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H et zijn interessante tijden: aan alles voel je dat we 
op een beslissend kruispunt staan.

“Als we de opwarming van de aarde binnen 
de perken willen houden, is de huidige manier 

waarop we voedsel produceren en consumeren, niet 
houdbaar.” Dat schrijft het klimaatpanel van de Verenigde 
Naties (IPCC) in een nieuw rapport dat deze zomer werd 
voorgesteld in Genève. Dit klinkt als een groot probleem. 
Maar stel dat we het nu eens zouden aangrijpen als een 
fantastische kans?

De ambitie is eenvoudig: veilige, gezonde en duurzame 
voeding voor iedereen. Niet enkel hier en nu, maar ook 
voor de toekomstige generaties. Dat is waar Rikolto, het 
vroegere Vredeseilanden, voor gaat. 

Wat is ons recept? In de eerste plaats experimente-
ren we. We zoeken naar alternatieve manieren om ons 
wereldwijde voedselsysteem eerlijker en duurzamer te 
maken. We werken samen met boeren, burgers, bedrijven 
en organisaties die het anders willen aanpakken. Uit deze 
praktijken -de successen en de mislukkingen- leren we. lees verder op pagina 2
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Chef-kok Seppe Nobels, 
ambassadeur 

GoodFood@School

We leren niet enkel lokaal, ook globaal. Want Rikolto is 
een wereldwijd netwerk van ‘veranderaars’. Koffieboe-
ren in Congo kunnen wat opsteken van hun collega’s in 
Midden-Amerika en omgekeerd. Duurzame voeding op 
school is in Solo, Indonesië, even relevant als in Gent. We 
laten ons wereldwijd inspireren over hoe het anders kan. 
Dat is een tweede aspect van ons recept. Tot slot – het 
allerbelangrijkste- brengen we mensen aan tafel: bur-
gers, boeren, overheden, bedrijven, kennisinstellingen … 
schouder aan schouder en op een evenwaardige stoel. 
Aan tafel luisteren we, delen we inzichten, wegen we op 
het beleid. Aan tafel veranderen we de wereld. 

En nu willen we graag dat jij ook meedoet. Samen met 
De Standaard en Eos Tracé lanceren we Het Grootste Di-
ner Ter Wereld. Groots in al zijn eenvoud. Geef een eten-
tje thuis, in je zaak of organisatie en kook voor vrienden, 
collega’s, familie, buren of – heel spannend - volslagen 
onbekenden.  www.hetgrootstediner.be/kenjiminog

Geen zin om te koken? 
Check waar je kan aanschuiven

14 - 15

12 - 13

2 - 3

8 - 9

Kenji schuift 
haar voetjes 
onder tafel

LEKKER voor mens en planeet

Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie van De Standaard
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Jouw engagement? Je kookt lekker, voor mens en pla-
neet. Wat dat betekent, kies jij zelf. Op pagina 14 van deze 
krant vind je wat inspiratie, helder geïllustreerd door de 
fijne Eva Mouton. 

Als we met z’n allen stilstaan bij wat we op ons bord 
leggen, veranderen we al heel wat. Daar is het ons om te 
doen. Stel je voor: al die tafels, al die mensen die koken, 
al die mensen die eten: lekker voor mens én planeet. Zo 
geven we samen een positief signaal aan beleidsmakers, 
voedingsbedrijven en supermarkten: maak van duurzaam, 
fair en gezond een evidente keuze. Want we hebben een 
futureproof voedselsysteem nodig, als we straks met 9 
miljard zijn op deze planeet.

Registreer je tafel op www.hetgrootstediner.be. Zo 
maakt je tafel deel uit van het Grootste Diner Ter Wereld. 
Via de website kan je je gasten uitnodigen. In plaats van 
pralines, wijn of bloemen mee te brengen voor jou, ver-
zekeren zij zich van hun plaats aan je tafel door (vrijblij-
vend) een gift over te maken ten voordele van Rikolto. Zo 
verandert de wereld met en aan jouw tafel. 

Heb je geen zin om te koken? Plaats genoeg aan het 
Grootste Diner. Op www.hetgrootstediner.be vind je ook 
tal van publieke (en vaak unieke!) tafels waaraan je mag 
aanschuiven. Reserveren is een must. Lekker is het zeker.

Jan Wyckaert
Directeur Rikolto in België
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EOS TRACÉ  - DÉ DATABASE VOOR DE BEWUSTE 
CONSUMENT

Steeds meer mensen willen weten wat er op hun bord ligt 
en wat de impact is van hun keuzes in de supermarkt. Wat 
betekent mijn koopgedrag voor mijn gezondheid, het mi-
lieu of het dierenwelzijn? Gaat er geen kinderarbeid mee 
gemoeid? Hoe is het getransporteerd tot in de winkel? 
Hoeveel bomen zijn ervoor gekapt en hoeveel liters water 
zijn er gebruikt? Antwoorden op die vragen verzamelen 
we met Eos Tracé. 

Met behulp van de wetenschap scheiden onze onder-
zoekers en journalisten feiten van fabels. Product per pro-
duct pluizen we voor je uit en we presenteren de bevin-
dingen in lijn met het productieproces op onze website 
(eostrace.be). Zo kan je elke stap in het proces volgen 
en de impact ervan leren kennen. Inmiddels hebben we  
voor meer dan 25 producten hun ‘tracé’ uitgezocht. Van 
kippenvlees tot zalm en van drinkwater tot chocolade. 

