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HELLO DARLING, 
IK WEET ECHT ALLES OVER DE LOUIZAWIJK!

DUS VOEG ME TOE OP MESSENGER EN 
KOM DE LEUKSTE SHOPADRESJES TE WETEN!
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MESSENGER

S c a n - m i j
m e t  M e s s e n g e r

Julian Still kocht midden
2016 de 240 jaar oude Flie-
termolen en wou er opnieuw
leven in blazen. Hij besloot
een coöperatie cbva Flieter-
molen op te richten, waar nu
zowel een groot deel parti-
culieren uit onder andere
Galmaarden en Tollembeek
en boeren in zitten. Hun
doel: op een ambachtelijke
wijze biologisch graan van
landbouwers uit de regio
malen en samen met bioboe-
ren en -bakkers zorgen voor
lekker en gezond brood. 

Cbva Flietermolen lanceer-
de midden november een
crowdfunding. “Via de cilin-
dermolen kunnen we al lo-
kaal witte bloem produce-
ren, maar in zo'n ambachte-
lijke molen kan natuurlijk
volkorenmeel niet ontbre-
ken”, vertelt Katrien Quist-

houdt. “De originele maal-
stenen in de molen werden
echter gebruikt voor veevoe-
der en moesten eigenlijk ook
volledig worden vervangen.
Daarnaast is er ook een
nieuwe silo nodig en een
technische aansluiting om
de maalstenen op gang te
krijgen. Dit alles is goed
voor een investering van on-

geveer 10.000 euro. Via aan-
delen konden we al een deel
van dat kapitaal verwerven,
maar de rest hopen we via
een crowdfundingsactie van
twee maand te verwerven
om op die manier ons pro-
ject door de gemeenschap te
laten dragen.”

Warmste Week

Tot op vandaag werd op die
manier al 3.815 euro ingeza-
meld met 49 growfunders.
Tien dagen voor de crowd-
funding afloopt is er dus nog

steeds 2.785 euro nodig.
“We zijn natuurlijk begon-
nen in de periode van de
Warmste Week en ook
Kerstmis en Nieuwjaar,
waar de meeste mensen al
wat geld uitgeven, maar we
zijn positief. Een bepaald
publiek voelt zich wel dege-
lijk aangesproken en beslis-
te zelfs om in de coöperatie
te stappen”, zegt Katrien
Quisthoudt. 

“Wie trouwens een bedrag

doneert via de crowdfunding
kan als hij of zij dat wenst
een beloning in de plaats
krijgen. Zo staat een mini-
mumbedrag van 10 euro ge-
lijk aan een beloning van
een zakje op steen gemalen
biomeel van een kilo. Do-
neer je bijvoorbeeld 150 eu-
ro kan je kiezen uit een se-
mesterabonnement waarbij
je elke maand naar keuze
drie kilo witte biobloem of
vijf kilo volkoren meel ont-

vangt of één aandeel van on-
ze coöperatie en een pan-
nenkoekenfeest voor vier
personen in de molen. Alle
steun is welkom. We zijn
trouwens ook nog op zoek
naar winkels en bakkers
waar we mee kunnen sa-
menwerken om onze pro-
ducten te verkopen”, besluit
Katrien Quisthoudt.

Vrijwilligers zoeken via crowdfunding nog 2.7850 euro voor nieuwe maalstenen

“In zo'n ambachtelijke molen als de Flietermolen 
kan authentiek volkorenmeel niet ontbreken”
Nog 10 dagen heeft de coö-
peratie cbva Flietermolen 
om via een crowdfunding 
2.785 euro in te zamelen 
voor de aankoop van twee 
maalstenen. Daarmee kan 
ook volkorenmeel worden 
aangeboden. “Met de 
crowdfunding willen we 
bereiken dat ons project 
ook door de gemeenschap 
wordt gedragen”, zegt Ka-
trien Quisthoudt.

TOLLEMBEEK 

INFO
www.growfunding.be/flietermolen

ELKE MEERT

KATRIEN QUISTHOUDT
 CBVA FLIETERMOLEN 

“Een donatie via onze 
crowdfunding staat 
ook gelijk aan een 
beloning naargelang 
het bedrag.” 
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