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Maison verte et bleue Groen en blauw huis

IdentificatiE
Datum stichting vzw : 20 november 2012
Maatschappelijke zetel : Raadsplein n°1 - 1070 ANDERLECHT
Vestiging : Ketelstraat 1A - 1070 ANDERLECHT
Contact : 02 527 04 45 / 0484 11 93 56 / info@mvb.brussels
Afgevaardigde dagelijks bestuur : Carole SEGERS (tot 17/05), Hans Lucien Roosen (van 10/02 tot 30/08),
Koen DE LEEUW (vanaf 16/12/2020)
Het GBH is een paragemeentelijke vzw. De raad van bestuur is samengesteld met vertegenwoordigers
aangewezen door de gemeenteraad: Allan NEUZY, Voorzitter van de vzw, Pascale PANIS Vice-voorzitter,
Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN, Schatkistbewaarder, en raadsleden Mr. De Leener en Mevr. Emmery,
Cockshaw, Hardy. Het secretariaat wordt verzekerd door Marie-Hélène STEURS van de dienst Duurzame
Ontwikkeling van de gemeente Anderlecht. De Algemene Vergadering wordt gevormd door de leden van
de raad van bestuur en Mr. Philippe Voglaire.

ONZE FINANCIËLE STEUN

INLEIDENDE NotA
2020 was een bewogen jaar voor het Groen en blauw huis, enerzijds door heel wat veranderingen binnen de ploeg, anderzijds door de coronacrisis en de annulatie van een groot deel van
onze activiteiten.
Door deze context zal het verslag dat volgt, opgesteld in april 2021 door de nieuwe ploeg van
het Groen en blauw huis, beknopt en factueel zijn.
We willen onze tijd en onze energie graag gebruiken om naar de toekomst te kijken en oplossingen aan te reiken voor het bestendigen van de werking van de vzw, en het landelijke karakter
van Neerpede blijven ondersteunen aan de hand van de thema’s duurzame voeding en biodiversiteit.

2020 IN EEN PAAR CIJFERs
AnimatiEs

57 activitEITEN VOOr 516 personeN
282 kinderen en volwassenen
234 volwassenen
Recette van de animaties : 14 187€

Kosten animaties excl. personeel (materiaal) : 1 495€

Bezoldiging animaties (animaties door externen) : 3 728€

cham - moestuin

40 WERKMOMENTEN, VAN julI TOT dEcember
Ongeveer 15 vrijwilligers, 5 regellmatig
Abonnementen op groentemandjes vervangen door
verkopen op dinsdag en vrijdagnamiddag

35 Cham’hebdo - wekelijkse nieuwsbrieven verstuurd
Verkoop oogst ChAM : 4 599 €
Kosten animaties (materiaal) : 796 €

BOErenbruxselpaysans
Begeleiden commercialisering via KORTE KETEN 10
professionelen met regelmatig opvolging en ad hoc
(videocalls)
Einde van het luik advies rond VOEDSELVERWERKING
met het vertrek van Damien Poncelet begin februari

2 conferenties WINTERCyclUS 2019-20 - JUISTE PriJS :
workshops productiviteit/rendement en
voedselverwerking/korte ketens

5 seminaries AGROPOLIS met Metrolab : voorstellen
resultaten aan de stakeholders + debatten

Andere voorziene activiteiten (wintercyclus 20-21, weekend
champ’fair…) moesten geannuleerd worden
ALLE ACTIVITEITEN VAN BBP zijn gratis voor professionelen en voor groepen
die het project willen bezoeken

cOMmUNICATIe
webSITE : 10 474 bezoeken - BBP : 10 334 bezoeken
Newsletter : 950 abonnees (+15%)
Facebook : 2 178 volgers (+25%) - BBP : 1 569 volgers
(+62%)
Instagram : 320 inscrits (+60%) - BBP : 650 inscrits (+26%)

overzicht activiteiten gbh

A. eerste semester
De animaties konden normaal verlopen tot aan
de eerste quarantaine van maart. Vanaf dat
moment zijn alle animaties geannuleerd tot in
juli, met uitzondering van het onthaal van de
bezoekers aan de ChAM op dinsdag en vrijdag
van begin april. Eind juni volgden twee edities
van de “Zondag van de natuurvriend”.
BEHEERSDAG NATUURGEBIED (fEBRUARI)

