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Inleiding

Het doel van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is meer mensen ertoe aan te zetten het 

Europees cultureel erfgoed te ontdekken en zich ervoor in te zetten, en het gevoel deel uit te 

maken van een gemeenschappelijke Europese ruimte te versterken. 

Het motto van het jaar is: "Ons erfgoed: waar het verleden de toekomst ontmoet". De 

belangrijkste doelstelling van het PROSOA RURAL-project is het bevorderen van sociale en 

burgerschapscompetenties in onderwijscentra in plattelandsgebieden om jongeren aan te 

moedigen een ondernemingsgeest te ontwikkelen die gericht is op het genereren van plaatselijke 

ontwikkelingsinitiatieven die beantwoorden aan de behoeften van de omgeving waarin zij leven, 

met als basis of inspiratiebron het behoud en de bevordering van het cultureel erfgoed en de 

cultureletradities. 

Een van de belangrijkste resultaten van het PROSOA RURAL project is de compilatie van 

Goede Praktijken om een didactische catalogus te ontwikkelen die sociale initiatieven verzamelt 

die hebben bijgedragen tot het behoud en de verspreiding van het Cultureel Erfgoed en de 

Tradities van het platteland op Europees niveau, die als spiegel zal dienen voor de jongeren die 

het doel zijn van de opleiding. 

Door de compilatie van documenten en goede praktijken door elke partner in hun land is deze 

catalogus ontwikkeld die als basis zal dienen voor de ontwikkeling van de opleidingsmodules 

die later tijdens de uitvoering van het project zullen worden ontwikkeld. 

Maar deze gids is ook bedoeld als instrument voor de verspreiding van initiatieven die in het 

kader van het PROSOA RURAL-project reeds in Europa zijn ontwikkeld, en die als voorbeeld 

kunnen dienen voor jongeren die de tradities op het platteland levend willen houden. 

Elke partner is verantwoordelijk geweest voor het verzamelen van goede praktijken in zijn land: 
 Spanje: ACCIÓN LABORAL 

 Portugal: INOVA+ 

 Italië: FUTURO DIGITALE 

 Griekenland: INSTITUTE ENTREPRENEURSHIP       

DEVELOPMENT  
Nederland: INTERNATIONAL LABOUR ASSOCIATION 
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“CARRASCOLIENDAS” CARNAVAL 

IN VALLE DE TRÁPAGA 

BESCHRIJVING: 

"Carrascoliendas" is een manier waarop carnaval werd gevierd in Baskenland, Spanje.  Meer bepaald in 
een gebied in de buurt van de stad Bilbao met de naam "Encartaciones". Een plaatselijke 
jeugdvereniging is erin geslaagd de viering van "Carrascoliendas" weer op gang te brengen, na een 
periode van 70 jaar waarin geen carnaval werd gevierd. 

De vieringen werden verboden tijdens de dictatuur van Franco en nadat deze was afgelopen, werden zij 
niet meer hersteld. Men heeft meer dan 25 jaar moeten wachten om te zien hoe een groep jongeren zich 
interesseerde voor het terugwinnen van de herinneringen en tradities van hun streek. 

OORSPRONG: 

Vroeger liepen de mensen in oude kleren van het andere geslacht door het dorp. Ze 

droegen een zwarte haan en liepen van huis tot huis om geld te vragen en dan eten te 

kopen om allemaal samen op te eten.  

In 2011, na meer dan 70 jaar deze folklore niet te hebben gevierd, besloot een plaatselijke 

vereniging van jongeren genaamd "Basetxe Gaztetxe" (Wild huis van jongeren) om het in 

het dorp Valle de Trápaga te restaureren.  

WAARDEN: 

 ̶Zelfbeheer van gemeenschappen :  

zoals de slogan van "Basetxe Gaztetxe" beweert: autogestioaz (van 

het zelfbeheer), is dit een voorbeeld van hoe jongeren een traditie 

in ere kunnen herstellen zonder de hulp van enige instelling. In 

feite heeft het gemeentehuis van Valle de Trápaga niet 

meegewerkt aan de heroprichting van deze folklore. 

Hergebruik van oude materialen en democratisering van het carnaval:

aangezien de traditie voorschrijft dat de kostuums oude kleren 

zijn, hebben alle mensen zonder uitzondering de gelegenheid om 

deel te nemen. 
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“PEZ DE ABÉU” 

BESCHRIJVING:

In het dorp Abéu in Asturias (regio Noord-Spanje), waar slechts 70 mensen permanent wonen, is 

een traditie in ere hersteld die bekend staat als "Pez de Abéu". Vroeger gingen de inwoners op 22 

juli naar de rivier om te vissen en daarna met z'n allen te eten wat zij overdag hadden gevist.

Het werd voor het laatst gehouden in 1985 en na 25 jaar werd het in 2010 in ere hersteld dankzij de 

jongeren uit de gemeenschap die deze traditie wilden beleven. 

OORSPRONG:

De oorsprong van deze traditie ligt in het jaar 1959, toen het werd gehouden kookten 

dezelfde koks jaar na jaar de vis die de plaatselijke bevolking eerder had opgevist. Dankzij 

de jeugd van Abéu werd deze traditie in 2010, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, 

opnieuw gehouden.  

WAARDEN:

B̶evordering van lokale en verantwoorde consumptie:

Aangezien deze traditie inhoudt dat de plaatselijke bevolking 
samen eet wat zij eerder heeft gevist, is dit een goede manier om de 
gemeenschap aan te moedigen lokaal te consumeren. Dit kan 
leiden tot de ontwikkeling van lokale bedrijven. 

 Het creëren van een plattelandsbewustzijn bij de jongeren:

Het terugvinden van de traditie die "Pez de Abéu" wordt genoemd, 
heeft het vermogen om een gevoeligheid voor hun gemeenschap te 
produceren.   

 Capaciteit van de jeugd:  

"Pez de Abéu" laat zien hoe jongeren het potentieel en de wens 
hebben om de cultuur van hun wortels te vieren.
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CONSTRUCTIE VAN 
GITAREN ALS 
IMMATERIEEL ERFGOED 

WAARDEN:

-Reparatie en restauratie van oude

snaarinstrumenten. . 

-Behoud van historische stukken

en restauratie . 

-Herstel van muzikaal erfgoed.

-Verspreiding van de belangrijke relatie tussen

muziek en cultuur. 

