Juryrapport Bonusprijs 3e tender 2020
Noordoost - Slow Collective Landschap
De jury was blij verrast met dit poëtische project waar pin-hole fotografie wordt gebruikt om
bewustwording te stimuleren van het landschap en duurzaamheid van de Stinzenroute BuitenpostKollum. De eco- vriendelijke manier van fotograferen en exposeren zijn goed doordacht en
uitgewerkt. Het actief betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, lokale
ondernemers en scholieren maakt het tot een echt community-based kunstproject. Een inspirerend
project waar de Bonusprijs zeker goed gebruikt zal worden, zegt de jury.
Noordwest - Seumersproky
De ervaring van het jaarlijkse reguliere sprookje wordt gebruikt om het Seumersproky tot een ware
belevenis te maken én vernieuwing door te voeren. De jury prijst de aanpak om deze dorpsactiviteit
op vele fronten te vernieuwen. De samenwerking binnen en buiten het dorp; met scholen,
ondernemers, ouderen en mensen van het COA zorgt voor een samenhorigheidsgevoel. Maar ook
artistiek komt het Seumersproky op een hoger plan: onverwachte buitenlocaties en verhaallijnen
met een twist. De jury hoopt dat deze inspiratie om met elkaar de artistieke uitdaging aan en elkaar
(en nieuwe mensen) via cultuur beter te leren kennen te gaan voortgezet wordt.
Wadden - Microplastic Waddenzee
Het project Microplastic Waddenzee maakt op een interessante manier jongeren bewust van de
vervuiling door plastic in de Waddenzee. Dit doen zij door jongeren te laten participeren in Citizen
science met de bijbehorende voorbereidingen. Gezamenlijk bouwen ze een vlot om een nulmeting in
de Waddenzee te maken. Zo leggen de jongeren een basis voor het monitoren van de vervuiling. Ons
wegwerpgedrag brengt het project niet alleen onder de aandacht bij jongeren, maar ook bij van de
Nederlandse politiek, overheden, plastic-producenten. Hopelijk genereert de Bonusprijs nog meer
aandacht voor dit goede doel.
Zuidoost - Jeu de boulesbaan Langedijke
Wie denkt dat jeu-de-boules alleen actief beoefend wordt in Frankrijk, is nog nooit in Langedijke
geweest. Ook daar is een enthousiaste groep beoefenaars die weet dat het fijn is om samen met
dorpsgenoten in de buitenlucht dit laagdrempelige, sociale spel te spelen. De club heeft de ambitie
om door te groeien naar meer leden en hogere kwaliteit zodat er ook wedstrijden gespeeld kunnen
worden. Daarmee bereiken ze meer mensen, maakt het de sport aantrekkelijker en dus
toekomstbestendig en het vergroot de sociale cohesie in dorp en omgeving. De jury hoopt dat de
Bonusprijs gebruikt wordt om een toernooi te organiseren met andere dorpen in Ooststellingwerf.
Zuidwest - Plas-dras Rotstergaast
Het plas-dras gebied is een trekpleister voor vogels, maar ook voor mensen. Het wordt door vele
lokale en regionale vogelaars, wandelaars en fietsers bezocht. De aanpassingen door dit project
maakt dat het plas-dras gebied met minder manuren onderhouden kan worden en de waterstand
gezekerd is. De inzet van vrijwilligers uit 5 dorpen, kinderen van 2 basisscholen en ondernemers voor
dit stukje natuur is bewonderenswaardig. Zij doen dit om een veilig leefgebied voor vogels te
creëren, waar de bezoekers op afstand moeten blijven. Deze onbaatzuchtige inzet wordt beloond
door de jury met de Bonusprijs.

