
‘Van-mens-tot-mens’-projecten in de kijker
   Mensen dichter bij elkaar brengen en Europa dichter bij de mensen

‘Van-mens-tot-mens’-projecten zijn kleinschalige initiatieven, die ook kunnen dienen als opstap naar grotere 

projecten. Ondertussen lopen er in de Euregio Benelux Middengebied twintig van dergelijke projecten, goed 

voor een totaalbudget van ruim 2,5 miljoen euro en een totale Interreg-bijdrage van meer dan 600.000 euro. 

Hieronder vindt u een korte voorstelling van een aantal van deze “kleine projecten” die in vorige edities van 

deze nieuwsbrief nog niet aan bod zijn gekomen. 

STUK-Artis: het tentoonstellen van kunst als verbin-

dend element

Door het organiseren van parallelle groepstentoonstellingen in kunstencentra in 

Leuven en Den Bosch, wil dit project een podium bieden aan internationale beel-

dende kunstenaars verbonden aan de Jan Van Eyck Academie in Maastricht. Dankzij 

deze samenwerking zal de bekendheid van de kunstenaars bij het publiek in beide 

landen toenemen en wordt de culturele verbondenheid tussen de regio’s versterkt. 

Een internationale gastcurator werkt een eenvormig concept uit voor deze tentoon-

stellingen. Ook studenten uit de betrokken steden werken mee aan dit unieke kunst-

project.

Projectleider: Kunstencentrum STUK VZW (VL)  Partner:  Jan van Eyck Academie (NL), Kunsteninitiatief 

Artis (NL)  Totaalbudget: 56.124 euro, met een Interreg-bijdrage van 13.450 euro  Looptijd: van 4 okto-

ber 2006 t.e.m. 30 juni 2007  Meer info: Eva Wittocx (STUK) - T +32 (0)16 320 304 - E eva.wittocx@stuk.be

Maatschappij & Cultuur

Natuur & Milieu

Kempen~Broek Natuurlijk, voor Mens en Dier: 

over de grens werk maken van een duurzame 

natuurbeleving

Via natuurbelevingsactiviteiten en andere publieksacties, wil men in het grensoverschrij-

dende landschap Kempen~Broek grenzen en barrières op een duurzame manier doen 

vervagen voor zowel mensen als dieren. Zo worden onder meer een grensoverschrijden-

de belevingsroute, een speels natuureducatief kinderproject in wandelgebied en een 

recreatieve wildobservatiegelegenheid uitgewerkt. Daarnaast voert men een studie uit 

om de belangrijkste knelpunten voor migratie van dieren te inventariseren binnen het 

gebied en om oplossingen voor te stellen.

Projectleider: Regionaal Landschap Kempen en Maasland VZW (VL)  Partner: Provincie Limburg (NL) 

Totaalbudget: 186.350 euro, met een Interreg-bijdrage van 44.580 euro  Looptijd: van 1 juli 2006 t.e.m. 31 

december 2007  Meer info: Erwin Christis (RLKM) – T +32 (0)89 32 28 14 –   E erwin@rlkm.be – 

W www.kempenbroek.be
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Implementatie Pijnbeleid bij Kinderen: aandacht 

voor kinderen in het ziekenhuis 

Vanuit het fundamentele recht op de best mogelijke zorg brengt dit project 

het verhaal onder de aandacht van kinderen in het ziekenhuis. Kinderen ver-

blijven er net als volwassenen niet altijd in de beste omstandigheden. Hoewel 

pijnmanagement voor de bewuste leeftijdsgroep bij wijze van spreken nog in 

de kinderschoenen staat, is het duidelijk dat een multidisciplinaire aanpak met 

een centrale rol voor de verpleegkundige de grootste kans op slagen biedt. 

Het departement gezondheidszorg van een Vlaamse hogeschool en de kin-

derafdeling van een Nederlands ziekenhuis zoeken samen naar het verminde-

ren van de onderlinge verschillen in de pijnmeting en het verbeteren van de 

kwaliteit van de pijnbestrijding bij zieke kinderen. Het project geeft de part-

ners de kans om hun samenwerking structureel vorm te geven en de nodige 

werkinstrumenten te ontwikkelen. 

“Het overweldigende succes van ons 

symposium toont aan dat verpleegkun-

digen uit beide landen zo snel mogelijk 

aan de slag willen met de resultaten van 

ons onderzoek. Met dit project realiseren 

wij een unieke vorm van grensoverschrij-

dende zorgverlening.“ 

Ria Fransen

coördinator onderzoekscentrum ‘Zorg om 

Moeder en Kind’ van de Katholieke Hoge-

school Kempen

Projectleider: Katholieke Hogeschool Kempen (VL)  Partner: Máxima Medisch Centrum (NL)

Totaalbudget: 163.824 euro, met een Interreg-bijdrage van 39.318 euro  Looptijd: van 17 februari 

2006 t.e.m. 31 december 2007  Meer info: Ria Fransen (KHK) – T +32 (0)14 47 13 00 –

E ria.fransen@khk.be

Partners gezocht voor vervolgproject

In september 2007 willen de huidige projectpartners in samenwerking met 

alvast drie Vlaamse ziekenhuizen van start gaan met een vervolgproject, 

dat kinderen een pijnvrij zorgtraject wil bezorgen doorheen hun verblijf in 

het ziekenhuis. De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat een uitbreiding 

van het aantal buitenlandse partners zal bijdragen tot de meerwaarde van 

dit project en doen hierbij een oproep richting potentiële kandidaten. Hebt 

u interesse om mee te doen of heeft u een interessante suggestie? Neem dan 

even contact op met Ria Fransen.

The Eden Experiment - Nikolaus Gansterer