Ons doel is dat je gewapend met informatie, met een 
breder inzicht en meer nuance kiest wat je eet. Anders 
dan wat de pers, marketing en goeroes je vertellen. Als 
mede-organisator van Het Grootste Diner Ter Wereld 
bieden we je heel wat achtergrondinformatie om een 
smakelijk én verantwoord diner klaar te maken. 

In deze krant kom je ook een aantal artikels tegen die 
we in opdracht van Rikolto hebben geschreven. Het zijn 
ingekorte versies van artikels uit het boek dat we samen 
hebben gemaakt rond voedselpionier-steden zoals Da 
Nang, Solo en Gent. Rikolto ondersteunt hen bij de im-
mense uitdaging om hun stedelingen nu en in de toe-
komst van duurzame en betaalbare voeding te voorzien. 

Veel leesplezier, en alvast smakelijk eten!

Marieke van Schoonhoven   
Coördinator van Eos Tracé   
Eos Tracé is onderdeel van Eos Wetenschap.

Iedereen kan een etentje organiseren. 
Gewoon thuis, in je zaak of 
organisatie. Je registreert je tafel op 
www.hetgrootstediner.be en laat 
daardoor zien dat jij het belangrijk 
vindt dat eten lekker is, voor mens 
en planeet. Al deze tafeltjes, al deze 
etentjes, vormen samen Het Grootste 
Diner Ter Wereld. Je kiest zelf of je je 
etentje geeft voor bekenden, of dat 
je er een publiek event van maakt. 
Zo kunnen we elkaar inspireren en 
ontmoeten. Je kan ook meedoen aan 
het Grootste Diner door lekker aan te 
schuiven bij één van deze (publieke) 
tafels. Er zijn unieke plekken bij dus 
snel zijn is de boodschap. 
Je ontdekt ze allemaal op 
www.hetgrootstediner.be.

vervolg van pagina 1

Gust (Gent)
Het grootste diner is een fantastisch initiatief en 
wij bieden graag een tafeltje aan voor 2 perso-
nen om bij ons uitgebreid te komen brunchen. 
Laat je verrassen door de smaken en geniet! 
www.hetgrootstediner.be/gust

Kaaicafé (Brussel)
Kom proeven van de lekkere keuken in het Kaai- 
theater en schuif op 25 januari aan de lekkerste 
tafel van het Kaaicafé. Haast je, want het wordt bij-
zonder én er zijn slechts 16 plaatsen! Aansluitend 
kan -indien je dat wenst- genieten van de voor-
stelling Forced Entertainment van Out Of Order.
www.hetgrootstediner.be/kaaicafé

KVS (Brussel)
Op 19 december kookt KVS lekker voor jou. 30 
mensen kunnen aanschuiven in het gezellige 
Café en worden bediend door het KVS-personeel. 
Aansluitend kan je genieten van de voorstelling 
'Permanent Destruction - The HM concert' van 
Naomi Velissariou en Joost Maaskant, een prikke-
lende voorstelling die lang blijft nazinderen.
Reserveren kan op www.hetgrootstediner.be/kvs.

Joppe Massant:
“Onze leden gingen rond bij boeren en supermarkten 
om voedselresten op te halen. Daar werd dan lekkere 
soep van gekookt. Het was de eerste keer dat zoveel 
scoutsgroepen in Brugge de handen in elkaar slaan voor 
een goed doel. Binnenkort fietsen we met een 200-tal 
fietsers naar Kortrijk om daar het geld te overhandigen. 
Het zal frisjes zijn maar de Brugse Scouts zijn de taaiste 
van het land.”
www.hetgrootstediner.be/scoutsbrugge

Schuif lekker aan...
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Woeste Goesting (Oud-Turnhout)
Je vertoeft een middag lang buiten in de serre, 
in de wilde proeftuin, genietend van nieuwe 
vondsten en experimenten, alles van het sei-
zoen en uit de streek. De tijd staat even stil, er is 
alle ruimte voor een gesprek, een wandelingetje 
door de tuin, een moment bij het vuur… Woest, 
wild maar mooi, even dicht bij de bron, genie-
ten van de oogst op 9 februari voor 2 personen:  
www.hetgrootstediner.be/woestegoesting

STUKcafé (Leuven)
STUK serveert elke middag een 
overwegend vegetarisch, modern en 
seizoensgebonden buffet. Kom op 
een maandagmiddag in februari aan-
schuiven voor deze heerlijke lunch en 
doe zo mee aan Het Grootste Diner. 
www.hetgrootstediner.be/stuk

Akkacha (Leuven)
Op driekoningen kan je aanschuiven bij 
Akkacha in Leuven. Eten wordt hier met 
passie, liefde en volgens de Marokkaanse 
traditie klaargemaakt. 
www.hetgrootstediner.be/akkacha

