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Merci. Thank you. 

We kunnen het niet genoeg zeggen. Dank uit het diepst van ons hart.  
Dank aan iedereen die dit project mee mogelijk maakt. Dank aan de 
partners voor hun financiële steun, praktische hulp en goeie ideeën.  
Dank ook aan alle helpers bij het maken en verspreiden van het magazine. 
Dank aan de vele abo-ja’s – we hopen er nog veel meer te mogen 
verwelkomen. En dank aan alle lezers voor de talrijke enthousiaste reacties, 
schouderklopjes en complimenten. We zijn er ongelooflijk blij mee. Het 
sterkt ons in de hoopvolle gedachte dat we allemaal een steen kunnen 
verleggen in de rivier – ieder op zijn manier. Een kanjer van een rotsblok  
of een piepklein keitje, maakt niet uit. Alles waar de wereld beter van wordt, 
is goed. Ons steentje? Die kanjers en keien een forum geven. In 5beaufort, 
een blad voor iedereen. Een blad waar je blij van wordt. Dat hopen we toch.

Om te beginnen door onze positieve boodschap. Dat is wat we eerst en 
vooral voor ogen hebben: positief nieuws verspreiden. Want goed nieuws 
is er bij de vleet, alleen kom je het niet zomaar overal tegen. Toch sta je 
ervan te kijken hoeveel mensen er met zoveel mooie dingen bezig zijn. 
Hoe ze problemen oplossen en vernieuwend uit de hoek komen … Het zijn 
inspirerende voorbeelden van inventiviteit, van creativiteit en kracht, van 
veerkracht ook. En als sociale wezens kunnen we er niet onderuit: samen 
kunnen we meer dan in ons eentje. Het geheel is veel meer dan de som  
van de delen. Uit de reportages en interviews in dit nummer blijkt het  
toch maar telkens weer. Door samen naar antwoorden te zoeken, krijg je  
er meestal onverwachte bonussen bovenop. Die verhalen geven we  
in 5beaufort graag een plek. 

Maar praktisch zijn we ook.  We doen weer wat suggesties om je dagelijks  
leven makkelijker en plezanter te maken. In de huis-, tuin- en keuken-
pagina’s vind je een resem ideeën om deze winter zelf eens uit te proberen, 
en met de tips & tricks van enkele specialisten maak je van de feestdagen 
momenten waarvoor ze bedoeld zijn: een zalige tijd, gezellig, gezond, knus 
en warm. Meer moet dat niet zijn. We wensen het iedereen van harte toe. 

Veel leesplezier
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’t Is jong, en het beweegt wat. Het leest prettig, en het komt altijd van pas.
5beaufort. Dat verandert de zaak.

EN JIJ KUNT HELPEN

Om te beginnen door het blad door te geven als je  
het gelezen hebt. Dat is al heel fijn. Wil je meer doen? 
Dat kan! Als meedeler, als meedenker en als meemaker  
kun je actief mee de handen uit de mouwen steken. 
Op p.35 lees je daar meer over. Wil je ons financieel 
steunen? Dat kan ook! Als partner, en bovenal als lid 
van de swinging community van abo-ja’s. 

ALS ABO-JA

Wil je ons positief project een financieel duwtje in  
de rug geven? Goed idee. Kom bij de club van abo-ja’s. 
Je kunt al abo-ja worden vanaf 10 euro per jaar.  
Kies uit volgende formules.

SMALL = 10 EURO 
Je draagt de productie- en verzendkosten voor jouw 
nummer in jouw brievenbus, een jaar lang, vanaf 
volgende editie – voor studenten, werklozen of andere 
mensen die hard op hun centjes moeten letten en  
toch een steentje willen bijdragen.

MEDIUM = 25 EURO 
Je draagt de productie- en verzendkosten voor  
jouw nummer in jouw brievenbus, een jaar lang,  
vanaf volgende editie, en dankzij jouw extra bijdrage  
kunnen we 5 exemplaren gratis weggeven op de 
pickup-punten – de standaardformule.

LARGE = 50 EURO 
Je draagt de productie- en verzendkosten voor  
jouw nummer in jouw brievenbus, een jaar lang,  
vanaf volgende editie, en dankzij jouw extra bijdrage 
kunnen we 10 exemplaren gratis weggeven op  
de pickup-punten – de gulle formule, voor wie het  
iets meer mag zijn.

Je wordt abo-ja door meteen je bijdrage te betalen  
(10, 25 of 50 euro) op ons rekeningnummer bij  
Triodos Bank BE12 5230 8090 9492 op naam van  
Goed Voor Druk/5beaufort, en geef als mededeling  
je naam en volledig adres op. Dan krijg je het magazine 
vanaf volgende editie in je brievenbus.

Goed nieuws? Maak dat mee!

TIP Zelfstandigen en bedrijven kunnen een factuur 
krijgen vanaf de Large formule. Mail je naam,  
adres en btw-nr. met het gewenste bedrag: (L = 50 euro, 
XL = 100 euro of XXL = 150 euro, bedragen excl btw)  
naar ja@5beaufort.be.

Voor welke formule je ook kiest, als abo-ja krijg  
je waar voor je geld: vier keer 5beaufort in je bus  
en daarbovenop de eeuwige dankbaarheid van  
de makers én van de lezers. Merci. Thank you.

ALS PARTNER

Werk je als organisatie, bedrijf, vereniging of overheid 
mee aan een warme samenleving? Draag je MVO, zorg- 
en duurzaamheid hoog in het vaandel en wil je dat 
aan een breed publiek kenbaar maken? Of heb je een 
interessant aanbod waarmee de wereld én onze lezers 
erop vooruit gaan? En draag je 5beaufort een warm hart 
toe? Steun dan ons project als partner. In ruil voor 
je financiële ruggensteun krijg je advertentieruimte 
in 5beaufort, een magazine met een hoge bewaar- 
en meeleesfactor. Het aantal partnerpagina’s is 
bovendien beperkt, dus je boodschap krijgt maximale 
zichtbaarheid. Zo geven we elkaar de wind in de zeilen.

Tarieven en meer info op www.5beaufort.be/partners.
Reserveren via partners@5beaufort.be.
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KOM JE SPELEN?
Cokido: doe-mee kinderopvang

Zo gezegd, zo gedaan. Drie jaar geleden besloot Eefje 
Cottenier, initiatiefnemer van De Stuyvery in Kortrijk, 
haar eigen kinderopvangprobleem aan te pakken.  
Ze begon met de coöperatieve kinderopvang De Bij-
spelerij, inmiddels omgedoopt tot Cokido. Het principe  
is eenvoudig: ouders die in dezelfde buurt wonen,  
passen met een beurtrol op elkaars kinderen. Dat  
bleek heel goed te werken. Na Kortrijk volgden al  
snel oudergroepen in andere steden en gemeenten,  
en na drie jaar doen al ongeveer 450 gezinnen in 30 
groepen in heel Vlaanderen mee. Wat is het recept?

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN

Eefje: ‘Wij communiceerden via Facebookgroepen, en  
gebruikten excel-formulieren om de planning bij te 
houden. Wanneer zijn welke kinderen er, wanneer welke 
ouders? Maar elke groep doet het anders, het is telkens 
een lokaal verhaal.’ Al die vergaarde kennis en tools 
bundelde ze op een eigen website, www.cokido.org. 
Iedereen kan van deze expertise gebruikmaken. Je vindt 
er allerlei tips, een stappenplan, formulieren en fiches, 
een modelagenda … Als je een nieuwe groep wil starten, 
kan Cokido je begeleiden met de ervaring van bestaande 
groepen. Je bouwt dus ook kennis op en kunt een aantal 
mogelijke scenario’s bekijken. Je moet niet opnieuw het 
wiel gaan uitvinden.

Eefje: ‘Voor je als groep van start gaat, is er heel veel 
te bespreken. Onze tools kunnen daarbij helpen. Waar 
je de opvang gaat doen, hoe, hoe vaak, hoe lang, de 
aankleding van de ruimte, het eten, de activiteiten, het 
opruimen achteraf ... Er komt best veel bij kijken. Dat 
heeft ook zo zijn voordelen: je leert elkaar beter kennen 
en dat brengt een heel proces van groepsvorming op 
gang, en voor je het weet heb je nieuwe vrienden.’

HOE BEGIN JE ERAAN

‘Een groep begint soms heel kleinschalig, met twee 
of drie dagen opvang per week, of alleen woensdag-
namiddag, maar dat hoeft niet zo te zijn. Meestal begint 
het met een kerngroep van ouders en grootouders die 
samen goede afspraken maken. Zodra die groep goed 
werkt en de (groot)ouders het systeem goed kennen, TEKST Erika Schrauwen BEELD Cokido

Bijna kerstvakantie, dat wordt weer heerlijk 
genieten. Eindelijk tijd voor de kinderen.  
Wat staat er allemaal op de planning?  
Lange winterwandelingen, koekjes en taarten 
bakken, cadeautjes in- en uitpakken?  
Vakantie? Gezellig! Maar spijtig genoeg is het 
voor veel werkende ouders ook vaak puzzelen 
en stressen om de kinderopvang rond te 
krijgen. Dat moet anders kunnen, dacht Eefje.

stellen ze zich open voor meer gezinnen uit de buurt. 
Als locatie kies je een toegankelijke en kindvriendelijke 
plek. Scholen zijn zeer populair, maar er zijn ook groepen 
die de kinderopvang organiseren in een buurtlokaal, 
een boerderij of een woonzorgcentrum. Ook gemeenten 
kunnen helpen bij het vinden van een goede locatie.’
 
HOE WERKT HET

Samen met een andere (groot)ouder ga je één dag van 
de week met de kinderen ‘bijspelen’. In ruil heb je recht 
op 4 opvangdagen voor je eigen kinderen en zo bepaal je 
zelf je planning. Cokido wordt dus volledig gedragen door 
de ouders zelf. Ze zijn vrijwilligers en eigenaars tegelijk, 
en bepalen samen de ontwikkeling en de methodiek van 
hun groep.

Iedere ouder kan een groep 
opstarten. Bijspelen is niet alleen  
iets voor een buurt, je kan de 
solidaire kinderopvang ook 
organiseren op een evenement 
of als groep collega’s. En dat kan 
ver gaan. Bij het bedrijf Athlon in 
Machelen bijvoorbeeld doet zelfs de 
werkgever mee: de dagen waarop de 
werknemers zelf moeten oppassen, 
worden gewoon doorbetaald. 

En mag je gerust zijn dat alles 
goed verloopt? ‘Alle ouders willen het beste voor hun 
kinderen,’ zegt Eefje. ‘Dat maakt dat iedereen voor 
echte kwaliteitsopvang gaat. En binnenkort komt er 
ook een app die het heel eenvoudig maakt om iedereen 
te registreren en om een overzichtelijke kalender bij te 
houden.’

Meer info: www.cokido.org

Bij Athlon doet zelfs de werkgever 
mee: de dagen waarop de 
werknemers zelf moeten oppassen, 
worden gewoon doorbetaald.
— EEFJE COTTENIER
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DE MAGIE VAN 
SAMEN LEZEN

TEKST Frederik Janssens & Erika Schrauwen BEELDEN Pepijn Bruggeman

Zelf is hij opgegroeid in een huis vol boeken. 
Lezen was vanzelfsprekend, als water voor vissen. 
Later ontdekte hij dat er ook huizen zonder 
boeken bestaan. En mensen die na hun schooltijd 
nooit meer lezen … Toen er in 2013 leesgroepen 
ontstonden, moest Frederik Janssens geen twee  
keer nadenken. Natuurlijk deed hij mee. Want  
samen lezen maakt een mens gelukkig.

‘Ik ben actief als leesbegeleider in leesgroepen in 
gevangenissen vanuit mijn werk voor De Rode Antraciet. 
Dat is een vzw die culturele initiatieven neemt in de 
gevangenissen van Vlaanderen en Brussel. De lees-
groepen zijn ontstaan nadat EU-experten in 2012 hun 
rapport over een onderzoek over alfabetisering in Europa 
publiceerden. Daaruit bleek dat één op vijf Europese 
volwassenen niet goed genoeg kan lezen om in de 
moderne maatschappij te functioneren. Het jaar 2013 
werd daarom uitgeroepen tot ‘Europees jaar van het 
voorlezen’, en dat was het startpunt om leesgroepen  
op te richten. Ze worden in de steigers gezet in biblio-
theken, scholen, welzijnsorganisaties, rusthuizen, 
psychiatrische inrichtingen, dokterspraktijken, 
vegetarische restaurants … En dus ook in gevange- 
nissen. Intussen heb ik leesgroepen begeleid in de 
gevangenissen van Dendermonde, Antwerpen, Turnhout, 
Wortel. Er zijn leesgroepen doorgegaan in Ieper, Brugge, 
Leuven, en daarnaast ondersteun ik vrijwilligers van 
Het Lezerscollectief (zie inzet p.10) die op hun beurt 
leesgroepen begeleiden in Mechelen en Gent.

OOK VOOR VOLWASSENEN

Tijdens een sessie lezen we luidop een kortverhaal of 
een fragment van een roman voor. Iedereen heeft de 
tekst voor zich, zodat wie dat wil met de ogen kan volgen 
wat gelezen wordt. Maar dat hoeft niet per se, je kan 
ook gewoon luisteren. We onderbreken regelmatig het 
voorlezen. Zo kan je al eens een moeilijk woord verklaren, 
mensen kunnen zeggen wat hen treft. Ze kunnen 
vragen stellen, associaties maken, enzovoort. In onze 
leesgroepen gaat het niet om kennisverwerving over 
literatuur, proza of poëzie maar om het leesplezier,  
het genieten van een verhaal, een gedicht. 

Het hardop voorlezen aan volwassenen zorgde bij mijn 
groepen in het begin voor een zekere onwennigheid.  
Was voorlezen eigenlijk niet iets voor kinderen? Dan 
blijkt het toch ook goed te werken met volwassenen, 
maar de stoere jongens achter tralies moesten wel  
even aan de gedachte wennen. 

KLANKKLEUR EN RITME

Het zijn geen grote groepen in de gevangenis, vier tot 
acht deelnemers. We hebben korte verhalen gelezen van 
Anton Tsjechov, Haruki Murakami, Sanneke Van Hassel, 
Sandro Veronesi, Annelies Verbeke, Raymond Carver, 
Peter Terrin, Amos Oz … En gedichten van Eddy Van Vliet, 
Charles Ducal, Poesjkin, Peter Handke … Want we lezen 
telkens niet alleen een stuk proza, maar ook een gedicht. 
Proza en poëzie hebben immers elk een eigen klankkleur 
en ritme. Het is fijn om beide genres tijdens elke sessie 
aan bod te laten komen. 

Elk verhaal initieert een thema: vriendschap, opvoeding, 
de liefde, verlieservaringen … De gesprekken die zich 
ontvouwen kunnen verschillende richtingen inslaan, 
onvoorspelbaar, steeds weer verrassend. Als begeleider 
onderbreek ik geregeld het voorlezen om ruimte te geven 
voor eventuele vragen, bedenkingen, reacties. Soms 
stel ik een vraag of maak ik zelf een bedenking om te 
tonen wat mogelijk is. Niet vergeten: gedetineerden 
kiezen niet voor elkaar, maar komen toevallig samen in 
dezelfde gevangenis. De diversiteit aan perspectieven 
op een verhaal is voor iedereen steeds een eye-opener. 
We luisteren naar elkaar, en zien dat ieders perspectief 
waarde heeft.

De samen-lezen-methodiek in rusthuizen heeft een waardevol effect op de levenskwaliteit van zowel patiënt als personeel. Dementiesymptomen nemen 

af, korte- en langetermijngeheugen, luistervaardigheid en activeringsgraad gaan erop vooruit. En het is natuurlijk ook gewoon boeiend en plezant.
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Eigen kweek
Oogst zonder eigen tuin

Het eerste verhaal dat ik voorlas in de gevangenis van 
Turnhout was ‘Het zal worden zoals het was’ van Sandro 
Veronesi uit de bundel Misplaatste kussen. Het is een 
schitterend verhaal over twee jongens en hun opvoeding. 
De ik-figuur ontdekt dat zijn vader hem voortdurend van 
alles opdringt (rolschaatsen, zweefvliegen). In reactie op 
deze opvoeding begint hij te rebelleren - op school, bij 
voetbalhooligans, in het drugsmilieu … Daarop beweegt 
zijn vader hemel en aarde om hem een goede vriend  
te bezorgen, de modelzoon van een collega. Uiteindelijk 
belanden beide zonen in de gevangenis, op heel 
verschillende wijze: de ik-figuur is een rebel, de andere  
is extreem conformistisch, probeert te beantwoorden 
aan het beeld van zijn veeleisende ouders, raakt in 
allerlei leugens verward, tot hij zijn ouders vermoordt. 
Het ontlokt alvast interessante beschouwingen over  
hoe een opvoeding fout kan lopen door een gebrek aan 
respect voor de autonomie van het opgroeiende kind.

Een volgend verhaal was ‘De kus’ van Walter Macken, 
een Iers schrijver. Toevallig ziet een katholieke priester 
een meisje een onschuldige kus geven aan een jongen, 
kinderen nog. Voor de grap verklaart hij hen ‘getrouwd’, 
wat een paniekreactie teweegbrengt bij de jongen, die 
nu voor een gezin moet instaan! Onmiddellijk gaat hij 
op zoek naar werk, en hij vergeet om thuis te gaan eten. 
De vader gaat op zoek naar zijn zoon, verneemt wat er 
gebeurd is en reageert op een werkelijk prachtige manier 

op de verwarring van zijn zoon. Een voorbeeld 
van hoe vaders wel op een meelevende wijze 
kunnen reageren!

