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Zoekresultaten afdrukken

Materiële noden

208 organisaties gevonden

Materiële noden

Zoekuniversum: organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
A

Vrijwilligers in België
Vrijwilligers in België

Accompagnement en Accueil Familial d'Urgence (AAFU) vzw

Tijdelijke plaatsing van kinderen bij onthaalgezinnen omdat ze een moeilijke tijd doormaken

Vrijwilligers in het buitenland

> Meer

Vrijwilligers in het buitenland

Accueil et Familles

Kinderen in moeilijkheden tijdelijk een veilige en geborgen opvangplek geven.

Grootte van de organisatie

> Meer

Grootte van de organisatie

Action Vivre Ensemble vzw

Action Vivre Ensemble is een katholieke organisatie die in België strijd voert tegen de
armoede

% overheidssubsidies
0%

> Meer
100%

Vestiging
Vestiging

Postcode
Postcode

Adoptie Sri Lanka vzw

Financiële adopties van (kans)arme kinderen en medisch-sociale projecten in Sri Lanka
> Meer

Afractie vzw

Help straatkinderen in Senegal.
> Meer

AIC Solidarité vzw

Duurzame armoedebestrijding
> Meer

Ajpopoli vzw

Organiseert basis- en lager secundair onderwijs voor kansarme Mayakinderen in Guatemala.
> Meer

Akindo vzw

Akindo organiseert vakanties en andere activiteiten voor maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren.
> Meer

Actie België Pour un Sourire d'Enfant (abPSE) vzw

Hulp aan kwetsbare kinderen in Phnomh Penh (Cambodja) zodat ze naar school kunnen gaan
en werk vinden
> Meer

Alba vzw

Alba streeft naar een solidaire en meer humane samenleving waarin uitsluiting voorkomen
wordt.
> Meer

Alzheimer Belgique vzw

Steun voor Alzheimerpatiënten en hun gezin
> Meer

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw

Informatie en steun aan mensen die geconfronteerd worden met dementie

> Meer

Amarrage vzw

Onthaal en begeleiding van kinderen en jongeren die niet langer veilig zijn in hun
gezinsomgeving
> Meer

Les Amis d'Accompagner vzw

Begeleiding op het terrein van zeer kwetsbare mensen
> Meer

Les Amis de Chèvrefeuille vzw

Dienst van netwerken voor de huidige en de oud-bewoonsters van de vzw Chèvrefeuille
> Meer

Amnesty International Belgique Francophone vzw

Onderzoek en acties om schendingen van mensenrechten te voorkomen
> Meer

Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa vzw (AN-BN vzw)
Samen op weg naar herstel bij eetstoornissen
> Meer

APEDAF (Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Francophones)

APEDAF helpt dove en slechthorende kinderen om zich volop te ontwikkelen en ondersteunt
hun inclusie in de school en de maatschappij.
> Meer

ArmenTeKort vzw

ArmenTeKort is een beweging die door middel van kracht, kennis en kunde een einde wil
maken aan kansarmoede.
> Meer

Artsen Zonder Vakantie vzw

Artsen en paramedici helpen tijdens hun jaarlijkse vakantie kostenloos Afrikaanse collega's
op het terrein
> Meer

Artsen Zonder Grenzen (AZG) vzw
Humanitaire noodhulp
> Meer

ASMAE vzw

Begeleiding van jongeren op vlak van burgerschap, samenwerking en ontwikkelingseducatie
> Meer

Association Belgique-Madagascar (ABM) vzw

Plattelandsontwikkelingsprogramma's in westkust van Madagaskar
> Meer

Beweging ATD Vierde Wereld in Belgie - Mouvement ATD Quart Monde
en Belgique
Opkomen voor de rechten van de armen
> Meer

Au fil de l'eau vzw

Samenlevingscentrum voor kinderen, adolescenten, volwassenen en actieve senioren, met of
zonder handicap
> Meer

Autisme Leeft vzw

Vrijetijdsinitiatieven voor kinderen en jongeren met autisme
> Meer

Auto-Développement Afrique asbl (ADA)

ADA steunt projecten die door de lokale bevolking worden opgestart en uitgevoerd om hun
leefomstandigheden te verbeteren.
> Meer

