Persbericht

DE 12 FINALISTEN
VAN DE GROTE PRIJS VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES 2016
Proclamatie: 16/11 in Brussel
31/10/2016 - De Stichting voor Toekomstige Generaties maakte de namen bekend van de twaalf
finalisten die zullen strijden om de laureaat van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2016 te
worden.
de
De uitreiking van deze 9 editie van de Grote Prijs zal plaatsvinden op 16 november in Brussel. Het
publiek kan via de website www.gp-toekomstigegeneraties.be stemmen op zijn favoriete finalisten.
Ontstaan in 2007 op initiatief van de Stichting voor Toekomstige Generaties, bevordert de Grote Prijs
positieve interacties tussen actoren uit verschillende sectoren die zich inzetten voor transitie.
Duurzame ontwikkeling, elke dag opnieuw!
De Grote Prijs beloont Belgische ondernemingen, verenigingen en duurzame initiatieven. Nooit eerder
was het van zo’n groot belang om het publiek kennis te laten nemen van deze positieve ontwikkelingen en
hen op die manier aan te sporen zich ook in te zetten voor de “toekomstige generaties”.
Vier finalisten werden laureaat van de Provinciale Prijs voor duurzame ontwikkeling die door 4 van de 5
Waalse provincies werd georganiseerd en kwalificeerden zich zodoende direct als finalist voor de nationale
Grote Prijs. De 12 finalisten moeten alles op alles zetten om de jury te overtuigen van hun toegevoegde
waarde. Daarnaast moeten zij aantonen dat zij de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling
weten te integreren in hun dagelijks werking. Deze dimensies, ook wel bekend als de 4P’s, zijn:
economische welvaart (prosperity), sociaal welzijn (people), respect voor het milieu (planet) en
participatief bestuur (participation).
De Publieksprijs
Tot en met 15 november kan het publiek kennis maken met de 12 finalisten en stemmen op zijn favorieten
via de website: www.gp-toekomstigegeneraties.be
De resultaten van de publieksstemming zullen bekend worden gemaakt tijdens de officiële prijsuitreiking op
16 november in Brussel. Wie stemt, maakt kans op een ‘duurzaam’ cadeau.

De 12 finalisten van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2016 (zie ook
bijlage):
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

AFD Leuven – Vlaams-Brabant (www.academicsfordevelopment.be)
Altérez-vous – Waals-Brabant (www.alterezvous.be)
De Kringmaker – Antwerpen (www.dekringmaker.be)
Depot Margo – Limburg (www.depotmargo.be)
De Vloei – West-Vlaanderen (www.devloei.be)
Straatverplegers – Brussel (www.straatverplegers.org)
La Cuisine des Champs – Namen (www.lacuisinedeschamps.com)
Ressourcerie le Carré – Henegouwen (www.recasbl.be)
Les Compagnons de la Terre – Luik (www.cdlt.be)
PermaFungi – Brussel (www.permafungi.be)
Duurzaamheidskantoor UGent – Oost-Vlaanderen (www.ugent.be/duurzaam)
Réseau Solidairement – Luxemburg (www.reseausolidairement.be)

Meer informatie over de Grote Prijs: www.gp-toekomstigegeneraties.be
Meer informatie over de Stichting voor Toekomstige Generaties: www.stg.be
Perscontact:

Aline Goethals – a.goethals@stg.be - 0498 67 62 42
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De persfoto’s kunnen via deze link worden gedownload:
https://www.dropbox.com/sh/80sdniy1pfc2pes/AAB_zLWKWrHPxUMbCt3oPGAga?dl=0
Partners van de Grote Prijs
• Gouden daad
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Waals Gewest
• 5 Waalse provincies
• MO* Magazine
• Het magazine Imagine

BIJLAGE
De 12 finalisten van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2016
AFD Leuven – Vlaams-Brabant
Duurzame ontwikkeling, hier en in het Zuiden
Academics for Development Leuven (AFD) versterkt de duurzame ontwikkeling in het Zuiden en stimuleert
tegelijkertijd de vaardigheden en het zelfvertrouwen van de studenten. AFD wil een sociale impact hebben in
ontwikkelingslanden zoals Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Concrete projecten verbinden studenten van
verschillende disciplines met externe partners (zoals 11.11.11, Oxfam, kleine NGO’s) en de lokale bevolking.
Alle projecten van AFD moeten een impact hebben op lange termijn, dus ook als het project is afgelopen. Er
wordt daarom uitgegaan van de kennis en het kunnen van de lokale bevolking, zodat zij het project kunnen
dragen.
www.academicsfordevelopment.be

