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Van mokker naar maker

De vele scheurtjes in onze maatschappij maken dui-
delijk dat er een omslag aankomt. Van educatie tot 
overheid en bedrijfsleven, steeds meer karren worden 
richting duurzame ontwikkeling gekeerd. In deze wereld 
in verandering, lijkt de vraag hoe ik mee de duurzame 
toekomst kan maken ook steeds complexer. Tegelijker-
tijd hebben we steeds minder tijd om tot betekenisvolle 
verandering te komen. Het is dan ook niet meer vol-
doende om enkel na te denken over een stappenplan 
naar een leefbaar morgen. We mogen ons niet meer 
beperken tot mokken dat het sneller moet. De wereld 
zit al vol oplossingen die opgeschaald kunnen worden. 
De kracht van jongeren om mee de verandering te ma-
ken, mag niet onderschat worden. Deze folder maakt 
meer dan duidelijk dat jongeren een actor van veran-
dering blijven in onze maatschappij. Act4Change wil sa-
men met hen vooraan lopen in de verandering. 

Waarom deze folder? 

Met deze reportages wil Act4Change enkele good prac-
tices van duurzame jonge voortrekkers in Vlaanderen 
laten zien. Voor elk van deze voortrekkers heeft Act-
4Change iets kunnen betekenen. Deze reportages zijn 
voorbeelden en uithangborden voor duurzame veran-
dering, en hoe die gerealiseerd kan worden, wetende 
dat enkele enorm gedreven vrijwilligers van Act4Change 
klaarstaan voor de nodige aanmoediging en ondersteu-
ning om dit te kunnen realiseren. Omdat die vrijwilligers 
Act4Change als organisatie typeren, laten we ook twee 
van hen aan het woord. Act4Change wil in de toekomst 
graag meer van deze verhalen mee helpen realiseren. 

Een veilige broedplek

Act4Change zet zich verder in als een veilige broedplek 
voor deze mokkers en makers. Willen we tot beteke-
nisvolle verandering komen, dan zijn innovatie, onder-
nemerschap en leiderschap cruciaal. Door jongeren te 
verbinden, te inspireren of door kennis en skills aan te 
reiken zet Act4Change zich in om niet enkel te mokken 
over onze toekomst, maar deze ook te maken. We ge-
ven de jongeren de kans om te ontdekken hoe zij een 
maker zijn. We zijn er immers van overtuigd dat er in 
ieder van ons een maker schuilt. 

Een verhaal van vrijwilligers

Het mag gezegd, Act4Change draait volledig op het 
gouden enthousiasme van jong heldendom. Zij zetten 
hun tijd kosteloos in om een duurzame omgeving te 
creëren. Zij maken van Act4Change een broeihaard 
voor duurzame projecten. Naast de inspirerende ma-
kers die tijdens het lezen van deze brochure jullie pad 
kruisen, wil ik ook hen bedanken. Act4Change maakt 
telkens weer duidelijk dat met de juiste kennis, passie 
en enthousiasme zeer veel mogelijk is. We hebben al 
zoveel van elkaar geleerd, maar ook samen gelachen. 
Frustraties, pinten en koffies gedeeld. Ook dat is een 
vorm van duurzaamheid. Een groep staat sterker dan 
een verzameling individuen.

Jij ook!

Bij het lezen van het verhaal van de inspirerende jonge-
ren die je hieronder gaat lezen, is het moeilijk om niet 
zelf aan de slag te willen gaan. Volg ons onze website 
en Facebook en blijf op de hoogte van onze komen-
de activiteiten. Wie mee de toekomst wil maken met 
ons of gewoon wil proeven van onze werking kan een 
e-mail sturen naar info@act4change.be. 

Veel leesgenot, 

Jonathan Saelen
voorzitter Act4Change

mailto:info@act4change.be
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In de berging van een appartementsgebouw aan de 
achterkant van het station Gent-Sint-Pieters, ligt een 
voorraad kleren opgeslagen. Het is de stock van Just 
Hazel, een webshop die sinds een jaar online is en die 
eerlijke, stijlvolle, duurzame kleding verkoopt. De winkel 
is het resultaat van een parcours dat drie jonge Gent-
se vriendinnen, Fien Drieghe, Siel Vandamme en Nina 
Spooren, samen aflegden. Just Hazel is hun antwoord 
op problemen waar de modeïndustrie vandaag mee 
kampt - de combinatie van een wegwerpcultuur, slech-
te werkomstandigheden en milieuvervuiling.

Tientallen meters boven de berging, in het zonovergo-
ten appartement van Siel, staat Nina Spooren ons op 
een heldere donderdag te woord.

Just Hazel is gelinkt aan het fairtradeconcept.

“Dat klopt,” zegt Nina. “Het verhaal van Just Hazel be-
gon in 2014, in de periode toen ik stageliep bij de World 
Fair Trade Organization, een organisatie die inzet op 
eerlijke handel wereldwijd. Ik studeerde politieke we-
tenschappen met het idee om in de ontwikkelingshulp 
terecht te komen. Maar al snel vond ik meer aansluiting 
bij de fairtradebeweging dan de ontwikkelingssamen-
werking.”

Fair trade, of eerlijke handel, is een vorm van handels- 
partnerschap met als doel het machtsonevenwicht in 
de internationale handel tegen te gaan. Verkopen en 
inkopen gebeurt onder correcte handelsvoorwaarden, 
ook bij kleinere producenten. “Fair trade is voor mij de 

NINA SPOOREN, 
JUST HAZEL
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enige juiste manier van handelen - en op sommige 
vlakken krijg je er meer mee gedaan dan met ontwik-
kelingshulp, omdat in de reguliere economie nu een-
maal meer geld omgaat dan in de ontwikkelingshulp. 
Vorig jaar gaf België nog geen half procent van zijn BNP 
uit aan ontwikkelingshulp. En terwijl ontwikkelingshulp 
steeds uitgaat van een machtsrelatie, wil fair trade die 
machtsrelatie eigenlijk buitenspel zetten.”

“Ik was helemaal gewonnen voor het fair trade-idee, 
maar zag ondertussen dat de kleren die ik droeg, daar 
helemaal niet aan beantwoordden. In die periode ging 
ik regelmatig met vriendinnen shoppen in de Veldstraat 
in Gent. Ik besloot voor mezelf dat ik daarmee wilde 
stoppen, en eerlijke kleding dragen. Maar dat lukte me 
niet. Ik schuimde rommelmarktjes en tweedehandswin-
kels af, en kwam er snel achter dat ik niet het type ben 
dat haar hele kleerkast kan vullen met tweedehands-
spullen.”

“Tegelijkertijd zag ik ook dat veel rommelmarktverko-
pers er eigenlijk stonden om wat extra plaats in hun 
kleerkast te maken. Om die daarna zorgeloos weer 
te vullen met nieuwe kleren uit de winkelstraten. De 
tweedehandsmarkt leek me slechts een deel van het 
probleem aan te pakken,” legt Nina uit.

“Hier en daar, vooral online, vond ik wel wat duurza-
me en ecologische kleding, maar 
die was vooral erg duur. Siel en 
Fien hadden hetzelfde probleem, 
en wanneer we elkaar zagen - best 
vaak, toen - verzonnen we oplossin-
gen om toch aan onze gegeerde fair 
trade fashion te geraken.”

En jullie besloten ervoor te gaan.

“We waren er echt mee bezig,” zegt 
Nina. “Op een moment hadden we 
het over de The True Cost - een do-
cumentaire die de onvoorstelbaar 
grote kloof blootlegt tussen het imago van westerse 
mode, en in welke verschrikkelijke omstandigheden die 
mode wordt geproduceerd. Hoewel van ons drie en-
kel Fien écht een link had met de modeïndustrie - ze 
studeerde modetechnologie, Siel studeerde Spaans en 
Engels - hadden we met z’n drieën gewoon veel zin om 
de krachten te bundelen en iéts te doen.”

“Onze plannen begonnen vorm te krijgen, en ook op 
mijn werk had ik het er best vaak over. Via via raak-
te ik aan de praat met Pieter-Jan Van de Velde van 
Act4Change, een organisatie die duurzame jongeren 
ondersteunt,” vertelt Nina. “Even later nodigde hij ons 
uit om deel te nemen aan een Masterclass-weekend 
over coöperatief ondernemen. Om ons plan uit te wer-
ken.”

“We kwamen naar het Masterclass-weekend van Act-
4Change met een heleboel ideeën. Misschien wat té 
veel,” lacht Nina. “Onze droom was om onze faire kle-
ren in een winkel te verkopen, samen met hapjes en 
een drankje. Een totaalconcept. Maar we hadden wei-
nig startkapitaal en de huur van een winkelpand was 
een obstakel waar we niet omheen konden. Geïnspi-
reerd door de brainstorms met onze trajectbegeleider 
en groepsleden, beslisten we om een webshop op te 
starten en homeparties te organiseren,” vertelt ze. “Dat 
bleek een goede keuze, want dat doen we vandaag 
dus nog.”

Toen moest het echt gebeuren. Hoe pakten 
jullie de uitbouw van Just Hazel aan?

“We investeerden al die tijd in ons netwerk,” legt Nina 
uit. “Op het Fair Fashion Fest 2015 in Gent - een fes-
tival rond eerlijke mode - werkten we bijvoorbeeld 

met z’n drieën als vrijwilliger. We 
namen contact op met merken die 
ons aanspraken voor de webshop. 
We trokken door Gent om te kijken 
waar onze ‘concullega’s’ zoal mee 
bezig waren - in Gent openden de 
laatste jaren verschillende adresjes 
voor duurzame kleding. We letten 
erop dat we met onze merken niet 
te veel in elkaars vaarwater terecht 
kwamen, maar zorgden ook voor 
diversiteit en letten goed op de prij-
zen. En we vonden een ruimte waar 
we onze stock bewaren - in Siels 

berging dus,” knipoogt Nina. “Een bevriende vormgever 
bouwde onze website.”

“We schoolden ons om en leerden hoe ons bedrijf te 
runnen. Ik had het vak bedrijfsbeheer gevolgd aan de 
universiteit, dus ik had wel wat achtergrond, maar ook 
de begeleiding via het Go4Business-programma van 

“We kwamen met een  
heleboel ideeën naar het 

Masterclass-weekend van 
Act4Change. We beslisten 
er om een webshop op te 
starten en homeparties te 

organiseren. Vandaag doen 
we nét dat met Just Hazel.”

https://truecostmovie.com/
https://truecostmovie.com/
https://www.act4change.be/
https://www.act4change.be/
http://fairfashionfest.be/
http://fairfashionfest.be/
https://www.unizo.be/starters/projecten/go4business
https://www.unizo.be/starters/projecten/go4business
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UNIZO heeft ons erg geholpen. Voor de opstart van 
Just Hazel hebben we uiteindelijk alledrie hetzelfde - 
bescheiden - startkapitaal ingebracht, om de opstart-
kosten te dekken en een beginstock aan te kopen. Zo’n 
jaar geleden, op het Fair Fashion Fest 2016, lanceerden 
we onze webshop dan officieel.”

“Naast de webshop organiseren we ook homeparties. 
Denk aan tupperware parties, maar dan met eerlijke 
kleren en (h)eerlijk eten erbij. We organiseren brun-
ches, tea parties en apero’s. Voorlopig houden we er zo 
eentje om de twee maanden, maar het wordt steeds 
drukker.”

“Dit voorjaar hielden we een 
pop-up shop open in het cen-
trum van Gent - samen met 
kinderkledingwebshop Stor-
mus en het Gentse hemden-
label Mr. Manchette. Er waren 
ook taart en wafeltjes. Maar 
dat was tijdelijk,” vertelt Nina. 
“Sindsdien vind je ons regel-
matig terug op evenemen-
ten rond duurzame kleding. 
Om de twee weken zijn we 
wel eens een dag weg in een 
weekend om op een markt-
je te gaan staan, of om een 
feestje te organiseren.”

Hoe komen jullie aan 
de naam ‘Just Hazel’?

“Dat is een ode aan een 
vriendin van ons, die niet zo 
lang geleden gestorven is. Ze 
maakte kunst, haar artiesten-
naam was Hazel, en ze droeg 
al veel langer dan ons twee-
dehands kleding - uit overtui-
ging. ‘Just’ staat voor juist, fair, 
ethisch, groen. De producten 
die we verkopen noemen we 
#hazelproof,” legt Nina uit. 
“Eerlijk, ecologisch en stijlvol.”

“Onze kleding en accessoires 
voldoen aan drie ‘kernwaar-
den’,” vertelt Nina. “Om te 
beginnen moeten ze ‘just’ ge-
maakt zijn. Daarmee bedoelen 
we dat ze onder goede wer-
komstandigheden zijn gepro-
duceerd en aan een leefbaar 
loon - fair trade dus.”

“Naast een menswaardige productie, zijn de producten 
die je bij Just Hazel koopt ook ‘ecofriendly’ of milieu-
vriendelijk,” legt Nina uit. 
“Dat kan betekenen dat 
ze bestaan uit biologisch 
katoen of linnen. Of ze 
zijn gemaakt uit innova-
tieve, milieuvriendelijke 
bestanddelen als lyocell 
- een kunstmatige vezel op basis van cellulose uit hout-
snippers. Of er worden textielen gebruikt op basis van 
bamboe of gerecycleerd polyester.”

“Onze producten zijn 
#hazelproof - eerlijk, 

ecologisch en stijlvol”

https://www.stormus.be/
https://www.stormus.be/
https://www.stormus.be/
http://mrmanchette.be/
http://mrmanchette.be/
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“‘Ecofriendly’ heeft ook betrekking op het productie-
proces - technieken die aan bod komen zijn natuurlijke 
kleuring, waterbesparing bij de productie of het gebruik 
van hernieuwbare energie,” vervolgt ze. “Tenslotte ma-
ken we er bij Just Hazel een punt van dat onze kleding 
niet gewoon goed is voor mens en milieu, maar ook 
stijlvol en tijdloos is. Geen geitenwollen sokken of re-
genboogvest. Wél de basics die je oneindig kan combi-
neren - een ‘little black dress’, een wit hemd, sokken, 
sweaters en gebreide truitjes.”

Het concept van Just Hazel lijkt een beetje dubbel. 
Jullie verkopen spullen, maar tegelijkertijd spoor je 
je klanten ook aan om te ‘consuminderen’. 

“Bij alles wat we doen denken we 
na over de impact die Just Hazel 
heeft,” vertelt Nina. “Die proberen 
we op zo veel mogelijk vlakken te 
beperken. Zo gebruiken we op de 
marktjes tweedehands kapstokken, 
en hebben we een geweldig ser-
vies voor de homeparties samen-
gesteld uit kringwinkels. Bestellingen versturen we in 
hergebruikte verpakkingen en onze kartonnen zakjes 
bestempelen we zelf.”

“Maar het gaat verder dan dat. Ook in ons businessmo-
del trekken we die lijn door - en da’s best wel span-
nend, want we voelen dat het contrasteert met onze 

huidige cultuur van economische groei. We verkopen 
kwalitatieve kleding die lang meegaat. We proberen 
klanten niet te overtuigen om dingen te kopen waar 
ze niet zeker over zijn, of die ze niet nodig hebben. We 
willen natuurlijk genoeg verkopen om de winkel te laten 
draaien en ervan te kunnen leven,” zegt Nina, “maar we 
willen niet dat mensen kleding blijven kopen zoals dat 
nu vaak gebeurt.” Klanten helpen met consuminderen, 
zoals dat heet.

“Wanneer we met z’n drieën van Just Hazel kunnen le-
ven, zouden we niet uitbreiden. Als we dan die grootte 
kunnen aanhouden, is dat ideaal voor ons,” legt Nina 
uit. “We geloven in de kracht van kleine en authentieke 
ondernemingen. Vijftig jaar geleden waren in de Veld-

straat in Gent allemaal kleine zelf-
standigen en familiezaken geves-
tigd. We dromen van een toekomst 
waarin kleine authentieke zaken de 
hoofdstraat terug overnemen. En 
die kleine zaken verkopen dan enkel 
duurzame producten.” (lacht)

Met drie vriendinnen een zaak runnen, dat ligt niet 
voor de hand. Toch lijkt het jullie prima af te gaan. 
Wat is jullie geheim?