Autre Terre vzw

Agro-ecologische solidariteitsprogramma', stedelijk milieubeleid (Zuiden) en
ontwikkelingseducatie (Noorden).
> Meer

B

Baluchon Alzheimer Belgïë vzw

Inwonende thuiszorgdienst voor families die getroffen worden door Alzheimer
> Meer

Le Bateau ivre – Maison d’accueil vzw
Residentiële opvang voor geplaatste kinderen.
> Meer

Bednet vzw

Bednet verbindt volledig gratis langdurig zieke kinderen met hun klas om leerachterstand en
isolement te vermijden.
> Meer

The Belgian Kids’ Fund for Pediatric Research (BKF)

Steun deze organisatie die de mogelijkheid biedt aan jonge onderzoekers om een
onderzoeksproject in de pediatrie uit te voeren.
> Meer

Belgische Cardiologische Liga vzw

Informatie- en uitwisselingsplatform over cardiovasculaire aandoeningen voor patiënten.
> Meer

Belgische Multiple Sclerose Liga - Communauté Française vzw

Informatie en financiële steun voor, begeleiding en behartiging van de belangen van mensen
die lijden aan multiple sclerose en hun omgeving
> Meer

Bibliotheken Zonder Grenzen België vzw

Kennis brengen aan wie er moeilijk toegang toe heeft.
> Meer

Les Biscuits vzw

Morele steun en materiële hulp aan minderbedeelden
> Meer

Blindengeleidehondenschool Genk vzw

Gratis ter beschikking stellen van blindengeleidehonden aan personen met een visuele
handicap
> Meer

BOKS vzw

Belgische Organisatie voor Kinderen en Volwassenen met een Stofwisselingsziekte
> Meer

Bollé Bollé vzw

Kleinschalige en duurzame en ontwikkelingsprojecten in Tanzania
> Meer

Born in Africa (BIA) vzw

Educatief schoolproject in de sloppenwijken rond Plettenberg Bay, Zuid-Afrika.
> Meer

Brugmann Stichting van Openbaar Nut

Financiële ondersteuning aan wetenschappelijk onderzoek in het Universitair
Verplegingscentrum Brugmann

> Meer

C

C-Dienst vzw/Compagnons Dépanneurs asbl

Steun deze vereniging waarin vrijwillige klussers woningen van mensen met een beperkt
inkomen opknappen
> Meer

Caritas International België vzw

Duurzame oplossingen voor slachtoffers van conflicten, natuurrampen, armoede en migratie
> Meer

Casa Di Mauro vzw

Casa Di Mauro is een leefboerderij voor mensen met een mentale beperking.
> Meer

Cavaria vzw

Belangenorganisatie voor holebi's en transgenders
> Meer

CAW Antwerpen vzw

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
> Meer

CAW Brussel vzw

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brussel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
> Meer

CAW Oost-Brabant

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Brabant
> Meer

Centrum ter Preventie van Zelfdoding vzw

Preventie van zelfdoding door Zelfmoordlijn, vorming en studiewerk
> Meer

Charcot Stichting, stichting van openbaar nut
Multiple sclerose overwinnen
> Meer

Child Focus, stichting van openbaar nut

Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen
> Meer

Child-Help vzw

Hulp aan kinderen met Spina Bifida en Hydrocephalus in ontwikkelingslanden
> Meer

Chèvrefeuille vzw

Onthaaltehuis waar (toekomstige) moeders met hun kinderen terecht kunnen
> Meer

ClassContact (Take Off) vzw

Zieke kinderen blijven in contact met de klas door middel van informatica.
> Meer

Close the Gap ivzw

Gebruikte computers opknappen en ter beschikking stellen van sociale projecten in
ontwikkelingslanden
> Meer

vzw Het Clownshuis

Webcamclowns voor langdurig zieke kinderen
> Meer

CNCD - 11.11.11 vzw

Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
> Meer

CODEART vzw

Machines die mensen van voeding helpen voorzien.
> Meer

Commission Justice et Paix vzw

Pleidooi voor de rechten van de mens en rechtvaardigheid, als basis voor vrede en duurzame
ontwikkeling.
> Meer

