetten, algemeen coördinator van de vzw: ‘We zetten kinderen die in
een precaire situatie opgroeien in de picture, terwijl deze kinderen in onze
samenleving grotendeels onder de radar blijven. De Kinderrechtenprijs is een
verzilvering van vele jaren werk.’
Keyentha: ‘Ik ben blij dat we met deze 10.000 euro nog meer kinderen een plaats
kunnen geven in onze maatschappij.’
Uit handen van het voorzittersduo van de jury kreeg Habbekrats een cheque van
10.000 euro en een trofee gemaakt door leerlingen van het vierde jaar
Metaal/Techniek van het VIIO in Tongeren. De andere finalisten kregen een trofee
dankzij de klas lassen van het CLW Lendelede.
Jongeren beslissen
Voor Plan International België, het Kinderrechtencommissariaat en de DGDE is het
belangrijk dat kinderen en jongeren gehoord worden en aan het woord komen. Zeker
als zij zelf het onderwerp zijn van een debat, beslissing of – zoals vandaag – een prijs.
Voor de organisatoren is het dus evident dat kinderen en jongeren de prijs in handen
hebben. Een groep van 60 jongeren, met onder andere vertegenwoordigers van de
organisaties die zich voor de prijs hadden ingeschreven, selecteerde de finalisten.
Vervolgens werd uit de niet-finalisten een jury samengesteld van 20 jongeren – 10
Nederlandstaligen en 10 Franstaligen – om de winnaar te kiezen. De jury kwam een
weekend lang samen om te beslissen over de criteria waaraan de winnaar moet
voldoen, om de kandidaten vragen te stellen en om de uiteindelijke knoop door te
hakken.
‘Als lid van de jongerenjury van de Kinderrechtenprijs heb ik mijn plaats als burger in
onze maatschappij kunnen opeisen. Dat gaf me veel voldoening’, zei jurylid Noémi (16)
na de prijsuitreiking.
De prijs is gefinancierd door Fifty-One International en Litiguard. Dit jaar kwamen
enkel initiatieven uit Vlaanderen en Brussel in aanmerking voor de prijs. Vorig jaar was
het de beurt aan initiatieven uit Wallonië en Brussel en won l’Ecole du parc
Maximilien.

Einde bericht
Winnaar Kinderrechtenprijs: Habbekrats
Habbekrats is een jeugdwerking en werkt met kinderen en jongeren die minder kansen
krijgen doordat ze opgroeien in kwetsbare situaties. Habbekrats heeft 13 warme
huizen waar kinderen en jongeren welkom zijn. Ze werken ook met kinderen en
jongeren op speelpleinen en organiseren kampen. Alles is zo goed als gratis. De
kinderen mogen mee beslissen, zij mogen bijvoorbeeld zelf hun nieuwe begeleiders
kiezen.
Habbekrats werkt sinds 1991 in heel België.
Er werken 30 vaste medewerkers en een honderdtal vrijwilligers.
www.habbekrats.be
De vijf finalisten die de finale van de Belgische Kinderrechtenprijs 2018 bereikten
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Habbekrats vzw
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Donorkinderen België vzw
Missing You vzw
Saying Goodbye vzw
Vlaamse Scholierenkoepel

Meer over deze organisaties en links naar hun website vindt u via deze
link: https://drive.google.com/drive/folders/1uAfoDB2M-78tdRaEdEoyJFUDV0lYhqG?usp=sharing
De kinder- en jongerenjury
De kinder- en jongerenjury bestaat uit 10 Nederlandstaligen en 10 Franstaligen tussen
10 en 17 jaar. Meer informatie over hen vindt u via deze
link: https://drive.google.com/drive/folders/1uAfoDB2M-78tdRaEdEoyJFUDV0lYhqG?usp=sharing
De organisatoren van de Kinderrechtenprijs
Het Kinderrechtencommissariaat
Het Kinderrechtencommissariaat is de Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten,
opgericht door het Vlaams Parlement. Elke dag krijgt het Vlaams
Kinderrechtencommissariaat signalen van kinderen, jongeren en professionals. Het
bemiddelt, onderzoekt klachten en adviseert het beleid. Altijd met het oog op de
goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.
www.kinderrechtencommissariaat.be
Plan International België
Plan International België is een ngo die over de hele wereld kinderrechten verdedigt en
streeft naar gelijke kansen voor meisjes. Plan International werkt in de meest
kwetsbare regio’s, waaronder op plaatsen die werden getroffen door een natuurramp
of waar conflicten aan de gang zijn. Ook in België werkt de ngo met en voor jongeren.
www.planinternational.be
DGDE
De DGDE is de Franstalige evenknie van het Kinderrechtencommissariaat.
www.dgde.cfwb.be
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