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IDENTIFICATIE VAN DE VZW
Datum stichting vzw : 20 november 2012
Maatschappelijke zetel : Raadsplein n°1 - 1070 ANDERLECHT
Vestiging : Ketelstraat 1A - 1070 ANDERLECHT
Contact : 02 527 04 45 / 0477 69 83 99 / coordination@mvb.brussels
Afgevaardigde dagelijks bestuur : 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, waarvan ten minste één vertegenwoordiger van de oppositie: Allan
NEUZY, Voorzitter van de vzw, Pascale PANIS Vice-voorzitter, , en raadsleden Mr VAN GOIDSENHOVEN
vervangen door mevrouw CASSART, mevrouw EMMERY vervangen door mevrouw VAN ASSCHE, Mr. DE
LEENER, VOGLAIRE en Mevr. COCKSHAW, HARDY. De Algemene Vergadering wordt gevormd door de leden
van de raad van bestuur en Mevr. EMMERY.
Het secretariaat wordt verzekerd door Marie-Hélène STEURS van de dienst Duurzame Ontwikkeling van de
gemeente Anderlecht.

ONZE FINANCIËLE STEUN

INLEIDING
Het jaar 2021 was een jaar van transitie voor MVB. Verschillende subsidie lijnen kwamen deels of
volledig ten einde, wat gepaard ging met het afvloeien van personeel. Er werd gekozen om in het jaar
2021, wat ook nog een corona jaar was, om zich financieel voorzichtig te positioneren. Deze
voorzichtigheid draagt er ook toe bij dat de vzw financieel gezond is en zo de toekomst met open vizier
kan benaderd worden en de lopende projecten (voorlopig) niet precair zijn.
Zo werd 2021 een jaar waarbinnen de overblijvende ploeg op zoek ging naar een nieuw elan,
waarbinnen de kiemen werden gelegd voor nieuwe initiatieven en dossiers. Er werd gezocht naar een
geïntegreerd kader waarbinnen de verschillende initiatieven konden worden ingepast. De linken tussen
de verschillende projecten worden bewaakt om het Groen en blauw huis als een totaalproject naar
voren te kunnen schuiven. De initiële doelen van de organisatie blijven behouden, maar in de
ontwikkeling van projecten komen sociale inbedding, verbinding met andere wijken van Anderlecht met
Neerpede rond het thema van duurzame voeding, biodiversiteit en welzijn. In de nieuwe projecten wordt
de filosofie van de Permacultuur steeds geïntegreerd.

In 2021 is de periode waarin activiteiten op een min of meer comfortabele manier konden georganiseerd
worden gelimiteerd van 8 mei tot 29 oktober. De sanitaire regels wijzigden voortdurend, maar binnen
deze wijzigende omstandigheden, zijn we er toch in geslaagd om een hele resem aan activiteiten te
verwezenlijken en een pad te effenen voor de toekomst.

I. ANIMATIEWERKING
A. Wandelingen
Een van de missies van Het Groen en blauw Huis is het laten ontdekken
van het grondgebied van Neerpede met een oog van biodiversiteit,
duurzame voeding en stadslandbouw.
Omdat we door de Covid in het eerste deel van het jaar geen
groepsactiviteiten konden organiseren, hebben we besloten autonome
wandelingen te ontwikkelen via een hedendaags systeem; spelapplicaties
op smartphones en tablets.
Toen de Covid afnam, hebben we de begeleide wandelingen opnieuw
gelanceerd, terwijl we de autonome wandelingen in ons aanbod
behielden.
1. Autonome wandelingen Totemus : “Brusselse Kost, tussen
stad en platteland”
Het Groen en blauw huis ontwikkelde een schattenjacht die te ontdekken
valt via de applicatie van TOTEMUS. Tijdens deze schattenjacht word je
meegenomen doorheen het landschap van Neerpede. De biodiversiteit,
stadslandbouw en de geschiedenis van Neerpede komen aan bod.
Totemus-schattenjachten zijn half speurtocht en half geocaching.
Dankzij een subsidie van Visit Brussels hebben we dit pad kunnen
ontwikkelen en het onderhoud ervan kunnen plannen voor 2 jaar (tot
1/10/2023).
Aan de hand van vragen neemt dit parcours u mee door het platteland van
Neerpede, met aandacht voor biodiversiteit, stadslandbouw en de
ontdekking van lokale producenten (Champ du Chaudron, Smala Farming,
Radiskale, Hierba Buena, Les Simples Magiques de Bruxelles Ma Belle,
Fruit Time, Ferme Heymans, Cham).
De volledig gratis applicatie is 365 dagen per jaar toegankelijk en stelt
families en vrienden van alle generaties in staat om een originele en
onvergetelijke ervaring te beleven in het uitzonderlijke gebied van
Neerpede.
Opstart : 1/10/2021