Congodorpen vzw

Werken aan een leefbaar platteland in Congo
> Meer

Constats vzw

Opstellen van medische rapporten voor kandidaat-vluchtelingen die in hun land van herkomst
zijn gefolterd
> Meer

Continuing Care vzw

De best mogelijke omstandigheden bieden voor de palliatieve patiënt, zodat hij/zij een
waardig en vredig levenseinde kent.
> Meer

Convivium asbl/vzw (Le Mouvement Convivial)
Beweging voor de integratie van vluchtelingen
> Meer

Collectif Recherche Et Expression, CREE vzw

Gespecialiseerde dienstverlening gericht op kinderen en jongeren die doof of slechthorend
zijn
> Meer

Cunina vzw

Cunina laat kansarme kinderen naar school gaan via persoonlijke peterschappen.
> Meer

D

vzw Daklozenhulp Antwerpen (Dakant)

Wekelijkse soep- en voedselbedeling - project structurele en duurzame oplossingen
> Meer

Dennenhof vzw

Helpt kinderen die problemen hebben opgroeien in de huidige samenleving
> Meer

Dierenartsen Zonder Grenzen

Dierenartsen Zonder Grenzen helpt Afrikaanse boeren door hun kuddes gezond te houden.
Wanneer hun dieren gezond zijn, zijn de boeren dat ook.
> Meer

Domus vzw

Pluralistische organisatie van palliatieve zorgen aan huis in Waals-Brabant
> Meer

Don Bosco Stichting (Stichting van Openbaar nut)

Het financieel ondersteunen van Don Bosco jeugdactiviteiten en vrijwilligersprojecten in
binnen- en buitenland.
> Meer

DoucheFLUX vzw

Armen aan het woord, burgers in de weer
> Meer

DUNE vzw

Help de risico's te verminderen van druggebruik en het leven op straat.
> Meer

DUO for a JOB

Intergenerationeel en intercultureel mentorschap (coaching) voor geïmmigreerde jongeren
die actief op zoek zijn naar werk.
> Meer

Dynamo International vzw

Individuele en collectieve begeleiding van kansarme straatkinderen en -jongeren
> Meer

Défense des Enfants International (DEI-Belgique) vzw

DEI waakt erover dat de Rechten van het Kind worden gerespecteerd
> Meer

Défi Belgique Afrique (DBA) vzw

Sensibilisering et mobilisatie van jongeren voor Noord-Zuid solidariteitsacties en begeleiding
van milieu- en voedselzekerheidsinitiatieven
> Meer

E

Eclosio vzw (voormalig ADG)

Naar aanleiding van haar samenwerking met Universud-Liège, veranderde ADG (Aide au
Dévéloppement Gembloux) in september 2018 van naam.
> Meer

Ecole de Pawa, Enfants du Congo vzw

Voortzetting van een scholencomplex "Les Petits Champions" in Pawa (DR Congo).
> Meer

ECPAT Belgïe vzw

Seksuele uitbuiting van kinderen uitroeien.
> Meer

't Eilandje

L’Ilôt ondersteunt daklozen met een onthaal, onderdak en diensten om aan hun meest
dringende noden tegemoet te komen.
> Meer

El Kalima ASBL

Elkalima streeft naar sterkere en diepere relaties tussen christenen en moslims.
> Meer

EN AVANT LES ENFANTS vzw

Duurzame projecten in Goma (DR Congo) ten behoeve van vrouwen en kwetsbare kinderen.
> Meer

Enfants du Monde vzw

Hulp aan minderbedeelde kinderen in de Derde Wereld
> Meer

Entraide et Culture

Hulp aan kwetsbare personen via sociale en culturele activiteiten
> Meer

Entraide et Fraternité vzw

Steun aan ontwikkelingsprojecten in samenwerking met lokale partners.
> Meer

Espace Social (Télé-Service) vzw

Sociaal actiecentrum voor mensen die in armoede leven
> Meer

Ex-Change-Expertise vzw

Ontwikkeling door overdracht van expertise
> Meer

F

Famille sans Frontières vzw

Onderwijskundige en medisch-sociale projecten in India
> Meer

Federatie Abbé Froidure vzw (FAF)

