
Het Fonds werd opgericht om het leven en werk van Aurore Ruyffelaere in herinnering te houden. 
Aurore was als leerkracht geschiedenis erg begaan met herinneringseducatie.

Het Fonds steunt al vier jaar projecten van scholen die o.m. een bezoek brengen aan de Dossin Kazerne,

Fort van Breendonck, Stichting Auschwitz, In Flanders Fields, Huis van Anne Frank, Hannah Arendt instituut

of museum BELvue. Gezien de huidige Covid-19 crisis kunnen scholen geen bezoeken meer plannen.  

Daarom wil het Fonds in 2021 steun aan scholen bieden voor leesbevordering.

Steun tot januari 2021 projecten van scholen in Oost- en West-Vlaanderen en Brussel die

werk maken van leesbevordering over herinneringseducatie en alle vormen

van extreem nationalisme, racisme en discriminatie.

Waarom focust het fonds op leesbevordering ?

Onderzoek toont aan dat er een sterke achteruitgang is van leesvaardigheid in Vlaanderen.

Het leesniveau van leerlingen is vaak onvoldoende om gericht informatie te verwerken.

Daarnaast is er een gebrek aan specifiek en doelgericht leesonderwijs.

Welke steun genieten deze scholen?

De school die werk maakt van een leesbeleid kan een boekbox ‘Remember the future’ –
ter waarde van 450€ - krijgen. De box is zorgvuldig samengesteld door experten.

Scholen dienen een wel onderbouwd dossier in bij het fonds Aurore Ruyffelaere

WIJNVERKOOP
ten voordele van Fonds Aurore Ruyffelaere

In samenwerking met:  

 

www.cavesstamand.be



CAVA CASTELLNOU BRUT €10 / fles

Spanje - Sant Sadurni d’Anoia

Druif: Macabeo, Xarel-lo en Parellada

Helder bleek gele kleur, met noties van honing en

geroosterde accenten.  Frisfruitige mond met

een licht vegetale toets, eerder korte maar frisse afdronk.

Lekker als aperitief, bij zeevruchten en schaaldieren zoals

Sint-Jacobsvruchten, krab, kreeft, oesters, …

CHAMPAGNE AUTRÉAU BRUT PREMIER CRU €26 / fles

Frankrijk - Champillon

Druif: Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay

Deze Champagne verenigt op harmonieuze wijze de drie

druivensoorten uit de Champagnestreek. Met zijn heldergele

kleur en zijn intens fruitige aroma is deze wijn een toonbeeld

van subtiliteit. Diepe aroma's waarin vers fruit domineert met

een hint van hazelnoot. De smaak is vol en aangenaam.

Het is een lichte Champagne die zich bij uitstek leent als aperitief

of cocktail, visgerechten, zeevruchten, …

BUBBELS
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WINE BAR CHARDONNAY 2018 €5 / fles

Frankrijk - Pays d'Oc

Druif: 100% Chardonnay

Premium-Chardonnay met mooie houttoets.  Strogele kleur met groene

schittering. Intens en complexe neus, fruitig (abrikoos en gedroogd

fruit) en floraal met een lichte ondertoon van brioche gevolgd door een

mooie vanille toets.

Lekker bij kabeljauw in botersaus, scampipannetje, smeuïge kazen,

garnaal en kaaskroket, …

LES CLEFS DE TERRE DIEU 2018 €12 / fles

Frankrijk - Pays d'Oc

Druif: 100% Chardonnay

Helder bleek goudgele chardonnay met een expressieve

neus vol aroma's van wit fruit en de geuren van witte

bloemen.  Zuiver, levendig en complexe mond met

een typische zuidelijke warmte.

Lekker als aperitief en bij visgerechten

"H3" HORSE HEAVEN HILLS 2018 €19 / fles

USA - Washington - Colombia

Druif: 100% Chardonnay

Jaar na jaar handhaaft de wijnmakerij zijn toewijding aan kwaliteit,

erfgoed , innovatie in de druiventeelt en wijnbereiding om

uitzonderlijke wijnen te produceren. Van de wijngaard tot het glas,

Columbia Crest-wijnen zijn een buitengewone uitdrukking van

vakmanschap.

Deze chardonnay heeft hints van geroosterde kokosnoot,  

met smaken van wit boomgaardfruit, ananas, grapefruit en zoete eik,

eindigend met een lange afdronk van romige vanille.

WITTE WIJNEN
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WINE BAR MERLOT 2017 €7 / fles

Frankrijk - Pays d'Oc

Druif: 100% Merlot

Granaatrood met paarse schittering. Aroma’s van zwart fruit omhuld

met zachte tannines.

Een voortreffelijke wijn met een ronde structuur, lange en

kruidige afdronk

Lekker bij rundsstoverij, steak béarnaise, stoofpotjes, rosbief

RONAN BY CLINET 2015 €13 / fles

Frankrijk - Bordeaux

Druif: 100% Merlot

Ronan by Clinet, genoemd naar de eigenaar van Château Clinet,

Ronan Laborde, is een 100% Merlot die op hetzelfde château en

volgens dezelfde filosofie gemaakt wordt als de Grand Vin.

Briljant robijnrood met geurhints van zwarte kersen, frambozen en

zwarte bessen. Subtiele kruidige en florale tonen en een zweem van

Laurier en drop. Veel rondeur en smaak, zachte en rijpe tannines

met noterige afdronk.  Het is de absolute instapwijn van het Château!

Lekker bij duif, kwartel, stoofschotels, kaasplank, …

CHÂTEAU MONTAIGUILLON 2017 €19 / fles

Frankrijk - Montagne Saint-Emilion

Druif: Merlot, Cabernet Franc en Cabernet Sauvignon

Een klassieke Bordeaux uit een satteliet gemeente van Saint-Emilion,

gemaakt op het prachtig gelegen Château met uitzicht op Saint-Emilion

en Pomerol.

Een heerlijke soepele wijn met rood fruit-karakter van pruimen, zwarte

bessen en kersen gevolgd door een goede structuur en rijpe tannines.

Lekker bij rundsvlees, lam, wild, gevogelte, …

RODE WIJNEN
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LE GROGNARD ROSÉ 2019 €10 / fles

Frankrijk - Côtes du Roussillon

Druif: Syrah en Grenache Noir

Licht zalmroos gekleurde wijn met noties van klein rood fruit, smaakt

elegant, vol en genereus in de mond.

Lekker bij Tajine, kaviaar van aubergines, wit vlees,…

DOMAINE DE LA CROIX "IIRRESISTIBLE" CRU CLASSÉ 2019 €16 / fles

Frankrijk - Provence

Druif: Grenache, Mourvèdre, Cinsault, Syrah, Cabernet Sauvignon,

Tibouren en Rolle

Het Domaine de la Croix, de grootste geclassificeerde wijngaard

in de Provence, met uitzicht op zee, op de goed belichte hellingen

van Gassin tot Ramatuelle, produceert aromatische, elegante en

evenwichtige wijnen met een opmerkelijke frisheid in de mond.

Deze heldere lichtroze wijn heeft een expressieve neus met aroma's

van perzik en rode bessen.  Een mooie balans in de mond die frisheid

combineert met citrustonen.

Lekker bij mediterrane keuken zoals zwaardvis met limoen, tappenades,

grillades, carpaccio, toast geitenkaas, salades, …

ROSÉ

In samenwerking met:  

 

www.cavesstamand.be