Aantal deelnemers 1/10 - 31/12/21: 554 personen, voornamelijk
Franstaligen.
Herkomst: +/- 25% uit Ukkel, Anderlecht, Vorst, de rest verdeeld over
andere Brusselse gemeenten, de rand en Wallonië.

2. Teambuilding en spel voor grote groepen I-challenge : “Op
pad met Freddy”
Een ander concept dat werd ontwikkeld is deze I-challenge. Deze formule
is meer aangepast voor Teambuildings en groepen. Het spel nodigt uit om
Neerpede op een totaal andere manier te leren kennen. Freddy, de
absurde kabouter-op-grote-mensen-maat leidt verschillende groepen
rond in Neerpede.
De groep moet zich in subgroepen verdelen en elke groep krijgt een tablet
waarop ze Freddy de dwerg door Neerpede zullen volgen.
Tijdens het parcours door Neerpede krijgen de deelnemers allerhande
vragen, moeten er de gekste selfies genomen worden, een boodschap
ingesproken of een liedje gezongen! Door het meer competitieve karakter
tussen de verschillende groepen wordt er aan teamspirit gewerkt. Dit spel
is op aanvraag (betalend) toegankelijk en wordt begeleid door het team
van I-challenge die ook in de nodige tablets voorziet.
In 2021 hebben wij deze formule als volgt voorgesteld:
Teambuildings: Actiris (1/10 - 12 deelnemers); Escale du Nord asbl
(september - 19 deelnemers)
Publieksrally in het kader van Nourrir Bruxelles: 35 deelnemers
De feedback van de deelnemers was zeer positief, vooral voor de publieke
rally (de grote groep versterkte de "goede sfeer").
.

3. Dimanches des Naturalistes
Op bepaalde zondagen tonen gediplomeerde natuurgidsen u de schatten
van het Neerpedegebied. Het trefpunt is om 14.00 uur, de wandeling duurt
tot ongeveer 16.00 uur. In 2021 werden de thema's water in Neerpede, de
geschiedenis van het landschap van Neerpede en de natuurlijke
bestuivers besproken.
> 20/6: Bestuivers (Inès Trépant)
> 14/11 en 19/12: Water in Neerpede (Michel Bocquet)
4. Balades remuantes
Een actieve wandeling is een gelegenheid om fysiek te bewegen, maar
ook om met anderen te discussiëren over kwesties in verband met
duurzaam voedsel en om een producent te ontmoeten die de uitdagingen
van het vak dagelijks onder ogen ziet. Een nieuw concept waarbij een
natuurwandeling/verkenning van Neerpede (ongeveer 4 km) wordt
gecombineerd met een discussie/reflectie, gevolgd door een ontmoeting
met een tuinder.
De wandeling wordt geleid door Christine Englebert die, in het licht van de
collectieve bespiegelingen die zij in de groep teweegbrengt en hen
tenslotte meeneemt naar de producent om een getuigenis te horen van
een persoon wiens werk het is.
Thema's 2021:
Brussel voeden door groenten te produceren, is dat een job voor de
toekomst? // Ontmoeting met Abdullah van de Espace Test Agricole
(2/10/22) en Jérôme Lambert (29/9/22)
Wat als Amazon biologische groenten zou aanbieden? Zou dat niet leuk
zijn? Eén klik en we redden de planeet? // Ontmoeting met Valérie Ponlot
van de Espace-test Agricole (3/7/22)
Waarom moet ik de hele dag achter mijn PC blijven? Wat een droombaan
hebben deze tuinders die de hele dag buiten kunnen werken! //
Ontmoeting met Zofia Zaniewski van Smala Farming (3/7/22 + oktober
2022)

