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De burgerbeweging Ringland (Antwerpen)
Laureaat
Van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2015
05/10/2015 – Ringland – een inspirerende beweging van burgers die zich organiseerden om een
alternatief mobiliteitsplan voor te stellen voor Antwerpen – is laureaat van de Grote Prijs voor
ste
Toekomstige Generaties 2015. Deze nationale prijs – waarvan dit jaar de 8 editie plaatsvindt –
beloont initiatieven die dagelijks duurzaam te werk gaan. Het project Beestig Wijs uit VlaamsBrabant en de coöperatie Agribio uit Namen werden genomineerd.
Het burgerinitiatief Ringland: verkozen door de jury
Het burgerinitiatief Ringland werd verkozen tot laureaat 2015 van de Grote Prijs voor Toekomstige
e
Generaties uit een panel van 14 finalisten die geselecteerd waren voor deze 8 editie.
Ringland en 2 genomineerde projecten, « BeestigWijs » (Vlaams-Brabant) en de coöperatie
« Agribio » (Provincie Namen) namen hun prijs in ontvangst tijdens de prijsuitreiking die maandag 5
oktober plaatsvond in Brussel.
De jury bestond dit jaar uit 5 jonge vertegenwoordigers van de « Toekomstige Generaties » en 4
prominente personen uit het middenveld en de media (met o.a. Francesca Vanthielen en Frans De
Clerck, medeoprichter van Triodos België, langs Nederlandstalige kant – zie bijlage 1 : samenstelling
van de jury).
De criteria die door de jury gehandhaafd werden, waren: de integratie van de verschillende dimensies
van duurzame ontwikkeling in de dagelijkse werking, de maturiteit, de voorbeeldrol voor het grote
publiek en het innovatieve karakter van het initiatief.
Bart Devos, Voorzitter van de jury, en vertegenwoordiger « duurzame ontwikkeling » van de Vlaamse
Jeugdraad bij de VN legt uit: «Met zijn keuze wil de jury benadrukken wat Ringland aantoont: dat
zelfs voor complexe projecten die uiteenlopende uitdagingen aangaan, burgers zich kunnen
organiseren en een onderbouwde bijdrage kunnen leveren tot een duurzame toekomst voor
onze steden. Ringland zal zonder twijfel vele anderen weten te inspireren en tot actie aan te
zetten, het concept leent zich er ook toe om op andere projecten te worden toegepast.»
Het burgerinitiatief schuift een onderbouwd alternatief voorstel naar voren voor de reorganisatie van
de Antwerpse Ring. Bart Devos benadrukt echter: «de jury heeft dit jaar een laureaat gekozen die
raakt aan de essentie van duurzame ontwikkeling: participatie. De jury spreekt zich echter niet
uit over de inhoud van de maatregelen die Ringland voorstelt, om de eenvoudige reden dat dat
niet de doelstelling van de prijs is.»
Bijlage 2: de hele argumentatie van de jury
Ringland - Antwerpen
Ringland is een brede burgerbeweging die ontstond rond een alternatief voorstel voor de reorganisatie
van de Antwerpse Ring, dat zowel rekening hield met sociale en ecologische als economische criteria.
De beweging kan rekenen op een brede steun van vrijwilligers en sympathisanten. Het voorstel werd
voorgesteld en bediscussieerd tijdens tientallen wijkvergaderingen, vergaderingen met professionals
uit allerlei sectoren en in academische kringen. Daarnaast was onder andere de organisatie van een
festival een belangrijke pijler in de communicatie: de 25.000 deelnemers maakten zo kennis met het
project. Ringland ontving geen subsidies en bouwde zijn werking volledig uit dankzij giften of middelen
die via de eigen activiteiten gegenereerd werden. Via crowdfunding haalde de organisatie meer dan
100.000 euro op, die gebruikt werden voor studies en het inzetten van professionele expertise.
Dankzij deze burgerbeweging kreeg een voorstel van professionals én burgers een plaats op de
agenda in het debat over de reorganisatie van de Antwerpse Ring.
www.ringland.be

