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Gilbert Vangampelaere heeft een 

rijk verleden in de bouwsector en 

is kunstenaar in zijn vrije tijd. Zijn 

schilderij ‘Geen bouw = Geen eco-

nomie’ vond nu een permanent 

onderkomen bij Bekaert Building 

Company.

Het Waregemse klasse 8-bedrijf had 

de vraag gekregen van Gilbert om zijn 

schilderij tijdelijk een plaats te geven 

in hun ontvangstruimte. “Dat is geen 

alledaagse vraag, maar we waren 

snel voor het idee te vinden”, vertelt 

Cedric Van de Moortele, bestuurder 

bij Bekaert Building Company.

Voordien was het schilderij al te zien 

bij onder meer Furnibo (Veurne), TVH-

Group Thermote & Vanhalst (Ware-

gem) en zelfs in het hoofdkantoor van 

Confederatie Bouw te Brussel.

Gilbert: “Ik wou met dit schilderij de 

bouwsector een hart onder de riem 

steken. Veel kmo-bouwbedrijven 

hebben het momenteel moeilijk. En 

dat is jammer, want de bouw is nog 

altijd de motor van de economie. Die 

verwijzing vind je dan ook in de titel 

die ik het schilderij heb gegeven. Dat 

is meteen de reden waarom ik het 

idee had opgevat om het schilderij te 

laten rondreizen tot ik er een koper 

voor had gevonden.”

En die koper bleek Bekaert Building 

Company te zijn. “We krijgen heel 

veel bezoekers over de vloer en we 

merkten dat zij naar dat schilderij 

werden toegezogen. De reacties zijn 

zeer positief. Gilberts schilderij geeft 

kleur aan onze inkomhal en vertelt 

een verhaal. Bovendien steunen we er 

ook een goed doel mee”, geeft Cedric 

de reden aan om het schilderij te 

kopen.

Dat goede doel is Somival vzw waar 

de opbrengst van het schilderij naar-

toe gaat. “Somival is een sportclub 

die sport en ontspanning aanbiedt 

aan alle mensen met een handicap 

en/of een verminderde mobiliteit.

Beritos
Gilbert Vangampelaere was met dit 

schilderij niet aan zijn proefstuk toe. 

Op zijn website www.beritos.be 

vind je nog meerdere kunstzinnige 

uitingen, zoals andere kunstwerken 

en gedichten.

Meer informatie over het goede doel 

dat Gilbert steunt vind je op de web-

site www.somival.be.

Spring je binnenkort binnen bij 

Bekaert Building Company? Ga dan 

zeker eens van dichterbij kijken naar 

het schilderij ‘Geen Bouw = Geen eco-

nomie’.
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Schilderij ‘Geen Bouw = Geen Economie’ 
vindt eindbestemming

Bedrijf in de kijker

Het schilderij prijkt nu in de onthaalruimte van Bekaert Building Company.

Met dit schilderij wou 
ik de bouwsector een 
hart onder de riem 
steken.

Gilbert Vangampelaere
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Gilbert Vangampelaere blij met koper.