Het Moment (Averbode)
De abdij van Averbode huisvest een unieke bis-
tro, uitgebaat door MetSense. Het eten is er lekker 
lokaal en de organisatie heeft aandacht voor mens 
en planeet. Maak er kennis met de levende traditie 
rond landbouw en voeding en schuif aan in decem-
ber of januari. Er is telkens plaats voor 16 personen. 
www.hetgrootstediner.be/hetmoment
Nood aan een goede tafel?
In Averbode kan u de perfecte tafel aanschaffen 
voor uw eigen diner. Ze werden ontworpen en 
ambachtelijk vervaardigd door de sociale economie 
bedrijven Alito en De Brug. De netto-opbrengst van 
de verkoop komt ten goede aan de projecten van 
Rikolto. Twee vliegen in één klap dus vermits het 
project ook werk verschaft aan mensen met een 
beperking. 
www.rikolto.be/tafels

Ineke van Mei Plastic Vrij! 
heeft hele goede redenen op 
mee te doen aan het Grootste 
Diner. Lees er alles over op 
www.hetgrootstediner.be/
meiplasticvrij

HAD U NOG GEEN LEPEL?
Op 10, 11 en 12 januari komen 1000-en Rikol-
to-vrijwilligers op straat. Ze vragen aandacht 
voor een eerlijker voedselsysteem en verkopen 
naar jaarlijkse traditie lepels en andere gadgets 
ten voordele van Rikolto. En wat doe je met zo’n 
lepel? Juist. Lekker koken, voor mens en planeet.

The Biggest Dinner in the World
Het Grootste Diner, dat doen we in 
de héle wereld natuurlijk. Wat dacht 
u van dit heerlijke Italiaanse diner. 
www.hetgrootstediner.be/irene

Too Good To Go
Ook de maaltijdredders van Too Good To 
Go omarmen het Grootste Diner. Maar 
ze zorgen ook voor inspiratie. Misschien 
maak jij wel een overheerlijke dinertje 
van de restjes van een ander? 
www.hetgrootstediner.be/toogoodtogo

Rikolto Steunen? 
Dat is nodig en 
kan ook zonder 
koken of eten op 
rekeningnummer 
BE64 0000 0000 
5252.
Voor giften vanaf 
€40 per jaar ont-
vang je een fiscaal 
attest. 

STEUN

MET

STEUN

MET
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Gent – België

Gent: Zoals altijd ten strijde voor 
duurzame voeding
Dieter De Cleene (Eos Tracé) 

Met haar voedselstra-
tegie ‘Gent en Gar-
de’ wil Gent een duur-
zaam voedselsysteem op 
poten zetten. De stad 
geeft daarbij zelf zo veel 
mogelijk het goede 
voorbeeld.

“ V oedselsystemen zijn 
een belangrijke hef-
boom om onze pla-
neet in de juiste rich-

ting te duwen”, zegt Katrien Verbeke van 
de Gentse Dienst Milieu en Klimaat. “Ste-
den kunnen daar een belangrijke rol in 
spelen omdat ze flexibel zijn en snel kun-
nen schakelen.” In 
2013 lanceerde 
Gent haar voedsel-
beleidsplan ‘Gent en 
Garde’. Dat schuift 
vijf strategieën voor 
een duurzamer 
voedselsysteem 
naar voren. Streven 
naar een kortere, 
meer zichtbare voedselketen is er daar 
één van. “Al te vaak is voedsel iets dat 
we zomaar consumeren zonder stil te 
staan bij wie het heeft geproduceerd, en 
op welke manier dat is gebeurd”, aldus 
Verbeke. “Dat ligt aan de basis van tal 
van problemen.” Zorgen dat de produ-
cent zichtbaar wordt, heeft verschillende 
voordelen. “Het zet de consument aan 

“ Wat van dichtbij 
komt, kan een gro-
tere milieu-impact 
hebben dan wat 
ingevoerd is” 

het denken. En de producent ziet in de 
afzetmarkt dichtbij een alternatief voor 
de groothandel en de wereldmarkt. Zo 
willen we bijdragen tot een leefbare 
landbouw met eerlijke prijzen.” 

De stad stimuleert boerenmarkten – 
inmiddels een tiental – waar consu-
ment en producent elkaar ontmoeten.  
Door het korte keten platform Vanier te 
ondersteunen, wil de stad het voor 
winkeliers en horeca makkelijker maken 
om lokale producten een plaats te 
geven in de rekken en op het bord. De 
stad schreef ook enkele jaren een korte 
keten wedstrijd uit. Tot de winnaars 
behoren onder meer Urban Smart 
Farm, een innovatieve stadsboerderij 
die in containers viskweek combineert 
met de teelt van groenten en kruiden, 
en het pilootproject Voedselteams@
home, dat lokale producten met fiets-

koeriers aan huis 
liet bezorgen. “We 
proberen ook 
ruimte te voorzien 
voor lokale voed-
selproductie en de 
landbouw rondom 
de stad te bescher-
men en op de 
noden van de stad 

af te stemmen”, vertelt Verbeke. In deel-
gemeente Gentbrugge kunnen leden 
van zelfplukboerderij Oogstgoed terecht 
om zelf hun groenten en fruit te 
oogsten. In Afsnee stelde het Gentse 
OCMW 10 hectare vruchtbare 
grond ter beschikking waarop een 
zelfplukboerderij en melkveehouder 
samenwerken.