“We schieten vooral ontzettend goed met elkaar op, 
denk ik,” zegt Nina. “Toen ik vorig jaar een heel moeilijke 
periode doormaakte, hebben Siel en Fien het volledig 

“Geen geitenwollen sokken, 
wél de basics die je oneindig 

kan combineren”
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van mij overgenomen. Ik voelde me wel wat schuldig, 
maar dat mocht niet van hen,” lacht ze. “Ze steunden 
me enorm. Wanneer één van ons er nu en dan eens 
onderdoor gaat, vangen de anderen het op. We zorgen 
echt voor elkaar.”

“De taken voor Just Hazel zijn zowat organisch ver-
deeld,” legt Nina uit. “Siel en Fien zijn geweldig goed 
in presenteren. Ze vinden het fijn om onze facebook-
pagina en instagram te doen opleven. Ze bewaken ons 
imago. Ik ben daar minder goed in, vrees ik,” grinnikt 
ze. “Ik ben dan weer beter in het financiële luik - ik ga 
graag op zoek naar manieren om de kleding die we 

verkopen aantrekke-
lijk te prijzen. En ik 
ben de ecologische 
doordrammer,” zegt 
ze.

“De kleren kiezen we 
samen - niemand 
is de baas. Doordat 
we samen beslissin-
gen nemen, duren 
die soms ook langer. 

Ons Whatsappgroepje staat soms roodgloeiend,” lacht 
Nina, “maar het voelt wel goed om samen achter onze 
beslissingen te staan. Tot nu toe bleken het gelukkig 
allemaal de goede beslissingen,” knipoogt ze.

Wat zijn de toekomstplannen?

“Vandaag zijn we officieel een jaar bezig, en we hebben 
al ontzettend veel geleerd uit ons project,” zegt Nina. 
“Voorlopig gaan de winsten nog integraal naar Just Ha-
zel. De stock - en dus ons aanbod - voor deze winter, 
is veel groter dan die van vorige winter. Het gaat dus 
wel goed.” 

“We hebben alledrie wel nog een vaste baan, buiten 
Just Hazel. Ik werk nu één dag per week voor Just 
Hazel. Toch blijft het wel 
echt de bedoeling om op 
termijn alledrie in Just Ha-
zel te kunnen werken. Op 
korte termijn hopen we 
een kantoortje te openen, 
waar mensen twee à drie 
dagen per week kunnen 
binnenspringen om kle-
ding te passen.”

“En op langere termijn 
dromen we van die con-
ceptwinkel,” vertelt Nina. 
“Met Fien, onze mode-
technologe, zouden we 

ook een eigen kledinglijn willen uitwerken. En we blijven 
openstaan voor de toekomst. Ideeën waar we voorlopig 
nog niet mee verder gingen, zijn een fashiontruck, een 
kledingleaseproject en rechtstreekse handel met pro-
ducenten in derdewereldlanden.” zegt ze.

Er beweegt wel wat in Gent op het vlak van duurzame 
mode. Just Hazel lijkt wel deel uit te maken van een 
heuse beweging, die de laatste jaren in Gent steeds 
zichtbaarder werd in het straatbeeld - met onder 
andere kinderkledingbibliotheek Happy Kiddo, 
web- en lokale shop Supergoods, kledingwinkels 
Fair Eco Fashion, Mieke Shop, Visitrice en Marmod 
of babywinkel Kiddybips. 

“Eerlijke mode leeft meer en meer in Gent. Misschien 
speelde het Fair Fashion Fest daar wel een rol in. We 
zijn in ieder geval niet alleen in onze strijd tegen een 
vervuilende modeïndustrie,” zegt Nina. 

“Ik geloof dat een omslag in de kledingindustrie er enkel 
kan komen als burgers zich goed organiseren. Wanneer 
mensen weigeren om kleding te kopen die in slechte, 
vervuilende omstandigheden werden gemaakt. Ook de 
grote kledingketens zoals H&M en ZARA zijn wel met 
fair fashion bezig,” zegt Nina, “maar van hen verwacht 
ik niet veel. Hun uiteindelijke doel blijft om zo veel mo-
gelijk winst te maken voor de aandeelhouders. Het is 
voor hen niet zo interessant om eerlijke kleding te ver-
kopen - omdat de prijzen sowieso hoger liggen,” vertelt 
ze.

---

Na een jaar actie hebben Siel, Fien en Nina al een mooie 
webshop en een imago opgebouwd dat ver buiten de 
stadsgrenzen van Gent zindert. Voor dat resultaat had-
den ze niet veel ervaring op zak, maar wel een gro-
te liefde voor mode, enthousiasme én een ijzersterke 
vriendschap. En een missie. Een #hazelproof kleerkast 
voor iedereen. ◊

“De omslag komt er 
wanneer mensen weige-
ren om kleding te kopen 
die in slechte, vervui-
lende omstandigheden 
werden gemaakt”

https://www.facebook.com/just.hazel.fashion.food/
https://www.facebook.com/just.hazel.fashion.food/
https://www.instagram.com/just.hazel.fashion.food/
https://happykiddo.be/
https://happykiddo.be/
https://www.supergoods.be/
https://www.supergoods.be/
http://www.fairecofashion.com/
http://www.fairecofashion.com/
http://www.mieke.tv/
http://www.mieke.tv/
http://visitrice.be/
http://visitrice.be/
http://marmodshop.tumblr.com/
http://marmodshop.tumblr.com/
http://www.kiddybips.be/nl
http://www.kiddybips.be/nl
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Aan het kanaal in Anderlecht ligt Recy-K, het Brussels 
knooppunt van circulaire economie. Het is een plek 
waar jonge makers, denkers en innovatoren elkaar ont-
moeten. Wanneer je op de site aankomt, staan er pijlen 
in alle richtingen. Over de verschillende gebouwen ver-
spreid zitten vzw’s, jonge ondernemingen, coworking-
plekken, in de kantine kan je terecht voor een lokaal 
gemaakte lunch, en in het fablab kan je komen sleute-
len en bouwen.

In de voortuin, aan de kanaalzijde, komt binnenkort een 
container te staan. Met daarin een proefmodel van een 
microfabriek waarmee Faro360 de strijd met plastic af-
val wil aangaan.

In het fablab ontmoet ik Koen Verrecht, oprichter en 
drijvende kracht achter Faro360. De organisatie ijvert 
voor hergebruik van plastic op plaatsen waar er geen, 

of bijna geen, afval-
beleid is. De jonge 
start-up - opgericht 
in 2016 - zet daar-
voor in op verschil-
lende fronten. Ze 
gebruiken een low-
tech en low-cost 
oplossing die herge-
bruik van afval mo-
gelijk maakt - een 

container met een mini fabriekje in, volgens een mo-
del dat Precious Plastic ontwikkelde - daarover verder 
meer. 

Met een trainingsprogramma ondersteunt Faro360 lo-
kale verenigingen die de afvalinzameling voor hun reke-
ning nemen. Daarnaast zetten ze in op bewustzijn rond 
afval, via projecten in scholen. Het doel? Plastic afval 

opnieuw in de economie brengen, en zo een bron van 
tewerkstelling creëren, in een gezonde leefomgeving.

Aan de ingang van 
het fablab staat een 
gelaste constructie 
met een oven er-
naast. Koen geeft 
uitleg. “Dit is ons 
eerste proefmodel. 
Onder het mot-
to ‘van lege pint tot 
3D print’ stonden 
we er ooit mee op 
Pukkelpop. Dat was ons eerste wapenfeit. Festivalgan-
gers konden hun plastic bekertjes in de shredder gooi-
en, waar ze versnipperd werden. De oven maakten we 
speciaal zo om temperaturen te halen die de plastic 
snippers kunnen doen smelten. Je kan er bijvoorbeeld 
plastic kommen mee maken.”

Faro360 richt zich vooral op plekken waar afval niet, 
of bijna niet, hergebruikt wordt. België hoort daar 
niet bij, want ons land is wereldwijd een voorbeeld 
als het over recycleren gaat.

“De constructie op Pukkelpop was inderdaad een try-
out voor het grotere project van Faro360, dat zich voor-
al op armere regio’s richt. In het voorjaar van 2015 liep 
ik in Mali stage bij Kiva, een online platform dat het 
mogelijk maakt om, via microkredieten, ondernemers 
met lage inkomens te steunen - dat doen ze wereld-
wijd, in meer dan 80 landen. Na een moeilijke periode 
op mijn job - ik werkte als leerkracht lager onderwijs, en 
later als vormingsmedewerker - had ik besloten dat ik 
me wilde heroriënteren. Op zoek naar maatschappelijke 
impact, eerder praktisch toegepast,” zegt Koen.

KOEN VERRECHT, 
FARO360

Het doel? Plastic afval 
opnieuw in de econo-
mie brengen, en zo een 
bron van tewerkstelling 
creëren, in een gezonde 
leefomgeving.

“Ik was onder de indruk 
van de hoeveelheid afval 
die ik overal zag liggen - 

écht overal. Op de stra-
ten, rond de huizen, in 

ongereguleerde storten 
buiten de dorpen”

https://www.arp-gan.be/nl/Recy-k.html
https://www.arp-gan.be/nl/Recy-k.html
https://www.faro360.org/
https://www.faro360.org/
https://preciousplastic.com/
https://preciousplastic.com/
https://www.kiva.org/
https://www.kiva.org/
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“In Mali kwam ik in contact met de meest diverse on-
dernemers. Het waren mensen die, ondanks de moei-
lijke omstandigheden waarin ze werkten, toch het heft 
in eigen handen namen,” vertelt Koen. “Dat inspireerde 
me. Maar ik was ook onder de indruk van de hoeveel-
heid afval die ik overal zag liggen - écht overal. Op 
de straten, rond de huizen, in ongereguleerde storten 
buiten de dorpen.”

“Rond die periode las ik ook een artikel in de Vlaam-
se media over landen die afval importeerden uit buur-
landen voor hun verbrandingsinstallaties. Plastic is een 
waardevolle grondstof,” licht Koen 
toe. “Maar de manier waarop 
vandaag we met plastic omgaan 
is erg dubbel. Het wordt gemaakt 
om eeuwig te bestaan, maar 
plastic producten worden wel 
ontworpen om weg te gooien. 
Het feit dat al dat weggegooide 
plastic niet benut wordt, maakte 
me onrustig. Ik besloot op zoek 
te gaan naar een manier om het 
afvalprobleem aan te pakken.”

Dat deed je door in de boeken te duiken?

“Via Kiva volgde ik einde 2015 een gratis online cur-
sus over global social entrepreneurship, aan de Berke-
ley-universiteit. Ik maakte er deel uit van een groepje 
studenten die wereldwijd de lessen volgden, en legde 

mijn eerste ideeën om rond afval te werken, een eer-
ste keer voor aan hen. Ook schreef ik me in voor een 
Masterclass-weekend rond duurzaam ondernemen van 
Act4Change. Daar toetste ik mijn verhaal opnieuw bij 
een aantal jonge duurzame ondernemers. Eén van de 
deelnemers vertelde me over Precious Plastic, een ge-
meenschap van honderden mensen, overal ter wereld, 
die online kennis, tools en technieken met elkaar delen 
om plastic afval te hergebruiken.”

Precious Plastic ging een hoofdrol 
spelen in het verhaal van Faro360.

“Klopt. Precious Plastic werd in 
2013 opgericht in door de Ne-
derlandse designstudent Dave 
Hakkens. Hij ontwierp een rela-
tief eenvoudig in elkaar te lassen 
set die bestaat uit een shredder 
of plasticversnipperaar, een oven, 
een extruder om filament mee 
te maken - de ‘3D-printinkt’ - en 
een injector, waarmee je plas-
tic in mallen kan gieten. Van bij 

de start deelt Hakkens zijn kennis gratis met iedereen 
- ‘open source’. De bouwtekeningen staan online en 
de machines zijn ondertussen overal in de wereld ge-
bouwd. Van Zuid-Korea over Thailand, van Oostenrijk 
tot Mexico. Bijna elke week gaat er ergens een nieuwe 
stek open waar machines van Precious Plastic staan.”

“De manier waarop vandaag 
we met plastic omgaan is dub-

bel. Het wordt gemaakt om 
eeuwig te bestaan, maar plastic 
producten worden wél ontwor-

pen om weg te gooien”

http://www.knack.be/nieuws/wereld/zweden-wil-meer-afval/article-normal-70197.html
http://www.knack.be/nieuws/wereld/zweden-wil-meer-afval/article-normal-70197.html
https://course.novoed.com/entrepreneurship-2017-2
https://course.novoed.com/entrepreneurship-2017-2
https://course.novoed.com/entrepreneurship-2017-2
https://www.act4change.be/
https://www.act4change.be/
https://preciousplastic.com/
https://preciousplastic.com/
https://preciousplastic.com
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“Eerder dit jaar bracht Precious Plastic een belangrijke 
nieuwe versie van hun product uit - de handleiding om 
van een zeecontainer - het standaardmodel, dat onge-
veer overal ter wereld beschikbaar is - een minifabriekje 
te maken, met ruimte voor inzameling, sorteren, maken 
en verkopen van plastic waren.”

“Net dat is wat we de afgelopen maanden deden met 
Faro360, fabriekjes bouwen met als basis een contai-
ner,” legt Koen uit. “De machines die we erin zetten, 
maakten we volgens de handleidingen 
op de website van Precious Plastic. Wat 
we eraan koppelen - en dat onder-
scheidt ons dan van het Precious Plas-
tic-project - is een werkingsmodel om 
die plasticfabriekjes uit te bouwen op 
plekken waar net weinig bewustzijn is 
rond afval.”

Niet enkel Precious Plastic heeft je geïnspireerd, 
met zijn open sourcemethode en een wereldwijde 
community. Op welke manier heeft Mobile School, 
een Belgische organisatie die zich wereldwijd inzet 
voor straatkinderen, Faro360 mee vormgegeven?

“Al bijna tien jaar werk ik als vrijwilliger bij Mobile 
School,” vertelt Koen. “De onderneming zet in op edu-
catie, maar vooral op empowerment van straatkinderen 

- door hun eigen potentieel en ‘straatwijsheid’ aan te 
spreken. Begin november ga ik naar Calcutta om zo’n 
straatschooltje mee op te starten - lokale straathoek-
werkers gaan er dan verder mee aan de slag. Die Mobile 
Schools zijn voor mij een voorbeeld van hoe het kan. 
De manier waarop ze samenwerken met lokale part-
ners inspireerde me enorm - ze zijn zich er grondig van 
bewust dat er politieke en economische verschillen zijn 
tussen hun eigen leefwereld en de lokale situatie. Cul-
tuurverschillen proberen ze niet te ontkennen. Wat ze 

doen is voornamelijk de tools geven aan 
lokale gemeenschappen om hun eigen 
ding te doen met de Mobile Schools.”

“Een andere organisatie die me mee 
inspireerde voor Faro360 is Sanergy, 
een bedrijf dat inzet op het toegankelijk 
maken van degelijk sanitair op plekken 
waar hygiëne vaak ver te zoeken is - in 

sloppenwijken of in afgelegen gebieden. Die toiletten 
worden via franchise uitgebaat door een local. Dagelijks 
worden de toiletten leeggemaakt, en de inhoud wordt 
verwerkt tot meststof of als energiebron. Zo creëer je 
waarde op basis van afval - en die waarde komt op-
nieuw in de gemeenschap terecht,” legt Koen uit.

Ook in jullie naam zit een link met ‘het lokale’.

“Dat vond ik belangrijk. Ik ben bewust op zoek gegaan 
naar een naam die niet Angelsaksisch klonk of bestaat 
uit een letterwoord - dat is me te neokoloniaal,” zegt 
Koen. “Faro is een figuur uit de Mandé-mythologie - 
Mandé is etnische groep waar zo’n 70 miljoen mensen 
toe behoren, vooral in West-Afrika. Faro offerde zichzelf 
op om de aarde te zuiveren, die vervuild was door zijn 
boosaardige tweelingbroer Pemba. Zijn onzelfzuchtig-
heid en zijn wil om aan een betere wereld te bouwen 
inspireerde me. Het getal ‘360’ verwijst dan weer naar 
de circulaire economie - een gesloten kringloop waar-
in grondstofvoorraden niet worden uitgeput en waarin 
reststoffen opnieuw grondstof worden.”

