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OMSCHRIJVING 

Begin 2021 verscheen, van de hand van de ravissante Roemeens-Nederlandse Mira Feticu, 

het  wondermooie boekje: ‘Liefdesverklaring aan de Nederlandse Taal’. 

Cultuurlab Vlaanderen nam Mira prompt in optie voor een lezingenreeks tijdens de Week 

van het Nederlands: 2-10 oktober 2021. 

In corona-tijden is het een fijn gegeven om zelf mee aan de slag te gaan. 

Cultuurlab Vlaanderen roept haar kernen, maar ook buitenstaanders, op, om een eigen 

beknopte liefdesverklaring aan de Nederlandse taal te schrijven. De kernen worden 

aangemoedigd om de beste stukjes te laten illustreren door studenten van de plaatselijke 

kustacademie. Er kunnen eventueel postkaartjes of posters van gedrukt worden, die 

kunnen verkocht worden om de kas te spijzen. Met de posters kan een fijne tentoonstelling 

samengesteld worden. 

Dit project is een uitgelezen kans om contact op te nemen eventuele plaatselijke 

Roemeense, Nederlandse en andere gemeenschappen.  

Iedereen met een groot hart voor onze Nederlandse taal, wordt uitgenodigd om er aan deel 

te nemen. 

Cultuurlab Vlaanderen ondersteunt elk uniek initiatief in dit verband. 

 

MISSIE  

Cultuurlab Vlaanderen is een Vlaams labo voor lokale solidariteit. Het werkt voor en met 
mensen die samen een open en warme samenleving willen realiseren. Met de Vlaamse 
emancipatiegeschiedenis als inspiratie zet Cultuurlab Vlaanderen, cultuur en de 
Nederlandse taal in, om mensen met elkaar te verbinden. 

 

AFTOETSING 

LOKALE SOLIDARITEIT Onder het motto ‘Passie voor je Buur(t)’ werkt het Cultuurlab Vlaanderen 
al enkele jaren aan solidariteit en sociale cohesie in wijken en buurten. 
Juist daar waar mensen dicht bij elkaar zijn, liggen kansen om elkaar te 
leren kennen, te leren begrijpen en samen te bouwen aan een levendige 
cultuur. 
De verkleuring van Vlaanderen en de toenemende diversiteit laat zich 
juist voelen op het niveau dat het dichtste bij de mensen staat: het lokale 

 
 



niveau. De eigen buurt. De eigen buur. Met het boekje ‘Liefdesverklaring 
aan de Nederlandse Taal’ van Mira Feticu als kapstok, trachten we 
mensen lokaal met elkaar te verbinden. 

OPEN & WARME 
SAMENLEVING 

Migratie is een dagelijks onderwerp van gesprek en discussie in 
Vlaanderen. De verkleuring van Vlaanderen en de toenemende mix van 
culturen en gewoonten, zorgt voor spanning in de samenleving. 
Cultuurlab Vlaanderen wil wederzijds begrip en interactie tussen 
Vlamingen en nieuwe Vlamingen vergroten, omdat dit bijdraagt tot meer 
openheid en solidariteit. We willen niet relativeren of verzwijgen, we 
willen juist bewuster maken van hoe snel de levensomstandigheden van 
een gemeenschap kunnen veranderen. 

VLAAMSE 
EMANICIPATIE 
GESCHIEDENIS 

De Nederlandse taal heeft ontegensprekelijk een enorme rol gespeeld in 
de Vlaamse emancipatiegeschiedenis. Bijgevolg is het onze verdomde 
plicht om de taal te koesteren! 

NEDERLANDSE TAAL Aandacht voor de Nederlandse taal, loopt als een rode draad doorheen 
het beleidsplan van het Cultuurlab.  

 

VISIE 

Cultuurlab Vlaanderen brengt mensen in beweging om de culturele diversiteit en rijkdom 
in Vlaanderen te ontdekken en te koesteren. Bewegen betekent zowel in actie komen om 
cultuur en erfgoed te vrijwaren van verwaarlozing of vernietiging, als letterlijk in beweging 
komen om cultuur en erfgoed in Vlaanderen te ontdekken en te leren kennen. 