Voor het grote publiek (27 deelnemers)
> Wandeling op 3/7/22 :
10.00 - 13.00 uur: "Amazone" > 8 personen (voor 11 ingeschrevenen) ontmoeting met Valérie Ponlot van ETA
14-17H : "Buiten" > 6 personen (voor 8 ingeschreven) - ontmoeting met
Zofia Zaniewski van Smala Farming
> Stroll on 2/10 - Feeding Brussels :
10-13H: "Métier" 13 ingeschreven en aanwezig - ontmoeting met Abdullah
en mogelijke follow-up van het open huis van de ETA in het kader van
Nourrir Bruxelles.
Reeds samengestelde groepen: (totaal aantal deelnemers: 25 personen)
29 september "Métier": Mission Locale XL met een groep leerling-bakkers
+/- 15 personen / ontmoeting met Jérôme Lambert van de ETA
Oktober "Buiten": Groep senioren van de gemeente Anderlecht. +/- 10
personen / ontmoeting met Zofia Zaniewski van Smala Farming.

B. Kinderwerking
1. Vakantiestages voor kinderen
Het GBH organiseerde dit jaar 3 cursussen: 2 weken in de zomer en voor de
eerste keer cursussen tijdens de paasvakantie. De kinderen genoten van het
ontdekken en beleven van de omgeving van Neerpede: boomhutten, vissen
in de vijver, watervogels, natuurverhalen, wandelingen in Neerpede, koken
op het ChAM-vuur en recepten met wilde planten, bezoeken aan de
Luizenmolen en lokale producenten zoals de boerderij van Heymans. Deze
cursussen zijn een groot succes, de kinderen glimlachen tot over hun oren,
ontdekken en verwonderen zich over de rijkdom van Neerpede.
In 2021 werden de stages allemaal begeleid door onze freelance animatrice
Nathalie Gillet.
Elke cursus heeft een maximum van 12 kinderen.
Kalender:
Pasen: 6-9/4/21
Zomer: 5-9/7/21 + 12-16/7/21

2. Extra-scolaire
De samenwerking met de gemeente is in oktober 2019 opnieuw opgestart
voor de woensdagnamiddag activiteiten. In februari werd een
overeenkomst gesloten tot 2022 voor 18 activiteiten per jaar voor 2
groepen van 3 verschillende scholen, die elk 3 keer tijdens het schooljaar
komen, waardoor men vertrouwd kan raken met de omgeving en de cycli
van de natuur beter kan begrijpen. Deze activiteiten waren lange tijd
afgelast vanwege de COVID. In 2021 konden we ze hervatten. De
activiteitenbegeleider haalt de kinderen op bij school en neemt ze mee op
een natuur- en duurzame voeding activiteit, inclusief de tocht naar
Neerpede en terug. De thema's zijn seizoensgebonden.
Ook deze animaties worden verzorgd door onze freelance animatrice
Nathalie Gillet.

