BAKKEN, DELEN, ETEN EN ONTMOETEN
EEN MOOI VOORBEELD VAN IMMATERIEEL ERFGOED ALS MOTOR VOOR DUURZAME
ONTWIKKELING: SOCIAAL WERK, EDUCATIE, ECONOMIE EN MILIEUZORG SCHUIVEN
NAADLOOS INEEN TOT EEN PROJECT DAT IJVERT VOOR EEN BETERE SAMENLEVING!
Leaderprojecten zijn samenwerkingen rond plattelandsontwikkeling. Niet zelden speelt immaterieel erfgoed hierin ook een rol. Zoals in de
Kempen bijvoorbeeld. Het aloude gebruik van houtgestookte bakovens, vormt er de aanleiding voor een project rond duurzame voeding,
gezond en lokaal. Kempense ovenschotels is een steeds groeiende samenwerking tussen gemeentediensten, vrijwilligers,
armoedeverenigingen, lokale heemkringen, Velt, scholen en zo verder.

Kleine mobiele bakoventjes gaan letterlijk het veld en de boer op en creëren bijzondere ontmoetingsmomenten. Mensen van verschillende
generaties en culturen maken kennis met elkaar, bakken en eten samen en wisselen recepten en ervaringen uit. Er wordt ook samen gewerkt
aan een stenen bakhuis, aan de voet van de plaatselijke molen, opdat ook na het project de traditie zijn werk kan doen. Op zondag is
binnenkort iedereen welkom om zijn of haar gebak in de oven te komen schuiven!
Foto's: Gemeente Mol

Vo o r mij lig t h et g elu k in h et creëren van klein e o n tmo etin g sp laatsen , in b ro o d maken met eerlijke lo kale p ro d u cten

en een d u u rzame aan p ak. Het is veel meer d an o n tsp an n in g , h et is aan kn o p en b ij een trad itie, d ie zo wel amb ach t als
leven swijsh eid g en ereert. Samen kn ed en , b akken en eten en o n d ertu ssen p raten en leren van elkaar, o ver afko mst
en cu ltu ren h een .
Lieve Heurckmans, Kempense Ovenschotels
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