OORSPRONG:

Daniel heeft vanuit zijn baan als gitaarbouwer een kleine maar belangrijke collectie 

historische gitaren verworven en gemaakt, die hij heeft onderzocht en gerestaureerd 

voor zijn tentoonstelling en voor de verspreiding van deze voorouderlijke handel, 

immaterieel erfgoed van Andalusië (regio in het zuiden van Spanje). 

BESCHRIJVING:

Een paar jaar geleden heeft Daniel Gil de Avalle, een toeristisch product gecreëerd: "Bouw je eigen gitaar 

en bezoek de stad en de provincie Granada", evenals een korte versie met lezingen en bezoeken aan 

toeristen, dat een groot succes is geworden. Sinds meer dan 4 jaar voert hij, naast de bouw van klassieke 

en flamencogitaren, activiteiten uit en neemt hij deel aan projecten zoals Etnomed (Diputación de 

Granada), Woodmusick (University of Cost), het schrijven van verspreidingsartikelen, enz. Daniel 

streeft ernaar de restauratie van instrumenten en het sociaal-cultureel onderzoek ervan te voltooien, 

indien mogelijk met deskundigen op andere gebieden, om ze in concertzalen tentoon te stellen. 
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JARRAMPLAS 

TRADITIONELE WEG 

WAARDEN:

De waarde van de wortels, het lidmaatschap en de 
plaatselijke cultuur is de hoofdrolspeler in deze traditie, 
die mogelijk wordt gemaakt door de moed, de loyaliteit en 
de verantwoordelijkheid van de buren. 

Dit personage en zijn familie worden een held voor de 
plaatselijke bevolking dankzij de inspanningen om de 
cultuur van de stad, die wordt vertegenwoordigd door het 
eten, de liederen, de dansen en de activiteiten die tijdens 
deze dagen worden ontwikkeld, te verzorgen, in stand te 
houden en te promoten, op nationaal en internationaal 
niveau. 

BESCHRIJVING:

In Piornal, een klein stadje in het noordwesten van Extremadura (Spanje), loopt op 19 en 20 januari 
een personage rond dat Jarramplas wordt genoemd. Hij speelt op zijn trommel terwijl buren en 
bezoekers hem voor straf rapen toewerpen.  

Zijn traditionele kledij, een pak met veel gekleurde linten en een masker met twee hoorns, wordt 
bewerkt door de familieleden van het personage, die ook belast zijn met het bereiden en promoten 
van regionale gerechten, dansen en liederen.  

Alleen plaatselijke mannen mogen Jarramplas spelen en elk jaar wordt slechts één buurman gekozen. 
Zijn identiteit blijft gedurende het hele jaar geheim tussen de betrokken families. 

OORSPRONG:

Dit personage is gebaseerd op een veedief die door alle buren werd ontdekt en gestraft, waarmee 

de samenwerking en de inzet van de burgers werd verheerlijkt. 

Jaren later heeft de buurtvereniging van de Piornal deze traditie in ere hersteld en is begonnen 

met de organisatie ervan.
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LA VAQUILLA “LOS 

CENCERREROS”  

BESCHRIJVING:

"La Vaquilla" is een traditie die tot de bekende "Mascaradas" behoort. De optocht wordt geleid door La Vaquilla en zijn 
begeleiders de Cencerreros . Zij worden gevolgd door de zigeunerpatriarch, die een kruiwagen met as draagt, om die 
naar de toeschouwers te gooien. De zigeuners komen achteraan, sommigen klimmen op een wagen getrokken door een 
ezel. En zij sluiten de processie af, twee pijpers, een trommelaar en een trommel. Op de Romeinse wake houdt de 
patriarch een toespraak waarin hij de uitdaging voorstelt. Het duel, met het zwaard, tussen de cencerrero's eindigt altijd 
met de overwinning van de kandidaat. De overwinnaar wordt "gekroond" met het symbool van het opperhoofd: een 
strooien hoed gerafeld en versierd met een kattenschedel, twee varkenshoeven en vossenstaarten. De Cencerrero's 
knielen voor de overwinnaar, die hen als hun ridders bevestigt door met een stok hun schouder aan te raken. De 
zigeuners versieren La Vaquilla met gekleurde linten, die elk overeenkomen met een klein geschenk. De kinderen 
proberen de linten te vangen van La Vaquilla, die zich zo goed mogelijk verdedigt met de hulp van de Cencerreros. 
Aangekomen op het plein beginnen de zigeuners met de inzameling en bieden in ruil daarvoor "besneeuwde broodjes" 
aan, typische zoetigheden van Kerstmis. 

OORSPRONG:

Deze traditie vindt plaats in Palacios del Pan, Zamora. Het gebeurt op carnavalszondag. Daarin zien we de samensmelting van 

twee maskerades. Enerzijds de Vaquilla, die gelijkaardig is aan andere die in dezelfde provincie Zamora bestaan, zij het met de 

logische varianten van evolutie. De hypothese wordt verdedigd dat op alle plaatsen waar koeien voorkomen er gronden zijn die 

niet erg gunstig zijn voor de landbouw en dat daarom de vaars symbool staat voor de Aarde en de vruchtbaarheid ervan, zij 

tracht de gewassen en de vrouwelijke vruchtbaarheid te bevorderen, het hoofddoel van hun aanvallen. Het andere deel van de 

maskerade wordt vertegenwoordigd door de Cencerrero's, winterwezens die chaos brengen - hier niet zozeer, want hun 

opdracht is La Vaquilla te beschermen. Hun missie zou zijn het volk te zuiveren met hun cencerrada en te bevruchten met hun 

slagen. 

WAARDEN:

- Betrekkingen tussen jongeren en volwassenen 

- Behoud van historische tradities, instrumenten en gebruiken.

- Worteling van jongeren en kinderen in het dorp. 
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MAJOR TUESDAG

BESCHRIJVING:

De eerste dinsdag van augustus wordt in Plasencia, een stad in het noordwesten van 

Extremadura (Spanje), een traditie in ere hersteld. Het centrale plein is gevuld met 

kraampjes van lokale en regionale levensmiddelen, snoepgoed, likeuren, kunstnijverheid en 

aardewerk en wordt een trefpunt van buren en bezoekers.