Ik las ook van Amos Oz een verhaal over 
pestgedrag tussen kinderen in een kibboets, 
en de verschillende manieren waarop  
vader en moeder op de situatie reageren. 
Een uitnodiging om ook het pesten dat in de 

gevangenis plaatsvindt ter sprake te brengen: net als 
bij kinderen richt het pestgedrag in gevangenissen zich 
vooral op mentaal wat zwakkere mensen.

Onlangs had ik een zeer diverse groep in Wortel. Er waren  
Italianen met een katholieke achtergrond, Vlamingen 
die atheïstisch waren en een paar moslims met 
Marokkaanse en Egyptische roots. Ik las het verhaal over 
Abraham en Isaak, zoals het herverteld is door Guus 
Kuijer. Het is een verhaal dat in de Bijbel en in de Koran 
voorkomt. Verrassend was dat de interpretaties van de 
verschillende deelnemers erg verschilden naargelang 
ieders achtergrond. En het was fijn om te bevestigen dat 
ieders lezing OK was, dat er niet één ‘juiste’ interpretatie 
hoeft te zijn. Een mooie ervaring: ontdekken dat in de 
gevangeniscontext er zo een diverse groep kan ontstaan, 
en dat de uitwisseling van visies en interpretaties heel 
goed mogelijk is. 

Sinds kort lees ik ook voor in een rust- en verzorgings-
tehuis, namelijk Vinck-Heymans in Antwerpen. Een 
heel andere ervaring, en af en toe dommelt er iemand 
weg … Maar de deelnemers zijn heel dankbaar. Ook 
in mijn eigen co-housing-project, de Haringrokerij, 
hebben we een maandelijkse avond om samen een 
verhaal en een gedicht te lezen. Hartverwarmend en 
gemeenschapsvormend.’

We luisteren naar elkaar,  
en zien dat ieders perspectief 
waarde heeft.
— FREDERIK JANSSENS

HET LEZERSCOLLECTIEF

Lezen maakt mensen sterker  
en weerbaarder, en samen 
lezen doet dat op een heel 
bijzondere manier. Dat is 
de filosofie van Het Lezers-
collectief, een netwerk van 
leesbegeleiders in Vlaanderen,  
dat leesbijeenkomsten 
organiseert voor mensen die 
moeilijk toegang hebben tot 
literatuur. Ook leesbegeleider 
worden? Dat kan. 

Meer info: www.lezerscollectief.be

De kruiden, groenten en fruit kweek je er samen, de 
vriendschappen en groene vingers groeien er vanzelf. 
Welkom in de samentuin!

TEKST & BEELDEN Natacha Michiels
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Wil je tuinieren maar heb je geen tuin? Of heb je er 
geen verstand van? Dan zijn samentuinen het ei van 
Columbus. Dat zijn ontmoetingsplaatsen waar mensen 
samen tuinieren, leren, koken, leven, eten en vrienden 
maken. Soms zijn ze opgestart door particulieren, soms 
door een socio-culturele organisatie of plaatselijke 

Begint het te kriebelen en wil je ook aan de slag?  
Sluit je aan bij een van de 80 bestaande samentuinen  
of start er zelf een. Velt biedt ondersteuning.

Meer info: 
www.samentuinen.org
www.velt.nu

Een andere mogelijkheid: intekenen op een volkstuintje, 
maar daar moet je zelf je boontjes doppen en meestal 
kom je eerst op een wachtlijst.

Meer info: 
www.tuinhier.be

SAMENTUIN NOVA OP HET ANTWERPSE KIEL 

De achtertuin van OC Nova stond leeg tot Samenlevings-
opbouw Antwerpen-Stad er zes jaar geleden een 
samentuin installeerde. Ook het ‘kijkgroen’ voor de 
woonblokken van het Braemhof aan de overkant 
van de straat is omgetoverd tot moestuin. En om 
de hoek is er nog De Akker, een grote tuin waarmee 
Samenlevingsopbouw zich vooral op kinderen en 
scholen richt. Diether Geniets begeleidt de tuiniers: 
‘We beslissen alles samen, van het tekenen van het 
plan tijdens de wintermaanden tot het verdelen van 
de oogst. Als er groenten over zijn, verwerken we die 
tot een deelmaaltijd, of we nemen ze mee naar het 
buurthuis. Iedereen is hier welkom. Deze tuin is een 
stil, groen rustpunt in een drukke stedelijke omgeving. 
Als ik tijdens andere activiteiten met mensen praat 
hoor ik veel stress, maar de tuin brengt rust. Ook de 
ontmoeting, mensen leren kennen en kansen ontplooien 
is heel belangrijk.’

SAMENTUIN BONENAKKERS IN HOOGSTRATEN

Verscholen achter de Mouterijstraat ligt een groen 
paradijs van 800m2. Staf Coertjens, bestuurslid van 
Velt, vroeg twee jaar geleden aan de OCMW-voorzitter 
of er niet ergens een stuk grond beschikbaar was en 
zette zo alles in gang. Ze hebben de grond nu tien jaar 
in erfpacht. ‘Eén van de percelen wordt gedeeld door 
de mensen van ‘t Verzetje, een plaatselijke vereniging 
tegen armoede, en een ander door leden van Praatpunt, 
een organisatie waar mensen een-op-een Nederlands 
leren’, zegt Staf. ‘Iedereen neemt zijn eigen oogst mee en 
alles wat over is wordt verdeeld – een grote meerwaarde 
voor mensen die het financieel moeilijk hebben.’ Via 
Velt krijgen de tuiniers heel wat ondersteuning, eerst 
bij de opmaak van het subsidiedossier en nu met 
de steun van Anita, Velt-lesgeefster (links op de foto 
linksonder), die de tuiniers begeleidt. ‘Het samen zijn, 
nieuwe mensen en culturen leren kennen is echt een 
verrijking. Zo zijn er drie single vrouwen die vorig jaar 
samen kerstmis gevierd hebben. Zonder de tuin hadden 
ze misschien alleen thuis gezeten’, zegt Staf.

HELGA AKKERMANS (R) 
‘Toen ik hoorde dat dit een sociaal 

gekaderd project was met biologische 
groenten was ik meteen verkocht: 

beter en lekkerder! We doen hier ook 
echt aan samentuinen. Als iemand 
ziek of op vakantie is dan vangen 

de anderen het werk op. Er zijn hier 
mensen uit Armenië, Portugal, Syrië, 

Mexico, Nederland en België. Iedereen 
brengt zijn eigen ervaring mee en we 

leren veel van elkaar.’

STAF COERTJENS
Velt

DIETHER GENIETS
Samenlevingsopbouw

MARIA THERESA TEIXEIRA
‘Mijn mama had vroeger een tuin 
in Portugal. Als kind had ik daar 

geen interesse voor maar nu wil ik 
alles leren. Ik ben hier via Praatpunt 

terechtgekomen en vind het echt 
gezellig om te babbelen en elkaar te 
helpen. Twee keer per jaar koken we 

ook samen, dat is echt leuk.’

HUIBRECHT PROVOOST
‘Ik ben vrijwilliger bij ’tVerzetje, 

overtuigd moestuinier en 
compostmeester van dienst in 
de Bonenakkers. Het geeft echt 

voldoening om te zien dat ieder hier 
naar zijn eigen mogelijkheden kan 

werken en leren.’

overheid, en sinds 2006 zet Velt (Vereniging voor 
Ecologisch Leven en Tuinieren) er volle bak op in.  
Er zijn al meer dan 80 samentuinen, waar je zo  
bij kunt aansluiten. Gratis, zonder wachtlijst. 
Hoe gaat het er aan toe? 

ABDELLAH LOUKILI MIMOUN
‘In Spanje had ik vroeger ook een 

tuin. Ik werk nog maar twee weken 
mee maar ik vind alles leuk: zaaien, 

onkruid wieden en oogsten.’

 PARVEEN KHAWATA
‘Ik doe verschillende vrijwillige 

dingen voor Nova en ben hier graag. 
In Pakistan had ik mijn eigen grote 
tuin met onder andere tomaten en 
wortels. Via het OCMW kwam ik in 
2013 bij deze tuin terecht. Het doet 

me veel plezier.’

RUDI VAN GINDEREN
‘Mijn arm is door een hersenbloeding 

verlamd en daarom kon ik mijn 
gewone job niet meer doen. Maar ik 
wou bezig zijn, dus ben hier nu voor 
het tweede jaar in de tuin. Ik geniet 
vooral van het samen zijn en leren 

van elkaar. Ik had geen tuinervaring 
maar nu neem ik bijvoorbeeld de 
composthoek voor mijn rekening.’
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Van de bomen 

en het bos
De vele benefits van nieuwe brousse

TEKST Erika Schrauwen BEELDEN Beeldkas

In Burkina Faso is iets interessants 
aan de gang. Woestijn wordt weer bos. 
Ondernemers Zonder Grenzen en de 
plaatselijke bevolking planten samen 
bomen, en geen klein beetje. Werner Sels 
vertelt waarom en hoe, en wat de fijne 
neveneffecten zijn.
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Werner Sels, voorzitter van 
Ondernemers Zonder Grenzen  
(OZG): ‘Vanaf dit jaar gaan we 
jaarlijks een gebied zo groot  
als het Zoniënwoud bebossen in  
het noorden van Burkina Faso: 
4000 ha per jaar. Niet eender waar 
of wanneer. We doen dat altijd in 
overleg met de mensen. Eerst van 
al gaan we praten. Wat hebben ze 
nodig? Waarom? En hoe kunnen 
we dat samen realiseren? Daarom 
hebben we in eerste instantie 
een socioloog in dienst genomen 
voor ons bebossingsproject, 
Saydou Kalaga, een Burkinabé 
afgestudeerd aan de universiteit 
van Ouagadougou. Verder werken 
we regelmatig met lokale freelance 
landbouwingenieurs, en vanaf 
dit jaar gaan we naar drie à vier 
voltijdse medewerkers plus af  
en toe freelancers.’ 

VICIEUZE CIRKEL DOORBREKEN

‘We waren eerder toevallig in Burkina 
Faso terechtgekomen. In 2007 
rondgetrokken met de rugzak, met 
heel veel mensen gesproken. Het is 
een veilig land, met heel gastvrije, 
vriendelijke en integere mensen. 
Wist je trouwens dat Burkina Faso 
‘het land van de oprechte mensen’ 
betekent? Vroeger was heel dat 
noordelijk gebied acaciawoud. 
Acacia’s kunnen wel tien maanden 
aan een stuk zonder water, twee 
maanden regen per jaar is genoeg. 
Maar tijdens de grote droogte van de 
jaren 70 viel er helemaal niets. Toen 
zijn er duizenden mensen en dieren 
gestorven. De bomen gingen dood, 
het woud veranderde in woestijn.  
In de hitte van zo’n subtropisch 
gebied krijgt de bodem dan al snel 
een harde korst. Het regenwater  
van na de droogte kan er niet meer 
in doordringen maar spoelt weg. 
Daar kan niets meer in groeien.  
Een vicieuze cirkel.

Voedsel voor het vee en de mensen 
werd steeds schaarser, wat leidde 
tot spanningen tussen boeren en 
veehouders. Er was te weinig gras, 
dus vraten de koeien de gewassen 

van de boeren op, en zo was er 
te weinig voor de mensen. Dat 
veroorzaakte conflicten. De mensen 
trokken weg uit het noorden, en 
de druk op de groene gebieden in 
het zuiden werd steeds hoger. Dat 
was om problemen vragen. Zouden 
we het tij niet kunnen keren? De 
oprukkende woestijn een halt 
toe roepen, en ervoor zorgen dat 
mensen terug naar hun eigen regio 
trekken?’

GROENE MUUR

‘Wij waren niet de enigen die daar 
zo over dachten. De tijd was er rijp 
voor. De Verenigde Naties wilde een 
Great Green Wall opbouwen aan de 
zuidkant van de Sahara, van west 
naar oost, dwars door Afrika. Een 
groene muur van minstens 15 km 
breed, 7200 km lang. En wij willen 
dat stukje doen in Burkina Faso, op 
termijn misschien ook in Mali.

Na veel onderzoek en verkennende 
gesprekken zijn we dan in 2010 echt 
gestart met de herbebossing. Het 
eerste plaatsje waar we begonnen 
was Lilengo. Dat betekent ‘naakte 
aarde’. Nu is het daar al heel groen, 
je zou het eerder ‘Kapelle-op-den-
Bos’ noemen. Op 6 jaar tijd hebben 
we al 6000 ha nieuw bos gecreëerd, 
d.w.z. 1,5× het Zoniënwoud. Tot nu toe 
hebben we 50 dorpen ‘bebost’, 250  
à 300 ha bos per dorp. De plaats 
waar we de bossen aanleggen 
bepalen we natuurlijk altijd in 
overleg met de bevolking, en altijd 
zo dicht mogelijk bij het dorp, meer 
specifiek zo dicht mogelijk bij de 
school. Zeker de kinderen moeten 
de waarde van het bos kunnen 
ervaren. Daarom zaaien we ook altijd 
‘raisins du désert’, een plaatselijke 
bessensoort. Daar kunnen ze dan 
van snoepen op weg naar school en 
terug. Da’s lekker en gezond, en ze 
vinden het leuk.’

NIEUWE BROUSSE

‘De bebossing zelf gaat niet volgens 
het principe van de plantage, maar 
van de brousse. Een plantage 

p15 Zonsondergang in Sahel Gorom Gorom.

Linksboven Werner en Saydou meten boompjes.

Linksonder Na schooltijd verzamelen de kinderen zaden in de buurt 

van het meer van Bam.

Boven Twee schoolmeisjes op het dorpsplein in Lilengo.
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vraagt constant onderhoud, daar 
doen we niet aan mee. We doen één 
ingreep, en laten dan de natuur zijn 
gang gaan. Concreet? We graven 
halvemaanvormige geulen in de 
harde bodem zodat het regenwater 
er kan in doordringen. Voor het 
regenseizoen zaaien we daar dan 
alles tegelijk in: bomen, grassen, 
kruiden, bessen. En de natuur doet 
de rest. Zo krijg je een echte brousse. 
Bewakers of hekken zijn niet nodig. 
De brousse is hun eten, hun drinken, 
hun inkomen. Ze zijn er super 
content mee en gaan dat dus ook 
vanzelf goed soigneren. 

De bomen zijn levend immers meer 
waard dan gekapt. De benefits zijn 
bijna eindeloos: ze zorgen voor 
schaduw en koelte, het wortelstelsel 
verbetert de waterhuishouding van 
de bodem, en er moet minder diep 
geboord worden voor drinkwater. De 
biodiversiteit gaat er onmiddellijk 
op vooruit. Vroeger zag je 2 of 3 
grassoorten op de harde bodems, 
nu komen we gemiddeld aan 25 
plantensoorten. De vogels volgen 
direct, want er is voedsel. Je krijgt 
mieren, sprinkhanen, je ziet terug 
grondeekhoorns verschijnen, de 
parelhoentjes… Alles wat verdwenen 
was, komt binnen de 3 jaar terug.’ 

WIN-WIN

‘En dan heb je natuurlijk nog de 
opbrengst van de bomen zelf. Ze 
leveren het zaad voor nieuwe 
aanplantingen, en gum, een 
belangrijk ingrediënt van Coca- cola. 

Dat brengt dus ook rechtstreeks 
geld op voor de mensen daar.  
OZG betaalt de vrouwen om het  
zaad te plukken. Het is hun vast 
inkomen. Daarvan kunnen de 
kinderen naar school gaan. Iedereen 
eet beter, is goed gekleed, dus  
ook hun gezondheid gaat erop 
vooruit. Ze verdienen extra door  
de opbrengst van de grassen, 
waarmee ze matten, manden en 
bezems maken die ze op de markt 
gaan verkopen. Het vee kan beter 
grazen, wordt vetter, brengt meer  
op. Daar halen de mannen dan weer 

een hoger inkomen uit. Iedereen 
wordt er beter van.

Al die win-win aspecten zorgen 
voor een verdubbeling van 
het inkomen per persoon. Niet 
voor de dorpsoverste of de 

burgemeester. Nee, voor iedereen 
daar ter plaatse: mannen, vrouwen, 
kinderen, jongeren, ouderen. Als 
je het op grotere schaal bekijkt: 
een sociologische studie heeft 
aangetoond dat elke 1000 ha nieuwe 
bebossing, 10 000 migranten 
thuishoudt. Niemand trekt weg 
voor zijn plezier. Een verbeterde, 
leefbare situatie houdt mensen op 
hun eigen plaats, want daar leven ze 
het liefst. Herbebossing voorkomt 
vluchtelingenstromen. En dan 
hebben we het nog niet eens gehad 
over de positieve impact op het 
klimaat… Dus ja, we gaan er zeker 
mee door.

Vanaf 2017 steken we nog een tandje 
bij, en gaan we elk jaar 4000 ha 
aanleggen. Het gebied dat we willen 
herbebossen is in totaal zo groot als 
heel Vlaanderen, we hebben dus nog 
wel wat te gaan. Maar als ik spreek 
van ‘we’ heb ik het niet over OZG. 
We doen alles samen met de lokale 
bevolking en partners. De bedoeling 
is dat we onszelf overbodig maken. 
Ik heb hier wel mijn levenswerk 
van gemaakt, en voel me hierdoor 
meer mens. Ik kan mijn stempel 
achterlaten. Als ik dood ben, staan 
die bomen er nog.’

Meer info: www.ozg.be

Herbebossing voorkomt 
vluchtelingenstromen. En dan 
hebben we het nog niet eens  
gehad over de positieve impact  
op het klimaat ...
— WERNER SELS

Van dorre aarde naar nieuwe brousse. 
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Halvemaanvormige geulen ploegen zodat 

regenwater toch kan doordringen in de harde 

aarde. Voor het regenseizoen begint, zaaien 

we hier alles tegelijk in.

Saydou en Werner inspecteren jonge boompjes.

Na twee maand regen zijn alle gewassen goed 

in de groei.

