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Bij CANIDREAM bereiken we jaarlijks meer dan 2000 
jongeren, waarvan 500 jongeren actief meedoen aan onze 
programma’s. Een groot deel van de jongeren die 
meedoet aan onze programma’s blijft aangesloten bij 
CANIDREAM en kunnen vervolgens andere jongeren 
inspireren om dezelfde talent- en zelfontwikkeling journey 
door te gaan. 

CANIDREAM heeft zijn zwaartepunt in Delft, maar voert 
programma’s uit door heel het land, samen met partners 
als gemeentes, fondsen, bedrijven en 
scholen/kennisinstituten.

CANIDREAM is een sociaal-culturele instelling en heeft 
als doel om met behulp van sport, cultuur en techniek 
het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van jongeren 
in de kwetsbare tienerjaren te vergroten. 

Onze interventiemethodiek bestaat uit het inzetten van 
rolmodellen, het bijbrengen van 21e -eeuwse vaardigheden 
en het dienstbaar zijn aan de maatschappij. Wij vergroten 
de sociabiliteit, de toekomstbestendigheid en de 
bewustwording van eigen gedrag. 

CANIDREAM kent 4 verschillende takken, die een beeld 
geven van het soort projecten dat we uitvoeren. Hieronder 
lichten we deze kort toe: 

YOUTH1. STUDIO2.
COMMUNITY
ART3. PRODUCTIONS4.

4
JAAR ACTIEF

10
TRAINERS

20
VRIJWILLIGERS

2000
JONGEREN

35+
PARTNERS
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Foto: H3C



Canidream

De ambitie van CANIDREAM is het bestrijden 
van sociale ongelijkheid. Door te focussen op 
talentontwikkeling van kwetsbare jongeren 
tussen 12 – 27, vergroten wij hun veerkracht en 
weerbaarheid om verleidingen te weerstaan. 

Kortom, inzetten op 
jeugdpreventie en -participatie. 

Missie CANIDREAM

CANIDREAM wil dé veilige haven zijn waar jongeren altijd zichzelf 
durven te zijn. Een plek waar er in je wordt geloofd, een plek die de 
oprichters van de stichting als jongeren graag zelf in hun omgeving 
hadden willen hebben. Het is de missie van CANIDREAM om 
jongeren die in bovengemiddeld kwetsbare omstandigheden leven, 
fit for the future te maken. We leren hen hun talenten te 
ontwikkelen, groter te denken, dat falen leren is en dat je samen 
verder komt dan alleen. Op een tweede plan leren wij de wereld over 
deze jongeren. Ze zijn er en er is ruimte nodig voor hun geluk en 
toekomst. Daar bouwt CANIDREAM samen met zijn partners aan. 
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Artwork: Diamond Raven



BASI — Becoming A Social Innovator

BASI is een Maatschappelijk Diensttijd Traject (MDT), waarin 600 jongeren uit heel het land 
kennis maken met verschillende sectoren (ICT, Zorg, Sport, Fashion, Cultuur en Media) en 
ze een 21e-eeuwse skillset meekrijgen. Jongeren volgen workshops en excursies die 
aansluiten bij hun behoeften. BASI is een landelijk traject, maar wordt uitgevoerd door 
lokale groepen van 20 jongeren per tranche. Op die manier is BASI passend voor de 
specifieke jongeren die het traject volgen. 

BASI Eindgala

Het BASI-traject wordt afgesloten met het BASI eindgala, een 
theaterproductie van CANIDREAM in samenwerking met Theater 
De Veste. Tijdens het eerste gala in september jl. zijn beelden 
gemaakt en vertoond van de projecten die de jongeren hebben 
uitgevoerd en werd de Social Innovator Award ter waarde van €400 
uitgereikt aan het team dat de meeste impact heeft gemaakt. De 
professionele jury bestond uit Jacqueline de Jager (directrice van 
MDT), Ester Gould (Documentairemaker) en Hicham Shatou (CEO 
van LeQuest). Het gala werd compleet gemaakt door speeches van 
CANIDREAM-directeur Glenn Weisz en burgemeester van Delft 
Marja van Bijsterveldt; en optredens van bekende artiest Philly Moré, 
een breakdance performance van House of Styles en een 
motivational speech van Jörgen Raymann. 

MDT wordt gefinancierd vanuit Ministerie van OCW en VWS. CANIDREAM is als adviserende partij betrokken bij 
meerdere werkgroepen (o.m. duurzame financiering, impact management) van het Ministerie om MDT duurzaam in 
het maatschappelijke veld te kunnen borgen. 