Rond deze markt en het historische stadscentrum vinden verschillende festiviteiten plaats 

met typische liederen, dansen, kleding, theatervoorstellingen en nachtelijke sightseeing die 

verband houden met belangrijke momenten en plaatsen van de stad.  

OORSPRONG :

Volgens de traditie gaan alle regionale kooplieden, schaapherders, boeren en fokkers naar 

deze stad om hun producten te verkopen of handelstransacties te sluiten.  

In de loop der jaren is deze markt uitgegroeid tot een gelegenheid om culturele voorwerpen, 

symbolen en erfgoed te tonen en te promoten. 

WAARDEN:

De waardering en de evaluatie van de eigen 

regionale en plaatselijke cultuur getuigen van een 

gevoel van broederschap en verbetering dat de 

deelnemers in staat stelt het potentieel van die regio 

zichtbaar te maken.  

PROSOA PLATTELANDSPROJECT 
BEVORDERING VAN SOCIAAL BEWUSTZIJN IN 
PLATTELANDSGEBIEDEN 



MIJNPARK VAN RIOTINTO 

BESCHRIJVING:

In het Mijnpark van Riotinto kunt u een andere treinreis maken, een mijn binnengaan, een authentiek 

Victoriaans huis bezoeken en via het museum meer te weten komen over de geschiedenis van een 

streek die volledig door de mijnbouw is getransformeerd. 

Het "Mijnpark van Riotinto" draagt, door het herstel van infrastructuren en elementen die een 

aantrekkelijk toeristisch aanbod kunnen genereren, enerzijds bij aan de sociaal-economische 

ontwikkeling van de regio van het Mijnbekken van Huelva en anderzijds aan de verspreiding van het 

belang van het historisch erfgoed dat verbonden is met het verleden van 5000 jaar mijnbouwactiviteit 

in het Bekken. 

WAARDEN:

 Terugwinning en duurzaam gebruik van het 
cultureel erfgoed 

 Bewaring van het erfgoed

OORSPRONG: 

De geschiedenis van de Minas de Riotinto gaat terug tot de eerste beschavingen die in de 

Kopertijd werden georganiseerd: de Tartessos en de Feniciërs, hoewel de echte ontwikkeling 

van de mijnbouw in die tijd met de Romeinen kwam. 

Tot de achttiende eeuw de ontwikkeling van de mijnbouw extractieve, na de aankoop van de 

mijnen door een Zweed, L. Wolters. Later de regering van Spanje heeft eigendom tot de 

negentiende, eeuw waarin de mijnbouw van Riotinto zal lijden het moment van zijn 

hoogtepunt, industriële, demografische en economische. In 1873 kocht een Brits consortium 

de mijnen en richtte "Rio Tinto Company Limited" op. Het bedrijf bood de heropleving van 

Riotinto aan, er werden ontginningsgangen geopend en de interne mijnbouw werd ontwikkeld. 
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 AARDEWERK UIT BARCELOS 

BESCHRIJVING:

Barcelos is een klein dorp in Portugal dat bekend staat om zijn traditie van handwerk, vooral van aardewerk. 

Barcelos produceert een groot aantal stukken van een uitstekende kwaliteit. In feite is deze activiteit van groot 

belang in sociaal en economisch opzicht voor het dorp Barcelos.  "As louças de Barcelos" (het aardewerk van 

Barcelos), zoals het algemeen bekend staat, is een identiteitskenmerk dat door de eeuwen heen de naam van 

deze stad heeft verspreid en de inzetbaarheid en het levensonderhoud heeft bevorderd van honderden gezinnen 

die de kleikunst in hun levensonderhoud hadden. 

OORSPRONG:

De oorsprong van "louças de Barcelos" lijkt verband te houden met de handwerktentoonstelling van 

Barcelos die elke donderdag plaatsvindt. Er bestaan documenten die erop wijzen dat deze tentoonstelling al 

in 1412 werd gehouden. De evolutie ervan, met de vestiging op een plaats dichter bij de huidige en de 

wekelijkse viering, vond plaats in de XVII eeuw.  Al eeuwenlang verkochten de Barcelonezen hun aardewerk 

op jaarmarkten, waardoor het een bekendheid kreeg die in de loop der tijd is uitgebreid tot een teken van 

identiteit van een gemeenschap, een gebied en een stad, tot het punt dat de naam Barcelos niet langer kan 

worden losgekoppeld van deze sociaal-economische context. Deze praktijk is van generatie op generatie 

doorgegeven en is zeer goed gedocumenteerd. Er is een galerij van Meesterambachtslieden met deskundigen 

die sinds het begin van de XX eeuw in de schijnwerpers staan. 

WAARDEN: 

 ̶   Sterke band van de mensen met hun land: niet alleen omdat de klei van 

oorsprong uit de streek komt, maar ook omdat de verkenning van de 
pottenbakkerij als bedrijf het behoud van een sterke plaatselijke identiteit 
mogelijk maakte. 

 ̶ Jongeren als ambassadeurs van hun cultuur: dit project laat zien hoe jongeren

mensen hun folklore en tradities goed kunnen vertegenwoordigen en hoe zij 

ondernemers kunnen zijn en hun eigen werkgelegenheid kunnen creëren. 

- Handwerk als een integraal onderdeel van Barcelos: het is een vorm van 

expressie geïnspireerd door de meest uiteenlopende thema's, benodigdheden en 

vormen van het dagelijks leven en een spiegel van een unieke creativiteit die van 

deze plaats de Hoofdstad van het Handwerk maakt. 
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“HONRA DO SANTÍSSIMO 

SALVADOR” IN PORTUGAL 

BESCHRIJVING:

Grupo Ativo de Jovens Animados (GAJA), actieve groep van de bezielde jeugd, uit Corte, Sines (Alentejo) 

hebben een religieuze traditie, "Honra do Santíssimo Salvador" geheten, in ere hersteld. De groep bestaat uit 12 

jongvolwassenen die nog kinderen waren toen het festival werd gepromoot en die besloten hebben om er na 

een onderbreking van 8 jaar weer mee te beginnen. Van 24 tot 26 augustus is er een volksmarkt met 

geschonken voorwerpen en een collectieve wandeling om een gezonde levensstijl aan te moedigen. Het is ook 

een zeer belangrijke motivatie om ex-inwoners die nu in grote steden of in het buitenland wonen, terug te 

brengen naar het kleine dorp. De laatste dag, is de belangrijkste dag omdat er dan een religieuze processie 

plaatsvindt. De plaatselijke bevolking draagt de beeltenis van "Santíssimo Salvador" rond door het dorp terwijl 

gebeden worden gereciteerd.  