Beestig Wijs (Kortenaken, Vlaams-Brabant) en Agribio (Provincie Namen) genomineerd
Hoewel ze erg verschillend zijn, tonen deze twee genomineerde projecten elk op hun manier aan dat
duurzame ontwikkeling in zeer uiteenlopende sectoren een plaats kan krijgen in de dagelijkse werking.
De jury nomineerde «Beestig Wijs» (Vlaams-Brabant), een initiatief waar jongeren die met
schoolmoeheid kampen, ingezet worden bij het duurzame beheer van een hondenasiel, om zo
opnieuw hun plaats te vinden.
Naast Beestig Wijs, nomineerde de jury ook Agribio (Havelange), een coöperatie actief in de
productie, transformatie en distributie van biogranen. De jury benadrukte de voorbeeldrol van dit
initiatief, omwille van het feit dat het gaat om « een volwassen project, dat op overtuigende wijze de
verschillende dimensies van een duurzame ontwikkeling in zijn werking integreert »
Beestig Wijs – Vlaams-Brabant
Beestig Wijs werd in 2011 opgestart in Kortenaken en wil een antwoord bieden op schoolmoeheid en
schooluitval. Centraal in het initiatief staat een dierenasiel, dat tevens dienst doet als leercentrum en
zorghoeve voor jongeren die (tijdelijk) hun draai niet vinden in het onderwijs of die nood hebben aan
een flankerend aanbod. De groene omgeving, de huiselijke context en de passie voor honden bieden
een omgeving waarin jongeren hun zelfvertrouwen kunnen versterken, talenten en competenties
ontwikkelen en waarin hun betrokkenheid vergroot. Bovendien kunnen ze «levensechte» ervaring
opdoen in de context van een sociale onderneming.
www.beestigwijs.be
Agribio – Namen
Als reactie op de dramatische situatie in de landbouw, waarbij boeren overgeleverd zijn aan de grillen
van de markt, besloten zes kleine Waalse producenten zich in 2000 te verenigen in de coöperatie
Agribio. Door zelf het geproduceerde graan te bewerken en te verkopen, hoopten ze een eerlijke prijs
voor hun producten te krijgen. Agribio geeft voorkeur aan rustieke en immune variëteiten, zoals spelt,
tarwe, rogge en boekweit en eist een strikte naleving van de biologische landbouwnormen. Het graan
wordt gemalen in kleine molens, wat de kwaliteit van de bloem ten goede komt. De verkoop gebeurt
via de principes van de korte keten landbouw.
www.agribio.be
Duurzame ontwikkeling, elke dag opnieuw!
De Grote Prijs voor Toekomstige Generaties ontstond in 2007 op initiatief van de Stichting voor
Toekomstige Generaties. De prijs zet ieder jaar voorbeeldige bedrijven, verenigingen en
initiatieven op het vlak van duurzaamheid in de kijker: positieve initiatieven die de aandacht
verdienen van het brede publiek.
De overige finalisten voor de Grote Prijs voor de Toekomstige Generaties 2015 (zie ook bijlage
3 voor meer details):
§ 4AD plant een bos!, West-Vlaanderen (www.4ad.be)
§ COFCUBE, Luik (www.cofcube.com)
§ D’ici, Namen (d-ici.be)
§ Gent en garde, Oost-Vlaanderen (www.klimaat.stad.gent)
§ IMP La Providence, Luxemburg (www.implaprovidence.be)
§ La Ferme du Chant des Cailles, Brussel (www.chantdescailles.be)
§ La Fol’Fouille, Waals-Brabant (www.folfouille.be)
§ Le Moulin de Hollange, Luxemburg (www.moulindehollange.be)
§ Opzullik: Cittaslow, langzame stad, Henegouwen (www.silly.be)
§ Talea, Limburg (www.dewinning.be)
§ Wedstrijd Project Passief Duurzaam, Brussel (www.cdr-brc.be)
Meer informatie over de Grote Prijs en de beloonde projecten:
toekomstigegeneraties.be.
Meer informatie over de Stichting voor Toekomstige Generaties: www.stg.be.