Bos van zes à zeven jaar. De benefits zijn bijna 

eindeloos: de bomen zorgen voor schaduw en 

koelte, het wortelstelsel verbetert de bodem, 

en er moet minder diep geboord worden voor 

drinkwater. 

Plassen water blijven in de halvemaantjes 

achter. Het regenwater sijpelt langzaam door, 

de zaden kunnen beginnen kiemen.

Drie jaar later vinden we gemiddeld al  

25 verschillende plantensoorten.

De bomen leveren het zaad voor nieuwe 

aanplantingen en voor gum, een belangrijk 

ingrediënt van Coca-Cola.

De eerste kiemen worden snel zichtbaar.  

Hier boompjes van een à twee dagen oud.

Bos van vijf jaar. Insecten, vogels, grond-

eekhoorns … Alle diersoorten die verdwenen 

waren, zien we binnen enkele jaren terug.

De zadenvoorraad brengt rechtstreeks geld 

op voor de mensen daar.
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Het jaar loopt naar zijn einde en de feestdagen 
komen eraan. Momenten om te koesteren, samen 
met geliefden, vrienden en familie. Maar vaak  
ook synoniem van tonnen eten, massa’s cadeaus  
en veel geld uitgeven. Zonde toch, al die over-
schotten, verpakkingen, soms nutteloze geschenken  
en lege portemonnees … 

Back to the basics: het samen zijn en samen vieren. 
Feestelijke tips van Lotte, Sofie en Nena.

TEKST Natacha Michiels 
ILLUSTRATIES Katerina Voitko

kijk snel op de volgende pagina  
voor hun feesttips!

Eindejaar is een periode van overvloed en nieuwe spullen. Dat zit  
er ingebakken, het is de sociale norm. Maar feesten hoeft niet altijd 
gelijk te staan aan consumeren. Je kan een even feestelijke sfeer 
hebben met een ander soort inkleding, diner en cadeaus.

Lotte Van Boxem, stafmedewerker duurzaamheid bij KVLV.

Groentegerechten serveren in plaats van de klassieke kalkoen en 
ander vlees, ook dat kan heel feestelijk zijn en is meestal ook stukken 
goedkoper. Je kan inspiratie opdoen bij groentechef Seppe Nobels,  
die een hele feesttafel maakt met allemaal groentegerechtjes, of in 
de vele kookboeken of in onze uitgebreide online receptenverzameling 
snuisteren. Of organiseer eens een Indisch feest, en laat de groenten 
de hoofdrol spelen. Bij mijn familie thuis doen we nog steeds de 
klassieke gourmet. Vroeger was dat een groot vleesfestijn, maar  
de laatste jaren zijn de bijgerechten veel belangrijker geworden,  
en bakken we champignons en andere groenten. Het is sowieso 
gezellig en feestelijk om allerlei kleine dingen te serveren en veel 
keuze te hebben.

Nena Baeyens, stafmedewerker bij EVA, het Ethisch Vegetarisch 
Alternatief.

Mensen denken automatisch dat ze alles moeten kopen, maar er 
zijn zoveel leuke alternatieven. Je kan ruilen, tweedehands kopen, 
hergebruiken of zelf iets maken. Of kijk eens in je eigen kast, en 
geef dingen cadeau die je niet meer nodig hebt maar die nog 
wel mooi en bruikbaar zijn. Zelf gebruik ik als inkleding van een 
feestje bijvoorbeeld geen ballonnen, maar maak ik versiering met 
overschotmateriaal.

Sofie Deblaere, stafmedewerker bij Netwerk Bewust Verbruiken.
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Een feestreceptFeesttips

INGREDIËNTEN
4 tarbotfilets, bloem, olijfolie, peper en zout. Kies 
voor gekweekte tarbot in Europese wateren, niet voor 
wildgevangen tarbot. Meer info hierover vind je op de 
nieuwste viswijzer: nl.fishguide.be.

VOOR DE GRATIN
2 koolrabi,  600 g bloemige aardappelen, peper,  
zout, 1 knoflookteentje, 1 theelepel gedroogde tijm,  
2,5 dl melk, 2,5 dl room, 100 g geraspte kaas, boter.

VOOR DE PASTINAAKCHIPS
4 kleine of 2 grote pastinaken, zout.

VOOR DE AARDPEERCRÈME
300 g aardperen, scheutje room, melk, water,  
klontje boter, peper, zout, nootmuskaat.

Schil, was en droog de aardappelen 
en de koolrabi. Snijd ze in dunne 
schijfjes. Pel de knoflook en snijd 
doormidden. Strijk een ovenschotel 
in met de knoflook en vet de oven-
schotel in met boter. Breng de room 
met de melk aan de kook. Schik de 
aardappel- en koolrabischijfjes om 
en om in de ovenschotel. Kruid elke 
laag met peper, zout en wat tijm. 
Giet het roommelkmengsel over  
de aardappel-koolrabi. Ze moeten 
net onder staan. Bestrooi met  
de geraspte kaas. Dek de schotel  
af met aluminiumfolie.

Bak 30–45 minuten in een voorver-
warmde oven van 200˚C. Controleer 
de ovenschotel halverwege de  

Tarbot met koolrabi-
gratin, pastinaakchips  
en crème van aardpeer

Cadeaus
Cadeaus hoeven niet veel geld te kosten. Spreek 
collectief af om gratis, goedkope of zelfgemaakte 
cadeaus te geven. Je zal versteld staan hoe creatief 
mensen uit de hoek komen!

Enkele ideetjes:
—  pak*je tijd: onze tijd is kostbaar in onze hectische 

maatschappij. Geef jouw tijd aan iemand cadeau 
door iets uit handen te nemen (babysit, klusjes, 
tuinwerk … ) of door samen iets leuks te gaan doen. 
Je kan daar zelf een mooie bon voor maken, of koop 
een pak*je tijd van Pasar vzw, dan gaat de opbrengst 
integraal naar Wereldsolidariteit.

—  fair trade en ecologisch: als je iets koopt, kijk uit 
naar een kwaliteitslabel. Op labelinfo.be vind je daar 
alles over. In de wereldwinkel vind je mooie dingen uit 
eerlijke handel. 

—  onverwachte schatten uit de kringloopwinkel: wat 
dacht je van een origineel schilderij, een indruk-
wekkende vaas of een uitgebreid boekenpakket?

—  zelfgemaakt is altijd leuk om te geven én te krijgen: 
zelfgebakken koekjes of bonbons, een originele 
tapenade of kruidenolie. Kies voor herbruikbare 
verpakkingen zoals bokalen, potten of krantenpapier.

Kerstboom en versiering
Versier eens een kamerplant, koop een tweedehands 
kunstboom of maak zelf een kerstboom van boeken, 
takken, kapstokken of slingers. Pinterest staat er vol 
van. Wil je toch een echte? Ga dan voor een lokaal 
geteelde naaldboom met wortelkluit, en plant hem 
nadien in de tuin. Ook versiering kun je zelf maken of 
tweedehands kopen. Of ruil eens met vrienden.

Kaartjes
Kun je ook zelf maken uit restjes stof, papier of 
andere kaartjes. Wil je er toch kopen, kies dan voor 
gerecycleerd papier en voor kaarten waarvan de 
opbrengst naar het goede doel gaat.

Een kerstmenu hoeft niet exotisch te zijn: met dit 
recept tover je een overheerlijke maaltijd op tafel  
en geniet je van Belgische seizoensgroenten.
BEELD © KVLV

bereidingstijd. Is er nog te veel 
vocht aanwezig, neem dan de folie 
weg. Wordt de bereiding te droog, 
voeg dan een beetje room of  
melk toe. Verwijder de folie zeker  
10 minuten voor het einde van  
de gaartijd, zodat zich een bruin 
korstje kan vormen.

Schil de aardperen en kook ze gaar 
in de helft melk en de helft water 
met een snuifje zout. Pureer ze 
samen met de room en de boter in 
een blender en smaak af met peper, 
zout en nootmuskaat. Houd warm.

Schil en was de pastinaken. Snijd 
ze in dunne plakjes van 3mm. Leg 
ze gedurende een tiental minuten 

in koud water en droog zeer goed af. 
Frituur ze in kleine porties goud-
bruin op 175˚C en laat uitlekken op 
keukenpapier. Bestrooi met zout.

Haal de gratin uit de oven en  
verlaag de temperatuur tot 180˚C.

Bestuif de velkant van de tarbot 
met bloem. Verhit de olie in een pan 
met anti-aanbaklaag.

Bak de vis aan op de velkant.  
Kruid met peper en zout. Draai  
de vis om en plaats in de oven  
gedurende 7 minuten.

Feest smakelijk!

DUBBEL BUBBELPLEZIER

Oxfam Wereldwinkels schenkt  
5 schuimwijnduo’s weg aan de 
lezers van 5beaufort. Mail voor  
20 december je naam en adres +  
bubbels naar win@5beaufort.be, 

en misschien ben jij wel bij de 
gelukkigen. De winnaars worden 
persoonlijk verwittigd en mogen 
hun duo ophalen in de Oxfam 
Wereldwinkel in hun buurt.  
Bonne chance!

Meer info:
www.bewustverbruiken.be
www.evavzw.be
www.kvlv.be

Diner
Kies voor lokale, seizoensgebonden producten. 
Bioboeren, -bakkers, -slagerijen en groentewinkels in 
je buurt vind je via www.biogenietengids.be. Vermijd 
wegwerpservetten of –servies. Koop niet te veel.

Dranken
Kies voor bio. Bio-sappen en -wijnen vind je op veel 
plekken, o.a. bij Oxfam Fairtrade. Je kan ook creatief 
zijn met water, en smaak toevoegen met bijvoorbeeld 
komkommer, citroen of munt. Staat prachtig op tafel 
in een mooie glazen karaf. En na het eten smaken fair 
trade koffie en thee eens zo lekker.

Outfit
Ruil je kleren op een swishing event of vind jouw 
originele outfit in een tweedehandswinkel. Bij Tale Me 
kan je duurzame kinderkleding huren. Op de website 
Ma vie en vert vind je een overzicht van plantaardige, 
biologische make-up en verzorgingsproducten.
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BELLE 
AND

SEBASTIAN

DAAU  
& SLUMBERLAND

15
DEC

KAPITEIN 
WINOKIO 

BLIJ BANG BOOS 
BEDROEFD

SINGALONG 
met de WIM 

OPBROUCK 
SINGALONG 
SONGBOOK

ÉCHT NIEUWS 
IN TIJDEN VAN 

CONFLICT
MO*LEZING MET  

AMIRA HASS  (HAARETZ)  
LAILA BEN ALLAL  (CNN)

TINE DANCKAERS  
SAMIRA BENDADI  

GIE GORIS (MO*)

i.s.m.
Vlaams-Nederlands Huis deBuren

5
DEC

DE ROMA · TURNHOUTSEBAAN 286, 2140 BORGERHOUT HET VOLLEDIGE PROGRAMMA & TICKETS: WWW.DEROMA.BE + 03 600 16 60

TOMATITO

22
DEC

12
JAN

GOE 
GEGEVEN! 

Ruil- en 
Weggeefbeurs

EEN HARTVERWARMENDE DAG 
i.s.m. Samenlevingsopbouw

HUELGAS 
ENSEMBLE 

EN ALBION DE 
FLUNS ENVIRONEN

17
DEC

5
FEB

14
FEB

FILM-  
& VINYL 
BEURS

LA VIE EST 
RIGUELLE 

PARIS L’AMOUR

14
JAN

27
JAN

2
FEB

THOMAS 
RAU

GESPREKSAVOND MET  
THOMAS RAU  

CHRISTL’ JORIS  (ETAP LIGHTING) 
PETER GARRE  (BOPRO)

i.s.m. Curieus 
& Vermeylenfonds

13
DEC

WELL 
FED

DOCU MET CENTRALE VRAAG: 
IS HET MOREEL VERDEDIGBAAR OM 

TEGEN GENETISCHE MODIFICATIE 
TE ZIJN?

23
JAN
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Agenda
Data op aanvraag
URBAN JUNGLE
Workshops voor klassen van  
2e en 3e graad secundair
In deze workshops van EcoHuis  
Antwerpen en GoodPlanet verken-
nen klassen vanaf de tweede en 
derde graad secundair al swipend 
thema’s als mobiliteit en energie 
om zelf de stad van de toekomst 
samen te stellen. Dakboerderijen? 
Prei die je print? Alles kan.
Locatie: Ecohuis Antwerpen, Turn-
houtsebaan 139, 2140 Borgerhout
Prijs: gratis voor EcoScholen –  
1,5 euro per leerlingen voor scholen 
uit de stad Antwerpen – 3 euro  
per leerling voor scholen buiten  
de stad Antwerpen
Info en inschrijven:  
ecohuis@stad.antwerpen.be

Vr 1 december
WERELDAIDSDAG

Vr 1 – vr 22 december
telkens van 10–17u, Kalmthout
WINTERWANDELING
In de decembertuin krijgen de 
wintergroene bomen en struiken 
alle aandacht en komen de vormen 
van takken en bomen mooi tevoor-
schijn. De eerste winterbloeiers 
verspreiden een heerlijk parfum. 
Geniet van een gezellige winterwan-
deling, in de tuin of langs het tuin-
pad. Achteraf kan je even relaxen in 
de cafetaria met een warm drankje. 
’s Zondags brandt de vuurschaal 
en kun je om 14 uur deelnemen aan 
een gratis wandeling met gids door 
de tuin. Inschrijven is niet nodig.
Locatie: Arboretum, Heuvel 8, 
Kalmthout

Nog tot 2 februari 2018
Elsene
HOP!
Kunsttentoonstelling voor kinderen
Een kunstenaar heeft meer dan  
één trucje in de mouw om beweging 
weer te geven, of die nu verstild, 
heftig, golvend is of met geluid 
gepaard gaat. Op basis van een 

twintigtal werken uit de vaste  
collectie van het Museum van 
Elsene wil de tentoonstelling HOP! 
de zintuigen prikkelen van kinderen 
van 6 tot 12 jaar oud.
Locatie: Museum van Elsene, Jean 
Van Volsemstraat 7, 1050 Elsene
Toegang: 8 euro
Meer info: www.museumvanelsene.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nog tot 26 augustus 2018
Brussel
APENSTREKEN
Expo
Hier dring je door tot in het hart van 
de jungle en ontmoet je wel 60 ver-
schillende primaten. Hoe verplaat-
sen ze zich? Wat eten ze? Hoe com-
municeren ze? Wat bedreigt hen en 
hoe kunnen we hen beschermen?
Locatie: Museum voor Natuurwe-
tenschappen, Vautierstraat 29,  
1000 Brussel
Toegang: 9,50 euro, gratis voor -6 j
Meer info: kijk op  
www.natuurwetenschappen.be  
voor tarieven en het programma 
met ateliers voor kinderen,  
lezingen, films en debatten.

We kregen 2× 4 tickets om weg  
te geven. Iets voor jou? Waag je 
kans, en stuur voor 1 februari een 

mailtje met vermelding  
Apenstreken naar 
win@5beaufort.be. Naam 
en adres niet vergeten! 

De winnaars krijgen de tickets in 
februari thuis toegestuurd en wor-
den vermeld in volgend nummer.

Za 2 december 
14–16u, Antwerpen
BENOVEREN
infosessie
Je hebt verbouwplannen en wil goed 
renoveren? Dan ga je BEnoveren.  
In deze infosessie ontdek je wat dat 
inhoudt en vooral hoe je dat aan- 
pakt. Je krijgt praktische tips mee, 
we bespreken aandachtspunten,  
de kosten en ook de subsidies.  
Je komt binnen met veel vragen,  
en stapt buiten met een helder 
beeld van wat een goede Benovatie 
is: duurzaam, comfortabel, energie- 
zuinig en betaalbaar.
Locatie: Ecohuis, Turnhoutse- 
baan 139, 2140 Borgerhout
Deelnemen is gratis, inschrijven  
via ecohuis@stad.antwerpen.be  
of 03 217 08 11
Meer info: www.ecohuis.be

Zo 3 december
INTERNATIONALE DAG VAN  
PERSONEN MET EEN HANDICAP

Di 5 december
INTERNATIONALE VRIJWILLIGERSDAG

Wo 6 en do 7 december
20u, Antwerpen
A STREET CONCERT (16+) 
theater, muziek
Met A Street Concert maakt Pieter 
Embrechts een muzikaal portret 
van 8 bewoners van de Turnhoutse-
baan in Borgerhout, een straat  
die in elke grote stad ter wereld  
zou kunnen liggen.
Locatie: grote zaal van hetpaleis
Toegang: 16 euro, 8 euro voor – 18
Meer info: www.hetpaleis.be 

Do 7 en za 16 december
19–21u, Antwerpen
PAKT STARTMOMENT
Samen tuinieren, genieten, beleven 
en experimenteren op de grootste 
daktuin van Antwerpen. Het nieuwe 
seizoen op ‘t DAK van PAKT start 
op 1 februari 2018. Wil je meedoen? 
Kom dan naar de startmomen-
ten. Zowel bestaande als nieuwe 

5beaufort partner
Wat is er de komende maanden te doen, te leren, te beleven? 
We zetten een paar interessante items op een rijtje. Waar 
je gratis heen kan, staat aangeduid met een  symbooltje. 
Themadagen staan in het paars.