OORSPRONG:  

De oorsprong van deze religieuze folklore is betrekkelijk recent, zij wordt al enkele decennia 

gehouden. Vanaf 2010 echter, als gevolg van de vlucht van jongeren naar de stedelijke gebieden, 

was deze traditie onderbroken. Daarom is GAJA, dat slechts 12 mensen in dienst heeft, erin 

geslaagd om "Honra do Santíssimo Salvador" in Corte Sines opnieuw op te richten.  

WAARDEN:

- Kracht van de jeugd: Jongeren hebben het vermogen om te
strijden om hun wortels en afkomst levend te houden.
- Behoud van het platteland: dit is een voorbeeld van wilskracht
van een gemeenschap die niet wil dat hun land vergeten wordt in
de woestijnvorming die het binnenland van Portugal teistert.

- Maatschappelijk bewustzijn bij jongeren: de jeugd zal zich

bewust worden van wat het betekent om tot een

plattelandsgemeenschap te behoren. Daardoor zullen zij de

tradities van hun gemeenschap in stand willen houden.
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“BARRO NEGRO” VAN BISALHÃES 

BESCHRIJVING:

Het dorp Bisalhães is een van de weinige dorpen ter wereld waar nog Barro negro (zwart aardewerk) wordt 

vervaardigd. Het fabricageproces ervan dreigt te verdwijnen, want vroeger waren er meer dan 70 ambachtslieden 

in Bisalhães, maar nu zijn er nog maar 5 over. De jongste ambachtsman is 36 jaar oud en de oudste 83. Ook al werd 

het in 2016 door UNESCO uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed, een enorme prestatie, maar het is niet 

genoeg. Wat nodig is, zijn jonge mensen die leren hoe ze deze barro negro kunnen maken. Dit is de reden waarom 

het project "Bisarro" is geboren. Bisarro is een project van twee jonge mannen die besloten hebben designstukken 

te vervaardigen met zwart aardewerk, om zo deze traditie nieuw leven in te blazen en haar naam terug op de weg te 

zetten. 

OORSPRONG:

Deze fabricage begon in de XVI eeuw, Het werk van de pottenbakker begint met de ruwe klei, die moet worden 
fijngehakt en gekneed. De gedifferentieerde techniek bestaat uit het bakken van de stukken in open ovens op de 
grond waar verschillende soorten planten worden verbrand. Later worden ze bedekt met aarde. Het is de rook die 
door de verbranding ontstaat die de zwarte kleur aan de klei geeft. 

Daniel Pera en Renato Rio, die 26 jaar oud zijn, wilden niet dat deze traditie zou uitsterven.  Zij hebben het 
"Bisarro"-project opgezet, dat tot doel heeft vernieuwende ontwerpen te creëren om "Barro negro" aan de veeleisende 
markt aan te passen.  Volgens deze jonge ondernemers heeft "Barro negro" het potentieel om de leemte van 
exclusieve produkten op te vullen zonder zijn identiteit te verliezen.  

Opmerking: het traditionele productieproces van Bisalhães aardewerk is thans geclassificeerd als immaterieel 
cultureel erfgoed van de UNESCO 

WAARDEN: 

- Mengeling van ondernemerschap en het in ere houden van tradities:

Het "Bisarro"-project is een goed voorbeeld van hoe jongeren bepaalde 

tradities kunnen benutten om hun eigen bedrijf op te zetten. Bovendien 

wordt de samenleving hiermee een dienst bewezen, omdat dergelijke 

tradities worden vernieuwd en bijgevolg in stand worden gehouden. 

Capaciteit van de jongeren: 

"Bisarro" laat zien dat jongeren de wil hebben om hun eigen bedrijf op te 

zetten. Bovendien waarderen ze hun cultuur en willen ze die behouden. 
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 MERUGE´S “CÉGADA DO 

ENTRUDO” IN PORTUGAL 

BESCHRIJVING:

"Associação de Desenvolvimento Social e Cultural do Vale do Cobral"(ADSCVC) bevordert sinds 2017 
samen met de parochie van Meruge, uit de stad Oliveira do Hospital, de herinvoering van een traditie die 
"cégada do entrudo" wordt genoemd.  

In de carnavalsperiode leefden de mensen uit Meruge in een sfeer van collectieve ontbinding en br eak up. 
De inwoners droegen oude kleren van het andere geslacht en ze fabriceerden kartonnen maskers. Daarom 
heeft ADSCVC deze traditie gestimuleerd en ondersteund om niet te verdwijnen.  

Deze vereniging heeft als hoofddoel het bevorderen van sociale solidariteit en activiteiten ter bescherming 
van de jeugd en het kindschap van de Cobral-vallei.

OORSPRONG:  

De oorsprong van deze traditie is middeleeuws. Het heeft te maken met de voorbereiding op de 

vastenperiode en heeft als hoofddoel de heidense verlangens te uiten die dan verboden zouden zijn 

omwille van de religieuze traditie ("boetedoening en vasten" opgelegd door de religieuze periode van 

Pasen en die beperkingen inhield op het gebied van gedrag en sociale relaties, kledij en voedsel). 

De vereniging wil niet alleen een plaatselijk en oud gebruik in ere herstellen, maar ook een meer 

"Portugese" traditionele benadering van carnaval in stand houden, die in de loop der jaren door de invloed 

van Braziliaanse tradities is veranderd. 

WAARDEN : 

-Democratisering van tradities: aangezien de kostuums worden gemaakt

van oude kleren en andere kunstvoorwerpen zoals bordpapieren, kan

iedereen deelnemen aan "cégada do entrudo".

-Create awareness of local traditions among the youth: promotion of the

traditions of carnival and its ancient meaning will make young local people

understand the value of the place where they were born.

-Overleving van de landelijke tradities : deze folklore is de weerspiegeling

van een landelijke wereld die zich staande houdt tegenover de stedelijke

gebieden.
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RENDA  DE BILROS 

BESCHRIJVING:

De Vereniging voor de Bescherming van Ambachten en Erfgoed van Vila do Conde werd door de gemeente 

van de regio opgericht om de Renda de Bilros (een traditioneel en uniek vervaardigd kantwerk) te beschermen 

en te promoten. Momenteel beheert de vereniging een museum en verzorgt zij opleidingen voor volwassenen 

en jongeren die deze traditie willen leren kennen en in ere willen houden en hun eigen banen willen creëren. 

