Terug te sturen naar de stad Mortsel, Financiele Dienst, Stadsplein 1 te 2640 Mortsel ,v66r 15
mei 2015.
AANVRAAG PROJECTSUBSIDIE VOOR PROJECTEN TUSSEN 1JULI EN 30 DECEMBER 2015.

NAAM EN ADRES ORGANISATOR: groep van personen die voor tenminste % bestaat uit personen die in Mortsel
wonen

Steven Bueiens, Oudebaan 66, 2640 Mortsel
Leen De Wulf, Oudebaan 66, 2640 Mortsel
Guido Vanmuysen, Deumestraat 107, 2640 Mortsel
Anne Courbois, Deumestraat 107, 2640 Mortsel
Fons Jespers, Nieuwelei 7, 2640 Mortsel

I
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Ignace Vernieuwe, Armand Segerslei 11, 2640 Mortsel
Marleen Aertssen. Guido Gezellelaan 106. 2640 Mortsel

Huguette Cuyvers, Cantecroylaan 13, 2640 Mortsel
Davina De Hert, Pastoor Soeteweystraat 76, 2640 Mortsel

verzoeken net college van burgemeester en schepenen een projectsubsidie toe te kennen voor:
(BESCHRIJVING PROJECT: DOEL, INHOUD, BEOOGDE DOELGROEPEN )

"FIER OP FRUIT VAN HIER"
Motivatie & doelstellingen
Voedelverspilling is een actueel en mondiaal probleem. De manier waarop de productie- en distributieketen is
opgezet, maar ook ons consumptiepatroon, leidt tot grootschalige verspilling. Naar schatting gaat er van de
totale voedselproductie maar liefst 40% verloren, ofwel 1,3 miljard ton per jaar.
Doordat voedselverspilling een complex gegeven is, waarbij bijzonder veel actoren betrokken zijn, leeft de
indruk dat de situatie onbeheersbaar is. Burgers/consumenten ervaren bovendien slechts in beperkte mate
hun aandeel in deze problematiek. Hierdoor zijn initiatieven die de situatie trachten om te buigen schaars of
onbestaande.

Vanuit deze vaststelling startte in Mortsel een werkgroep "Fier op Fruit van Hier" (feitelijke vereniging). Met
dit project willen we laagdrempelige en aantrekkelijke acties organiseren, met als doelen:
• Burgers sensibiliseren en activeren rond voedselverspilling (binnen onze stad en op grotere schaal)
•

Lokale ontmoetingskansen creeren

•
•

Burgers - uit Mortsel en daarbuiten - onze stad en haar groenzones beter leren kennen
Burgers bijleren over inheemse eetbare gewassen

Inhoud en aanpak

In Mortsel bestaan er heel wat openbare groenzones, al dan niet gefragmenteerd. We denken o.a. aan het
Fort, de berm, de Koude Beek, en de talrijke parkjes. Op de meeste van die locaties vind je eetbare gewassen,
zoals fruit- en notenbomen, struiken, etc. Een uitzondering niet te na gesproken worden deze gewassen echter

niet geoogst. Met dit project willen we - met en voor burgers - dit verborgen potentieel in kaart brengen en
gebruiken.
Concreet wil "Fier op Fruit van Hier":

1. via plaatsbezoek informatie verwerven over eetbare gewassen op Mortselse locaties
2. deze informatie inventariseren in een "Mortselse Fruitkaart", met oogsttijden per locatie en gewas
3.

expertise over verantwoord wildplukken verwerven

4. burgers mobiliseren voor de pluk en verwerking van gewassen
5. toon- en ontmoetingsmomenten organiseren met deze lokale producten

We kiezen ervoor in eerste instantie enkel te werken rond pluk en verwerking van gewassen op openbaar
domein. Hiervoor zijn goede afspraken met de stedelijke overheid evenwel nodig. We zoeken niet actief naar
gewassen op particuliere grond, al staan we hiervoor open als dit zich aandient.