Hoe ontwikkelde Faro360 zich van 
idee naar een onderneming?

“Begin 2016 begon mijn idee voor Faro360 vorm 
te krijgen en pitchte ik het bij een startup-incubator, 
Start it @kbc. Daar kreeg ik ondersteuning bij de uit-
bouw van het businessmodel achter Faro360,” zegt 
Koen. “Ik kreeg een mentor toegewezen en volgde er 
een paar interessante opleidingen. Daarnaast volgde ik 
op eigen initiatief een open online cursus ‘Municipal So-
lid Waste Management in Developing Countries’ aan de 
École polytechnique fédérale van Lausanne. Die cursus 
leek me op dat moment helemaal op het lijf geschre-
ven. Ik leerde er dat er op dit moment zo’n drie miljard 

“De tools geven aan lo-
kale gemeenschappen, 
die er hun eigen ding 

mee kunnen doen”

https://www.mobileschool.org/nl
https://www.mobileschool.org/nl
https://www.mobileschool.org/nl
http://saner.gy/
http://saner.gy/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kringloopeconomie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kringloopeconomie
http://startit.be/
http://startit.be/
http://www.iswa.org/fileadmin/galleries/Publications/ISWA_Reports/GWMO_flyer_web.pdf
http://www.iswa.org/fileadmin/galleries/Publications/ISWA_Reports/GWMO_flyer_web.pdf
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mensen geen toegang hebben tot afvalverwerking. Af-
val komt er terecht op open stortplaatsen, of wordt ver-
brand. Beide opties zijn echt wel schadelijk voor mens 
en natuur,” legt Koen uit.

“Eén van de beste dingen die Faro360 zijn overko-
men, was het Climate Launchpad,” zegt Koen. “Dat is 
de grootste wedstrijd voor groene businessideeën. Ze 
ondersteunen start-ups met een 
goed idee, dat de klimaatveran-
dering tegengaat. In meer dan 25 
landen worden voorrondes ge-
houden. Wij deden mee in juni 
2016, en werden derde in België. 
In Estland, waar de grote finale 
doorging, belandden we in de top 
tien op Europees niveau - van de 
87 internationale kandidaten. Een hele overwinning,” 
glundert Koen. “Via Climate Launchpad werd ons con-
cept voor Faro360 uitgediept en uitgewerkt. Het was 
een grote stap in onze professionalisering.”

Wanneer besloot je om er helemaal voor te gaan?

“Sinds begin 2016 ben ik voltijds bezig met Faro360. In 
maart 2016 ben ik een maand naar Senegal gegaan om 
marktonderzoek uit te voeren. Daar bestudeerde ik hoe 

zo’n containerfabriek zou kunnen werken in het lokale 
ecosysteem, en of er organisaties waren waarmee ik 
kon samenwerken. Via via kende ik de organisatie AS-
DES (Association Sénégalaise pour un Développement 
Equitable et Solidaire) in Kaolack, zij waren al even bezig 
met sensibilisatie rond afvalophaling. Kaolack staat be-
kend als Senegals vuilste stad. Het afval wordt er letter-
lijk opgehaald door een ezeltje met kar, die het verza-

melde afval naar een onofficiële 
stortplaats brengt, net buiten de 
stadsmuren.”

“Met de steun van ASDES beslis-
te ik om in Kaolack een eerste 
pilootproject uit te bouwen, op 
basis van plannen en advies van 
de Precious Plastic-community. In 

mei en juni dit jaar ging ik voor acht weken naar Sene-
gal, om samen een eerste pilootfabriek uit te bouwen. 
Dat deed ik niet alleen,” vertelt Koen. “Enkele weken 
na afloop van een workshop, georganiseerd door de 
internationale sociale innovatieorganisatie MakeSense 
en Vlerick Business School, in februari dit jaar, kwamen 
drie Vlerick-studenten naar me toe. Met de vraag of ze 
in het kader van hun studie mee onderzoek mochten 
doen naar Faro360. Dus vertrokken we met z’n vieren 
naar Kaolack.”

“Kaolack staat bekend als 
Senegals vuilste stad. Het afval 

wordt er letterlijk opgehaald 
door een ezeltje met kar”

http://climatelaunchpad.org/
http://climatelaunchpad.org/
https://www.makesense.org/
https://www.makesense.org/
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Hoe verliep dat eerste ‘terreinwerk’ in Senegal?

“Normaal gezien, met alle materiaal bij de hand, bouw 
je de vier machines in zo’n twee weken tijd. Die tijd had 
ik verviervoudigd, maar het was toch niet genoeg,” ver-
telt Koen. “Ik had onderdelen meegenomen waarvan 
ik wist dat ze moeilijk te maken zouden zijn in Senegal 
- de messen van een shredder worden bijvoorbeeld ge-
sneden met een lasercutter. Maar het productieproces 
in Kaolack ging toch trager dan verwacht. We deden er 
bijvoorbeeld een volle dag over om een gat van 10 mil-
limeter te boren - eerst op zoek naar een boormachine, 
dan op zoek naar de juiste boor. Uiteindelijk konden we 
drie van de vier machines afwerken. Niet genoeg dus 
voor het pilootmodel, helaas.”

“Ook de toegang tot plastic bleek moeilijker dan ver-
wacht. Er bestaan zeven soorten plastics, die allemaal 
andere smelttemperaturen hebben,” legt Koen uit. 
“Goed sorteren is dus noodzakelijk. En kwalitatieve pro-
ducten maak je met zuivere plastics - dus zonder vuil, 
zand of etensresten. De plastics die we ter beschikking 
hadden waren niet klaar voor verwerking.”

“Wanneer we op problemen stootten, legden we die 
geregeld voor op de fora van de Precious Plastic-com-
munity. We kregen dan hulp uit alle hoeken van wereld 
- van Zuid-Afrika over Nieuw-Zeeland tot Nederland. 
Uiteindelijk lukte het ons om drie van de vier machines 

te bouwen die we voor ogen hadden: de shredder, de 
extrusiemachine waaruit het filament komt, en de in-
jectiemachine die dient om mallen te vullen met plastic. 
Twee ervan waren af, maar hebben we niet kunnen 
testen wegens een langdurige elektriciteitspanne. Het 
was best frustrerend, dat hindernissenparcours,” geeft 
Koen toe.

Je kwam weer naar België terwijl de testfabriek nog 
niet afgewerkt was. Hoe kijk je terug op die eerste 
try-out?

“Ik heb vandaag regelmatig contact met de site in Kaol-
ack, via Skype en Whatsapp. Maar de microfabriek is 
nog steeds niet operationeel. Een lichtpuntje is dat de 
afvalophaling in de betrokken wijken wél weer is opge-
start en goed loopt. En dat er drie werkkrachten opge-
leid zijn om met de machines aan de slag te gaan.”

“Ik trok er wel waardevolle lessen uit. Ook omdat de 
Vlerick-studenten er zes weken lang onderzoek hebben 
gevoerd. Op basis van interviews met ongeveer ieder-
een die betrokken zou kunnen zijn - mensen op straat, 
politici, afvalinzamelaars - bezorgden ze me na afloop 
een lijst met aanbevelingen. Eén van hun bevindingen 
was nogal een eyeopener voor me - namelijk dat het 
idee om plastic als grondstof op de markt brengen, niet 
haalbaar was. Er was gewoon geen markt voor,” legt 
Koen uit.
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Met die informatie ging je aan de slag.

“Vandaag wordt het businessplan bijgeschroefd. Een 
belangrijke partner die erbij komt, zijn scholen,” vertelt 
Koen. “Scholen worden op twee manieren betrokken 
partij. Om de problemen met onzui-
vere plastics te vermijden, gaan we 
samenwerken met scholen ter plek-
ke. Zij worden vanaf nu het inzamel-
punt voor plastics. De scholen krijgen 
schoolmateriaal, in ruil, gemaakt van 
plastic overschotten - denk aan pen-
nen, latten of geodriehoeken. De pro-
ductie van de machines kan dan weer in technische 
scholen hier in België doorgaan, als een project rond 
circulaire economie.”

“Recent diende ik een dossier in bij Vlaanderen Circu-
lair om die dubbele scholenwerking te kunnen uitbou-
wen. Maar ondertussen zit ik niet stil. Binnenkort start 

Faro360 een vrijwilligerswerking op 
- alle mensen die de afgelopen jaren 
voorstelden om te helpen, of wilden 
bijspringen kunnen er eindelijk te-
recht. Ik ga op zoek hoe ik de noden 
van de organisatie kan matchen aan 
de verwachtingen of de ambities van 
de vrijwilligers.”

Hoe ziet de toekomst eruit voor Faro360?

“We zijn nog wel even bezig met het uitzoeken hoe het 
ideale verdienmodel van Faro360 er nu uitziet,” zegt 
Koen. “Welke rol vrijwilligers daarin kunnen spelen, of 
op welke manier we de samenwerking met de scho-
len vorm kunnen geven. Of hoe we gaan opschalen 
- met een franchisemodel, of via een ander systeem. 
We willen vooral focussen op ondersteuning, en de lo-
kale partners eigenaar maken van hun project. Ik heb 
er vertrouwen in dat alles op zijn pootjes valt. Uitein-
delijk hopen we erop dat in de verste uithoeken van de 
wereld microfabriekjes worden opgericht, die het lokale 
afvalprobleem op een duurzame manier oplossen. Wij 
willen dan wel de McDonalds van de afvalverwerking 
worden,” knipoogt Koen.

En binnenkort een minifabriekje in de voortuin dus, bij 
Recy-K. Begin je mooiste plastic afval al maar te spa-
ren om het om te toveren tot gemarmerde kommen, 
vervangonderdelen-die-moeilijk-te-vinden-zijn, of een 
blitse geodriehoek. ◊

“Wij willen dan wel de 
McDonalds van de afval-

verwerking worden”
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Enkele jaren geleden schotelde de Noord-Zuidwerking 
van de Provincie Vlaams Brabant vier partners de vraag 
voor: welk voedsel ligt er in 2050 op ons bord? Maar 
ook: hoe kunnen we ervoor zorgen dat, met een groei-
ende wereldbevolking, ons voedsel ook gezond is en 
duurzaam wordt gekweekt? De partners rond de tafel, 
dat waren Colruyt, Vredeseilanden/Rikolto, KULeuven 
en hogeschool UC Leuven-Limburg.

Met z’n vijven bundelden ze de krachten voor een ex-
periment in ‘alternatieve ontwikkelingssamenwerking’. 
Ze doopten het project Gezocht: Voedsel Voor de Toe-
komst. De vijf partners hadden elk hun 
eigen expertise, en ook hun eigen mo-
tieven om mee in het project te stappen. 
Die motieven gaan van het uitdagen van 
de kenniseconomie door de provincie, 
tot duurzaam engagement, iets waar 
Colruyt Group al even mee bezig is via 
hun Collibri Foundation. Het sluit aan bij 
de missie rond wereldwijde duurzame 
voeding en eerlijke handel van Vredesei-
landen/Rikolto, en geeft KULeuven en hogeschool UC 
Leuven-Limburg (UCLL) een kader om via hun onder-
zoeksexpertise deel te nemen aan het maatschappelijk 
debat rond duurzame voeding. Studenten van de KU-
Leuven en UCLL vormen de motor van het project.

Rond de tafel voor voedselvraagstukken

Gezocht: Voedsel Voor de Toekomst heeft als missie om 
het debat rond voedselvoorziening hoog op de agenda 
te zetten. Dat doen ze door wetenschappers, mensen 
uit het bedrijfsleven, overheden, burger-consumenten 
en maatschappelijke organisaties samen rond de tafel 
te brengen. Tegelijkertijd wil Gezocht: Voedsel Voor de 
Toekomst het debat voeden door samen met jongeren 
drie duurzame voedselketens op te zetten. Die ketens 
zijn een experiment in hoe zo’n duurzame keten tot 
stand komt - ‘learning by doing’ - en tegelijkertijd een 
veelzeggend voorbeeld dat inspireert.

Een eerste stap in het driejarig traject van Gezocht: 
Voedsel Voor de Toekomst - het project loopt van 

2016 tot einde 2018 - was definiëren wat 
duurzaam voedsel is, en wat het niet is. 
De partners stelden een lijst samen met 
voedingsmiddelen die in aanmerking ko-
men. Dat gebeurde aan de hand van heel 
wat criteria. Het gaat om ontwikkelings-
hulp, dus moet het product logischerwijs 
uit het Zuiden komen. Het is voedzaam 
en gezond, brengt geen schade toe aan 
het milieu en moet klimaatbestendig zijn. 

Het product heeft het potentieel om economisch ren-
dabel te zijn, mét marktconforme prijzen voor alle be-
trokkenen - fair trade, dus.

Verder is het product ook in het Zuiden een waardevol-
le toevoeging aan de economie, én moet het product 
ook bij ons tegemoetkomen aan een duidelijke markt-
vraag. Binnen de productieketen is er tot slot ruimte 
voor innovatie, die kan plaatsvinden op verschillende 
locaties in de keten - van de productie tot transport, 
van energiegebruik tot verwerking en afvalbeheer. 

THIBAULT GEERARDYN, 
GEZOCHT: VOEDSEL 
VOOR DE TOEKOMST

“Ons doel is om te 
inspireren en sociaal 

ondernemerschap 
aan te wakkeren 

bij jongeren”

https://www.voedselvoordetoekomst.be/
https://www.voedselvoordetoekomst.be/
https://www.voedselvoordetoekomst.be/
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Quinoa, peulvruchten en zeewier

Na onderzoek viel de keuze op het opzetten van drie 
voedselketens rond peulvruchten, quinoa en zeewier - 
respectievelijk gekweekt in Midden-Afrika, het Andes-
gebergte en Indonesië. De drie gewassen kregen het 
label ‘toekomstproof’ om verschillende redenen. Qui-
noa om te beginnen, doet het goed in verschillende 

klimaatcondities - het 
groeit bij temperatu-
ren tussen -4 en 35 °C. 
Quinoa heeft weinig be-
mesting en water nodig 
en groeit ook op minder 
vruchtbare bodems, zo-
als op grote hoogtes. En 

het gewas heeft een hoge voedingswaarde, met veel 
eiwitten, aminozuren, vezels en mineralen.

Een tweede plantensoort 
waar Gezocht: Voedsel Voor 
de Toekomst rond werkt zijn 
peulvruchten - onder andere 
bonen, linzen of kikkererwten. 
Die kunnen gedroogd worden 
en zijn daardoor lang houd-
baar, zonder hun hoge voe-
dingswaarde te verliezen. Ze 
hebben relatief weinig bemes-
ting nodig en doen het goed 
in droge gebieden - én hun 
productie is goedkoop, wat het 
gewas betaalbaar maakt.

Tenslotte koos Gezocht: Voed-
sel Voor de Toekomst voor een 
voedselketen rond rond zee-
wier. Studenten voedings- en 
dieetkunde aan de UCLL gin-
gen al aan de slag met verschil-
lende soorten zeewier. Ook de 
voedingswaarde van zeewier is 
erg rijk, het bevat veel eiwit-
ten, vitaminen en ijzer en het 
kan op diverse manieren ver-
werkt worden. Zeewier wordt 
al geruime tijd intensief ge-

kweekt in Indonesië, maar vaak met oude technieken. 
Te vaak behoren zeewierboeren tot het armste deel van 
de bevolking. Zeewierkweek heeft het potentieel om 
nieuwe kansen te bieden aan vissersgemeenschappen 
in de regio, die het vandaag vaak moeilijk hebben.