WAT IS DUURZAAM?
Streven naar duurzame voedselproductie 
en -consumptie, is complexer dan het lijkt. 
Want wat is duurzaam? De stad promoot 
de consumptie van lokale, biologische en 
seizoensgebonden producten. Maar wat 
van dichtbij komt, kan soms een grotere 
milieu-impact hebben dan wat ingevoerd 
is. En vanaf wanneer is iets lokaal? Ook de 
meerwaarde van biologische teelt is voor 
discussie vatbaar en afhankelijk van de 
criteria die je gebruikt om die te meten. 
Verbeke is zich bewust van de complexi-
teit. “Maar we willen ons niet verliezen 
in urenlange discussies over wat duur-
zaam precies betekent. We weten welke 
richting we uit willen en streven naar een 
voedselsysteem met minimale impact op 
klimaat en milieu.” 

In 2009 pionierde de stad met het 
initiatief Donderdag Veggiedag van 
EVA vzw, een organisatie die meer 
plantaardige voeding promoot. Op 
donderdag serveren alle restaurants voor 
stadspersoneel en stadsscholen 
standaard vegetarische maaltijden. Ook 
verschillende horecazaken bieden 
enkel of extra veggie opties aan. “Met 
het initiatief wil de stad mensen 
aanmoedigen om hun vleesconsumptie 
te verminderen”, zegt Verbeke. “Want 
die is verantwoordelijk voor een groot 
deel van de klimaatimpact van ons 
voedsel.” Inmiddels viert het initiatief 
zijn tiende verjaardag en zijn steden 
in binnen- en buitenland gevolgd, van 
Kaapstad tot New York. “In het begin 
kregen we nog veel vragen over waarom 
zoiets nodig was, maar tegenwoordig is 
het concept compleet aanvaard.” 

Steden, aanjagers

Om voedselverspilling terug te dringen 
lanceerde Gent in 2015 het Restorestje, 
een doosje waarin je wat je op restau-
rant niet op krijgt mee kan nemen naar 
huis. Ruim 120 horecazaken sprongen 
op de kar. Het FoodSavers initiatief, dat 
overschotten van retailers en bedrijven 
levert aan sociale organisaties, viel 
internationaal al meermaals in de 
prijzen. Wat toch verloren dreigt te 
gaan, wordt zo goed mogelijk benut, 
bijvoorbeeld als voedsel voor varkens 
of eetbare slakken. Het effect van 
die kleinschalige initiatieven op de 
afvalstroom van de stad is natuurlijk 
beperkt. “Het zijn wel initiatieven die 
mensen samenbrengen en nieuwe 
businessmodellen stimuleren”, zegt 
Verbeke. “Ook dat is één van onze 
doelstellingen.”

Aanschuiven aan de Stads- 
boerderijtafel
De mondiale raad van Turnhout 
kookte, in het kader van de week 
van de duurzame gemeenten én het 
Grootste Diner, een (h)eerlijke maal-
tijd op hun stadsboerderij. Inspiratie 
voor andere steden en gemeenten?
www.hetgrootstediner.be/turnhout
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I n 2018 stapte 
het stadsbestuur 
van Da Nang 
in een onder-

zoeksproject rond 
Food Smart Cities. 
Samen met Rikolto, 
de Nationale Land-
bouwuniversiteit van 
Vietnam en het Bel-
gische-Vietnamese Studie- en Consul-
tancyfonds (SCF) onderzochten ze waar 
de uitdagingen voor Da Nang lagen. Dit 
resulteerde in een ambitieuze voedsel-
strategie voor de stad. Die uitgewerkte 
strategie: ‘Food Smart City Development 
Strategy for Da Nang 2020-2030, vision 
2045’ en een actieplan (2020-2025) wer-

Da Nang - Vietnam

Marieke van Schoonhoven (Eos Tracé)

Da Nang: Slimme voedselstad, voorbeeld 
voor de rest van Vietnam? 

Sinds maart 2019 
heeft de Vietnamese 
stad Da Nang een 
voedselstrategie. Die 
stelt als doel om binnen 
nu en 2030 de omslag 
te maken naar een 
duurzaam en veilig 
voedselsysteem in en 
rond de stad. De ambities 
van de dynamische stad 
moeten een voorbeeld 
stellen voor andere grote 
steden in Vietnam.

“ Smart worden is 
een proces. Het 
is niet iets dat 
je kan bereiken 
door te beslissen 
om het te doen”  

den in maart formeel goedgekeurd.  
In die strategie staat vooral dat tegen 

2030 in Da Nang iedere inwoner toegang 
heeft tot veilig voedsel, en liefst ook weet 
waar het vandaan komt (anno 2019 is 9 
procent van de verse voeding veilig en 
traceerbaar door de Food Safety Ma-
nagement Authority). Dit komt onder an-
dere tot stand door technische innovatie 
op vlak van beheer van voedselveiligheid. 
Boeren en handelaren moeten daarnaast 
langdurig profijt hebben bij deze duur-
zame voedselketens, zodat de impact 
op het milieu daalt. Het voedselsysteem 
moet weerbaarder worden voor sociaal- 
economische crisissen, natuurrampen 
en klimaatverandering. Nieuwe genera-
ties moeten kennis hebben over voed-
selveiligheid en gezonde en duurzame 
voeding door educatieve programma’s. 
Een hele ambitieuze boterham dus.   