www.gp-

Foto’s voor de pers: https://www.dropbox.com/sh/fx8jsfi41hn13aq/AACKpaoJat5UWnLbxkkiRjzca?dl=0
- Illustraties van de genomineerden en laureaat
- Foto’s van de prijsuitreiking: zelfde link, vanaf morgen ochtend
Perscontact: Marjan Van de maele en Miriana Frattarola - m.vandemaele@stg.be - 02 888 84 24
Partners Grote Prijs: Gouden Daad, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië, de Nationale Loterij, de 5
Waalse Provincies
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BIJLAGE 1: SAMENSTELLING VAN DE JURYS 2015
EINDJURY
De eindjury bestaat uit twee prominente personen uit de media, 2 uit het middenveld en 5
geëngageerde jongeren die symbolisch de « Toekomstige Generaties » vertegenwoordigen.
Voorzitter van de jury
-

Bart Devos, Vlaamse Jeugdraad, vertegenwoordiger duurzame ontwikkeling bij de
VN, jongerenjury,

Leden
-

Brecht Andries, studentencoöperatie Think CORE, jongerenjury
Sophie Brems, journaliste RTBF
Frans De Clerck, mede-oprichter van Triodos Bank België, voormalig directeur van
Triodos Group
Marie Frenay, Plateforme pour le Service Citoyen, jongerenjury
Jonathan Moskovic, G1000 en Daardaar, jongerenjury
Thierry Noesen, CEO Belvas SA, laureaat Grote Prijs 2013
Francesca Vanthielen, presentatrice VTM, actrice, mede-oprichtster Klimaatzaak
Edith Wustefeld, Réseau ADES (Alternatives démocratiques, écologiques et
sociales), jongerenjury

EXPERTENJURY*:
-

Relinde Baeten, Ecopower
Jean Hugé, ULB, Laboratoire d'ecologie des systèmes et de gestion des ressources
David Leyssens, The Shift
Philippe Mertens, Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Cédric Van de Walle, Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
Natacha Zuinen, SPW, Département Développement Durable

* In het Waalse Gewest organiseren de 5 provincies elk een provinciale prijs voor duurzame
ontwikkeling, met een afzonderlijke jury. De provinciale laureaten maken automatisch deel uit
van het panel finalisten van de Grote Prijs. De expertenjury 2015 heeft dus enkel de finalisten
uit Vlaanderen en Brussel geselecteerd.
Meer informatie over de Grote Prijs : www.gp-generationsfutures.be
Meer informatie over de Stichting voor Toekomstige Generaties: www.stg.be
Perscontact: Marjan Van de maele en Miriana Frattarola - m.vandemaele@stg.be - 02 888 84 24