1 werf van 3 uur
16 deelnemers
1 vrijwilliger van Natagora en 1 GBH
De beheersdagen in het natuurgebied “La
Roselière de Neerpede” met vrijwilligers worden
twee maal per jaar georganiseerd in september
en in februari. Ze zijn ook een gelegenheid voor
de deelnemers om informatie te verzamelen
over de omgeving en te begrijpen hoe je een
vochtige zone beheert.

naschoolse Animaties op
woensdagnamiddag (midden januari - begin
maart)

6 animaties
75 deelnemers
(69 kinderen 6 volwassenen)
schatten van de moestuin (februari)

3 animaties van 2u30 en 3 uur
33 kinderen en 6 volwassenen
1 animator/animatie
In onze moestuin ontvingen we 3 groepen
kinderen en animatoren van vzw Couleurs
Jeunes. We verkenden de agro-ecologische
methoden en planten, vergeten groenten en
maakten seizoenshapjes klaar. Ze maakten ook
zaadbommetjes om hun wijken wat groener te
maken.

B. TWEEDE semestEr
Een deel van de animaties, met name de
schoolanimaties, moesten geannuleerd worden
omwille van de coronacrisis en de interne
reorganisatie.
1. Animaties kinderen en volwassenen
1.1. Scholen
Alle schoolanimaties (13) zijn geannuleerd door
de coronoacrisis en verlet wegens ziektevan de
educatieve ploeg na de ontslagen.

We hadden 2 stages met 32 kinderen. De kinderen
en de animatrices doken samen onder in een
wereld waarin werkelijkheid en verbeelding
dooreenliepen. De kinderen verkenden gretig
het grondgebeid van Neerpede : hutten bouwen
in de bomen, vissen in de vijver, watervogels,
sprookjes en natuurverhalen, wandelingen in
Neerpede; koken op een vuurtje in de ChAM en
kleine recepten met wilde planten, bezoeken
aan de Luizenmolen en boeren zoals mevrouw
Heymans. De stages zijn een succes: de kinderen
zijn blij en ontdekken de schatten van Neerpede.
Meerdere kinderen komen nu al het derde jaar
op rij !

1.2. Naschoolse activiteiten

13 animaties voor 73 deelnemers
65 kinderen en 8 volwassenen
schatten van de moestuin (juli)

1 animatie van 3u
8 kinderen en 3 volwassenen
2 animatrices
Samen met vzw Le Caria proefden en kookten
we samen groenten op 2 juli. De kinderen waren
amper buitengeweest tijdens de quarantaine en
genoten van de ruimte in de ChAM.
SCHATTEN VAN DE MOESTUIN (septembEr)

1 animatie van 3 uur
6 kinderen et 2 volwassenen
1 animatrice/animatie
vzw Seuil (Etterbeek en Brussel) nam deel
aan deze actvitieit met tieners van 14 à
17 jaar in een crisissituatie, die afhaakten
van school, afkomstig uit allerlei Brusselse
schoolnetwerken. De activiteit beantwoordde
volledig aan de missie van de vzw, die jongeren
levenservaringen wil aanbieden om hen iets bij
te brengen.
ZOMERSTAGE Les Robinsons de Neerpede (juli
en augustus)

5 dagen animaties in juli,
5 dagen in augustus (10 x 7u animatie)
2x16 kinderen = 32 kinderen
2x2 animatrices

de mysterieuze wereld van de vijver
(augustus)

Animatie van 3 uur
7 kinderen en 2 volwassenen
2 animatrices
En cette fin de mois d’août, nous avons à nouveau
accueilli l’asbl Le Caria. Les kinderen sont partis
à la découverte des petites bêtes de la mare, de
leurs super pouvoirs et de leurs interactions au
sein de cet écosystème. Aucun d’entre eux n’avait
jamais eu l’occasion de pêcher et observer les
petites bêtes de la mare. Nous avons également
pu observer plusieurs grenouilles de près, ce qui
a été source de surexcitation!
Activiteiten parascolaires commune
d’Anderlecht (octobre)

1 animatie de 3 heures
(5 ont dû être annulées)
12 kinderen et 1 adulte
1 animatrice/animatie

