Buurten op den Buiten beloont engagement van buren voor hun buurt

Steun voor 44 landelijke buurtinitiatieven
Samen tuinieren, een ontmoetingsplek in open lucht, een kunst- of winterhappening, … 44 lokale
initiatieven in Vlaanderen die oude en nieuwe bewoners van een landelijk dorp samenbrengen,
krijgen een duwtje in de rug van Buurten op den Buiten, een initiatief van de Koning
Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij. Samen goed voor ruim 160.000 euro steun.
In heel Vlaanderen zetten mensen hun schouders onder concrete
plaatselijke initiatieven die, al zijn ze soms kleinschalig, een groot
verschil maken voor de sociale contacten, samenhorigheid en
solidariteit in hun dorp, gehucht of wijk. Buurten op den Buiten wil dit
enthousiasme erkenning geven en stimuleren en zo de sociale cohesie
in landelijke gebieden versterken. Vriendengroepjes, verenigingen,
instellingen en overheden: iedereen mag met zijn project meedingen,
als het maar zoveel mogelijk buurtbewoners actief betrekt om mee te
denken, maken en doen.
Dit jaar werden maar liefst 153 projecten ingediend, een record sinds de oproep in 2011 voor het
eerst gelanceerd werd. 44 daarvan werden geselecteerd en krijgen elk maximaal 5.000 euro steun.
En hoe willen Vlamingen hun buren dan vooral leren kennen? Met de botten in den hof, een
koerstrui aan, een oog op de kinderen in een nieuwe publieke speeltuin en een pint in de hand, of
plannen makend voor een eigen film of theaterstuk. Populair zijn de dorpstuinen, buurtfeesten,
wielerkoersen, en culturele ontmoetingsplekken voor buurtbewoners. Maar er zijn ook projecten die
het helemaal anders aanpakken en een leestuin inrichten, een sociale pompoenkwekerij uit de grond
stampen, of samen zorgen voor een stukje natuur.
In bijlage vindt u het complete overzicht van de gesteunde initiatieven met een korte toelichting en
contactgegevens, gerangschikt per provincie. Er zijn 7 laureaten in Antwerpen, 1 in Brussel, 9 in
Limburg, 15 in Oost-Vlaanderen, 5 in Vlaams-Brabant en 7 in West-Vlaanderen.
Wie zich geïnspireerd voelt om in 2018 ook iets met en voor de buren te doen, kan zich begin
volgend jaar kandidaat stellen om tot 5.000 euro steun te krijgen. Vanaf 30 januari vindt u alle
informatie op de website van de KBS en de VLM. Dossiers moeten worden ingediend voor 4 april.
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