Cocreatie met jongeren

Naast de drie voedselketens, zet Gezocht: Voedsel Voor 
de Toekomst ook in op de economische weerbaarheid 
van jongeren in het Zuiden. Daarvoor ontwikkelden ze 
een traject op dat jongeren ondersteunt om duurzaam 
te ondernemen - economisch, maar ook voor mens 
en natuur. Een cocreatietraject werd ontwikkeld, voor 
jongeren in de landen waar de producten vandaan ko-
men. De cocreatietrajecten kunnen over het hele lokale 
voedselsysteem gaan, en gaan dus breder dan de drie 
voedselketens.

Quinoa, peulvruchten 
en zeewier kregen het 
label ‘toekomstproof’
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Op een oktoberdag ontmoet ik in Leuven, in de kan-
toren van Vredeseilanden/Rikolto, Thibault Geerardyn, 
een energieke jonge Bruggeling. Hij is net terug uit Tan-
zania, waar hij een eerste keer op verkenning is geweest 
voor zo’n cocreatietraject. Over enkele dagen vertrekt 
hij opnieuw naar daar, om samen met jongeren te wer-
ken aan innovatie rond voedsel. Ik serveer hem enkele 
vragen over zijn rol binnen Gezocht: Voedsel Voor de 
Toekomst.

Hoe kwam je bij Gezocht: Voedsel 
Voor de Toekomst terecht?

“Toen in het voorjaar van 2017 Vredeseilanden/Ri-
kolto samen met Act4Change - een organisatie voor 
duurzame jongeren - hun vacature lanceerden voor 
coördinator van voedselinnovatieprojecten in het 
Zuiden, was dat voor mij de uitgelezen kans. Ik was 
toen in Benin, op stage bij de Collibri Foundation, in 
een project dat ‘Werk in eigen streek’ heette. Die sta-
ge was in het kader van een opleiding die ik volgde, 
internationale ontwikkeling Noord-Zuid aan de UCLL. Ik 
was er aan de slag bij een lokale rijstcoöperatieve in 
de Collines-regio, in centraal Benin. Zes maanden lang 
ondersteunde ik jonge boeren op een opleidingsboer-
derij, waar ze, in samenwerking met lokale partners, 
verder werden voorbereid op om hun eigen zaak op te 
starten.”

“De stage was het sluitstuk van mijn opleiding. Op dat 
moment wist ik niet goed wat ik zou doen als ik te-
rug was. De vacature - cocreatie met jongeren rond 
duurzaam ondernemerschap - leek me op het lijf ge-
schreven. Dus ik solliciteerde vanuit een internetcafé in 
Glazoué. Tijdens de sollicitatie legde iedereen in het in-
ternetcafé alle activiteit stil, om ervoor te zorgen dat ik 
een enigszins stabiele verbinding zou hebben via Skype 
- weliswaar enkel met geluid. Dat lukte, en ik mocht 
beginnen.” (lacht)

In Afrika zag je de verwoestende impact van 
klimaatverandering op de lokale landbouw.

“De effecten van klimaatverandering zijn in centraal 
Afrika inderdaad veel beter voelbaar dan hier. In Benin 
heb ik echt ondervonden voor welke serieuze uitda-
gingen de klimaatverandering ons globale voedselsys-
teem stelt,” vertelt Thibault. “Ik bezocht er een ervaren 
boer die al drie jaar niets meer had kunnen oogsten op 
zijn dorre rijstveld. Vroeger viel de regen op een min of 
meer voorspelbare manier - maar de laatste jaren was 
die neerslag onvoorspelbaar geworden.”

“Op de plek waar ik woonde, in Glazoué, verbouwde 
mijn buurman maïs rond zijn woning. Die plant je wan-
neer het een klein beetje regent. Daarna valt er normaal 
gezien voldoende neerslag om de kleine scheutjes te 
doen opschieten. Dit jaar niet - het was een ramp voor 
hem en zijn gezin, want hun voedselzekerheid kwam in 
gevaar en hij moest die hele investering opnieuw ma-
ken.”

“Het werd me elke dag duidelijker welke verwoestende 
impact de klimaatverandering had op de natuur, en op 
het dagelijks leven van de inwoners van Benin.”

En daar kunnen jongeren een antwoord op bieden?

“In Benin zag ik ook sommige mensen die het wél 
goed deden. Op het strand, in een regio met een hoge 
jeugdwerkloosheid zag ik een man noten, komkom-
mers, wortelen en sla kweken samen met jongeren uit 
de buurt. Wat hij deed was hoopvol en innovatief - en 
broodnodig, want hij gaf die jongeren een perspectief.”

“Jongeren zijn een vat vol potentieel dat we moeten 
ontsluiten. Vaak worden ondernemende jongeren ge-
dreven door bepaalde ecologische en sociale waarden, 
die cruciaal zijn voor een duurzaam voedselsysteem. 
Ook zijn het de jongeren die binnenkort de economie 
gaan vormgeven.”

Hoe ziet het cocreatietraject in Tanzania eruit?

“Ons doel is om te inspireren en sociaal ondernemer-
schap aan te wakkeren. Dat doen we door cocreatie 
te stimuleren - dat is een samenwerking waarbij alle 
deelnemers invloed hebben op het proces. In een co-
creatieproject staan dialoog, enthousiasme, daadkracht 
en focus op resultaat centraal.”

“We dagen jongeren uit om met oplossingen te komen. 
Die oplossingen kunnen heel breed gaan - van verpak-
kings- en transportverbeteringen tot innovaties in pro-
ductie- en verwerkingsmethoden. Zolang het maar de 
duurzaamheid bevordert - ecologisch, sociaal en eco-
nomisch.”

“In september vertrok ik voor een maand naar Tanzania 
voor veldonderzoek. Ik ging er praten met verschillende 
lokale organisaties, om te kijken of we samen iets kon-
den opzetten rond voedselinnovatie. Na een moeizame 
start ontmoette ik de mensen van GECOSO, een lokaal 
bedrijf dat met biologische streekproducten werkt. Het 

“Het werd elke dag duidelijker wel-
ke verwoestende impact de klimaat-
verandering had op het dagelijks 
leven van de inwoners van Benin’

De innovatie kan plaatsvinden op 
verschillende locaties in de voed-

selketen - van de productie tot 
transport, van energiegebruik tot 

verwerking en afvalbeheer

https://www.act4change.be/
https://www.act4change.be/
https://www.ucll.be/verderstuderen/bachelor-na-bachelor-internationale-samenwerking-noord-zuid
https://www.ucll.be/verderstuderen/bachelor-na-bachelor-internationale-samenwerking-noord-zuid
http://gecoso.com/
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“De eerste workshop start medio november, en na vier 
weken zullen de deelnemers een innovatie op gebied 

van voedsel ontwikkeld hebben. 
Wanneer die innovatie er is, cre-
eren we er visibiliteit rond, via 
evenementen. We mikken op 
een domino-effect,” zegt Thi-
bault, “waarbij we anderen in-
spireren om zelf ook te beginnen 
innoveren.”

“Een zelfde type traject als dat 
in Tanzania gaan we ook in Indonesië, Peru en België 
opzetten,” vertelt Thibault. “In de verschillende regio’s 
zullen de trajecten er wel anders uitzien, afhankelijk van 

klikte goed tussen ons, en het project kwam al snel in 
een stroomversnelling terecht. We stelden samen een 
programma op van vier weken, dat tegelijkertijd in twee 
regiohoofdsteden zou lopen - in Arusha, een stad in 
een bergachtige regio in het noorden, en in Mwanza 
aan het Victoriameer.”

Je werkt daarbij volgens een spelmethode?

“Inderdaad. Een belangrijke inspiratie is het CEAL-pro-
gramma, een procesmodel dat jongeren aanzet om te 
leren door samen dingen te verwezenlijken,” legt Thi-
bault uit. “In ons land werkt Act4Change er intensief 
mee. CEAL doet twee dingen: gemeenschappen ver-
sterken en tools bieden om sociaal ondernemen te 
ondersteunen. Eén van de tools van CEAL is de ‘oa-
sis game’, een spel dat je met zo’n 20 à 30 perso-
nen speelt, in het teken van een gemeenschappelijke 
droom. Het doel is om samen een wijk (oasis) te be-
trekken op een interactieve, laagdrempelige en speelse 
manier (game). Wanneer mensen zien dat ze samen 
hun gemeenschappelijke droom hebben verwezenlijkt, 
en daarbij als gemeenschap sterker zijn geworden, is 
het spel voltooid.”

“Ik stelde de ‘oasis game’ voor aan de lokale partners, 
en we discussieerden over wat er nu in de context van 
Tanzania belangrijk was - bleek dat de brainstormfase 
uit het spel erg relevant is in hun context. Hoewel die 
gedeelde, duurzame dromen van een groep zeker een 
rol spelen, is ons doel toch boven alles om het onder-
nemerschap bij jongeren te ondersteunen.”

Dat klinkt allemaal best experimenteel. Lukte het 
om jongeren warm te maken voor het programma?

“Samen met de mensen van 
GECOSO bezocht ik studenten 
in allerlei disciplines - boekhou-
ding, business development, 
landbouw - en vertelden hen 
over het project. We peilden ook 
naar wat ze precies wilden bij-
leren. Studenten konden zich bij 
ons kandidaat stellen om deel te 
nemen aan de workshop. Het 
werd gelukkig een succes,” zegt Tibault. “Zo’n honderd 
mensen gaven zich op voor het programma. Daaruit 
selecteerden we twee groepen van telkens 25 deelne-
mers, één groep per stad.”

“Zo’n honderd mensen gaven zich 
op voor het programma. Daaruit 
selecteerden we twee groepen van 
telkens 25 deelnemers, één groep 

in Arusha en één in Mwanza.”

http://ceal.eu/
http://ceal.eu/
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de lokale noden - in Peru is de brainstormfase cultu-
reel al veel meer ingebed, en gaan we ons bijvoorbeeld 
eerder concentreren op de daadwerkelijke ondersteu-
ning van jonge ondernemers. Na afloop van het project 
hopen we een netwerk van jongeren uit te bouwen, 
die onderling ervaringen kunnen uitwisselen. Precies die 
verschillen in noden en behoeften zijn interessant in het 
netwerk - zo kunnen de groepen uit verschillende cul-
turen van elkaar bijleren.”

Ook in België werkt Gezocht: Voedsel Voor de 
Toekomst intensief samen met jongeren. Heb je het 
idee dat jongeren een andere houding hebben dan 
volwassenen als het over duurzaamheid gaat?

“Dat zou kunnen kloppen,” zegt Thibault. “Ik zie in mijn 
omgeving alvast heel wat hoopvolle tekenen. Mensen 
willen steeds vaker het verhaal kennen van het voedsel 
dat ze eten. Of ze proberen lokaal te eten en kiezen uit 
milieuoverwegingen voor korte keten. Ik heb het gevoel 
dat, als het op duurzaamheid aan-
komt, onze generatie een belangrij-
ke stap verder durft te gaan dan de 
vorige generaties.”

“Misschien zijn we daarin anders 
dat omdat velen van ons nooit iets 
tekort hebben gehad,” bedenkt 
Thibault. “Of omdat we zijn opge-
groeid in een periode waarin haast 
alles kon. Misschien heeft dat ons de ruimte gegeven 
om anders na te denken over onze leefwereld.”

“We beschikken over meer en meer informatie, zodat 
het moeilijker wordt om weg te kijken,” zegt Thibault. 
“Mijn ervaring in Benin heeft me bijvoorbeeld geholpen 

om een globaal inzicht te krijgen in voedselketens. Ik 
begrijp nu beter hoe mijn voedsel op mijn bord terecht-
komt, en wat er anders kan in dat hele proces. Dat 
maakt het voor mij echt moeilijk om voedsel te kopen 
waarvan ik weet dat het niet in juiste omstandigheden 
werd geproduceerd.”

“Misschien komt het ook doordat onze generatie steeds 
vaker de grenzen van onze aarde voelt. Door mijn uit-
wisselingservaring ervaarde ik concreet dat we in een 
gesloten ecosysteem leven. De toenemende droogtes 
in het Zuiden hebben onvermijdelijk ook een impact op 
onze voeding.”

Voedsel in 2050

Einde 2018 loopt Gezocht: Voedsel Voor de Toekomst 
af. Tegen dan zullen de eerste resultaten zichtbaar zijn, 
de innovaties die de jongeren in Peru, Tanzania en In-
donesië maakten als antwoord op een globaal voed-

selvraagstuk. Innovaties waarvan ze 
denken dat ze in 2050 nog waar-
devol zullen zijn. Vanuit hun eigen, 
lokale context zullen tientallen jon-
geren bijgedragen hebben aan een 
gemeenschappelijk doel - eerlijk 
voedsel voor iedereen. Het is een 
razend interessant debat én een 
heerlijk experiment.

Ik ben alvast reuze benieuwd naar wat er in 2050 op 
mijn bord ligt. En of we dan gezonder zullen leven dan 
vandaag, zelfs in ongetwijfeld veranderde klimaatom-
standigheden. Een broodje zeewier, iemand? ◊

Vanuit hun eigen, lokale con-
text zullen tientallen jonge-
ren bijgedragen hebben aan 
een gemeenschappelijk doel - 
eerlijk voedsel voor iedereen
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Het is maandagavond, januari, en de nacht is gevallen 
over Brussel. De straten in de Marollenwijk worden op-
gelicht door de vitrines van levendige kroegen en van 
antiekwinkels, en door kerstverlichting die nog tussen 
de huizen hangt. Aan het einde van de Hoogstraat, in 
een statig gebouw beheerd door het Brusselse OCMW, 
brandt er licht achter het raam, de deur klettert open 
en toe.

Mensen gaan naar binnen met groene 
materiaalkoffers, nemen hun tijd om 
een babbeltje te slaan, en verlaten het 
gebouw weer met lege handen. Of ze 
komen toe met lege handen en ver-
trekken geëquipeerd. Iemand rijdt een 
kruiwagen de drempel af en verdwijnt 
in de nacht.

Het materiaal dat ze binnen en buiten dragen, is ge-
merkt met een sticker met ‘Tournevie’. Dat is de naam 
van de organisatie die sinds 2015, als pionier op het 

Europese continent, een gereedschapsuitleendienst of 
tool library draaiende houdt in Brussel-centrum.
Bij Tournevie kan je, voor een jaarlijks lidmaatschap 
van 20 euro, onbeperkt terecht om kwaliteitsgereed-
schap uit te lenen om mee te klussen, te repareren of te 
renoveren. Tournevie werpt zich op als een duurzaam 
alternatief voor duurdere huur- en verkooppunten.

Schroef je leven op

‘Tournevie’ staat voor ‘schroeven-
draaier’ – maar ook voor het ombui-
gen van je manier van leven. Dat is 
namelijk de niet-zo-duidelijk-geaf-
ficheerde ambitie van het collectief. 
Ze verdedigen een levensstijl waarin 
gerepareerd wordt in plaats van weg-

gegooid, waarin materiaal wordt gehuurd en niet een-
zaam in een kelder terechtkomt. Tournevie is een ruim-
te waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en helpen 
met klusvraagstukken, maar ook met meer.

OLIVIER BEYS, 
TOURNEVIE

“Tournevie staat voor 
een levensstijl waarin 
gerepareerd wordt in 

plaats van weggegooid”

https://www.tournevie.be
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Het is een organisatie die draait op vrijwilligers, oprich-
ter Olivier Beys is een van hen. ’s Avonds en op vrije 
momenten werkt hij mee aan Tournevie, overdag is hij 
voltijds beleidsmaker circulaire economie bij Bond Beter 
Leefmilieu.

Hoe kwam je op het idee om 
met Tournevie te starten?

“Als beleidsmedewerker botste ik 
in het verleden af en toe op de 
top-down-benadering. Op een be-
paalde manier is het makkelijk om te 
zeggen wat goed is, en wat niet, om 
regels op te stellen voor andere men-
sen. Maar wat voor mij ontbrak was 
de dialoog, het ‘middenin’ iets staan. 
Dat hield me bezig. Op een zeker moment las ik over 
een tool library in Canada. Ik verdiepte me in het pro-
ject. Waarom niet zoiets in Brussel opstarten, spookte 
het door mijn hoofd? En ik kreeg het er niet uit. Da’s de 
reden waarom we hier nu zitten,” lacht hij.

