INSCHRIJVINGSFORMULIER
MOESTUINMEESTERS 2022
Inschrijving voor de basisopleiding om brusselse moestuinmeester te worden.
Deze opleiding kadert in de Good Food-strategie van het Brussels Gewest.
Dit formulier verwijst naar het document "Informatie en Programma opleiding 2022" dat zich op de
website van Leefmilieu Brussel bevindt: www.leefmilieu.brussels/moestuinmeesters.

Om een pdf-document in te vullen, ga naar : Beeld/Gereedschappen/Invullen en ondertekenen.
Het is ook mogelijk het document af te drukken, in te vullen, te ondertekenen en te scannen.

Mevr/Dhr :
Adres :
Postcode :
Privénummer :

Gemeente:
Ander telefoonnummer :

E-mail :
Beroep :
Lid van een vereniging of een wijkcomité :
Ik wil deelnemen aan de opleiding op dinsdagavonden, van 19u tot 21u30.
U stemt ermee in dat Leefmilieu Brussel uw gegevens verwerkt om bereikbaar te zijn voor de Brusselse burgers en om,
als moestuinmeester zijnde, uw rol als tussenpersoon te spelen.
Uw gegevens worden bewaard gedurende 3 jaar vanaf januari 2022.

De voorwaarden
Om deel te nemen aan de opleiding, moet u aan verschillende voorwaarden voldoen :
1. Voldoende ervaring hebben met biologisch moestuinieren om ervaring te kunnen uitwisselen en
raad te geven op basis van uw huidige kennis. Een minimum van 3 jaar lijkt ons een nodige basis.
2. Wonen of actief zijn in het Brussels Gewest
3. Beschikbaar zijn tussen januari en september 2022 om minstens 70 % van de sessies bij te wonen
(uren en plaats : zie programma 2022)
4. Bereid zijn een ‘stage’ te doen (beschrijving : zie programma 2022)
5. Aanvaarden om na de opleiding opgenomen te worden in de Gids van Brusselse
moestuinmeesters en op de interactieve kaart op de website van Leefmilieu Brussel.
6. Bereid zijn om een vrijwillige schakel te worden in de promotie van zelfproductie en de Good
Food-strategie ; dit door verschillende acties die de inwoners van Brussel aanmoedigt om een
moestuin uit te bouwen.
 Bereikbaar zijn voor opstart-tips en meer technische antwoorden
 een moestuin-project begeleiden (collectief, schooltuin…) of demo-moestuin vervoegen
 de zelfproductie promoten door een atelier of stand op een evenement, door uw moestuin
open te stellen voor bezoek of door het online-leven van het netwerk te onderhouden of te
voeden (facebook, website, ...)
 diverse projecten opstarten met andere brusselse spelers
 ateliers, beurzen, … organiseren in uw wijk, straat, werkplek, ...
7.Zich engageren gedurende minstens de 2 jaar die volgen op de opleiding, om deel te nemen aan
een tiental activiteiten van het netwerk of gelinkt aan de stadslandbouw, om het netwerk levende te
houden.
8. Bij wijzigingen van de persoonlijke gegevens, deze steeds doorgeven, alsook minstens eens per
jaar de uitgevoerde activiteiten communiceren.

Accepteert u de voorwaarden om moestuinmeester te worden ?
□ ja
□ neen
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Uw ervaring
1. Hoeveel jaar teelt u al groenten? (moestuin, potten/bakken, project, ...)
…………………………………………………………………………………………………
2. Waar teelt u groenten?
□ In een collectieve moestuin of ruimte
Zoja, welk :
□ Op een perceel dat Leefmilieu Brussel, de gemeente of ander ter beschikking
stelt
□ Bij u, privé:
□ tuin
□ balkon
□ terras of binnenplaats
3. Aan welk type van groententeelt doet u?
□
□
□
□
□
□

In volle grond (moestuin, zonder boomgaard)
In volle grond (moestuin en boomgaard)
In potten
In bakken
In zakken
Andere : ……………………………………………………………………………..

4. Hebt u reeds een moestuinopleiding (of aanverwante) gevolgd?
□ Neen
□ Ja
Zo ja: Welke? Bij welke instelling? Hoe lang duurde de opleiding?
……………………………………………………………………………………………
Uw motivatie
5. Motiveer waarom u deze opleiding wil volgen en waarom u vrijwillig wil
fungeren als brugpersoon om de bevolking aan te moedigen en te helpen een
moestuin aan te leggen?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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6. Aan welke activiteiten denkt u deel te zullen nemen of wil u ontwikkelen eens
u na de opleiding lid bent van het Netwerk van Moestuinmeesters?
Uw moestuin nu en dan voor het publiek openstellen
Op evenementen in het Gewest een stand met andere MM houden
Een animatieactiviteit in een school, volkstuin, buurthuis, ... verzorgen
Bij de mensen gaan om hen advies te geven
Een nieuw moestuinproject opstarten of begeleiden
De website of facebook-groep voeden met persoonlijke getuigenissen of ideeën
Vragen die aan het Netwerk van Moestuinmeesters worden gesteld
beantwoorden via Facebook of de website
□ Andere : ………………………………...............................................................
□
□
□
□
□
□
□

Ter herinnering : er wordt verwacht dat u na de opleiding minstens 2 jaar bijdraagt aan het
netwerk op uw eigen manier.
7. Hoe hebt u weet gehad van deze opleiding?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. Bent u actief op sociale media?
! uw antwoord hierop wordt geen selectie-criterium,

maar laat ons toe om een groep te vormen die de
verschillende communicatie-kanalen kan onderhouden.

□
□

Ja → Zoja, welke? …………….……………………………………………………
Neen

9. Hebt u een moestuin in de regio Brussel die open kan worden gesteld voor
bezoek?
! uw antwoord hierop wordt geen selectie-criterium, maar laat ons toe om een groep te vormen die de
verschillende communicatie-kanalen kan onderhouden.

□ Ja
□ Nee
10.

Denkt u te zullen deelnemen aan de facultatieve praktijksessies (cf.
programma)?

Deze zullen plaatsvinden op zaterdagnamiddagen en op dinsdagavonden van eind februari tot oktober

□ Ja
□ Nee
□ Ik weet het nog niet

Alvast bedankt!
Vragenlijst terug te sturen tegen uiterlijk 5 december 2021
E-mail: maitresmaraichers@environnement.brussels
De geselecteerde kandidaten zullen ten laatste op 16 december 2021 op de hoogte worden gebracht.
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