C. Cyclussen van workshops
Om duurzame projecten in Neerpede te ondersteunen, heeft het Groen en
blauw huis een kader opgezet om activiteiten te kunnen voorstellen. Het
groen en blauw huis ondersteunt de projectleider bij de creatie van de
activiteit, zorgt voor de administratieve opvolging (inschrijving, betaling) en
de communicatie van de activiteit. Zo zijn we in 2021 begonnen met
verschillende cyclussen van workshop formules.
1. Cycle Sorcière
Virginie, een kruidendokter uit Anderlecht met haar project Les Simples
Magiques de Bruxelles Ma Belle en een zeer sympathieke "heks" in haar
vrije tijd. Ze laat ons samen met haar collega Christine van het Groen en
blauw huis, de rituelen zien die in vele culturen worden gevierd bij de
overgang van elk seizoen en nodigt ons uit voor een wilde wandeling om
de seizoensplanten en hun weldaden te ontdekken.
Zomer 21 juni: 11 ingeschreven (8 aanwezig)
Herfst 23 september: 15 ingeschreven (13 aanwezig)
Samhain / Heksennieuwjaar 31 oktober: 18 geregistreerde (13 aanwezig)
2. Cycle Cacao
De aanwezigheid in Brussel van een Ivoriaanse cacaoproducent bracht ons
op het idee om twee workshops te organiseren om cacao van de boom tot
de reep te ontdekken tijdens de eindejaarsperiode waarin chocolade volop

aanwezig is op onze borden. Deze organisatie werd enigszins verstoord
door de Covid-regels, die lange tijd twijfel liet bestaan voordat wij echt
konden bevestigen. De groep werd beperkt en de Covid-regels werden in
acht genomen.
Deze activiteit maakt ook deel uit van een educatieve aanpak om mensen
bewuster te maken van duurzame voedsel kwesties.
Twee weken na elkaar werden twee verschillende en elkaar aanvullende
workshops georganiseerd, gericht op tieners/volwassenen.
● Chocolade: Culinaire ontdekkingen met rauwe cacao (met Valérie
Fresnel) & Workshop-ontmoeting met Djaki, cacaoproducent uit
Ivoorkust => 7 ingeschreven (6 aanwezig)
● Secrets de pralines: workshop praliné maken met Do, chocolatier &
ontmoeting met Djaki, cacaoproducent uit Ivoorkust => 5
ingeschreven (5 aanwezig)
De deelnemers waren zeer tevreden over deze ontdekking en over de
organisatie van de workshop, die zowel inhoud als kookkunst
combineerde.
Deze proef maakt deel uit van een bredere wens om kookworkshops te
organiseren, die "roerende keuken" zouden kunnen worden genoemd,
waarin culinaire praktijk wordt gecombineerd met maatschappelijke
reflectie over duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

II. PROJECTWERKING
A. BBP (BoerenBruxselPaysans) (meer info verderop)
1. Evenement Brusselse Kost
Het groen en blauw huis was nauw betrokken bij de organisatie van het
Brusselse Kost festival en ontwikkelde een speciale "Neerpede" week in
samenwerking met de andere BBP partners (2 tot 9/10/21).
Hoofdactiviteiten:
● Opening in het Publiekstheater en voorstelling van ons programma
in Neerpede (16/9)
● Ontroerende wandeling "Brussel voeden is een job" (2/10)
● BBP party bij Espace Test (2/10)
● AU projecten fietstocht in Brussel (6/10 maar afgelast wegens
regenachtig weer)
● Nimaculteurs tafel met Julie Hermesse, antropologe UCL, in het
Neerhof (6/10)
● Algemene publieksbijeenkomst met I-Challenge (9/10)
2. Het ontvangen van groepen: Partnerschap met Rencontre
des Continents & 'wandelingen'-tool (Totemus en ichallenge)
● 2 dagen (juni en september) met de groepen van Rencontres des
Continents in het kader van hun opleiding Hêtre en Cyprès.
● Receptie in Het groen en blauw huis, presentatie van BBP en de
uitdagingen van stadslandbouw in Neerpede.
● De i-challenge en de Totemus-tools (zie hierboven) zijn ontwikkeld
om meer bekendheid te geven aan duurzaam voedsel en
stadslandbouw en om BBP-projectleiders in het zonnetje te zetten.
3. Agropolis
In het kader van een project onder leiding van MetroLab zijn in 2020
diverse seminaries georganiseerd over verschillende thema's rond
stadslandbouw. In 2021 werd hierover een boek gepubliceerd. Het groen
en blauw huis heeft geholpen bij de redactie van het boek, de
communicatie en de visuele illustratie van de verschillende hoofdstukken.

