DE KINDEREN KWEKEN HUN EIGEN SOEP
REcircle
Het is met een stevige dosis creativiteit dat de vereniging REcircle zich volledig ingezet heeft
voor deze projectoproep "duurzame voeding". Tijdens het schooljaar 2011-2012 heeft ze 10
scholen en andere jongerenverenigingen aangeboden om hen gratis te helpen met het
aanleggen van hun eigen moestuin.
Ontwerp, realisatie, zaaien, onderhoud van de tuin, ... De vzw zorgde voor het materiaal, het
zaad, de planten en de logistieke hulp. De deelnemers zorgden van hun kant voor de nodige
motivatie en inzet.
Verder stelde REcircle voor deze tuiniers ook praktische infofiches op om de kinderen de juiste
handelingen bij te brengen (bv. hoe een ui uitplanten, hoe het plan van de eigen moestuin
voorbereiden, ...).
Het proefproject "Grow Your Own Soup" (kweek je eigen soep) leverde levensvatbare
moestuinen op en liet de kinderen de zin van het tuinieren ontdekken.
En door jongeren - of zelfs erg jonge kinderen - te sensibiliseren, hoopt REcircle tevens hun
ouders te bereiken en zo de aanzet te geven tot verandering op het vlak van voedingsgedrag
binnen het gezin.

De soep komt eraan ...

CONTEXT
REcircle is een Brusselse vereniging die actief is op het vlak van de creatieve valorisatie van
afval. Ze verzamelt, sorteert en herverdeelt (met name aan scholen) voorwerpen die afkomstig
zijn van industrieel afval. Haar opdracht: de aandacht van het publiek op de waarde vestigen via
een creatief hergebruik van "afval", tussen kunst, cultuur en industrie.
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Het is in deze optiek van bewustmaking dat we "Grow Your Own Soep" moeten kaderen. Bij dit
initiatief is het de bedoeling om de aanzet te geven tot en het vergemakkelijken van de aanleg
van een moestuin om het collectieve bewustzijn te doen ontwaken vanaf erg jonge leeftijd en
om te tonen hoe men met weinig middelen en door hier en daar materiaal te hergebruiken, een
moestuin kan creëren. Kortom, het bieden van logistieke ondersteuning om verandering te
vergemakkelijken.

DE AANPAK
REcircle lanceerde een oproep tot kandidaatstelling en selecteerde vervolgens de organisaties
(scholen, jeugdhuizen, ...) die aan het project zouden deelnemen. De steun van Leefmilieu
Brussel maakte het daarbij mogelijk om de 10 klassen/organisaties gratis te omkaderen.
Afhankelijk van de locaties, kunnen de moestuinen ook in verhoogde bloemperken of in potten
worden aangelegd.
De in de
scholen
gegeven
workshops

• Keuze van de installaties (plaats, ...)
• Voorbereiding van de moestuin (bouw van de bakken, keuze van de
planten, ...)
• Aanplanting
• Oogst
• Opslag en bewaring van groenten en fruit, wintertuin

Parallel met het verloop van de workshops creëerde REcircle een online platform (website
http://growyourownsoup.wordpress.com en Facebook-pagina Grow Your Own Soup) waar
iedereen ideeën en praktische tips kon vinden in de vorm van handige fiches. Via deze weg kon
dan ook voor een sterke verspreiding van het project gezorgd worden.

BALANS
In totaal werden er zo acht moestuinen
gerealiseerd en met zorg onderhouden (bv.
door de tweede klas van de Sint-JanBerchmansschool, door het Maison des Jeunes
Epargne, door de vijfde klas van de
Zavelputschool). Alle deelnemers ondernamen
intussen het nodige om ze ook te laten
voortbestaan.
Eenmaal de moestuin is aangelegd is, is de
benodigde investering in termen van tijd
weliswaar miniem, maar elke fase moet wel op
tijd worden voltooid.

HET VERVOLG
De gecreëerde moestuinen zullen weinig tijd en
investering vergen om goede producten te
blijven opleveren.
De scholen zullen van het pedagogische
aanbod van Leefmilieu Brussel over moestuinen
en duurzame voeding in het algemeen kunnen
profiteren: pedagogische dossiers, animaties, projectoproepen, enz.
Een duwtje in de rug ... en zelfs voor de allerkleinsten lukt het

DE ANEKDOTE
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"Voordien dacht ik dat elke plant ... een plant was. Nu kijk ik altijd om te weten, waarvoor ze kan
dienen." (verlicht citaat van een jonge tuinier van de Maison des Jeunes Epargne).

PROJECTHOUDER
•

REcircle vzw, Washingtonstraat 165, 1050 Elsene

•

Projectverantwoordelijke: Pieter Verbeelen

•

Contact: 0479 63 70 99
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