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stadsakker

Eetcafé Toreken

Sinds maart 2012 focust de Site
meer en meer op duurzaamheid.
De volkstuinen en kippenren bleven behouden. De volkstuinders
kregen zelfs de kans hun perceeltje (en dus ook hun opbrengst) te
vergroten. Feesten op de Site zullen een stuk bescheidener worden.
Maar de grootste verandering is de
komst van de ‘stadsakker’. Samen
met buurtbewoners bouwden we
met zo’n 2500 zandzakjes een grote
stadstuin op de betonnen fabrieksvloer. In april startten we met het
aanleggen van onze stadsakker: sla,
boontjes, courgettes, pompoenen,
een grote diversiteit aan kruiden,
tomaten, aardappelen, komkommers, meloenen… en zelfs een
kleine serre verrezen de voorbije
maanden op onze stadsakker. Als
onze Rabotbijen hun werk naar behoren doen is er nog dit jaar echte
Rabothoning.

leefbaarheid

Korte
voedselketen
in ’t Rabot
Toen in september 2006 de Alcatelfabriek tegen
de vlakte ging, bood dit voor de bewoners van
de dichtbevolkte Rabotwijk een unieke kans om
deze terreinen, in afwachting van een definitieve bestemming, vorm te geven. Er kwamen
160 volkstuintjes, een strand, een voetbalterrein,
een openluchtcinema, feesten, een barcontainer
en zoveel meer.
Ace en Emil, onze 2 vaste medewerkers zorgen, samen met een
variabele groep buurtbewoners
voor het onderhoud van de akker.
Planten, oogsten, snoeien, water
geven, onkruid verwijderen, kleine herstellingen… ze hebben hun
handen meer dan vol! We kozen er
meteen resoluut voor om onze teelt
volledig biologisch aan te pakken.
Op 1 juli 2012 opende eetcafé Toreke zijn deuren in de Vlotstraat.
We zijn dan ook heel fier dat we
één van de vaste leveranciers zijn
voor dit restaurant en groenten en
kruiden kunnen leveren op 100 meter van onze akker. Van een ‘korte
keten’ tussen producent en consument gesproken. In dit restaurant
kan men met de alternatieve munt

‘Torekes’ betalen. Het restaurant
koopt op zijn beurt de groenten aan
met de ‘Torekes’ die zij ontvangen
hebben van klanten.
Ook de Sociale Kruidenier, in de
Pannestraat, mogen we om de twee
weken bevoorraden met onze verse
producten. Onze opbrengst is niet
voldoende om ‘enige leverancier’
te zijn voor dit project, maar we
willen wel hun aanbod aanvullen.
Eieren, sla, zurkel, aardappelen en
kruiden worden ‘levende vers’ afgeleverd in de Pannestraat om enkele uren later verdeeld te worden.
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Laten we vooral niet vergeten dat
we in eerste instantie met ons stadslandbouwproject de betrokkenheid
van buurtbewoners op hun woonomgeving willen verhogen. Stadslandbouw is een middel om vrijwilligers en tuiniers mee te betrekken
op het verhaal van stadsverneuwing.
De volkstuintjes zullen ook een plek
krijgen in de nieuwe woonwijk
‘Tondelier’, die op de Site gebouwd
zal worden. Met de gehele groep bekijken we waar die moeten komen,
hoe ze eruit zullen zien en voor wie
ze bestemd zijn. Vrijwilligers op de
akker vergoeden we met Torekes.
Deze Torekes kunnen ingeruild
worden voor verse groenten van de
akker, of ze kunnen er mee terecht
in één van de buurtwinkels, eetcafé
Toreke… Op die manier maken we
de cirkel helemaal rond!
Aan iedereen die geïnteresseerd is,
spring eens binnen op de Site, je
vindt ons op het eind van de Jozef
II straat!

Websites:
Eetcafé Toreke: www.eetcafetoreke.be
Torekes: www.torekes.be

