Persuitnodiging
Donderdag 10 oktober, 11.30 u
De RuimteVaart, Valkerijgang 26, 3000 Leuven

Samen koken goed recept voor superdiverse samenleving
KVLV en RuimteVaart brengen kookboek uit
Niets beter dan samen koken en eten om een andere taal of over andere
gewoonten te leren. Daarom lanceren vrouwenorganisatie KVLV, vzw de
RuimteVaart en Groep Intro op 10 oktober een kookboek. Daarin staan de
lievelingsrecepten van een diverse groep van medewerkers van het sociaal
restaurant. In tientallen KVLV-kookworkshops gaan zij met deze recepten
aan de slag. Volgens KVLV een uitstekende manier om in een superdiverse
samenleving nieuwe en leuke banden te smeden.
De drie organisaties willen werken aan een wereld zonder uitsluiting. De Leuvense
vzw RuimteVaart stimuleert met het project ‘Taal op het menu’ de taalvaardigheid en
emancipatie van haar anderstalige medewerkers. KVLV, Vrouwen met vaart, de
grootste vrouwenvereniging in Vlaanderen, zoekt naar meer verbinding tussen
mensen met verschillende achtergronden. Groep Intro zorgde voor de taalcoaching.
De organisaties brachten hun expertise bijeen om dit project te realiseren.
De eerste kookworkshop waar KVLV-vrijwilligers, samen met de auteurs, gerechten
uit dit unieke kookboek bereiden, vindt plaats op donderdagvoormiddag 10 oktober.
Dit is meteen ook de lancering van het boek en van het KVLV-traject.
U bent hartelijk welkom op de persvoorstelling van het kookboek
‘Wereldgerechten’ op donderdag 10 oktober om 11.30 u in de RuimteVaart,
Valkerijgang 26, 3000 Leuven.
Een aantal auteurs, KVLV, Vrouwen met vaart en vertegenwoordigers van de
RuimteVaart en Groep Intro staan u graag te woord.
U ontvangt ook een exemplaar van het boek.
Graag uw komst melden a.u.b.: Caroline Audoor, persverantwoordelijke KVLV –
caudoor@ons.be - 0496 /905 222

KVLV, Vrouwen met vaart, is een sterk netwerk van 85.000 vrouwen verspreid over 860
lokale groepen in Vlaanderen. Daar ontmoeten en inspireren ze elkaar, delen ze
belevingen en engageren ze zich samen voor een duurzame en rechtvaardige
samenleving. Jaarlijks zijn er meer dan 54.000 activiteiten, georganiseerd door 10.000
vrijwilligers.

De RuimteVaart is een plek aan de Vaart in Leuven waar mensen samenwerken aan
een wereld zonder armoede en uitsluiting. De organisatie is erkend en gesubsidieerd
als Vereniging waar armen het woord nemen, als initiatief voor Lokale
Diensteneconomie (sociaal restaurant en energiesnoeiers), en als initiatief voor
Preventieve Gezinsondersteuning.

Samen met medewerkers, partners en bedrijven maakt Groep INTRO werk van
persoonlijke groei. Een inclusieve samenleving is hierbij het doel. Groep INTRO doet
dit via tewerkstelling, vorming, coaching en advies.

