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Limburg 

 

Provincie steunt startende schrijvers 

 

Wie er altijd al eens van heeft gedroomd een boek te schrijven, maar daar voor niet de tijd, de 

middelen of zelfs geen rustig plekje in huis voor heeft, kan binnenkort beroep doen op steun van het 

provinciebestuur. 
 

Het STROOM-impulsfonds krijgt volgend jaar een speciale tak die zich op kandidaat-schrijvers en illustratoren zal 

toespitsen. De STROOM-subsidies riep gedeputeerde voor Cultuur Gilbert Van Baelen (Open VLD) eerder al in het 
leven om jonge, creatieve talenten een steuntje in de rug te bieden om de veelal gedurfde stap naar het 

potentiële artiestendom te zetten. Dit project loopt zeer goed, alleen blijken er geen schrijvers zich aan te dienen. 

Daarom wordt er volgend jaar onder de noemer 'Limburgleest' ook een nieuw project 'STROOM-literair' 
gelanceerd. "Huidige initiatieven inzake leesbevordering zullen we aanvullen met ondersteuning van professioneel 

Limburg literair en illustrerend talent", zegt Van Baelen, die gisteren voor de provincieraad zijn beleidsnota 
presenteerde. "Aangezien er geen schrijvend talent zich aandiende zijn we naar deze mensen op zoek gegaan. De 

behoefte aan ondersteuning bleek wel degelijk te bestaan, maar de specifieke aard van deze sector vraagt toch 
een aangepast reglement. We richten ons op een brede groep van Limburgse schrijvers en illustratoren. Dit wil 

zeggen dat de disciplines proza, poëzie, essay, theater, kinder- en jeugdliteratuur en het illustratorschap in 

aanmerking komen. We hebben beurzen die voor kandidaat-schrijvers individuele coaching of een deelname aan 
een workshop mogelijk maken en we geven hen ook de kans om tijd vrij te maken om aan hun boek te werken. 

Het kan perfect zijn dat iemand zich thuis niet kan concentreren om te schrijven en dankzij onze steun een 

maand in Alden Biesen gaat logeren. Dit wordt uiteraard wel bestudeerd door een commissie. In de schrijverstiel 

voelen velen zich geroepen en weinigen zijn uitverkoren. Er moet wel een dosis kwaliteit en talent aanwezig zijn." 
(SSB) 
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