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16 november 2017: Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 
 

Drie op twaalf finalisten afkomstig uit Oost-Vlaanderen  
 

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 is een vierde van de 
finalisten afkomstig uit Oost-Vlaanderen, met name FoodSavers Gent, Peerby en Roof Food. 
 
FoodSavers Gent: sociaal aan de slag met voedseloverschotten 
Foodsavers Gent, een project van OCMW en Stad Gent, is een distributieplatform voor 
voedseloverschotten. Het vormt de logistieke schakel tussen het aanbod aan voedseloverschotten en 
de grote nood aan voedselondersteuning voor mensen in armoede. De draaischijf is de Leerwerkplek 
van het OCMW. Hier werken en leren een tiental mensen die moeilijk aansluiting vinden op de 
regulieren arbeidsmarkt. Zij halen het voedsel op bij veiling en supermarkten, controleren het en 
verdelen het onder de Gentse sociale partnerorganisaties. Op hun beurt bieden deze organisaties 
voedselpakketten en bereide maaltijden aan mensen in armoede. Ten slotte reduceert Foodsavers 
Gent zo een flinke hoeveelheid CO2-uitstoot. “Foodsavers brengt milieu, voedselondersteuning en 
sociale tewerkstelling samen in één relevant, duurzaam project” stelt Wouter Verstraete van OCMW 
Gent. Ontdek hier hun video.  
 

Peerby (WijDelen vzw): spullen lenen van je buren 
Peerby is het eerste deelplatform dat mensen toelaat op grote schaal spullen te delen. Door het delen 
van spullen te promoten en te faciliteren wil WijDelen een gedragsverandering stimuleren van bezit 
naar gebruik van spullen. Bovendien verbindt de vzw buren, collega’s en organisaties onderling. Het 
platform werkt vraaggestuurd en is bijzonder toegankelijk. Iets nodig, stel gewoon de vraag. Je bericht 
komt terecht bij alle naburige Peerby-leden en je vindt snel wat je zoekt. Het systeem is daarmee 
eenvoudig, sociaal, ecologisch en economisch. “Fan zijn van je probleem, niet van je oplossing, blijft 
voor de nodige drive zorgen” weet Lieven D’hont, medeoprichter van het deelplatform.  
Ontdek hier hun video. 
 
Roof Food cvba: pluk je dak 
Roof Food is een Gents stadslandbouwproject dat mensen dichter bij ecologische voeding én bij elkaar 
wil brengen. Bovenop het bedrijvencentrum De Punt schuilt sinds 2016 een tuin van 500 vierkante 
meter waar naar hartenlust gezaaid, gekweekt en geoogst wordt. De opbrengst wordt in hun eigen 
keuken verwerkt tot gezonde vegetarische maaltijden voor bedrijven, evenementen en dakdiners. 
Bovendien zorgt een groendak voor water- en luchtzuivering van de leefomgeving en draagt het bij 
aan de biodiversiteit in de stad. Om ook anderen te inspireren, organiseert Roof Food 
teambuildingactiviteiten, lezingen en infosessies. Het jonge bedrijf bewijst dat een alternatief 
businessmodel ook winstgevend kan zijn. Ontdek hier hun video. 

http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/foodsavers-gent
http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/peerby
http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/roof-food
https://www.youtube.com/watch?v=n8nve0qHalU
https://www.youtube.com/watch?v=n8nve0qHalU
https://www.youtube.com/watch?v=XzO0Vp2vNdw
https://www.youtube.com/watch?v=XzO0Vp2vNdw
https://www.youtube.com/watch?v=7COyGus_4Po


 
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 
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 3 Oost-Vlaamse 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. Men zegge het voort! 

   _____________________________ 

 
Meer informatie over FoodSavers Gent: zie hun pagina op website van de Grote Prijs 2017 
Meer informatie over Peerby: zie hun pagina op website van de Grote Prijs 2017 
Meer informatie over Roof Food: 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 
 

http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/nl/content/event-16-nov
http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/nl/content/stem-voor-uw-favoriete-finalisten
http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/nl
http://www.facebook.com/StichtingvoorToekomstigeGeneraties
http://www.linkedin.com/company/5273241/
http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/foodsavers-gent
http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/peerby
http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/roof-food
http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/nl
http://www.foundationfuturegenerations.org/nl/duurzame-ontwikkeling
http://www.stg.be/
https://www.dropbox.com/sh/8slin85vdc55fpj/AAAiNT0mCF2St7-aZbBgCCP3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8slin85vdc55fpj/AAAiNT0mCF2St7-aZbBgCCP3a?dl=0
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