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PROFO vzw

 Ondersteuningsprojecten voor jongeren in onderwijs (en daarbuiten)

 Rust, structuur, ondersteuning en succeservaringen in persoonlijk traject

 Ervaringsleren: 

 samples uit de praktijk van het dagelijkse leven

 Divers: inspelen op verschillende ondersteuningsbehoeftes

 Leermomenten creëren en toekomst kickstarten



Historiek en doelstelling E17

 Vervallen basisschooltje te Beaucarnestraat 17, Ename (Oudenaarde)

 Directeurs PROFO vzw – GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

 2014: 50.000 euro subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen

 Fonds Platteland Plus

 Doelstelling: met onze jongeren een leuk, veilig ontmoetings/buurtcentrum 

creëren waar zowel zijzelf als het lokale verenigingsleven de vruchten van 

plukken. 

 Vier klaslokalen, speelplein, tuin

 2019: afronding project (formeel)

 Toekomst..?



Methodiek en succesfactoren E17

 Participatief: 

 Buurtbevraging verwachtingen en vereisten

 Feestzaal, werkatelier, opslagplaats, fietsatelier, petanque, interactieve tuin 

 Betrokkenheid van lokale experts, verenigingen en bedrijven

 Duurzaam: upcycling, biodiversiteit tuin

 Toegankelijk: aanvullende fondsenwerving Streekmotor 23 van 4000 euro

 Samenwerking vzw Heuvelheem: steun- en rustpunten, mobiele ramps, 
rolstoelvriendelijk pad 

 Leermogelijkheden jongeren

 Sociale en technische vaardigheden

 Proeven en netwerken: arbeidsattitudes, elektriciteit, schilderen, houtbewerken, 
poetsen, tuinieren…

 Succeservaringen! 



Resultaten E17

 Benedenverdieping: 

 Ontmoetingsruimte met bar en gezellige zithoek

 Werkatelier

 Bovenverdieping: Opslagruimte Feestcomité Ename en Jeugdtheater 

Litoziekla

 Puin ruimen en afval sorteren

 Plafond herstellen

 Verf afschuren en opnieuw 
verven

 Elektriciteit heraanleggen

 Bar installeren

 Versieringen aanbrengen

 Meubilair maken en verzamelen

 Oude WC’s slopen en nieuwe 
WC’s installeren

 Petanquebaan aanleggen

 Afdak slopen en nieuw afdak 
installeren

 Tuin aanleggen en onderhouden







Resultaten E17

 Speelplaats: Nieuw afdak met zithoek, fietsatelier, nieuwe toiletten, 

petanquebaan. 

 Tuin: kippenren, moestuin, avonturenspeeltuin, tribune voor 

toonmomenten, picknickplaats, ecoperkjes
 Puin ruimen en afval sorteren

 Plafond herstellen

 Verf afschuren en opnieuw 
verven

 Elektriciteit heraanleggen

 Bar installeren

 Versieringen aanbrengen

 Meubilair maken en verzamelen

 Oude WC’s slopen en nieuwe 
WC’s installeren

 Petanquebaan aanleggen

 Afdak slopen en nieuw afdak 
installeren

 Tuin aanleggen en onderhouden











Gebruik en toekomst E17

 Gebruikers: 

 Feestcomité Ename (opslag)

 Jeugdtheater LITOZIEKLA*vzw (opslag en repetitie)

 Vzw Heuvelheem (evenementen, buitenactiviteiten)

 NOX.X Festival (bar, theater, logistiek)

 Feeste t’ Ename (bar, logistiek)

 Lokale verenigingen (op vraag)

 PROFO vzw (atelierwerking)

 Bernardustechnicum (tuinatelier)



Gebruik en toekomst E17

 Eindigend verhaal: nuttige besteding tot aan verkoop

 Intussen verkocht aan bouwonderneming

 Gesprekken lopen voor gebruik tot 2024

 Tien jaar aan waardevolle praktijkervaring voor onze jongeren en leuke 

alternatieve, creatieve plek voor het lokale verenigingsleven! 



Vragen?



Bedankt voor jullie aandacht! 

Zelfgemaakt wervingsfilmpje van onze jongeren: 

https://www.youtube.com/watch?v=5KjXt88sfys&ab_channel=PROFOvzw

https://www.youtube.com/watch?v=5KjXt88sfys&ab_channel=PROFOvzw