De samenwerking met de gemeente werd
heropgestart in
oktober 2019 voor de
activiteiten op woensdagnamiddag. In februari
werd een overeenkomst opgesteld tot in 2022
voor 18 activiteiten per jaar voor 2 groepen
van 3 verschillende scholen die elk 3x per
schooljaar komen. Zo raken ze vertrouwd met
de omgeving en begrijpen ze de cycli van de
natuur. De animatrice haalt de kinderen af op
school, het traject tussen de school en Neerpede
maakt deel uit van de animatie. De thema’s zijn
seizoensgebonden.

workshops “wilde keuken”

De lenteworkshops Wilde keuken, geanimeerd
door Aline, moesten uitgesteld worden
naar de zomer omwille van de coronacrisis.
De workshops werden aangepast aan de
maatregelen met extra tafels buiten, zodat er
gekookt kon worden in kleine groepjes.
Dit jaar verlengden we de workshops van 4u
tut 4u30, wat meer tijd liet om in te gaan op
de planten en hun botanische informatie. Alle
workshops “Wilde keuken” worden gehouden
van 14u tot 18u30.
bezoeken projecten gbh en BBP

2 activiteiten : groep bakkers in opleiding
(31/08) en opleiding Rencontre des Continents
(07/10)
1 animatrice
9 + 22 deelnemers = 31
Ontdekking van het project achter het Groen en
blauw huis en de uitdagingen binnen een zone
als Neerpede, de laatste grote landbouwzone
in Brussel. Uiteenzetting over en ontdekken
van het project BoerenBruxselPaysan aan
de hand van de magnetische kaart over de
zone. bezoek aan de natuurtuin, de moestuin
Champ à Maille, RadisKale en Smala Farming.
De groep van Rencontre des Continents a
également eu hielp ook even mee op het veld
van RadisKale (pompoenpluk, schoonmaken
uien...).
2. Activiteiten volwassenen
bezoek moestuin en pluk op aanvraag voor
het “Collectif Ipé”

8 volwassenen en adolescenten en 2
begeleidsters
1 animatrice MVB
Het collectif Ipé wil een collectieve moestuin
lanceren in “Peterbos” en bracht een bezoek
aan de ChAM. Ontvangen door Aline, de boerin,
hebben ze het werk kunnen observeren en allerlei
vragen kunnen stellen over de technieken, de
instrumenten, de bodembedekking... Ze plukten
zelf hun groenten voor het slaatje ‘s middags.
Tijdens de namiddag lieten we hen wilgen- en
notentakken snoeien voor vlechtwerk in hun
eigen moestuin.

Animatie schatten van de moestuin en
wilde keuken (september)

3 uur animaties
15 vrouwen
2 animatrices
Eind september (30/09) ontvingen we een
groep van 15 vrouwen via vzw Vaartkapoen.
We praatten over hoe ze naar voedsel kijken
aan de hand van een spel met foto’s en lieten
hen groenten, ontdekken, plukken en proeven
in de moestuin, om er samen mee te koken.
Veel vrouwen hadden ervaring met landbouw
en deelden hun levenservaring, technieken,
kennis en anecdotes. De uitwisselingen waren
erg rijk. Ze vertrokken met wilde planten en
groenten om die thuis zelf klaar te maken.

Brede School Hartje Anderlecht
(oktober)

bezoek van 2 uur (ChAM + Ferme Heymans)
17 vrouwen
1 animatrice
Dit bezoek van de mama’s van twee
gemeentescholen uit het centrum van
Anderlecht, GBS Veeweide en Dertien, moest
in juni uitgesteld worden. De coördinatoren
van Brede School komen elk jaar langs met
nieuwe mensen. Voor heel wat mama’s uit
verschillende culturen was het hun eerste
ervaring met het platteland van Anderlecht.
Het bezoek aan de boerderij riep herinneringen
op aan hun kindertijd en de producten, vooral
de rauwe melk, gaf aanleiding tot reflecties
over lokale en gezonde voeding, in vergelijking
met wat je in supermarkten vindt.
3. Activiteiten groot publiek en gezinnen
Dimanche du Naturaliste - Zondag van de
natuurvrienden (septembEr en oktober)

2 wandelingen van 2 uur in het Frans
55 deelnemers (50 volwassenen, 5 kinderen)
1 natuurgids/wandeling

