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Resultaten filtreren

Zoekresultaten afdrukken

Materiële noden

125 organisaties gevonden

Materiële noden

Zoekuniversum : organisaties die materiaal nodig hebben
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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

ADO Icarus vzw

Ondersteuning van personen met een zware fysieke handicap die zelfstandig willen wonen.

% overheidssubsidies

> Meer

0%
100%

Vestiging
Vestiging

Postcode
Postcode

Akindo vzw

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

Alba vzw

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

ALISES asbl

Alises biedt psycho-sociale begeleiding, mentale gezondheidszorg en andere hulp aan
jongeren.
> Meer

Amarrage vzw

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

Les Amis de Chèvrefeuille vzw

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

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

ArmenTeKort vzw

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

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

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 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

BOKS vzw

Belgische Organisatie voor Kinderen en Volwassenen met een Stofwisselingsziekte
> Meer

Bollé Bollé vzw

Kleinschalige en duurzame en ontwikkelingsprojecten in Tanzania
> Meer

C

C-Dienst vzw/Compagnons Dépanneurs asbl

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

Casa Di Mauro vzw

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

Child Focus, stichting van openbaar nut

Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen
> 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

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

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

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

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

Dynamo International vzw

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

Défi Belgique Afrique (DBA) vzw

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

E

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

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

H

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

INDAH

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

Inloopteam De Viertorre vzw

Ondersteuning van kansarme zwangere vrouwen en kansarme gezinnen
> 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

K

KAB vzw - LEA asbl

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

Keten van Hoop België ivzw

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

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

Levensadem vzw

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

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

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

Nos Oignons vzw

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

O

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

Oscare vzw

Nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens
> Meer

Osjosma vzw

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

P

Parrain-Ami vzw

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

't Pasrel vzw

Onthaal en opvang van jongeren (0 tot 18 jaar) in een problematische opvoedingssitautie
> Meer

La Passerelle vzw

Residentiële nachtopvang en begeleid wonen voor personen met een handicap
> 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

Pinocchio vzw

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

R

Resto du Coeur Liège

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

Salvatoriaanse Hulpactie vzw

Fondsenwerving en kledinginzameling ter ondersteuning van structurele projecten
> Meer

Le Sampan vzw

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

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

Solidarcité vzw

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

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

Tonuso vzw

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

Toontje vzw

Toontje wil de roep van mensen in armoede voor een beter en menswaardiger leven
versterken.
> Meer

Touché vzw

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

De Touter vzw

Integrale Jeugdhulpverlening
> Meer

U

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

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

