
 
 

asbl Edukado vzw – Harenberg 43, 1130 Haren –www.edukado.be - info@edukado.be 
Tel. +32 485 376 032 – IBAN BE28 0015 1911 9020 

 

 

UITBESTEDING VAN DE BOUW VAN  

EEN CONSTRUCTIE IN HET ZUIDEN 

 

 

 

Projectoproep  

 

 

 

Aanvraagformulier  

 

 

DEADLINE INDIENEN: nog te bepalen door covid-19 crisis 

We raden u aan om eerst het document ‘Toelichting aanvraagformulier’ te 

lezen alvorens het eigenlijke aanvraagformulier in te vullen.  

Gelieve dit aanvraagformulier vervolgens ingevuld naar andy@edukado.be 

te sturen. 

 

 

 

Naam van de aanvragende 

organisatie: 

 

Aantal bijlagen (+ omschrijving)  

 

 

  

mailto:andy@edukado.be
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1 De organisatie 

1.1 Algemeen (indien de organisatie over statuten beschikt, gelieve deze in 

bijlage te voegen) 

Naam van de organisatie  

Ondernemingsnummer:  

Juridisch statuut  

Oprichtingsdatum   

Gemachtigd om fiscale attesten 

af te leveren 

Ja/Neen 

 

(Indien “ja”, gelieve een kopie van de officiële 

erkenning in bijlage toe te voegen) 

Adres van de maatschappelijke 

zetel: 

 

Telefoonnummer  

E-mail  

Website  

Land van focus  

1.2 De contactpersoon binnen de vereniging  

Voornaam en naam:  

Functie binnen de vereniging:  

Telefoon:  

Gsm:  

E-mail:  
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2 Introductie 

De visie van Edukado is te inspireren en geïnspireerd te worden tot duurzame 

ontwikkeling, waarbij de focus komt te liggen op onderwijs.  

Om dit waar te maken steunt Edukado jaarlijks een project van een Vlaamse 4de pijler 

door een constructie te “schenken” die belangrijk is voor de verderzetting of 

uitbreiding van het project van die vzw. De organisatie die door Edukado wordt 

gekozen kan genieten van een samenwerking over één academiejaar tijdens hetwelk 

een groep studenten uit het hoger onderwijs geld inzamelt. Tijdens de zomer gaan ze 

dan ter plaatse het gebouw neerzetten in samenwerking met de lokale bevolking. De 

nadruk op dat laatste is voor Edukado essentieel, aangezien de missie van de 

organisatie veel meer impliceert dan louter de constructie. We streven immers ook 

naar interculturele uitwisseling, waarbij onze studenten en de lokale bevolking de kans 

krijgen hun culturen, tradities, overtuigingen en zo veel meer met elkaar te delen.  

Concreet betekent dit dat de bouw van het desbetreffende onderwijs-gerelateerd 

project zowel een doel is om te komen tot sociaal duurzame ontwikkeling en 

tegelijkertijd een middel vormt om werk te maken van wereldburgerschap in deze 

geglobaliseerde wereld. 

Projecten die in aanmerking komen dienen bijgevolg enigszins met educatie te maken 

te hebben. Voorrang zal gegeven worden aan klaslokalen. Verder dient het gebouw 

niet groter te zijn dan 100m² met een budget van ongeveer 12.000 EUR. Let op: Dit 

budget omvat zowel de constructiekosten als de verblijfskosten van de studenten.  

3 Het project en haar relevantie 

Wat is de meerwaarde van het onderwijs gerelateerd bouwproject voor de lokale 

bevolking op korte alsook lange termijn? Waar ligt de nood? Specificeer ook op welk 

deel van de bevolking het project zich richt en hoe deze meerwaarde wordt 

gerealiseerd. 

 

Wat is de meerwaarde van het onderwijs gerelateerd bouwproject voor de Edukado 

studenten en hoe wordt deze gerealiseerd? 
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Beschrijf het onderwijs gerelateerd bouwproject. Ter herinnering: deze mag max. 

100m² grondoppervlakte hebben en betreft een gelijkvloers constructie. 

 

Hoe gaat de lokale bevolking bij het onderwijs gerelateerd bouwproject betrokken 

worden? 

 

 

4 Noord – Zuid partnerschap 

Wat is de missie en visie van de lokale partner en hoe draagt het onderwijs 

gerelateerd bouwproject daartoe bij? 

 

Wat is de missie en visie van de aanvragende organisatie en hoe draagt het onderwijs 

gerelateerd bouwproject daartoe bij? 
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Wat is de meerwaarde van de bestaande Noord-Zuid relatie voor beide partijen, op 

korte alsook lange termijn? 

 

Wat is reeds gerealiseerd (korte historiek) en wat was uw rol hierin? Hoe was de 

lokale bevolking bij deze projecten betrokken? Vermeld hier ook hoe de band met de 

lokale partner is ontstaan en of u al ter plaatse bent geweest. 

 

Omschrijf de financiële werking. Komt de financiële inbreng volledig van het Noorden, 

of is er ook inbreng van de lokale bevolking? 

 

5 De situatie ter plaatse 

Heeft men een bouwvergunning nodig om de constructie neer te poten? Indien ja, 

werd deze al aangevraagd? Indien nee, hoe lang op voorhand dient deze te worden 

aangevraagd? 

 

Hoe gaan de studenten kunnen bijdragen aan het bouwproject? 
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Hoe zijn de weersomstandigheden tijdens de zomermaanden (juli-augustus)? Wat zal 

de invloed ervan zijn op de bouw?  

 

Hoe veilig is het gebied waar de studenten twee maanden moeten verblijven? In welke 

mate stemmen uw ervaringen overeen met het reisadvies van Buitenlandse Zaken?  

 

Beschrijf de bereikbaarheid van de bouwsite (reisduur van dichtstbijzijnde grootstad, 

transportmiddelen, …).  

 

Omschrijf de dichtstbijzijnde medische infrastructuur. 

● Dokters, ziekenhuizen, … 

● Bereikbaarheid: hoe lang duurt het om er te geraken? Met welke 

transportmiddelen? 

 

 

Kan men zorgen voor een kosteloos verblijf voor de studenten tijdens de twee 

zomermaanden (bij de lokale mensen thuis, in een kamer die vrijgemaakt wordt, 

enz.…)? Indien niet, hoe zal het verblijf bekostigd worden? 

 

Omschrijf de lokale omstandigheden op gebied van hygiëne, verblijf & eten.  
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