BASI Leidschendam-Voorburg, de winnaars van de juryprijs.
Foto: Alyssa van Heyst

#livestream #theaterproductie #online content  
#sociale impact #MDT

#advies #Gemeente Delft #Ministerie OCW / VWS #Impact monitoring #Financiering

#zelfontwikkeling #sport #cultuur #sociale impact #MDT #Gemeentes #Ministerie OCW/VWS 
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www.basi-mdt.nl

1. YOUTH

“BASI betekent voor 
mij een kans om jezelf 
te kunnen ontwikkelen”
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BASI betekent voor 
mij dat ik 

mij in een leuke groep kan

ontwikkelen en iets m
oois kan

betekenen voor a
nderen 

Als ik aan BASI denk, voel ik me

gemotiveerd om mijn dromen na te gaan! 

Ik wil dingen ondernemen en het liefst 

gelijk stappen maken naar het volgende doel, 

hier leer je
 gewoon om niet bang te zijn om je 

dromen niet alleen maar dromen te laten 

zijn. Dat betekent BASI voor mij!

BASI is v
oor m

ij een
 goede

plek om over
 negatiev

e

gedachtes te
 kunnen praten

BASI is voor mij een plek waardoor ik sterker in
mijn schoenen ben gaan staan

BASI betekent voor 
mij mijn beste zelf 

tegemoet komen!

BASI betekent uit een goed
hart iets voor een ander doen

en jezelf laten groeien...

BASI betekentvoor mij meer sociaal zijn met andere mensenen kunnen leren van anderen

BASI betekent voor mij een plek om je creatief te kunnen uiten

BASI betekent 

voor mij een 

kans om jezelf 

te kunnen 

ontwikkelen

BASI is voo
r 

mij dromen 

waar maken

BASI is voor mij connectie maken met 
anderen

BASI
betekent voor
mij dromen

waar maken! 

Door 
dit 

te d
oen

 

ben i
k ge

motiv
eerd

 

om mee m
et s

port

te d
oen

BASI betekent
 voor mij…. 
Gelijkheid

BASI betekent

 voor m
ij nieuwe dingen

leren en met nieuwe 

dingen leren omgaan

Dat ik me sociaal kan ontwikkelen ende nieuwe dingen in het leven ervaar en ga zien

BASI betekent voor mij 

dat ik meer voor andere 

mensen kan doen

BASI betekent

voor mij positiviteit

BASI
betekentvoor mijblijheid!

“

BASI is voor mij gezelligheid

BASI 
is voormij rust 

BASI

betek
ent 

voor
 mij

team
work

BASI

betekent voor m
ij

samenwerken 

Door dit te doen heb 

ik respect gekregen 

voor anderen



CANIDREAM/YourMic Studio

In de CANIDREAM/YourMic Studio kunnen jongeren kosteloos studio-tijd 
reserveren zodat ze in een veilige omgeving hun muziek kunnen opnemen. 
Periodiek worden workshops georganiseerd om de muzikale en 
audiovisuele ontwikkeling van de jongeren te stimuleren.

Jongeren krijgen in de studio de kans om hun talenten en vaardigheden te 
ontwikkelen, community te vormen en gezamenlijk muziek uit te brengen.

#muziek #podcast #zelfexpressie #workshops

De CANIDREAM/YourMic Studio in Delft.

Foto: Edi Schmidt ST
U
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www.canidream.nl/studio

2. STUDIO



#sociale impact #kunst 
#community #buurtparticipatie

Streetart in de wijk Buitenhof.

Foto: Tymon de Laat

NOBIS

NOBIS is een Community Art project in de Delftse 
krachtswijk Buitenhof. In samenwerking met bewoners 
en studenten van de TU Delft is kunst ingezet om de 
identiteit, verfraaiing en sociale cohesie in de buurt te 
bevorderen.

Gerenommeerd kunstenaar Tymon de Laat heeft het 
Kunstwerk “La Perla” gemaakt, een muurschildering in 
het hart van de wijk de omgeving verrijkt met een blik 
op de toekomst. “La Perla” (De Parel) heeft ook de 
prestigieuze Le Comte-publieksprijs gewonnen van de 
Delft op Zondag.

NOBIS gaat in 2022 van start met het ontwikkelen van 
een “kunstroute” door Delft.
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www.nobisdelft.nl

3. COMMUNITY ART



4.1 YourMic

YourMic is de “Corona-Innovatie” van CANIDREAM 
om jongeren ten tijde van de maatregelen online te 
blijven bedienen. YourMic is een online Instagram 
competitie voor jong, muzikaal talent en maakt de 
deelnemers via workshops van professionals wegwijs 
in de muziekindustrie. 

Online sturen jongeren hun video in, waarna de 
“Chosen16” worden geselecteerd door een 
professionele jury voor een knock-out race. Wekelijks 
wonen zij exclusieve masterclasses bij en krijgen ze 
opdrachten mee om hun muzikaliteit te ontwikkelen. 
Hun content plaatsen ze op de YourMic Instagram 
pagina, waarna de jury en ook de community bepaalt 
wie doorgaat en afvalt. 