Morele en materiële steun aan instellingen die zich inzetten voor kansarme kinderen en
jongeren
> Meer

Foyer vzw

Foyer vzw werkt via verschillende deelwerkingen rond diversiteit, interculturaliteit en sociale
cohesie.
> Meer

Foyer SHEKINA

Foyer Shekina is een familiaal opvanghuis waar elk kind uniek is.
> Meer

G

GAMS België vzw (Groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale
verminkingen)
Preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken
> Meer

Genres Pluriels asbl

Genres Pluriels verdedigt de rechten en ijvert voor meer zichtbaarheid van transgenders,
mensen met een fluïde genderidentiteit en interseksuele mensen.
> Meer

Geomoun vzw

Begeleiding van en steun aan lokale initiatieven met de focus op de rechten van vrouwen en
kinderen
> Meer

Het GielsBos vzw

Het GielsBos biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een mentale beperking.
> Meer

GoodPlanet vzw

werkt met het onderwijs, groot publiek en werknemers van bedrijven rond duurzame
ontwikkeling.
> Meer

Vzw GymSana

Verbeteren van de lichamelijke en psychologische gezondheid via aangepaste
bewegingsactiviteiten
> Meer

H

Handicap International vzw

Help deze organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap en andere kwetsbare
bevolkingsgroepen.
> Meer

Help Osra Ethiopia vzw

Steun aan de Ethiopische ngo OSRA die het lot van de landbouwgemeenschappen in Oromiya
wil verbeteren.
> Meer

Het Open Poortje vzw

Het Open Poortje zet zich in voor het welzijn van kinderen in nood.
> Meer

Horizons Neufs vzw

Onthaal en verblijf voor personen met een handicap
> Meer

Het Huis vzw

Neutrale bezoekruimte voor kinderen en hun ouders die in een vechtscheiding verwikkeld zijn
> Meer

I

IDAY-international ivzw

Basisonderwijs voor iedereen in Afrika
> Meer

Iles de Paix vzw

Plattelandsbevolkingen in ontwikkelingslanden helpen om de duurzame verbetering van hun
levensomstandigheden zelf in handen te nemen
> Meer

Imani Belgium vzw

Hulp aan ontwikkelingslanden
> Meer

INDAH

Steun voor lokale initiatieven in Rwanda, Madagascar en Sri Lanka rond kinderen en
onderwijs.
> Meer

Ingenieurs zonder Grenzen (IzG) vzw

Technische know-how en managementkwaliteiten van ingenieurs inzetten voor humanitaire
hulp in ontwikkelingslanden
> Meer

J

Jesuit Refugee Service Belgium vzw

Verdedigen van de rechten van vluchtelingen en migranten, creëren van
gastvrijheidsnetwerken, bezoeken aan vluchtelingen en gedwongen migranten in gesloten
centra en terugkeerhuizen.
> Meer

Join For Water (Protos vzw)

Join For Water is de enige ngo in België die zich voluit focust op water voor iedereen
> Meer

K

KAB vzw - LEA asbl

Steun aan zieke of kansarme kinderen, door de organsiatie van water- en zeilactiviteiten.
> Meer

Kashin-Beck Disease Fund vzw

Ondersteun de achter uitgestelde bevolkingsgroepen op het Tibetaanse plateau die lijden aan
ondervoeding en gezondheidsproblemen.
> Meer

Keten van Hoop België ivzw

Chirurgische ingrepen bij kinderen uit ontwikkelingslanden, waar recht op gezondheid niet
gegarandeerd is.
> Meer

Kids' Care asbl (Amis de l'HUDERF/De Vrienden van het UKZKF)
Bijdragen tot de kwaliteit van zorg aan zieke kinderen
> Meer

Kinderen Derde Wereld vzw - Enfance Tiers Monde asbl
> Meer

vzw Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw

Financiële, materiële en morele steun aan Rwandese kinderen
> Meer

Klasbak vzw

Klasbak is een netwerkorganisatie en expertisecentrum voor educatie in detentie.
> Meer

11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging vzw
Koepelvereniging voor ontwikkelingssamenwerking
> Meer