WIN!
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DAKboeren zijn welkom, breng dus 
gerust familie & vrienden mee.
Locatie: PAKT Antwerpen,  
Regine Beerplein 1 (Groen Kwartier), 
2018 Antwerpen
Toegang: gratis
Inschrijven: laat even weten  
met hoeveel je komt via  
adje@pakt-antwerpen.be

Do 7 december
20u, Bonheiden
TOEN DE DIEREN NOG SPRAKEN
Natuur-educatieve comedy
Over de communicatie tussen 
mensen, dieren, planten, … in 
geuren en kleuren … en wat er zoal 
kan mislopen. Apen apen apen na? 
Gaan spinnen op het web? Twitteren 
(blauwe) vogeltje zelf wel eens? En 
vooral … wat bakken we er zelf van? 
Zijn we beland in een communica-
tie-revolutie of begrijpen we elkaar 
steeds minder?
Locatie: Bibliotheek Bonheiden,  
Waversesteenweg 13, 2820 Bonheiden
Toegang: 5 euro
Organisatie: Vormingplus regio 
Mechelen i.s.m. Natuurpunt

Za 9 december
17u, Berchem
BERCHEM SCHITTERT
Een schitterend buurtfeest met  
De Hop Frog Fanfare met een mee-
speelconcert, een spectaculaire 
vuuract ‘Perenlicht’ van Circus 
Paljasso. Op de creatieve markt 
Wintergoed vind je vast een muts 
of sjaal. Je kan er ook terecht om 
originele kerstcadeaus op de kop 
tikken. De Klopperij staat klaar 
met Berchemse biertjes, hotdogs 
en glühwein. Voor de kinderen 
zijn er heerlijke pannenkoeken en 
warme chocolademelk. Het district 
trakteert tussen 17 en 18 uur op een 
drankje. Na de laatste voorstelling 
steekt het district de kerstver-
lichting in de lindebomen aan, 
de aftrap van een warme en fijne 
feestperiode.
Locatie: Plein Vredestraat,  
2600 Berchem

Za 9 december 
13u, Kalmthout
ZADENRUILBEURS
Hier kun je zaad ruilen, zaad scho-
nen, andere tuiniers ontmoeten ... 
Frank Ruymen geeft een lezing over 
zadenwinning, Ivan Maertens leert 
je hoe je zaden schoont. Welkom 
met of zonder zelfgekweekt zaad. 
Elke aanwezige krijgt een leuke 
attentie. Max. 100 deelnemers.
Adres: De Vroente, Putsesteenweg 
129, 2920 Kalmthout
Toegang: vrije bijdrage,  
aanmelden verplicht:  
hugodhooghe@hotmail.com
Organisatie: Velt Kalmthout

Zo 10 december
DAG VAN DE MENSENRECHTEN

Wo 13 december
20u, Antwerpen
THOMAS RAU
Gespreksavond 
Het motto van ondernemer, archi-
tect, innovator, inspirator en 
visionair Thomas Rau is: ‘guided 
by the future’. Hij laat zich in al zijn 
handelen leiden door wat er in de 
toekomst nodig is en niet door wat 
op dit moment haalbaar is. We evo-
lueren van verbruikers naar gebrui-
kers. Dan kopen we geen lampen 
meer, enkel nog lichturen. We kopen 
geen wasmachines, maar betalen 
enkel wasbeurten. De producent 
blijft eigenaar en leent zijn produc-
ten / grondstoffen tijdelijk uit aan 
de gebruiker. Hiermee stelt Rau het 
Turntoo-principe voor als een alter-
natief voor cradle-to-cradle.
Locatie: De Roma, Turnhoutse- 
baan 286, 2140 Borgerhout
Toegang: 5 euro
Organisatie: De Roma i.s.m.  
Curieus & Vermeylenfonds

Wo 13 december 
14.00–16.00u, Antwerpen
DAKISOLATIE
Infosessie
Dakisolatie is een van de meest 
interessante investeringen die je 
kunt doen aan je woning. Er zijn 
bovendien heel veel mogelijkhe-
den, ook voor wie denkt dat er 
ingrijpende werken nodig zijn. 
Informeer je goed. Zo laat je je niet 

afschrikken door indianenverhalen, 
vermijd je verrassingen, doorprik je 
verkooppraatjes en maak je betere 
keuzes. Tegelijk zorg je voor een 
lagere energiefactuur en een beter 
wooncomfort.
Locatie: Ecohuis, Turnhoutse- 
baan 139, 2140 Borgerhout
Deelnemen is gratis, inschrijven  
via ecohuis@stad.antwerpen.be  
of 03 217 08 11
Meer info: www.ecohuis.be

Vr 15 december
Start tussen 19 en 20.30u,  
Mechelen
VURIGE WINTERAVOND
Sfeervolle lichtjes en vuuracts 
in het Vrijbroekpark. Je start de 
wandeling aan het bezoekerscen-
trum tussen 19 uur en 20.30 uur en 
op eigen tempo volg je de kaarsen 
doorheen het donkere park. Op 
de open plek kun je je verwarmen 
aan kampvuur, passioneel en vurig 
cabaret en hapjes en drank.  
Parkeren kan die avond niet in het 
park. Kom dus best met het open-
baar vervoer, te voet of met de fiets.
Toegang: gratis, op voorhand 
inschrijven is noodzakelijk. 
Meer info: 015 45 13 80 of  
vrijbroekpark@provincieantwerpen.be

 
 
 
 
 
 
 

 
Zo 17 december
13.30–17.30u, Antwerpen
GOE GEGEVEN!
Feestelijke ruil- en weggeefbeurs
De Roma en Samenlevingsopbouw 
nodigen iedereen uit die spullen 
te veel heeft (boeken, fietsen, cd’s, 
mixers, kleren, etc.) om een gratis 
standje te bemannen. Elke bezoeker 
krijgt drie bonnen waarmee hij/zij 
iets kan krijgen aan de weggeef-
standen. Ze zetten ook enkele fijne 
initiatieven uit de buurt in de kijker. 
De nodige animatie en een streepje 
muziek zullen niet ontbreken, en 
het wordt extra gezellig met taart 
en pannenkoeken. Om met een 

warm gevoel de feestdagen in te 
duiken!
Locatie: De Roma, Turnhoutse- 
baan 286, 2140 Borgerhout
Inschrijven voor een standje: 
beurs@deroma.be
Toegang: gratis

Zo 17 december
13.30–16u, Oud-Turnhout
STILTEWANDELING
Ontdekken en beleven, naar buiten 
én naar binnen! Wat biedt de natuur 
ons buiten het tastbare? Welke 
invloed hebben de seizoenen op ons 
als mens? Kunnen we nog vertra-
gen...? Een versnelling terug, tijd 
om te voelen, beleven, ervaren ... 
Een fijne combinatie van natuurbe-
leving, op adem komen, stilstaan 
en toch bewegen. Trek aangepast 
schoeisel aan en kleding waarmee 
je op de grond kan liggen of neem 
een dekentje mee.
Locatie: Bezoekerscentrum Land-
schap De Liereman, Schuurhoven-
berg 43, 2360 Oud-Turnhout
Organisatie: Natuurpunt De Wulp

Zo 17 december
14–16u, Deurne
VOGELS IN DE WINTER
Observatiewandeling Rivierenhof
Vogels die niet naar het warme 
zuiden trekken, hebben het moeilijk 
in onze winterse kou. Observeer 
watervogels op het water of het 
ijs en ontdek hoe vogels de winter 
doorkomen. De domeinwachters 
van Provinciaal Groendomein Rivie-
renhof vertellen je ook hoe je op een 
verantwoorde manier vogels kan 
bijvoederen in de winter. 
Locatie: kasteel Rivierenhof,  
Parkweg, 2100 Deurne
Toegang: gratis, vooraf inschrijven 
verplicht, via 03 360 52 18 of online 
via www.gezelligbuiten.be.

Ma 18 december
INTERNATIONALE DAG  
VAN DE MIGRANT

Ma 18 – zo 24 december
In heel Vlaanderen
DE WARMSTE WEEK
Iedereen zorgt voor iedereen. Ga 
ook achter 1 van de meer dan 1000 
goede doelen staan. Doe met je  
klas mee met de Ketnet-Koekenbak,  
loop mee met de Warmathon of 
loop eens langs bij Music For Life 
in Domein Puyenbroeck in Wachte-
beke. Kijk op www.dewarmsteweek.be  
voor acties in jouw buurt. Enkele 
goede doelen die ons ter ore kwamen:
— Appel en ei: armoedebestrijding 
in Schoten, met Tante Kaat als fiere 
meter. Info: info@appelenei-schoten.be
— RadiOrg: Rare Diseases Organi-
sation, een vzw die opkomt voor 
alle mensen in België die getroffen 
worden door een zeldzame ziekte. 
Info: www.radiorg.be

Di 26 december
19.00, Putte
MIDWINTER LICHTJESWANDELING
Van alle feesten van onze voor-
ouders is het joelfeest veruit het 
belangrijkste. Tijdens Midwinter-
nacht, de langste nacht van het 
jaar, kwamen alle voorouderlijke 
geesten vrij. Alle niet-aardse wezens 
dwaalden dan ‘s nachts rond. Het 
was verstandig die nacht niet alleen 
thuis te zijn – er zouden wel eens 
trollen op bezoek kunnen komen. 
Welkom om samen met Natuur-
punt boemannen en trollen te gaan 
trotseren op deze lichtjeswande-
ling. Vergeet dus niet je lantaarn of 
sfeervol lichtje om de geesten uit 
het verre verleden te verdrijven. Na 
de wandeling is er warme wijn en 
chocomelk om de kou te verdrijven.
Iedereen welkom, afstand ca. 4 km, 
kinderwagens kunnen mee.
Locatie: Lokaal Natuurpunt De  
Putter, Tinstraat 9b, 2580 Putte

Do 28 december – 6 januari
Borgerhout
WINTERVUUR
Het tweejaarlijks podiumkunsten-
festival slaat dit jaar haar tenten op 
langs de Noordersingel in Borger-
hout. Tijdens de kerstvakantie 
verwelkomt Wintervuur een bont 
allegaartje van nationale en inter-
nationale artiesten op het voorma-
lige spoorwegenterrein van Spoor 

Oost. De vaste ingredi-
enten: het wintervuur-
plein. hedendaags circus, theater-
voorstellingen, gratis concerten en 
bijzondere vuurinstallaties - een 
divers programma in een bijzon-
dere setting. Ticketverkoop start  
2 december.
Meer info: www.wintervuur.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vr 29 december 
18.00u, Antwerpen
CRITICAL MASS BIKE RIDE
Elke laatste vrijdag van de maand 
nemen fietsers de drukste straten 
van de stad in om op te komen 
voor de plaats van de fietser, en om 
mensen in Antwerpen aan te moe-
digen om de fiets te gebruiken. Een 
fietsfeest met veel sfeer en gezellig-
heid voor het hele gezin, en dankzij 
de politiebegeleiding een rustige en 
veilige tocht.
Vertrek: Theaterplein
Meer info: criticalmassantwerpen.
blogspot.be

Ma 2 januari,  
ook op 3, 4 en 5 januari
16.00u, Antwerpen
ZIGZAGKIND
Muziektheater
Zigzagkind is het razend span-
nende verhaal over de grote levens-
vragen van een jongere op de rand 
van de volwassenheid. Laika en  
het nieuwstedelijk slaan de handen 
in elkaar voor een energieke, mee-
slepende muziektheatervoorstel- 
ling waar je – ondanks de pijn-van-
het-zijn die onderhuids sluimert –  
vrolijk van wordt.
Locatie: Wintervuur Antwerpen 
Kunstenstad, Spoor Oost
Tickets vanaf begin december
Meer info: www.laika.be en  
www.wintervuur.be
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5beaufort partners

EXPO Nel Aerts 
Ontmaskerd Maske

Ricardo Ribeira (Portugal)

Eko Supriyanto (Indonesië)  
Balabala

Het Grote Hoofd en de Warande  
En waar de ster bleef stille staan

Sabine Molenaar/ Raquel  
Gualtero Almost Alive/Brut

 Festival WinterWarm  
in de Hoge Rielen

Jan Martens Rule of Three

7 dec

7 feb

20-23 
dec

14 dec

17 jan

9 dec  
- 

18 feb

26 jan  
- 

4 feb

DE WARANDE TURNHOUT
www.warande.be

5beaufort_voorjaar2018.indd   1 9/11/17   16:16

INFO 
ccBe, Driekoningenstraat 126, Berchem
www.ccbe.be | 03 286 88 20

TICKETS 
Bibliotheek De Poort
Willem Van Laarstraat 15, Berchem

DI 30 JAN  NACHTHEXEN I
 JENS VAN DAELE & BURNING BRIDGES
 20.30 uur | dans

DO 1 FEB  ELK ALLEEN
 TONEELGROEP NUNC
 20.30 uur | theater

DI 20 FEB  FF REW 60:00 (REVISITED)
 WARD/WARD
 20.30 uur | dans

DO 22 FEB  FIGHT NIGHT
 ONTROEREND GOED
 20.30 uur | theater

DO 1 MRT  GENDERLESS
 MARYAM KAMAL HEDAYAT
 20.30 uur | theater

ZA 3 MRT  GISTEREN WAS HET GEWELDIG
 NICO STURM & JONAS VAN GEEL
 20.30 uur | theater

ZA 24 MRT DE WATTMAN
 DE KOLONIE MT & VIC DE WACHTER
 20.30 uur | theater

WO 28 MRT  SLAPEND RIJK
 SKAGEN
 20.30 uur | theater

VR 30 MRT  SCHOON
 JAN JAAP VAN DER WAL
 20.30 uur | humor

ZA 31 MRT  BOMBAY EXPRESS
 BOLLYLICOUS
 20.30 uur | dans

VR 6 APR  IVANOV
 THEATER MALPERTUIS
 20.30 uur | theater

WO 25 APR  FORSTERHUBERHEYNE
 DE KOE
 20.30 uur | theater

DO 17 MEI  ON ICE
 SUZANNE GROTENHUIS / DE NWE TIJD
 20.30 uur | theater

VR 25 MEI  OBSCURA
 HELKA | HELDER SEABRA
 20.30 uur | dans

Een plek waar je gratis gebruik kan maken van 
een computer met internet en er steeds  

iemand aanwezig is om je te ondersteunen. 

 

Je kan ook stap voor stap leren werken op de 
computer of tablet tijdens onze lessen. 

Voor meer informatie: 
Buurtwerk Posthof VZW - dot.kom 
Patriottenstraat 62, 2600 Berchem 

tel. 03 286 85 85 
info@dotkom.be 

www.webpunt.net 
 

VRIJDAG GESLOTEN 

Ma 8 januari
START COMPUTERCURSUSSEN 
VOOR BEGINNERS
Leren werken met pc, tablet, smart-
phone, internet, mailen, word, excel. 
De lessen gaan door op verschil-
lende tijdstippen en locaties in 
Antwerpen. 
Meer info: www.webpunt.net, of  
via 03 286 58 58. Langskomen op 
Posthof kan ook: Patriottenstraat 
62, 2600 Berchem
Wie thuis geen pc heeft kan ook 
gratis gebruikmaken van een pc  
bij de webpunten.

Do 18 januari
19–21u, Antwerpen
PAKT STARTMOMENT
Samen tuinieren, genieten, beleven 
en experimenteren op de grootste 
daktuin van Antwerpen. Het nieuwe 
seizoen op ‘t DAK van PAKT start 
op 1 februari 2018. Wil je meedoen? 
Kom dan naar een startmoment. 
Zowel bestaande als nieuwe DAK-
boeren zijn welkom, breng dus 
gerust familie & vrienden mee.
Locatie: PAKT Antwerpen,  
Regine Beerplein 1 (Groen Kwartier), 
2018 Antwerpen
Toegang: gratis, wel inschrijven: 
laat even weten met hoeveel je 
komt via adje@pakt-antwerpen.be

Zo 21 januari
10–12u, Deurne
RIVIERENHOF TUSSEN TWEE 
KASTELEN
Hoe zou het zijn om in een adellijk 
slot te wonen? In het provinciaal 
groendomein Rivierenhof staan er 
maar liefst twee. Grijp deze unieke 
kans om een kijkje te nemen in de 
fraaie kastelen Rivierenhof en Ster-
ckshof. Deskundige gidsen vertellen 
je over de geschiedenis van deze 
omgrachte bouwsels en over de 
kasteelheren die er vroeger leefden. 
Locatie: kasteel Rivierenhof,  
Parkweg, 2100 Deurne
Toegang: gratis, vooraf inschrijven 
is verplicht en kan vanaf woensdag 
3 januari 2018 bij de domeinwach-
ters op 03 360 52 18 of online via 
www.gezelligbuiten.be.

Vanaf wo 24 januari
Zandhoven
MOESTUINCURSUS
Theorieavonden en praktijkdagen 
van januari tot en met mei bereiden 
je voor op het nieuwe seizoen. Velt 
maakt je helemaal warm om aan 
de slag te gaan met je moestuin. 
Theorie gaat door op woensdagen 
24/01, 7/02 en 28/02 van 19u30–22u 
en de praktijk op 24/03, 28/04 en 
26/05 van 10u–12u30. Iedere deelne-
mer krijgt een exemplaar Ecologisch 
tuinieren voor beginners.
Inschrijven noodzakelijk, plaatsen 
beperkt.
Prijs: 70€, 40€ voor Velt-leden
Meer info: www.velt.nu/activiteiten

Vr 26 januari
18u, Antwerpen
CRITICAL MASS BIKE RIDE
(Zie ook vr 29 december)
Vertrek: Theaterplein,  
2000 Antwerpen
Meer info: criticalmassantwerpen.
blogspot.be

Vr 26 januari
18u, Berchem
VOLKSKEUKEN IN POSTHOF
Een lekkere maaltijd bereid met 
voedseloverschotten en met groenten 
uit de moestuin van de Antwerpse 
Stadsakker. Samen met de volkskeu-
ken loopt er een marktje met tweede-
handsspullen van 16u tot 18.30u. 
Inschrijven: vooraf, via  
info@posthofvzw.be of 03 218 80 43, 
met vermelding vlees of veggie.
Prijs: 7 euro voor volwassenen,  
4 euro voor kinderen

Vr 26 januari tot zo 4 februari
Kasterlee
WINTERWARM
Festival
De tweede editie van een veelzijdig 
en eigenzinnig cultureel winterfes-
tival dat de Warande organiseert 
samen met de Hoge Rielen en de 
gemeente Kasterlee. De Hoge Rielen 
is een voormalig militair domein dat 
tegenwoordig dienst doet als ver-
blijfssite voor jongeren. Langsheen 
een parcours ontdek je sound- 
scapes en andere muziek, je kunt er 
concerten bijwonen, (vuur)theater- 
en circusvoorstellingen. Tijdens het 

hm, mijn verlanglijstje... een zelfvliegende brommer een zelfzittende stoel zelfmakend huiswerk!