Bovendien promoot de vereniging een jaarlijks evenement over de kloskant en bevordert zij de aanwezigheid 

van ambachtslieden en producenten op andere beurzen. 

OORSPRONG:  

Renda de Bilros (kloskant) is een zeer oude weefpraktijk die teruggaat tot de XVII eeuw en die altijd tot doel 

had decoratieve stukken en sierstukken van stof te vervaardigen. Er zijn gegevens over de oprichting van een 

school voor "rendilheiras" (vrouwen) in 1919, maar na de jaren '50 en door de verandering van gewoonten 

en levensstijlen en ook door de verandering van de sociaal-economische structuur van de regio Vila do 

Conde, werd deze praktijk bijna opgegeven (emancipatie van de vrouwen, sterke industrialisatie van de 

textiel in de regio, enz).

Langzaam , sinds de jaren 70 dat deze traditie wordt teruggewonnen en beschermd door de gemeente en een 

Vereniging ter bevordering en bescherming van dit soort kant werd uiteindelijk opgericht in 1984 (tegen die 

tijd waren er minder dan 100 ambachtslieden actief en allemaal oud). Vandaag is het een beschermde 

traditie die jonge mensen, meestal vrouwen, aantrekt om decoratieve stukken te maken en de techniek toe te 

passen om vernieuwende producten te vervaardigen. 

WAARDEN: 

-Handwerk als integraal onderdeel van Vila do Conde en omstreken:

het is een uitdrukkingsvorm die geïnspireerd is op oude tradities van

de stad en het is vandaag een referentie die iedereen met de stad in

verband brengt.

-Jongeren als ambassadeurs van hun cultuur: dit project laat zien hoe

jongeren de juiste vertegenwoordigers kunnen zijn van hun folklore en

tradities en hoe zij ondernemers kunnen zijn en hun eigen

werkgelegenheid kunnen creëren.
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ITALIË
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AMPHITHEATRUM FLAVIUM 

BESCHRIJVING: 

Het Colosseum, oorspronkelijk bekend als Amphitheatrum Flavium, is het grootste amfitheater 

ter wereld en het indrukwekkendste monument van het oude Rome. In 1980 door UNESCO 

opgenomen in de lijst van werelderfgoederen, samen met het hele historische centrum van 

Rome. In 2007 werd het ook opgenomen in de lijst van de Nieuwe Zeven Wereldwonderen. 

Over de hele wereld bekend als symbool van de stad Rome en een van de symbolen van Italië. 

OORSPRONG: 

Het amfitheater werd gebouwd in de Flavische periode. Met de bouw ervan werd 

begonnen door Vespasiano in 72 n. Chr. en het werd ingehuldigd door Titus in 80, met 

verdere wijzigingen tijdens het keizerschap van Domitianus in de jaren 90. Het 

bouwwerk geeft duidelijk uitdrukking aan de Romeinse architectonische en 

constructieve opvattingen uit het begin van de keizertijd, respectievelijk gebaseerd op de 

gebogen en omhullende lijn die door het ovale plan wordt geboden en op de 

complexiteit van de bouwsystemen.

WAARDEN: 

-In de oudheid werd het gebruikt voor 
gladiatorenspektakels en andere openbare evenementen.  

-Voor de kerk is het de plaats waar vele martelaren 
hebben plaatsgevonden. 

-̶ Tegenwoordig is het een symbool van de stad Rome 
en een van de belangrijkste toeristische attracties. 
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MUSEO DELLA MEMORIA 

“FERRAMONTI” 

BESCHRIJVING: 

Het Internationale "Museum van de Herinnering" van Ferramonti di Tarsia is een plaats waar men 

documentatie kan vinden over de jaren van activiteit van het "concentratiekamp" van Ferramonti di 

Tarsia, het grootste "Lager" voor Joden, anti-fascisten en politieke vluchtelingen in Italië. De 

museumcollecties bestaan uit een enorm aantal documenten, foto's en andere materialen om het 

echte verhaal van Ferramonti te herinneren. 

OORSPRONG: 

Het museum ontstond in 2004 dankzij de gemeente Tarsia, na tientallen jaren van 

herstelwerkzaamheden en documentair onderzoek. Onder leiding van het geallieerde 

commando, werd het kamp in september 1945 definitief ontruimd. Voorbestemd voor 

lange jaren van plundering en vernietiging, werd het kamp in het begin van de jaren 

negentig teruggevonden dankzij het geduldige werk van de historicus Francesco Folino 

en de gemeente Tarsia. 

WAARDEN: 

Vandaag is het een ontmoetingsplaats voor 

evenementen gewijd aan de Shoah en het verzet 

tegen fascisme en nazisme. Van 14 januari tot 27 

februari zullen in het museum verschillende 

evenementen plaatsvinden om te herdenken wat niet 

vergeten mag worden. 
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L’ OPERA DEI PUPI SICILIANI 

OORSPRONG: 

L'Opera dei Pupi is een bijzonder soort poppentheater dat op Sicilië werd aangetroffen 

tussen de tweede helft van de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste 

eeuw. De eerste verhalen die worden opgevoerd, zijn die welke verband houden met de 

gebeurtenissen van de paladijnen van Karel de Grote, de helden Orlando en Rinaldo, 

die in hun avonturen leven gaven aan boeiende voorstellingen die, veroverd in de 

harten van de burgers van Palermo. 

BESCHRIJVING: 

Siciliaanse marionetten onderscheiden zich van andere marionetten door hun bijzondere 

mechaniek en repertoire, bestaande uit ridderlijke vertellingen. Ze worden gesneden in houten 

blokken en kunnen een hoogte bereiken van ongeveer anderhalve meter en deze kleine 

kunstwerken zijn tot in het kleinste detail versierd. De vaardigheid van de meester Puparo ligt niet 

alleen in de vaardigheid van het acteren, maar ook in de manier waarop hij duels uitvoert, gebruik 

makend van achtergrondgeluiden, zoals het slaan van de voeten op de balken van het toneel. 

