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Persbericht:
Belvas wint Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2013
BRUSSEL 11/06/2013 – Fairtradechocolaterie Belvas uit Henegouwen is de laureaat
van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2013. Het sociale
tewerkstellingsproject van hotel Het Roodhof (West-Vlaanderen) krijgt een eervolle
vermelding. Sinds 2007 zet de Stichting voor Toekomstige Generaties (STG) ieder jaar
Belgische organisaties in de kijker die duurzame ontwikkeling dagelijks in de praktijk
brengen. De prijsuitreiking vindt vanavond plaats in Brussel.

Belvas, pionier voor duurzame ontwikkeling
Acht jaar geleden was Belvas een van de weinige bedrijfjes voor eerlijke chocolade in Europa.
De kwalitatief hoogstaande chocolade draagt ondertussen zelfs het Fairtrade-label, waardoor
consumenten er zeker van kunnen zijn dat de boeren uit het Zuiden een eerlijke prijs krijgen voor hun
grondstoffen. Bovendien zijn de producten van Belvas ook bio. Om de ecologische voetafdruk van het
productieproces te verminderen, worden kosten noch moeite gespaard. “We hechten er enorm veel
belang aan dat onze groei voortkomt uit eerlijke handel”, aldus directeur Thierry Noesen.
“Belvas legt een accent op de drie P's (People, Planet, Profit) in de hele keten: vanaf de inning van de
grondstoffen tot het uiteindelijke product bij de consument komt”, aldus Bernard Mazijn (UGent),
voorzitter van de finalejury. “Het bedrijf steunt hierbij onder meer op biologische, ecologische en
fairtradelabels.” In de finalejury zetelen gerenommeerde leden uit diverse sectoren: Sabine Denis
(Business & Society), David Gabriel (Terre), Sophie Brems (RTBF), Philippe Mertens (AVCB/VSGB),
Jan Bosteels (journalist), Patrick Torfs (Schoenen Torfs) en twee vertegenwoordigers van de jonge
generaties: Christophe Meurrens en Caroline Hollela.
Een foto van de winnaar vindt u in bijlage. Meer informatie: Thierry Noesen (directeur Belvas),
tel. 068/33.77.46, thierry.noesen@belvas.be. Een foto van de prijsuitreiking is vanaf 11 juni 20u
online beschikbaar via deze link.

Eervolle vermelding voor hotel Het Roodhof
De jury benadrukt dat er “zowel in de reguliere als de sociale economie schoolvoorbeelden zijn van
ondernemingen die het pad naar duurzame ontwikkeling voor de toekomstige generaties effenen”.
Daarom is er ook een eervolle vermelding voor het sociale tewerkstellingsproject van hotel Het
Roodhof, in samenwerking met de vzw Loca Labora. Het Roodhof is niet alleen een volwaardig
tweesterrenhotel in het Brugse Ommeland, maar ook een sociaal tewerkstellingsproject voor een
dertigtal personen die (nog) niet op de klassieke arbeidsmarkt terecht kunnen. Het hotel biedt hen
daarbij omkadering en groeikansen.	
  
Naast de juryprijs wordt ook een publieksprijs uitgereikt. De vzw Les Grignoux, die alternatieve
filmhuizen uitbaat in Luik, behaalde in een onlinepoll de meeste stemmen.
Meer informatie over de selectieprocedure van de Grote Prijs vindt u hier.

	
  

Grote diversiteit finalisten
Opvallend in deze editie was de diversiteit van de elf initiatieven die de finale haalden. De overige acht
zijn AgricoVert, een landbouwcoöperatie (Waals-Brabant); La Droguerie Sociale et Écologique, atelier
van het Rode Kruis (Brussel); Schmitz Digital Printing, digitale drukkerij (Namen); Le Trusquin,
opleidingen in ecologisch bouwen (Luxemburg); CATAPA, Noord-Zuidmobilisering rond de
mijnbouwproblematiek (Oost-Vlaanderen); Melotte, digitale 3D-productie van tandheelkundige
producten (Limburg); Nnof, Nearly New Office Facilities (Vlaams-Brabant); en Velt, collectieve
ecologische moestuinen (Antwerpen).
Meer informatie over de 11 finalisten vindt u hier.

Over de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties
De Grote Prijs voor Toekomstige Generaties is dit jaar aan haar zevende editie toe. Het initiatief is
ondertussen een referentie op het vlak van duurzame ontwikkeling. “De Stichting voor Toekomstige
Generaties wil meewerken aan een wereld waar de toekomstige generaties welkom zijn”, zegt Benoît
Derenne, directeur van de Stichting. “Daarom zet ze samen met haar partners positieve en heel
concrete initiatieven in de kijker die duurzame ontwikkeling dagelijks in de praktijk brengen. Ons doel
is dat ze als voorbeeld en inspiratie dienen voor anderen.”
Meer informatie over de Grote Prijs op www.gp-toekomstigegeneraties.be.

Over de Stichting voor Toekomstige Generaties
De Stichting voor Toekomstige Generaties is een onafhankelijke, pluralistische stichting van openbaar
nut, die zich sinds haar ontstaan in 1998 inzet voor een leefbare wereld voor de toekomstige
generaties. Ze steunt op verschillende manieren duurzame initiatiefnemers en projecten.
Meer informatie over de Stichting voor Toekomstige Generaties op www.stg.be.
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