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V.U: Patrick Allegaert (OCE vzw), 
Statiestraat 179, 2600 Berchem

Beste erfgoedliefhebber,

Hopelijk bent u tevreden over ons.
 
Maar we zouden nog zoveel meer voor u kunnen doen … indien de Vlaamse 
regering over enkele dagen de juiste beslissing neemt.
 
Musea & Erfgoed Mechelen is meer dan de drijvende kracht achter Museum 
Hof van Busleyden. We coördineren ook de regionale erfgoedwerking en 
ondersteunen tal van erfgoedverenigingen. We smeden samenwerkingsver-
banden, geven de verenigingen kansen om naar buiten te treden met hun 
waardevol erfgoedverhaal en stimuleren erfgoedspelers om hun kennis en 
kunde te delen met de gemeenschap. We voeren onderzoeken uit, organise-
ren tijdelijke tentoonstellingen en werken samen met eigentijdse makers aan 
gezamenlijke projecten, binnen en buiten de museummuren.
Want het erfgoed is niet van ons, het erfgoed is van u.

Musea & Erfgoed Mechelen staat hierin niet alleen. Wat de erfgoedspelers in 
Vlaanderen doen, doen ze niet voor zichzelf maar voor de samenleving. Alleen: 
we zouden met z’n allen nog véél meer willen doen voor u. We stoten echter al 
een hele tijd op onze grenzen. En dat heeft alles met onze middelen te maken.

Wist u dat slechts 9% van het Vlaamse cultuurbudget naar erfgoed gaat? 
En dat het Vlaamse cultuurbudget slechts 1,1% van de Vlaamse begroting 
uitmaakt?

Daarom vraagt de integrale erfgoedsector aan de Vlaamse regering een 
verdubbeling van het budget. Na een aantal niet ingeloste beloftes zou zo’n 
verdubbeling in de Vlaamse begroting niet eens een rimpel veroorzaken.
Maar er wel voor zorgen dat we u nog zoveel meer kunnen bieden.

Surf daarom naar www.wezoudenzoveelmeervooruwillendoen.be en laat de 
Vlaamse regering weten dat de erfgoedspelers dringend de steun moeten 
krijgen die hun publiek verdient.

Musea & Erfgoed Mechelen zou zoveel meer voor u willen doen.

Musea & Erfgoed Mechelen zou zoveel meer voor u willen doen.