B. Permacham
Na het vertrek van de begeleidster van de CHAM in februari 2021 hebben
een aantal vrijwilligers even overgenomen om de plaats levendig te
houden, met gedeeltelijke hulp van de Champ du Chaudron.
Tegelijkertijd heeft het interne team van het MVB hard gewerkt om de
financiële middelen te vinden om dit project te steunen en nieuw leven in
te blazen. Zo werd een nieuw project en een nieuwe visie voor de Cham
geboren: de PermaCham.
De approach van het project vertrekt van een groepsdenken waarin de
mens en de ontwikkeling en versterking van een diverse groep centraal
staat. Naar analogie van de permacultuur wordt er gekeken hoe de
verschillende personen van de groep elkaar op een positieve manier
kunnen beïnvloeden. Dit kan enerzijds door het positieve te benadrukken ,
maar ook door het negatieve te evacueren. Handleiding daarbij zijn de
twaalf principes van de Permacultuur en de voordelen die Companion
Planting (een toepassing binnen de permacultuur) met zich meebrengen.
Deze twee worden meegenomen in het uitstippelen van een cultuurplan
van gewassen, maar er worden er ook analogieën gelegd naar het
functioneren in groep en naar het functioneren binnen een maatschappij.
De benadering van het project is bovenal gebaseerd op de mens. De
ontwikkeling en versterking van een diverse groep is van essentieel
belang. Naar analogie van permacultuur kijken we hoe de verschillende
mensen in de groep elkaar op een positieve manier kunnen beïnvloeden.
Dit kan gebeuren door het positieve te benadrukken, maar ook door het
negatieve los te laten. De twaalf principes van permacultuur en de
voordelen van kameraadschap (een toepassing van permacultuur) worden
als leidraad gebruikt. Met beide wordt rekening gehouden bij de
ontwikkeling van een cultuurplan voor de gewassen, maar er worden ook
analogieën gemaakt met het functioneren van groepen en het
functioneren binnen een samenleving.
Eind 2021 kregen we voor 1 jaar steun van het project Mindchangers, zodat
we in 2022 met de uitvoering kunnen beginnen.

C. Co-Create
In het kader van een Innoviris Co-Create oproep werd er een dossier
ontwikkeld met als onderzoeksvraag :
Welke gemeenschapsvormende activiteiten in Anderlecht (Neerpede, Anderlecht) rond het
product melk kunnen bijdragen aan de realisatie van een ingebedde markt (netwerk) waaruit
een gedragen waarde(n)keten tot stand komt waarin alle betrokken partijen zich op een
duidelijke en veerkrachtige manier ten opzichte van elkaar verhouden?

Binnen dit dossier werd er een samenwerkingsverband opgezet met
verschillende partners die elk een specifieke rol werden toebedeeld
binnen het project. Naast Het groen en blauw huis waren deze partners :
1. Leefmilieu Brussel
2. VUB
3. Neerpedehoeve (Heymans)
4. Cultureghem
5. Micro Marché
6. Inter Environnement Bruxelles
7. Steunpunt Korte Keten (Ferm)
Na hierin heel veel energie te hebben gestoken, kregen we eind mei te
horen dat ons project niet weerhouden werd. Wel kregen we de
aanbeveling om het dossier (aangepast) in te dienen in het kader van de
oproep “Experimental platform” van Innoviris. Deze piste wordt nu
bekeken, want we geloven nog rotsvast in het project.