Persbericht 5 OKT 2015

BIJLAGE 2: MOTIVERING VAN DE JURY
Ringland – Antwerpen
De jury heeft dit jaar een laureaat gekozen die raakt aan de essentie van duurzame ontwikkeling:
participatie. Het project beantwoordt zeker niet aan het klassieke profiel, wanneer we de laureaat
vergelijken met vorige winnaars.
De jury spreekt zich niet uit over de inhoud van de maatregelen de Ringland voorstelt, om de
eenvoudige reden dat het niet de doelstelling van de Grote Prijs is om technische dossiers op papier
te beoordelen. Met zijn keuze wil de jury benadrukken wat Ringland aantoont: dat zelfs voor complexe
projecten die uiteenlopende uitdagingen aangaan, burgers zich kunnen organiseren en een
onderbouwde bijdrage kunnen leveren tot een duurzame toekomst voor onze steden.
Duurzame ontwikkeling moet bottom-up tot stand kunnen komen, daarom net is participatie een van
de belangrijkste motoren van duurzame ontwikkeling – en dat hebben de initiatiefnemers van dit
project voortreffelijk tot stand gebracht. Niet alleen wordt het project gedragen door burgers, het
project wordt ook uitgevoerd op een onderbouwde, serieuze, bestudeerde en gestructureerde wijze.
Ringland zal zonder twijfel vele anderen weten te inspireren en tot actie aan te zetten, het concept
leent zich er ook toe om op andere projecten te worden toegepast.
Bovendien apprecieert de jury ook heel sterk dat de participatie in dit project zich niet beperkt tot de
groep van ‘overtuigden’ van duurzame ontwikkeling. De jury hoopt alvast dat Ringland ook in de
toekomst geen moeite zal sparen om de meest kwetsbaren in de maatschappij in dit project te
betrekken.

Beestig Wijs – Vlaams-Brabant
Het project Beestig Wijs viel bij de jury in de smaak door de wijze waarop het de vier dimensies van
duurzaam ontwikkeling heel erg concreet maakte: het initiatief kent een grote sociale relevantie, in een
goed doordacht economisch model, met doorgedreven aandacht voor het milieu – tot in de details.
Het maakt van dit project een uitstekend ambassadeur voor duurzame ontwikkeling. De jury is zeer
positief over het participatieve beheer van dit project. Bovendien is het business model van dit initiatief
uitzonderlijk sterk, dankzij een originele combinatie van franchise en vzw, en het durven streven naar
economische zelfstandigheid. Daarnaast is het project ook een echt voorbeeld voor anderen door de
wijze waarop de eigen organisatiestructuur ook kritisch wordt herzien, door impactmeting,
kwaliteitscontrole en evaluatie. De jury is ervan overtuigd dat dit project een ware inspiratie én les kan
zijn voor mensen die duurzaam willen ondernemen.

Agribio – Namen
Het project Agribio werd door de jury gelauwerd omdat het er in slaagt de verschillende dimensies van
duurzame ontwikkeling te integreren. Agribio is een voldragen project, met een duidelijke impact, dat
er onder andere in geslaagd is om op lokaal vlak een volledige productieketen uit te bouwen in een
voedingssector die vandaag enorm onder druk staat.
De jury is eveneens onder de indruk van de manier waarop Agribio de re-integratie van personen met
een kwetsbaar profiel bewerkstelligt en hoopt dat het project deze participatieve pijler in de toekomst
nog verder uit zal bouwen. De jury is er bovendien van overtuigd dat dit project een groot
ontwikkelingspotentieel heeft!

Meer informatie over de samenstelling van de jury: zie bijlage 1
Meer informatie over de Grote Prijs : www.gp-generationsfutures.be
Meer informatie over de Stichting voor Toekomstige Generaties: www.stg.be
Perscontact: Marjan Van de maele en Miriana Frattarola - m.vandemaele@stg.be - 02 888 84 24
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BIJLAGE 3: VOORSTELLING VAN DE LAUREAAT EN DE
GENOMINEERDEN 2015
LAUREAAT 2015
Ringland – Antwerpen
Van een eenvoudig idee dat het licht zag in een architectenbureau in 2012, groeide Ringland uit tot
een brede burgerbeweging. Hun doel : een voorstel voor de reorganisatie van de Antwerpse Ring dat
zowel sociale, ecologische als economische criteria een plaats geeft. De beweging steunt op een
kleine stuurgroep, een actieve groep van een 500-tal vrijwilligers en duizenden burgers die het project
steunen. Het project werd voorgesteld en bediscussieerd tijdens tientallen wijkvergaderingen, op
bijeenkomsten met professionals en academici uit verschillende sectoren.
Een mijlpaal in de communicatie was onder andere de organisatie van een festival, waarbij de 25.000
festivalgangers kennis maakten met het project. Daarnaast werd Antwerpen ook overspoeld door
fietsers die met borden hun steun betuigden aan Ringland. Op financieel gebied stelde Ringland het
zonder subsidies : de werking draaide volledig op giften en middelen die gegenereerd werden met de
eigen activiteiten. Via een crowdfundingsactie verzamelde de beweging meer dan 100.000 euro die
besteed werden aan studies en het inzetten van professionele expertise.
Rond het project is intussen ook Ringland Academy ontstaan, een think tank bestaande uit een tiental
experten uit verschillende domeinen.
Dankzij deze burgerbeweging kreeg een voorstel van professionals én burgers een plaats op de
agenda in het debat over de reorganisatie van de Antwerpse Ring.
www.ringland.be