Koren Equinox vzw

Zangkoor voor kinderen, kansarme jongeren en gedetineerden.
> Meer

L

La Lumière vzw

Koninklijk Werk voor blinden en slechtzienden
> Meer

Buurtwerk 't Lampeke vzw

Buurtwerk 't Lampeke brengt het verhaal over de kracht van mensen en het belang van
solidariteit.
> Meer

Le Sarment

Een veilige en warme plek met een familiaal gevoel bieden aan volwassenen met een
handicap.
> Meer

Leraars zonder Grenzen (LzG) vzw

Help educatieve projecten in ontwikkelingslanden.
> Meer

Les Amis du CTR (Centre de Traumatologie et de Réadaptation) asbl

Investeren in een betere leefomgeving voor de vaak jonge patiënten die revalideren in het
CTR.
> Meer

Levensadem vzw

Lange-termijnhulp tijdens de zwangerschap en begeleiding bij
zwangerschapsonderbrekingen, vrijwillig dan wel om medische redenen, en miskramen.
> Meer

Licht voor de Wereld ivzw

Licht voor de Wereld ivzw bestrijdt blindheid in Afrika
> Meer

Louvain Coopération vzw

Universitaire competenties inzetten om de uitdagingen in ontwikkelingssamenwerking aan te
pakken
> Meer

Lucia vzw

Financiële noodhulp aan gezinnen met jonge kinderen (0-12 jaar)
> Meer

Lumi vzw (voorheen Holebifoon vzw)

Opvang- en infolijn voor al je vragen rond gender en seksuele voorkeur.
> Meer

M

Maison d'Enfants Reine Marie-Henriette vzw

Onthaal met verblijf van kinderen tot de leeftijd van 14 jaar, waarvan de gezinnen het moeilijk
hebben.
> Meer

Make A Wish® Belgium - Vlaanderen vzw

De hartenwens vervullen van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte
> Meer

Malem-Auder vzw

Steun voor en partnerschap met de departement van Malem-Hodar, in Senegal
> Meer

't Mayakind van Nu vzw

Ondersteun deze organisatie die kansen creëert voor bijna 600 arme kinderen in Comalapa Guatemala via onderwijs en studiebeurzen.
> Meer

Mentor-Escale vzw

Begeleiden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen of asielzoekers op hun weg naar
meer autonomie.
> Meer

Minor-Ndako & Juna vzw

Een warm nest voor kwetsbare kinderen en jongeren
> Meer

Mobilant vzw

Mobiele en ambulante ondersteuning voor mensen met een beperking
> Meer

Moeders voor Vrede vzw

Help Moeders voor Vrede zet zich in te zetten voor vrouwenrechten en tegen geweld tegen
vrouwen wereldwijd
> Meer

Le Monde selon les femmes vzw (M/F)

Feministische ngo voor een wereld gebaseerd op gelijkheid en solidariteit tussen vrouwen en
mannen, zowel Noord als Zuid.
> Meer

Monte Rosa vzw

Monte Rosa begeleidt en biedt onderdak aan kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.
> Meer

Mothers and Midwives Support (MMS)

Steun deze organisatie die vroedvrouwen begeleidt in Congo.
> Meer

Mouvement d'Actions à Travers Monde vzw (MATM)

vzw voor internationale solidariteit en steun aan lokale initiatieven in het Zuiden
> Meer

Mucovereniging vzw (Belgische Vereniging voor Strijd tegen)

Info en hulp aan mucopatienten en familie, steun voor wetenschappelijk onderzoek
> Meer

Music Fund vzw

Muziek voor jongeren in conflictgebieden en/of maatschappelijk kwetsbare regio's.
> Meer

Muzieknoot voor iedereen vzw

Brengt muziek tot bij kinderen in het ziekenhuis of kinderen met een handicap
> Meer

N

Nasci vzw

Hulp aan kansarme hulpbehoevende kinderen en moeders die bijna nergens anders in de
reguliere hulpverlening terecht kunnen
> Meer

Natuurpunt Beheer VZW

Natuurpunt beschermt de natuur door natuurgebieden aan te kopen en te beheren.
> Meer

Nos Oignons vzw

Socio-therapeutische activiteiten voor personen uit de geestelijke gezondheidszorg bij
landbouwbedrijven.
> Meer