Het bleek een haalbaar idee.

“Ik besprak het idee met heel wat mensen. Tool libraries 
wisselen onderling ook kennis en ervaring uit via inter-
nationale mailinglists. Uiteindelijk vond ik twee partners 
in crime, Maarten Depypere – die net als ik Tournevie 
coördineert – en technische tool ninja Thomas Opso-
mer – die werkt bij de revolutionaire open-sourceorga-

nisatie iFixit. Die website maakt het mogelijk om toe-
stellen thuis zélf te repareren aan de hand van door 
consumenten opgestelde handleidingen. Je vindt er 
aanwijzingen over hoe gebroken smartphonescherm-
pjes te repareren, of voor het vervangen van auto-on-
derdelen.”

“Thomas, Maarten en ik hebben dan 
gezocht naar manieren om dat idee 
– een tool library uitbouwen – toe te 
passen op Brussel,” gaat Olivier ver-
der. “We vonden een groep vrijwilli-
gers – nu zijn we met vijftien – en 
een pand aan de Steenkoolkaai, in 
het hippe centrum van Brussel, aan 
de vismarkt. Dat gebouw deelden we 
met andere organisaties als onderne-

mersmarkt MicroMarché, reiscafé ViaVia, educatieorga-
nisatie Citizenne en nog heel wat andere verenigingen.” 

“Tijdens een intensieve Masterclass van Act4Change - 
een organisatie die duurzame jonge ondernemers on-
dersteunt - werd ons businessplan nog  eens kritisch 
tegen het licht gehouden. En we gingen nog een laat-
ste keer helemaal los in ideeën over hoe Tournevie er-
uit zou kunnen zien. We dachten in detail na over ons 
doelpubliek, of manieren om partnerschappen met an-
dere organisaties uit te bouwen. Niet lang daarna gooi-
den we de deuren van Tournevie voor een eerste keer 
open - in het pand aan de Steenkoolkaai.”

“Tijdens een Masterclass 
van Act4Change gingen 
we nog een laatste keer 
helemaal los in ideeën 

over hoe Tournevie  
eruit zou kunnen zien”

https://www.bondbeterleefmilieu.be/
https://www.bondbeterleefmilieu.be/
http://torontotoollibrary.com/
http://torontotoollibrary.com/
http://torontotoollibrary.com/
https://nl.ifixit.com/
https://nl.ifixit.com/
https://www.facebook.com/micromarche/
https://www.facebook.com/micromarche/
http://viavia.world/nl/belgie/brussel
http://viavia.world/nl/belgie/brussel
http://www.citizenne.be/
http://www.citizenne.be/
https://www.act4change.be/
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Op de Steenkoolkaai konden jullie niet blijven.

“We wisten van in het begin dat het een tijdelijke op-
lossing zou zijn. Het pand werd deze zomer verkocht. 
Daarop zijn we even zonder locatie gevallen. In novem-
ber 2016 installeerden we ons hier in de Hoogstraat, in 
een gebouw van het OCMW. Eerst als tijdelijke oplos-
sing, maar recent zijn we te weten gekomen dat we hier 
mogen blijven,” vertelt Olivier. “Dat betekent dat we 
vanaf nu volop kunnen inzetten op lokale verankering. 
En dat is misschien waar we met Tourne-
vie het meeste mee kunnen betekenen.”

Slaat het concept aan?

“Tournevie heeft als doel om kwali-
teitsmateriaal – tweedehands of niet – 
beschikbaar te maken voor een groot 
publiek,” vervolgt Olivier. “Ik vind het 
vreemd om te zien dat de markt geen 
antwoord heeft kunnen formuleren op 
heel wat reële problemen. Neem bij-
voorbeeld een klusser in een grootstad die een inge-
bouwde kast wil timmeren en daarvoor een goede 
wipzaag nodig heeft. Een nieuw exemplaar kost al snel 
250 euro. Wil je er een goedkopere, dan is dat toestel 
automatisch van mindere kwaliteit.”

“Natuurlijk bestaan er commerciële winkels waar je ge-
reedschap kan huren, zoals Boels. Maar die zijn best 
duur als je dat gereedschap voor een langere perio-
de nodig hebt. En de winkels zijn meestal buiten het 
stadscentrum gevestigd, gemakkelijk bereikbaar met de 
auto. De stedelijke doe-het-zelver zonder auto vindt op 
de markt eigenlijk geen goede oplossing. Met Tournevie 
willen we de buurtbewoners uit de nood helpen, op een 
duurzame manier.”

“Voor lidmaatschap bij Tournevie betaal je 20 euro per 
jaar. Dat is weinig, bijna iedereen kan het bedrag mis-
sen. En je krijgt er heel wat voor in de plek. We hebben 
een sterke lokale focus. We zijn een plek waar de deur 
altijd openstaat, proberen zo laagdrempelig mogelijk 
aan de slag te gaan.” 
“De volgende maanden gaan we dan ook hard werken 
om ons kenbaar te maken hier in de wijk, samen met 
het OCMW maar ook op andere vlakken. We hebben 
hier wel wat handige types rondlopen die leuke acties 
kunnen opzetten,” knipoogt Olivier.

20 euro lidgeld per jaar is niet veel.  
Hoe houden jullie Tournevie draaiende?

“Op dit moment hebben we 300 betalende leden. Met 
de inkomsten van de lidmaatschappen, de boetes voor 
materiaal dat te laat is teruggebracht en af en toe een 
evenement, komen we comfortabel toe om ons ma-
teriaal te onderhouden en nieuw aan te kopen waar 
nodig.”

“Om onze gereedschapsbibliotheek op te starten had-
den we een crowdfundingactie opgezet. Dat viel erg 
mee. Die centen konden we helemaal zelf beheren 
zonder ergens aan vast te zitten, én de actie zorgde 
voor naamsbekendheid. Daarnaast ontvingen we enke-
le steunfondsen, en later nog wat fondsen een subsidie. 
Ons startbudget was 13.000 euro.”

“Sinds de opstart werken we ook enkel met vrijwilli-
gers,” vertelt Olivier. “Iedereen die aan 
Tournevie meewerkt, doet dat omdat hij 
of zij er zin in heeft. Da’s de kern van 
hoe we werken. Het werkt stimulerend: 
je krijgt er veel vriendschap, voldoening 
en skills voor in de plaats, en het werkt 
aanstekelijk. Er is een gevoel van ‘weder-
kerigheid’ tussen de vrijwilligers.”

“Vergeleken met commerciële diensten 
werken we ongelooflijk inefficiënt,” grin-

nikt hij, “maar als je kijkt naar de lage prijs die we kun-
nen vragen, en de zeer beperkte ecologische kost van 
onze activiteiten, werken we net superefficiënt. Het is 
maar hoe je het bekijkt.”
“We weten dat er een moment gaat komen, als we 
blijven groeien, dat we iemand in dienst moeten nemen 
om de organisatie te coördineren. Daar wachten we 
liefst nog even mee. Want dat gaat de verhoudingen 
tussen de vrijwilligers misschien wel veranderen.”

Ook workshops en samenwerkingen met 
bedrijven brengen geld in het laatje.

“Inderdaad. We werken al even samen met Les Dé-
brouillardes, een vereniging die DIY-cursussen en klus-
workshops aanbiedt – voorlopig in het Frans. Nu we 
verhuisd zijn naar deze stek gaan we het atelier in 
de toonzaalruimte ook voor eigen workshops gebrui-
ken – we willen ons daarbij vooral richten op scholen 

“We proberen ons 
concept gemakkelijk 

kopieerbaar te  
maken. Hoe meer 
Tournevies in de  

wereld, hoe beter”

http://boels.be
http://boels.be
http://www.lesdebrouillardes.be/
http://www.lesdebrouillardes.be/
http://www.lesdebrouillardes.be/
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of teambuildingactiviteiten. Met de workshops wil-
len we mensen laten zien hoe fijn het is om samen 
iets in elkaar te steken, om te empoweren. De sociale 
meerwaarde van samen aan dingen bouwen, enfin.” 

“Het is een manier om Tournevie duur-
zaam te financieren. We komen wel 
toe met onze inkomsten om de dage-
lijkse werking te onderhouden, maar 
wanneer de werking complexer wordt, 
zullen we meer budget nodig hebben. 
Naar voorbeeld van de Mobile School in 
Zuid-Amerika en De Stuyverij in Kortrijk, 
kunnen we met onze workshops de no-
dige inkomsten creëren.”

Wat zijn jullie toekomstplannen?

“De open source-sfeer van iFixit zit in het DNA van 
Tournevie. We delen zo veel mogelijk kennis,” legt Oli-
vier uit, “en proberen ons concept gemakkelijk kopieer-
baar te maken. Hoe meer Tournevies in de wereld, hoe 
beter, lijkt ons.”

“We broeden op nieuwe ‘antenneplekken’ in Brussel. 
Via samenwerkingen op te zetten met nieuwe groepen 
vrijwilligers, zouden we Tournevie’s concept graag co-
py-pasten naar andere wijken in de stad. We ontvangen 
ook regelmatig bezoekers die een soortgelijk concept 
op een andere plek willen uitbouwen – uit eigen land 
zagen we mensen uit Bergen, Mechelen en Edegem, 
maar er kwamen ook al Zweden, Duitsers en Spanjaar-
den langs.”

Er waait een nieuwe wind door de stad. Sinds een 
paar jaar lijkt er een beweging opgestaan die de 
stad opnieuw leefbaar wil maken. Welke rol speelt 
Tournevie daarin?

“Sinds ik in 2010 in Brussel ben komen wonen, heb 
ik elk jaar meer en meer creatieve wijkprojecten zien 
opduiken. Hier en daar verschenen bloembakken, con-
structies in de publieke ruimte, of vrijplaatsen voor 

stadslandbouw. Die ‘interventies’ ge-
ven de stad een ziel,” meent Olivier. “In 
de jaren ’90 was er een beweging van 
mensen die trok uit de vieze, groezelige 
stad, naar de buitenwijken. Brussel was 
door de jaren heen misschien wat van 
haar élan kwijtgeraakt.”

“Er beweegt weer meer in de stad. We 
vinden het spannend dat Tournevie 
daar ook een rol in kan spelen – we 

maken die creativiteit mee mogelijk. Bevriende organi-
saties bouwden de afgelopen jaar met ons gereedschap 
onder andere een tijdelijk zwembad aan het kanaal, een 
amfitheater in een park en een cinema in een oude 
Lijnbus. Door de lage kostprijs kan Tournevie organisa-
ties met kleine budgetten echt vooruit helpen.”

---

Rond 20u kleppert de deur van het pand voor een laat-
ste keer toe. Daarmee verdwijnen de laatste klusver-
halen in het donker. De vrijwilligers van Tournevie gaan 
weer naar huis, om daar verder te werken aan de vol-
gende zetten van de organisatie – of om uit te rusten 
voor de werkdag die erop volgt. De Marollenwijk mag 
zich klaarmaken voor een nieuwe golf aan straatinter-
venties. ◊

“Sinds ik in Brussel 
 ben komen wonen,  
zag ik elk jaar meer 

 en meer creatieve wijk-
projecten opduiken”

http://www.mobileschool.org/nl
https://www.destuyverij.be/node/4
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In een rustig provinciestadje, op wandelafstand van het 
grootste marktplein van België, ligt het bureau van Caro 
Peirs, de oprichtster van ShoeRise. Aan haar naaitafel of 
achter het bureau geeft Caro er elke dag iets meer vorm 
aan een andere, nieuwe, duurzame manier van schoe-
nenmaken. Dat doet ze, zonder fout, op een paar elegan-
te hoge hakken.

Met ShoeRise gidst en ondersteunt Caro schoenenmer-
ken bij sociale en duurzame innovatie. Dat doet ze door 
te ontwerpen, onderzoek te voeren naar materialen en 
technieken en prototypes te maken. Caro’s troef is een 
uitgebreid netwerk in de schoenenindustrie, gecombi-
neerd met een grondige kennis van, en hart voor duur-
zame innovatie. 

We ontmoeten elkaar in een sociaal lunchcafé in Sint-Ni-
klaas. Caro vertelt dat er meer overeenkomsten tussen 
het café en haar onderneming zijn, dan je op het eerste 
zicht zou zeggen. “Ik heb een achtergrond in maatschap-
pelijk werk. Tot enkele jaren geleden was ik aan de slag ik 
in de sociale sector, waar ik startte op het terrein en ver-
volgens bij personeelsbeleid en HR terechtkwam. Twee 
jaar geleden, ik was toen 37, had ik een redelijk doorsnee 
profiel voor mensen van mijn leeftijd,” lacht ze. “Ik was 
halverwege de dertig, woonde met mijn gezinnetje met 
twee kindjes in de stad, en had een job waarin ik me 
nogal verveelde.”

CARO PEIRS, 
SHOERISE

“Het doel: een revolutie 
in schoenenland”

https://www.shoerise.com/
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En dus startte je met een cursus schoenontwerpen?

“Na mijn werkuren volgde ik regelmatig cursussen waar 
ik mijn creatief ei in kwijt kon. Zo’n zes jaar geleden 
schreef ik me aan de Academie van Sint-Niklaas in bij 
de richting schoenontwerpen. Het was een best zwa-
re opleiding - tien uur les per week, en dan nog eens 
evenveel werk thuis. Maar ik deed het doodgraag, en 
schoenen maken werd steeds belangrijker in mijn leven. 
Elk jaar in mei nam ik twee weken vrij op mijn werk 
om me helemaal te kunnen concentreren op de mo-
deshow.”

“In 2015 studeerde ik af als schoenontwerper. ‘Wat nu?’, 
ging er door mijn hoofd. Aan de academie had ik ge-
leerd hoe schoenen in elkaar zaten - van schetsen en 
ontwerpen tot het presenteren van prototypes op de 
catwalk. Maar de schoenen die ik daar maakte waren 
eigenlijk vooral kunstobjecten. Museumstukken. Diep in 
mij zeurde een stemmetje om ook het ruimere plaatje 
rond schoenen te begrijpen. Hoe je een schoen op de 
markt brengt, bijvoorbeeld, hoe de schoenenindustrie 
eruit ziet, hoe je een businessplan voor schoenen op-
stelt, of hoe verder te kijken dan het ambacht alleen?” 

Dat was de start van een groot avontuur.

“Ik wist dat er in Nederland, in Waalwijk, een opleiding 
bestond rond ‘Footwear Innovation’. Het was een inter-
nationale opleiding van negen maan-
den, met enkele weken les in Neder-
land en bedrijfsbezoeken in China. Van 
over de hele wereld werden er tien 
deelnemers geselecteerd. Ik stuur-
de mijn dossier in, en vergat het hele 
verhaal. Het plan leek me eigenlijk niet 
realistisch, want het zou ons gezin en mijn toenmalige 
job helemaal ondersteboven halen. Het was een leuke 
droom,” vertelt Caro, “maar ik verwachtte er niets van.”

“Niet lang daarna kreeg ik bericht dat ik kon starten aan 
het toenmalige SLEM. Samen met mij mochten studen-
ten uit Ijsland, Dubai, de Verenigde Staten, Duitsland en 
Brazilië beginnen. De cursus had een zware impact op 
me, op een positieve manier. SLEM - nu The Footwea-
rists - was gelegen in Waalwijk, het oude schoenencen-

trum van Nederland. Vandaag worden er geen schoe-
nen meer gemaakt, maar is het wel nog de plek van 
de distributie en expertise rond schoenen in Nederland. 

“SLEM was een instituut dat die expertise bundelde en 
overbracht via onderzoek, opleidingen en andere activi-
teiten. Essentieel was hun enorme link met de bedrijfs-
wereld. Aan het instituut werkten consultants, maar er 
werd ook aan materialenonderzoek gedaan - 3D-prin-
ten gebeurde er alle dagen.”

“In november 2015 startte ik in Waalwijk,” vertelt Caro. 
“Die eerste weken waren heftig. Ik werd opnieuw kot-
student. Zondagavond vertrok ik naar Waalwijk en vrij-
dagavond keerde ik terug. Mijn kinderen waren toen vijf 
en acht jaar oud. De periode daar heeft ons als gezin 
uitgedaagd, maar ook verrijkt,” zegt ze. 