Concrete planning en doelgroepen
1. Via plaatsbezoek informatie verwerven over eetbare gewassen op Mortselse locaties
> Organisatie van 2 fietstochten
o eerste op 14/6/2015
o tweede tijdens zomermaanden (datum: te bepalen)
Doelgroepen: Gezinnen (Femma, Kwb)
Seniorenverenigingen (Okra, Christoffelclub)
Leden Natuurpunt

2.
>

Deze informatie inventariseren in een "Mortselse Fruitkaart", met oogsttijden per locatie en gewas
Organisatie van uitwisselingsmoment, voor samenbrengen van bevindingen 2 fietstochten
(datum: te bepalen)

Doelgroepen:

Gezinnen (Femma, Kwb)
Seniorenverenigingen (Okra, Christoffelclub)
Leden Natuurpunt

3.

Expertise over verantwoord wildplukken verwerven

>

Organisatie van vormingsmoment, onder begeleiding van natuurverenigingen
Doelgroepen: Gezinnen (Femma, Kwb)
Seniorenverenigingen (Okra, Christoffelclub)
Leden Natuurpunt
Leden VELT Groot Mortsel

4.
>

Burgers mobiliseren voor de pluk en verwerking van gewassen
Organisatie van 2 pluk- en verwerkingsmomenten (data: te bepalen - afhankelijk van fase 2
"inventariseren")

>

Mogelijke verwerking: sap persen, confituur en andere bereidingen maken,...

Doelgroepen:

Gezinnen (Oudercomites lagere scholen, Femma, Kwb)
Jeugdverenigingen
Seniorenverenigingen (Okra, Christoffelclub)
Leden Natuurpunt
Leden VELTGroot Mortsel

Buurtcomites (in wijken waar veel te plukken is)
5. Toon- en ontmoetingsmomenten organiseren met deze lokale producten
> Organisatie van 2 toon- en ontmoetingsmomenten
o Jaarmarkt September: opzetten van stand
•

demonstratie sap persen

•
•
•

smoothies trappen met sappentrapper (op mankracht)
verkoop van zelfgemaakte producten (confituur en sap)
informeren over achtergrond en werking "Fier op Fruit van Hier"

•

werven van medewerkers

Doelgroepen: Brede bezoekersgroep vanjaarmarkt

o

Shelter Bar 4: organisatie van thematische After Work Drink(bv. vlierbloesemoogst,
appeloogst, woudvruchtenoogst), al dan niet in samenwerking met lokale
handelaars/boeren/ambachten. Datum: September 2015 (exacte dag: te bepalen).
•
•
•
•

demonstratie sap persen
smoothies trappen met sappentrapper (met mankracht)
verkoop van zelfgemaakte producten (confituur en sap)
informeren over achtergrond en werking "Fier op Fruit van Hier"

•

werven van medewerkers

Doelgroepen:

Leden Natuurpunt
Leden VELT

Jeugdverenigingen
Gezinnen via oudercomites lagere scholen
Seniorenverenigingen
Buurtcomites

Bezoekers Bar4

Langetermijnplanning
•

Het is de ambitie van "Fier op Fruit van Hier" een jaarlijks terugkerende reeks activiteiten te maken.
Op basis van de bevindingen in 2015 plannen we dus ook in 2016 de hierboven beschreven
activiteiten.

•

Het project gaat in grote mate uit van de bestaande toestand van groen en aanplantingen. Op termijn
wenst "Fier of Fruit van Hier" ook synergien met de stad te ontwikkelen omtrent nieuwe
aanplantingen op openbaar domein:
o gebruik van nuttige/eetbare gewassen
o bloemenplukweides

De projectsubsidie dient te worden gestort op de volgende bankrekening:

nr. bankrekening:

377 0180753 79

Op naam van:

Steven Buelens

Bijgevoegd:

Ramingvan inkomsten en uitgaven
Overzicht van gevoerde promote en eventuele persberichten

Voor akkoord ondertekend door twee verantwoordelijken van de vereniging ( naam en volledigadres vermelden aub)

Verantwoordelijke 2

Verantwoordelijke 1
Naam :

Steven Buelens

Naam:

Leen De Wulf

Adres:

Oudebaan 66, 2640 Mortsel

Adres:

Oudebaan 66, 2640 Mortsel

Telefoon:

0486927159

Telefoon:

0474898870

Email:

3uelens.STeventggmaii.com

E-mail:

ieendewuif@gmail.com
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rtikel 1/1 biz "2640 actief" juni 2015 (blad van Beweging.net)

Promotie "Fier op Fruit van Hier"

€ 1.080

€100

rondstoffen (suiker e.a.)