O

Onafhankelijk Leven vzw

Ervoor zorgen dat alle personen met een beperking vrij en doordacht kunnen leven.
> Meer

vzw Opstap

Zorgeloze vakantie voor kinderen met een meervoudige beperking en hun familie
> Meer

Opération Thermos Liège vzw

Noodhulp voor de daklozen en armen in Luik
> Meer

Os'mose vzw

Opleiding van geleidehonden voor personen met een handicap - cynoactiviteiten® voor
kinderen met een mentale beperking
> Meer

Oscare vzw

Nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens
> Meer

Osjosma vzw

vzw Osjosma zorgt voor een gezinsvervangend tehuis (weeshuis) in Haïti.
> Meer

P

Palestina Solidariteit vzw

Onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor een duurzame oplossing voor het
Israëlisch-Palestijns conflict
> Meer

Parrain-Ami vzw

Peterschap van jongeren die zich in een moeilijke familiale situatie bevinden
> Meer

La Passerelle vzw

Residentiële nachtopvang en begeleid wonen voor personen met een handicap
> Meer

Pax Christi Vlaanderen vzw

Beweging voor vrede, verzoening en mensenrechten
> Meer

Peluche vzw

Vereniging van vrijwilligers die hun vrije tijd doorbrengen met kinderen en jongeren die zijn
geplaatst in onthaaltehuizen.
> Meer

Persephone vzw

Van stereotiepen naar volwaardig burgerschap voor vrouwen met een handicap of

invaliderende chronische ziekte
> Meer

Philantros vzw

Humanitaire hulp: onderwijs en agrarische ontwikkeling in Sub-Saharisch en Centraal Afrika,
en Brazilië
> Meer

Pigment vzw

Pigment is een vereniging waar armen het woord nemen.
> Meer

Piloten zonder Grenzen België (PZG) vzw

Luchtvaarttransport ter beschikking van nood- en ontwikkelingshulpprogramma's
> Meer

Pinocchio vzw

Vereniging die zich inzet voor verbrande kinderen op fysisch, psychisch, financieel en materieel
vlak.
> Meer

Pro-Action Développement ivzw

Lanceren en realisatie van ontwikkelingsprogramma's met als thema gezondheid/hygiëne en
toegang tot drinkbaar water.
> Meer

Q

Quinoa vzw

ngo voor ontwikkelingseducatie die wil sensibiliseren rond de socioculturele, politieke en
economische realiteit in de hedendaagse maatschappij
> Meer

R

Renovassistance vzw

Renovaties van woningen en verhuur aan betaalbare prijzen voor personen met een laag
inkomen
> Meer

Resto du Coeur Liège

Steun deze organisatie die hulp biedt aan mensen in een zeer kwetsbare positie.
> Meer

ReumaNet vzw

Overlegplatform van Vlaamse patiëntenorganisaties voor mensen met een reumatische
aandoening
> Meer

Rikolto België vzw
Wat eten we morgen?
> Meer

Rozemarijn vzw

Ondersteuning op vraag voor personen met een handicap
> Meer

Run & wheels asbl

Deze organisatie promoot sport voor mensen met een handicap.
> Meer

Réseau Transition vzw

Transitie-initiatieven in het Franstalig landsgedeelte.
> Meer

S

Sahaya International.eu vzw

Ontwikkelingsorganisatie in India: stimuleren van de lokale economie, verbeteren van het
onderwijs, informatie rond gezondheidsproblemen.
> Meer

Salus Sanguinis, stichting van openbaar nut

Ondersteuning van onderzoeksprogramma's naar bloedaandoeningen, zowel bij kinderen als
volwassenen.
> Meer

Le Sampan vzw

Begeleidingsdienst voor kinderen in gezinsverband en begeleiding naar zelfstandigheid van
jongeren uit kansarme milieus
> Meer

Scale Dogs vzw

Opleiden van geleidehonden die gratis ter beschikking worden gesteld van personen met een
visuele beperking of kinderen met autisme.
> Meer

