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Ambacht in de Kijker is …

… een nationale wedstrijd die sinds 2006 georganiseerd 
wordt om Belgische ambachtslieden in de kijker te zetten.

Elk jaar worden 10 ambachtslieden geselecteerd en on-
der het grote publiek gepromoot. Sommigen van hen 
worden in het bijzonder beloond met prijzen.
Met de jaren is de wedstrijd een onmisbaar platform 
geworden voor de sector.

persdossier 2022
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AmbAcht in de KijKer

A. doel vAn de wedstrijd
Voor de 16de opeenvolgende jaar worden de Belgische ambachtslieden uitgenodigd om zich 
bekend te maken via dit wedstrijd om de ambachtensector bij het grote publiek te promoten en 
jongeren aan te moedigen in deze sector te gaan werken. Op basis van de ingediende dossiers, zal 
de wedstrijd tien laureaten uitkiezen die op alle vlakken een voorbeeld van succes zijn : door de 
kwaliteit en originaliteit van hun product, hun afgelegen parcours en het beheer van hun bedrijf.

Het panel van ambachtslieden dat in de vitrine staat, getuigt van de diversiteit en originaliteit van de 
sector.
Bovendien stimuleert de wedstrijd ontmoetingen en contacten. De interacties die er uit voortvloeien 
kunnen zeer vruchtbaar  zijn voor de verschillende ambachtslieden.

B. de AmBAchtelijKe sector in België
Door de kwaliteit en de diversiteit van de producten en diensten die ze aanbieden, verbeteren de 
ambachtslieden de kwaliteit van het dagelijkse leven.
Uitwisselingen rond ambachten brengen volkeren dichter bij elkaar, ze zijn bevorderlijk om menseli-
jke relaties in stand te houden en om sociale banden te versterken. Bovendien, is de ambachtsman/
vrouw de overdrager van oude tradities, van bewezen technieken, en van de cultuur die hij/zij verrijkt 
en aanpast, volgens de evolutie van de maatschappij en smaak van de klanten.

De voorbije jaren heeft de ambachtelijke sector in de ogen van het grote publiek weer een grotere 
waardering gekregen. Door de lokale en nationale economie, en door handgemaakte producten en 
het gebruik van duurzamere materialen te promoten. Jammer genoeg durven er weinigen aanklo-
ppen bij een  ambachtsbedrijf in de buurt.

De sector biedt veel opleidingsmogelijkheden en kanalen voor jongeren, maar toch hebben ze er 
vaak geen weet van.
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op 1 juni 2016 is de nieuwe status van de ambachtsman in werking 
getreden.
deze erkenning wordt verleend door de Fod economie volgens 
criteria zoals de authenticiteit van de activiteit, het manuele aspect 
van het geleverd werk en de vakkennis van de ambachtsman.
de erkende ambachtsman heeft een label en profiteert dus van een 
grotere zichtbaarheid bij het publiek.
er zijn momenteel bijna 2000 ambachtslieden die van deze erken- 
ning genieten.

Er is geleidelijk vooruitgang geboekt in deze sector, juni 2012 met namelijk de goedkeuring van een 
nieuwe juridische definitie die door de Raad van Ministers is goedgekeurd: Een ambachtsman is een 
zelfstandige of een onderneming die actief is in de productie, de verwerking, de reparatie, de res-
tauratie van voorwerpen en het verlenen van diensten, waarvan de activiteiten voornamelijk manuele 
aspecten hebben, en die een zekere knowhow ontwikkelt op basis van kwaliteit, traditie en creatie.

In december 2013 is het wetsontwerp over het nieuwe statuut van de ambachtsman goedgekeurd 
door de ministerraad.

