
WINNAARS – PROJECT OPROEP VERENIGINGEN GOOD FOOD 2021 
 

VZW Naam  Beschrijving Bedrag 
 

1 KOM à la maison « KOM à la maison: verdieping en 

modellering voor een betere replicatie”» 
KOM à la Maison is het eerste participatieve restaurant dat met vrije 
bijdragen werkt in België. Daar bereiden en delen buurtbewoners en 
anderen samen gezellige, gezonde, duurzame en betaalbare 
maaltijden. Toegankelijkheid is een van de pijlers van dit project en 
het is de bedoeling om het project in het Brussels Gewest uit te 
rollen. 

30.000 € 

2 Petites cantines Bruxelles De kleine Cantines Brussel een project voor het oprichten van participatieve buurtkantines 
waar de buurtbewoners samenkomen om te koken en/of te eten, 
om gezellige momenten te delen rond duurzame voeding op basis 
van eenvoudige recepten. Het doel is om de deelnemers terug zin te 
doen krijgen in gezonde en lokale voeding, de banden tussen 
buurtbewoners op te bouwen en te strijden tegen sociaal isolement. 
Het doel is om over een periode van vijf jaar vijf kantines op te 
richten in verschillende Brusselse wijken. 

75.000 € 

3 As Bean asbl Ontwikkeling van een duurzaam 
voedingshuis voor ULB-studenten". 

 

Het project bestaat erin om de duurzame kantine “La Turbean” uit 
te bouwen tot een echte bron van duurzame voeding voor 
studenten van de ULB. Daarvoor willen ze hun culturele, educatieve 
en verenigende activiteiten versterken om de voedingsproblematiek 
een centrale plaats te geven in het universitaire debat. 

60.000 € 

4 Aide Alimentaire Jettoise asbl Buurtkeuken in Caba Jette Buurtkeuken bij Caba Jette: gemakkelijkere toegang tot duurzame 
en kwaliteitsvolle voeding voor een kwetsbaar publiek 

25.100 € 

5 Le Pain Levé Versterking van 
solidariteitsmechanismen voor een 
betere toegang tot zuurdesembrood in 
de noordelijke wijken 

 De versterking van de solidaire mechanismen voor een grotere 
toegankelijkheid tot zuurdesembrood in de noordwijken. Dankzij dit 
project kan het model van gedifferentieerde prijzen getest worden 
op schaal van een buurtwinkel. Het project wil de meest kwetsbare 
groepen bereiken om de doelstellingen inzake toegankelijkheid en, 
meer in het algemeen, de Good Food-doelstellingen (met name de 
strijd tegen voedselverspilling) te bereiken. 

30.000 € 

6 Forest Quartiers Santé asbl collectieve keuken van de burgers Oprichting van een collectieve burgerkeuken 30.000 € 



 

7 Réseau Santé Diabète- 
Bruxelles Asbl 

collectieve keuken in de Marollen 
 

oprichting van een buurtkeuken in de Marollen. 21.660 € 

8 Les Capucines Phoenix - La transformerie Pilootproject voor de ontwikkeling van een verwerkingsinitiatief op 
schaal van een sociale kruidenierswinkel. Onverkochte voeding 
wordt verwerkt en een buurtnetwerk wordt uitgebouwd 

27.690 € 

9 Adra Local Solidarity The Social Food Truck The Social Food Truck – een project om een sociale en solidaire 
foodtruck in te voeren om kwetsbare groepen te bereiken 
(daklozen, migranten, kwetsbare studenten, enz.) en hen toegang te 
geven tot voedzame, gezonde en kwaliteitsvolle voeding via een 
duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde aanpak. 

25.000 € 

     
                                                                                                                     
TOTAL: 
324.450 € 

 