III. OPEN HUIS EN NETWERK
A. Ketelhoeve
Binnen het kader van het BBP wordt de Ketelhoeve (op 50m van het
Groen en blauw huis) gerenoveerd. Voor de oproep rond de
exploitatie van het gerenoveerde gebouw, diende GBH een dossier
in samen met Atelier Groot Eiland en Eatmosphere. Uiteindelijk werd
de hoeve toevertrouwd aan een consortium van de volgende
spelers :
● Champ du Chaudron
● Happy Farm
● Gastrosophes
● Doucheflux
De relatie met dit consortium is intussen optimaal. Er wordt gekeken
om samen activiteiten te ontwikkelen en hoe we andere actoren uit
Neerpede kunnen betrekken. In afwachting van het einde van de
werken, wordt er (binnen de mate van het mogelijke) bureauruimte
gedeeld in het GBH. Voor het gezamenlijk (met zoveel mogelijk
spelers van Neerpede) ontwikkelen van een aanbod Teambuilding
voor bedrijven werden reeds concrete stappen gezet.
Een eerste samenwerking tussen de verschillende partners van
Neerpede kwam tot stand in het kader van de Jaarmarkt van de
gemeente Anderlecht in september. Er werd een gezamenlijke stand
opgebouwd waar iedere speler info gaf in verband met zijn project.
Het GBH gaf hier meer uitleg over het project BBP en organiseerde
een workshop voor kinderen die een ter plaatse zaadbommen
maakten.

B. NATAGORA
Natagora is een organisatie die ijvert voor natuurbehoud en biodiversiteit.
1. La Roselière
Na de oprichting van het natuurreservaat "Het rietland van Neerpede"
worden er onderhoudswerken met vrijwilligers opgezet. Deze werken
vinden twee keer per jaar plaats, in september en februari. Zij zijn ook een
gelegenheid voor de deelnemers om informatie over het milieu te
verzamelen en de noodzaak van waterbeheer in te zien.

2. La Nuit des chauves Souris
Elk jaar organiseert de werkgroep "Plectopus" van Natagora de De Nacht
van de Vleermuis in Neerpede. Het GBH steunt deze organisatie door de
lokalen ter beschikking te stellen.

C. Mise au vert en ter beschikking stellen van lokalen
De groene omgeving van het GBH is uitermate geschikt voor Mise au verts
en Teambuildings. Zo ontvingen we verschillende organisaties in
Neerpede. Naargelang het soort organisatie en hun financiële draagkracht
werd er een bijdrage in de kosten gevraagd. Organisaties die onder andere
de revue passeerden : Escale du Nord, Actiris, FédéAU, Début des haricots
(Espace Test), Refresh, Ecole de Cirque de Bruxelles, Institut de la Vie, …
Tijdens de Coronacrisis werd de bovenverdieping wekelijks en gedurende
enkele maanden ter beschikking gesteld van Brusseleer, die mama’s van
kinderen in De Groene School hielpen bij het leren van Nederlands om zo
hun kinderen beter te kunnen opvolgen.

IV. BETALENDE ACTIVITEITEN
1. Animaties voor kinderen
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2x5 dagen, 1x4dagen activiteiten in april en juli
34 kinderen
1 activiteitenbegeleider + 1 begeleidende vrijwilliger of lid van het MVB-team
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- animaties van 3 uur (5 moesten worden geannuleerd)
- 12 kinderen en 1 volwassene
- 1 animator/animatie
De samenwerking met de gemeente is in oktober 2019 opnieuw opgestart
voor de woensdagmiddag activiteiten. Er werd een overeenkomst gesloten
tot 2022 voor 18 activiteiten per jaar voor 2 groepen van 3 verschillende
scholen, die elk 3 keer tijdens het schooljaar komen, waardoor men
vertrouwd kan raken met de omgeving en de cycli van de natuur beter kan
begrijpen. De activiteitenbegeleider haalt de kinderen op bij de school en
neemt ze mee op een natuur- en duurzame voedsel activiteit, inclusief de
reis naar Neerpede. De thema's zijn seizoensgebonden.
2. Activiteiten voor volwassenen
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V. BILAN BBP
Het BBP-team is in 2021 geëvolueerd aangezien de persoon die
verantwoordelijk was voor sensibilisatie in het eerste kwartaal is vertrokken.
Dit heeft geleid tot een reorganisatie van de activiteiten binnen het team met
het oog op de uitvoering van de aan BBP toegewezen opdrachten.

1. Ondersteuning Korte Keten

De steun voor Korte Keten circuits werd eind 2020 overgedragen omdat deze
functie werd overgenomen door Village Partenaire, FédéAU en FAU. Toch
hebben wij in 2021 nog samengewerkt om het dossier zo goed mogelijk over
te dragen, de rechthebbenden te informeren, de kapitalisatiefiches te
bewerken en de lopende steun af te ronden.