Daarbij wordt rekening gehouden met de aangenomen definitie en met de volgende criteria:

1° De betrokkene is een particulier of een rechtspersoon die in de Kruispuntbank voor Ondernemin-
gen is ingeschreven als handels-, ambachts- of niet-handelsonderneming naar privaat recht;

2° De betrokkene houdt zich bezig met de productie, de verwerking, de reparatie, de restauratie van 
voorwerpen of het verlenen van diensten;

3° De betrokkene oefent een activiteit uit die in hoofdzakelijk manueel is;

4° De betrokkene ontwikkelt een bepaalde knowhow op basis van kwaliteit, traditie, creatie of inno-
vatie;

5° De betrokkene heeft minder dan 20 werknemers in dienst (afwijkingen mogelijk);

6° De betrokkene voldoet, in betreffend geval, aan de andere sectorspecifieke voorwaarden die bij 
koninklijk besluit zijn vastgesteld.
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c. geschiedenis vAn de wedstrijd 

2006
Vanuit de vaststelling aan gebrek van kennis en erkenning van de ambachtelijke industrie in 
België, werd in Wallonië de wedstrijd « Vitrine de l'Artisan » in het leven geroepen. De doels-
telling is om het onder de aandacht te brengen en bevorderen van de waarde van deze sector 
voor de economie, zowel bij het groot publiek als voor de jongeren. Met als prijs een cheque 
ter waarde van €2500.
Vanaf het begin werd het project gesteund door de minister van Middenstand en KMO's en 
door verschillende particuliere en openbare partners.

2007
Tweede editie van de wedstrijd en de database van ambachtslieden groeit. Om de communi-
catie te verbreden, wordt er een grotere betrokkenheid van de Waalse gemeenten gevraagd 
om hun ambachtslieden te informeren en te steunen.

2008
De derde editie zet het elan van de twee voorgaande jaren voort en wordt versterkt door de 
toename van de participatiegraad van de ambachtslieden.

2009
Ambacht in de Kijker wordt een nationale wedstrijd! Gezien de steeds groeiende interesse van 
het publiek en de vraag van de sector, krijgen ook Vlaamse ambachtslieden de kans om aan de 
wedstrijd deel te nemen. Dankzij enkele Nederlandstalige partners wordt er, naast de cheque 
van €2500 voor de winnaar, een tweede cheque van €1500 voor de tweede plaats voorzien. 
Bovendien is er een laptop te winnen voor de jongerenprijs en een diamant voor de prijs Parel 
van de jury.

2010
De wedstrijd is goed ingeburgerd in Vlaanderen. De participatiegraad stijgt snel, en er is 
veel belangstelling zowel in het noorden als het zuiden van het land. Naast de prijzen die 
in voorgaande jaren zijn toegekend, zijn er bedrijfsvideo's die elke winnende vakman in de 
kijker zetten. De productie van een catalogus in samenwerking met enkele van de vorige win- 
naars om het bewustzijn van ambtenaren te vergroten en er een gewoonte van te maken om 
geschenken van onze ambachtslieden uit te delen.
Een bekende figuur uit de ambachtswereld Marc Tensen, voorzitter van Ars Nobilis, is Jury 
voorzitter.



6 AmbAcht in de kijker - persdossier 2022

2011
Om de ambachtelijke sector meer bekendheid te geven en het grote publiek actief bij de 
wedstrijd te betrekken, wordt bij de zesde editie van de wedstrijd de « Publieksprijs » in het le-
ven geroepen. Iedereen krijgt de kans om via de website op zijn favoriete vakman te stemmen. 
Bovendien sluiten drie nieuwe partners zich bij de wedstrijd aan door exportprijzen aan te 
bieden. Brussel Export, het Waalse exportagentschap (AWEX) en Flanders Investment & Trade 
(FIT) steunen per regio één verdienstelijke vakman voor een project die in het buitenland uit te 
voeren is of die reeds uitgevoerd is.

2012
Het grote publiek speelt een steeds belangrijkere rol in de wedstrijd door zijn deelname aan 
de Publieksprijs en doordat het de kans krijgt een vakman in te schrijven die het kwalitatief 
hoogstaand en verdienstelijk acht.
Met steun van de voorzitter werd een open brief met de opmerkingen en problemen van de 
ambachtslieden aan de minister voor Middenstand en KMO's toegezonden.

2013
Een promotiebus in de kleuren van de wedstrijd rijdt langs om de 10 winnende ambachtslie-
den te ontmoeten en brengt ambachtslieden, jongeren, plaatselijke autoriteiten en lokale pers 
samen. De stemmen bij het publiek nemen toe en de ambachtslieden kunnen hun wensen aan 
de minister kenbaar maken via het deelnameformulier.

