
 

Bijlage: 
Deze vijf projecten ontvangen samen 407.822,06 euro Europese, 
Vlaamse en provinciale steun: 

 
Het project ‘Stek-Grond’ van Geert Defevere (B&B Buytenshuys in Gits) bestaat uit twee 
onderdelen. GROND staat voor het kweken van groenten/fruit volgens de agro-ecologische principes 
en de zelfgemaakte producten die daaruit voortvloeien onder het label GoeGeboerd. STEK wordt 
een hippe, multifunctionele ruimte, waar beleving en ontmoeting centraal staat, met streekidentiteit 
en cultuur als verbindingselementen. Binnen deze ruimte zal een eigen aanbod uitgewerkt worden 
rond: korte keten, streekkeuken, workshops, cultuur en recreatie. Men richt zich hiermee op 
inwoners uit de regio, toeristen, recreanten, kinderen en bedrijven. Kortom, een ideale uitvalsbasis 
om de streek (nog) beter te leren kennen. 
 
Kostprijs project: 279.876,85 euro 
Steun in het kader van Leader: 100.000,00 euro (35,73 %) 
 
In Rollegem-Kapelle staat centraal in het dorp al jarenlang een onderbenutte, maar hoeve. De 
gemeente Ledegem wil hier verandering inbrengen door in te zetten op een revitalisatie van de 
volledige site. Met de ‘Ontwikkeling van de site Capellehof’ wordt de geklasseerde hoeve in ere 
hersteld en krijgt ze een multifunctionele invulling. Het uitwerken van het DORV-principe zal zowel 
een sociale, economische en toeristische meerwaarde geven voor de inwoners. Er wordt gewerkt 
aan een centraal dorpspunt met een divers aanbod aan diensten en voorzieningen: 

o Een centrale ontmoetingsruimte; 
o Een multifunctionele ‘één-halte-winkel’ (ism vzw Mariënstede); 
o Een dagcentrum voor personen met een beperking (ism vzw ’t Ferm). 

 
Kostprijs project: 200.000,00 euro 
Steun in het kader van Leader: 100.000,00 euro (50 %) 
 
Op een interessante, mooie, rustige locatie in Ruddervoorde (Oostkamp) start Leefbaar Wonen-
Kringloopcentrum met ‘Blijzaak’, een winkel/bar waarin de meest waardevolle binnengebrachte 
goederen (hergebruik) tegen een marktconforme prijs zullen verkocht worden en waar ontmoeting 
gestimuleerd wordt. Er wordt tewerkstelling gerealiseerd voor doelgroepmedewerkers en 
omkadering. Er worden tevens tal van linken gelegd met de regio (streekproducten, lokale 
maïzena…). Blijzaak wordt ontegensprekelijk een extra troef voor de regio. Omwille van het 
innovatieve, duurzame, sociale karakter en tewerkstelling. 
 
Kostprijs project: 156.525,00 euro 
Steun in het kader van Leader: 100.000,00 euro (63,89 %) 
 
Het project ‘Bakhuis, een warme plek’ maakt de restauratie van een authentiek bakhuisje 
mogelijk. Zo wordt dit een ontmoetingsplaats en onderdeel van het recreatieve aanbod op het 
platteland van Moorslede. Het bakhuisje wordt regelmatig opengesteld (opendeur, workshops, 
recreatieve evenementen…). Tegelijk wordt het bakhuisje gekoppeld aan de teelt van oude granen 
en wordt er tijdens workshops een educatief luik voorzien over de graanteelt vroeger en nu. 
 
Kostprijs project: 23.634,12 euro 
Steun in het kader van Leader: 11.817,06 euro (50 %) 
 



 

 
Armoede is een zwaar onrecht. Arbeid is een basisrecht. Zelfs in de economisch sterke regio Tielt is 
een grote groep van dit recht uitgesloten en veroordeeld tot armoede in al zijn dimensies. Dit hoeft 
niet zo te zijn. TROEV vzw, een samenwerkingsverband van onderuit, wil vanuit die 
verontwaardiging ‘Sociale tewerkstelling van eigen bodem in regio Tielt’ realiseren als 
(aanvullend) aanbod in de blinde vlek Tielt. Het project zet in op twee domeinen: 

o Het realiseren van nieuwe en blijvende arbeidsplaatsen in begeleid statuut, als 
opstap naar regulier werk. Het kluswerk dat deze mensen leveren genereert 
maatschappelijke meerwaarde, namelijk betere woningkwaliteit en leefbare openbare 
ruimte, ook voor kansengroepen. 
o Verder stappen ze samen met asielzoekers en vluchtelingen die mogen en kunnen 
werken, naar werkgevers. Via de hefboom werk geeft men hen de kans om een nieuw leven 
uit te bouwen. 

 
Kostprijs project: 147.700,00 euro 
Steun in het kader van Leader: 96.005,00 euro (65 %) 