Een grote rol is 
weggelegd voor de 
Voedselveiligheids-
autoriteit van de stad 
Da Nang. Zij moeten 
kennis over voedsel-
veiligheid overdragen 
aan producenten 
en handelaren en 
de kwaliteit van het 
voedsel checken en 

evalueren. Ze moeten voldoende voed-
selstalen afnemen en controles uitvoe-
ren en als ze een probleem ontdekken 
moeten ze boetes uitdelen. Bovendien 
moeten ze proberen te controleren dat 
voedingsproducten die uit andere pro-
vincies de stad binnenkomen, veilig én 
traceerbaar zijn. Ze doen dit nu al, maar 

Wat is een Food Smart city? Een zoveelste buzzword, of zit er meer achter? 
Een Food Smart City is een stad  die  voedsel  als  hefboom  gebruikt  voor  
het  zoeken  naar  oplossingen  voor  belangrijke uitdagingen van onze tijd: 
klimaatverandering, voedselzekerheid, verlies van biodiversiteit, gezondheid, 
werkgelegenheid,... Tegen 2050 zal de wereld bijna 10 miljard mensen 
tellen, waarvan 2 op de 3 in steden zullen wonen. Allemaal mensen die op een  
beperkte  oppervlakte  moeten  samenleven,  wonen,  werken...  en eten. Naar  
verwachting  zal  80 procent  van  alle  voedsel  in  steden  worden  gecon-
sumeerd.  Stadslandbouw  zal  daarvan  slechts  een  beperkte  hoeveelheid  
kunnen  leveren.  Maar steden kunnen een groot deel van het voedsel uit de 
omliggende gebieden betrekken: 40 procent van het akkerland in de wereld 
bevindt zich in een straal van 20 km rond de steden. Steden  zijn  wend-
baarder  in  hun  besluitvorming  en  kunnen  sneller  handelen  dan  andere 
overheidsniveaus om te experimenteren met innovatieve oplossingen. Als 
koplopers  kunnen  ze  andere  steden  en  actoren  beïnvloeden  om  hun  
voorbeeld  te  volgen. Steden staan dicht bij hun inwoners en kunnen hen 
betrekken en inspraak geven bij de lokale besluitvorming. Hieruit ontstaan vaak 
vernieuwende samenwerkingsverbanden en aanpakken. Steden kunnen dus 
een cruciale rol spelen in de manier waarop wij straks met voedsel omgaan.
Charlotte Flechet
Food Smart Cities coördinator Rikolto

de capaciteit moet omhoog.  
Daarnaast wordt samen met het infor-

matie- en communicatiedepartement 
gewerkt aan een databank met daarin 
veilige voedselproducten. Daarin zal alle 
informatie komen over de voedselstro-
men in en uit de stad Da Nang. Inwoners 
zullen meehelpen bij het identificeren en 
feedback geven over de kwaliteit van hun 
voedsel. 

“Ervoor zorgen dat kleinschalige boeren 
betrokken zijn in die veilige voedsel-
ketens is onze prioriteit”, vertelt Ho-
ang Thanh Hai, Food Smart Cities- en 
Programmacoördinator Groenten voor 
Rikolto in Vietnam. “We focussen daarbij 
op veilige groenten.”  

 Hoe pril ook, het plan is er en de eerste 
stappen zijn gezet. In 2030 zal blijken of 
het de stad Da Nang is gelukt om al haar 
inwoners van veilig voedsel te voorzien 
én of ze als voorbeeldstad kan dienen. 
De Wereldbank blijkt de stad Hanoi al aan 
te moedigen om ook in te zetten op een 
eigen lokale voedselstrategie.

Rikolto en Stad Leuven 
nodigen je op 6 december 
uit in Museum M om mee 
te ontdekken hoe steden 
zich klaarzetten voor een 
toekomst met duurzaam, 
gezond en eerlijk eten. Food 
Smart Cities, daar willen we 
naartoe en daar kunnen we 
jouw hulp voor gebruiken.
www.rikolto.be/ 
wij-voeden-de-stad

van verandering
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A rusha ligt in het noordoosten 
van Tanzania, aan de voet 
van Mount Meru, en is de 
uitvalsbasis voor beklimmin-

gen van de Kilimanjaro en safari’s naar 
de Serengeti of één van de andere talrijke 
natuurreservaten in de omgeving. De 
stad telt ongeveer 400.000 inwoners, 
een aantal dat jaarlijks met enkele 
procenten toeneemt. Groenten en fruit 
voor de stadsbewoners komen voorna-
melijk uit de directe omgeving.  

Om de kwaliteit en veiligheid van die 
producten te garanderen, lanceerden Ri-
kolto en TAHA in 2018 het Arusha Food 
Safety Initiative, geleid door het stads-
bestuur. Diverse ngo’s en overheidsin-
stellingen werken mee. Vier keer per jaar 
komen alle betrokken partijen samen om 
prioriteiten en oplossingen te bespre-
ken. “Iedereen heeft zijn eigen sterktes 
en expertise”, zegt Shukuru Tweve, pro-
jectcoördinator voor het Food Smart Ci-
ties-programma in Arusha. “Door ieder-
een te laten samenwerken vergroten we 
de impact. Het geheel is meer dan de 
som der delen.”  