TITUS door Jean-François
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Dit zijn de binnenste pagina’s  
van het magazine, dus je kan de 
poster er voorzichtig uitnemen  
en bewaren. Leuk voor aan je 
werktafel, of waar je maar wil.

De bewaarposter

TITEL Hello world  
FOTOGRAAF Sina Mohajerani 
sina.mohajerani@gmail.com

Sina Mohajerani is een Perzische fotograaf 
die in België woont. Hij studeerde industrieel 
management en fotografie in zijn geboortestad 
Teheran. Hij ontwikkelde al heel vroeg een passie 
voor film en fotografie. Voor hij in 2014 naar 
Europa emigreerde, werkte hij als freelance 
fotograaf voor een natuurmagazine en een krant 
in Teheran. Op dit moment is Sina freelance 
fotograaf en hij vindt het heel fijn om aan 
5beaufort te kunnen meewerken.

Sina Mohajerani is a Persian photographer living  
in Belgium. He studied industrial management  
and photography in his birthplace Tehran. His 
passion for photography and cinematography 
started at a very young age. He worked as a 
freelance photographer for a nature magazine  
and a newspaper in Tehran before he emigrated  
to Europe in 2014. Sina is currently working as  
a freelance photojournalist and he is honoured  
to be part of 5beaufort magazine.

WIL JE MEE KIEZEN WAT DE VOLGENDE 
BEWAARPOSTER WORDT?

Kijk dan snel op p.34, maak je keuze voor  
de bewaarposter van het lentenummer en 
breng je stem uit via www.5beaufort.be/poster. 
Stemmen kan tot 1 februari 2018. 

TOON JE TALENT

Heb jij teken-, dichters- of ander talent? Maak je 
prachtige foto’s, schilderijen of ander moois? En 
wil je dat aan de wereld laten zien? Stuur ons je 
creatie(s). Wie weet wordt het de bewaarposter 
in een volgende editie van 5beaufort. Je inzending 
is welkom bij hallo@5beaufort.be.

SHOW YOUR TALENT

Do you make wonderful pictures, poems, drawings 
or other such beauties? That you want the world to 
see? Send us your creation(s). Who knows, it might 
turn out to be one of the next take-away posters. 
Mail us at hallo@5beaufort.be.

festival kan je aan een voordelig 
tarief overnachten in Hostel Wadi, 
een cilindervormig en transparant 
hostel midden in de bossen. 
Locatie: De Hoge Rielen, Molen-
straat 62, 2460 Kasterlee
Toegang: verschillende prijzen  
voor de verschillende activiteiten, 
vooraf reserveren!
Prijs hostel: voor een nacht betaal 
je 72 euro per kamer voor vier per-
sonen, inclusief ontbijt.
Meer info festival: www.warande.be

Zo 28 januari 2018 
20u, Mortsel
SCHUBERTREISE
De Schubertreise van de Ierse bas 
Conor Biggs en de Belgische pianist 
Michel Stas is een ambitieuze 
muzikale reis: tussen 2013 en 2023 
voeren zij alle liederen van Schu-
bert uit. Op 28 januari 2018 maken 
ze een tussenstop in deFENIKS.
Locatie: deFENIKS, Deurneleitje 6, 
Mortsel
Toegang: 10 euro (8 euro voor -26 
en +65)
Meer info en reserveren:  
www.walpurgis.be

Di 30 januari
20–23u, Burcht
PADDENSTOELEN KWEKEN
Infoavond
De natuurlijke kweekwijze van 
paddenstoelen op hout. Hoe kun 
je zelf eetbare en medicinale 

paddenstoelen kweken in eigen 
tuin? Welke soorten komen in aan-
merking? Hoe moet je enten?
Locatie: Kazernestraat 15,  
2070 Burcht
Prijs: 5 euro, Velt-leden 4 euro

Vr 2 – vr 9 februari
VLAAMSE WEEK TEGEN PESTEN

Zo 4 februari
WERELD KANKERDAG

Vanaf 19 februari
Westmalle
MEER NATUUR IN DE TUIN
4 lesavonden + 1 workshop
Onder het motto ‘Met elke natuur-
vriendelijk ingerichte tuin maak je 
een extra stukje natuur’ organiseert 
de GALM (milieuraad van Malle) in 
samenwerking met de gemeente 
Malle, Natuurpunt Voorkempen en 
Velt Voorkempen de cursus ‘Meer 
natuur in de tuin’. Op de lesavonden 
komen o.a. volgende thema’s aan 
bod: ecologische siertuinen; vogels, 
vlinders, bijen, kikkers … in de tuin; 
een avontuurlijke tuin tot plezier 
van klein en groot; tips, ideeën, 
plannen. Plus een workshop: inrich-
ten van een stukje tuin.
Locatie: Gemeenschapscentrum 
Alice Forceville
Data: lesavonden op 19/02, 26/02, 
05/03, 12/03 telkens van 19.30 uur 
tot 22.30 h; workshop op zaterdag-
namiddag 24/03

GEEF EN WIN
ABO-JA? KADO-JA! 

De vier nummers van 2018 elke keer ploef thuis in de 
brievenbus? Daar doe je vast iemand een reuze plezier 
mee – je neef of nichtje, oma of kleinkind, nonkel Jonas 
of tante Margriet, de juf, je beste vriendin – al dat goed 
nieuws, dat wil je toch delen! 

Prijs: 5 euro voor de hele reeks
Meer info en inschrijven: bij 
milieuraadslid Erika Vergauts via 
vergika@yucom.be of telefonisch:  
03 310 06 35 

Vr 23 februari
18u, Antwerpen
CRITICAL MASS BIKE RIDE
(Zie ook vr 29 december)
Vertrek: Theaterplein,  
2000 Antwerpen
Meer info: criticalmassantwerpen.
blogspot.be

Za 3 – zo 11 maart:
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

Do 8 maart
INTERNATIONALE VROUWENDAG

Interessante activiteiten  
gepland tussen 1 maart en  
15 juni 2018? Laat het ons 
weten voor 1 februari,  
via agenda@5beaufort.be.

KADO-JA geschenkbon
Online op www.5beaufort.be/kado-ja

GEEF EN KRIJG ZELF WAT

Hoe gaat dat? Je doet de overschrijving voor ABO-JA, 
formule M of L (zie p. 63), en geeft in de mededeling het 
adres van de ontvanger op + KADO-JA. Je kunt de online 
geschenkbon (www.5beaufort.be/kado-ja) gebruiken  
om in te vullen en in te pakken, of er zelf een leuke 
maken. De eerste 25 L-gevers krijgen bovendien nrs. 1 
en 2 thuisgestuurd om alvast als voorproefje weg te 
geven. En alle gulle gevers – M én L - maken een kans 
om een van de 5 Titus verjaardagskalenders te winnen 
die hier klaarliggen om zomaar weg te geven. Actie  
geldig tot 31 januari 2018.
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Kies je mee de volgende bewaarposter?

ILLUSTRATOR Fenna Bouve

En nu iets helemaal anders
Kleurrijke illustraties van Fennabee

Fennabee is geboren in Oostende, opgegroeid 
in Brussel en woont en werkt nu in Borgerhout. 
Een grote voorliefde voor felle kleuren is de rode 
draad doorheen haar illustraties.
www.fenna.be

And now for something completely different
Colourful drawings by Fennabee

Fennabee is born in Ostend, grew up in Brussels, 
and lives and works in Borgerhout. A great 
fondness for vivid colours is the key to her work.
www.fenna.be

AND THE WINNER IS …

Welke illustratie verkies jij? Breng je stem uit  
op www.5beaufort.be/poster

Which illustration do you prefer?
Cast your vote on www.5beaufort.be

Be kind But the golden 
tree of life 
springs ever 
green (Goethe)

De maan Blue moon

With a little help from our friends

5beaufort, een blad waar je blij van wordt. Leuk om  
te lezen én zalig om te maken. Al helemaal omdat  
er zoveel mensen een handje toesteken. Samen maken 
we er telkens een feest van. En al wie wil mag meedoen! 

ALS MEEDELER

Wat onze meedelers doen? Simpel, ze delen mee uit. 
Want ze vinden dat 5beaufort overal mag gezien en 
gelezen worden, ook in hun eigen buurt of netwerk. 
Zo komt 5beaufort ook te liggen in het kapsalon, de 
wasserette, bij de huisarts, de kinesist, in de nacht-
winkel, de sport- of jeugdclub, muziekschool, in de 
snackbar of het café op de hoek, waar dan ook in de 
provincie Antwerpen. Van Zwijndrecht tot Wortel,  
van Muizen tot Mol.

Help je mee 5beaufort te verspreiden in jouw omgeving? 
Super! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Meld je 
snel aan met je naam en adres en de wijk, gemeente 
of regio waar jij 5beaufort wil verspreiden, via: 
meedelers@5beaufort.be. Dan nemen we contact op 
om af te spreken hoe, waar en wanneer je jouw lading 
magazines kan bemachtigen.

ALS GROOTSTE GEMENE DELER

Werk je op een basisschool en wil je elke editie aan de 
leerlingen meegeven? Of wil jouw bedrijf of organisatie 
5beaufort aan alle werknemers, bezoekers en/of klanten 
cadeau doen? Heel goed. Wil je er 200, 500 of meer?  
Nog beter!

Niet wachten, meteen doen. Mail naar 
meedelers@5beaufort.be of bel 0475 91 67 35 en we 
spreken af hoe, waar en wanneer het gewenste aantal 
magazines bij jou terechtkomt.

ALS MEEDENKER

Voor de tipgevers onder ons: ken je positieve initiatieven 
in je omgeving die meer bekendheid verdienen? Heb  
je zelf een mooi verhaal? Of een goed idee? Iets waar  
de wereld beter van wordt? Laat het ons snel weten:
meedenkers@5beaufort.be.

ALS MEEMAKER

Schrijf, teken of fotografeer je de pannen van het 
dak? En zou je dat graag aan iedereen willen laten 
zien? Stuur ons een staaltje van je kunnen. Misschien 
schittert jouw bijdrage wel in een volgende editie van 
5beaufort. Een magazine met minstens 50 000 lezers, 
dat kan tellen als uithangbord! 

Kom op, laat zien wat je kunt. We kijken uit naar je 
mailtje: meemakers@5beaufort.be.

Met weinig middelen proberen we van 5beaufort  
een succes te maken en elke keer weer, heel veel goed 
nieuws bij zoveel mogelijk mensen te brengen.  
Doe je mee? Alle hulp is welkom. 

Dank aan alle milde meedoeners!

© Lisa Deckers



Vorig jaar hoorden Stijn Wens en Lieven Jacobs een 
bevlogen toespraak van de Deen Ole Kassow over de 
positieve effecten van fietsen met ouderen. Oud worden 
is wel fijn, maar niet altijd een pretje. Vaak is het een 
kwestie van afstaan en verliezen. Je moet afscheid 
nemen van je werk, hobby’s, relaties, geliefden, van 
de buurt waar je woonde … En daar zit je dan, op een 
stoel in het verzorgingstehuis. Kassows idee? Zet 
immobiele mensen in een fietstaxi – een riksja – en 
maak een ritje door de buurt. Een eenvoudig idee met 
een wonderbaarlijk effect: het haalt mensen uit hun 
isolement en herstelt het contact met de buitenwereld. 
De buitenlucht en het rustige tempo geven de mensen 
de kans om op verhaal te komen en hun verhalen te 
delen. Zalig toch: naar buiten, de zon op je gezicht,  
de haren in de wind. Fietsje op, laat je rijden!

In een mum van tijd wordt het concept zowat overal 
ter wereld opgepikt. Simpel, goedkoop, makkelijk 
te organiseren … Stijn en Lieven vonden het voor 
Antwerpen ook een geweldig idee. Oudere mensen 
hebben ook ‘recht op de wind in de haren’ – zo 
noemden ze hun project. Dus niet getreuzeld, rap 
een crowdfunding opgezet en binnen de kortste tijd 
staan ze in Kopenhagen om twee perfecte riksja’s te 
kopen. Met lage opstap, elektrische ondersteuning, 
en bescherming tegen regen en wind. Om kosten te 
sparen fietsen de mannen helemaal van Kopenhagen 
naar huis. Een hele onderneming, goed voor de spirit, 
goed voor de spieren en conditie. Want het moest 
vooruitgaan. De woonzorgcentra zaten al te popelen  
om het uit te testen.

MET VOLLE TEUGEN

De allereerste proefkonijnen waren twee dames  
uit Woonzorgcentrum ‘t Zand, op Antwerpen 
Linkeroever. Het kon niet snel genoeg gaan!  

TEKST Erika Schrauwen BEELDEN Stijn Wens

En genoten hebben ze, met volle teugen. Stijn reed ze 
nog eens langs de Schelde, naar Sint-Anneke, en dan  
de voetgangerstunnel door, echt naar ’t stad! Dat was 
voor Maria tien jaar geleden, al van zo lang ze in het 
rusthuis is. In de voetgangerstunnel raakte Stijn aan  
de praat met een buitenlandse toerist, die wel wilde 
weten wat juist de bedoeling was met die riksja. Hij 
vond het een prachtig initiatief. ‘And where are you 
from?’ vroeg Stijn nog. ‘Oh, from Spain?’ en meteen  
was Maria al honderduit aan het babbelen met de man. 
In het Spaans! Een vrolijk gesprek, over hoe het leven  
in Antwerpen vroeger was. Achteraf, bij een kopje koffie 
op een terras in de Hoogstraat, zei Maria, 93 jaar oud: 
‘Het was ook al lang geleden dat ik Spaans gesproken 
heb. Ik kan het precies toch nog.’ 

Stijn: ‘Het is zo simpel, maar het doet echt iets met 
mensen. Er eens uit zijn, terug in hun buurt komen, 
dingen herkennen, veranderingen zien … Ze praten met 
elkaar, met toevallige voorbijgangers, buurtbewoners, 
vertellen anekdotes. Ze voelen terug dat ze leven.’

Stijn en Lieven, grafisch ontwerpers in het gewone leven,  
en tevens makers van de fietsblog antwerpenize.be,  
hebben met dit project een zaadje geplant. Dat leidt 
nu zijn eigen leven. Eén riksja is in beheer bij de 
uitleendienst van Stad Antwerpen, waar woonzorg-
centra een beroep op kunnen doen. Met de andere 
riksja maken Stijn en Lieven regelmatig een fietstochtje 
met Antwerpse senioren - zijzelf en een hele groep 
enthousiaste vrijwilligers. En enkele woonzorgcentra 
hebben een proefperiode met de riksja zo positief 
ervaren dat ze er zelf een aangekocht hebben en 
de uitstapjes zelf organiseren met hulp van vele 
vrijwilligers: buren, vrienden en familie. De bewoners 
vinden het fantastisch, de fietsers ook. Stijn: ‘Na een 
uurtje fietsen ben ik helemaal opgeladen. Het kost 
niet veel moeite, vraagt niet veel tijd. Daar de dag mee 

beginnen, dat voelt alsof ik al iets 
belangrijks gedaan heb.’

Wil jij ook af en toe senioren 
trakteren op een riksja-rondje?  
O.a. wzc Nottebohm in Antwerpen  
kan nog fietsers gebruiken.  
Neem contact op met  
inge.melis@nottebohm.be

Meer info: www.antwerpenize.be

Zalig toch: naar buiten, de zon op je gezicht, de haren in de wind. Fietsje op, laat je rijden! Stijn: ‘Het is zo simpel, maar het doet echt iets met mensen. Er eens uit zijn, terug in hun buurt 

komen, dingen herkennen, veranderingen zien … Ze herleven, letterlijk.’

Wind in de haren
Eropuit in de riksja
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Wintergroen om zelf te maken

Hoe gezellig kan het zijn om in de winter thuis te cocoonen. Na een 
fietstocht in een koude motregen in de gezellige warmte thuiskomen. 
Met een warme wollen trui en sokken aan op de bank nestelen met een 
kop thee, terwijl het buiten donker wordt. Kaarsen of gedimde lichten 
aan. Warme dekens, tapijten en schapenvelletjes. Dampende soepen, 
stoofpotten en ovenschotels van knol- en wortelgroenten. Motregenwijsje 
op de koepel. Niet buiten afspreken met vrienden maar ze uitnodigen  
voor een spelletjesavond op het tapijt. H E E R L I J K. 

TEKST & BEELDEN Natalie Schrauwen

Alleen, na een tijdje in de gezellige knusheid van binnen komt er dat  
gemis van buiten en bos. Dan droom je van de geur van nat mos en groene 
planten, hoor je het ritselen van je laarzen door dorre bladeren. 

Natuuuurlijk kan je ook in de winter zalig wandelen. Maar elke dag je portie 
zuiver groen binnenkrijgen kost je in dit seizoen wel iets meer moeite. 
Nochtans is frequent contact met groen en de natuur erg gezond voor 
je: het is herstellend bij stress, maakt rustig en creatief, je zou sneller 
herstellen van kwaaltjes en nog tig voordelen meer. En het is gewoon  
een heel erg mooi deco-element in huis. Hoog tijd om wat natuur binnen  
te halen!

Denk je meteen: ik schaf wat extra kamerplanten aan? Kan! Maar  
ook zonder grote investering haal je in een wip meer natuur in huis.  
En de voorbereiding is veel leuker. En misschien vervang je de obligate 
kerstboom dit jaar wel door een zelfgemaakte krans? 