2014
De wedstrijd wint aan belangstelling en erkenning en kent een recordaantal inschrijvingen van 
263 dossiers.

2015
Ambacht in de Kijker viert zijn 10de verjaardag! Dit jaar gaat de thematische prijs over web- 
marketing,
En beloont een vakman die zich onderscheidt door zijn goede communicatiepraktijken op het 
internet en die een voorbeeld is voor andere ambachtslieden.

2016
Parallel aan de klassieke wedstrijd richt Ambacht in de Kijker zich dit jaar op een ander doelpu-
bliek met de Leerschoolprijs. Deze prijs beloont een jongere tot 25 jaar die zich vormt in een  
ambachtelijke onderneming aan de hand van een stage, leertijd of werkcontract.
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2017
De organisatie blijft ook de deelname van leerlingen waarderen, door dit deel van de wedstrijd 
opnieuw aan te bieden. De prijsuitreiking vindt plaats in de vioolbouwschool van de winnende 
leerling van het vorige jaar.
Dit jaar beloont de jury de ambachtslieden die blijk hebben gegeven van bijzonder goed 
management.

2018
Digitalisering van de wedstrijd met oog op ecologie en in samenhang met het gekozen the-
ma : het verbond tussen traditionele ambachten en de huidige technologieën. Promotie en 
inschrijvingen enkel online. Derde editie van de leerlingensectie en een recordaantal stem-
mers voor de voor de Publieksprijs.

2019
Dit jaar is er in het bijzonder een samenwerking met de Belgische gemeenten. Het doel is om 
de gemeenten, actief te betrekken bij het  promoten van de lokale ambachtslieden. Recordjaar 
voor het aantal inschrijvingen: bijna 500 deelnemers en bijna 200 partnergemeenten.

2020
Wij wilden een etalage zijn voor ambachtslieden die zich bijzonder bewust zijn van de huidige 
milieuproblematiek door ambachtslieden te selecteren die op een ethische en duurzame ma- 
nier werken, aandacht voor de keuzes die zij maken in hun dagelijks werk en bij het nadenken 
over de toekomst van hun vak, met name door jongeren op te leiden.
« Beter produceren, beter kopen, beter consumeren » : werd de motto van deze 15e editie 
van de wedstrijd.
Ook dit jaar, om de betrokkenheid van jongeren bij het project verder te versterken werd een 
jeugdjury opgericht. Samengesteld uit 6 jongeren die betrokken zijn bij de Belgische ambach-
telijke industrie. de Favoriet van de Jury 2020 prijs.

2021
Wegens de diverse sanitaire redenen is er in 2021 geen editie geweest.
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d. winnAArs vAn de vorige edities

2006
vAn hercK pierre
Lillois
Houtdraaier - schrijnwerker
www.pierre-creation.be 

2007
melot eli-manuel 
Havelange 
Artisanale stukadoor
0474 98 63 69 

2008
hAlFlAnts Quentin
Seneffe
Traditionele houten roeiboten 
www.barque.be 

2009
christiAens gert
Beersel 
Ambachtelijke brouwerij
www.oudbeersel.com 

2010
destree stephen
Leignon
Koekjesbakker
www.biscuiteriedestree.be

2011
schrAUwen jef
Loenhout
Houtbewerker
www.atelierschrauwen.be

2012
oosterlincKX jan, tom et peter
Pittem
Fietsproducent 
www.achielle.be

2013
dUjArdYn steven et Brecht
Oostrozebeke
Traditionele siersmederij 
www.dujardyn.com

2014
pedUs Frank
Antwerpen
Vioolbouwer
www.proarte.be

2015
schUmAcher guido
Eupen
Orgelbouwer 
www.orgel-schumacher.com

2016
Boon Koen
Antwerpen
Houtbewerker
www.alinhout.be

2017
m’BAmBA euphrasie
Ciney
Chocolatier
www.sigoji.be

2018
cloos nicolas
Beauvechain
Steenhouwer
www.advitampierre.be

2019
verstAete Bertin
Tienen
Restaurateur en ontwerper van Kroon-
luchters
www.ateliernightlight.com

2020
FronistAs Alexis
Thuin
Ombouwer van caravans voor evene-
mentenverhuur
www.lacaravanepasse.eu
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editie 2022

A. speciAle editie « AmBAchtsvroUw »
Voor deze nieuwe editie wordt « Ambacht in de Kijker » « Am-
bachtsvrouw in de Kijker ».