Deze natuurwandelingen met gediplomeerde
gidsen worden ongeveer 1x/maand gehouden.
De thema’s van het 2e semester 2020 waren:
spinnen, paddestoelen (ihkv de Brusselse
waterdagen). Een wandeling over Neerpede,
als een natuurlijke en landelijke zone met heel
wat uitdagingen, moest geannuleerd worden.
schatten van de moestuin (september)

1 atelier voor het hele gezin van 3 uur
8 deelnemers (6 kinderen, 2 volwassenen)
1 natuurgids/wandeling
Wat groeit er in de moestuin? Waar komt wat we
eten vandaan? De gezinnen ontdekten op een
speelse manier hoe belangrijk biodiversiteit
is in de moestuin: de wilde planten, de vijver
en zijn bewoners, de insecten... Het aantal
deelnemers moest beperkt worden en de
activiteit is aangepast om de sociale afstanden
in acht te kunnen nemen.

4. De ChAM
Rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen nodigden we iedereen uit
(gezinnen, wandelaars,...) om de moestuin te
bezoeken, het werk te observeren, vragen te
stellen, tuinadvies te vragen en tomatenplantjes,
groenten, klein fruit en kruiden te kopen. Zo zijn
de verkopen op het veld geevolueerd naar echte
sensibiliseringsmomenten.
We tellen:
onthaal van 213 volwassenen en 42 kinderen
71 bezoeken aan de moestuin
75 algemene informatie
31 uitdelen flyers, wandelkaarten, lijsten met
lokale producenten
6 gratis zaaikits van LB
12 tuiniervragen
133 verkopen van planten, groenten, klein fruit en
kruiden
Tussen juli en december 2020 zijn de wekelijkse
werkdagen terug op gang gekomen met de
gewoonlijke vrijwilligers, in beperkte groep:
op dinsdag van 13u tot 17u,
op vrijdag van 10u tot 19u
Op andere weekdagen en tijdens sommige
weekends hebben de gewoonlijke vrijwilligers
alleen gewerkt, om te grote aanwezigheid in
de moestuin te vermijden en de uitzonderlijke
droogte op te vangen.

Tijdens het hele tweede semester was de
moestuin open voor bezoekers en vrijwilligers,
met respect voor de maatregelen. Zo mochten
we ontvangen:
- 15 vrijwilligers (waarvan er vijf regelmatig
komen) namen deel aan 40 werkdagen (dagen
waarop vrijwilligers alleen langskwamen
om water te geven niet meegerekend). De
personen die doorverwezen werden door
zorgcentra konden niet langskomen tijdens
deze periode.
-de veiligheidsmaatregelen lieten ons niet toe
om groepen vrijwilligers te ontvangen (Les
Petits Riens kon dit jaar niet terugkomen).
Het publiek komt van zowat overal in Brussel,
zo’n 90% van de bezoekers woont in Anderlecht.
De ChAM is een multifonctionele ruimte die een
hele serie maatschappelijke diensten levert.
Bovenop de animaties ontvangt de moestuin
vrijwilligers van alle horizonten op een zeer
inclusieve manier voor allerlei klusjes: mensen
die niet op de arbeidsmarkt ingeschreven zijn,
langdurig zieken, personen die zich beroepsmatig
heroriënteren, in burn-out zijn of op pensioen,
werklozen, pas afgestudeerden, vrijwillgers van
de Samenlevingsdienst (1 meisje tijdens het
1e semester van 2020), maar ook personen die
doorverwezen werden door allerlei instanties:
alfabetisering, strijd tegen verslaving, geestelijke
geondheid, insertie,…

overzicht BBP
begeleiden commercialisering via korte ketens
 Door corona moesten de afspraken voor
de individuele begeleiding voor de testsite
herbekeken worden: wie dat wou kreeg
begeleiding op afstand (via videoconferentie)
op basis van ad hoc-vragen. GBH/DDH/Credal/
LB organiseerden een individuele evaluatie op
afstand in december 2020/januari 2021.
 Steun aan het opzetten van collectieve
commercialisering aan de testsite: een
collectieve groentemarkt binnen het project
Chant des cailles en openen nieuwe contacten
(coöperatieve
winkel
Wandercoop
en
distributeur Bioceno) - operationeel in 2021.
 Steun
aan
een
nieuwe
vorm
van
commercialisering voor de ChAM (onderzoek
kanalen, organisatie verkoopdagen, affiches,
occasionele aanwezigheid bij de verkoop).
 Annulatie wintercyclus 2020 (thematische
evenementen-discussies/opleidingen
voor
stadslandbouwprojecten).