Een van de betrokken partijen is 
het Tropical Pesticide Research Institu-

Veiliger voedsel
voor Arusha

te (TPRI). Onderzoek door het TPRI wees 
uit dat groenten en fruit soms te hoge 
concentraties pesticiden bevatten. “Som-
mige boeren spuiten vandaag, en 
oogsten morgen”, zegt Mwesigwa. “De 
situatie is alarmerend.” 

 
TE WEINIG EN TE VEEL 
Zo’n tachtig procent van de Tanzaniaan-
se bevolking is actief in de landbouw. 
De boerderijen zijn klein - gemiddeld 
een paar hectare - en de opbrengsten 
laag. Veel boeren beschikken niet over 
machines, irrigatie, goede zaden, mest-
stoffen of pesticiden. Wie toch gewasbe-
schermingsmiddelen gebruikt, doet dat 
niet altijd op de juiste manier. “Boeren 
weten vaak niet hoe ze producten veilig 
moeten gebruiken”, zegt Kapelaka Jo-
nes, die blootstelling aan pesticiden on-
derzoekt aan het TPRI. Jones ging bij 
boeren kijken wat de vaakst voorkomen-
de problemen zijn. Overmatig gebruik 
is er daar één van. “Specifieke producten 
werken tegen specifieke plagen, maar 
boeren mengen soms twee of drie 
producten op goed geluk. Het mengsel 
kan toxischer zijn, maar even goed niet 
meer werkzaam. Opdat hun producten 

Arusha – Tanzania

Een groeiende stad van veilig voedsel voorzien en boeren voor hun inspanningen belonen. Dat is de 
uitdaging waar Arusha voor staat.  “Pesticiden zijn niet het probleem, het verkeerd gebruik van pesticiden is 
het probleem”, vat Eric Mwesigwa de situatie samen. Mwesigwa is voedselveiligheidscoördinator bij TAHA, 
de Tanzaniaanse Vereniging van Tuinbouwers. TAHA is één van de partners waarmee Rikolto boeren in en 
rond Arusha helpt om beter en veiliger voedsel te produceren. 
Het doel: winst voor de boer én de consument.  

“ Een vrachtwagen kan vandaag rot 
vlees vervoeren, en morgen mango’s. 
Er is dus niet alleen aandacht nodig 
voor veiligheid bij de productie, maar 
ook tijdens de opslag en het transport” 

zo lang mogelijk in goede staat zouden 
blijven, spuiten boeren vaak vlak voor 
de oogst.” Sommige landbouwers zijn 
zich bewust van de risico’s. “Ze zijn slim”, 
glimlacht Jones. “Ze reserveren een klein 
stukje grond voor hun familie, waarop ze 
niet spuiten.” Maar daarmee blijven de 
boeren en hun families niet van bloot-
stelling aan pesticiden gespaard. “Het 
zijn doorgaans de vrouwen die de pas 
bespoten producten oogsten. Ze doen 
dat onbeschermd en brengen lange 
tijd op het veld door”, weet Jones. “Kin-

deren spelen in de velden en tussen de 
bestrijdingsmiddelen. Lege verpakkingen 
komen in het milieu terecht.“ Jones on-
derzocht de concentraties pesticiden in 
het bloed van consumenten en boe-
ren. “Bij beide groepen hebben we ver-
ontrustende waarden gemeten.” 

Pesticidenresidu’s zijn niet het enige 
probleem. “Voedsel kan ook besmet 
raken met bacteriën door irrigatie of 
spoelen met vuil water”, zegt Mwesig-
wa. “Een vrachtwagen kan vandaag rot 
vlees vervoeren, en morgen mango’s. Er 

Dieter De Cleene (Eos Tracé)
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consumenten bereid meer te betalen 
voor producten die aan de hoogste stan-
daarden voldoen? In een land waar tot 
meer dan helft van het gezinsinkomen 
naar voedsel gaat, is dat niet vanzelfspre-
kend. Voor veel mensen is de grootste 
zorg bovendien dát er überhaupt iets te 
eten is. 

“Mijn producten zijn altijd vers en 
schoon”, zegt Andrea Absalum, een 
21-jarige marktkramer op de centrale 
markt in Arusha. “Daarom kopen mensen 
bij mij. Weinig klanten stellen vragen over 
de herkomst of de veiligheid van wat ik 
verkoop.” De centrale markt is één van 
de grote markten in de stad. Meer dan 
3000 kraampjes in en rond het marktge-
bouw dingen naar de gunst van koop-
lustigen. Op deze en enkele andere 
belangrijke markten willen Rikolto en 
haar partners experimenteren met een 
kiosk waar consumenten informatie krij-
gen over het belang van veilig voedsel 
én waar tegelijk groenten en fruit worden 
aangeboden afkomstig van boeren die 
zich aan de lokale GAP houden. “Ie-
dereen kan hierbij winnen”, zegt Twe-
ve. “Boeren die anders gaan produceren 
zullen veiliger werken en producten van 

is dus niet alleen aandacht nodig voor 
veiligheid bij de productie, maar ook 
tijdens de opslag en het transport.” 

