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Voorstelling Tripel Louis PP (Pompoen Pitten):
Project met een sociaal economische missie?
Over Tripel Louis PP sociaal economisch proefproject
Doelstellingen:
1. Evalueren of het mogelijk is om een kwaliteitsvol product (Tripel Louis PP) te produceren?
2. De participatiepunten van de zorgvragers definiëren en evalueren of die zorgen voor een beter welzijn?
3. Laat het huidig wettelijk kader de continuering van dit project toe met maximalisatie van de
participatiepunten?
Resultaten:
1. Louis PP, een ‘Tripel style met kruiding van pompoenpitten en koriander’ recept van Louis Smets,
apotheker, gebrouwen door Brouwerij Dilewyns, heeft een volle schuimkraag in het glas en is
amberkleurig.  De smaakbeleving onderscheidt zich van bestaande Tripels door een licht zoete toets
(steenfruit) in de attack en een complexe, lange, zacht bittere afdronk die aan het gehemelte plakt. De
kwaliteitsbeleving tijdens de eerste proefsessies was bijzonder hoog.
2. In het proefproject werken de zorgvragers mee aan het verpakken. Bij het plooien van de vouwdozen
blijken verschillende van hen high performers te zijn. Wat ze bijzonder waarderen aan dit project is
het duidelijke en echte product waarmee ze zich kunnen vereenzelvigen. Andere participatiepunten
die mogelijks in aanmerking komen zijn het verbouwen, oogsten en verwerken van de kruiding
grondstoffen (koriander en pompoenen).   
3. Er wordt momenteel gewerkt met het kabinet van Minister Vandeurzen om dit project te continueren
met maximalisatie van de participatiepunten.
Over Emiliushoeve
Zorgboerderij en dag werking voor mensen met een mentale beperking: www.emiliushoeve.be
(vanaf eind oktober)
Over Brouwerij Dilewyns
Een jong, dynamisch, gedreven en professioneel team met historiek: http://vicaris.be/online/  
Wanneer: 11 december 2015
van 16u00 tot 18u00
Waar:

Emiliushoeve
Herdersstraat 31
2560 Bevel (Nijlen)

Er wordt parking op de hoeve voorzien.
www.emiliushoeve.be/contact/

www.louispp.be
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Agenda
15.30

Ontvangst

16.00

Het verhaal van Louis PP

Saskia Benus, Emiliushoeve; Anne-Cathérine Dilewyns, Brouwerij Dilewyns
Louis Smets, Apotheker, recept Louis PP
16.30

Discussie ‘De brief van de heer Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, 			
Volksgezondheid en Gezin’
Hoe dit project te continueren met maximalisatie van de participatiepunten.

17.00

Blind proeven van Louis PP versus 4 top tripels
Onder leiding van Wim De Schutter, de gedreven sommelier van restaurant 			
‘Het land’ in Berlaar proeven we blind de crème van onze tripels door U gekozen.  

17.45

Resultaat van proeven, vragen en antwoorden

18.00

Muzikaal einde of begin?
Samshuwi is een fantastisch voorbeeld waar je je de vraag kunt stellen ‘wie help wie?’
http://www.joeriwens.be/concerten

www.louispp.be

