Persbericht

Student-ondernemer Dario 3e in Start Academy met start-up MicroFlavours

ODISEE-STUDENT KWEEKT MICROGROENTEN IN DE
STAD
Dario Vunckx uit Sint-Agatha-Berchem is student Bedrijfsmanagement (afstudeerrichting
Financiën en verzekeringen) aan hogeschool Odisee (Campus Brussel). Op de recente Start
Academy, een wedstrijd voor jonge ondernemers, behaalde hij met zijn start-up MicroFlavours
een podiumplaats als meest visionaire project. “MicroFlavours is een moderne stadsboerderij.
Ons doel is om grootsteden te voeden met lokaal geteelde groenten.”
Dario’s start-up is een vorm van urban farming. “Ik noem MicroFlavours graag een moderne
stadsboerderij in Brussel. Door middel van technologie, circulaire processen en verticale productie in
een gesloten ruimte willen we het perfecte groeiklimaat creëren in de stad. Ons doel is om
grootsteden te voeden met lokaal en duurzaam gekweekte verse groenten.” Op dit moment
bouwen Dario en mede-oprichter Esther Moens hun testruimte. “En we hebben onze eerste
producten al klaar: microgroenten. Dat zijn superlekkere en gezonde microversies van bekende
groenten als radijs, erwten en rode kool.”
Alternatief voor wie geen tuin heeft
Dario woont in Brussel en heeft, zoals zoveel Brusselaars, geen tuin. “Zo kwam ik op het idee om op
een andere manier groenten te kweken. Ik begon verschillende nieuwe groeimethoden te
onderzoeken en na wat geëxperimenteer ontdekte ik dat hier zeker potentieel in zat. Vervolgens
werkte ik een businessmodel uit en MicroFlavours was geboren. Via de Odisee-hogeschool heb ik
het statuut van student-ondernemer, waardoor ik nu stage loop in mijn eigen start-up. Dat geeft me
de vrijheid om volop aan mijn ondernemersidee te werken! En onze derde plaats in de Start
Academy is natuurlijk ook een heel mooie opsteker.”
Foto’s
Als bijlage vindt u enkele foto’s.
Contact (niet voor publicatie)
Dario Vunckx, student Bedrijfsmanagement (afstudeerrichting Financiën en verzekeringen)
hogeschool Odisee (Campus Brussel). Tel: 0479-46 93 13. E-mail: dario.vunckx@gmail.com.
Over Odisee
Hogeschool Odisee biedt 25 bacheloropleidingen in 6 studiegebieden (Lerarenopleiding, SociaalAgogisch Werk, Biotechniek, Gezondheidszorg, Bedrijfskunde en Technologie) en diverse
vervolgopleidingen. Odisee, dat zo’n 10.000 studenten telt, is het resultaat van de fusie tussen
Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) en KAHO Sint-Lieven. Beide scholen hebben jarenlang hun
stempel gedrukt op het Vlaams hoger onderwijs en met Odisee bouwen ze samen verder op hun
rijke ervaring. De hogeschool biedt onderwijs aan via een integraal talentbeleid waarbij diversiteit en
een nauwe band met het bedrijfsleven speerpunten zijn. Daarvoor zorgen de circa 1.000
personeelsleden van de school. Voor meer info, surf naar www.odisee.be.

