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BUITENGEWONE INZET
Promotor: Leefboerderij De Kanteling vzw
Mensen met een beperking zetten zich in buiten de gewone dagbesteding van Leefboerderij De
Kanteling. Het Leaderproject Buitengewone Inzet geeft hen het duwtje in de goede richting! Zij
worden gestimuleerd en begeleid om hun mogelijkheden te ontplooien. Ze houden van het
buitenleven, daarom zetten ze zich graag in ter ondersteuning van de landbouw.

ZIN VOOR INNOVATIE: START MET NIEUWE TEELTEN
Promotor: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen
In deze moeilijke tijd voor landbouwers wordt duidelijk dat ook zij mee moeten met hun tijd en
vernieuwing of innovatie hierbij cruciaal is. Veel telers zijn op zoek naar nieuwe teelten zoals
bijvoorbeeld Japanse andoorn, yacon, bataat, … die potentieel bieden in de Vlaamse Ardennen.
Ondanks de grote interesse in nieuwe teelten, ontbreekt vaak de kennis om er mee aan de slag te
gaan. Met verenigde krachten, ervaring en kennis door het oprichten van een Lerend Netwerk in de
regio Vlaamse Ardennen zal de introductie en optimalisatie van een nieuwe teelt heel wat efficiënter
lopen. Ook de optimalisatie van de nieuwe producten naar smaak, verpakking en bewaring wordt
meegenomen in het project naast markt -en ketenontwikkeling.

BUSJE KOMT ZO
Promotor: Trein Tram Bus vzw
i.s.m. Regionaal Welzijnsoverleg Arrondissement Oudenaarde
Met het project ‘Busje komt zo’ willen TreinTramBus en RWO Oudenaarde vervoersoplossingen
aanreiken voor de regio Oudenaarde, met het oog op het verminderen van vervoersarmoede en
vereenzaming in het bijzonder bij kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een beperking of
mensen met een laag inkomen. We zetten hierbij volop in op het reeds bestaande mobiliteitsaanbod
(openbaar vervoer, Minder Mobielen Centrale, taxi-abonnementen, vervoer naar voorzieningen, …)
en zoeken naar manieren om dit te verbeteren, efficiënter in te zetten, beter op elkaar af te
stemmen en dichter tot bij de doelgroep te brengen. Daarnaast ontwikkelen we zelf ook nieuwe
mobiliteitsoplossingen: enerzijds uitwerken van extra vervoersaanbod (collectief vraaggestuurd
vervoer) en anderzijds inzetten op nabijheid en ‘korte keten’ (het ‘dorpshub’ principe).

KOM MAAR BINNEN
Promotor: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Geraardsbergen
Met het 'kom maar binnen' project wensen we het buurgevoel aan te wakkeren en kwetsbare
mensen een laagdrempelige manier bieden om contact of hulp te vragen. Er wordt een 'kom maar
binnen kaart' en affiche ontwikkeld waarmee mensen hun buren en de dienstverlenende
organisaties kunnen contacteren. Inwoners kunnen de wens tot een bezoekje aangeven en
toekomstige vrijwilligers kunnen zich via deze weg aanmelden.
Er zal intensief worden samengewerkt met partners zoals thuiszorgdiensten, boeren op een
kruispunt, seniorenraad,... om de meest kwetsbaren te bereiken en het project kenbaar te maken.

VOEDSELTUINPROJECT RIJKBOS
Promotor: Beweging van Wakkere Geesten vzw
Het voedseltuinproject ‘Rijkbos’ is een sociaal-ecologisch samentuinproject waarbij zowel
kansengroepen (mensen met psychische kwetsbaarheid, mensen met een beperking, bewoners van
andere origine, enz.) als andere bewoners uit de omgeving vrijwillig kunnen werken in een
collectieve moestuin. Het voedseltuinproject fungeert als hefboom om een diversiteit van mensen
met elkaar in contact te brengen, een ontmoeten voorbij de etiketten. Het project speelt in op de
nood aan inclusieve ontmoetingsmogelijkheden tussen kansengroepen en andere bewoners. Op de
site zullen tevens andere elementen gecreëerd worden die de ecologische, menselijke en
gemeenschapsvormende component versterken. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld:
kruidentuin, eetbare bostuin met fruitbomen en bessenstruiken, ontmoetingsplek, bloemenweide,
enkele dieren, insectenhotel, bijenkast, zweethut, vuurplek, poel, wensspiraal,
meditatieplaats,speelruimte, enz.
Binnen het voedseltuinproject zal sterk ingezet worden op gemeenschapsvormende activiteiten die
enerzijds enkel voor de tuiniers zijn en anderzijds activiteiten waar ook de ruimere buurt welkom is.

