
De tien laureaten van Ambacht in de kijker 2020 zijn bekend…

Het selectiecomité heeft de laureaten van deze vijftiende editie gekozen. Dank-
zij hun kwaliteiten, hun passie en hun expertise zullen ze de komende maanden 
de Belgische ambachtelijke sector vertegenwoordigen bij het grote publiek.

10 kwaliteitsvolle ambassadeurs van het Belgische ambacht:

Na het bestuderen en analyseren van alle kandidaturen van dit jaar, maakte de jury zijn keuze op basis van de kwa-
liteit van het product, de loopbaan van de ambachtsman/vrouw, zijn/haar motivatie, en het beheer en de marketing 
van de onderneming. Deze editie speelt ook het ethische en duurzame aspect een bepalende rol bij de selectie.

De laureaten voor 2020 zijn:

- Lotte Martens - Atelier Lotte Martens BVBA www.lottemartens.com
Textielontwerpster - Zeefdrukker uit Kessel-Lo / Leuven (Vlaams-Brabant) 
- Filip Redant - Atelier Passe Partout www.atelierpassepartout.be
Ontwerper en restaurateur van houten vloeren en interieurobjecten uit Mechelen (Antwerpen)
- Kitty Spaenjers - Huis Pauwels Spaenjers – Multiple www.pauwelsspaenjers.eu
Juweelontwerpster uit Hasselt (Limburg) 
- Job Verpoorte - Jabali www.jabalisurfboards.com
Maker van houten surfboards uit Brugge (West-Vlaanderen)
- Tom Hermans - Fietsen Hermans www.fietsenhermans.be    
Fietshersteller-maker uit Kessel-Lo / Leuven (Vlaams-Brabant) 
- Eva Jacobs - Indigène www.be-indigene.be
Zeepmaakster uit Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel)
- Alexis Fronistas - La Caravane Passe  www.lacaravanepasse.eu
Ombouwer van caravans voor evenementenverhuur uit Biercée (Henegouwen)  
- Alicia & Ismael Rossi & Baddouh - Le Noir Bonnet - Concept store belge www.lenoirbonnet.be
Restauranthouder - traiteur uit Sirault (Henegouwen)
- Christel Carlier - Wash Wash Cousin www.washwashcousin.be 
Cosmetica & zeepmaakster uit Saint-Denis Bovesse (Namen) 
-  Caroline Kerbusch - Passion Locale www.passionlocale.be
Chef-kok in ambachtelijke conserverie uit Fosses-la-Ville (Namen) 

Ontdek hen binnenkort op onze website www.ambachtindekijker.com en op onze Facebook pagina 
www.facebook.com/ambachtindekijker/

Het ethische en duurzame ambacht
Voor de editie van 2020 wil de wedstrijd ambachten die met name blijk geven van de actue-
le uitdagingen op milieugebied in de verf te zetten. « Beter produceren, beter kopen, beter verbruiken ».

De gekozen laureaten zijn ambachtsmannen en -vrouwen die ethisch en duurzaam te werk gaan, met 
oog voor het gebruik van milieuvriendelijke, herbruikbare en lokale materialen. Vaklieden die de ecolo-
gische waarden hoog in het vaandel dragen en doorgeven, die getuigen van de zorg voor het milieu in 
de dagelijkse uitoefening van hun ambacht en in de de reflectie over de toekomst van hun vakmanschap.

Tijdens de officiële prijsuitreiking midden november, deze editie gepland in Leuven, worden verschillende onder-
scheidingen toegekend: De Ambachtsprijs 2020 (Ambachtsman/vrouw 2020), de Parel van de jury en de Publieksprijs.

Laureaten in de kijker
Vanaf september worden de ateliers van elke laureaat bezocht. Dit is de gelegenheid om de tien ambachtsmannen en -vrouwen 
beter te leren kennen in hun dagelijkse omgeving. Ook het grote publiek zal kennis maken met de laureaten aan de hand van 
presentatiefilmpjes binnenkort beschikbaar op onze website. Zo krijgt het publiek een goed beeld van de kandidaten en kan 
dan begin november een overwogen online stem uitbrengen op zijn/haar favoriet voor de toekenning van de Publieksprijs.

Info:  Jeroen Deceuninck - www.ambachtindekijker.com - info@ambachtindekijker.com - 02/500.50.77
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