
 

 

Deze 6 projecten ontvangen samen € 285.134,64 Europese, 
Vlaamse en Provinciale steun: 

 

Met het project Foodsavers wil Dienstverlenende vereniging Westhoek hun distributieplatform 

dat voedseloverschotten inzamelt en verdeelt aan voedselhulporganisaties uitbreiden naar extra 
Westhoekgemeenten. Op die manier kan de voedselbedeling aan mensen in armoede via sociale 
tewerkstelling efficiënter georganiseerd worden. 

Kostprijs project: € 212.015,00 

Steun in het kader van Leader: € 137.809,75 (65%) 

 

Stad Diksmuide wil met ‘Goesting in een lekker stukje platteland’ de eigenheid van het 

platteland in de verf zetten door een Lekkerbekken- en IJzerhoevenroute, door extra 

picknickplaatsen in te richten en door streekproducten zoals de Diksmuidse boter te promoten. 

Om de mobiliteit van en naar deelgemeenten te verhogen, installeren ze het concept 

meeneembankjes. 

Kostprijs project: € 138.500,00 

Leader Westhoek: € 69.250,00 (50 %) 

 

Guénaël Verdonck wil in Westouter ‘Camperplaats ’t Heksken’ met een 15-tal plaatsen realiseren in 
zijn hoogstamboomgaard. Met zicht op de groene heuvels, kan je vanop zitbanken genieten van de rust 
terwijl kinderen spelen hun weg vinden op de natuurlijke speeltoestellen.  

Kostprijs project: € 33.333,00 

Leader Westhoek: € 9.999,90 (30 %) 

 

Met het project ’Boer zkt Bank’ wil de stad Poperinge de voedselproductie van haar 

landbouwers in de kijker zetten. Op een picknickbank nabij een hoeve en met behulp van een 

QR-code zie je via filmpjes de activiteiten van de landbouwers volgens de vier seizoenen.  

Kostprijs project: € 62.897,44 

Leader Westhoek: € 31.448,72 (50 %) 

 

Vzw Inloophuis wil in de Capucienenwijk in Ieper een warme plek creëren voor mensen met 

en zonder psychische problemen. Deze vrijwilligers zetten zich vol enthousiasme in om 

mensen zelf het heft in handen te laten nemen om het sociaal contact in hun eigen buurt 

sterker te maken. 

Kostprijs project: € 40.963,50 

Leader Westhoek: € 26.626,27 (65 %) 

 

Dirk Talpe van Wijndomein Ravenstein in Kruiseke biedt campers een unieke belevenis met 

overnachtingen nabij de wijngaarden. Het vakantiegevoel wordt nog extra aangewakkerd door 

de rustieke boomgaard, de neerhofdieren, de picknickplaats over de vijver en de automaat met 

streekproducten. 

Kostprijs project: € 33.333,33 

Leader Westhoek: € 10.000,00 (30%) 

 


