
Persmededeling – maandag 19 mei 2008

De “Foire aux Savoir-faire” palmt het Muntplein in voor haar 3de 

editie op 21 juni 2008

Voor de 3de keer verrijst het tijdelijke dorp van de “Foire aux Savoir-Faire”  in het hart van commercieel Brussel. Het 
doel van dit evenement is mensen zin te doen krijgen om zelf dingen te gaan doen. Zo kan je dingen repareren, 
recupereren, uitvinden, van oude dingen iets nieuw maken, ... Originaliteit troef!

De “Foire aux Savoir-faire” wil de nieuwsgierigheid aanwakkeren over wat er nu precies in je brood zit, je tandpasta 
of deodorant. Het evenement wil je prikkelen om te ontdekken hoe het beter kan voor jou en het milieu. 

De ecologische voetafdruk, verspilling van natuurlijke bronnen, overconsumptie, vijandige en vernietigende 
internationale handel, ... Het is moeilijk er nog wijs uit te geraken.
Waarom het dan niet zelf maken?

Kleren maken of een tweede leven geven aan oude kleren. Zo kan je creatief bezig zijn, je verbeelding gebruiken, 
genieten van het werk en met een persoonlijke toets uit de hoek komen. 

Gebruiksvoorwerpen  maken,  vertrekkende  van  recuperatie.  Dat  is  vertrekken  van  een  minder  verspillende 
levensstijl, een bron die afval omzet in een basismateriaal.

Eten maken, voeding kiezen, ...  is leven volgens de seizoenen, één met de natuur en ze respecteren.

Onderhoudsproducten maken, weten wat goed is voor het lichaam en huishouden, wetende wat voor stoffen er in 
zitten en welke impact ze hebben op je leefomgeving.

Samen maken, in alle gezelligheid mensen ontmoeten en van elkaar leren. Elkaar appreciëren voor wie je bent en 
niet voor wat je koopt. 
Een tijd om te doen, te leren en aan te leren.

De VZW “Foire aux Savoir-faire” zoekt nog steeds nieuwe talenten en weetjes om door te geven op de 
happening van 21 juni 2008. Als je zin hebt om mee te werken aan dit project of meer wilt te weten komen, 
kan je ons steeds contacteren.

Deze  happening  is  gesteund  door  de  stad  Brussel,  de  minister  van  leefmilieu  en  energie  van  het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en het BIM

Inschrijven en meer informatie of www.foiresavoirfaire.org

Daniel Kilimnik : 0485/69.75.25
Damien Lesca : 02/787.61.82

http://www.foiresavoirfaire.org/

