Het bruist, dat staat vast! Het maakt je beter, sterker en het doet je groeien, ook dat
staat vast! Dagelijks heb je een portie van dat ‘ding’ nodig, gelukkig kan je het
makkelijk vinden. Maar dit wondermiddel verrijkt en versterkt ook iedereen met een
passie om kinderen en jongeren in contact te brengen met kunst en cultuur. Het is
Vitamine C, een groeiend netwerk van professionals en ervaringsdeskundigen op het
terrein van kinderen, jongeren, kunst, cultuur en creativiteit en dit over de grenzen
van sectoren, disciplines en regio’s heen.
Vitamine C is een stevige poging om een nieuwe en inspirerende wind te doen
waaien in het landschap van cultuureducatie voor kinderen en jongeren. In december
2011 is in OPEK het officiële startschot gegeven van dit initiatief tijdens een feestelijk
avond tussen zielsverwanten, boordevol inspiratie door de verhalen van
enthousiasmerende sprekers, met ruimte voor ontmoeting en dit tussen schoonheid,
frisheid en verwennerij. Een doordachte, doelbewuste en professionele organisatie
die de harten van het publiek heeft verwarmd! En de volgende feestelijke ontmoeting
‘Soirée Barbare’ heeft niet moeten onderdoen. Onder de vleugels van vliegtuigen en
omringd door de geschiedenis van het Belgisch leger werden de aanwezigen vanzelf
de nieuwe vredelievende strijdkrachten met als missie cultuureducatie verspreiden,
vernieuwen en verbreden.
Voor vernieuwing en een verruiming van de geest zorgen ook de internationale
praktijken, methodieken en beleidsvisies over cultuureducatie die hier een forum
krijgen. Er worden internationale en niet altijd voor de hand liggende sprekers
uitgenodigd waardoor het referentiekader verbreed wordt en de inspiratie begint te
borrelen. Hiermee vervult Vitamine C de rol van opiniemaker inzake cultuureducatie.
Maar Vitamine C gaat verder dan deze avonden, het probeert een werkbaar
instrument te zijn via de website www.bruismee.be. Een sociaal netwerk waar
weetjes op gepost worden, waar vragen snel beantwoord worden, waar – indien
nodig – nog een vitamine toegediend kan worden om problemen op te lossen. Via dit
digitaal platform zijn er ook verschillende werkgroepen actief die ingedeeld zijn
volgens thema, regio of specifieke sector. Dit netwerk en online community groeit
nog steeds. Begin oktober, bij het schrijven van deze motivatie, telde het forum 467
leden, méér dan een schouwburg vol! Allemaal enthousiastelingen die de boodschap
van Vitamine C onderschrijven: namelijk kunst en cultuur als levensnoodzakelijke
vitamine voor kinderen en jongeren.
Niet alleen de aanstekelijkheid op het terrein maar ook het succes van deze online
community geven aan dat Vitamine C tegemoet komt aan een leemte, een nood die
er leeft om ervaringen uit te wisselen en nieuwe invalshoeken te vinden. Iedereen die
op één of andere manier met kinderen, jongeren en cultuur bezig is, kan hieraan
participeren. Ook jongeren, studenten en andere verkenners van de sector worden
enthousiast van deze werking.
En dat enthousiasme straalt de ploeg achter dit initiatief ook uit. Het is fantastisch
hoe een groep mensen gedreven door hun passie én op vrijwillige basis tot actie zijn
overgegaan. De initiatiefnemers hebben gezocht naar een werkbaar instrument dat
weergeeft wat er vandaag leeft. Een geruststelling in deze tijden, dromen bestaan
nog én ze kunnen zelfs gerealiseerd worden! Vitamine C is een initiatief van onderuit,
gegroeid vanuit betrokkenheid en engagement waardoor het netwerk nu al gedragen

wordt door een breed en divers werkveld. Iedereen kan deel uitmaken van deze
‘vriendenclub’ en zou dit ook moeten doen zodat deze droom niet uit elkaar spat.
Met deze laureaat heeft de jury gekozen voor een pril, nieuw en hierdoor een
kwetsbaar initiatief dat cultuureducatie met een open vizier benadert. Vitamine C
duikt het brede maatschappelijke veld in, kruisbestuivingen over de disciplines en
sectoren heen worden gestimuleerd. Om mee te doen is er maar één voorwaarde:
draag de begrippen kinderen, jongeren, kunst en cultuur hoog in het vaandel of laat
je er door besmetten. Vitamine C werkt aanstekelijk door een prikkelende en
inspirerende omgeving te creëren voor veldwerkers waar nieuwe en originele ideeën
makkelijk kunnen ontspruiten, waar experiment en gevestigde waarden hand in hand
gaan. Hierdoor liggen heel wat troeven binnen handbereik voor een verdere
optimalisering van cultuureducatie. Met deze prijs krijgt Vitamine C een duwtje in de
rug in ruil voor het toedienen van de broodnodige vitamines aan het werkveld zodat
het kan blijven bruisen!
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