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HET SENSIBILISEREN VAN HET PUBLIEK VOOR  

HET VERZORGEN EN PLANTEN VAN BOMEN DOOR STREET ART 
 

« Mogelijke onsterfelijkheid draagt verder bij aan de waardigheid van deze bewakers 
van de tijd. In hun buurt zijn we allemaal kinderen. » 

Francis Hallé 
 

« De bomen vertellen een eeuwenoud verhaal. Als we ze eens konden horen…» 
David G. Haskell 

 
 
 

ACTIES •  BRUSSEL • 2019 
 

« LUISTER NAAR BOMEN, ZE HEBBEN ZOVEEL TE VERTELLEN! » 
 
 

— SAVE THE DATE —  
HET EVENT ZAL PLAATSVINDEN VAN 21 TOT 28 OKTOBER 2019 OP DE 

PRACHTIGE ESPLANADE VAN DE TERMINUS LOUIZALAAN — 
LEGRANDLAAN, 1050 EN 1000 BRUSSEL.

 
 
 
 

 
Foto en creatie Sophie Stinglhamber © 2019 

 
 

OPGESTELD DOOR: 
Sophie Stinglhamber (Sustainable Art asbl) 

Priscille Cazin (Wood Wide Web) 
Sophie Hasaerts (Onafhankelijk Directeur Culturele Projecten)  

 

Voor meer informatie: Sophie Stinglhamber 
+32 475 96 88 66 – info@sustainableart.be – sustainableart.be 

  

http://www.forest-art-project.fr/francis-hall%25C3%25A9.html
https://dghaskell.com/
http://www.sustainableart.be/
http://www.woodwideweb.be/
http://www.sustainableart.be/
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ONZE VISIE 

 
 BOMEN ZIJN ONZE ESSENTIËLE LEVENSPARTNERS OP AARDE 

 
De wetenschappelijke interesses en ontwikkelingen van de afgelopen decennia in de 
buitengewoon levende wereld van de bomen laten zien dat het voorbeelden zijn van 
vruchtbaarheid, productiviteit, efficiëntie, zorgzaamheid en eenvoud. Ze hebben alle 
tijden doorkruist en hebben een duizendjarig verhaal te vertellen. 
 
Hun intelligentie opent nieuwe wegen naar meerdere oplossingen en concrete 
onderzoeksprojecten om de sociaaleconomische en ecologische uitdagingen waarmee 
we geconfronteerd worden aan te gaan. 
 
Wij geloven dat stedelijke kunst een sterk en interactief communicatiemiddel is om de 
nieuwsgierigheid van het publiek te wekken en te mobiliseren om een link te worden 
naar de intieme wereld van de bomen. 
 
 

ONZE MISSIE 
 

 BOMEN PLANTEN 
 

We willen dit nieuwe perspectief op de interactie die de mens kan ontwikkelen met deze 
reusachtige planten versterken en het publiek bewust maken door middel van 
stedelijke kunst, straatkunst, kunst in het hart van de omgeving van de burgers. 
 
 

ONZE PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN 
 
o Het publiek mobiliseren rond deze verbinding met de boom. 

 
o De toekomstige generaties direct op de scholen bewust maken van de 

wetenschappelijke realiteit van bomen. 
 

o Herbeplanting van stedelijke microbosjes met de kinderen in hun scholen. 
 

o De verschillende acteurs* van de bomenwereld, biologen, wetenschappers, 
onderzoekers, agrobosbouwers, enz. ondersteunen en verenigen…. 

 
o Behoud en regeneratie van bosecosystemen. 
 
 *  Lijst met sprekers, partners en projecten die we op verzoek helpen. 
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ONZE PROJECT 

 
«LATEN WE NAAR DE BOMEN LUISTEREN, ZE HEBBEN ZOVEEL TE 

VERTELLEN! » 
 
 

DIT “STREET ART” EVENEMENT ZAL EEN STEDELIJKE KUNSTACTIE 
VOORSTELLEN WAARBIJ DE BOOM OP EEN GROTE BRUSSELSE LAAN ZAL 

WORDEN UITGELICHT. 
 
 

« LUISTEREN NAAR BOMEN » 
 

WE ZULLEN DE VOORBIJGANGER UITNODIGEN OM DE BOMEN BETER TE 
OBSERVEREN, OP EEN SPEELSE EN ONGEWONE MANIER. HET IS EEN KWESTIE 

VAN HET (HER)ONTDEKKEN VAN HUN VOORDELEN EN HET LEREN KENNEN 
VAN HUN INTIEME "MANIER VAN LEVEN EN WERELD". 