SENSIBIlisering
 Bezoek leerling-bakkers van de Mission
locale van Elsene (9 deelnemers).
 Natuurwandeling over de uitdagingen op het
vlak van landbouw en biodiversiteit voor het
collectief van de Champ du Chaudron (13
deelnemers).
 Animatie in de moestuin, vrouwen in
alfabetisering (12 deelnemers).

 Weinig netwerkmomenten mogelijk met
potentiële projecten en economische spelers.

 Bezoek van groep Rencontre des continents
in opleiding (22 deelnemers).

 Amorçage d’une dynamique collective autour
des tisanières bruxelloises mais à ce stade, la
sauce ne prend pas.

 WE Champ’Fair: alleen de dag rond Korte
ketens op het veld van N. Van den Abeele in
La Hulpe is kunnen doorgaan (die dag was in
principe gekoppeld aan andere evenementen
in Anderlecht).

 Opstarten ‘technische fiches’ als instrument
voor de bestendiging van de kennis met
betrekking tot stadslandbouw.

Annuleringen
 Gezinsactiviteit : “Les Moutons Bruxellois”
- WEERSOMSTANDIGHEDEN
 WE Champ’Fair: fietstocht langs
stadslandbouw met Provélo
- ONTSLAG
 Animatie in de moestuin x2 - CORONA

CommunicatiE
Communicatie
 Einde van het project BBP : organisatie
AGROPOLIS, een cyclus van 5 seminaries
ism Metrolab. Voorstellen resultaten aan
stakeholders + debatten. Schriftelijke neerslag
in een publicatie tijdens de 2e helft van 2021.
 Com oproep Zavelenberg : vestiging van een
schaapherder.
 Com oproep Jette: vestiging van een of meerdere
tuinbouw-/tisanerieprojecten.
 Com oproep landbouwtestsite 2021: 1 plaats
voor een nieuw testproject.
 Com oproep Ketelhoeve.
 Com Coin des Champs - Graines de Paysans.
 Com week van de fairtrade.

Verbindingspersoon pers
 Reportage Les Ambassadeurs - Bruxelles au
vert (https://www.rtbf.be/auvio/detail_lesambassadeurs?id=2689273)
 Impossible cities - opnames vooer een
toekomstige Portugese documentaire
 Reportage Green Trip (Europese Commissie,
directoraat-generaal voor Regionaal beleid
en stadsontwikkeling)
 Reportage Archi’urbain over de Ketelhoeve.
Verbindingspersoon pro
 Organiseren serie ontmoetingen tussen
lokale producenten en wAnderCoop, een
nieuwe coöperatieve winkel in Anderlecht.

OVERZICHT communicatie
Eén persoon binnen de ploeg is verantwoordelijk voor de communicatie van BoerenBruxselPaysans
- als een van de zes partners van dit project, en in mindere mate van de algemene communicatie van
onze vzw.
 Communicatie & promotie van de activiteiten  Communicatiecampagne met zomerkalender
van het GBH,
voor heel Neerpede: Anderlecht Campagne.
 Inhoud website: toevoegen sites met belang  Update catalogus aanbod schoolgroepen en
op het vlak van biodiversiteit en update fiches
volwassenen,
lokale boeren,
 Com quarantaine: rond lokale producenten,en
 Nieuwe aanpak verkoop in de ChAM promoten,
voorstellen voor DIY-thuisactiviteiten.
zeil voor de poort, flyer, sociale media,
 Pers: groot artikel in Le Soir, zomerwandeling in
Neerpede.

BIENVENUE AU ChAM
POUR VISITER LE POTAGER
et acheter des légumes,
des fruits et des
aromatiques.