Volgens cijfers van de FOD Economie vertegenwoordigen 
vrouwen in 2020 41% van de ambachtelijke beroepen in België.

Om de vertegenwoordiging van vrouwen in deze beroepen aan 
te moedigen, wil Ambacht in de Kijker dit jaar vrouwelijke on-
dernemers in de kijker zetten.
De wedstrijd zal tien Belgische vakvrouwen in de schijnwer-
pers zetten. Vakvrouwen met een uitzonderlijke knowhow, die 
ondanks alle moeilijkheden onderweg toch voor hun passie 
kiezen, en producten of diensten van  hoge kwaliteit produce-
ren.
Deze 10 laureaten, dragers van sterke ambitie en waarden, 
zullen een verbindend voorbeeld zijn voor onze toekomstige 
generatie rond onbekende, traditionele of soms vergeten be-
roepen.

B. AgendA
De 16e editie van de wedstrijd « Ambacht in de Kijker » is officieel op 07 december 2021 van start 
gegaan.

inSchrijVinGen - 10 december 2021 tot 30 januari 2022

SeLectie VAn LAUreAten - midden maart 2022

beZoeKen AAn de WerKPLAAtSen - april mei 2022

PrijSUitreiKinG - 21 juni 2022
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1. inschrijvingen
De inschrijvingen moeten tussen 10 december 2021 en 30 januari 2022 worden ingediend via een 
Google-formulier dat te vinden is op de website van de wedstrijd (www.lavitrinedelartisan.com).

Door deel te nemen, wordt de ambachtsvrouw automatisch op onze website vermeld in haar zoek-
machine. Zij dingt mee om één van de 10 laureaten te worden die speciaal in de kijker worden gezet 
bij de lokale en nationale pers, bij hun gemeente en bij onze verschillende partners tijdens de prij-
suitreiking.

Het selectiecomité, bestaat uit vakmensen uit de ambachtelijke sector, vertegenwoordigers van 
onze partners en economische structuren in ons land, die zowel Nederlands als Franstalig zijn, komen 
bij een om de 10 winnaars te kiezen.

Dankzij de steun van onze partners kan de wedstrijd jaar na jaar worden verlengd en in omvang toe- 
nemen. Iedereen brengt zijn deskundigheid in door deel te nemen aan het selectiecomité, dat meer-
maals bijeenkomt om de keuze van de laureaten te bespreken. Deze partners verlenen ook steun aan  
de ambachtslieden door advies, begeleiding en tips voor hun persoonlijke parcours.

De diversiteit van de beroepsachtergronden van de leden van het comité zorgt voor een veelheid 
van standpunten en meningen. Het is ook om deze reden dat wij elk jaar graag oude laureaten in ons 
midden hebben die ervaring hebben met de wedstrijd « vanaf de andere kant » , zodat we het project 
voortdurend kunnen laten evolueren.

verschillende opeenvolgende FAsen
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seLecTiecOMiTÉ

hind rabii biedt al meer dan 20 jaar verlichting 
waarin de kleuren van de Middellandse Zee 
worden gecombineerd met de pure lijnen van 
Scandinavisch design.

Geboren in Marokko in 1973, heeft ze daar ge- 
leeft tot ze naar België vertrok, waar ze indus-
trieel ingenieur studeerde.

Naast de technische vaardigheden die zij ti-
jdens haar studies heeft opgedaan, heeft Hind 
Rabii altijd een grote passie voor mode en 
design gecultiveerd. Dat is dan ook de reden 
waarom ze begon te werken op het gebied van 
architec tuur en design.

Sinds 1997 gebruikt ze haar creativiteit en inspi-
ratie om lampen te creëren die ze ontwerpt als 
decoratieve elementen op zich.
De armaturen vervaardigt ze uit met hand-
gereedschap bewerkte onderdelen  in goud, 
chroom of koper. Ook glas is een zeer belangri-
jk element dat we terugvinden in de collectie.

