Een nieuw leven voor de kerstboom op de Grote Markt
Brussel, le 28 maart 2019 – Twee maanden na het einde van Winterpret en het
verwijderen van de kerstboom op de Grote Markt, heeft de Stad Brussel in
samenwerking met de boerderij “Nos Pilifs” en de workshop Bout2Bois, het
genoegen om het tweede leven aan te kondigen dat wordt aangeboden aan de
meest beroemde Brusselse spar. Dit gaat door tijdens het weekend van 30 en 31
maart ter gelegenheid van de “La Foire du Jardin Naturel”.
Een tweede leven in de kleuren van de participatie
"Het was belangrijk om deze spar een tweede leven te geven. Daarom wendde ik me tot een partner die
gespecialiseerd is in de circulaire economie en recyclage van materialen: Ferme Nos Pilifs. Via
de workshops - Bout2Bois - maakte Nos Pilifs me een voorstel dat zowel symbolisch als interessant was.
De naaldboom zal een artistieke en participatieve facelift ondergaan ter gelegenheid van de “La Foire du
Jardin Naturel” op 30 en 31 maart. Dit krachtige gebaar bevestigt opnieuw de bedoelingen van de Stad
in termen van duurzame ontwikkeling ", zegt de Schepen van Toerisme en Grote Evenementen van de
Stad Brussel.

La Foire du Jardin naturel
La Foire du Jardin - De Tuinmarkt gaat door op 30 en 31 maart van 10 tot 18 uur in de Ferme Nos Pilifs
in Neder-over-Heembeek, als onderdeel van de week zonder pesticiden. Tijdens deze twee dagen zullen
de teams Bout2Bois en Ferme d'Animation de vele bezoekers voorstellen om deze twee totems te
versieren en een spoor achter te laten.
"Ik ben heel blij dat ik aan de zijde van de burgers sta om deze twee stammen samen te versieren. De
twee totems zullen dan worden opgericht bij de ingang van de Ferme Nos Pilifs.", concludeert de Schepen
van Toerisme en Grote Evenementen van de Stad Brussel.
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