EN SAVOIR PLUS
MEER WETEN
www.mvb.brussels

JUILLET JULI
SA 11 JUIL 2020 ZA 11 JUL 2020
MAISON VERTE ET BLEUE
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CUISINE SAUVAGE WILDE ZOMERD’ÉTÉ KEUKEN (FR)
Atelier pour adultes Atelier voor volwassenen

DI 12 JUIL & ZO 12 JUL &
SA 26 SEPT 2020 ZA 26 SEP 2020
CHAMP DU CHAUDRON

CHAMP DU CHAUDRON

BRASSAGE DE BIÈRE BIERBROUWEN (FR)
Formation jour Opleiding

DI 12 JUIL 2020 ZO 12 JUL 2020
LUIZENMOLEN

LUIZENMOLEN

VISITE DU MOULIN MOLENBEZOEK (NL/FR)
Visite guidée Geleid bezoek

DI 19 JUIL 2020 ZO 19 JUL 2020
CCN VOGELZANG CBN

CCN VOGELZANG CBN

LES OISEAUX ET DE VOGELS EN
LES ARBRES DE BOMEN (FR)
Balade nature Geleid bezoek
HIERBA BUENA

LE CHAMP-À-MAILLES
Le potager éducatif et participatif
de la Maison verte et bleue.
rue de Neerpede, à côté du 874
1070 Anderlecht

MARDI

13:30 - 18:00

Atelier pour adultes Atelier voor volwassene

SA 25 JUIL 2020 ZA 25 JUL 2020
CHAMP DU CHAUDRON

CHAMP DU CHAUDRON

LACTOFERMENTATION LACTOFERMENTATIE (FR)
Atelier pour adultes Atelier voor volwassenen

DI 26 JUIL 2020 ZO 26 JUL 2020
LUIZENMOLEN

LUIZENMOLEN

VISITE DU MOULIN MOLENBEZOEK (FR/NL)
Visite guidée Geleid bezoek

VENDREDI
10:00 - 18:30

AOÛT AUGUSTUS
SA 1 AOÛT 2020 ZA 1 AUG 2020
MAISON VERTE ET BLEUE

GROEN EN BLAUW HUIS

CUISINE SAUVAGE WILDE ZOMERD’ÉTÉ KEUKEN (FR)
Atelier pour adultes Atelier pour adultes

de mi-mai à mi-décembre
home mvb.brussels

HIERBA BUENA

HERBORISTERIE : KRUIDKUNDE: VETTE
MACERATS HUILEUX PLANTOLIE (FR)

DI 2 AOÛT 2020 ZO 2 AUG 2020

� maisonverteetbleue

凌 maisonverteetbleue

 Contact : rue du Chaudron, 1A (Anderlecht) � +32 2 527 04 45

 cham@mvb.brussels

CCN VOGELZANG CBN

CCN VOGELZANG CBN

NOS PAPILLONS ONZE DAGDE JOUR VLINDERS (FR)
Balade nature Natuurwandeling
HIERBA BUENA

HIERBA BUENA

HERBORISTERIE : KRUIDKUNDE: SIROOP
SIROPS DE PLANTES VAN PLANTEN (FR)
Atelier pour adultes Atelier voor volwassenen

ÉCOLES
PRIMAIRES
ANIMATIONS 2020 - 2021

QUI SOMMES-NOUS?
Née en 2012, la Maison verte et bleue (MVB) encourage, en collaboration
avec la Commune d’Anderlecht, la préservation de la vocation rurale
de NEERPEDE, dernière grande zone rurale de Bruxelles.
La Maison verte et bleue sensibilise aux enjeux liés à l’ALIMENTATION
DURABLE et à la préservation de la BIODIVERSITÉ.
Nous organisons des balades, des ateliers, des chantiers au potager
et des cycles d’animations pour différents publics : écoles, familles,
enfants, adultes et associations.
Nos animations ont principalement lieu à l’extérieur. Nous disposons
d’un jardin labellisé Réseau Nature, de notre potager (ChAM),
d’un petit bois, d’une réserve naturelle, ainsi que de la possibilité
de profiter des étangs du parc de la Pede et de toute la campagne
environnante.

