
STEUN PROJECTEN IN JOUW BUURT
Lekker eten en drinken, dé beproefde methode om mensen te verbinden. Streekfonds  
Oost-Vlaanderen brengt al het lekkers van lokale producenten en verwerkers uit  
Oost-Vlaanderen in geschenkpakketten bij elkaar en biedt dat te koop aan. Degusteer  
het lekkers niet alleen (proef zeker!), maar geef het als relatie- of eindejaarsgeschenk.  
Per verkocht pakket gaat rechtstreeks een bedrag naar concrete projecten in de provincie. 

Liever een pakket op maat? We denken graag met je mee:  
info@streekfondsoostvlaanderen.be 

Bestel nu je Streekfondspakketten 
streekfondsoostvlaanderen.be/steun/geschenkpakket

Het zowat één hectare grote terrein langs de Denderhoutemse Veldstraat is 
op amper één jaar tijd onherkenbaar veranderd. Metershoge brandnetels 
maakten plaats voor een gezellig plekje in het groen met een moestuin, 
een mini-dierentuin, een speel- en een voedselbos. Centraal op het 
terrein staat een origineel Mongoolse yurt en die kleurrijke tent vormt het 
hoofdkwartier van de vzw Knipperkot, een initiatief van de broers Bert en 
Pieter Meeremans.

HANDVATEN AANREIKEN
“In onze maatschappij is het een evidentie om naar school te gaan of 
om te werken. Voor nogal wat jongeren en jongvolwassenen is dat op 
bepaalde momenten in hun leven te hoog gegrepen. Met Knipperkot willen 
we deze gasten een vangnet bieden door hen wat ademruimte te geven 
in het groen. We reiken de jongeren handvaten aan waarmee ze opnieuw 
aansluiting kunnen vinden bij de maatschappij”, vertelt Bert die ervaring 
heeft in de Bijzondere Jeugdzorg en het onderwijs. “De instroom van 
jongeren verloopt via verschillende kanalen: scholen, CLB’s en ook via het 
ESF-project Jongeren in Actie.”

CONTACT TUSSEN JONG EN OUD
Eerder dit jaar diende Knipperkot een project in bij Streekfonds Oost-
Vlaanderen. “We gaan soep maken en die met paard en kar aan de man 
brengen in de buurt. Een belangrijk doel van dit project is om onze gasten 
in contact te brengen met de lokale mensen. Zo leren jong en oud elkaar 
beter kennen”, benadrukt Pieter, bioloog en authentiek buitenmens.

Bekijk hier hoe Bert en Pieter  
hun Knipperkotdroom realiseerden.

STREEKFONDS OOST-VLAANDEREN VERBINDT SCHENKERS EN DOENERS  
EN VERSTERKT ZO LOKALE PROJECTEN MET FOCUS OP MENS EN OMGEVING

Soep van eigen groenten 
verwarmt de buurt 

Knipperkot vzw uit Haaltert biedt kwetsbare jongeren voor wie school of werk wat moeilijker gaat 
broodnodige ademruimte aan in het groen. Door onder andere dieren te verzorgen, een moestuin te 

onderhouden en te knutselen met oude materialen ontdekken ze hun eigen talenten en vinden ze weer 
aansluiting bij de maatschappij. Met de steun van Streekfonds Oost-Vlaanderen willen de initiatiefnemers met 

de opbrengsten van de moestuin verse soep maken en die aan de man brengen met paard en kar.

“Het is met plezier dat we met familiebedrijf  
Penne als partner van #Streekmotor23 dit project 
ondersteunen.”

Knipperkot krijgt alvast een duwtje in de rug van het familiebedrijf Penne 
uit Aalst dat gespecialiseerd is in de productie van allerlei componenten 
in metaal en in kunststof. Klanten situeren zich vooral in de automotive-
industrie, maar de HVAC-sector wordt steeds belangrijker. Emiel 
Penne: “De jongerenproblematiek is me zeker niet vreemd, want het 
Belgische schoolsysteem lag me ook niet zo goed. Dit heeft me er niet 
van weerhouden om een internationaal bachelor- en masterdiploma 
te behalen. Het is met plezier dat we als partner van #Streekmotor23 – 
het regionale netwerk van het streekfonds in de Vlaamse Ardennen en 
Denderstreek – dit project ondersteunen. Duurzaamheid is overigens al 
veel langer een aandachtspunt bij ons familie bedrijf. Zo werken we al jaren 
samen met een lokaal maatwerk bedrijf en dit tot grote tevredenheid van 
alle partijen.”

Bestel nu je geschenkpakket boordevol Oost-Vlaams lekkers
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