De zelfstandigenorganisaties (UCM, Unizo, NSZ en SDZ), de private en publieke partners (kabinet van 
de bevoegde minister, FOD Economie, Sowalfin, CityMall en Anitadiamonds), de Hogere Raad voor 
de Kunsten (Hochschule der Wirtschaft) van de bevoegde minister, en oude laureaten worden elk 
jaar uitgenodigd om deel uit te maken van het selectiecomité.

Het voorzitterschap wordt naar gelang de thema van de editie gekozen. Afwisseling tussen een Ne-
derlands en Franstalige voorzitter, alsook voor de keuze van de locatie voor de prijsuitreiking.

Dit jaar zal de prijsuitreiking in leuven plaatsvinden en door mevrouw hind rabii uit Verviers wor-
den voorgezeten.

vOOrziTTerschap 2022
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3. bedrijfsfiLMpjes
Elke winnares krijgt bezoek van onze partner Clara Production VZW om samen een korte film te 
maken  en haar werk voor te stellen in de studio.

Een bijkomend uitstalraam, dat het grote publiek in staat stelt om zich een beeld te vormen van de 
wereld van de ambachtsvrouw, en een extra troef voor de ambachtsvrouw die zich op deze manier 
in de kijker kan zetten.

4. aTeLierbezOeken 
Tussen april en mei 2022 worden bezoeken aan de 
werkplaats van de 10 verkozenen georganiseerd  
om de selectie mogelijk te maken voor het selec-
tiecomité, en om zo meer te weten te komen  over 
hun werk en hun achtergrond.
De bezoeken aan de werkplaatsen stellen de am-
bachtsvrouwen in staat om over hun achtergrond  
en carrière-pad te vertellen Zo komen we meer te 
weten over hun wereld en passie. 
De plaatselijke gemeentebesturen en studenten-
groepen worden uitgenodigd, zodat zij ook hun 
locale ambachtsvrouw, die in sommige gevallen 
(nog) niet gekend  is, kunnen steunen.
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5. prijsUiTreiking
Dit jaar zal de prijsuitreiking op 21 juni in het oude stadhuis van Leuven plaatsnemen in de aanwezi-
gheid van Mijnheer David Clarinval, minister van Middenstand, Zelstdandige, KMO’S en Landbouw; 
de burgemeester van Leuven, Mijnheer Mohamed Ridouani; en Mijnheer Johan Geleyns Schepen 
van sport, handel en werk.

c. KAndidAtUren
Zoals elk jaar is de selectie op zich een moeilijke klus voor het comité. Er wordt op verschillende 
criteria geselecteerd; op de kwaliteit en de originaliteit van het product, op de achtergrond en de 
motivatie, op het management, de duurzaamheid of op de marketing.

Aan de kwaliteit van de inschrijvingen die niet zijn geselecteerd wordt zeker niet getwijfeld, maar 
«  Ambacht in de Kijker » blijft een wedstrijd die tot doel heeft om een panel van ambachtsvrouwen te 
selecteren die  de hele sector vertegenwoordigt , zowel bij het grote publiek als bij jongeren.

Er worden verschillende prijzen toegekend

hoofdSPrijS: ter WAArde VAn €3500

PrijS PAreL VAn de jUry: ter WAArde VAn €2000
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d. de winnAArs 2022



15 AmbAcht in de kijker - persdossier 2022

Capucine à table is een kleine productie van aromatische kruiden en eetbare bloemen. Ik kweek 
meer dan honderd soorten kruiden en bloemen in Rozieren, voor chef-koks.

