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16 november 2017: Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 
 

Twee op twaalf finalisten afkomstig uit Brussel  
 

Brussel – 23 oktober 2017 – De Stichting voor Toekomstige Generaties organiseert op 16 
november 2017 de 10de editie van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties: ’10 Years of 
Celebrating Change Makers’. Het evenement vindt plaats in het BEL (Tour & Taxis) in Brussel. 
Deze dag wordt een van de twaalf finalisten van deze nationale prijs voor duurzame 
ontwikkeling bekroond tot Laureaat van de Grote Prijs 2017. Dit jaar zijn twee van de twaalf 
finalisten afkomstig uit Brussel, met name Communauté de la Poudrière en Community Land 
Trust Brussels. 
 

Communauté de la Poudrière 

Communauté de la Poudrière is een pluralistische, zelfstandige leef- en werkgemeenschap 
waar de mens een centrale plaats heeft. Elk van de drie vestigingen, in Brussel, Vlaanderen en 
Wallonië, is samengesteld uit gezinnen en alleenstaanden, van alle leeftijden, met 
verschillende sociale achtergronden en geloofsovertuigingen. De gemeenschap formuleert 
een alternatief voor het individualisme en het kapitalisme en verzet zich tegen de 
wegwerpmentaliteit. En dat al bijna 60 jaar. Door afval en herbruikbare spullen op de halen, 
te recycleren en eventueel opnieuw te verkopen, kan ze haar financiële autonomie bewaren. 
De gemeenschap biedt een warme omgeving en morele en/of materiële steun aan mensen in 
kwetsbare situaties.  
Ontdek hier hun video.  
 

Community Land Trust Brussels 

Community Land Trust Brussel (CLTB) beschouwt grond als een gemeenschappelijk goed. 
Daarom creëert het blijvend betaalbare koopwoningen op gemeenschapsgrond voor en met 
Brusselse gezinnen met een laag inkomen. Concreet koopt de vzw met subsidies enkele 
woningen, CLTB blijft eigenaar van de grond terwijl de bewoners, via erfpacht, eigenaar 
worden van de woning. Op die manier worden woningen betaalbaar voor mensen met een 
laag inkomen en dit voor altijd, zonder dat nieuwe subsidies nodig zijn. Zo weet CLTB op 
participatieve wijze de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.  
Ontdek hier hun video. 
 
16 november: prijsuitreiking en 10 jaar Grote Prijs 
De Grote Prijs voor Toekomstige Generaties, opgericht in 2007, beloont al 10 jaar inspirerende 
initiatieven die met succes de principes van duurzame ontwikkeling integreren in hun 
dagelijkse werking.  Op 16 november is iedereen welkom in het BEL (Tour & Taxis) om, in het 
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kader van deze 10de verjaardag, de duurzame initiatieven van gisteren, vandaag en morgen te 
vieren! Op het programma: terugblik op 25 jaar duurzame ontwikkeling, ontmoeting met de 
finalisten van de Grote Prijs 2017, feestelijke prijsuitreiking en muzikaal netwerkmoment. 
Programma en online inschrijving op www.gp-toekomstigegeneraties.be  
 
De Publieksprijs  
Via de website van de Stichting voor Toekomstige Generaties kan het grote publiek haar stem 
uitbrengen op haar drie favoriete projecten. Het project met het grootste aantal stemmen 
ontvangt de Publieksprijs 2017 op 16 november in het BEL (Tour & Taxis) in Brussel. 
Online stemmen kan t.e.m. 15 november op www.gp-toekomstigegeneraties.be  
 

De 12 finalisten van de Grote Prijs 2017 
Omdat alle finalisten - waaronder de 2 Brusselse projecten - hoe dan ook maximale visibiliteit 
verdienen, kan men nu al met hen kennismaken via video’s en artikels op de website van de 
Grote Prijs, via de Facebook-pagina en de LinkedIn-pagina.  
 
 

   _____________________________ 

 
 
Meer informatie over Communauté de la Poudrière: zie hun pagina op website van de Grote Prijs 2017 
Meer informatie over Community Land Trust Brussels: zie hun pagina op website van de Grote Prijs 
2017 
 
Over de Grote Prijs 
Door duurzame initiatieven in de kijker te zetten, motiveert en stimuleert de Grote Prijs al 10 jaar 
change makers, die op hun beurt anderen weten te inspireren. Bovendien biedt de Grote Prijs voor 
Toekomstige Generaties een unieke gelegenheid om bruggen te bouwen tussen actoren uit 
verschillende sectoren en met verschillende achtergronden. 
Meer informatie: www.gp-toekomstigegeneraties.be 
 
Over de Stichting voor Toekomstige Generaties  
De Stichting voor Toekomstige Generaties werd opgericht in 1998 en is de enige Belgische stichting die 
zich uitsluitend toelegt op de transitie naar een duurzaam ontwikkelingsmodel, één van de grootste 
uitdagingen van de 21e eeuw. De Stichting voor Toekomstige Generaties is een pluralistische, 
onafhankelijke stichting voor openbaar nut en is actief in heel België. Als platform voor 
transformatieve filantropie maakt de Stichting voor Toekomstige Generaties het voor haar partners, 
investeerders en donateurs mogelijk om te investeren in de toekomstige generaties. 
Meer informatie: www.stg.be  
 
Persbeelden https://www.dropbox.com/sh/8slin85vdc55fpj/AAAiNT0mCF2St7-aZbBgCCP3a?dl=0 
 
Perscontact Cécile Purnode – c.purnode@stg.be - 0479 52 69 11 
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