GENOMINEERDEN 2015
Beestig Wijs – Vlaams-Brabant
Beestig Wijs werd in 2011 opgestart in Kortenaken en wil een antwoord bieden op schoolmoeheid
en schooluitval. Centraal in het initiatief staat een dierenasiel, dat tevens dienst doet als
leercentrum en zorghoeve voor jongeren die (tijdelijk) hun draai niet vinden in het onderwijs of die
nood hebben aan een flankerend aanbod. De groene omgeving, de huiselijke context en de passie
voor honden bieden een omgeving waarin jongeren hun zelfvertrouwen kunnen versterken,
talenten en competenties ontwikkelen en waarin hun betrokkenheid vergroot. Bovendien kunnen
ze «levensechte» ervaring opdoen in de context van een sociale onderneming.
www.beestigwijs.be

Agribio – Namen
Als reactie op de dramatische situatie in de landbouw, waarbij boeren overgeleverd zijn aan de grillen
van de markt, besloten zes kleine Waalse producenten zich in 2000 te verenigen in de coöperatie
Agribio. Door zelf het geproduceerde graan te bewerken en te verkopen, hoopten ze een eerlijke prijs
voor hun producten te krijgen. Agribio geeft voorkeur aan rustieke en immune variëteiten, zoals spelt,
tarwe, rogge en boekweit en eist een strikte naleving van de biologische landbouwnormen. Het graan
wordt gemalen in kleine molens, wat de kwaliteit van de bloem ten goede komt. De verkoop gebeurt
via de principes van de korte keten landbouw.
www.agribio.be

OVERIGE FINALISTEN 2015
4AD plant een bos! – West-Vlaanderen
Muziekclub 4AD deed al heel wat inspanningen op ecologisch vlak, maar met “4AD plant een bos!”
reikt de ambitie nog verder: het eerste klimaat-neutrale kunstenhuis van België worden! Daartoe wil
4AD haar jaarlijkse uitstoot van 66 ton CO2 volledig compenseren door het aanplanten van bomen. De
muziekclub reserveerde daarvoor 6,6 ha in het Groen Lint in Oostende en laat zich helpen door
vrijwilligers. Met dit initiatief, dat gefinancierd wordt via fondsenwerving en crowdfunding, wil de
muziekclub een inspiratiebron worden voor de hele kunstensector.
www.4ad.be

COFCUBE – Liège
In 2013 gaat het team van vzw COF, een in Amay gevestigd leerwerkbedrijf, van start met een
circulaire economieproject: samen met haar lassers in opleiding oude zeecontainers ombouwen
tot woonmodules. Naast kleine, betaalbare, kwalitatief hoogstaande woningen, lenen deze
“COFCubes” zich ook tot kantoren, bars of mobiele winkels… Ze worden ontwikkeld in synergie
met een netwerk van plaatselijke partners die over innovatieve en gespecialiseerde vakkennis
beschikken. Het team zet zich in om zijn COFCubes naar een steeds hoger niveau hoger te tillen
als het om duurzaam bouwen gaat. Het project ontwikkelt zich ook buiten het leerwerkbedrijf:
dankzij de COFCubes konden 5 VTE’s vast aangeworven worden en een ‘spinoff’- in de vorm van
een coöperatie met sociaal oogmerk staat op stapel.
www.cofcube.com