Van het zaaien tot het oogsten wordt alles met de hand gedaan, om kwaliteitsplanten met een volle 
smaak te kunnen aanbieden, wordt de grond met de hand bewerkt en niet met machines. Om de 
smaken en kleuren van de zomer te behouden, droog ik de kruiden en bloemen op het veld met de 
hand; ze worden met de hand geplukt, gesnoeid, gedroogd en gesorteerd en dienen als basis voor 
een klein assortiment verwerkte producten zoals kruidenthee, gearomatiseerde zouten en bloeme-
nazijn. In mijn voortdurende zoektocht om het beste te maken van alle wonderen die op mijn land 
groeien, verken ik ook de ongelooflijke wereld van distillatie en bloemenwaters. In het vroege voor-
jaar, tijdens een opendeurweekend, organiseer ik ook een kleine tijdelijke kwekerij waar particulieren 
een mooie selectie kruiden en bloemen kunnen vinden om thuis te herplanten, allemaal ter plaatse 
door mijzelf geproduceerd, gezaaid en gesneden.

Sinds de oprichting in 2021 is het de missie van Lubay om ethiek en esthetiek te combineren door 
duurzame handtassen en accessoires te ontwerpen, bedacht en vervaardigd in Bièvre in de Bel-
gische Ardennen. Een ontwerp zonder materiaal van dierlijke oorsprong en met een zo gering mo-
gelijke impact op het milieu, met respect voor dieren, mensen en de planeet. Het assortiment omvat 
handtassen, rugzakken, portefeuilles, pochettes, enz. gemaakt van piñatex (gemaakt van vezels van 
ananasbladeren, die worden beschouwd als afval van de teelt van de vrucht) en kurk (geoogst in 
Portugal).

Achter Lubay staat Soho, die tot de komst van covid muzikant was en vooral toerde. Lubay is gebo-
ren uit een behoefte om een andere richting in te slaan, waarbij creativiteit in een andere vorm, de 
belangrijkste drijfveer is. Lubay is een lederwarenbedrijf op plantaardige basis, gebaseerd op made 
in Belgium, eco-verantwoordelijkheid en ethiek. Een discipline waarin het erom gaat een zeer bijzon-
dere manier van werken te vinden, tussen klassieke lederwaren en naaien.

presentAtie vAn de winnAArs

cApUcine à tABle 
Stéphanie de Bellefroid
> bloementeler
> rozieren - Waals-brabant
> www.capucine-a-table.be

lUBAY 
Francotte Soho
> plantaardige lederwaren 
> bièvre - namen
> www.lubay.be
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Ik ben ondernemer en marketeer van een gamma organische kleuren bekend als plantaardige lak-
ken in de vorm van pigmenten en aquarelverf voor de schone kunsten en de kunstnijverheid.

LUTEA, ontwikkelt een productieketen van kleurplanten in Europa voor de extractie van Indigoblauw 
naast andere gewilde kleurstoffen, zowel voor hun kleuren als voor hun geneeskrachtige eigenschap-
pen. Ik ben betrokken bij de ontwikkeling van alle aspecten van het bedrijf, van de teelt tot de ex-
tractie van kleurstoffen, via de chemische transformatie van pigmenten tot het op de markt brengen 
van kleuren.

Samenwerking en overdracht zijn belangrijke doelstellingen van LUTEA. Ik geef regelmatig trainin-
gen in scholen en verenigingen en aan particulieren. Kleur is een taal, alomtegenwoordig op alle 
gebieden van ons leven en dit sinds de mensheid haar geschiedenis heeft nagetrokken en te zien 
heeft gegeven. Ik beschouw het als een kans en als een vreugde om uit plantaardige en minerale 
grondstoffen kleuren te kunnen halen die, wanneer zij aan kunstenaars worden doorgegeven, leven-
dige expressiemiddelen en weerkaatsingen van het leven zullen zijn.

lUteA
Anne-Sylvie Godeau
> kleurenfabrikant
> incourt - Waals-brabant
> www.lutea.be

Wij zijn Sophie en Silvana, al 10 jaar suikerbakkers. De spanning en de opwinding van een nieuw 
avontuur vol smaken, geuren, kleuren en veel werk brachten ons van Barcelona naar Brussel. De ene 
om terug te keren naar haar geboortestad, de andere om een nieuw universum te ontdekken. Beiden 
werden we geconfronteerd met een nieuw beroep en veel verwachtingen. En zo hebben wij in het 
centrum van Brussel, op een steenworp van de Grote Markt, tegenover de garages van het politiebu-
reau, geleidelijk aan een zaak uitgebouwd die doet dromen.