Wapen je op een mooie winterdag met een grote tas en een snoeischaar 
en stippel een wandeling uit. Je zal snel zien dat er ook in het kale seizoen 
veel natuurpracht te sprokkelen valt. Gekleurde twijgen, groenblijvende 
struiken, gedroogde bloemschermen, takken van naaldbomen, twijgen 
met bessen, grillige stokken en stenen met zachte vormen of een fraaie 
tekening. Neem hier en daar iets mee, maar laat genoeg staan voor andere 
natuurbelevers en bosbewoners.

Haal de natuur 
in huis
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WINTERKRANS

Winter en kransen zijn een eersteklas match. Het 
gebruik van winterkransen was in onze streken  
al in voege bij de Germaanse stammen, die ze op- 
hingen in het koude donkere seizoen als teken van  
licht, vreugde en hoop.

Er zijn de traditionele kransen, waarbij je een 
voorgemaakte krans van stro (of oase) koopt waar  
je het wintergroen op bevestigt met fijn ijzergaren. 
Maar er zijn veel fijnere en jongere vormen van  
kransen te vinden om je huis te decoreren met  
je zelfgesprokkelde natuurmateriaal. Kijk voor 
inspiratie maar eens op Pinterest onder ‘wreath’.

MOOI WINTERGROEN

Buigzaam hout:
— takken van rode kornoelje
— wilgentwijgen

Uit tuin en bos:
— varens
—  gedroogde grassen en riet, 

berenklauw, wilde peen, 
fluitenkruid, boerenwormkruid, 
duizendblad

—  takken van zilverspar, grove 
den, taxus, cipres, ceder, 
jeneverbes

Van de bloemenwinkel:
—  groene takken van eucalyptus 

en pistache

Kies planten die mooi drogen. 
Zo kan je veel langer van je 
wintergroen genieten. 

WEEFGETOUW

Herinner je je die zelfgemaakte weefgetouwen van 
vroeger nog, met een houten frame en spijkers 
waartussen je touwtjes spande? Dat kan je nu maken 
met twee gave takken. Hang één tak op en knoop 
twee touwen aan de uiteinden. Daaraan bevestig je de 
tweede tak, zodat die er nu onder hangt. Dan span je 
om de centimeter een touwtje tussen de twee takken – 
ziezo, klaar om te beginnen ‘weven’.

Je weeft met alles wat je maar wil: een allegaartje aan 
wolrestjes, takjes met bessen, droge bloemen, grassen, 
riet en dennentakjes. Dat dure wandtapijtje hoef jij 
alvast niet meer te kopen voor Kerst.

NATURE MORTE

Heb je nog wat materiaal over? 
Schik boeketten van je droge 
bloemen en twijgen, stapel je 
stenen op elkaar en maak een 
stilleven op je schouwmantel of 
buffetkast. Ook natuur die niet 
meer groen is, geeft je nog steeds 
het gevoel van buitenleven.

Enkele opties:
 — Neem een zestal lange, flexibele groene twijgen 
(eucalyptus, of naaldbomen). Leg ze dakpansgewijs 
over elkaar en verbind met dun ijzerdraad om één 
lange twijg te maken. Buig tot een krans en verbind de 
eindjes stevig met ijzerdraad. Draai loshangende takjes 
nog extra rond de krans en knip de laatste chaotische 
eindjes weg. Hang je krans nu op met natuurtouw.
 — Gebruik lange flexibele twijgen van bijvoorbeeld rode 
kornoelje of wilg. Vlecht de twijgen door elkaar tot je 
een grillige krans hebt. Tussen de takken vlecht je 
gedroogde bloemen en groenblijvers. Klaar!
 — Wie zegt dat je ‘krans’ rond moet zijn? Speel met andere 
vormen en bind mooie grassen, twijgen en gedroogde 
bloemen eens met de stengels tegen elkaar vast.
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Zin in zelf gekweekte groentjes? Kun je ook binnen  
sla kweken, of radijsjes? Of je nu twee linkerhanden 

hebt of groene vingers: we helpen je op weg met 
enkele stappen in de goeie richting. Maar let op:  

voor je het weet, wordt het een passie.

TEKST Lieven David, Velt vzw BEELDEN Stefan Jacobs & Veronique De Smedt

Binnen 
en buiten

Stap 1
Gewoon doen

Neem een bloempot, en zaai wat: alle groenten 
groeien waar ze aarde, zon en water krijgen. Binnen 
of buiten, in een kleine of grote pot: er zal altijd 
wel iets kiemen en groeien. Experimenteren is 
gewoon leuk, toch? En het hoeft allemaal niet duur 
te zijn: bloempotten, wat potgrond en wat zaden 
en plantjes, meer hoef je in de winkel niet te halen. 
Of nog goedkoper: recycleer een bloempot, krijg 
wat zaadjes of plantjes van je buren, of probeer 
eens iets met de zaadjes van de paprika’s die je in 
de spaghettisaus hebt gedraaid. Alles in huis? Vul 
dan die bloempot met potgrond, stop een of meer 
zaadjes of een plantje in de grond, en geef water. 
Meer is het niet – op dit niveau toch. Een kind kan 
het, dus ontdek die nieuwe groenevingerpassie 
samen met je kinderen.
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Stap 2
Licht en water

Op naar het volgende level. Je mag het van mij ook 
zelf ondervinden, maar planten hebben veel licht 
nodig en net genoeg water. Eerst dat licht: kweek 
je binnen, dan best op een vensterbank op het 
zuiden. Tip: zet een spiegel achter je pottentuin, 
dan weerkaats je het licht nog eens extra. Zo kun 
je tientallen groentesoorten (vooral bladgroentjes) 
kweken in voor- en najaar. Vanaf april verplaats 
je heel veel groentepotten beter naar buiten. 
Zonnekloppers als paprika en tomaat wachten  
best tot de tweede helft van mei om naar buiten  
te komen.

Hoeveel water geef je? Zorg gewoon dat de bodem 
net vochtig aanvoelt.. Kinderen vinden water 
geven het leukste tuinwerkje, dat wel. Laat ze zelf 
testen hoe vochtig de bodem is: vingertje even in 
de grond, en voelen. En kijken: vochtige potgrond 
is donkerder dan droge potgrond. Ga je een paar 
dagen weg? Een schoteltje onder je bloempot is 
dan een handig reservoir.

Stap 3
Boekje en beurs

Wil je echt wel oogsten van je experimenten?  
Dan heeft Velt heeft een handig boekje, en niet  
duur. Groenten in Potten: daar staat alles in  
wat je moet weten. Van heel simpele groentjes  
die altijd lukken, tot de kieskeurige groenten die  
wat extra zorg vragen: 36 teelten om gewoon  
uit te proberen. En als de ene groente geoogst  
is, zaai je de volgende in dezelfde pot, voor nog 
langer plezier. 

Zoek je gewone en bijzondere zaadjes? Ga naar  
een zadenruilbeurs in je buurt. Je vindt (en krijgt) 
er veel meer dan je zoekt. 

Naar de volle grond: begin klein

Heb je de smaak te pakken, en heb je een tuintje 
of mag je een stukje tuin gebruiken bij buren, 
vrienden of familie? Op één vierkante meter kun je 
al een pak verse biogroenten oogsten. Zorg wel dat 
dat stukje zoveel mogelijk in de zon ligt en niet al te 
vochtig is. Heb je later meer ruimte en ambitie, dan 
kun je nog altijd uitbreiden. Je kunt een kant- en 
klare (maar met gif behandelde) vierkantemeterbak 
in de tuinwinkel kopen. Met enkele onbehandelde 
planken of enkele bakstenen baken je je tuintje 
even goed af. Schep het gazon weg, of wat er ook 
van plantengroei staat. Strooi dan een emmer 
compost, en wacht een paar weken. Dan maak je 
vier rijen met telkens 20 cm ertussen. Zaai dan 
sla, spinazie en radijsjes, kervel en koriander. Of 
tuinkers, rucola en koriander: alles smaakt beter 
als je het zelf kweekt. Hoe diep je moet zaaien, dat 
lees je op het pakje, maar zaai vooral zuinig. En na 
enkele weken kun je al de eerste blaadjes oogsten: 
een heerlijk moment.

Nu al zaaien? Kiemen!

De winter begint pas, en dit zijn de donkerste 
dagen van het jaar. Ervaren tuiniers beginnen 
pas in maart in hun tuin: zij weten dat veel 
vroeger zaaien en planten – ook binnenshuis –  
niet echt loont. Maar wat kun je dan in de 
winter wel doen? Potten, zaadjes en informatie 
verzamelen, dat in ieder geval.

En kiempjes kweken om op te eten, daar is 
de winter ideaal voor. Er zijn heel wat soorten 
kiemzaden: mijn favorieten zijn linzen (die 
smaken dan naar erwtjes) en fenegriek (met 
een echte currysmaak). Na enkele dagen heb 
je al oogst: zo krijg je de smaak voor het zelf 
kweken al helemaal te pakken. Velt geeft 2 exemplaren van 

Groenten in potten weg aan 
de lezers van 5beaufort. Wil 
jij er eentje winnen? Stuur 
dan als de bliksem een 
mailtje naar win@5beaufort 
met je naam en adres. De 
winnaars worden bekend-
gemaakt in volgend nummer.

Meer info: www.velt.nu
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Goed eten
Met weinig tijd, 
voor weinig geld

TEKST & BEELD Natalie Schrauwen

We willen het allemaal. Kraakvers 
gezond eten op tafel. Zelfgemaakt. Graag 
pinterestwaardig. En o ja, het mag niet  
te veel tijd kosten om te bereiden, en het 
mag liefst niet te duur uitdraaien. Want  
we hebben ook de kinderen, de veel-
eisende job, boeiende hobby’s, een sport-
abonnement en vrienden die we vaak zien. 
Help, hoe spelen we dat klaar?

Onze tijd staat behoorlijk onder druk. En toch vinden 
we goed eten en zelf koken steeds belangrijker. De 
tijd van de supermarktmaaltijden begint te tanen. Als 
we tijd willen besparen, bestellen we versgemaakte 
maaltijden via een thuisbezorgingsdienst of we nemen 
een een maaltijdbox met alle nodige ingrediënten én 
recepten om zelf te bereiden. Vers staat hoog op de 
prioriteitenlijst, naast traceerbaar, biologisch, lokaal 
geteeld en seizoensgebonden. We willen weer weten wat 
we eten en waar het vandaan komt. 

Het liefst van al zouden we alles weer zelf kopen recht 
bij de boer en ook de basisproducten zelf maken: 
zuurdesembrood, boter, notenmelk, mayonaise. Maar 
dat lukt ons natuurlijk niet, met onze schaarse tijd.

Circulair koken
Toch kan het, en het is eenvoudiger dan je denkt. Word 
een meester in het circulaire koken: start vandaag met 
wat je gisteren of langer geleden al had voorbereid. 
En bereid nu al wat voor, om morgen of nog later af te 
werken en op te smullen.

Wel moet je een aantal ideeën over eten en hoe je hebt 
leren koken veranderen. Met een paar basisprincipes in 
het achterhoofd lukt het. Makkelijk!
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1
EEN GOED GEVULDE VOORRAADKAST 
IS HET BESTE BEGIN 
Wil je niet elke dag naar de supermarkt lopen,  
begin dan met het uitbreiden van je voorraadkast.  
Je droge kruiden en specerijen, condimenten, granen, 
zaden, pasta’s, noten, peulvruchten en bewaar- 
groenten (wortelen, aardappel, aardpeer, pastinaak,  
ui …) koop je in het groot en van goede kwaliteit. Die  
kan je reuzenlang bewaren en ze voorzien je van een 
basis voor elk mogelijk gerecht.

2
DENK GROOT
Elke dag naar de winkel lopen, en je messen, potten  
en planken vuil maken om één ui en wat groenten  
te snijden voor een kleine pot soep? Oké, dat kan,  
maar het kan ook efficiënter.

Ga op zaterdag of zondag naar de markt of je lokale 
boer en koop alles waar je zin in hebt. Je hoeft nu nog 
niet te weten wat je ermee gaat maken. Thuis was  
en snij je al een groot deel van de groenten en maak 
je soep, een ovenschotel of stoofpot, geroosterde 
groenten … Zulke bereidingen kan je in de koelkast 
zeker 3 à 4 dagen bewaren zonder kwaliteitsverlies,  
en in veel gevallen winnen ze aan smaakcomplexiteit. 
De schillen van je groenten vries je in om later een volle 
bouillon van te maken.

Hiermee heb je al een basis gelegd voor het begin van 
de week. (En op een weekenddag is de kans groot dat je 
huisgenoten je gezellig een handje komen helpen.)

3
DENK ‘BOUWBLOKKEN’
Bij de vraag ‘wat zullen we vanavond weer eens eten?’ 
denken we maar al te vaak vanuit gerechten die we  
al kennen. Balletjes met selder en tomatensaus,  
pasta al arrabiata, kip met frietjes. Maar hoe vaak heb 
je alle ingrediënten voor die gerechten al in huis?

Als je niet vanuit vaste recepten denkt, maar begint 
bij de restjes van gisteren en wat er in je koelkast en 
voorraadkast ligt, verlies je veel minder tijd. Je kijkt welke 
bouwblokken er al liggen en wat je daarmee kan maken. 
Dat kan wat moeilijk zijn in het begin, maar na een tijdje 
wordt het puur plezier om nieuwe schotels te proberen.

4
INVESTEER VANDAAG 10 MINUTEN VOOR LATER
Nog 10 minuten meer investeren in koken? Ja, 
maar die verdien je dubbel en dik terug in de nabije 
toekomst. Als je elke dag tijdens het roeren in de 
potten iets voorbereidt voor latere maaltijden blijven 
je voorraadkast en koelkast voorzien van voldoende 
bouwblokken om sneller gerechten mee te kunnen 
samenstellen.

Zo kan je
— peulvruchten in de week zetten
— een desembrood starten
—  een korte pekel van raap en rode ui klaarmaken (half 

om half water en frambozenazijn, met een goede 
eetlepel suiker en zout en wat peperkorrels, groenten 
onder het sap, 2 dagen laten trekken in de koelkast)

—  chutney met verloren zieltjes uit de fruitmand en het 
groentenvak laten pruttelen

—  overnight oats maken voor morgenvroeg  
(meng havervlokken met rozijnen, kaneel, geraspte 
appels of besjes en yoghurt en laat een nacht staan 
in de koelkast)

…

5
DENK ‘EENVOUD’
Kwalitatieve producten hebben niet veel nodig.  
Je hoeft het dus niet te complex te bedenken. Met 
olijfolie, citroensap en een snuif zout laat je de  
meeste ingrediënten al stralen.

Het duurt misschien een paar weken voor je het 
helemaal onder de knie hebt, maar eens je goed  
gestart bent met dit circulaire koken heb je in geen  
tijd spannende en verse gerechten op tafel met de  
best mogelijke producten. Minder tijd om te koken, 
meer tijd voor elkaar. Zonder compromis naar de 
kwaliteit, en met veel meer creativiteit.

Hiernaast vind je een voorbeeld voor een paar dagen.

De basisprincipes van circulair koken
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5beaufort partner

Samen mezen observeren

Leerkrachten, leerlingen en wetenschappers 
werken samen aan een uitzonderlijk educatief- 
wetenschappelijk project. Hierin krijgen klassen 
van leerlingen van 10 tot 14 jaar een gratis 
mezenkit: een nestkastje met een door een 
nanocomputer gecontroleerde camera. Daarmee 
verzamelen ze wetenschappelijke gegevens over 
het nestgedrag van mezen, die ze dan op de site 
XperiBIRD.be kunnen posten, samen met foto’s, 
videobeelden en eventuele vragen.

Met deze gegevens gaan de ornithologen van  
het Instituut voor Natuurwetenschappen aan de 
slag om de invloed van verschillende omgevings-
factoren op het nestgebeuren van de soort 
bestuderen. Bovendien stimuleert het project 
het observatievermogen van de jongeren, 
worden ze warm gemaakt voor STEM (Science, 
Technology, Engineering & Mathematics) en 
leren ze spelenderwijs een wetenschappelijke 
methode toe te passen. Scholen en wetenschap-
pers maken samen van XperiBIRD.be een echt 
project van burgerwetenschap.

Heb je ook zin om live  een koppel mezen te zien 
nestelen in de buurt van je speelplaats? Schrijf 
je klas vandaag nog in – dat duurt maar een paar 
minuten. Dan kun je nog deze winter het nest-
kastje installeren en volgende lente de mezen 
observeren. Zijn er eitjes? Hoeveel? Wanneer 
komen ze uit? Spannend, en leuk lesmateriaal 
bovendien!
 
Gratis programma met technische en didacti-
sche omkadering voor de leerkrachten. Inschrij-
ven via het contactformulier op www.xperibird.be. 

200 scholen kunnen eraan deelnemen bovenop 
de 200 van vorig schooljaar. In 2018-2019 komen 
daar nog eens 200 nestkastjes bij, zodat in de 
lente van 2019 maar liefst 600 nestkastjes van 
XperiBIRD.be actief in gebruik zijn.
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CurieuzeNeuzen

Nog zo’n project van citizen-science is onlangs 
in de prijzen gevallen. CurieuzeNeuzen, waarbij 
2000 Antwerpenaren de luchtkwaliteit in hun 
straat gemeten hebben, heeft de jaarprijs 2017 
voor wetenschapscommunicatie van de 
Koninklijke Vlaamse Academie van België en de 
Jonge Academie gewonnen. Stikstofdioxide (NO2) 
is een belangrijke indicator voor luchtvervuiling 
door het verkeer. In mei 2016 installeerden alle 
deelnemers een NO2-meetopstelling aan hun 
raam. De kleurrijke V-vormige reclamepanelen 
waarop de NO2-meetopstellingen bevestigd 
waren, sprongen goed in het oog. Zo werd een 
heel breed publiek zich bewust van het 
onderzoek én van het belang van gezonde lucht. 
CurieuzeNeuzen was een initiatief van de 
Ringland Academie in samenwerking met 
onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel 
(VUB), de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) 
en het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en 
Samen-leving (HIVA) van de KU Leuven. Prof. dr. ir. 
Filip Meysman (VUB, nu UAntwerpen) en dr. Huib 
Huyse (HIVA-KU Leuven) mochten de prijs in 
ontvangst nemen. De resultaten van het 
onderzoek kun je nalezen op www.curieuzeneuzen.
eu/be/resultaten.