 

 
Foto en creatie Sophie Stinglhamber © 2019 

 
 

DEZE INTERACTIEVE EN COLLECTIEVE UITVOERING VAN ACHT DAGEN ZAL 
PLAATSVINDEN IN HET NAJAAR VAN 2019 IN BRUSSEL 
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«LATEN WE NAAR DE BOMEN LUISTEREN, ZE HEBBEN ZOVEEL TE 

VERTELLEN! » 
 

WORDT VERDEELD IN 2 FASEN 
 
 

FASE I - « LUISTEREN NAAR BOMEN » 
 

o Zal plaatsvinden van 21 tot 28 oktober 2019 op de prachtige esplanade van de 
"Espace Terminus", Louizalaan/Legrandlaan op 1050 en 1000 Brussel. 
 

o Locatie en duidelijk verband tussen stad en bomen, het Bois de La Cambre en het 
Forêt de Soignes. * Project en budget op aanvraag.  

 
 

FASE II. - « LUISTER NAAR MIJ » 
 
o De tweede fase zal plaats vinden in 2020 en bestaat uit de organisatie van een 

evenement, in Brussel, met de aanwezigheid van de sponsors en partners van de 
associatie voor de verkoop van kunstwerken van Belgische kunstenaars ten 
behoeve van de Sustainable Art vzw. 
* Project en budget op aanvraag. 
  
 

VOOR WIE EN WAAROM? 
 
o We willen werken aan bewustwording - door middel van kunst en wetenschap - op 

het gebied van preventie, communicatie en de implementatie van duurzame 
oplossingen, in alle vormen van “Street art” en in de verschillende disciplines, 
toegankelijk voor het grote publiek. * Bestand op aanvraag. 

 
o We willen de acties van de verschillende spelers in de bomenwereld 

ondersteunen en doorgeven: biologen, wetenschappers, onderzoekers, 
agrobosbouwers, enz. die concrete onderzoeksprojecten uitvoeren om de intelligentie 
van de bomen te bewijzen, wat onbekend is bij het grote publiek. * Bestand op aanvraag. 

 
ο We willen scholen in België begeleiden, beter informeren en stedelijke 

microbossen op hun scholen planten. * Bestand op aanvraag. 
 

 

 
 
 

ELKE STAP TELT 
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HET PROJECTTEAM "LUISTEREN NAAR BOMEN"  

 
Werd geboren in 2018 uit de ontmoeting tussen: 
 

ο SOPHIE STINGLHAMBER – Oprichtster van Sustainable Art – Auteur van het 
project. 

 
Als kunstenaar (Sophie Stinglhamber) en milieuactiviste is haar werk 
geconcentreerd op de indruk die de menselijke evolutie achterlaat en de gevolgen die 
het heeft voor de minerale, plantaardige, dierlijke en menselijke wereld. 
Om dit te uiten, haalt ze inspiratie uit artistieke trends zoals kortstondige kunst, land 
art, kunst en het milieu, straatkunst, directe kunst, conceptuele kunst, de duurzame -
art. 
De uitvoeringen, de installaties en de interacties toonden haar de weg van de Street 
art voor haar huidige projecten. 
 
De vzw-organisatie Sustainable Art heeft losalmendrosdeibiza.com gecreëerd in 
2017. Dit project heeft in een recordtijd het bewustzijn verhoogd en fondsen 
geworven om honderden amandelbomen te herplanten (zie hieronder). Het is klaar, 
het is een begin. En elke stap telt. 

 

 De 3 "amandelbomen Sculptuur" gemaakt voor dit project, werden tentoongesteld 
in 2017 op de haven van Ibiza, tegenover het communale huis van Santa Eulalia en 
het Cultureel Centrum van Jesús tot 2019 en de Vara del Rey in 2018. Passage van 
ongeveer 270.000 mensen. 
 Smiley's veiling, werken gedoneerd door Sophie Stinglhamber voor het 
fondsenwerving en financiering van aanplantingen. 

 540.000 lezers bereikt tot nu toe door de Diario de Ibiza-pers (wiens eerste pagina 
op 9 oktober 2018) en de Periódico de Ibiza. 
 

ο PRISCILLE CAZIN – Coauteur van het project "Luisteren naar bomen" –  
Oprichter van Zérolutions en medeoprichter en hoofd van Wood Wide Web. 
 