2. Sensibilisatie

Er zij op gewezen dat wij de ontwikkeling van een "animatie"-aanbod voor
projecten die dat wensen, graag wilden ondersteunen, aangezien dit vaak
een interessante aanvulling vormt op hun voedselproductie en een
diversificatie van hun financiële inkomsten biedt. Zo zijn we begonnen met de
workshops “kruiden” (Virginie Fizaine > "Wild & Witchy Walks" & Bettina
Secchia > “Kruidenthee”). In 2021 hebben we enkel het project van Virginie
(Heksencyclus) ontwikkeld, omdat Bettina er de voorkeur aan gaf dit uit te
stellen tot 2022-23.

● Organisatie van het BBP-slotevenement "Brusselse Kost" in
samenwerking met de organisatoren van het festival en de andere
BBP-partners. Belangrijkste ontwikkelde activiteiten:
○ Remuante wandeling op 2/10
○ Panel van stadslandbouwers samen met J. Hermesse op 6/10
○ Organisatie van de stadslandbouw-wandelrally in Neerpede
op 9/10
○ Deelname aan enkele activiteiten van het festival om de
reflectie te voeden (toneelstuk, panel van 11/10 over
alternatieve commerciële circuits)
○ Deelname aan het stuurcomité van het festival en

evaluatie/debriefing.
● Deelname aan evenementen rond stadslandbouw (Université
Populaire d'Anderlecht - Duurzame Voeding-dag en
burgerparticipatie)
● Ontwikkeling van begeleide duurzame voeding-wandelingen
(Balades remuantes) en afwerken van de Totemus- en I-challengedispositieven.
● Champ Femmes-project met Institut de la Vie: afgebroken omdat de
subsidies niet aan het Instituut werden toegekend
● Co-animatie met Rencontres des Continents (juni + 17/9 en 14/10)
● Deelname aan de werkgroep GT Réseau Idée voor Duurzame
Voeding-bewustmaking op scholen;
● Ontwikkeling van een keuken-cyclus met 2 eerste workshops "van
cacao tot chocolade" met een producent
● Ontwikkeling van een activiteiten- en bewustmakingsplan voor 2022

3. Communicatie
● Uitgave van de publicatie Agropolis FR-NL-ANG: bijdrage tot de
inhoud (o.a. visueel), praktische organisatie met Leefmilieu Brussel
(LB), hulp bij de verspreiding
● Oproep tot het indienen van aanvragen voor testruimte bij ETA
● Overdracht van instrumenten en inhoud aan organisaties die het
werk voortzetten (GBH, LB, FAU, ETA, Gemeente...)
● Verspreiding: Coin du champ / 15 september bij Champ du
Chaudron en 20 september bij een kruidendokteres in Wallonië
(Marie Fripat)
● Communicatie-evenementen na afloop van het project Brusselse
Kost +com van het ESPACE TEST-feest (2 oktober)
● Communicatie voor de ETA na BBP: een flyer, een bedrukte bache
met uitleg over het project
● Vertaling van de Totemus
● Gemeenschappelijke versie van de magneetkaart voor infoborden
en partners
● Bezoek van de koning aan de ETA
● Monitoring van persartikelen in verband met het project en de
thema's ervan die onder alle belanghebbenden bij het project
worden verspreid
● Persbericht: Jardins et loisirs (begin 2022)

VI. BILAN COMMUNICATIE
Eén persoon in het team is verantwoordelijk voor de communicatie van
BoerenBruxselPaysans - waarvan wij één van de 6 partners zijn - en, in
mindere mate, voor de algemene communicatie van onze vereniging.
Deze persoon heeft de organisatie begin december 2021 verlaten en de
werklast is verdeeld over het bestaande team.
Algemene communicatie van het GBH
● Communicatie en promotie van MVB-activiteiten (intersite, sociale
media, newsletter, Anderlecht Contact)
● Website-inhoud: toevoegen van plaatsen van belang voor de
biodiversiteit en bijwerken van bestanden van plaatselijke
producenten
● De nieuwe aanpak van de verkoop bij ChAM promoten,
● Pers: groot artikel in het dagblad “Le Soir”.
● Communicatie-actie "Anderlecht Campagne": zomerkalender voor
alle activiteiten in Neerpede.
● Bijwerking van de catalogus van het schoolaanbod,
● Com quarantaine : rond plaatselijke producenten, gekoppeld aan
hun succes tijdens de quarantaine.