WAARDEN: 

De onderwerpen die in de Opera aan bod kwamen 

waren onbeantwoorde liefde, verraad, woede, wraak 

en dorst naar gerechtigheid. Al deze gevoelens 

leefden in de harten van het onderdrukte Siciliaanse 

volk, dat de Opera niet alleen waardeerde om zijn 

verhalen, maar ook om de mogelijkheid satire te 

bedrijven op de kerk en de regering, omdat via de 

mond van de PUPI meer vrijheid van meningsuiting 

werd gegeven. 
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LA PASSIONE VIVENTE DI 

TERRANOVA DA SIBARI 

BESCHRIJVING: 

Het evenement begint op Witte Donderdag met het laatste avondmaal en de arrestatie van Christus om 

vervolgens op vrijdag te worden berecht en ter dood veroordeeld. Alle burgers nemen deel aan het 

evenement als amateur-acteurs, in harnassen en kostuums uit de Romeinse tijd. Het ontwikkelt zich 

door de straten en kerken van de stad om de "Via Crucis" uit te beelden, de sfeer die gecreëerd wordt is 

fantastisch, vergezeld van enkele momenten van acteren, populaire liederen maar ook diepe momenten 

van bezinning. In maart 2018 is de vereniging "Venerdì Santo", organisator van de levende passie, 

overgegaan tot het voordragen van de kandidatuur van het evenement als UNESCO historisch erfgoed.

OORSPRONG: 

De levende Passie is tot op de dag van vandaag de belangrijkste folkloristische 

manifestatie die Terranova da Sibari in de afgelopen 50 jaar tot stand heeft 

gebracht en die plaatsvindt tijdens de Goede Week en met name op Goede 

Vrijdag, wanneer de kruisiging plaatsvindt. 

WAARDEN: 

De levende passie is een zeer oude traditie die 

wordt uitgevoerd tijdens de paastijd waarin alle 

christenen de passie en de kruisiging van Jezus 

Christus herdenken. Het verenigt het hele dorp 

waar de deelname van de burgers altijd actief is. 
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CARNEVALE DI VENEZIA 

BESCHRIJVING: 

Het carnaval van Venetië is een stadsfeest dat plaatsvindt tussen 23 februari en 5 maart. 

Het is een van de beroemdste en meest gewaardeerde carnavalsfeesten ter wereld vanwege 

de prachtige maskers en de beroemde vlucht van de engel. De vlucht van de engel herinnert 

aan het oude acrobatische eerbetoon aan de Doge, staatshoofd van Venetië, waarbij de Colombina 

"in vlucht" van de top van de Campanile di San Marco afdaalt naar het Palazzo Ducale, en daar 

door de Doge en de rest van de historische stoet in klederdracht wordt verwelkomd, onder grote 

ontroering van het publiek. 

OORSPRONG:  

De eerste getuigenis dateert uit een document van de Doge Vitale Falier van 1094, 
waarin sprake is van openbaar vermaak en waarin het woord Carnevale voor het eerst 
wordt genoemd. Het eerste officiële document waarin het carnaval van Venetië tot 
feestdag wordt uitgeroepen, is een edict van 1296, toen de senaat van de republiek de 
dag voor de vastentijd tot feestdag uitriep. 

In deze tijd, en vele eeuwen daarna, duurde het carnaval zes weken, van 26 december tot 
Aswoensdag, ook al werden de festiviteiten soms al in de eerste dagen van oktober 
aangevat. 

WAARDEN: 

Een moment van geluk dat de historische periode 

reproduceert door middel van maskers en 

kostuums waar de Venetianen dol op zijn.
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GRIEKENLAND 
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METEORA 

OORSPRONG: 

Aan het eind van de 16e eeuw telde de kloostergemeenschap van Meteora in totaal 24 

actieve kloosters. Thans zijn er nog 6 kloosters: het klooster van Grote Meteoron dat 

het grootste en oudste is, het klooster van Varlaam, Roussanou, Sint Stefanus, Heilige 

Drievuldigheid, Sint Nikolaos Anapafsas en een aantal kluizenaarswoningen en kleine 

verlaten kloosters die ook zijn gerestaureerd.

BESCHRIJVING: 

Meteora is een rotsformatie in Centraal-Griekenland die een van de grootste en meest steil 

gebouwde complexen van Oosters-orthodoxe kloosters herbergt. Er zijn zes kloosters gebouwd 

op immense natuurlijke pilaren en heuvelachtige afgeronde rotsblokken die de plaatselijke 

omgeving domineren. 

WAARDEN: 

De kloosters van Meteora hebben een unieke constructie 

van de hoogste architectonische en artistieke waarde. 

 

Orthodoxe geloofsovertuiging in de Byzantijnse tijd, die 

enkele van de beste stukken religieuze kunst en 

kunstnijverheid heeft voortgebracht en nog steeds een 

verzameling kostbare manuscripten bezit, die 

tegenwoordig in hun musea te zien zijn. 
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OLYMPUS BERG 

OORSPRONG: 

De berg Olympus was in de Griekse mythologie belangrijk als een gebied van 

grote macht, de ontmoetingsplaats van hemel en aarde. De oude Grieken 

geloofden dat Zeus, de koning der goden, en zijn familie van godheden op de 

berg Olympus woonden, maar zij beschouwden de berg meer als een figuurlijke 

ruimte voor deze goden en godinnen dan als een feitelijke plaats op aarde. Zeus 

veroverde het gebied in zijn strijd met de Titanen door wolken te verzamelen en 

bliksemschichten te slingeren. De wolken die de berg omhullen zijn een 

voortdurende herinnering aan de band tussen aarde en hemel. 

WAARDEN: 

-De berg is rijk aan bomen en planten en er komen meer 
dan 1700 soorten voor. 

-Elk jaar bezoeken duizenden mensen Olympus om zijn 
fauna en flora te bewonderen, over zijn hellingen te toeren 
en zijn toppen te bereiken.

- Georganiseerde berghutten en verschillende 
alpinisme- en klimroutes staan ter beschikking van 
bezoekers die het willen verkennen. 

