Bakkerij in een klooster

In 2018 was de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen voor haar algemene vergadering te gast
in het Dominicanessenklooster in Herne.

Dit voormalig klooster is intussen uitgegroeid tot een écht Gemeenschapscentrum met polyvalente
ruimtes die gebruikt worden voor o.a. vergaderingen, optredens, informatiesessies, cursussen,
tentoonstellingen, blok-spot en feesten.

Intussen is er heel wat veranderd. De parking werd aangelegd en (H)echt Herne heeft als sluitstuk
van het landschapskubusproject een 5de kunstwerk geplaatst.K5 of ‘kunstwerk nummer 5’ verwijst
zowel naar de landschapskubussen als naar het klooster door in de zijwand de raambogen van het
gebouw te verwerken. Deze constructie moet de bezoeker naar de ingang leiden.

Vorig jaar heeft de vzw MeeGaan in de linkervleugel van het gebouw een bakkerij ingericht.
De vzw is een leer- en tewerkstellingsproject en richt zich tot personen die niet, nog niet of niet
meer aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Samen met de begeleiders, de bakkers en
vrijwilligers werken hier in deze bakkerij dus mensen met een beperking.

Ze leren de stiel van bakker en voeren taken
uit. Maar het bakkersatelier wordt ook
gebruikt om vaardigheden aan te leren die
breder zijn dan alleen de bakkerstechnieken en
die overal kunnen ingezet worden. Zoals
verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig
werken en problemen leren oplossen.
Momenteel zijn er 8 personen met een
beperking die hier tijdens de weekdagen aan
de slag gaan en zij komen allemaal uit de
streek.

’t Bruut – de naam van de bakkerij en een plaatselijk dialect voor brood - werkt volledig artisanaal
met bio-bloem en desem. Het gaat om delicate processen die fantastisch lekkere producten geven.
Met de bakkerij vergroot het klooster haar rol binnen het sociale gebeuren in de maatschappij.
Maar daar blijft het niet bij. In diezelfde vleugel wordt nu ook gewerkt aan een winkel voor verkoop
van lokale producten, waaronder uiteraard het brood van ‘t Bruut. Gezien de gemeente Herne
eigenaar is van het gebouw, neemt zij de kosten voor de verbouwingen voor haar rekening,
geholpen door de financiële steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
De kosten voor de inrichting van de winkel zijn uiteraard voor de uitbater. Momenteel zitten we in
de fase van aanbestedingen voor de verbouwingen. De opstart van de winkel is voorzien voor eind
2020. Later wordt die dan uitgebreid, mogelijks ook met een verbruikszaal. In deze korte keten
faciliteit zullen ook de personen met een beperking aan de slag kunnen.