VII. PERSPECTIEVEN 2022
Sinds Pasen 2021 is het nieuwe team bezig met het opzetten van een nieuwe
dynamiek voor het Groene en het Blauwe Huis. Wij hebben de hoofdlijnen van
het werk voor de komende jaren uitgestippeld:
● een publiek uit de andere wijken van Anderlecht (met de wens de
meest kwetsbaren te bereiken) naar Neerpede halen met
participatieve projecten
● een nieuw activiteitenprogramma ontwikkelen en uitvoeren met
externe dienstverleners, voor zover wij niet over de capaciteit
beschikken om deze intern in dienst te nemen
● instrumenten en middelen ontwikkelen waarmee het publiek het
grondgebied Neerpede en de verschillende thema's die voor ons
belangrijk zijn, kan ontdekken;
● de nieuwe dynamiek voortzetten die is gegeven aan het CHAMproject, dat is omgedoopt tot Perma'CHAM en deze verder te
ontwikkelen tot een participatieve en intergenerationele voedseltuin;
● twee tweejaarlijkse thema's uitwerken waarop wij ons bij de
ontwikkeling van onze projecten en activiteiten concentreren. Voor
2022-23 hebben we gedacht aan "vogels/migraties" en
"water/klimaat", naast onze basisthema's permacultuur, duurzaam
voedsel en biodiversiteit;
● voortzetting van de zoektocht naar subsidies om de activiteiten van
de vereniging voort te zetten na afloop van het EFRO-project
BoerenBruxselPaysans
● onze ruimtes ter beschikking blijven stellen van groepen die willen
samenwerken, vergaderen of “mise au verts” doen, zodat wij
geleidelijk aan een volledig "teambuilding"-pakket (vergaderzaal en
activiteiten) kunnen aanbieden aan verenigingen en bedrijven die dat
wensen;
● partnerschappen blijven ontwikkelen met verenigingen, collectieven
en organisaties in Anderlecht en Neerpede, waaronder het collectief
Chaudron.
● Evolueren naar meer tweetaligheid bij de activiteiten

MVB Rapport financier 2021
Bilan
TOTAL DU BILAN = 208.441,91 €
a) Actif
Actifs immobilisés = 1.835,46 €
•
•

Immobilisation incorporelle : notre site internet actuel, la signalétique ETA
Immobilisation corporelles : outils ChAM, ordinateurs, mobilier bureau

Actifs circulants = 206.606,45 €
•
•
•

Créances
Placements de trésorerie / valeurs disponibles (compte en banque)
Comptes de régularisation (corrections)

b) Passif
Fonds social = 137.432,60 €
•
•
•

Fonds affectés pour passif social et provision pour les besoins futurs
Résultats reportés
Subsides en capital

Dettes = 70.909,31 €

Compte de résultats
a) Produits
Les produits de l'association sont en diminution à 278.297,62€ et se divisent comme suit :
• Ventes et prestations 8.803,95€
• Subsides 255.559,26€
• Produits d’exploitation divers € 13.934,41 est constitué de produits
d’exploitation comme subside et revenus à reporter, Activa, exonération,
remboursement d’assurances etc.
b) Charges
Les coûts des services et biens divers sont en baisse par rapport à 2020: 246.999,73 € dont :
• Services et biens divers, travaux, amortissements, frais fonctionnement: 31.297,89€
• Frais de personnel = 215.711,65 €
Résultat de l'exercice 2021: positif de 26.442,20 €.