BESCHRIJVING: 

De berg Olympus is de hoogste berg van Griekenland. Hij ligt tussen de regio's Thessalië en 

Macedonië. De berg Olympus heeft 52 toppen waarvan de hoogste "Mytikas" heet en 2.919 

meter hoog is. 
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TSIPOURO FESTIVAL 

BESCHRIJVING: 

Tijdens Tsipouro-festivals wordt het traditionele productieproces van tsipouro (het product is 

ook onder andere namen verkrijgbaar, zoals raki, arak of grappa...) gepresenteerd. De feesten 

vinden plaats in verschillende dorpen over heel Griekenland, hoofdzakelijk tussen oktober en 

december, waar de plaatselijke producenten, met behulp van grote ketels, het productieproces 

stap-voor-stap uitbeelden ten overstaan van alle bezoekers. Elk feest duurt 1 tot 5 dagen.  

OORSPRONG: 

De oorsprong van tsipouro of raki (van het Arabische woord araq-alcohol), dat overal 
in het Middellandse-Zeegebied wordt geproduceerd, is het eerste bewijs van een 
distilleerderij die sinds 500 v. Chr. op Kreta is ontdekt. Het festival is begonnen in de 
20e eeuw. In Griekenland is tsipouro een van de woorden die worden gebruikt om de 
drank aan te duiden die wordt gemaakt van de druivenstengels, -schillen en -pitten die 
overblijven na het persen, 

WAARDEN: 

-Tijdens dit festival leren de plaatselijke bewoners en 
bezoekers hoe tsipouro wordt geproduceerd en krijgen zij 
ook de kans om het te proeven. 

- Het feest wordt gevolgd door traditionele dansen 
en de traditionele smaak van Griekse souvlaki. 
- Lees hier meer over de Griekse producten: http://
www.greekgastronomyguide.gr 
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GRIEKS HONINGFESTIVAL 

BESCHRIJVING:

Griekse Honingfestivals vinden plaats in vele steden in Griekenland, zowel in de zomer- als 

in de winterperiode, voornamelijk in het weekend. Het spektakel omvat van op honing 

geïnspireerde gerechten tot presentaties van verschillende honingsoorten en hun 

gezondheidsvoordelen en demonstraties van de bijenteelt.  

OORSPRONG:   

Honing, de drank en het voedsel van de goden - nectar en ambrozijn - nam een belangrijke 

plaats in in het dagelijkse leven van de mensen, niet alleen als voedingsmiddel maar ook als 

therapeutische stof. Het belang en de voordelen van honing voor de gezondheid 

erkennend, zijn gemeenschappen rond Griekenland 10 jaar geleden begonnen met het 

organiseren van deze feesten.  

WAARDEN:   

G̶riekenland produceert 14.000-16.000 ton honing per 
jaar.  

-Grieken consumeren veel honing, tussen 1,5 en 2 kilo 
per hoofd per jaar - bijna twee keer het Europese 
gemiddelde! Honing is in Griekenland uitgeroepen tot 
nationaal product. 
- Er zijn tegenwoordig ongeveer 25.000 imkers in 
Griekenland.  De belangrijkste 8 Griekse honingsoorten 
zijn: dennenhoningdauw, dennenhoningdauw, 
kastanjebloesem (honingdauw en bloemen), heide, tijm, 
sinaasappelbloesem en citrusvruchten, katoen en 
zonnebloem.  
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HET BREKEN VAN DE 

GRANAATAPPEL 

BESCHRIJVING: 

Op nieuwjaarsdag gaan de gezinsleden op zondag naar de kerk om de Goddelijke 

Liturgie van Basilius van Caesarea bij te wonen en het nieuwe jaar te verwelkomen. De 

man des huizes neemt een granaatappel mee naar de kerk om de vrucht te laten 

zegenen en bij thuiskomst van het gezin. Hij slaat de granaatappel dan voor de deur 

kapot en doet de wens dat de sappige, overvloedige robijnachtige partjes van de vrucht 

het huis overspoelen met goede gezondheid en geluk - en evenveel vreugden als de 

granaatappel pitjes heeft. 

. 

OORSPRONG: 

Het breken van de granaatappel op Nieuwjaarsdag is een Oudgriekse feesttraditie, 

die haar oorsprong vindt in de Peloponnesos of Serres, en zich later over het hele 

land heeft verspreid. 

WAARDEN: 

-In de Griekse folklore dient de granaatappel al 

sinds de oudheid als symbool van kracht.  

-Het wordt beschouwd als de vrucht van het leven en 
geluk. 

-De oude Grieken geloofden dat de 
robijnachtige pitjes, of partjes, van de 
granaatappel overvloed symboliseerden, 
misschien vanwege hun hoeveelheid. 
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NEDERLAND 
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BIOKENNIS 

BESCHRIJVING: 

Onder de naam bioKennis communiceren de Nederlandse en Vlaamse onderzoeks- en 

kennisnetwerken resultaten uit het onderzoek naar biologische landbouw. Dit onderzoek 

wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en de Vlaamse overheid. 

bioKennis biedt toegang tot nationale en internationale kennis over biologische landbouw 

en voeding.   

OORSPRONG: 

bioKennis is opgericht in 1918 door de Stichting van de Universiteit van Waegingen. 

Het is gevestigd in Wageningen, Nederland. Haar werkterrein is de Kennisbank 

Biologische Landbouw en Voeding.  

WAARDEN: 

De stichting streeft ernaar producten en diensten 
van hoge kwaliteit te leveren voordat ze de 
consument bereiken.  

Zij wil ook een netwerk van informatie tot stand 
brengen waartoe mensen toegang hebben over hun 
lokale en internationale landbouwinitiatieven. 
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AMBACHTSRAAD 

NEDERLAND   

BESCHRIJVING: 

Crafts Council Nederland (CCNL) maakt deel uit van een wereldwijde beweging die 

bezoekers of deelnemers in contact brengt met biologische boeren en telers om culturele en 

educatieve ervaringen te bevorderen. Deze ervaringen zijn gebaseerd op vertrouwen en 

niet-monetaire uitwisseling en helpen zo een duurzame wereldwijde gemeenschap op te 

bouwen. 

OORSPRONG: 

CCNL is een in 2013 opgericht platform in de ambachtelijke sector. Zij hebben 

momenteel 97 biologische boerderijen en tuinen in het hele land. De oprichters 

wilden individuen over de hele wereld de kans geven om uit de eerste hand ervaring 

op te doen met biologische landbouw en Nederland vanuit een ander perspectief te 

ervaren.  