Wat leerde je er precies?

“Bij SLEM kwam ik in contact met de innovatieafdeling 
van heel wat merken. Ik leerde bij over het brede pla-
tje, ook over hoe schadelijk de huidige schoenenindus-
trie is voor het milieu. Waar ik vroeger dacht dat leer 
een eerder onschuldig materiaal was - want het ademt, 
is organisch, en is een bijproduct van de vleesindustrie - 
leerde ik bij SLEM dat de waarheid anders in elkaar zat.” 

“De klassieke manier van leerlooien, 
met chroom, is een toxische bezig-
heid, zowel voor de mensen die er-
mee in contact komen als voor de na-
tuur waar de chroom in terecht komt. 
Na gebruik is het leer ook niet bio-
logisch afbreekbaar, omdat het giftig 

blijft. En het is ook niet zo dat leer steeds een bijproduct 
of ‘afval’ is, er worden heel wat dieren geslacht net om 
hun huid. Mijn positieve beeld over leer stelde ik alvast 
snel bij,” vervolgt Caro.

“Ik stelde mezelf als doel om een duurzame schoen te 
maken, die eerlijk tot stand was gekomen. Logischer-
wijs zou ik de schoen met lokale materialen maken, 
en dicht bij huis produceren. De materialen die ik zou 
gebruiken, moesten op het einde van hun leven ergens 

“De klassieke manier van 
leerlooien, met chroom, 

is een toxische bezigheid”

http://www.footwearists.com/
http://www.footwearists.com/
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naar kunnen terugkeren - ofwel naar de industrie voor 
hergebruik, ofwel naar de natuur die het kan afbreken. 
De schoen werd circulair, dat leek logisch.”  

Tijdens die opleiding leerde je ook de 
productiecentra in China van binnenuit kennen.

“Hoewel ik wist dat ik het productieproces van mijn 
schoen lokaal wilde organiseren, vertrokken we na 
Waalwijk met alle studenten naar Guangzhou in China 
- de stad van de schoenenindustrie, confectie én zee-
vruchten. We bezochten er productiecentra en materi-
alenleveranciers van schoenen.” 

“Die uitstap, die vijf weken duur-
de, woog zwaar op me. In de stad 
wonen meer mensen dan in Bel-
gië. Door het tijdsverschil, doordat 
ik de taal niet sprak, door het te-
kort aan verse lucht en de onaf-
latende smog en door het ontbre-
ken van natuur in de stad, voelde 
ik me vijf weken lang benauwd. 
Elke dag begreep ik beter hoe de schoenenindustrie 
precies in elkaar zat - en groeide mijn overtuiging dat 
ik het anders wilde aanpakken. Socialer, natuurlijker. In 
China ontstond de wil om voor niets minder te gaan 
dan een revolutie in schoenenland.”

“Na de reis in China werkte ik van thuis uit verder aan 
mijn eindproject. Omdat er hier in de buurt quasi geen 

schoenenproductiecentra meer zijn, bezocht ik in Frank-
rijk, Portugal en Spanje heel wat fabrieken. Ik leerde er 
een schoenenproducent kennen die zelf ook onderzoek 
deed naar duurzame schoenen. Ik kwam fabrieken te-
gen waar ze graag schoenen in kleine oplages maakten, 
om overschotten te vermijden - anders dan in China. 
Fabrieken met aandacht voor de werkomstandigheden 
van hun arbeiders, ook,” zegt Caro. 

Waaruit bestaat zo’n duurzame schoen precies?

“Van thuis uit experimenteerde ik met materialen om 
op een natuurlijke manier een vervanger voor leer te 

maken. Het materialenonderzoek 
bracht me naar Veurne, naar een 
bedrijf dat asperges en prei ver-
werkt. Met hun afvalvezels deed 
ik materiaaltests. In Spanje be-
zocht ik een agavekwekerij waar 
ik met de vezels leer probeerde te 
maken. De stam wilde ik gebrui-
ken voor hakken. Maar ik ervaarde 
er vooral hoe moeilijk het was om 

een goed werkend alternatief voor leer te ontwikkelen.”

“In de periode daarvoor had ik al wat producenten van 
alternatieve textielen aangesproken. In Nederland heb 
je de start-up Fruitleather Rotterdam, die leer maken 
van fruitoverschotten - voornamelijk van mango’s. 
Helaas bleek hun product nog niet ver genoeg te staan 
om een stevig en flexibel alternatief voor leer te zijn. Een 

“Ik wilde ook het ruimere plaa-
tje rond schoenen begrijpen. 

Hoe je een schoen op de markt 
brengt, bijvoorbeeld, of hoe de 
schoenenindustrie eruit ziet”

http://fruitleather.nl/home/project/
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andere piste was Piñatex, een fabrikant van vegan leer 
op basis van ananasvezels. Ik contacteerde hen, maar 
ook zij waren nog in opstartfase en concentreerden 
zich op belangrijke samenwerkingen met onder ande-
re Camper en Puma,” vertelt Caro. 
Uiteindelijk besliste ik om mijn pro-
totypes - die enkele maanden later 
voor de jury moesten verschijnen - 
te maken met overschotten leer. De 
resterende tijd concentreerde ik me 
op een oplossing voor dat andere 
belangrijke probleem, de lijm.”

Je werkte een alternatief uit voor de vervuilende 
lijm die een onderdeel is van zowat alle schoenen.

“Inderdaad. Ik ging eerst op zoek naar een bio-afbreek-
bare vervanger voor de synthetische lijmen die in zowat 
elke schoen verwerkt zijn. Maar al snel gooide ik het 
roer om voor een radicalere oplossing, en verving ik de 
lijm door een ingenieus kliksysteem. De schoenen die ik 
uiteindelijk presenteerde bij het afstuderen bestonden 
uit een massief houten zool en hak, een 3D-geprinte 
loopzool, een bio-afbreekbare binnenzool en een ge-
vlochten leren buitenwerk in flashy kleuren. Het waren 
pumps, uiteraard,” knipoogt Caro. 

“Er zijn vandaag heel wat onderzoekers bezig met het 
uitwerken van plantaardige alternatieven voor leer. Dat 
materialenonderzoek laat ik voorlopig even aan de kant 
liggen. En ik kijk al uit naar het moment dat die vegan 

alternatieven op de markt zijn.”

Na je afstuderen startte je je 
eigen zaak op, ShoeRise.

“Dat gebeurde ongeveer een jaar 
geleden. Doorheen mijn studie was 
ik expert geworden in het veld van 

duurzame schoengerelateerde oplossingen. Met Shoe-
Rise doe ik vooral consultancy - ik help bedrijven die 
een duurzame schoen willen uitbrengen maar niet de 
expertise hebben over hoe dat precies kan. 

“Duurzame schoenen zijn sowieso een complexe op-
dracht,” zegt Caro. “Gewone kleding is doorgaans re-
latief eenvoudig opgebouwd - uit één of twee textiel-
soorten en wat afwerkingsdetails. Bij schoenen is dat 
anders, denk maar aan sneakers. Die bestaan uit ver-
schillende zichtbare en onzichtbare materialen - bui-
tenzolen, veters, knopjes, binnenzolen, binnenvoering, 
ritsen en meer. Het is een heksentoer om voor al die 
verschillende bestanddelen een duurzaam alternatief te 
vinden.”

“Een sneaker opgebouwd uit 
overschotten leer van een 
autointerieurfabrikant”

http://www.ananas-anam.com/
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“Eén van mijn klanten is het Sint-Niklase label HONU, 
een merk dat bekendstaat voor zijn eerlijke en ecologi-
sche streetwearcollectie. Binnen enkele maanden lan-
ceren ze een eerste duurzame sneaker. Die sneaker is 
opgebouwd uit onder andere overschotten leer van een 
autointerieurfabrikant, veters op basis van textielafval 
en gerecycleerd rubber voor de zolen. De productie ge-
beurt in Portugal, bij een producent die ik de voorbije 
jaren leerde kennen. De projecten waar ik aan werk 
monden in de praktijk vaak uit tot een echte kruisbe-
stuiving tussen duurzame ondernemers,” lacht Caro.

Je vertelde daarnet dat er best wat overeenkomsten 
zijn tussen het sociaal lunchcafé waar we nu zitten, 
koek&ei, en ShoeRise. 

“Toen dit schoenenavontuur startte, dacht ik helemaal 
gebroken te hebben met mijn verleden als sociaal wer-
ker. Schoenenontwerp en sociaal werk, da’s niet me-
teen hetzelfde, toch? Ik vond het ook best prettig, zo’n 
nieuwe start. Maar hoe langer ik bezig was met het 
schoenenvak, en hoe meer ik me verdiepte in het pro-
ductieproces, hoe duidelijker het werd dat die sociale 
achtergrond toch weer binnensloop in mijn werk.”

“Eén van mijn grote drijfveren voor dit schoenenavon-
tuur was misschien wel een persoonlijk argument. Tij-
dens mijn vorige jobs was ik na verloop van tijd steeds 
tegen een plafond gebotst. Na enkele maanden had ik 
doorgaans begrepen hoe ik mijn werk het efficiëntst 
kon invullen, en viel de uitdaging weg. Daarmee verloor 
ik ook de interesse in mijn job. Hoewel anderen dat 
soms wel kunnen, lukte het me niet om daar vrede mee 
te nemen. Bij de start van mijn opleiding in Waalwijk 
maakte ik het voornemen om me nooit meer te verve-
len in mijn professionele leven.” 

“Tot op vandaag is dat alvast gelukt,” glundert Caro. 
“Maar wat ik wilde voor mezelf - gemotiveerd, gelukkig 
en gezond werken -, wil ik eigenlijk ook voor iedereen 
die met me samen zou werken. Het werd me steeds 
duidelijker dat dat sociale karakter ook in het DNA van 
ShoeRise terecht moest komen.” 

“Een paar maanden geleden nam ik deel aan een Mas-
terclass waarop ik met een groep mensen probeerde 
te definiëren wat ik nu wél en niet wilde bereiken met 
ShoeRise,” vertelt Caro. “Dat deed ik samen met een 

https://www.honu.be/
https://www.facebook.com/restaurantkoekenei/
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groep jonge duurzame ondernemers tijdens een week-
end brainstormen, georganiseerd door Act4Change. 
Samen distilleerden we een basis-pitch van ShoeRise 
- over wat ShoeRise is en kan betekenen. Waarin dat 
sociale aspect wel naar voren bleek te komen.”

Is ShoeRise sindsdien ook meer 
een sociale onderneming?

“Tijdens het Masterclass-weekend leerde ik een docente 
kennen van het vak Sociaal Verantwoord Ondernemen 
aan de KULeuven. Ze nodigde me uit om als gastdo-
cente, samen met studenten, enkele sociale, schoenge-
relateerde projecten uit te werken. Wat die studenten 
gaan doen, vind ik geweldig.” 

“In een eerste casus werken de studenten een socia-
le en duurzame dimensie uit voor de bestaande One 
Day Sneaker-kit. Met deze kit kan je, zonder machines 
of lijm, op één dag tijd je eigen paar sneakers maken. 
Vaak tijdens workshops. De One Day Sneaker heeft een 
empowerende dimensie. Want wie schoenen nodig 
heeft, ontwerpt en maakt die vaak liever zelf dan ge-
woon een nieuw paar schoenen te krijgen - het voelt 

meer verdiend aan. 
Mijn studenten gaan 
zich buigen over hoe 
je de bestaande kit in 
een sociaal, rendabel 
en efficiënt business-
model kan gieten.” 

“In een tweede casus 
helpen de studenten mee aan een ondernemingsplan 
voor een duurzame Sint-Niklase schoen - die gemaakt 
wordt door lokale arbeiders en met materialen van bij 
ons in de buurt. Het wordt een creatieve sociale te-
werkstellingsplek, met arbeidsplaatsen voor laagge-
schoolden. De materialen voor de schoenen - textiel en 
leer - zouden komen van vzw Den Azalee, de kringwin-
kelkoepel van het Waasland. Vier vijfde van de kleding 

die binnengebracht wordt, komt namelijk niet niet in de 
winkels terecht. Het hele project is een zoektocht naar 
een manier om de lokale reguliere economie te verbin-
den met de sociale economie.”   

Tot slot: op een relatief korte periode heb je je leven 
best radicaal omgegooid. Je transformeerde van 
werknemer tot geëngageerd sociaal onderneemster. 
Vandaag ben je een voortrekker van duurzaam 
ondernemen in de modesector - je hebt al een hele 
schare volgers op Instagram. Gaat het niet erg snel?

“Voor mij klopt het zo. Deze laatste jaren zijn mijn ogen 
opengegaan. Sinds ik het hele productieproces van 
schoenen naald tot draad heb onderzocht, merk ik dat 
ik ook in mijn eigen leven veel bewuster consumeer. Ik 
koop vooral opmerkelijk minder spullen dan vroeger. En 
wat ik koop, probeer ik lokaal te houden - mijn groen-
tjes haal ik bijvoorbeeld op de wekelijkse Buurderij, daar 
komen ze rechtstreeks van bij de boer.”

“Tot op vandaag is het alvast gelukt om me niet meer te 
vervelen op mijn werk,” knipoogt ze. “Nu ik heb onder-
vonden dat mijn ideale schoen én sociale impact heeft, 
én circulair is, kan ik haast niet wachten om die de vol-
gende jaren gewoon te maken. Door onder andere mijn 
eigen schoenenlijn, TropiCaro, verder uit te bouwen.” 

---

Boodschap aan de dedicated followers of sustainable 
fashion: zet jullie maar schrap. Want die ideale schoen 
zou wel eens een kleurige pump kunnen zijn met hele 
hoge hakken. ◊

Die duurzame schoen 
zou wel eens een kleu-
rige pump kunnen zijn 
met hele hoge hakken

https://www.act4change.be/
https://www.sneakerkit.eu/
https://www.sneakerkit.eu/
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In de Brusselse Marollenwijk werd recent een sta-
tig Art Nouveaucomplex gerenoveerd, les Ateliers des 
Tanneurs. De voormalige warenhuizen werden omge-
vormd tot een bruisende site waar vandaag een vijf-
tigtal jonge bedrijven huizen - van architectenbureaus 
over evenementenbureaus tot computerherstellers. In 
de overdekte biomarkt springen met de regelmaat van 
de klok jonge Brusselaars binnen - die even later, met 
een weekvoorraad groenten, weer buitenspringen.

Op de eerste verdieping van les Ateliers des Tanneurs 
huizen de collega’s van Boeren & Buren - de Neder-
landstalige versie van La Ruche qui dit Oui!, een web-
platform dat in 2011 in Frankrijk werd opgericht met als 
doel om boeren en klanten rechtstreeks met elkaar te 
verbinden. Dat doen ze via een handig online platform, 
waar klanten hun bestelling bij de verschillende boeren 
plaatsen. Producent en klant ontmoeten elkaar op een 
wekelijkse ‘Buurderij’, een soort marktje op een leuke 
locatie. De klanten halen er hun bestelling op bij de 
verschillende boeren, en kunnen ondertussen een bab-
beltje slaan. Geld komt er niet aan te pas, gezien de 
betaling via het webplatform gebeurt. 

Voordeel voor boeren en klanten is dat de boer een 
eerlijke prijs kan bepalen voor zijn waar én zijn goe-
deren toch betaalbaar kan aanbieden - door het weg-
vallen van tussenschakels als een veilinghuis of super-
markt. Het is voor boeren een welkom alternatief voor 
de enorme marktdruk waar velen van hen vandaag 
mee worstelen. 

Bij het model van Boeren & Buren is er ruimte voor 
rechtstreeks contact tussen boeren en klanten. En dat 
werkt verbindend. Soms leren ze van elkaar bij - van 
welke bereidingen nu net in de smaak vallen bij klanten, 
tot hoe dat geweldig lekkere brood nu precies gebakken 
wordt.