Wedstrijd Project Passief Duurzaam – Brussel
De Wedstrijd «Project Passief Duurzaam» ging van start in september 2013 en richtte zich op
leerlingen bouw en studenten architectuur. De uitdaging bestond erin om, in multidisciplinaire teams,
een duurzaam, modulair en transporteerbaar paviljoen te ontwerpen en te bouwen. Het paviljoen
moest tevens voldoen aan de energieprestatienormen die vanaf 2021 van kracht zullen zijn.
Deze wedstrijd, die over twee schooljaren liep, bood aan een veertigtal jongeren uit acht Brusselse
scholen de kans om hightech kennis en vaardigheden op te doen en de vereiste beroepshouding aan
te leren. Ze werden daarbij omkaderd door een reeks bouwexperten en ervaren vaklui.
www.cdr-brc.be

d’ici – Namen
«d’ici» (letterlijk vertaald «Van hier») is een open producentencoöperatie voor duurzame voeding. De
coöperatie wil het aankopen van lokale voedingsproducten aanmoedigen via de promotie,
commercialisering, distributie en verwerking van kwaliteitsproducten. Een eerste winkel werd daartoe
in 2013 geopend in Nannine (Namen). De winkel biedt een ruime keuze aan fruit en groenten, vlees,
charcuterie, kaassoorten, kruidenierswaren en drank. Alle producten zijn van Belgische oorsprong en
54% van de voedingswaren worden zelfs op minder dan 50 km van de winkel geproduceerd. Goed
voor de lokale economie en voor het milieu!
d-ici.be

Gent en garde – Oost-Vlaanderen
Gent en garde is een initiatief van Stad Gent en wil Gentenaars en bezoekers van de stad
bewustmaken van de klimaatimpact van voeding. Door in te zetten op lokaal, lekker en duurzaam eten
wil dit project de milieu-impact van ons voedselsysteem drastisch terugdringen. Gent en garde
ondersteunde of ontwikkelde daartoe initiatieven om meer producten uit de korte keten in de stad te
krijgen, om ruimte vrij te maken voor duurzame stadslandbouw, om voedselafval terug te dringen en
voedseloverschotten weg te werken en om duurzame allianties te smeden tussen al wie met voeding
te maken heeft.
www.klimaat.stad.gent

IMP La Providence – Luxemburg
Het medisch-pedagogisch instituut La Providence biedt residentiële opvang aan kinderen en
jongeren van 3 tot 25 jaar met gedragsstoornissen of mentale problemen. Het «groene»
bewustzijn van dit instituut vindt zijn oorsprong zo’n tiental jaar geleden, ten tijde van het
Kyotoprotocol. Sindsdien krijgt duurzame ontwikkeling steeds meer een plaats in de dagelijkse
werking van de instelling, of het nu gaat over de renovatie van de gebouwen, het aankoopbeleid of
de manier waarop de was wordt gedaan. Een eco-team staat in voor de sensibilisatie van het
personeel en de jongeren nemen deel aan talloze projecten die hun ecologisch bewustzijn doen

toenemen.
www.implaprovidence.be

La Ferme du Chant des Cailles – Brussel
De vereniging «La Ferme du Chant des Cailles» is gevestigd in het hart van de sociale wijk «Le
Logis» in Watermaal-Bosvoorde, op een terrein van ruim twee hectare. Sinds 2012 brengt de
vereniging daar verschillende projecten rond stadslandbouw bij elkaar. Wijkbewoners nemen het
voortouw in een gemeenschappelijke tuin en in het project «Duurzame wijk», dat de sociale cohesie in
de wijk wil bevorderen. Daarnaast worden er groenten geteeld en schapen gehouden door
professionele landbouwers. De producten worden gecommercialiseerd via een Solidaire
AankoopGroep voor Artisanale Landbouw. Ten slotte worden ook pedagogische workshops rond
geneeskundige kruiden georganiseerd.
www.chantdescailles.be