WAARDEN: 

CCNL wil de biologische beweging helpen, die vaak 

arbeidsintensief is en niet afhankelijk is van kunstmest en 

bestrijdingsmiddelen. De eerder genoemde ervaring uit de 

eerste hand is ook om contacten te leggen met andere 

mensen in de biologische beweging met een verrijkende 

ervaring en een culturele uitwisseling te hebben met lokale 

Nederlanders.  
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Stichting ETC 

BESCHRIJVING:

Stichting ETC is een non-profitorganisatie die actief is in de sectoren energie, gezondheid, 

landbouw, voedselzekerheid en voeding. Zij verzorgt educatieve training en consultancy 

voor plattelandsontwikkelingsdoeleinden. Zij onderscheidt zich door haar 

programmagerichte aanpak en door haar inzicht dat ontwikkeling op regionaal niveau 

moet worden aangepakt.  

OORSPRONG: 

Stichting ETC is formeel opgericht in 1980 in Leusden, Nederland. Hun expertise 

ligt op het gebied van duurzame landbouw, water, en bosbouw. Hun belangrijkste 

doel was het verbeteren van duurzaam gedrag op individueel, organisatorisch en 

overheidsniveau.  

WAARDEN: 

ETC draagt bij aan duurzaam handelen van burgers, 
bedrijven en overheid. Het fungeert als schakel 
tussen de praktijk van boeren en veldpartijen 
enerzijds en het beleid van overheden en soms 
bedrijven anderzijds.

ETC stimuleert ook interactie en uitwisseling tussen 
deze partijen die voor iedereen stimulerend en 
inspirerend is. Dit helpt bij het opbouwen van 
vertrouwen tussen partijen om gewenste en blijvende 
verandering tot stand te brengen. 
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RoyalCosun 

BESCHRIJVING:

Royal Cosun is een agro-industrieel concern dat stevig geworteld is in de primaire sector. 

Het is de moederorganisatie van 6 andere relevante organisaties in het veld. Zij produceren 

voedingsingrediënten en -producten die hun weg vinden naar de 

voedingsmiddelenindustrie, foodservice sector en retailkanalen.  

OORSPRONG: 

Royal Cosun is bijna 120 jaar geleden opgericht door Nederlandse suikerbietentelers 

die zich verenigden in een coöperatie. Vandaag de dag telt de coöperatie ruim 8800 

leden en belanghebbenden die zijn uitgegroeid tot een onderneming met 3900 

fulltime medewerkers.  

WAARDEN: 

Royal Cosun heeft de ambitie om het maximale uit 
zijn grondstoffen te halen. Dat is goed voor het 
milieu, winstgevend en komt tegemoet aan de 
maatschappelijke vraag naar verantwoorde 
producten en productiemethoden. Hun bedrijven 
leveren ook producten aan de veevoedersector en 
restproducten die worden gebruikt voor duurzame 
landbouw.
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STICHTING BAKKERSCAFÉ 

BESCHRIJVING: 

Stichting Bakkerscafé is een sociale onderneming met als hoofddoel het verbeteren van de 

sociale participatie van mensen die kwetsbaarder zijn vanwege hun lichamelijke of 

geestelijke aandoening in een bakkerij en lunchroomsetting. De methode is het bieden van 

een werkomgeving aan de werknemers die een hoge kwaliteit van producten en diensten 

aan de consumenten garandeert.

OORSPRONG: 

Stichting Bakkerscafé is een stichting die is gevestigd in Nijmegen, Nederland. Het 

jaar van haar oprichting was 2009. Sindsdien hebben zij actief een team van 80 

mensen geworven en hebben ongeveer 50 werknemers een begeleidingstraject 

doorlopen tijdens de aanwerving en gedurende hun gehele dienstverband.   

WAARDEN: 

Hun waarden liggen in het stimuleren van actieve 

maatschappelijke participatie van kwetsbare mensen 

door hen de kans te geven hun eigen kwaliteiten en 

ontwikkelingskansen te ontdekken in een sociale en 

arbeidsomgeving.   
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Conclusies  

Enerzijds zal de bevordering van een actieve deelname van de jeugd aan het 

maatschappelijk leven ertoe bijdragen de wortels van de jongeren te versterken en te 

trachten het bevolkingsverlies als gevolg van de vlucht van de jongeren uit de 

plattelandsgebieden een halt toe te roepen (met alle risico's van dien voor de verdwijning 

van de dorpen en dus van hun cultureel erfgoed). Anderzijds draagt de impuls van het 

sociaal ondernemerschap bij tot de tenuitvoerlegging van plaatselijke ontwikkelingsinitiatieven 

die verband houden met het cultureel erfgoed en de omgeving waarin zij leven, en zelfs kunnen 

uitmonden in ondernemingsinitiatieven die de vestiging op het platteland bevorderen en dus 

het behoud van de dorpen en hun traditionele gebruiken.   

Het PROSOA RURAL-project wil aansluiten bij het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 

en bij die initiatieven en evenementen in heel Europa die tot doel hebben de burgers hun 

cultureel erfgoed te laten benaderen en zich er actief voor in te zetten. Zoals de Europese 

Commissie terecht stelt, "beïnvloedt cultureel erfgoed onze identiteit en ons dagelijks leven. 

Het maakt deel uit van de steden, de natuurlandschappen en de archeologische vindplaatsen 

van Europa. Het is niet alleen terug te vinden in literatuur, kunst en voorwerpen, maar ook in 

de ambachten die we van onze voorouders hebben geleerd, de verhalen die we aan onze 

kinderen vertellen, het eten dat we met gezelschap nuttigen en de films die we zien en waarin we 

onszelf herkennen. " 

Het is onze verantwoordelijkheid als burgers om onze gewoonten en ons erfgoed in stand te 

houden en te beschermen, zodat de volgende generaties ervan kunnen genieten en ervan 

kunnen leren. Daarom wordt in het PROSOA RURAL-project bijzondere nadruk gelegd op het 

overbrengen aan de jongeren van de noodzaak om de omgeving waarin men leeft te kennen, 

ervoor te zorgen en de cultuur die onze grootouders ons hebben overgedragen levend te 

houden. 

Daarom wil het PROSOA RURAL-project materiaal ontwikkelen ter ondersteuning van 

opvoeders in opleidingscentra op het platteland, zodat zij deze waarden kunnen overbrengen op 

jongeren. Deze materialen zullen worden gebaseerd op een methodologie die gericht is op de 

bevordering van actieve deelname en sociaal ondernemerschap in verband met het behoud van 

cultureel erfgoed en tradities op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. 
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