Spes Nostra Kuurne stimuleert creatief ondernemerschap
Spes Nostra Kuurne bulkt van jong ondernemend talent. De minionderneming On Y Vase is provinciaal
finalist voor West-Vlaanderen en mag zich presenteren op woensdag 14 maart tijdens de finale “Dé
Minionderneming van het Jaar 2018”. On Y Vase maakt een magnetische vaas die vele doeleinden
kent. Bovendien zijn de vazen stapelbaar zodat de koper er erg origineel mee kan zijn. Voor de
productie gaat de onderneming in zee meet WAAK. Het nieuwste creatieve idee van On Y Vase was
het ontwerpen van een exclusieve vaas in de vorm van het logo van onze gemeente. Online is de Y
Vase te koop via www.onyvase.be of op hun facebookpagina on y vase! Doen , een origineel Kuurns
geschenk van jonge ondernemers.
Een andere manier om creatief denken op school te bevorderen is deelname aan het Vlajo
Innovatiekamp in Vives Innovation Centre Kortrijk. Acht leerlingen van onze school schreven zich in
voor deze creatieve brainstorm voor teams van leerlingen derde graad secundair onderwijs die elkaar
vooraf niet kennen. De teams krijgen de opdracht voor een bepaald probleem een creatieveinnovatieve oplossing te bedenken en uit te werken. Tussendoor krijgen ze advies van deskundigen.
Ze stellen een businessplan op en presenteren hun idee voor een jury. Die jury selecteert aan het eind
van het boeiend parcours de beste ideeën.
Leuk om zien was dat het winnende team ShoeStack professioneel werd geleid door onze Niels
Decroubele maar ook al onze andere leerlingen bewezen hun duidelijke economische en creatieve
meerwaarde in alle deelnemende teams! ShoeStack kwam op de proppen met een creatieve
schoenendoos. Ze vertrekken van een schoenendoos die ze omvormen naar een schoenenrek. De
schoenendoos kan door insnijdingen in de zijden van het karton worden opgevouwen tot een
schoenenrek. De schoenendoos en schoenen kunnen nu beiden zeer gemakkelijk opgeborgen worden.

On Y Vase: Maarten Deman, Jens Decroubele en Jens Vroma

Innovatiekamp: (onder) Jens Decroubele, Lowie Defoor, Niels
Decroubele, Tom Igodt, (boven) Axelle Vandenberghe, Heleen
Saelens, Milo Rigolle, Robin Dehullu