In het kantoor van Boeren & Buren ontmoet ik Hannes 
Van den Eeckhout, sinds 2015 de coördinator voor Boe-
ren & Buren van Vlaanderen en Nederland. Op twee 
jaar tijd zag hij de organisatie in Vlaanderen uitgroeien 
van niets naar een netwerk van 47 ‘Buurderijen’ - en 
startte het concept ook op in Nederland. 

Dit gesprek gaat over die snelle groei, over de korte 
keten, en over waarom meer transparantie in de voed-
selketen goed is voor iedereen. 

HANNES VAN  
DEN EECKHOUT, 
BOEREN & BUREN

https://boerenenburen.be/nl
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Boeren & Buren is een belangrijke speler in de ‘korte 
keten 2.0’-beweging. Waar staat de term precies 
voor?

“‘Korte keten’ staat voor een duurzaam afzetsysteem 
waarbij er een rechtstreekse relatie tussen de produ-
cent en de consument bestaat,” vertelt Hannes. “De 
producent bepaalt zelf de prijs, de productiemethode 
en het aanbod.”

“In de praktijk leidt dit vaak tot een focus op weinig 
transportkilometers. Onze producenten bevinden zich 
gemiddeld 16 kilometer van de Buurderij waar hun pro-
ducten verkocht worden. Maar die focus op weinig kilo-
meters wil ik ook nuanceren. Enkel lokaal werken, is in 
onze ogen niet altijd haalbaar. Bepaalde producten die 
je in België niet vindt, koop je toch,” legt Hannes uit. 

“Sinds kort experimenteren we met de verkoop van pro-
ducten uit ons netwerk in Zuid-Europa - sinaasappels 
uit Spanje voor Sinterklaas, of parmezaan en olijfolie uit 
Italië. Het blijft een korte keten, omdat we de boeren 
kennen die ze maken, en weten dat ze een eerlijke prijs 
kregen voor hun producten. Ook met deze boeren ver-
loopt de verkoop rechtstreeks. En zo staat onze deur 
ook open voor klassieke ‘fair trade’ producten uit het 
Zuiden. Ideaal scenario is natuurlijk dat het voedsel dat 
je dagelijks eet, vooral lokaal is.” 

Boeren & Buren is zoals gezegd deel van de Franse or-
ganisatie La Ruche qui dit Oui!. “Ons online platform 
kent bijna 200.000 actieve leden en de producenten re-
aliseerden in 2016 een omzet van 32 miljoen euro,” licht 
Hannes toe. “Vandaag bestaan er bij La Ruche qui dit 
Oui! alleen al meer dan 850 ‘buurderijen’, van Duitsland 
tot Groot-Brittannië, van Italië, Spanje en Zwitserland 

tot Denemarken 
en Nederland.” 
 
Er zijn natuurlijk 
ook heel wat lo-
kale organisaties 
aan de slag die 
hetzelfde doen 
als la Ruche - na-
melijk producent 
en consument 

verbinden, om zo een eerlijke prijs te krijgen voor de 
boeren - denk aan De Streekboer in Friesland, of Voed-
selteams, een organisatie die al langere tijd de korte 
keten bij ons verdedigt. In wezen gaat het om een hele 
internationale beweging, die bekendstaat als de ‘korte 
keten 2.0’-beweging.

Met de term ‘2.0’ komt het belang van het internet in 
beeld - dat de directe link tussen Boeren & Buren on-
derling mogelijk maakt. “Een belangrijk kenmerk van 
ons platform is dat het decentraal werkt. Waardoor de 
macht van de tussenschakels verkleint. Een online be-
talingsplatform, waarmee consumenten rechtstreeks 
aan boeren betalen, is essentieel voor dat ‘horizontaal 
handelen’,” zegt Hannes.

Jullie schoten stevig uit de startblokken. Op 
tweeeënhalf jaar lanceerden jullie in Vlaanderen 47 
Buurderijen. Hoe deed je dat? 

“Halverwege 2015 lanceerden we de naam ‘Boeren & 
Buren’ en het bijbehorende webplatform. Enkele weken 
later openden de eerste Buurderijen al - de eerste twee 
kwamen er in Mechelen en in Meise. Vanaf toen ging 
alles in sneltreinvaart,” zegt Hannes. “In het eerste jaar 
openden er Buurderijen in Antwerpen, Wommelgem, 
Wezembeek-Oppem, Brugge, Leuven en Kortrijk. Einde 
2016 waren er zo’n 27 Buurderijen actief in Vlaanderen. 
In Brussel en Wallonië waren dat er een vijftigtal, die 
opgestart waren onder de vleugels van de Franse moe-
derorganisatie.” 

“Enkel lokaal werken is in 
onze ogen niet steeds haal-
baar. Bepaalde producten 
die je in België niet vindt, 
koop je toch. Zoals olijfolie, 
of sinaasappels”

https://destreekboer.nl/
https://www.voedselteams.be/
https://www.voedselteams.be/
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“Vandaag zijn er in Vlaanderen meer dan veertig Buur-
derijen,” vervolgt Hannes. “Ook in Nederland gingen af-
gelopen jaar de eerste tien Buurderijen open. In Brussel 
en Wallonië samen zijn het er nu bijna zestig. En er is 
nog uitbreidingspotentieel,” licht hij toe. “In Limburg is 
er bijvoorbeeld nog geen enkele Buurderij. Wel zitten er 
projecten in de pijplijn.”  

Hoe zit het verdienmodel van 
Boeren & Buren in elkaar? 

“De boeren dragen 16,7% van hun omzet af aan Boe-
ren & Buren en de Buurderij-Verantwoordelijken,” legt 
Hannes uit. “De ene helft van de vergoeding gaat naar 
Boeren & Buren voor het gebruik en ontwikkelen van 
het webplatform, de technische ondersteuning van het 
netwerk, communicatie en marketing en de transactie-
kosten. De andere helft gaat naar de Buurderij-Verant-
woordelijken, die de Buurderij runnen - ze verzorgen de 
locatie en staan rechtstreeks in contact met de betrok-
ken boeren en klanten.”

“Voordeel voor de boeren is dat ze op die manier 80% 
van de opbrengst van zijn producten krijgen, terwijl dat 
bij de meeste supermarkten maar 15 à 25 % is. En Buur-
derij-Verantwoordelijken kunnen er soms een mooie 
bijverdienste aan over houden. Al doen de meesten het 
wel uit overtuiging. De vergoeding is vooral bedoeld als 
compensatie voor de tijd en het engagement dat ze erin 

steken. De meesten zijn deel- of voltijds aan de slag, en 
worden Buurderij-Verantwoordelijke als zelfstandige in 
bijberoep,” vertelt Hannes. 

Zo’n Buurderij-Verantwoordelijke houdt contact 
met de boeren en de buren, en regelt de locatie. 
Hoe komen jullie in contact met hen?

“Buurderij-Verantwoordelijken benaderen ons met ver-
schillende motivaties. De enen geloven rotsvast in na-
tuurlijke producten en ecologische landbouw - best veel 
van onze boeren zijn kleinschalige bioboeren. Anderen 
zetten dan weer graag hun schouders onder een project 
dat de buurt met elkaar verbindt - Buurderijen brengen 
buren ook dichter bij elkaar. Nog anderen spannen zich 
graag in om lokale landbouwers een duwtje mee in de 
rug te geven, en 
via de Buurderij-
en hun afzetka-
nalen te vergro-
ten.” 

“Ze zijn van di-
vers pluimage, 
onze Buurderij-Verantwoordelijken - jong, oud, leer-
krachten en zelfstandigen,” zegt Hannes. “En dat is su-
per. We zijn steeds op zoek naar mensen die zich ge-
roepen voelen om een Buurderij in zijn of haar buurt op 
te starten,” knipoogt hij. 

“We zagen familiale onder-
nemingen sterker worden, 

en nieuwe, startende boeren 
die samen met ons groeien.”
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een witloofboer uit de rand rond Brussel op minder dan 
een jaar zijn hele aanpak om,” zegt Hannes. “Hij begon 
meer soorten groenten te kweken, startte op vraag van 
de Buren met groente- en fruitsappen en verving ook 
zijn verpakkingsmateriaal door een milieuvriendelijker 
soort.”

“We zagen familiale ondernemingen ook sterker wor-
den. Bij het familiebedrijf Seizoensmaak in Londerzeel 
zagen we de boer een versnelling hoger schakelen, 
en begon ook de 
zoon meer uren op 
het veld te werken 
- van deeltijds naar 
voltijds. Samen met 
ons zien we nieuwe, 
startende boeren 
groeien. Da’s altijd 
inspirerend. Het mo-
tiveert ons om ver-
der te gaan met wat we bezig zijn,” zegt hij.

Je verdiept je al een hele tijd in duurzame landbouw. 
Zo werkte je tussen 2010 en 2015 in het hoge 
Andesgebergte in Peru, tussen de bioboeren. Hoe 
kwam je daar terecht?

“Ik heb voor handelsingenieur gestudeerd. Via BTC - het 
Belgisch ontwikkelingsagentschap - en de Waalse ngo 
ADG, kwam ik in Peru terecht, waar ik lokale ecolo-
gische boeren in het Andesgebergte hielp bij de ver-
sterking van hun ondernemingen. Na die stage ben ik 
blijven hangen, en werkte ik er rond voedselzekerheid 
en lokale landbouw in het hooggebergte. Bij mijn terug-
keer, begin 2015, kon ik via via aan de slag bij Boeren 
& Buren.” 

Dat moet een aanpassing geweest zijn, van 
het hooggebergte naar de Lage Landen.

“De Vlaamse, lokale context moest ik inderdaad goed 
leren kennen, want ecologische landbouw in het hoog-
gebergte is eigenlijk niet te vergelijken met onze situatie. 
Het eerste jaar dat ik weer in België was, heb ik dan ook 
erg ingezet op het ontwikkelen van mijn netwerk. Mijn 
missie was immers dat Boeren & Buren breed gedragen 
zou worden binnen Vlaanderen. In augustus 2015 nam 
ik deel aan een Masterclass rond ondernemen, bij duur-
zame jongerenorganisatie Act4Change. Daar leerde ik 
heel wat mensen kennen die in Vlaanderen met korte 
keten bezig zijn. Ik kreeg er ook constructieve feedback 
op ons businessmodel.” 

Elke week kunnen buren hun bestelling 
ophalen op een marktje - de Buurderij.

“Die gaan meestal door in publieke of semipublieke 
plekken die iedereen in de buurt wel kent,” zegt Han-
nes. “Denk aan culturele centra en bibliotheken. Maar je 
komt er ook tegen in scholen, restaurants of rusthuizen. 
In Brugge is er zelfs eentje in een psychiatrisch zieken-
huis - een Buurderij kan zo voor sommige organisaties 
ook een manier zijn om mensen over de vloer te krijgen 
waar ze normaal niet zo veel mee in contact komen. De 
Buurderijen kunnen drempelverlagend werken.” 

“Sommige Buurderijen dragen ook echt bij aan het ge-
meenschapsleven. Op de Buurderij in DOK Gent bij-
voorbeeld - een site aan de haven die tijdelijk wordt in-
gevuld door een creatieve bende - gaan de buren deze 
week samen soep maken.”

Heeft Boeren & Buren iets veranderd 
aan de boerenstiel bij ons?

“Al kennen we onze precieze impact op het lokale land-
bouwerslandschap niet, we hebben toch het idee dat 
we af en toe een steen verleggen in de grote rivier,” 
zegt Hannes. “Boeren die via Boeren & Buren verko-
pen, gaan soms een hele omwenteling door. Zo gooide 

“de korte ketenlandbouw 
maakt vandaag zo’n vier 

à vijf procent uit van de 
aankoop van voedsel in 
Europa - nog steeds een 

beperkt aandeel”

http://www.seizoensmaak.be
https://www.btcctb.org/nl
https://www.btcctb.org/nl
http://www.ong-adg.be
https://www.act4change.be/
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“Maar ik zie onze lokale context niet los van het globale 
verhaal. Recent was ik in India op een congres, waar 
ik ook een lezing gaf over Boeren & Buren. Ik lichtte er 
onze visie toe over hoe we de vraaggestuurde overgang 
naar duurzame landbouw verder kunnen ondersteunen. 
Want de korte ketenlandbouw maakt vandaag zo’n vier 
à vijf procent uit van de aankoop van voedsel in Euro-
pa - een nog steeds beperkt aandeel. De overstap naar 
duurzame landbouw is nog niet ingeburgerd.”

“Boeren & Buren gelooft dat openheid veel kan bij-
dragen aan duurzame landbouw. Eigenlijk moeten we 
beginnen met het begrip te verbreden. Want het is 
niet zo dat enkel bio-landbouwers 
de enigen zijn die duurzaam wer-
ken. Duurzame landbouw bestaat 
uit verschillende facetten - so-
ciaal, met een focus op fair trade 
en goede werkomstandigheden. 
Milieuvriendelijk - biologisch of via 
korte keten. Of economisch - met 
haalbare businessmodellen en een 
eerlijke prijs voor de landbouwers.”
 
“Bij Boeren & Buren houden we de deur open voor 
alle producenten die rechtstreeks contact willen met 
hun consumenten. Dat is een breed spectrum - van 
familiale landbouw tot start-ups en pioniers in de bio- 
en agro-ecologische landbouw. We pleiten voor kor-
te keten, dialoog en openheid over de inspanningen 
van producenten - ook al staan ze aan het begin van 
hun transitie-verhaal naar een meer duurzame land-
bouwactiviteit.”

Wat staat er nog op de agenda van Boeren & Buren?

“Op dit moment werken we aan heel wat projecten,” 
zegt Hannes. “Heel het jaar door ondersteunen we 
Buurderij-Verantwoordelijken die een nieuwe Buurderij 
gaan oprichten. We zijn ook aan het experimenteren 
met producten die van verder komen. Via de samen-
werkingen met boeren uit het zuiden - zoals de Ita-
lianse olijfolie of mandarijntjes uit Spanje. Tegen het 
jaareinde hopen we zo cava aan te bieden, voor de 
feestdagen. En er lopen tests voor een samenwerking 
met een lokaal fietskoerierbedrijf, dat bestellingen aan 
huis kan leveren.” 

En verder in de toekomst?

“Een thema dat me geweldig fascineert, is het gegeven 
van ‘true cost accounting’ - ervoor zorgen dat de prijs 
van producten hun werkelijke kost weerspiegelt,” zegt 
Hannes. “Dat omvat de kost op de gezondheid van de 
consumenten en producenten, de impact op de soci-
ale zekerheid, de kosten van de impact op het milieu. 
Die worden vandaag allemaal extern betaald. Ook daar 
pleiten we voor meer transparantie,” legt hij uit. 

“Het internet is het medium bij uitstek om die informatie 
op te slaan die die transparantie vereist. We kijken bij-
voorbeeld met veel interesse naar de blockchain-tech-
niek - het principe waar bijvoorbeeld de Bitcoin ook 
mee werkt. Op de lange termijn denk ik dat Boeren & 
Buren een ‘tech enabler’, een online platform kan zijn 
voor iedereen die diensten aan andere spelers wil aan-
bieden, volgens de principes van de korte keten.” 

---

Boeren & Buren heeft vele gezichten - van de sym-
pathieke Buurderijen ‘met de laarzen in de modder’ 

die leven en groentjes in de buurt 
binnensmokkelen, tot het minder 
zichtbare, maar minstens even be-
langrijk webplatform dat de klassie-
ke manieren van kopen en verko-
pen radicaal uitdaagt. Het platform 
biedt, gewoon door te bestaan, een 
uitweg uit het klassieke economi-
sche groothandelsysteem - weg 
van ketens, supermarkten en veilin-
gen. Want waarom zouden consu-

menten de macht van de markt overlaten aan de grote 
spelers? Boeren & Buren stelt er een nieuwe sociale en 
positieve economie voor in de plaats. Een lokale econo-
mie, op mensenmaat. ◊

“Het webplatform daagt 
de klassieke manieren van 

kopen en verkopen radicaal 
uit omdat tussenschakels als 
supermarkten en veilingen 

overbodig worden”
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Op een donderdagavond in Leuven loopt de Kaminsky, 
een bruine kroeg aan de rand van het stadscentrum, 
langzaam vol. Mensen komen recht van hun werk, om 
er iets te eten of te drinken met vrienden. Verspreid 
over de tafeltjes zitten groepjes mensen geanimeerde 
gesprekken te voeren. Er wordt gepraat, gelachen en 
gediscussieerd. Dit is de ideale plek voor jonge mensen, 
met één voet in de studieboeken en een andere aan 
het begin van de carrière, om bij een theetje of wat 
zwaarder bier, de wereld te verbeteren.