INSCRIPTIONS

GROUPES
D’ADULTES
BALADES & ATELIERS 2020 - 2021

DI 9 AOÛT 2020 ZO 9 AUG 2020
LUIZENMOLEN

HIERBA BUENA

Visite guidée Geleid bezoek
HIERBA BUENA

HIERBA BUENA

SEPTEMBRE SEPTEMBER

Atelier pour adultes Atelier voor volwassenen

ME 12 - VE 14 WO 12 - VR 14
AOÛT 2020 AUG 2020
CHAMP DU CHAUDRON

CHAMP DU CHAUDRON

STAGE D’ÉTÉ #1 ZOMERSTAGE #1 (FR)
Stage pour enfants Stage voor kinderen
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SA 19 SEPT 2020 ZA 19 SEP 2020

Balade nature Natuurwandeling

CHAMP DU CHAUDRON

RECHERCHE STAGE LICHAAMSCORPORELLE ET ONDERZOEK EN
CRÉATION VOCALE STEMCREATIE (FR)

DI 20 SEPT 2020 ZO 20 SEP 2020
CHAMP DU CHAUDRON

Atelier pour adultes Atelier voor volwassenen

CHAMP DU CHAUDRON

TOILETTES SÈCHES DROGE TOILETTEN &
ET COMPOSTAGE COMPOST (FR)
Atelier pour adultes Atelier voor volwassen

DI 23 AOÛT 2020 ZO 23 AUG 2020

SA 26 SEPT 2020 ZA 26 SEP 2020

HIERBA BUENA

IMPRESSIONS DRUKKEN MET PLANTEN
VÉGÉTALES (FR)
Atelier pour adultes Atelier voor volwassenen

ME 26 - VE 28 WO 26 - VR 28
AOÛT 2020 AUG 2020
CHAMP DU CHAUDRON

CHAMP DU CHAUDRON

VISITE AU CHAMP
DU CHAUDRON +
PROJECTION &
DEBAT : MINGA

CHAMP DU CHAUDRON

BEZOEK CHAMP
DU CHAUDRON +
PROJECTIE DEBAT :
MINGA (FR)

DI 27 SEPT 2020 ZO 27 SEP 2020
MAISON VERTE ET BLEUE

STAGE D’ÉTÉ #2 ZOMERSTAGE #2

GROEN EN BLAUW HUIS

LES MAL-AIMÉS KNEUSJES VAN
DU JARDIN : LES ONZE TUIN: DE
ARAIGNÉES SPINNEN

Stage pour enfants Stage voor kinderen

JE 27 AOÛT 2020 DO 27 AUG 2020
GROEN EN BLAUW HUIS

CUISINE SAUVAGE WILDE ZOMERD’ÉTÉ KEUKEN (FR)

Balade nature Natuurwandeling
CCN VOGELZANG CBN

CCN VOGELZANG CBN

LES FRUITS ET HET FRUIT EN
LES GRAINES HET GRAAN

Atelier pour adultes Atelier pour adultes

SA 29 AOÛT 2020 ZA 29 AUG 2020

Balade nature Natuurwandeling

CHAMP DU CHAUDRON

LACTOFERMENTATION LACTOFERMENTATIE (FR)
Atelier pour adultes Atelier voor volwassenen

SECONDAIRES

CCN VOGELZANG CBN

PASSAGE DES DOORREIS VAN DE
OISEAUX MIGRATEURS TREKVOGELS (FR)

VE 21 - DI 23 VR 21 - ZO 23
AOÛT 2020 AUG 2020

CHAMP DU CHAUDRON

LUIZENMOLEN

Visite guidée Geleid bezoek

CCN VOGELZANG CBN

Balade nature Natuurwandeling

MAISON VERTE ET BLEUE

LUIZENMOLEN

VISITE DU MOULIN MOLENBEZOEK (NL/FR)

CCN VOGELZANG CBN

LE MONDE INLEIDING TOT DE
DES INSECTES INSECTEN (FR)

CHAMP DU CHAUDRON

GROEN EN BLAUW HUIS

RICHESSES SCHATTEN VAN DE
DU POTAGER MOESTUIN (FR)
Atelier familles Gezinsatelier

DI 16 AOÛT 2020 ZO 16 AUG 2020

HIERBA BUENA

Balade nature Natuurwandeling

DI 13 SEPT 2020 ZO 13 SEP 2020

Atelier pour adultes Atelier voor volwassenen

CHAMP DU CHAUDRON

CCN VOGELZANG CBN

NOS AMIES LES ONZE VRIENDEN DE
ARAIGNÉES SPINNEN (FR)

MAISON VERTE ET BLEUE

CUISINE SAUVAGE WILDE ZOMERD’ÉTÉ KEUKEN (FR)

