
Deze donderdag 19 november vond de officiële prijsuitreiking plaats van de 15e editie 
van de nationale wedstrijd Ambacht in de kijker. Gezien de COVID 19 crisis, werd het een 
erg bijzonder gebeuren: een 2.0 ceremonie ONLINE en LIVE. 
 
Ondanks deze omstandigheden was de heer David Clarinval, minister van Middenstand, 
Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische 
Vernieuwing, aanwezig om de sector een duwtje in de rug te geven. Hij kon met name 
van gedachten wisselen met de ambachtslui en meer bepaald met de winnaar van de 
editie van 2019, Bertin Verstraete, kroonluchtermaker uit Tienen, oprichter van «Atelier 
Night Light». De minister beluisterde aandacht de interventie van Bertin en sprak een 
engagement uit... Hij beloofde de overheden aan te moedigen om nog meer aan hun am-
bachtsmannen en -vrouwen te denken en hen te steunen, vooral in deze tijden van crisis. 
  
De heer Jean-François Krenc, vertegenwoordiger van het kabinet van mevrouw Sophie 
Wilmès, Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en 
Buitenlandse Handel, en van de Federale Culturele Instellingen, was eveneens aanwezig.

30A RUE D’ORBEY, FOSSES-LA-VILLE

3 AVENUE CASSIOPéE, BRUXELLES

ALEXIS FRONISTAS,  LA CARAVANE PASSE  
WINT DE AMBACHTSPRIJS 2020 !

Sinds 2006 heeft de wedstrijd Ambacht in de kijker de ambitie om de aandacht te vestigen op de am-
bachtelijke sector en het werk van ambachtslieden waar België trots op kan zijn.

https://vimeo.com/475085530


DE PRIJZEN :

De jury, samengesteld uit professionals uit de ambachtelijke sector en vertegenwoordigers van de 
economische structuren in ons land, zowel Nederlandstalig als Franstalig, selecteerde tien laureaten 
uit de ongeveer 200 aanvragen die we dit jaar ontvingen. De 10 laureaten onderscheiden zich niet 
alleen door de kwaliteit van hun product, maar ook door hun afgelegd traject en het beheer van hun 
bedrijf. Het zijn 10 ambassadeurs van de sector, geslaagde voorbeelden van succes, die getuigen van 
hun geschiedenis, hun opleiding en hun motivatie en passie.  Ze helpen de verdiensten van «made in 
Belgium» bij het grote publiek te promoten. 
  
In 2020 wilden we voor deze 15e editie een ambachtelijke sector in de verf zetten die zich bijzonder 
bewust is van de huidige milieuproblematiek. Een focus op ambachtsmannen en 
-vrouwen die ethisch en duurzaam te werk gaan, met oog voor het gebruik van milieuvriendelijke, 
herbruikbare en lokale materialen. Vaklieden die de ecologische waarden uitstralen en overbrengen 
door ze dagelijks toe te passen in hun ambacht, in de reflectie over de toekomst van hun ambacht en 
in de vorming van jongeren tot toekomstige ambachtslieden 
 
Ambacht in de kijker liet zo het publiek andere manieren van werken en consumeren ontdekken, door 
op een doordachte, bewuste en respectvolle manier om te gaan met grondstoffen, natuurlijke pro-
ducten en de medemens. 
  
«Beter produceren, beter kopen, beter verbruiken» is het motto van deze 15e editie van de wedstrijd.

AMBACHTSPRIJS 2020 

ALEXIS FRONISTAS van La Caravane Passe, 
werd door het Comité beloond voor de 
originaliteit van zijn project maar ook voor 
de kwaliteit van zijn werk. In de ogen van 
de jury staat hij model voor Belgisch vak-
manschap. De heer David CLARINVAL, 
minister van Middenstand, Zelfstandigen en 
KMO’s, 
overhandigde hem een cheque ter waarde 
van 3000 euro.

PRIJS PAREL VAN DE JURY 2020

TOM HERMANS van Fietsen Hermans werd 
door de heer René Wynants, lid van de 
jongerenjury, bekroond met de Prijs Parel 
van de jury, ter waarde van 1.000 euro. 
Zijn passie, zijn knowhow en zijn ethische en 
duurzame aanpak hebben hen verleid. 



PUBLIEKSPRIJS 2020 

CHRISTEL CARLIER van Wash Cousin, sleepte 
de Publieksprijs ter waarde van 1.000€ in de 
wacht dankzij 1.844 voorkeurstemmen van 
de in totaal 6769 ontvangen stemmen. Van 
5 tot en met 18 november kon het publiek 
stemmen op hun favoriete ambachtsman of 
-vrouw. De portretvideo’s op de website van 
de wedstrijd lieten toe een goed beeld te 
krijgen van elke laureaat en zijn/haar 
ambacht. Deze prijs werd uitgereikt door de 
heer Jean-François Krenc, sociaal-economisch 
adviseur en vertegenwoordiger van het kabi-
net van mevrouw Sophie Wilmès.

Nogmaals proficiat aan ALLE laureaten en een welgemeende ‘dank u wel’ 
aan iedereen die zich inzet voor de uitstraling van het Belgische ambacht!

Voorstelling van de laureaten : www.ambachtindekijker.com/welkom 
Foto’s te Downloaden via Flickr : https://urlz.fr/egD0 
Inlichtingen: 02/500 50 70, info@ambachtindekijker.com
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