


Welkom

Wie ben ik? Waar gaan we het over hebben?
 

 

 

 

 
 
 
 
- aandacht voor cultuureducatie in deze aanpak
 
 
Ruimte om…
Te zijn (publiek)
Te leren (Toestand academy: piratenradio, build your onwn soundsystem
Te ondernemen
- samenwerking met jongeren.
 
 
 
Wij naar de jingeren
De jongeren naar ons

 

- het is in deze tijden voor de deelnemers ook interessant om te horen hoe je je werking aan corona hebt 
aangepast. Het is niet de bedoeling dat alle sessies rond het coronaproof maken van je werking draaien, maar 
het is natuurlijk interessant om het wel mee te nemen in je verhaal.
 
 
Internationaal: principes https://vimeo.com/user58276362
Rond 18min
 
Principes:
Spontaan
Niet gestroomlijnd, al helemaal niet in de communicatie (l’esthétique du brol)
Rol van de jeugdwerker: samen op ontdekking
Alternatief
Horizontaal
Feestelijk
https://www.youtube.com/watch?v=GM-L8QC_q6Y&feature=emb_logo
 
 
 
meertalig
doen!
Directe actie link met anarchisme
 
Slide corona
 
- na je uitleg, is er ruimte voor het stellen van vragen? Voorzie jij zelf graag nog iets interactiefs daarna?
 

 

 

 

-Filmpje leegstond met vraag eraan gekoppeld

 

-samen vijf vragen beantwoorden

 

-stemmen met bolletjes en post-its

 

 

https://vimeo.com/user58276362
https://www.youtube.com/watch?v=GM-L8QC_q6Y&feature=emb_logo




DIY
chat:

wie ben je en welke drie woorden associeer je met 

leegstand en tijdelijke bezetting?

 



Tijdelijke bezetting, 
duurzame verbindingen

 

http://www.youtube.com/watch?v=M6omxlwuBXI


be - take part - undertake
create - express – meet

socialize – experiment – learn – fail

especially to fail & to learn even more

MISSION



building bridges – be inclusive – stimulate dynamics – right of existence

VISION



BRUSSELS





ALLEE DU KAAI





aanpak van Toestand met 'Spontane Actie Zone'
Allee du Kaai is een ‘Spontane Actiezone’ aan de Havenlaan / Materialenkaai in 

de Noordwijk in Brussel. Het is een tijdelijk project van vzw Toestand in opdracht 

van Leefmilieu Brussel. Door leegstaande en verlaten ruimtes om te bouwen tot 

tijdelijke sociaal-culturele centra wil Toestand deze ‘verloren’ ruimte beschikbaar 

stellen voor kleine initiatieven met bijzondere plannen, ongeacht hun kapitaal. 

Omdat we laagdrempeligheid en sociale insluiting hoog in ons vaandel dragen, 

zijn alle activiteiten aan vrije bijdrage. Ooit was Allee du Kaai een verzameling 

leegstaande loodsen, nu is het een ontmoetingsplek. Voor de ene is het een 

zeefdrukatelier, voor de andere een skatepark, een fietswerkplaats, … Kortom, 

Allee du Kaai is een levendige plek waar uiteenlopende sociale, artistieke en 

sportieve activiteiten plaatsvinden. In de nabije toekomst zal Allee du Kaai plaats 

ruimen voor een nieuw groot stadspark. Maar tot die tijd blijven we verder 

bouwen aan een plek waar iedereen welkom is, waar ontmoeting, persoonlijke 

beleving en groei, centraal staan.









Wat is cultuureducatie 
binnen Toestand

Ruimte om…
Te zijn (publiek)

Te leren (Toestand Academy: piratenradio, Build Your Own Soundsystem)

Te ondernemen (Graines De Bazar)





Wat is cultuureducatie 
binnen Toestand

Ruimte om…
Te zijn (publiek)

fotoshoots, open mic, jam, expo’s, ...



















Wat is cultuureducatie 
binnen Toestand

Ruimte om…
Te leren

Toestand Academy

Radio, Build Your Own Soundsystem, Snack Attack Soul Activism 

book club, Space club, zeefdrukatelier, juwelen maken, rocket 

stove bouwen, wip wap















voor iedereen door iedereen
 

Wij naar de jongeren
De jongeren naar ons









Wat is cultuureducatie 
binnen Toestand

Ruimte om…
Te ondernemen
gym bouwen
hot dog factory
webserie
kledinglabel
radio kwistax

http://www.youtube.com/watch?v=GM-L8QC_q6Y






Principes
1. Spontaan
2. Niet gestroomlijnd, al helemaal niet in de communicatie (l’esthétique du 

brol)
3. Rol van de jeugdwerker: samen op ontdekking, amator style
4. Alternatief
5. Horizontaal en participatief
6. Feest
7. Meertalig
8. Doen!
9. Directe actie (link met anarchisme)

 
 
 

 





SPONTAAN





NIET GESTROOMLIJND









ROL VAN DE 
JEUGDWERKER





ALTERNATIEF







FEEST













HORIZONTAAL 
&PARTICIPATIEF



DOEN!







DIRECTE ACTIE





MEERTALIG



INTERNATIONAL





principes in de praktijk
Internationaal project

principes https://vimeo.com/user58276362

0-5 minuten
16-19
27- einde

daarna pauze

 
 
 
 

 

https://vimeo.com/user58276362


breakout rooms
hoe zie je de principes in de praktijk van Toestand vertaald?

welke gelijkaardige principes hanteer je zelf of net niet?









Tenslotte

 

I Like | I Wish | I Wonder





I Like 



I Wish



I Wonder