Het onderzoek leverde enkele verrassende 
inzichten op. De laagste NO2-concentraties 
werden opgetekend in verkeersluwe oases in de 
binnenstad, zoals het stadspark en de zoo, en het 
verkeersvrije Groen Kwartier (voormalig militair 
hospitaal) in Berchem. Zeer hoge concentraties 
werden dan weer gemeten langs de Singel, op 
drukke verkeerspunten en in zogenaamde street 
canyons. Dat zijn smalle straten met druk verkeer, 
waar de luchtvervuiling blijft hangen en zich 
ophoopt. Niet alleen de voor de hand liggende 
factoren – zoals de nabijheid van de ring en de 
verkeersintensiteit – spelen dus een rol, ook de 
oriëntatie en vooral de ventilatie tussen de huizen 
is belangrijk. 

TIP Als je in een straat woont met druk verkeer, 
zet je om te verluchten best de ramen open aan 
de achterkant van je woning, niet aan de 
straatkant. En liever ’s nachts, wanneer er 
minder verkeer is, dan overdag. 
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PLANTWEE

Kringwinkels Antwerpen en psychiatrisch zieken-
huis Stuyvenberg werken samen aan zorgproject 
PlanTwee. Verwaarloosde planten krijgen een 
herstelkuur in een speciaal gebouwde serre, 
omringd door de liefdevolle zorgen van chronisch  
zieke patiënten. Zodra de planten er weer 
helemaal bovenop zijn, worden ze te koop aan- 
geboden in de kringwinkels. Zo krijgen de 
planten een tweede leven, en de psychiatrische 
patiënten voelen zich gewaardeerd en nuttig. 
Met andere woorden: de zieken zorgen voor de 
planten en worden daar zelf ook beter van.

Heb je een verwaarloosde plant die je liever kwijt 
dan rijk bent? Je kan hem afgeven in een van  
de acht Antwerpse kringwinkels of in de serre 
van ZNA Stuyvenberg, Boerhaavestraat. Laten 
ophalen kan ook: bel 03 217 25 10.
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5beaufort partners

www.ecoverbo.be

algemene renovaties
houtbouw

isolatiewerken dak, gevel en vloer
groendaken en daktuinen

ecoverbo_5beaufort_1-4adv_v2.indd   1 1/08/17   16:41

* Afgebeelde voertuigen met opties.  (1) Gemiddelde gebaseerd op een gemengd parcours (autostrade/stad), naargelang rijstijl, lading en externe factoren. Percentage gebaseerd op een testritcampagne 
van het hybride Toyotagamma in Frankrijk: « Les essais alternatifs » van Toyota Frankrijk (www.toyota.fr), cijfers vastgelegd op 15/03/2017: 48.503 testritten, 693.847 afgelegde kilometers, gemiddeld 
54% van de reistijd afgelegd op elektriciteit i.e. zonder hulp van de benzinemotor. In het kader van deze testritten werd het voertuig uitgerust met een systeem dat o.a. de rijafstand en reistijd in 
elektrische modus, de gemiddelde snelheid, enz. meet. (2) 5 jaar garantie en bijstand: fabrieksgarantie van 3 jaar (max. 100.000 km) verlengd met 2 tot maximum 5 jaar (tot max. 150.000 km) door 
Toyota Belgium N.V. op de wagens door haar geleverd en voorzien van het bijhorend certifcaat, geleverd door uw erkend Toyota Verkooppunt in België en het Groothertogdom Luxemburg. Vanaf 
het 5e jaar kan via een test van de hybride batterij ter gelegenheid van een onderhoud in het erkende Toyota herstellersnetwerk in België of in Luxemburg, de dekking op deze batterij telkens verlengd 
worden met 1 jaar (max. 15.000 km/jaar) tot het voertuig 10 jaar oud wordt. Niet verplichtend, optioneel aanbod onder voorwaarden. Meer info op toyota.be - toyota.lu of bij uw erkend Toyota 
Verkooppunt in België of in Luxemburg. 

Garage Van Dijck
Ringlaan 2 – 2960 Brecht
Tel: 03 313 05 79

(2)

 1,0-5,1 L / 100 KM  |   22-118 G / KM (volgens de NEDC-normen)  |  www.toyota.be Milieu-informatie (K.B.19.03.2004): www.toyota.be

WE CHOOSE 
HYBRIDGOFORHYBRID

DE TOYOTA HYBRIDES = BENZINE + ELEKTRISCH

Geen stopcontact nodig 20 jaar Hybride ervaring
Y E A R S

Meer dan 50% van de reistijd elektrisch(1)

Afspraak bij uw verdeler 
om onze uitzonderlijke 

voorwaarden te ontdekken

EcoHuis Antwerpen, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout 
www.antwerpen.be/ecohuis | ecohuis@stad.antwerpen.be | 03 217 08 11

Ecologisch leven, heel eenvoudig!
Zin om méér te doen met uw stadstuin? Benieuwd 
hoeveel warmte uw dak verliest of waarom de 
koersfiets van Johan Musseeuw in het EcoHuis 
staat? 

Kom naar het EcoHuis voor goede ideeën. 

EcoHuis 
Antwerpen
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Bus voor Brood en Biefstuk

Willen we niet allemaal op onze oude dag thuis 
blijven wonen zolang het kan? De vertrouwde 
omgeving – eigen woning, buren, wijk en winkels –  
dat is goud waard. Maar in sommige kleine dorps- 
kernen verdwijnen de buurtwinkels. Het is voor 
niemand evident als je kilometers ver moet voor 
vers brood, groenten en fruit, en al helemaal niet 
als je stilaan minder mobiel wordt. Evergem –  
een uitgestrekte gemeente in Oost-Vlaanderen 
met negen kleine dorpskernen – heeft daar wat 
op gevonden. Het OCMW-busje ‘Voor Brood en 
Biefstuk’ haalt elke vrijdag 70-plussers uit 
afgelegen plaatsen op om samen boodschappen 
te gaan doen in Evergem. Deze service kost 
slechts 10 euro voor een 10-beurtenkaart. Het 
project wordt gefinancierd door het busje te 
bestickeren met reclame van de lokale midden-
stand. Iedereen blij: de senioren én de handelaars.
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Op wielekes

Kinderfietsen zijn leuk en handig. Maar ze zijn 
ook duur, vragen onderhoud en worden snel te 
klein. Lastig als je krap bij kas zit, en daardoor 
krijgen niet alle kinderen de kans om te (leren) 
fietsen. Daar is nu een oplossing voor. Allerlei 
kinderfiets-deelprojecten, ontstaan vanuit 
diverse organisaties zoals o.m. Netwerk Bewust 
Verbruiken en Samenlevingsopbouw, brengen 
daar verandering in. 

De praktische organisatie kan verschillen, maar 
het principe is overal hetzelfde. In ruil voor 
jaarlijks lidgeld (vanaf 20 euro) kun je er 
kinderfietsen lenen, en terugbrengen en/of 
omruilen wanneer je kind de fiets ontgroeid is. 
Goedkoop, beter voor het milieu én efficiënt!  
Soms kun je er ook deelnemen aan allerlei 
workshops, zoals Leer je kind fietsen, Fietsen 
herstellen, en Veilig in het verkeer.

In Antwerpen: A’pen op Wieltjes, meer info op 
facebook.com/apenopwieltjes. In Mol: de Fietsbieb, 
contact: mol@fietsbieb.be. In Mechelen: de Fiets- 
o-theek, contact: fietsotheek@atelier-mechelen.be.
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Kantoorbus

Medewerkers van Colruyt Group kunnen elke 
werkdag in een speciaal uitgeruste kantoor- 
bus van Gent naar het hoofdkantoor in Halle 
pendelen. Zo zetten ze hun reistijd meteen om  
in gewerkte (en betaalde) tijd. Het rijdend 
kantoor – met internet, vergaderruimte enz. – 
zorgt zo voor tijdswinst, minder filestress en  
een betere werk-levensbalans.  Na zes maanden 
proefdraaien zijn alle gebruikers zeer enthou-
siast. Bovendien kon Colruyt Group hier ook  
32,2 ton CO2 mee uitsparen. Redenen genoeg  
om er mee door te gaan, al voor minstens twee 
jaar. Daarna wordt er bekeken of er uitbreiding 
komt naar andere trajecten. 
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‘Wij zijn samen onderweg, alleluja!’ Hoe vaak heb ik dat liedje vroeger niet 
gezongen? Op school, in de mis, bij de scouts, tijdens de catechese ... Wordt 
dat zo nog genoemd, de voorbereiding op het heilig vormsel, de plechtige 
communie? Het was toen, in de vroege jaren 70, in elk geval een van de vele 
dingen we samen deden als ‘gelovige’ kinderen. Bijna iedereen dus, want 
wij kenden maar een paar kinderen die niet in God geloofden, die niet naar 
de kerk gingen, die hun communie niet deden, die niet bij de scouts of de 
gidsen waren, die niet naar een ‘vrije’ school gingen. 
 
Maar met hen speelde ik dan weer wel samen op straat, of op het 
voetbalveld. Dat maakte mij even gelukkig als het samenzijn met de 
vriendjes van school of van de jeugdbeweging. Het was een ander ‘samen’, 
zonder regeltjes en religieuze drijfveren. We gingen op verkenning en 
beleefden avonturen. Samen ontdekten we de wereld en de anderen op 
eigen kracht, gedreven door de natuurlijke behoefte aan sociaal contact. 

Even graag was ik samen met mijn vele neefjes en nichtjes in het verre 
Turnhout. Het was nog de tijd dat we elkaar elke zondag opzochten, de grote 
familie Michiels en aanverwanten, grootouders, vier getrouwde kinderen, 
twaalf kleinkinderen. We aten en dronken samen, we praatten en zongen 
samen, we feestten en rouwden samen. 

Ik heb de kerk al lang de rug toegekeerd. Ik speel nooit meer op straat. 
De neven en nichten zie ik alleen nog op begrafenissen. Ik doe nu andere 
dingen samen, met andere mensen. Ik ga samen met vrienden naar 
concerten en festivals. Ik werk samen met mensen van allerlei slag.  
We zitten met z’n allen samen op Facebook en andere sociale media.  
Nooit in de geschiedenis waren we zo sterk verbonden met elkaar.  
Meer dan ooit zijn we samen onderweg. Alleluja!

MET DE GROETEN VAN EL TRICITY,  
EEN ROCKBAND UIT DE KEMPEN

Als powertrio met een eigen 
repertoire worden we geïnspireerd 
door ontzaglijk veel, diverse 
muziek. Voor het thema in deze 
editie van 5beaufort stellen wij een 
warme en hopelijk verrassende 
soundtrack samen. Wij hopen dat 
deze muziek je niet onberoerd 
laat, dat het inspireert en warm 
maakt, of dat je er bij weg kan 
dromen. Enjoy!

1   KAPITEIN WINOKIO
blijbangboosbedroefd

Laten we als stevige rockband 
alvast meteen in huis vallen met de 
kinderliedjes van Kapitein Winokio. 
Ten eerste omdat je hier samen 
met kinderen kan genieten, het is 
nooit vroeg genoeg om te beginnen 
met muziek. Op zijn meest recente 
selectie gaat El Capitano ook aan 
de slag met de gevoelens die in 
onze eigen nummers aan bod 
komen. En over samenwerkingen 
gesproken, die zijn bij Kapitein 
Winokio niet op één hand te tellen. 
Ga na deze kinderliedjes rustig 
over naar Stef Kamil Carlens, Evil 
Superstars of Millionaire. Gewoon 
omdat het kan! 

Karels hersenspinsels

Karel Michiels 
freelance journalist,  
werkt o.m. voor De Standaard

Soundtrack

2    FATOUMATA DIAWARA 
& ROBERTO FONSECCA

At Home

Mooie samenwerking tussen de 
Malinese singer-songwriter en 
de Cubaanse jazzpianist uit 2015. 
Waarom vallen rockers voor deze 
schijf? Omdat het gewoonweg uit 
de pan swingt en het gevoel op de 
juiste plaats zit. In 2015 stonden ze 
samen op het podium in de Roma, 
in 2018 staan ze beiden opnieuw 
op dat podium in diezelfde Roma 
maar deze keer niet op hetzelfde 
moment. Ontdek deze sublieme 
samenwerking en laat je dan 
vervoeren naar Stevie Wonder,  
Stuff of The Staple Singers.

3   REENA RIOT
Het nummer ‘Lost & Found’, 
terwijl we wachten op haar 
volgende schijf die op het moment 
van dit schrijven nog niet uit is…

Reena Riot heeft al enkele 
nummers op de wereld losgelaten 
en die maken dat we meer willen. 
Die nummers kan je horen via 
gekende online kanalen, maar ga 
het zeker eens live zien! En als 
je terug thuis komt, kan je deze 
ontdekking mooi opvolgen met 
Sugar Pie Desanto, Chris Whitley 
en Arno.Live te bekijken op  

5beaufort.be/soundtrack

5beaufort partners

 

Ideetje
Leuk om weg te geven,  
           leuk om zelf te hebben

11,50
excl. verz.

bestellen via   www.tituswinkel.be

 21 x 21 cm 
 met wire-o en ophanghaakje
 1 maand per pagina
 300 g recycled kwaliteitskarton
 vandaag besteld, morgen op de post

we 
experimenteren 
een toekomst

Experimenteer jij ook mee 
de stad van de toekomst?
 
Ontdek ons op 
www.Stadslab2050.be

Stadslab2050, een vrijzone voor elke  
Antwerpse burger, elke Antwerpse bezoeker,  
elk Antwerps bedrijf en alle Antwerpse brains.
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Van elk boek hebben we een exemplaar 
om weg te geven. Wil jij er graag een 
op je boekenplank? Of om eerst zelf te lezen en 
dan door te geven? Laat het ons weten, en een 
onschuldige kinderhand wijst 2 gelukkigen aan. 

Mail voor 1 februari je keuze en je adres naar 
win@5beaufort.be. Per post mag ook: 5beaufort, 
L.V. Berckenlaan 33, 2600 Berchem. De winnaars 
worden bekendgemaakt in volgend nummer.

Grond-kracht voor een nieuwe lente.

Luc Vankrunkelsven
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Het gebeurt dat we iemand die fluistert beter 
kunnen horen dan iemand die schreeuwt. Heel 
vaak begrijpen we ook beter als het waarheid 
bevat; we voelen onze denkrimpels weer wij-
ken: natuurlijk. We zijn op ons best als we daar-
bij zelf observeren, maar Luc Vankrunkelsven 
kennen we intussen als een wakkere wijzer voor 
onze observaties. Hij maakt dat we de ware 
kant van Brazilië ook kennen en ons bij momen-
ten uit de grot van Plato wanen. Met resultaat: 
de verhalen van Luc houden tonnen soja uit de 
Vlaamse stallen en brengen Brazilië toch korter 
bij onze boeren. 

Wim Merckx, Boerenforum

———

Woestijnen zijn nagenoeg verstoken van le-
ven en menselijkheid. De woestijn geldt in dit 
boek specifiek als metafoor voor ons huidige 
landbouwsysteem, maar ook voor de bredere 
samenleving. Hoop is dringend nodig, want 
de woestijn rukt verder op. In Brazilië onder 
meer gekenmerkt door de monoculturen aan 
soja. Deze reis door Brazilië leert ons ook dat 
voeding macht en geopolitiek is, en in de toe-
komst nog meer zal zijn. De oases van natuurin-
clusieve landbouw die in Brazilië maar ook bij 
ons in Vlaanderen ontstaan, creëren hoop door 
het scheppen van een alternatief pad. Dit pad 
biedt een uitweg uit een destructief productie-
systeem. Ondertussen is het duidelijk dat we de 
gevolgen van ons consumeren op verre en na-
bije plaatsen ook onder ogen moeten komen. 
De macht die we als burgers alvast hebben, is 
die met onze vork. Wervel trekt hiervoor de kar 
in Vlaanderen, ondertussen al meer dan 26 jaar. 

Pepijn De Snijder, Bond Beter Leefmilieu

———

Zeer interessant. Het is een vorm van mozaïek 
waar de thema's van ecologie elkaar opvolgen, 
maar met een verbindende rode draad. Het 
toont ons de eenheid van de natuur en de ver-
nietigende interventie van de mens. Wat je ver-
telt over de Cerrado komt overeen met wat ik er 
over lees. Misschien is het het grootste ecosys-
teem ter wereld, met een unieke biodiversiteit. 
Het betreft een groot deel van Brazilië, begin-
nend in het Noorden van São Paulo tot aan het 
Amazonegebied en het droge Noord-Oosten.  
Ik feliciteer je dat je een brug van overweging 
construeert tussen ons en Europa. 

Leonardo Boff, bevrijdingstheoloog, 
Petrópolis, Brazilië 

“De zandstormen bedreigen de oases, die 
niemand van ons, wil hij het in de woestijn uit-
houden, kan missen (...). De oases zijn al die 
levensgebieden die onafhankelijk, of groten-
deels onafhankelijk van de politieke condities 
bestaan. Er is iets fout gegaan met de politiek, 
dat wil zeggen met onszelf, voor zover wij in 
het meervoud bestaan – en niet met wat wij 
kunnen doen en maken, voor zover we in het 
enkelvoud bestaan: zoals in de afzondering 
van de kunstenaar of de eenzaamheid van de 
filosoof, in de inherent wereldloze verhouding 
van mens tot mens, zoals die in de liefde en 
soms ook in de vriendschap gegeven is. (...) 
Waren deze oases niet intact, we zouden niet 
weten hoe we moeten ademen.” 

