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UIT HET JURYVERSLAG 

Jury: Paul Van Grembergen (voorzitter), Jan Boelen, Anne Brumagne,

Joris Capenberghs, Bambi Ceuppens, Tobias De Pessemier, Miek De

Kepper, Sylvie Dhaene, Leth Larsen (leden), Ine Vos (secretaris)

“Villa Futura is een samenwerkingsverband van verschillende par-

tijen uit het volksculturele erfgoedveld. Stuwende kracht is het

Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw, dat verschillende koepel-

organisaties aan boord haalde: Heemkunde Vlaanderen vzw,

Volkskunde Vlaanderen vzw, het Steunpunt voor Industrieel en

Wetenschappelijk erfgoed vzw, het Samenwerkingsverband

Vlaamse Verenigingen voor Familiekunde vzw, Kant Vlaanderen

vzw, de Academie van de streekgebonden Gastronomie vzw, het

Sportimonium vzw en het Openluchtmuseum Bokrijk vzw. Op

Erfgoeddag 2005 en op de Cultuurmarkt Vlaanderen 2005 kwa-

men deze partners onder de vlag van ‘Villa Futura’ naar buiten.

Jongeren zijn een moeilijk bereikbare doelgroep. Toch probeert

Villa Futura hen bij het cultureel erfgoed te betrekken. Het project

stelt de zeer actuele vraag ‘Wat is erfgoed?’, en laat die beantwoor-

den door kinderen en jongeren. Dit zorgt voor een frisse kijk bij de

sector en gaat zelfgenoegzaamheid tegen. Meer bepaald vertellen

kinderen welke objecten ze voor de toekomst willen bewaren. In

één moeite wordt zo ook nagedacht over het – al dan niet bewaar-

de – erfgoed uit het verleden.

Villa Futura stimuleerde de deelnemende organisaties om een net-

werk uit te bouwen met plaatselijke erfgoedverenigingen (heem-

kundige kring, museum, archief,…) en basisscholen. Deze lokale

erfgoedinstelling stapte met een aantal items naar de klas en

dacht samen met de leerlingen na over cultureel erfgoed. Met

behulp van een inspiratiefiche beslisten de kinderen zelf welke vijf

cultureel-erfgoedvoorwerpen ze wilden bewaren. Ze stelden deze

items ook tentoon in de plaatselijke erfgoedinstelling. Een website

voor 10-12-jarigen bundelde info over de partners, het project,

spelletjes en een wedstrijd. Die wedstrijd vond plaats in de aan-

loop naar de Erfgoeddag. De winnaar mocht zijn vijf culturele erf-

goedvoorwerpen in een tijdscapsule plaatsen. Die tijdscapsule

was gemaakt door de zevendejaars ‘lassen’ van een school in

Tongeren en wordt nu bewaard in het Openluchtmuseum Bokrijk.

Dit alles werd gerealiseerd zonder budget. De website blijft verder

actief en de partners van Villa Futura volgen opleiding, zodat ze

kinderen in hun erfgoedinstelling op een boeiende manier met

erfgoed in contact kunnen brengen.

De voordelen van een project als Villa Futura zijn legio. Villa Futura

versterkt de sector en betekent een belangrijke stap vooruit in de

professionalisering ervan. Het project illustreert ook wat een sterk

en mobiliserend steunpunt in een sector allemaal in beweging kan

zetten. Villa Futura frist het imago van de Erfgoedwereld op. Alle

partners ervaren ook hoe positief het is om samen te werken met

andere erfgoedinstellingen en met het onderwijs. Villa Futura is

een geslaagd voorbeeld van een vernieuwend, aantrekkelijk en

hedendaags educatieproject. Kinderen komen op een speelse

manier in contact met het cultureel erfgoed. Het project port kin-

deren én leerkrachten aan om in de klas rond dat thema te werken.

www.villafutura.be is een heel aantrekkelijke website, die de jonge

surfers op een bewonderenswaardige manier aanspreekt. De

methodiek achter het project is interessant en verdient navolging

in andere sectoren en voor andere leeftijdsgroepen.

Villa Futura informeert, brengt goede praktijkvoorbeelden en lite-

ratuur uit binnen- en buitenland samen, communiceert en biedt

veel mogelijkheden voor de toekomst. De eerste doelgroep zijn

kinderen en jongeren en hun leerkrachten. In tweede instantie

worden ook ouders en grootouders betrokken, wanneer kinderen

hun lijstje van te bewaren voorwerpen samenstellen. Ook de

medewerking van het technisch onderwijs is verheugend – bij

andere initiatieven is dat vaak een pijnpunt.Villa Futura bewijst dat

je ook deze groep enthousiast kan maken voor cultureel erfgoed.”

Daar worden we even stil van… ■

Maandag 6 februari werden er in het Flageygebouw te Brussel (Elsene)

voor de derde keer de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap uit-

gereikt. In de categorie ‘cultureel erfgoed’ werden Boombal, Centrum

Waerbeke (Geraardsbergen) en Villa Futura, het samenwerkingsverband

van organisaties uit de sector volkscultuur op het vlak van erfgoededucatie,

genomineerd. Villa Futura kwam uiteindelijk als laureaat uit de bus!

CULTUURPRIJS 
CULTUREEL ERFGOED 2005 

Villa Futura laureaat!

Villa Futura in beeld. Foto: Maarten De Man.
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