Aan één van de tafeltjes zitten Yolan Gielen en Sylke 
Jaspers, twee bevlogen twintigers. Ze leerden elkaar 
kennen als vrijwilliger bij Act4Change, een organisa-
tie voor duurzame, veelbelovende jongeren. De reden 
waarom ze daar deel van uitmaken is een gedeeld, 
groot engagement om hun schouders te zetten onder 
een duurzame toekomst - goed voor onze planeet én 
voor de mensen die er wonen. 

Masterclasses, koffies en workshops

Act4Change werd in 2011 opgericht. Het is een orga-
nisatie die duurzame jonge ondernemers ondersteunt. 
Vandaag is hun missie drieledig. Ze schuiven inspireren-
de jongeren naar het voorplan, die duurzame veran-
dering ademen. Drie jaar geleden richtten ze daarvoor, 
samen met duurzaamheidsnetwerk The Shift, Genera-
tion T op - een netwerk van veelbelovende jongeren 
uit beide landsdelen. Het netwerk bestaat uit zo’n drie-
honderd jonge mensen in een voortrekkersrol. Bekende 
Generation T’ers zijn onder andere Olivier Beys, één van 
de oprichters van gereedschapsbibliotheek Tournevie, 
modeontwerpster Ilke Cop en Alexia Leysen, initiatief-
neemster van Dagen Zonder Vlees.

Daarnaast zet de organisatie in op leerkansen voor 
jonge voortrekkers. Daarvoor organiseert Act4Change 
ontmoetingsmomenten, bijvoorbeeld de ‘coffee with 
the future’-sessies. Daarin gaan duurzame experten en 

SYLKE JASPERS & 
YOLAN GIELEN, 
ACT4CHANGE

https://www.act4change.be/
https://generation-t.be/nl
https://generation-t.be/nl
https://www.tournevie.be/
https://www.ilkecop.com/
https://dagenzondervlees.be/
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jongeren op een informele manier met elkaar in ge-
sprek - passeerden de revue: cyberfilosoof Michel Bau-
wens of Frederik Loeckx, een autoriteit binnen duurza-
me energie. Act4Change organiseert masterclasses en 
workshopweekends waarin samen brainstormen, kriti-

sche feedback en in-
noverende technieken 
centraal staan. 

Kernwaarden van Act-
4Change zijn netwer-
ken, competenties 
ontwikkelen, empo-
werment en diversiteit. 
Hun werkingsgebied: 
Vlaanderen, België, 
Europa en de wereld.

De organisatie - een vzw - wordt gedragen door vrij-
willigers, die de activiteiten zo horizontaal mogelijk or-
ganiseren - iedereen draagt verantwoordelijkheid voor 
zijn eigen taken. De vrijwilligers nemen ook het bestuur 
voor hun rekening. Yolan en Sylke zijn twee bekende 
gezichten uit de grote pool van vrijwilligers - die bestaat 
uit een twintigtal actieve en een vijftigtal sporadisch ac-
tieve leden.

Het kenmerkt Yolan Gielen en Sylke Jaspers - net als 
vele andere Act4Changers - dat hun engagement voor 
duurzaamheid verder gaat dan hun vrijwilligerswerk. 
Ook op professioneel vlak zijn beide hemelbestormers 
aan het werk om de wereld iets groener en socialer te 
maken. Wereldverbeteraars 2.0.

Yolan, hoe ben jij bij Act4Change terechtgekomen?

“Mijn achtergrond ligt in de circulaire economie - het 
economische model waarin je zo efficiënt mogelijk 
omgaat met materialen, maar ook met energie, wa-
ter, ruimte of voedsel,” vertelt Yolan. 
“Door mensen aan te zetten om 
minder te verbruiken en een nieuw 
leven te geven aan producten die 
vandaag vooral op de afvalberg te-
rechtkomen, werken we aan een 
samenleving die minder afhankelijk 
wordt van nieuwe grondstoffen.”

“De laatste jaren was ik echt in een 
wervelwind rond circulaire economie 
terechtgekomen,” vertelt Yolan. “Tij-
dens mijn studies kwam ik voor een eerste keer grondig 
in contact met het transitiedenken - de verschuiving 
van ons huidige economische systeem naar een sys-
teem dat rekening houdt met de sociale en ecologische 

noden van onze planeet. Ik volgde een postgraduaat 
‘innoverend ondernemen voor ingenieurs’ aan Groep T. 
Via die studie rolde ik in CORE, een studentencoöpe-
ratie die projecten opzet rond efficiënt en duurzaam 
energiegebruik. Via CORE leerde ik heel wat duurzame 
organisaties kennen, waaronder Act4Change en Plan 
C.”

“Bij Act4Change werd ik vrijwilliger, Plan C was de voor-
loper van Vlaanderen Circulair, waar ik vandaag aan de 
slag ben,” vertelt hij. “Vlaanderen Circulair is een on-
derdeel van OVAM - de Vlaamse Afvalmaatschappij. 
Vlaanderen Circulair heeft als doel om matchmaker en 
inspirator te zijn voor iedereen die in Vlaanderen met 
grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte of 
voedsel aan de slag is.”

Jij hebt een andere invalshoek op transitie, Sylke. 
Jij bekijkt het onderwerp minder vanuit materialen, 
maar meer vanuit organisatievormen?

“Dat klopt. Ik werk vandaag aan een doctoraatsonder-
zoek over coproductie van publieke diensten door bur-
gers en overheden. Dat onderzoek doe ik aan het Insti-
tuut voor de Overheid van de KULeuven.” 

“Burgers en overheden werken vandaag al geregeld sa-
men om diensten uit te werken of te verbeteren - denk 
aan ouderenzorg, of de uitstippeling van een nieuw 
mobiliteitsplan. Welk effect die samenwerkingen heb-
ben op waarden als transparantie, verantwoording, de-
mocratie, gelijke behandeling, efficiëntie, effectiviteit en 
kwaliteit, is wat ik onderzoek.”
 

Kunnen samenwerkingen tussen burgers en 
overheden een antwoord bieden op moeilijke 
maatschappelijke vraagstukken als vergrijzing of 
ecologie?

“Ze gaan in de toekomst in die sec-
toren waarschijnlijk sterk aan belang 
winnen. Maar er zijn ook gevaren bij 
deze soort van samenwerking - denk 
aan uitsluiting van bepaalde groepen 
voor wie ‘samenwerken’ niet van-
zelfsprekend is.” 

“Ook verlagen goed georganiseerde 
samenwerkingen tussen burgers en 
overheden de kost van dienstverle-
ning zeker niet - in tegenstelling tot 

wat velen verwachten. Aan het einde van mijn docto-
raat wil ik adviezen geven over hoe we de moeilijkhe-
den en hindernissen voor zo’n samenwerkingen best 
kunnen omzeilen,” vat Sylke samen.

Kernwaarden van 
Act4Change zijn net-
werken, competenties 
ontwikkelen, empo-
werment en diversiteit. 
Hun werkingsgebied: 
Vlaanderen, België, 
Europa en de wereld.

“Burgers en overheden 
werken vandaag al gere-

geld samen om diensten uit 
te werken of te verbeteren 
- denk aan ouderenzorg, 

of de uitstippeling van een 
nieuw mobiliteitsplan”

https://www.youtube.com/watch?v=dirJItnqoSQ
http://www.thinkcore.be/nl/
http://www.vlaanderen-circulair.be/
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Vrijwilligers bij Act4Change hebben verschillende 
drijfveren om zich te engageren - de ene rolt er 
via via in, anderen benaderen de organisatie zelf 
vanuit een persoonlijke nood. Sylke, wat overtuigde 
jou om je bij Act4Change aan te sluiten?  

“Zo’n twee jaar geleden had ik het best moeilijk,” zegt 
Sylke. “Via mijn studie politieke wetenschappen werd 
ik elke dag geconfronteerd met 
de opwarming van de aarde - en 
de politieke onwil, wereldwijd, 
om die tegen te gaan. Of de ar-
moede, die we ondanks de gro-
te rijkdom in ons eigen land, niet 
onder controle kunnen krijgen. Ik 
werd moedeloos van die bergen 
ellende.”

“Iemand die ik kende was vrijwilliger bij Act4Change. De 
organisatie sprak me aan - misschien kon ik er mensen 
tegenkomen met goede ideeën. Misschien kon ik daar 
wel die broodnodige vonkjes van hoop vinden, het te-
gengif voor de toxische nieuwsberichten die zo op me 
wogen. Zo’n twee jaar geleden stuurde ik een mailtje 
naar Act4Change met de vraag of ze mijn hulp konden 
gebruiken.”

“We spraken af in een vegan restaurantje in Leuven, 
waar de coördinator en een vrijwilliger me op de rooster 
legden over mijn motivatie - waarom wilde ik deel wor-
den van Act4Change, en wat wilde ik er zélf uithalen? Ik 
stelde me kandidaat om de fondsenwerving voor mijn 
rekening te nemen, en dat doe ik sindsdien.”

“En inderdaad, Act4Change bleek een organisatie die 
gedragen werd door mensen die nog wél zin hadden 
om er iets aan te doen, die zich niet neerlegden bij alle 
ellende. Ik vond er het optimisme dat ik nodig had.”

Welk engagement heb je precies opgenomen?

“Mijn taak houdt in dat ik me achter de subsidiedossiers 
zet, ze inhoudelijk uitwerk, en de rapportages over de 
afgelopen activiteiten opmaak. Soms is er wel een co-

ordinator in dienst, deeltijds, maar eigenlijk gebeurt het 
werk door de vrijwilligers,” legt Sylke uit, “We krijgen 
een erg grote vrijheid in de taken die we opnemen.”

“Het is aan de vrijwilligers om te kiezen welke taken ze 
opnemen, en voor die taken dragen ze ook de verant-
woordelijkheid. Dat ‘eigenaarschap’ is cruciaal om vol-
doening te halen uit je uurtjes nachtwerk,” vult Yolan 
aan. “Want de taken nemen al gauw een halve dag per 
week in - niet altijd gemakkelijk als je daarnaast een 
voltijdse job hebt, zoals de meesten van ons.”

“Daarom is het goed dat je je engageert in een taak 
waar je persoonlijk ook iets kan uithalen,” zegt Sylke. 
“Ik leerde hier bijvoorbeeld dossiers samenstellen, en 
samenwerkingen  opzetten met partners als Vredesei-
landen/Rikolto of Oxfam Solidariteit. Die ervaring gaat 
me later zeker van pas komen.”

“Met de ervaring in dossiers schrijven van Act4Change 
willen we ook andere duurzame organisaties helpen. 
Zo is er bijvoorbeeld Foodwin, een vzw die voedselver-
spilling tegengaat. Samen organiseerden we de Food 
Waste Challenge, een traject dat jongeren ondersteunt 
die innovatief ondernemen tegen voedselverspilling.”

Wat doe jij binnen Act4Change, 
Yolan?

“Ik ben ongeveer samen met Syl-
ke begonnen, en heb ondertus-
sen al heel wat rollen opgeno-
men binnen Act4Change,” zegt 
Yolan. “Een tijdje hield ik me, 
samen met twee andere vrijwil-

ligers, vooral bezig met de communicatie. Ik hield de 
facebookpagina up to date, de anderen verzorgden de 
nieuwsbrief, de website en de externe communicatie. 
Dat ging heel goed, maar na een tijdje was de fut er 
een beetje uit, en gingen we alledrie voor andere uit-
dagingen.”

“Misschien kon ik in Act4Change 
wel die broodnodige vonkjes 

van hoop vinden, het tegengif 
voor de toxische nieuwsbe-

richten die zo op me wogen.”

http://www.foodwin.org/
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“Mijn inbreng bij Act4Change is eigenlijk erg divers. Ik 
brainstormde al mee tijdens verschillende weekends en 
Masterclasses. Ik hielp bij de or-
ganisatie van enkele Masterclas-
ses, en hielp met het Generation 
T-netwerk mee uit te bouwen. 
Ook bij het Bootcamp Circulaire 
Economie in september in Ant-
werpen speelde ik een rol.”

“Yolan en ik hebben samen ook 
een nieuw concept geïntrodu-
ceerd binnen Act4Change,” vult 
Sylke aan, “Work4Change. Dat is een maandelijkse ses-
sie waarbij alle Act4Changers samen de ruimte en de 
tijd krijgen om aan hun eigen taken binnen de organisa-
tie te werken. De sessies gaan door op zaterdagen, tel-
kens op verschillende locaties in Vlaanderen, in ruimtes 
die we mogen gebruiken van partnerorganisaties. We 
hielden er eentje op de bureaus van Vredeseilanden, 
één bij Kom Op Tegen Kanker in Brussel en eentje bij 
vzw De Beek in Antwerpen. Dat zijn momenten waarop 
Act4Change op topsnelheid komt,” knipoogt Sylke.

Als vrijwilligers versterken jullie elkaar ook.

“Het is er steeds een kruisbestuiving,” zegt Yolan. “Tij-
dens de sessies werkt iedereen hard, en appreciëren 
en motiveren we elkaar. Er lopen mensen rond die 

minstens even gek zijn op duur-
zaamheid als ik. Op die momen-
ten wordt Act4Change echt een 
gemeenschap, waar je kan la-
chen, jezelf zijn en elkaar steu-
nen, ook op persoonlijk vlak. Da’s 
de essentie en de kracht van Act-
4Change, denk ik  - dat we elkaar 
versterken. En achteraf trekken 
we samen op café,” zegt hij la-
chend.

Waarom is het volgens jullie zo belangrijk om 
jongeren in Vlaanderen te ondersteunen?

“Onlangs was ik op een congres rond circulaire econo-
mie in New York,” vertelt Yolan. “En daar overviel het 
me een beetje. Als Belgen, als Vlamingen, staan we aan 
de wereldtop van materialenbeheer, van slim omgaan 
met afval. Waar veel landen de stap aan het maken zijn 
van storten naar afvalverbranding, is het in Vlaanderen 
al haast niet meer denkbaar om afval niet als grondstof 
te zien voor nieuwe producten.”

“De vrijwilligers kiezen welke 
taken ze opnemen, en voor die 
taken dragen ze ook de verant-
woordelijkheid. Dat ‘eigenaar-

schap’ is cruciaal om voldoening 
te halen uit je uurtjes nachtwerk”
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“De voorsprong die we hebben op vlak van circulaire 
economie, is een ongelooflijke sterkte én een kans,” 
zegt hij beslist. “De transitie naar een duurzame sa-
menleving gaat met kleine, haast onmerkbare stapjes. 
Wat nu belangrijk is, is om iedereen die die stapjes 
zet, te steunen, hen aan te moedigen, en het ambi-
tieniveau beetje bij beetje verhogen. Dat is ook wat 
Act4Change doet.”

Het café is intussen volgelopen en de after-workers 
geven de heldere donderdagnacht door aan de stu-
denten. Sylke en Yolan vertrekken naar huis, morgen 
komt er opnieuw een werkdag. De woorden van duur-
zaamheid en engagement blijven nog even zinderen 
in het café, voor ze zich vermengen met het vrolijke 
geroezemoes.

De missie van Act4Change - jongeren ondersteunen 
die die transitie mee inzetten - is uniek. Er wordt op 
hoog niveau gewerkt aan duurzaam ondernemen, en 
dat (bijna) enkel vanuit vrijwillig engagement. Het is 
door dit soort initiatieven dat Vlaanderen zich op we-
reldschaal kan (blijven) onderscheiden als duurzaam-
heidsvoortrekker. En dat is iets om te koesteren. ◊

Het is door dit soort ini-
tiatieven dat Vlaanderen 
zich op wereldschaal kan 
(blijven) onderscheiden als 
duurzaamheidsvoortrekker
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