
Project	  in	  wording	  zoekt	  enthousiastelingen…	  
	  
Wil	  jij	  ook	  deel	  uitmaken	  van	  een	  coöperatieve	  die	  ecologie,	  kunst	  en	  maatschappelijke	  
verantwoordelijkheid	  tracht	  te	  combineren…	  
	  
Wil	  jij	  ook	  op	  een	  ‘andere’	  manier	  met	  je	  geld	  omgaan?	  Ben	  je	  het	  beu	  om	  mee	  te	  moeten	  in	  
de	  bankencrisis?	  Wil	  jij	  ook	  liever	  rechtstreeks	  investeren	  in	  een	  initiatief	  dat	  kleinschalig	  is	  
en	  ecologie	  en	  duurzaamheid	  vooropstelt?	  	  
	  
In	  een	  oude	  vierkantshoeve	  in	  Neervelp,	  op	  een	  boogschuit	  van	  Leuven,	  proberen	  een	  aantal	  
mensen	  deze	  droom	  verder	  vorm	  te	  geven.	  
	  
	  
	  
Alvast	  enkele	  richtingaanwijzers…	  
	  
⊗	  	   Een	  ruim	  en	  licht	  kunstatelier	  ingericht	  voor	  vrije	  grafiek,	  non	  toxisch,	  met	  ruimte	  voor	  

tentoonstellingen,	  workshops	  voor	  kinderen	  en	  volwassenen,	  culturele	  events,	  artist	  in	  
residence,…	  

	  
⊗	  	   Ingebed	  in	  een	  co-‐housingproject	  met	  drie	  gezinnen,	  een	  grote	  moestuin,	  boomgaard,	  

boerderijdieren,…	  en	  een	  prachtig	  erf.	  
	  
⊗	  	   Waarbij	  we	  in	  de	  hoofdwoning	  nog	  ruimte	  hebben	  voor	  een	  extra	  gezin	  en/of	  waar	  we	  

ruimte	  kunnen	  bieden	  aan	  enthousiaste	  huurders	  (die	  zelf	  niet	  de	  middelen	  hebben	  om	  
zich	  in	  te	  kopen).	  We	  mikken	  hierbij	  op	  mensen	  die	  samen	  willen	  leven	  en	  werken	  aan	  
een	  ecologisch	  alternatief.	  	  

	  
⊗	  	   We	  onderzoeken	  momenteel	  ook	  nog	  andere	  mogelijkheden	  zoals	  een	  zorgboerderij	  te	  

worden	  in	  	  het	  kader	  van	  Bijzondere	  Jeugdzorg,	  crisisopvang,	  stiltehuis,	  enz.	  
	  
We	  zijn	  dus	  nog	  op	  zoek	  naar	  ondernemende	  mensen	  en	  kleine	  of	  grote	  investeerders	  die	  
mee	  wil	  stappen	  in	  een	  coöperatieve,	  en	  een	  aandeel	  willen	  kopen	  van	  het	  atelier	  en/of	  het	  
grote	  woonhuis	  en	  zo	  ook	  hun	  eigen	  (aan)deeltje	  in	  dat	  ecologisch	  alternatief	  kunnen	  
vormgeven.	  
	  
	  
	  
	  

BEN	  of	  KEN	  je	  zo	  iemand?	  
	  

Surf	  dan	  eens	  naar	  ‘www.dekaasdroger.be’	  
Laat	  iets	  van	  je	  horen!	  

Verras	  ons!	  
	  
	  