School & Ziekzijn Brussel - Vlaams-Brabant vzw

Vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke leerlingen
> Meer

School & Ziekzijn Oost-Vlaanderen vzw

Vrijwilligers geven gratis les aan zieke kinderen van 5 tot 18 jaar.
> Meer

School & Ziekzijn West-Vlaanderen vzw

Vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke kinderen
> Meer

Sensoa vzw

Vlaams Expertisecentrum voor seksuele gezondheid
> Meer

Sering vzw

Een huis waar mensen de tijd krijgen om te repeteren voor de werkelijkheid
> Meer

Serve the City Brussels VZW

Deze organisatie helpt mensen in nood door praktisch en persoonlijk vrijwilligerswerk.
> Meer

Le Silex vzw

Vrijetijdscentrum voor volwassenen met en zonder handicap
> Meer

Solentra vzw

Vergroten van de efficiëntie en toegankelijkheid van psychologische en psychiatrische zorg
voor vluchtelingen- en migrantenkinderen.
> Meer

Solidagro vzw

Recht op voedsel wereldwijd realiseren door het ondersteunen van agro-ecologische
landbouw- en voedselsystemen
> Meer

Solidarcité vzw

Een jaar opleiding burgerschap voor jongeren van 16 tot 25 jaar
> Meer

SOS Faim vzw

Vecht tegen honger en armoede - steun aan landbouworganisaties in Afrika en LatijnsAmerika
> Meer

SOS Kinderdorpen

Opvang en begeleiding van kinderen in moeilijke familiesituaties
> Meer

Special Olympics Belgium vzw

Sociale integratie van personen met een verstandelijke beperking via sport.
> Meer

Spullenhulp vzw

Sociale projecten voor een duurzame herintegratie van kwetsbare personen in België.
> Meer

Stichting Portray

Steun aan personen met een beperking en hun familie.
> Meer

Stichting Sint-Jan, stichting van openbaar nut

Hulp en steun aan kansarme personen die in de Sint-Janskliniek (Brussel) verblijven
> Meer

Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut
Deze organisatie strijdt tegen kanker
> Meer

Straatverplegers vzw

Een eind aan dakloosheid door duurzame herintegratie van dakloze personen - hygiëne en
gezondheidszorg
> Meer

Sun Child vzw

Hulp aan kansarme kinderen met een ernstige aandoening
> Meer

T

TADA vzw

TADA motiveert sociaal kwetsbare jongeren om in het leven te staan met een positief beeld
van zichzelf, de maatschappij en de arbeidsmarkt.
> Meer

Tonuso vzw

Hulp aan gezinnen met opvoedingsproblemen en toekomstkansen bieden aan jongeren
> Meer

Touché vzw

Begeleiding van mensen die in de problemen komen door agressie
> Meer

De Touter vzw

Integrale Jeugdhulpverlening
> Meer

Trias vzw

Trias vzw steunt wereldwijd ondernemende mensen met een droom.
> Meer

U

United Fund for Belgium vzw

Mensen uit de bedrijfswereld en minderbedeelden in België dichter bij elkaar brengen
> Meer

UZA foundation

Steun innovatief medisch onderzoek en verander levens samen met de UZA foundation
> Meer

V

La Vague vzw

Begeleidingsdienst en gezinsopvang voor gehandicapte kinderen en volwassenen
> Meer

VIA Don Bosco vzw

Socio-economische ontwikkeling van minder begunstigde bevolkingsgroepen bevorderen via
vorming van jongeren en volwassenen
> Meer

Viva Salud vzw

Samen sterk voor gezondheid
> Meer

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw
100% voor een menselijk asielbeleid
> Meer

Voix Libres vzw

Onderwijs en opleiding voor kwetsbare kinderen in Bolivia, die in de gevangenissen, op de
straat en op vuilnisbelten leven, en het uitroeien van kinderarbeid in de mijnen van Potosi.
> Meer

W

Wagenschot (pedagogisch centrum) vzw

Begeleiding, behandeling en onderwijs op maat voor jongeren met gedrags- en emotionele
stoornissen, al dan niet in combinatie met een mentale beperking.
> Meer

WAPA International (WAR-AFFECTED PEOPLE’S ASSOCIATION)

WAPA ondersteunt kleine lokale organisaties bij de re-integratie van oorlogsslachtoffers in
gebieden waar lange tijd een conflict gewoed heeft
> Meer

