
Hart boven Hard Leuven geeft hoopvolle en warme burgerinitiatieven een forum en stimuleert interactie tussen 
zoveel mogelijk mensen, met allerlei talenten en fascinaties. In de overtuiging dat er alternatieven zijn voor de 
manier waarop we nu werken en samenleven, voedsel kweken en zorg verlenen, rijkdom verdelen en omgaan met 
wie naar hier gevlucht is, organiseren we:

HART BOVEN HARD Leuven maakt van Valentijn een HOOPvol weekend!

•	 ZATERDAG	13.02.16	om	20u00	samen	naar	theatervoorstelling	‘HOOP’	

Leuven

HOOP ‘Waar angst heerst, moeten troost en hoop volgen’. ‘Hoop’ is het 
sluitstuk van een trilogie, na Hebzucht en Angst. Deze nieuwe 
voorstelling van het nieuwstedelijk roept de toeschouwers op om 
zelf de handen uit de mouwen te steken en samen het goede leven 
vorm te geven. 
Power to the people!

•	 Zondag	14.02.2016	van	14u00	tot	17u00		
HOOPvolle	gesprekken	&	alternatieven	in	Leuven

We organiseren in OPEK gesprekken rond verschillende thema’s. Aan jou de keuze tussen duurzame 
voeding, mobiliteit, zelf een burgerinitiatief opstarten, een armoedespel, vluchtelingen, zorgverlening, 
het coöperatieve organisatiemodel en de film De Nieuwe Start (over de Leuvense Sociale Economie).  
Kom mee denken en doen!

> Inschrijven kan via leuven@hartbovenhard.be
www.hartbovenhard.be/leuven 
     hartbovenhardLeuven 

facebook.com/

V.U. Christel Dusoleil, Vaartkom 4   3000 Leuven – niet op de openbare weg gooien 



DOE MEE! 

13/02/2016 om 20u00 in 30 CC- Stadsschouwburg Leuven  
Van harte welkom op de theatervoorstelling ‘HOOP’ van het nieuwstedelijk, in de Stadsschouwburg in Leuven.  
Bestel je ticket met vermelding van ‘Hart boven hard’ via tel:  016 / 300 900. 

14/02 Gespreks- en doe-tafels
14u tot 15.20u  - OPEK

•	 Duurzame voeding, gezond, lokaal geteeld en verdeeld, een coöperatieve ‘sociale kruidenier’, je vindt het in 
Leuven.  Hoe kunnen we bestaande en nieuwe initiatieven verbinden?

•	 Duurzame mobiliteit met o.a. een aangename, autoluwe stad. Maar ‘De Bruul brult’: geen nieuwe parkeergarage 
onder het park! Hoe verder? Kom meedenken.    

•	 Nieuwe initiatieven van onderuit opstarten. Wat leeft er? Of hoe begin je daar aan? Wat zijn de regels van de 
kunst? Mensen met ervaring zetten je op weg.     

•	 Een armoedespel: ‘uit de boot vallen’. Hoe gebeurt het en hoe voelt het?  Wat doen we samen voor meer 
solidariteit en verbinding?     

  
15.40u tot 17u - OPEK

•	 Leuvense burgers trekken zich het lot aan van vluchtelingen en zoeken naar gepaste vormen van opvang en 
begeleiding. Hoe kan iedereen hier zijn plek in vinden?    

•	 Leuven is rijk aan initiatieven die de zorg weer midden in de samenleving willen zetten. We delen ervaringen en 
versterken elkaar.      

•	 Het leven van acht mensen die een nieuwe start nemen dankzij de sociale economie. We tonen de compilatie 
van een spraakmakende ROB-reportagereeks.    

•	 Ondernemen vanuit respect voor klimaat, zorg, onderwijs, cultuur, sport, diversiteit, … Helpt het coöperatieve 
organisatiemodel? 

> Doorlopend is er ook een werkplek waar we samen de Gote Parade op 20 maart creatief vorm geven.
> Kinderanimatie voor kinderen van 3 tot 12 jaar (aanmelden via leuven@hartbovenhard.be) 
> Napraten tot 18u in Entrepot-café bij muziek van CapitalJazz.be


