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Winnaar Onze Buurt 2016: De Donderse Wereldkeuken
De Donderse Wereldkeuken van Moedercentrum Maximina in Roermond heeft de
Onze Buurt Prijs 2016 gewonnen. De deelnemer aan de wedstrijd van de Limburgse
woningcorporaties kreeg de prijs van € 45.000,- vanmiddag uitgereikt. De Donderse
Wereldkeuken kan met het geld de huidige te krappe keuken uitbouwen en
professionaliseren.
Zes genomineerden stonden vandaag in de finale met een plan om hun buurt
socialer en fraaier te maken: Wellerlooi met ’t Luukske 3.0, Greenteam en de
Keuvelkamer, Ransdaal met D’r Nuuje Winkel, de tamdem-nominatie Fris&Fruitig/
Verzorgingsbank De Vlinder uit Maastricht, Maximina met de Donderse
Wereldkeuken, Eygelshoven met De Ruilwinkel en Maastricht met Plastic Rijk
voor de Wijk.
De initiatiefnemers hebben half oktober hun plannen moeten toelichten voor de jury
van Onze Buurt. Het bleken over het algemeen zeer kansrijke plannen die met veel
warmte en kracht door de wijk of het dorp werden gedragen.
De juryleden wezen de Donderse Wereldkeuken als winnaar, omdat het project
toekomstbestendig is en een materie behelst die deze dagen –in een tijd van
scherpe tegenstellingen- heel relevant is. De jury ziet een warm project met een
hoge maatschappelijke waarde.
Het juryrapport stelt: “Het lijkt in eerste instantie “anti-emancipatie” als je
vrouwen achter het aanrecht zet, maar de contacten die tijdens het koken
ontstaan dragen uiteindelijk bij aan versterking en persoonlijke ontwikkeling.
En iedere welzijnwerker of opbouwer weet: “maak moeder sterker en het hele
gezin vindt kracht”. De jury hoopt dat andere steden en dorpen dit initiatief gaan
kopieren.
De Donderse Wereldkeuken is erg blij met de prijs. "Het is zo prachtig om te zien hoe
in de keuken vriendschappen ontstaan dwars door culturen heen. Maar in onze
propvolle keuken kunnen we niet meer door. Nu is er geld om uit te breiden en een
fatsoenlijk keuken neer te zetten " zegt de trotse voorzitter van Maximina Liesbeth
van Soest.
.

Achtergrond Onze Buurt
Onze Buurt werd dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd door de
woningcorporaties die verenigd zijn in Ons Limburg, samen met het Oranje Fonds.
L1 en 1Lokaal zorgen voor de nodige aandacht zodat het enthousiasme van de 6
finalisten ook andere wijken aanzet tot actie.
Groepen mensen, clubs, wijken en dorpen bedenken met enige regelmaat iets
waarmee de omgeving leefbaarder wordt. Dat wil Onze Buurt stimuleren door elk jaar
de beste plannen van Limburg in het zonnetje te zetten en het allerbeste idee te
belonen met een stevig kapitaal. Het is een stimulans voor burgerparticipatie.
Sinds 2010 is Ons Limburg opgenomen in het Oranje Fonds, geoormerkt in een
Fonds op Naam.
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FOTO: Deelnemers Donderse Wereldkeuken willen een ruimere keuken.