Boeren die hun producten exporteren 
moeten eerst een certificeringsproces 
doorlopen om te bewijzen dat ze zoge-
noemde ‘goede landbouwpraktijken’ toe-
passen (Good Agricultural Practices, of 
kortweg GAP). Het is een uitgebreide 
lijst regels die doorheen de hele keten 
moet worden gevolgd voor een garantie 
op veilige werkomstandigheden, een 
minimale impact op het milieu en een 
kwaliteitsvol en veilig eindproduct. Voor 
boeren die alleen voor de binnenlandse 
markt produceren, bestaat zo’n ge-
dragscode niet. Samen met het Tanzania 
Bureau of Standards zetten Solidari-
dad, Rikolto en de lokale partners hun 
schouders onder een lokale Code van 
Goede Landbouwpraktijken. “We kun-
nen niet zonder groenten en fruit”, zegt 
Jones. “Onze enige optie is boeren te 
helpen om ze veilig te produceren.” 

 
BETERE PRIJS? 
Iedereen is gebaat bij veilig voedsel, maar 
hoe zorg je ervoor dat de boer voor zijn 
extra inspanningen wordt beloond? Zijn 

Boeren moeten bijvoorbeeld investeren 
in goede opslag en transport.” 

“Het probleem is dat het certifice-
ringsproces voor de huidige, op ex-
port gerichte kwaliteitslabels duur 
is” weet Mkonyi. “Kleine boeren vallen 
daardoor vaak uit de boot.” De uit-
dagingen zijn niet min. Hoe commu-
niceer je met consumenten over de 
problematiek zonder paniek te zaaien? 
En hoe garandeer je dat boeren zich 
aan de regels houden? “Zo’n verande-
ring vraagt tijd. We mogen niet te snel 
opgeven. Uiteindelijk zullen mensen wel 
begrijpen dat dit belangrijk is.”

“  We kunnen niet 
zonder groen-
ten en fruit, onze 
enige optie is 
boeren te helpen 
om ze veilig te 
produceren”

betere kwaliteit kunnen aanbieden, met 
minder verlies en met een gegarandeer-
de afzetmarkt en betere prijzen tot ge-
volg. Ook de marktkramers kunnen profi-
teren van de hogere kwaliteit en eerlijke 
prijzen. En de consument krijgt beter en 
veiliger voedsel.” 

“De producten in de kiosken zullen 
een beetje hoger geprijsd zijn, omwil-
le van de extra kosten voor de boer”, 
zegt Mary Mkonyi, Country Manager 
bij Solidaridad, een organisatie die streeft 
naar duurzame productieketens. “Alles 
staat of valt met een goed businessmo-
del. Want anders werken, kost meer geld. 



8

www.hetgrootstediner.be

E lke schooldag worden er in de 
keuken van de Islamitische basis-
school sd Muhammadiyah in Solo 
negenhonderd warme lunch-

maaltijden bereid.  
“We kopen onze producten elke dag 
vers bij vaste leveranciers. De rijst komt 
bijvoorbeeld rechtstreeks van een boe-
rencoöperatie uit Boyolali, een regio hier 
in de buurt. En de kinderen hebben zelf 
inbreng in wat er op het weekmenu staat, 
binnen ons aanbod van gezonde maaltij-
den natuurlijk.”

Aan het woord is een trotse docent En-
gels die ons een rondleiding geeft door 
de kleine kantine en keuken van de privé 
basisschool. 

“We werken met meerdere pauzes, 

zodat alle leerlingen om de beurt een 
plek vinden in de kantine.” Hij laat ons de 
muur met certificaten zien. “We hebben 
er in totaal 35 verzameld, voor verschil-
lende prestaties, zoals een hygiënische 
keuken, een gezond aanbod en een 
afvalvrije kantine. We waren de eerste 
school in Solo die volledig aan de healthy 
canteen standards voldeed. Volgens die 
standaard moeten leveranciers bijvoor-
beeld een certificaat hebben dat ze 
veilig voedsel leveren. Elke drie maanden 
krijgen we hier iemand over de vloer die 
stalen neemt om de kwaliteit van het 
eten te controleren in een labo en elke 
zes maanden wordt gecontroleerd of in 
de keuken de voedselbereiding hygië-
nisch genoeg gebeurt.” 

Solo – Indonesië

Meer dan een derde van de kinderen in Indonesië 
heeft last van ondervoeding, vaak door een te 
eenzijdig dieet. Schoolmaaltijden zijn een eenvoudig 
en doeltreffend instrument om alle kinderen te 
voorzien van gezonde en kwaliteitsvolle voeding. 

Schoolkantines in Solo streven 
naar gezonde voeding 
voor elk kind

Het dubbele probleem 
van groeiachterstand 
Gezonde voeding voor iedereen staat niet voor niks op de agenda van de 
stad Solo. Vandaag is dit nog verre van realiteit in de Javaanse stad en an-
dere steden in Indonesië. In totaal zijn 8,4 miljoen kinderen in Indonesië 
uitzonderlijk klein voor hun leeftijd en lijden onder chronische ondervoe-
ding. Niet de groeiachterstand is het echte probleem, maar wel de ver-
minderde hersenontwikkeling die ermee gepaard gaat. Ook het risico op 
niet-overdraagbare ziekten (NCD’s) zoals diabetes en hartaandoeningen 

vergroten door groeiachterstand. 
De Indonesische regering is zich 
hier wel van bewust. School-
maaltijden voorzien wordt 
genoemd als een van de maat-
regelen om ondervoeding tegen 
te gaan, die doeltreffend is en 
relatief simpel om in te voeren. 
Dit soort scholenprogramma’s 
dragen in vele opzichten bij aan 
de duurzame ontwikkelingsdoe-
len van de verenigde naties. Vaak 
onrechtstreeks maar soms ook 
heel direct.