Altérez-vous – Waals-Brabant
Meer dan een gewoon café
Altérez-vous (= “hongerig naar verandering”). De naam van dit café, genesteld in hartje Louvain-laNeuve, laat niets aan de verbeelding over. Altérez-vous focust op het gebruik van lokale,
seizoensgebonden, bio- en fairtrade-producten. Een hele resem activiteiten zoals brunches, debatten,
concerten en workshops moeten de stamgasten doen nadenken over hun ecologische impact op de
samenleving en over een betere wereld in het algemeen. Kortom, dit coöperatief café, georganiseerd op
participatieve wijze, is het bruisend hart van een netwerk van duurzame ervaringen en uitwisselingen.
www.alterezvous.be

Depot Margo – Limburg
Sociaal distributieplatform
Depot Margo, een initiatief van Samenlevingsopbouw RIMO Limburg, helpt kwetsbare Limburgers aan
gezonde voeding met o.a. verse groenten, en onderhoudsproducten en kwaliteitsproducten voor de
persoonlijke hygiëne. Door goed te luisteren naar de reële behoeftes van mensen, groeide Depot Margo uit
tot een heus distributieplatform. Het depot neemt de bestellingen op, regelt het transport en beheert de
voorraad. Dit werk neemt het depot over van eerstelijnsverenigingen, zodat zij zich kunnen concentreren op
hun kernactiviteiten. Een ander doel van Depot Margo is het zelfbeeld van de kwetsbaren te versterken: zo
kunnen mensen hun kwaliteitsproducten zelf uitkiezen en worden ze gestimuleerd om actief deel te nemen
aan het project.
www.depotmargo.be
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De Vloei – West-Vlaanderen
Duurzame en betaalbare wijk
Het plan voor de duurzame wijk De Vloei werd opgesteld door de stad Ieper. De Vloei wil een voorbeeld zijn
voor andere Belgische steden inzake aangepast woonbeleid. Op 192 percelen zullen 257 woningen worden
gebouwd waarbij gebruik zal worden gemaakt van energiezuinige technieken. Het plan werd opgemaakt in
samenwerking met meerdere partners en burgers, en inspiratie werd gehaald uit andere duurzame wijken.
Verschillende duurzame aspecten staan centraal: de ecologie, de economie, het sociale, de mobiliteit, de
gezondheid, de watertoevoer, enz. Het doel van het project is om mensen met verschillende achtergronden
toe te laten een huis of appartement te kopen of te huren en sociale cohesie te creëren in een groen en
duurzaam kader.
www.devloei.be

Duurzaamheidskantoor UGent – Oost-Vlaanderen
Duurzaam ontwikkelingsbeleid aan de universiteit
De universiteit van Gent wil het voortouw nemen op het gebied van duurzaamheid en zet dit op het voorplan
in haar onderwijs, onderzoek en organisatie. Het duurzaamheidskantoor leidt het dagelijks functioneren van
het duurzaam ontwikkelingsbeleid. Hier nemen studenten en personeel initiatieven en coördineren ze
projecten. Het is hun taak om duurzame projecten te stimuleren, te faciliteren en om hierover te adviseren.
Dankzij een stevig netwerk waarop het kantoor kan steunen, worden niet alleen talrijke initiatieven genomen,
maar wordt de strategie van de universiteit zelf steeds duurzamer, zoals bijvoorbeeld hun verantwoord
investeringsbeleid.
www.ugent.be/duurzaam

Straatverplegers – Brussel
Stop dakloosheid in Brussel
Sinds 2005 probeert de vzw Straatverplegers daklozen te re-integreren in de samenleving door middel van
hygiëne. Het doel is niets minder dan elke dakloze uiteindelijk aan een woning te helpen. Ploegen van
verplegers gaan dagelijks op pad om contacten te leggen met kwetsbare personen die al heel lang op straat
leven. Het werk van de straatverplegers bestaat vooral uit preventie en gezondheidsvoorlichting. Hygiëne is
immers een barometer voor zelfrespect en een eerste stap naar een eigen dak boven het hoofd. Tenslotte
zoekt de vzw een woning voor de daklozen en volgt ze hun terugkeer op naar een sociaal en solidair leven.
www.infirmiersderue.org

De Kringmaker – Antwerpen
Of de bijna totale recyclage
Het initiatief De Kringmaker werd opgericht als creatief laboratorium om een nieuw leven te geven aan de
46% materialen en tweedehandsartikelen van De Kringwinkel in Antwerpen die niet verkocht raakten. De
Kringmaker bestaat uit meerdere projecten die alle tot doel hebben om goederen maximaal te hergebruiken.
Ze zijn uitgegaan van ideeën en ervaringen van de meest kwetsbare consumenten, maar ook van de
bredere Antwerpse creatieve gemeenschap. Vervolgens zijn ze daarmee aan de slag gegaan en met
innovatieve projecten zorgen ze ervoor dat de kring van goederen gesloten wordt, én dat mensen dankzij
een re-integratieprogramma aan de slag kunnen.
www.dekringmaker.be