La Fol’Fouille – Waals-Brabant
La Fol’Fouille is een initiatief van de vzw L’Eglantier, een vereniging die sinds 1978 instaat voor de
opvang en begeleiding van vrouwen in moeilijkheden. Deze bijzondere tweedehandswinkel is tevens
een socio-professioneel inschakelingsproject. De spullen die door La Fol’Fouille verkocht worden, zijn
afkomstig uit schenkingen. Meer dan 100 ton materiaal kreeg zo in 2013 een tweede leven. Dankzij de
democratische prijzen kunnen ook minder begoede klanten hier terecht. De winsten van La Fol’Fouille
worden bovendien geïnvesteerd in de werking van L’Eglantier. Een circulair consumptiemodel waar
iedereen bij wint, ook het milieu!
www.folfouille.be

Le Moulin de Hollange – Luxemburg
De molen van Hollange dreigde te verdwijnen toen Dominique Delacroix verliefd werd op deze plek.
Hij kocht de molen in augustus 1991, knapte hem op en vestigde er een artisanale maalderij-bakkerij,
gespecialiseerd in speltbloem en -brood zonder additieven. Gestoeld op wetenschappelijk onderzoek,
ontwikkelde hij kwaliteitsproducten die al heel snel de consument overtuigden. Vandaag de dag heeft
de nieuwe generatie het bedrijf overgenomen, en komt men van heinde en verre naar deze kleine
bakkerij. Via een socio-professioneel inschakelingstraject en de vorming van ambachtelijke bakkers in
opleiding, wordt de verworven knowhow verder verspreid. Een ambitieus natuurproject op de site
maakt het plaatje compleet.
www.moulindehollange.be

Opzullik: langzame stad (Cittaslow) – Hainaut
Toen haar Toscaanse zustergemeente San Miniato meestapte in Cittaslow, een internationaal
netwerk van «langzame steden», besloot ook Opzullik (Silly) zich in 2008 in het avontuur te storten. In
het concept Cittaslow staat de levenskwaliteit van de burgers in de gemeente centraal. Een serieus
politiek engagement, dat aan haast alle gemeentelijke beleidsdomeinen raakt. Het resultaat is een
bonte mix van duurzame initiatieven met een sterke gemeenschappelijke noemer: de week van de
Slow Food, ecologisch groenbeheer, de aanleg van tijdelijke overstromingsgebieden, trekpaarden in
de gemeente, schoolmoestuinen en intergenerationele eco-wijken, culturele uitwisselingen, aandacht
voor lokale producenten…
www.silly.be

Talea – Limburg
Talea ontwerpt, creëert en onderhoudt bedrijfstuinen die de biodiversiteit bevorderen. Daartoe
probeert de organisatie het ecosysteem uit de omgeving door te trekken tot op het bedrijventerrein. Zo
creëert de organisatie verbindingen tussen natuurgebieden en verruimt ze de biotoop voor bepaalde
planten- en diersoorten. Het sociale economiebedrijf De Winning richtte Talea op om de doorstroom
van medewerkers naar de reguliere economie te faciliteren. Het koos voor een coöperatief
organisatiemodel, waarbij de winsten, na dividenduitkering en opbouw van wettelijke reserves,
uitsluitend naar sociaal-maatschappelijke doelen gaan.
www.dewinning.be

Meer informatie over de Grote Prijs : www.gp-generationsfutures.be
Meer informatie over de Stichting voor Toekomstige Generaties: www.stg.be
Perscontact: Marjan Van de maele en Miriana Frattarola - m.vandemaele@stg.be - 02 888 84 24

