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De baobab
Oerboom, Survivor, Majestueus, Eigenzinnig, 
Eeuwenoud, Markering in het landschap, 
Takken als wortels die hemelhoog reiken, 
Rustplaats voor een overpeinzing...

De Kunst Van Overleven
De baobab wapent zich ingenieus 
tegen barre en droge tijden. Een 
paralel met de kunstwereld. Zware 
bezuinigingen in de kunstsector, 
dwingen de kunstenaar creatieve 
oplossingen te bedenken om een 
bestaan op te bouwen. Ieder die op-
recht zijn talenten aanwendt en zo 
invulling geeft aan het leven, is een 

kunstenaar en zal overleven.

baobab: Art Meets Business
Baobab bundelt alle initiatieven op het gebied van cultuurbetrokken/kunstzinnig 
ondernemen en geeft het een gezicht. Een keurmerk voor bedrijven die meedenken 

met de kunstenaar, waarmee zij deel uitmaken van de baobab-beweging. 

De toekomst 
Ook in het wereldberoemde boek Le Petit Prince wordt er gesproken over de 
kracht van de Baobab. “Het is haast niet voor te stellen dat zoiets enorms ooit een 
zaadje is geweest”.

Zo moet het ook met de baobab-beweging gaan. Begonnen als een goed idee, later 
een anker van de kunstwereld.  De ontkieming van de nieuwe baobab-beweging 
wordt kracht bijgezet door het jaarlijks uitreiken van de Petit Prince Award. Een 
beeld, enig in zijn soort, voor het bedrijf dat écht haar nek heeft uitgestoken voor 
de kunstwereld. 
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