
Winnaars van de oproep Initiatieven voor Duurzaamheid 2018 - overzicht 
 

In 2018 werden vijftien winnaars geselecteerd om projecten rond duurzame ontwikkeling uit te voeren. 

Bekijk een overzicht van deze initiatieven: 

 
ATELIER GRAPHOUI VZW (prijs van de jury) 
De kunstenaars en regisseurs van Graphoui vzw, begonnen als een burgerinitiatief, stimuleren de 
creativiteit van de inwoners van Laken. Ze zullen allemaal kunnen deelnemen aan het maken van een 
korte animatiefilm. Een gelegenheid om te ontdekken wat er zich afspeelt achter een microfoon en een 
camera. 
 
1000 BXL EN TRANSITION 
De ‘BXL en transition’-beweging (BXL in transitie), die al jaren actief is, zet haar activiteiten voort: repair 
café, gratiferia (weggeefmarkt), doe-het-zelfworkshops ... Nieuw dit jaar: de plaatsing van meubilair in 
de openbare ruimte, dat op elk moment en gratis toegankelijk is. Fans van tweewielers kunnen bij de 
fietspaal in de wijk Rouppe hun reparaties komen uitvoeren. Dromers kunnen goed rondkijken om te 
ontdekken waar de nieuwe ‘give box’ van Brussel zich bevindt. 

BUURTCOMITE ALBERTSTRAAT LAKEN 
Het buurtcomité stroopt de mouwen op en neemt schoppen en handschoenen om de Albertstraat in 
Laken om te vormen tot een oase van groen en biodiversiteit. 
De uitdagingen liggen vast: sluikstorten stoppen, bloemen op elk balkon, planten onder de bomen. 
 
VERSAILLES SENIORS VZW 
Met de hulp van kinderen en tieners uit de wijk Versailles in Neder-Over-Heembeek zullen de senioren 
hun moestuin in bakken onderhouden. Vlinders en bijen zijn ook welkom om te smullen van de bloemen 
van groenten en eetbare planten. 
 
ECOLE DE CIRQUE PRES DE CHEZ VOUS VZW 
Initiatieworkshops rond circus om nieuwkomers in het buurtleven te integreren. Dat is het project van 
de vzw ECV dat het circus als medium en instrument voor dialoog tussen verschillende doelgroepen 
gebruikt. Studenten, inwoners, kunstenaars, nieuwsgierigen … kom langs en amuseer u! 

COLLECTIF FETE DU PETIT POIS 
Erwten en fruitstruiken als sociaal bindmiddel voor het Vredegerechtplein in Laken, dat is de uitdaging 
van een groep inwoners die activiteiten voor sociale cohesie voor jong en oud combineren met 
vergroeningsacties. Buren en inwoners zijn welkom voor een gezamenlijk gezellig moment op het 
Vredegerechtplein! 



OPEN DEUR VZW 
De vzw Open Deur organiseert workshops voor vrouwen en kinderen. Het doel van dit onthaaltehuis is 
om opnieuw een band te krijgen met de natuur door middel van moestuinworkshops en begeleide 
wandelingen in de natuur. 
 
BUURTWERK NOORDWIJK/DE HARMONIE VZW 
Het lokale dienstencentrum De Harmonie en zijn sociale restaurant zullen nu de 70 dagelijkse 
maaltijden met de fiets bezorgen. Doelstelling: ecologische mobiliteit voor de sociale dienstverlening in 
de buurt. 
 
VRIENDENKRING DE HEEMSCHOOL 1 VZW 
Het aanleren van het verkeersreglement en leren fietsen is de uitdaging van De Heemschool, die 
kinderen met een verstandelijke handicap ondersteunt. Zwemmen en buitenspelen staan ook op de 
agenda. 
 
JOSEPH SWINNEN VZW 
Intergenerationele activiteiten, alfabetiseringslessen … de activiteiten van de vzw Joseph Swinnen 
worden dit jaar ‘vergroend’. Milieubewustzijn zal de drijvende kracht zijn achter de workshops voor alle 
leeftijden. Kinderen vanaf 10 maanden oud en volwassenen bewerken samen de grond en leren planten 
ontdekken. 
 
ECOLE DE CIRQUE DE BRUXELLES VZW 
Initiatieworkshops rond circus animeren ‘s zomers de Brusselse parken. Dankzij het aanschaffen van een 
bakfiets kan de circusschool de groene ruimtes doorkruisen. Kom kennismaken met deze riksja met 
clownsneus en leer jongleren en koorddansen! 
 
LE KIOSQUE A GRAINES (ZADENKIOSK) VZW 
Een kleine ruimte tussen vier straten, omgevormd tot een groene omgeving waar de inwoners van 
Laken hun collectieve moestuin organiseren. Serre, pergola, regenwateropvangsysteem, verticale tuin … 
geen gebrek aan ideeën voor de zadenkiosk. 
 
PARKFARM TT VZW 
In Parkfarm staan de vrouwen van de Bockstael-wijk centraal. Ze worden uitgenodigd om hun kennis en 
kunde te komen delen via workshops tuinieren en bewustmaking rond stadslandbouw. Het doel is ook 
om de sociale banden te versterken tussen de inwoners van een wijk die heel wat verschillende culturen 
telt. 
 
CYCLOPERATIVA VZW 
De sportcinema in openlucht vindt plaats in de Anneessens-wijk. Voor deze voorstellingen onder de 
sterrenhemel zijn vrijwilligers nodig om op de pedalen te trappen en 100% hernieuwbare energie op te 
wekken. Een collectieve uitdaging om het einde van de film niet te missen! 
 
INSTITUUT ANNEESSENS-FUNCK 
Een tandem die gedeeld wordt door een trajectbegeleider en een werkzoekende, dat is het originele 
idee van het Instituut Anneessens-Funck. Het biedt individuele ondersteuning aan studenten. De 
begeleiding bij de sollicitatiegesprekken gebeurt per twee op de tandem: een solidaire manier om 
iemand te begeleiden naar werk. 
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