Een van die winkeltjes die je graag op reis tegenkomt: uniek, heerlijk, kleurrijk, met ambachtsvrouwen 
aan het werk en die de mogelijkheid bieden om te kijken, te ruiken en te proeven, om te genieten van 
het moment, een groot moment van plezier en rust. Het is een uitdaging om als ambachtsvrouwen 
dag in dag uit met de hand snoep te maken. Een bedrijf runnen is een heel andere uitdaging. Maar 
van beide een levensproject maken is zowel moeilijk als prachtig. En dat is wat we in de afgelopen 10 
jaar met onze ambachtelijke know-how hebben weten te bereiken.

pApABUBBle
Sophie Pons
> suikerbakker
> brussels
> www.papabubble.be
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Mijn naam is Mara, ik ben 41 jaar oud en heb twee kinderen.

Na mijn middelbare studies grafische vormgeving en computergrafiek, heb ik tegelijkertijd een oplei-
ding naaien gevolgd aan de Beaux-Arts de Namur (tekenen, schilderen, keramiek en kunstgeschie-
denis) en een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid. Na 25 jaar naaien heb ik de projecten 
en de realisaties in alle soorten stoffen vermenigvuldigd om, bijna vanzelfsprekend, uit te komen bij 
het bewerken van leer. Toen veranderde de wind, ik hief het zeil en lanceerde mezelf in autobekle-
ding in 2017.

Mijn werk bestaat uit het restaureren van het interieur van oude auto's. Dit omvat stoelen en banken 
(structuur en bekleding in stof, kunstleer en leder), maar ook deursierstukken, vloermatten, hemel-
bekleding, motorzadels en de restauratie van oud leder.

sellerie As de piQUe
Mara Seny
> automobiel stoffeerder
> beauraing - namen
> www.asdepique.net

Het reproduceren van ontbrekende tegels in een tegelpaneel, lambrisering of gevel is niet alleen 
onmisbaar voor het behoud van ons patrimonium, maar tevens de meest duurzame restauratieme-
thode in keramiek.

Hoewel er maar weinig vrouwen in dit beroep actief zijn, is er veel ‘vrouwelijk’ inlevingsvermogen 
mee gemoeid. Men moet zich kunnen verplaatsen in het karakter en de stijl van de originele ambacht 
en zorgen voor een harmonieuze samenhang tussen oud en nieuw. Om de glazuurformules, het 
krimppercentage van de klei en de kleur voor en na het bakken te ontrafelen is volhardend deductief 
onderzoek nodig.

Iedere tegelreproductie is een nieuwe zoektocht om dezelfde keramische parel te creëren als deze 
van de originele creator. De pracht van het werk is dat je het onvindbare weer vindbaar kan maken 
door het opnieuw te gaan vervaardigen en zo de geschiedenis weer nieuw leven inroept.

cdB-restAUrAtieKerAmieK
Charlot De Bisschop
> restauratrice van keramiek
> deurne - antwerpen
> www.cdb-restauratiekeramiek.be



18 AmbAcht in de kijker - persdossier 2022

Hallo, ik ben Lieve Lieckens en ben ambachtelijk mandenvlechtster van beroep. Met meer dan 25 
jaar ervaring heb ik mij gespecialiseerd in manden vlechten op maat, de design en uitvoering van 
vlechtvormgeving, het maken van reuzen en het leveren van diensten, zoals cursussen/workshops/
masters classes, presentaties en herstellingen.

Als ambachter ben ik dagdagelijks bezig met niet alleen de kwaliteit, maar ook de duurzaamheid van 
mijn vakmanschap. Door het gebruik van de juiste materialen en met een mindset voor de zorg van 
de natuur, resulteert dit in ecologische en duurzame producten.

Mandenvlechten voor mij is de creatie van unieke stukken en het delen van mijn passie met jul-
lie. Op mijn website, www.mandenvlechten.be vertel ik u graag over alles, wat te maken heeft met 
vlechtwerk en het leven van een ambachter. Als je meer wil weten, aarzel dan niet om mij vrijblijvend 
te contacteren.

gcv mAndenvlechten
Lieve Lieckens
> Mandenvlechten 
> keerbergen - vlaams-brabant
> www.mandenvlechten.be

Lieselot van LunaLotta ontwerpt juwelen met een persoonlijk verhaal. Haar grote passie is het maken 
van “one of a kind” juwelen, maatwerk met een emotionele waarde, om een bijzonder moment vast 
te houden. Ze legt jouw herinnering vast in een juweel om een leven lang te koesteren, van geboorte 
tot verlies van een dierbare. Haar stijl is eerder organisch, speels & kleurrijk, met een rough look, 
maar steeds met een vrouwelijk karakter.