Priscille is een auteur, scenarioschrijver, regisseur, journalist en producent, 
sociaal en milieu-ondernemer. Thema's gerelateerd aan de natuur en de mens 
staan al enkele jaren centraal in haar werk. Sinds 20 jaar ontwikkelt en produceert ze 
informatie en audiovisuele/ digitale creatieprogramma's voor verschillende Europese 
media (radio, tv, webTV). Zij voert ook media- en veldbewustmakingscampagnes uit 
die gericht zijn op een breed publiek. Gepassioneerd door de popularisering van 
wetenschap en de behandeling van informatie door middel van geluid en beeld, 
creëert Priscille hulpmiddelen voor empathische communicatie. Deze 
samenwerkingshulpmiddelen bevorderen burgerparticipatie en empowerment.  
Wood Wide Web is een project van popularisering en cross mediaal bewustzijn over 
het stedelijk bos van Brussel. Het doel is om het publiek te betoveren, een 
gemeenschap te verenigen rond de bomen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
En laat ze initiatieven en gebeurtenissen ontdekken die aan hun voeten 
plaatsvinden. Dit project biedt educatieve hulpmiddelen waarmee iedereen Brussel 
kan verkennen als een bos: om te (her) verbinden, om geleidelijk in te duiken.  

http://www.sustainableart.be/
http://www.sophiestinglhamber.com/
http://losalmendrosdeibiza.com/
http://www.sophiestinglhamber.com/news.htm
http://www.zerolutions.be/activite-arbolutions/
http://www.woodwideweb.be/
http://www.woodwideweb.be/


 

© 2019 Sustainable Art asbl 6. 

Wood Wide Web werkt nauw samen met de wetenschappelijke gemeenschap. 
Dit avontuur mobiliseert een 60-tal structuren van verenigingen, instellingen, 
collectieve burgers, scholen, enz. Het is verbonden met vele Belgische en Europese 
boominitiatieven. Het project wordt uitgedragen in de media. 

 

ο SOPHIE HASAERTS – Strategie en Curator van het project – 
 
Als onafhankelijk directeur van culturele projecten werkt Sophie Hasaerts al 
jaren op het gebied van kunstpromotie, in de overtuiging dat kunstcreatie vitaliteit 
kan brengen in een stedelijke gemeenschap en nieuwsgierigheid, openheid en 
bewustwording kan opwekken. In veel opzichten, en meer dan ooit in deze 21e 
eeuw, die al goed op gang is gekomen, benadrukken en ondersteunen de 
commentaren van de kunstenaars de ecologische kwestie. 
 

ο BÉNÉDICTE LIMAUGE – Project ondersteuning (administratief, “online”) – 
 

Meertalig (FR/UK/NL/SP) met een "hands-on" mentaliteit, ze werkt regelmatig 
samen met Sophie Stinglhamber in haar verschillende projecten, of ze artistiek 
en/of voor VZW zijn. Bénédicte heeft meer dan 30 jaar ervaring in verschillende 
multiculturele omgevingen en bedrijfsstructuren (nationaal/internationaal) waar 
commercieel en administratief beheer support als een rode draad door haar carrière 
loopt. 
Ze woont nu in Frankrijk om samen met haar man een nieuw professioneel project 
te realiseren. Te gelijker tijd stelt ze haar professionele ervaring, op freelancebasis, 
ter beschikking aan kleine organisaties (TPE/MKB/Startups) die ondersteuning 
nodig hebben voor specifieke en punctuele opdrachten, terwijl ze milieu- en 
artistieke projecten die belangrijk voor haar zijn, blijft ondersteunen. 
 

 
 
 

OP ELK MOMENT, KUNT U ONS HELPEN... 
 

 
DOOR ONZE MISSIE EN ONZE PROJECTEN TE ONDERSTEUNEN MET 

UW DONATIES OM BEWUSTMAKING VAN HET PUBLIEK DOOR 
MIDDEL VAN STADSKUNST  

 
Informatie en contact: SUSTAINABLEART.BE • info@sustainableart.be 

 
COMMUNICATIE DIE MOET WORDEN AANGEGEVEN BIJ HET DOEN VAN UW DONATIE: 

 “SUSTAINABLE FRIENDS” • UW NAAM • UW EMAIL 
 

REKENI NG NR— I BAN:  BE6 9  0 68  9311 76 0  7— BI C:  GKCCBEBB  
 

DANK U WEL 
 

 

http://www.sustainableart.be/
mailto:info@sustainableart.be
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