CCN VOGELZANG CBN

DI 6 SEPT 2020 ZO 6 SEP 2020
CCN VOGELZANG CBN

JE 13 AOÛT 2020 DO 13 AUG 2020
MAISON VERTE ET BLEUE

HIERBA BUENA

COSMÉTIQUE COSMETICA (FR)
Atelier pour adultes Atelier voor volwassenen

TEINTURE VÉGÉTALE PLANTVERF (FR)

ÉCOLES
ANIMATIONS 2020 - 2021

DI 30 AOÛT 2020 ZO 30 AUGUSTUS 2020

LUIZENMOLEN

VISITE DU MOULIN MOLENBEZOEK (NL/FR)

LUIZENMOLEN

LUIZENMOLEN

VISITE DU MOULIN MOLENBEZOEK (NL/FR)
Visite guidée Geleid bezoek

QUI SOMMES-NOUS?
Née en 2012, la Maison verte et bleue (MVB) encourage, en collaboration
avec la Commune d’Anderlecht, la préservation de la vocation rurale
de NEERPEDE, dernière grande zone rurale de Bruxelles.
La Maison verte et bleue sensibilise aux enjeux liés à l’ALIMENTATION
DURABLE et à la préservation de la BIODIVERSITÉ.
Nous organisons des balades, des ateliers, des chantiers au potager
et des cycles d’animations pour différents publics : écoles, familles,
enfants, adultes et associations.
Nos animations ont principalement lieu à l’extérieur. Nous disposons
d’un jardin labellisé Réseau Nature, de notre potager (ChAM),
d’un petit bois, d’une réserve naturelle, ainsi que de la possibilité
de profiter des étangs du parc de la Pede et de toute la campagne
environnante.

INSCRIPTIONS

Cliquez ici pour réserver une animation
ou surfez vers www.mvb.brussels

Cliquez ici pour réserver une animation
ou surfez vers www.maisonverteetbleue.be

Infos supplémentaires : Aude Jacomet
02 / 527 04 45 - education.mvb@gmail.com

Infos supplémentaires : Aude Jacomet
02 / 527 04 45 - education.mvb@gmail.com

Si le prix est un frein, contactez-nous.

Si le prix est un frein, contactez-nous.

QUI SOMMES-NOUS?
Née en 2012, la Maison verte et bleue (MVB) encourage,
en collaboration avec la Commune d’Anderlecht, la
préservation de la vocation rurale de NEERPEDE, dernière
grande zone agricole de Bruxelles.
La Maison verte et bleue sensibilise aux enjeux liés à
l’ALIMENTATION DURABLE et à la préservation de la
BIODIVERSITÉ.
Nous organisons des balades, des ateliers, des chantiers au
potager et des cycles d’animations pour différents publics :
écoles, familles, enfants, adultes et associations.
Nos animations ont principalement lieu à l’extérieur.
Nous disposons d’un jardin labellisé Réseau Nature, de
notre potager (ChAM), d’un petit bois et d’une réserve
naturelle, ainsi que de la possibilité de profiter des étangs
du parc de la Pede et de toute la campagne environnante.

INSCRIPTIONS
Cliquez ici pour réserver une animation ou
surfez vers www.mvb.brussels
Infos supplémentaires : education.mvb@gmail.com / 02 527 04 45
* Vous pouvez contribuer à notre asbl en payant le prix de soutien *. Ce prix permet
d’offrir nos activités à des publics disposant d’un plus petit budget que le vôtre.

PerspectiEveN 2021
Sinds Pasen 2021 werkt de nieuwe ploeg aan het ontwikkelen van een nieuwe dynamiek voor het Groen en blauw huis. We hebben een aantal werkassen vastgelegd
voor de komende jaren:
 animaties met externe dienstverleners
 evenementen voor een professioneel publiek om het BBP-project af te sluiten in
de herfst van 2021
 zoektocht naar subsidies om de activiteit van de vzw te bestendigen na het einde
van het EFRO-project BoerenBruxellesPaysans
 zoektocht naar nieuwe partners
 evolutie naar een centrale rol in de communicatie over alles wat zich afspeelt in
Neerpede
 een publiek toeleiden (naar Neerpede) van andere wijken in Anderlecht adhv
participatieve projecten

LEXICON
 BBP - BruxellesBoerenPaysans
 LB - Leefmilieu Brussel
 ChAM - Champs à Mailles
 DDH - vzw début des haricots
 GBH - Groen en blauw huis vzw
 EFRO - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