“Met LunaLotta wil ik op een duurzame en ethisch verantwoorde tijdloze sieraden ontwerpen, 
geïnspireerd door interessante en betekenisvolle verhalen van bijzondere mensen en momenten.”

Lieselot werkt met zilver, 14 & 18 karaat goud, maar ook met oud goud. In elk juweel kan een edels-
teen verwerkt worden. Ze ontving de erkenning als ambachtsvrouw en werd in 2019 verkozen tot 
“best jeweller” binnen de huwelijksleveranciers. Een van haar meest bijzondere collecties, die haar 
heel uniek maken, is de reeks met damaststaal. Gelaagd staal met een esthetisch aspect, gerecupe-
reerd uit het maakproces van de messen die haar man maakt (Atelier185).

lUnAlottA
Lieselot Geeregat 
> edelsmid en juweelontwerper
> gullegem - West-vlaanderen
> www.lunalotta.be
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Sinds 2007 werk ik als zelfstandige restauratrice-conservatrice van historisch textiel en kostuum. 
Omdat ik het niet alleen belangrijk vind om de objecten te bewaren maar ook de kennis en de 
verschillende technieken waarin deze vervaardigd zijn niet verloren te laten gaan ben ik deze ver-
schillende borduurtechnieken gaan leren. Van hieruit is het idee ontstaan om hedendaagse ontwer-
pen te borduren waardoor mijn borduuratelier is ontstaan. 

Het conserveren van historisch textiel geeft me nieuwe inzichten en ideeën. Deze pas ik graag toe 
in mijn eigen borduurwerk waar ook vaak verschillende technieken en materialen in één ontwerp 
worden toegepast. Technieken die ik graag gebruik zijn perlage en goudborduurwerk. Naast het 
borduren van eigen creaties werk ik ook in opdracht van ontwerpers. Via workshops en cursussen 
deel ik graag mijn kennis en passie.

Mijn naam is Kaat Vanherck, moeder van 4 en een echte levensgenieter zowel op cultureel als op 
culinair vlak. Het aanbod van gedistilleerde dranken was groot maar ik was er van overtuigd dat er 
plaats was voor meer. “Eenvoud uit de natuur” is niet alleen de slogan van Stokerij-Eenvoud maar ook 
de basis van onze (h)eerlijke producten.

Met onze stokerij gaan we terug naar de essentie van het stoken en werken we met landbouwover-
schotten en lokale producten. Als warme ambachtelijke stokerij met onze eigen distilleerketel, distil-
leren we onze eigen alcohol en kunnen we zo onze eigen moutwijn maken, dé basis van een heerlijke 
jenever. Passie en tijd zijn maar enkele ingrediënten van onze producten.

Stokerij-Eenvoud hanteert de filosofie van de circulaire economie. Producten, materialen en grondstof-
fen worden steeds intensiever gebruikt met sterke focus op hun maximale herbruikbaarheid. De 
producten worden zoveel mogelijk lokaal aangekocht. Zo  worden onze granen voor de moutwijn in 
buurgemeente Assenede gekweekt en gemalen in de Stenen Molen in Ertvelde, ook een buurtge-
meente. Als stokerij proberen we ons telkens opnieuw uit te vinden, we stappen uit onze comfortzone 
en durven vooruit te denken met af en toe verrassende resultaten.

BordUUrAtelier - K.dAmiAn 
Kenny Damian 
> Textielrestauratrice en borduurster
> dendermonde - Oost-vlaanderen
> www.borduuratelier.kennydamian.be

stoKerij-eenvoUd
Kaat Vanherk
> Meester-distillateur
> zelzate - Oost-vlaanderen
> www.stokerij-eenvoud.be
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