Hannah Arendt in: ‘Was ist Politik?’

———

Eind 2011 ontdekte ik tijdens Europalia Brasil 
in Brussel het werk van Wervel. Voor de eerste 
keer las ik over een voor mij compleet onbe-
kende Braziliaanse realiteit en dat ondanks 28 
jaar leven op mijn geboortegrond. Een ver-
schrikkelijke realiteit die mede aangestuurd 
wordt door de andere kant van de oceaan. 
Een jaar later was ik aanwezig bij een toe-
spraak van de Braziliaanse ambassadeur voor 
België en Luxemburg. Hij bracht een mercan-
tilistisch discours, dat juist deze vernietiging 
meebrengt, niet alleen van de biodiversiteit 
in de Cerrado, maar ook van de diversiteit 
aan tradities en culturen. Luc was aanwezig 
en stelde enkele eenvoudige vragen i.v.m. 
de vernietiging van de Cerrado en over het 
lot van de traditionele volkeren.  Daarop kwa-
men de arrogante pseudo-antwoorden van 
de veronderstelde vertegenwoordiger van 
mijn land. Het deed me verstaan dat mijn ver-
vreemding ook een consequentie is van het 
gebrek aan interesse om aan de burger de 
meest kwetsbare kant van de agrobusiness in 
het huidige Brazilië te tonen: de vernietiiging 
van grote ecosystemen en zijn bevolking.
De boeken van Luc met zijn kritische blik op 
Brazilië verdienen het verspreid te worden. Ze 
helpen ook om de oases aan ideeën en acties 
met elkaar te verbinden, voor een landbouw 
die meer rechtvaardig en ecologisch verant-
woord is.

Lívia Corpas, doktor in de tandheelkunde  
aan de KU Leuven 

De relaties tussen landen en volkeren beperken zich gelukkig niet tot officiële of diplomatieke 
contacten. Ik constateer met grote vreugde dat er steeds meer contacten zijn, zeker ook 
binnen het maatschappelijk middenveld, waar de verschillende organisaties mekaar steeds 
beter kennen en hun aanpak coördineren om zo samen te ijveren voor dossiers die voor 
verschillende landen en samenlevingen van groot belang zijn.

Luc Vankrunkelsven, die Brazilië heel goed kent en die sedert vele jaren de coöperatieve 
en familiale landbouw verdedigt, verrast ons met het boek 'Oases. Grond-kracht voor een 
nieuwe lente' met een zeer gevoelige  en rijke verdediging van een duurzame ontginning 
van de aarde, waarbij respect en een therapeutische aanpak, de grondslag vormen.

Zijn positieve boodschap van hoop houdt ons ver van de woestijn die hij gezien heeft aan 
beide kanten van de Atlantische Oceaan... Het feit dat hij vijf eminente Brazilianen en Belgen 
het woord geeft, heeft een grote symbolische kracht.

Jozef Smets, Belgisch ambassadeur in Brasília (2012 - 2016) 

———

Dit boek heeft oog voor de 'oases van hoop' binnen de groene soja- en maïswoestijnen in 
Cerrado en andere regio's van Brazilië. Er zijn vele van activiteiten bruisende eilandjes waar 
kleine familiale bedrijven via onderlinge samenwerking een eigen nieuw bestaan weten op 
te bouwen. Het is de verdienste van Wervel,reeds 26 jaar lang, als luis in de pels blijvend 
de aandacht te vestigen op de ongelijke strijd die in het Braziliaanse binnenland gevoerd 
wordt. In de strijd om een waardig bestaan voor de familiale land- en tuinbouw hebben wij 
al die jaren elkaar gevonden. De weg er naar toe is voor beiden enigszins anders en leidde 
meermaals tot heftige discussies. De groeiende aandacht voor de eigen eiwitproductie 
en het gebruik van duurzame soja op onze veebedrijven zijn hiervan echter positieve 
exponenten in het belang van de familiale landbouw in Noord en Zuid.

Sonja De Becker, Voorzitter Boerenbond

———

“Oases” schudt ons wakker. Het is een kreet om een absurd, kortzichtig en vernietigend 
voedselsysteem dringend te veranderen, maar ook een oproep voor een duurzame 
transformatie die in duizenden oases bloeit. Oases biedt een verhelderend perspectief 
over het dramatische verband tussen het Braziliaanse en Vlaamse agro-industrieel model. 
Duizenden oases van verzet, diversiteit, hoop, zijn daarentegen een bron van inspiratie 
voor boeren en gemeenschappen die solidair een duurzaam en rechtvaardig landbouw- en 
voedselsysteem heruitvinden. Voedsel Anders moet. Voedsel Anders kan." 

Thierry Kesteloot, Oxfam-Solidariteit

Luc Vankrunkelsven neemt ons mee op doorreis in  
de Braziliaanse savanne, de Cerrado. Door ontbossing 
voor grootschalige soja-monoculturen verdwijnt steeds 
meer van dit waardevol, waterrijk en superdivers 
natuurgebied. Naast de sojateelt kan daar niks anders 
meer overleven, je krijgt als het ware een sojawoestijn. 
Die woestijn aan de andere kant van de oceaan is 
geen losstaand feit, maar is ontstaan door onze hoge 
vleesconsumptie en onze eigen vlees- en zuivelexport. 
Want de kippen, koeien en varkens die hier bij ons 
geteeld worden, eten voornamelijk Braziliaanse soja. 
En dat heeft daar aan de overkant zware sociale, 
economische en ecologische gevolgen: waterschaarste, 
de biodiversiteit die er drastisch op achteruitgaat,  
de lokale voedselvoorziening die instort, mensen  
die als nieuwe slaven werken … Trieste gevolgen van  
de globalisering.

Gelukkig is er ook een andere globalisering, die van  
nieuwe hoopvolle initiatieven. Familiale landbouw-
bedrijven, kleine boerencoöperaties en nieuwe agro- 
ecologische opleidingen komen her en der tevoorschijn. 
Het zijn oases van alternatieve landbouw en consumptie.  
Oases van hoop en verzet, verbonden met de natuur, 
midden in de gemeenschap. Net zoals er bij ons een 
hele nieuwe beweging op gang komt van bio-boeren, 
stadslandbouw, CSA-boerderijen, bewuste consumptie …

Doorheen hapklare brokjes reisverslag met losse 
bedenkingen en beschrijvingen van inspirerende 
ontmoetingen legt Luc Vankrunkelsven allerlei 
verbindingen tussen Brazilië, Vlaanderen, Europa en 
China. Zijn punt (geparafraseerd): ‘Laat ons die vele 
oases verbinden. Laat ons internationaal samenwerken 
en de druk op de overheden opvoeren. Laat ons de 
grond leggen voor planetair herstel.’ Laat die nieuwe 
lente maar snel komen!

Een heel gewoon leven. Je werkt, volgt avondles 
corporate identity en product branding, wordt verliefd 
en probeert een relatie op te bouwen. Maar intussen, 
bijna ongemerkt, verandert je stad in de hel. 
Exit West gaat over liefde in tijden van oorlog, ergens 
in een onbenoemde stad, waarschijnlijk in het 
Midden-Oosten. Naarmate de toestand in de stad 
verergert, groeien de rebelse Nadia en eerder brave 
Saïd naar elkaar toe. Tot het onhoudbaar wordt door 
de toenemende wreedheden en geweld, en ze alles 
achterlaten en samen wegvluchten. Bij Hamid geen 
relaas van lange tochten. Vluchten gaat door een 
deur: je betaalt ervoor, de deur gaat open, en je bent 
weg. Waar ze terechtkomen zijn ze niet echt welkom. 
In Griekenland kunnen ze door een andere deur naar 
Londen, en uiteindelijk belanden ze in een kamp 
in Californië. Daar is het behelpen. Nadia en Saïd 
reageren heel anders op die nieuwe, ook moeilijke 
omstandigheden. In die vreemde landen vervreemden 
ze van elkaar. Altijd op de vlucht zijn, dat is meer dan de 
meeste mensen aankunnen. Ze gaan hun eigen weg.
Een halve eeuw later keert Nadia terug naar haar 
geboortestad. Die heeft zich hersteld. Het conflict is 
geschiedenis geworden. Maar of je daar was of ergens 
anders, het is zoals Hamid zegt: ‘We zijn allemaal 
migranten in de tijd.’

Pakkend. Een boek dat je in één ruk uit wil hebben en  
dat je meer dan twee keer doet nadenken.

Luc Vankrunkelsven (2016)

OASES 
GROND-KRACHT VOOR 
EEN NIEUWE LENTE
Wervel, 144 p.
Non-fictie

Mohsin Hamid (2017)
Nederlandse vertaling door 
Saskia van der Lingen
 
EXIT WEST
De Bezige Bij, 222 p.
Fictie

Ze tekent. Veel en graag. Liefst strips. En liefst in  
het Engels. Elke week vertelt Hanne Dewachter over  
haar wondere wereld op www.dorktoescomic.com.

Ha die Hanne56 57 Boekenplank



Peter is een professionele muzikant uit Turnhout. Hij treedt op, heeft een 
eigen studio en geeft lessen basgitaar. Hij houdt van zijn vrouw, ‘Ons Linda’, 
en zijn twee dochters. Muziek is zijn werk en zijn passie. Daarnaast is hij 
scheidsrechter, voetbalkenner, vakbondsvertegenwoordiger en een van de 
gezichten bij kunstenorganisatie vzw Creative Factory. Altijd bezig dus! 
Hoe ziet een doordeweekse dag eruit?

Een dag uit 
het leven van

Ontbijt met de krant. Nieuws doornemen in een poging  
de wereld bij te benen.

Tussendoor naar huis voor mijn lunchpakketje,  
de lavendel laat ik liggen voor vrouw en dochters. 

Toch in de Creative Factory geraakt. Hier kom ik werken in  
de studio tussen de kunst van andere leden. Dat wil voor 
mij zeggen: muziek. Het is geen hobby, maar een passie!

Even de focus op powertrio El tricity waar ik bas speel en 
de zang voor mijn rekening neem. De band brengt eigen 
nummers, dus werk ik nog wat aan nieuwe teksten.

De dag afsluiten met ... muziek: nog wat bassen. En dan: 
slaapwel!

Ook even dromen van een ideale wereld…

Ik ben scheidsrechter maar zal geen voetbal kunnen gaan 
fluiten deze week wegens vermoedelijk een spierscheurtje. 
Snel een afspraak maken om dit eens te laten onderzoeken.

Net op tijd voor de bus.

Ik ben actief lid en zit in de Raad van Bestuur van kunsten-
organisatie vzw Creative Factory. Binnenkort verhuizen we 
de werking dus even de nieuwe lokalen inspecteren.

Ik ben een eeuwig student, zeggen sommigen, dus  
nu op naar de universiteit voor een seminarie met de 
internationale masterstudenten ‘Political Science’.

Dubbele regenboog boven T-City. Sommigen vinden daar 
allerlei boodschappen in, ik moet denken aan gordijnen 
voor mijn opnamestudio.

Even ontspannen op de bus terug met een van mijn 
favoriete series. Die man is intussen wel helemaal van zijn 
sokkel gevallen.

8u15

11u 11u30

17u15 19u30 22u15 23u15

12u30 16u

8u45 9u15 10u15
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10 voor taal
Hier zijn een paar grappige woorden in Antwerps dialect. Hoe zegt men dat in andere 
talen? En ken jij het goede Nederlandse woord? Of ken jij de woorden in nog een andere 
taal? Stuur je antwoorden naar win@5beaufort.be. Per post mag ook: 5beaufort,  
L.V. Berckenlaan 33, 2600 Berchem. Geef zeker je adres op. Want misschien win je  
een leuk boek. Doen!

Draai je blad een kwartslag om!
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HULP NODIG? ER STAAN MENSEN VOOR U KLAAR

100   Ambulance en brandweer
101  Politie
102  Awel (kinder- en jongerentelefoon)
106  Tele-onthaal
112   Europees noodnummer
1813 Zelfmoordlijn
116 000 Child Focus

070 245 245   Antigif-centrum
070 344 344  Card Stop
0900 10 512   Wachtdienst dokters

In volgend nummer
nummer 3 | lente 2018
verschijnt 1 maart

Thema
KLEIN IS FIJN

Is het een idee om wat minimalisme in ons leven 
te brengen? En meer doen met minder? We 
struinen eens rond in kleine dingen, waar vaak 
groot geluk in schuilt. Van compact wonen tot 
vierkantemetertuinen, van microkredieten tot 
zelfmaak gezonde repen voor in je lunchbox … 

We sprokkelen sprankelende ideeën en 
inspirerende voorbeelden van zowat overal, 
klutsen daar wat handige tips & tricks doorheen, 
en hop, weer een hele hap fris leesvoer om eens 
over na te denken of zelf mee aan de slag te 
gaan. Laat de lente maar komen! 

Met o.m.

KLEIN WONEN

Hoe doe je dat, wonen 
in een optrekje van  
50 m2 of nog minder? 
Slim ontwerpen en 
snugger bouwen is de 
basis, en dan is het 
kwestie van downsizen en 
organizen. Het resultaat? 
Minder huis, meer leven. En veel 
minder geld kwijt! Nog niet zo gek, die tiny 
house-mensen. Wat kunnen we ervan leren?

De winnaars van 
vorige editie
Iedereen wou wel winnen, maar dat kan 
natuurlijk niet. Uit de vele kandidaten wees een 
onschuldige kinderhand volgende gelukkigen 
aan: Wim D’hooge (Ekeren) wint Vrijheid en 
zekerheid. Walter De Buyser (Antwerpen) 
wint De Super Samenwerker. Jasmina Hrebak 
(Hoboken) wint Handboek voor de thuisdrogist. 
Louis Wellens (Vosselaar) wint 10 voor taal en 
krijgt het kinderboek Spetterpret.

De oplossingen van 10 voor taal: 1) Rare snuiter. 
2) Rolluik. 3) Rommel. 4) Stotteren. 5) Hoi / hallo.  
6) Jas. 7) Schooltas. 8) Dank u. 9) Das. 10) Tot ziens.

Goedele Laurijssens (Schilde) stuurde een leuke 
vertaling in Tagalog. Dat verdient ook een boekje: 
(h)eerlijke bananentaart. Voor de liefhebbers,  
de woorden in Tagalog, de taal van de Filipijnen: 
1) Kakaibang nilalang. 2) Takip ng bintana.  
3) Basura. 4) Pagkautal. 5) Paraan ng pagbati.  
6) Pahiran. 7) Maleta. 8) Salaam Sanyo.  
9) Kurbata. 10) Paalam.

Mol

Geel

Antwerpen Lille

Ravels

Brecht

Lier

Balen

Malle

Retie

Hoogstraten
Essen

Kasterlee

Ranst

Wuustwezel

Herselt

Mechelen

Nijlen

Putte

Westerlo

Turnhout

Bornem

Kalmthout

Puurs

Arendonk

Laakdal

Beerse

Zoersel

Herentals Olen

Schilde

Heist-op-den-Berg

Merksplas

Kapellen

Rijkevorsel

Dessel

Meerhout

Duffel

Zandhoven

Schoten

Brasschaat

Berlaar
Rumst

Kontich

Vorselaar

Oud- Turnhout

Bonheiden

Willebroek

Stabroek

Boechout

Herenthout

Grobbendonk

Hulshout
Sint-Katelijne-Waver

Zwijndrecht

Lint

Niel

Boom

Sint-Amands

Vosselaar

Hove

Aartselaar

Edegem

Schelle

Mortsel

Wommelgem

Wijnegem

Hemiksem

Borsbeek

Baarle-Hertog

Baarle-Hertog
Baarle-Hertog

MOOI MEEGENOMEN

Je vindt 5beaufort op zeer uiteenlopende plekken in de hele provincie Antwerpen. In de gemeentelijke 
bibliotheken, in de wachtzaal van de deelnemende huisartsen, in de ziekenhuizen, Kringwinkels, de sociale 
restaurants van Antwerpen, cultuurhuizen, de bezoekerscentra van Natuurpunt, op de activiteiten van Velt, 
FSC, CAW en NBV, bij de servicepunten van drukkerij Zwartopwit, bij onze partners (De Schorre, Eco-dé, 
Ecohuis, Ecoverbo, Encora, Etimmo, Garage Van Dijck, Kazerne Dossin, Ovam, Posthof, Provincie Antwerpen, 
de Roma, Samenlevingsopbouw, Stadslab 2050, Syntra, de Warande). En dan hebben we het nog niet gehad 
over de talrijke eethuizen, cafés, kapsalons, wasserettes, sportclubs en andere verenigingen waar onze  
lieve meedelers het gaan neerleggen. Dank aan iedereen!

Deze kaart is niet volledig, want er komen steeds pickup-punten bij. Kijk op de website www.5beaufort.be 
voor de actuele adressenlijst.

5beaufort gezocht maar niet gevonden? Dan zijn anderen je voor geweest of is de voorraad uitgeput en is het 
uitkijken naar de nieuwe editie. Die verschijnt 1 maart. Of wil je hem voor geen geld missen? Word abo-ja. 
Dan krijg je het magazine 4× per jaar thuis in je brievenbus, en tegelijk steun je het project. Helemaal ideaal 
toch? Op p.2 zie je hoe dat in zijn werk gaat. 
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uitgelezen? 

geef me door  

aan een  
volgende  

lezer.

merci. 

thank you.

Windkracht 5.
Da’s een prima windje –  
niet te veel, niet te weinig.
Zo gaat het goed vooruit.
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