PERSBERICHT
Reinhilde Decleir en Ho Chul Chantraine
Laureaten van de tiende Burgerschapsprijs van de Stichting
P&V
Op dinsdag 18 november 2014 reikt de Stichting P&V voor het tiende jaar op rij haar
Burgerschapsprijs uit. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of
organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten
voor een open, democratische en tolerante samenleving. Vorige laureaten van de
Burgerschapsprijs zijn onder andere Fadela Amara, Jean-Pierre en Luc Dardenne,
Stéphane Hessel en Jan Goossens.

Laureaten op de bres voor sociaal kwetsbare groepen
De Burgerschapsprijs 2014 gaat naar twee personen die dagelijks actief zijn in het
bieden van kansen op volwaardige maatschappelijke participatie aan sociaal
kwetsbare groepen. Reinhilde Decleir doet dit langs sociaal-artistieke weg terwijl Ho
Chul Chantraine een sociaaleconomisch pad bewandelt.

Tutti Fratelli: theater als middel voor armoedebestrijding
Tutti Fratelli is een sociaal-artistieke werkplaats in het hart van Antwerpen. Onder de
bezieling van Reinhilde Decleir maakt Tutti Fratelli theater met een zeer diverse groep
mensen, maar de nadruk ligt op de meest kwetsbaren van onze maatschappij. De jury
van de Burgerschapsprijs was bijzonder getroffen door de manier waarop Tutti Fratelli
haar sociale en artistieke doelstellingen weet te combineren. Tutti Fratelli biedt kansen
aan mensen die in de maatschappij uit de boot zijn gevallen en die, zeker in een
stedelijke context, steeds meer geïsoleerd en vervreemd zijn geraakt. Door hen te
betrekken bij een artistiek project, waar ze een eigen taal krijgen en een kanaal om
hun verhalen te vertellen, vinden ze gevoelens van zelfrespect en eigenwaarde terug.

Jobcreatie voor kansarmen via de promotie van duurzame voeding
Agricovert is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, van producenten
van biologische producten en consum’actoren, die in 2011 door Ho Chul Chantraine
werd opgericht. De coöperatieve wil een forum zijn voor het uitwisselen en delen van
agrarische kennis, steun bieden aan (jonge) lokale bioproducenten, mensen
sensibiliseren voor lokale en seizoensgebonden producten, en op die manier ook het
beroep van (lokale) landbouwer herwaarderen. Tegelijkertijd ambieert de
coöperatieve vennootschap ook duurzaam werk te creëren voor laaggeschoolde
mensen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Agricovert wil een echt
sociaal project uitdragen dat de economisch zwakkeren helpt om hun zelfbeeld te
revaloriseren, hun eenzaamheid te doorbreken en zich opnieuw te integreren in de
maatschappij via een aanbod van duurzaam werk.

Burgerschapsprijs van de Stichting P&V
De Stichting P&V werd opgericht in 2000 met de Groep P&V Verzekeringen als
belangrijkste sponsor. De Stichting promoot participatie, emancipatie, solidariteit en
burgerschap bij jongeren. Uitgaande van de voornaamste waarden van de sociale
economie, legt de Stichting de nadruk op actieve participatie, zelfstandigheid en
maatschappelijke verantwoordelijkheid van jongeren. In 2006 werd de Stichting P&V
erkend als Stichting van openbaar nut.
De Burgerschapsprijs wordt uitgereikt op dinsdag 18 november in de KVS in Brussel. De
laudatio van de laureaten wordt uitgesproken door Jean-Michel Javaux (voormalig
voorzitter van Ecolo en burgemeester van Amay sinds 2006) en Stefaan De Ruyck
(Algemeen Directeur van Kunstencentrum Vooruit in Gent).
De Stichting zal aan de laureaten een beeldhouwwerk van Johan Tahon
overhandigen.

Meer informatie vindt u op de website www.stichtingpv.be
Perscontact
Stichting P&V - Marnic Speltdoorn, afgevaardigd bestuurder
02/250 92 09 – stichting@pv.be - www.stichtingpv.be

Vorige laureaten
•
Fadéla Amara (Ni Putes Ni Soumises) en Job Cohen (burgemeester van
Amsterdam) waren de eersten die in 2005 de Burgerschapsprijs in ontvangst mochten
nemen.
•
In 2006 waren de laureaten de zanger, schrijver en beeldend kunstenaar
Wannes Van de Velde en het regisseursduo Jean-Pierre en Luc Dardenne.
•
De Senegalese mensenrechtenactiviste Khady Koita, voorzitster van het
Europees netwerk voor de afschaffing van de vrouwelijke genitale verminking en
auteur van het boek “Verminkt”, ontving de prijs in 2007.
•
In 2008 waren twee dames laureaat: Jeanne Devos, mensenrechtenactiviste en
oprichtster van de National Domestic Workers' Movement (NDWM) en Simone Süsskind,
voorzitster van Actions dans la Méditerranée.
•
In 2009 zagen twee Belgische organisaties zich beloond voor hun inspanningen
ter bevordering van de interculturele dialoog en de sensibilisering van burgerzin: Kif Kif
en Les Territoires de la Mémoire.
•
In 2010 koos de jury voor een duo dat werd beloond voor zijn inspanningen voor
de reïntegratie van gedetineerden. Jacqueline Rousseau richtte in 1981 Adeppi (Atelier
d’Education Permanente pour Personnes Incarcérées) op en Guido Verschueren
leidde 30 jaar lang de gevangenis van Leuven op een humane manier.
•
In 2011 werd de Burgerschapsprijs uitgereikt aan Stéphane Hessel, diplomaat,
mensenrechtenactivitst en auteur van ‘Indignez-vous!’ (Neem het niet!), waarvan
wereldwijd meer dan 4 miljoen exemplaren werden verkocht.
•
In 2012 heeft de Stichting P&V voor de achtste keer haar Burgerschapsprijs
uitgereikt aan Dr. Izzeldin Abuelaish, auteur van het boek «Bruggen, geen muren».
•
Jan Goossens, artistiek leider van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS),
heeft de Prijs in 2013 ontvangen. Hij heeft de KVS geleid naar een eigentijds
stadstheater met een open oog voor de verscheidenheid in eigen land en de culturele
rijkdom elders in de wereld.