La Cuisine des Champs – Namen
Duurzame maaltijden voor instellingen
La Cuisine des Champs is een duurzame grootkeuken. Ze maken gebruik van korte en, steeds vaker,
biologische productieketens. Dagelijks bereiden ze in de keuken van Cuisine des Champs maaltijden voor
instellingen (zoals crèches, scholen, enz.) met lokale of eenvoudige producten. En dat aan betaalbare
prijzen voor deze instellingen. De keuken voldoet aan strenge milieuvoorwaarden: ze is uitgerust met
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warmtepompen, vangt regenwater op en zorgt voor een keurig afvalbeheer. Verder werden de kantoren
ingericht met gerecycleerd materiaal, dit in samenwerking met de kringloopwinkel van Namen. Dankzij een
partnerschap met een beschutte werkplaats helpen ze mensen die moeilijk toegang hebben tot de
arbeidsmarkt.
www.lacuisinedeschamps.com

Les Compagnons de la Terre – Luik
Alternatief voor traditionele landbouw
Les Compagnons de la Terre is een sociale en democratische landbouwcoöperatie die een behoorlijke
levenskwaliteit en een fatsoenlijk inkomen voor lokale producenten wil verzekeren. Daarbij blijft de toegang
tot kwaliteitsvoeding voor iedereen gewaarborgd. Les Compagnons de la Terre past een realistisch agroecologisch model toe dat milieu- en mensvriendelijk is. Ze wil daarmee voorzien in het grootste deel van de
voedingsbehoeftes van ruim duizend gezinnen in de regio Luik. De coöperatie wordt grotendeels door
sociaal spaargeld gefinancierd. Verder wil ze de creatie van jobs bevorderen en het socio-economisch
model van agrobosbouw ontwikkelen, waardoor ze ook minder afhankelijk wordt van Europese premies.
www.cdlt.be

PermaFungi – Brussel
Stadslandbouw en circulaire economie
PermaFungi is een klein Brussels bedrijf dat sinds 2013 paddenstoelen teelt en daarbij stadslandbouw
met circulaire economie combineert. De paddenstoelen worden gekweekt op koffiedik dat met de fiets
wordt opgehaald bij ondernemingen in het centrum van Brussel. Na gebruik wordt het productie-afval
door “La Ferme Nos Pilifs” als mest gerecycleerd. De onderneming, gevestigd in de kelders van Tour &
Taxis, past binnen de sociale economie. Ze leidt haar medewerkers op en ontwikkelt een netwerk van
samenwerkende telers en sympathisanten met het oog op de creatie van lokale en duurzame banen.
www.permafungi.be

Réseau Solidairement – Luxembourg
Schakel tussen producenten, leveranciers en consumenten
Sinds eind 2012 brengt Réseau Solidairement, een initiatief van vzw Solidairement, 65 lokale
producenten, kruideniers, restaurants en gezamenlijke inkoopgroepen in het zuiden van de provincie
Luxemburg met elkaar in contact waardoor consumenten kunnen profiteren van de streekproducten. Het
initiatief maakt gebruik van een efficiënt ophaal- en afleversysteem waarbij de online bestelde producten
worden opgehaald bij de lokale producent en rechtstreeks worden geleverd aan de kruideniers en
restaurants. Het grote succes van Réseau Solidairement is ook te danken aan het feit dat de kosten
worden gedeeld. Op termijn is het de bedoeling dat Réseau Solidairement zelfstandig zal worden dankzij
de oprichting van een coöperatie.
www.reseausolidairement.be

Ressourcerie le Carré – Henegouwen
Een andere manier van verbruiken
Ressourcerie le Carré werd in 2004 opgericht en is een sociale onderneming die actief is op het gebied van
recyclage van materialen en goederen. Deze kringloopwinkel was de eerste in Wallonië en streeft naast de
maximale recyclage van herbruikbare goederen, ook naar de re-integratie van langdurig niet-gekwalificeerde
werklozen. Inwoners uit 23 gemeenten kunnen hun goederen gratis op laten halen, waarna Ressourcerie ze
voor een zacht prijsje verkoopt. Ressourcerie diversifieert alsmaar verder haar activiteiten door bvb op
verschillende stations fietspunten te openen waar ze fietsen verhuren en ook samen met de eigenaars
herstellen.
www.recasbl.be
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