 

AFTOETSING 

De kernen en andere groeperingen gaan aan de slag met het boekje Liefdesverklaring aan 
de Nederlandse taal van Mira Feticu.  

 

Cultuurlab Vlaanderen stimuleert mensen om lokale antwoorden te bieden op 
maatschappelijke vraagstukken en bewust om te gaan met cultuur en erfgoed in hun 
omgeving. Daarmee draagt het Lab ook bij aan een duurzame samenleving, waarin 
mensen aandacht en zorg besteden aan zaken die niet vanzelf blijven bestaan. 

 

AFTOETSING 

 Lokale solidariteit als antwoord op mondiale migratiestromingen. 
 Bewust omgaan met Vlaamse cultuur in combinatie met de cultuur van de nieuwkomers. 
 Bewust in stand houden van de kennis over de Vlaamse emancipatiegeschiedenis, in 

combinatie met de emancipatiegeschiedenis van de nieuwkomers… 
 Bewust omgaan met de Nederlandse taal, als bewust bindmiddel tussen iedereen die in 

Vlaanderen woont. 

 

 

 

 



FUNCTIES & ROLLEN 

 CULTUUR LEER GEMEENSCHAPSVORMEND MAATSCHAPPELIJK 

KRITISCH x x x x 

VERBINDEND x x x x 

LABO-ROL x x x x 

  

AFTOETSING AAN FUNCTIES (OMSCHRIJVING) 

CULTUUR Cultuur is alles wat mensen voortgebracht hebben, in alle dimensies. Vanuit 
dit hele brede begrip focust het Cultuurlab Vlaanderen op enkele aspecten 
van cultuur in Vlaanderen. Daarin is de Nederlandse taal verbindend. Het 
Cultuurlab Vlaanderen brengt mensen samen en in beweging rond cultuur in 
Vlaanderen, die ieder vanuit zijn eigenheid vorm geeft. 

 De Vlaamse cultuur is zichtbaar aanwezig, ook wereldse cultuur is in 
toenemende mate aanwezig en niet meer te negeren. 

LEER Alle Vlamingen, ook degene met vreemde wortels, worden opgeroepen om 
aan de slag te gaan met het boekje van Mira Feticu. Maar ook al worden er 
geen nevenactiviteiten georganiseerd, een lezing met debat zijn al genoeg 
om te reflecteren over de grote rol van de Nederlandse taal als bindmiddel 
en als ultieme vorm van integratie. 

GEMEENSCHAPS 
VORMEND 

Gemeenschapsvorming is mensen samen brengen om cultuur te beleven, te 
delen, erover en ervan te leren. Via de Nederlandse taal kunnen mensen 
elkaar en elkaars cultuur leren kennen en begrijpen, zonder hun eigenheid te 
verliezen.  

MAATSCHAPPELIJK 
BEWEGEND 

Mira Feticu wil nieuwkomers ervan overtuigen dat ze er alle baat bij hebben 
om de Nederlandse taal goed onder de knie te krijgen. Enkel als ze de taal 
kennen horen ze erbij. Cultuurlab Vlaanderen wil hier graag haar steentje toe 
bijdragen. 

 

AFTOETSING AAN ROLLEN (OMSCHRIJVING) 

KRITISCH Langs de ene kant ontbreekt het vele gewone Vlamingen aan ‘taalfierheid’, 
getuige het vele verkavelings-Vlaams dat zelfs in academische kringen schering 
en inslag is. Cultuurlab Vlaanderen ijvert voor een keurig taalgebruik. 
Terzelfdertijd ondersteunt Cultuurlab Vlaanderen elk initiatief ter bevordering 
van de taalkennis bij nieuwkomers. 

VERBINDEND Het Cultuurlab Vlaanderen verbindt grote maatschappelijke thema’s met wat er 
lokaal gebeurt: migratiestromen vroeger en nu laten hun sporen na. Wat 
betekent dit voor de sociale cohesie? Met dit project trachten we Vlamingen en 
nieuwe Vlamingen liefde voor de Nederlandse taal bij te brengen. 

LABO Met dit project als format, wil Cultuurlab het wederzijds begrip voor elkaar 
bevorderen. De deelnemers gaan creatief aan de slag met het thema, gaan zelf 
op zoek naar partners en kunnen naar hartenlust experimenteren. 

 