€ 127,05

€ 168,13

€ 216,59

€ 240,79

€ 24,20

€ 24,20

Flyer 10.000 expl. toonmoment Bar4

verder aan te vullen...

strooibriefjes oudercomites / scholen

Mortsel info

lokale ledenbladen Femma, Kwb, Natuurpunt, e.a.

€700

€200

€ 39,60 verkoop sap en confituur shelter bar4

bedrag
€500

€100

Facebook pagina

Inkomsten

herkomst

€ 39,60 verkoop sap en confituur jaarmarkt

bedrag

rukwerk allerlei

uur sappentrapper bar4 weekdag
ankoop telescopische steel en plukhulp
lyer 10.000 expl. toonmoment Shelter Bar4

iuur ladder plukmoment 2
luur sappentrapper jaarmarkt weekenddag

luur zaal 't Centrum uitwisselingsmoment
uur zaal *t Centrum vormingsmoment
uur ladder plukmoment 1

herkomst

Uitgaven

Kostenraming "Fier op Fruit van Hier"

Fier op fruit van hier (artikel 2640 actief)
1,3 miljard ton voedsel, of 40% van al het eten dat jaarlijks wordt geproduceerd, wordt verspild.
Tijdens de productie, bij distributie, en door de consument zelf. Duizelingwekkende cijfers dieje
moeilijk kan visualiseren. Metbehulp van wat suikerklontjes en wat rekenwerk krijg je een beeld van
de schaal van het probleem:
•

1 ton suiker is ongeveer 1,17m3 groot.

•
•
•

1,3 miljard ton suiker is dus circa 1,5 miljard m3 pgroot.
De grote piramide van Gizeh in Egypte meet 2,6 miljoen m3.
De jaarlijkse voedselverspilling komt dus overeen met 588 piramides van suiker.

588 piramides van suiker

Datde cijfers voor je ogen dansen is begrijpelijk. Het is dan ook een hallucinant beeld, die piramides.
Net als bij andere mondiale problemen krijg je er spontaan de neiging van je ogen te sluiten. Daarom
is het belangrijk te zoeken naar leuke en begrijpelijke manieren om ermee aan de slag te gaan. Liefst
in eigen buurt, en op een manier dat je het gevoel hebt dat je impact hebt. Want zeg nu: wie op zijn
eentje die 588 piramides te lijfzou gaan, zou niet minder dan een moderne Don Quichote zijn.
Om iets aan voedselverspilling te doen, en om mensen op buurtniveau op een leuke manier samen te

brengen, starten enkele Mortselse enthousiastelingen het project "Fier op Fruit van Hier".
Vaststelling: op openbaar domein staan er heel wat fruit-, notenbomen en andere eetbare planten.
Denk aan het Fort, de berm, of de talloze parkjes in Mortsel. Onze groendienst staat in voor het
onderhoud hiervan, maar oogst vanzelfsprekend geen fruit. Buiten de appel die door een enkeling
wordt opgeraapt, gaat al dit eten dus verloren. Met "Fier op Fruit van Hier" willen we al dit
potentieel gaan gebruiken, in plaats van het te laten hangen.
Zien, oordeien, plukken

We starten ons project met een fietstocht (14 juni - lOu, info: .-)uelens.steven(5)gmail.com).
Bedoeling is het Mortselse groen van dichtbij te gaan bekijken. We bezoeken een tiental locaties
waar fruitbomen staan. Met wat geluk leren we zo ook wat bij over vergeten eetbare planten. Op
basis van wat we tegenkomen maken we een "fruitkaart" van Mortsel, met daarop de locaties en de
fruitbomen die we daar vinden. Dit bepaalt de verdere timing: niet elke boom draagt immers op
hetzelfde moment vrucht.

Op het moment dat het pluktijd is, willen we mensen mobiliseren om er samen op uit te trekken. Om
te plukken, confituur en sap te maken, te proeven en vooral: te genieten. Tussen augustus en
november is het dus enkele keren alle hens aan dek om appels, peren, bramen, kersen en wie weet
wat aalbessen en kweeperen te plukken en te verwerken.
Je hebt zin om receptjes te delen, mee in bomen te klimmen of in de potten te roeren? Neem zeker

contact met ons op. En voor we het vergeten: gooi zeker geen confituurpotjes weg, ze kunnen nog
nuttigzijn!
Info: Steven Buelens - 0486/92.71.59 - Dueiens.steven(a>gmaii.cor