De finale van YourMic is een semi-grote productie in 
samenwerking met Theater de Veste. Maximale 
engagement wordt gecreëerd via livestream en 
publieksstemmen voor een publieksprijs. De 
juryleden bepalen uiteindelijk wie de hoofdprijs wint.

De Rotterdamse rapper Rocher was de winnaar van 
de YourMic 2021. Hij won als hoofdprijs een 
professionele videoclip ter waarde van €1000,- en een 
optreden bij FunX. 

Rocher, de winnaar van de YourMic competitie in 2021.

#muziek #talentontwikkeling
#onlinecontent #livestream #theaterproductie
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www.yourmic.nl

4. PRODUCTIONS



TALENT ALBUM CLIP

OPTREDENSRELEASE PARTY

#muziek #rolmodellen #talentontwikkeling
#zelfontwikkeling#inspiratie #documentaire

4.2 Writers Camp

De schrijverskampen van CANIDREAM combineren 
muzikale vorming met zelfontwikkeling van de 
deelnemers. Ooit in 2019 gestart, sindsdien een jaarlijks 
terugkerend programma in het aanbod. In 2019, tijdens 
de “Campfire Talks”-editie staat “Speaking Truth” van 
de deelnemers centraal: 4 maanden lang komen er 15 
jongeren uit het hele land bijeen in Delft die rondom 
een kampvuur met rolmodellen in gesprek gaan over 
dromen en ambities. De rolmodellen variëren van 
topartiesten, ex-gedetineerden, politieagenten en 
ondernemers. De opgedane inzichten uit de dialogen 
vertalen ze naar teksten voor de “Speaking Truth EP” 
die ze maken. 

Jongeren uit het hele land kunnen elkaar ontmoeten 
rondom hun passie, zich verbinden en een 
ontwikkelingsreis doorlopen waarbij ze zich 
ontwikkelen van talent naar album naar clip naar 
releaseparty naar optredens. 
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Tijdens de Writers Camp: Speaking Truth Edition.
Foto’s: Gerben Quist

www.canidream.nl/campfire-talks



4.3 CANIDREAM Politics

Het CANIDREAM Youth Panel — een team van lokale 
jongeren die onder begeleiding van CANIDREAM 
hun zelfbedachte projecten kunnen uitvoeren — 
heeft in aanloop naar de tweede kamer-verkiezingen 
van maart 2021 een online campagne uitgerold met 
als doel om jongeren uit de omgeving bewuster te 
maken van het feit dat er verkiezingen waren en dat 
het belangrijk is dat jongeren ook stemmen.

De campagne bestond uit het op Instagram 
uitlichten van standpunten van de 13 grootste 
politieke partijen die relevant zijn voor jongeren. Ook 
zijn drie CANIDREAM jongeren de straat op gegaan 
in Delft om te vragen wat jongeren vinden van 
politiek. Lokale politici, waaronder de burgemeester 
van Delft — Marja van Bijsterveldt — hebben daar op 
hun beurt weer op gereageerd in een reactievideo. 

Ook in 2022 zal CANIDREAM Politics weer 
terugkeren, in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen.

#sociale impact #zelfontwikkeling #online content
#podcast #campagne

4.4 CANIDREAM TV

In 2022 lanceren wij ons nieuwe concept “CANIDREAM 
TV” waarmee we door middel van aantrekkelijke 
campagnes jongeren het podium geven om content te 
maken en te delen.

In het vooruitzicht staan inspirerende podcasts, landelijke 
campagnes om bewustwording te creëren over 
maatschappelijke problemen die jongeren aangaan en 
een documentaire.

#sociale impact #zelfontwikkeling #online content
#podcast #campagne
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Workshop & Demonstratie gegeven door wereld kampioen Noa Diorgina.

Foto: Koos Bommele

www.canidream.nl

www.canidream.nl
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NOBIS wint Le-Comte Prijs (Delft op Zondag)

Grand opening La Perla van NOBIS (AD)

YourMic Finale (Delft op Zondag)

BASI Delft (Delft op Zondag)

BASI Eindgala (Delft op Zondag)

Freerun workshop Noa Diorgina (Delft op Zondag)

www.ad.nl/delft/kunstproject-la-perla-in-wijk-buitenhof-maakt-indruk-een-beetje-zoals-belfast-maar-dan-liever~a2e91abd/

www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/94180/winnaars-le-comteprijs-2020-

www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/94535/eerste-editie-yourmic-voor-jonge-talenten-groot-succes

www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/94226/maatschappelijke-impact-door-jongeren-met-basi

www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/95047/samen-trots-op-basi-feest

www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/94746/-plaats-helden-op-een-podium-en-creeer-daarmee-nieuwe-helden-

5. IN DE MEDIA
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www.youtube.com/channel/UC7iZxSudn_MPbmJHf0TpSAA

www.canidream.nl

www.instagram.com/canidream_

www.facebook.com/CANIDREAM015

www.linkedin.com/company/canidream