Marieke van Schoonhoven (Eos Tracé)

Bij de kassa aangekomen zit een andere 
docent trots klaar om te vertellen dat 
de school met e-money werkt. “Dat 
gaat sneller en ook kunnen we zo in de 
gaten houden dat ieder kind niet meer 
dan 15.000 Roepiah (0,95 euro nvdr.) 
besteedt die de ouders per dag betalen 
voor de lunch van de kinderen.”

RICHTLIJNEN VOOR GEZONDE 
SCHOOLMAALTIJDEN VOOR 
IEDEREEN
Muhammadiyah is een schoolvoorbeeld 
van hoe een gezonde schoolkantine 
eruit kan zien. Ze zijn een uitzonde-
ring op de regel in Solo. Uit een re-
cent onderzoek gedaan door ngo Gita 
Pertiwi (2018) blijkt dat 48 procent van 
de voeding die wordt aangeboden in 
schoolkantines in Solo bestaat uit junk 
food, zoals gefrituurd voedsel en kip-
pennuggets. Ook worden er lang niet 
altijd warme maaltijden aangeboden op 
de scholen. Vaak krijgen de kinderen 
lunchdozen mee van thuis en kunnen 
ze op school enkel snacks kopen die rijk 
zijn aan koolhydraten en maar beperkt 
bestaan uit groenten of fruit. 

Muhammadiyah is een van de tien 
scholen die Gita Pertiwi inmiddels bege-

leidt op weg naar gezonde schoolkan-
tines. “Ons doel is dat ieder kind in Solo 
toegang heeft tot gezonde voeding. 
School is een tweede thuis voor kinde-
ren, waar ze minstens acht uur per dag, 
gedurende minstens negen jaar door-
brengen. Gezond eten en drinken is dan 
onontbeerlijk om zich goed te kunnen 
voelen en goede prestaties te leveren.”, 
aldus Titik Eka Sasanti van Gita Pertiwi. 
De organisatie geeft onder andere trai-
ningen aan koks om gezonde maaltijden 
te bereiden. Ook begeleidt ze scholen 
op vlak van milieu-impact en hygië-
ne volgens de lokale ‘healthy canteen 
standard’ die ze hebben opgesteld met 
het Departement Gezondheid, Depar-
tement Educatie en het ‘Empowerment 
office’ van de stad. Ze gaan hiermee 
nog een stap verder dan de nationale 
standaard die enkel rekening houdt met 
problemen op het vlak van gezondheid 
en hygiëne.

“De standaard is nog niet goedgekeurd, 
legt Hartoyo van het Departement Edu-
catie uit. De conceptversie hebben we 
moeten bepleiten bij het stadsbestuur 
en die bekijkt nu of ze er hun schouders 
mee onder zullen zetten. We verwachten 
dat dit nog in 2020 gaat gebeuren. We 

“ We proberen de gezonde maaltijden 
op school toegankelijk te maken voor 
iedereen, door gebruik te maken van 
lokale, betaalbare ingrediënten”
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denken dat ze hun goedkeuring zullen 
geven omdat Solo zich in 2016 heeft ge-
ëngageerd om een kindvriendelijke stad 
te worden volgens het ‘Child Friendly 
Cities Initiative’ van Unicef. En daar hoort 
gezonde voeding voor kinderen ook bij. 
Bovendien heeft de burgemeester van 
de stad, F. X. Hadi Rudyatmo, een visie 
geformuleerd om zijn stad ‘smart’ te ma-
ken. Dat initiatief kreeg de naam Waras 
Wareg Wasis. Javaans voor zoiets als 
Gezond, Volle buik, Slim. De schoolkan-
tines moeten beantwoorden aan die drie 
basisprincipes.” 

In totaal zijn er nu vijftien scholen in 
Solo die de nationale healthy canteen 
standard hanteren, volgens Hartoyo van 
het Departement Educatie van de stad. 
“Daarvan zijn tien scholen privéscholen, 
waarbij de ouders over het algemeen een 
bovengemiddeld inkomen hebben, en 
vijf publieke scholen, waar kinderen op 
school zitten met ouders met een laag 
inkomen. Die laatste scholen worden 
extra gesubsidieerd, zodat de meerkos-
ten van de gezonde, veilige voeding niet 
bij de ouders terechtkomt.” 

Dyah Anggraini van het Departement 
Gezondheid voegt daaraan toe: “We 
proberen de gezonde maaltijden op 

school toegankelijk te maken voor ieder-
een, door gebruik te maken van lokale, 
betaalbare ingrediënten zoals cassave, 
tapioca, banaan en kokos. Op scholen 
waar kinderen niet veel te besteden 
hebben voor hun maaltijd geven we 
bijvoorbeeld geen heel ei per kind, maar 
een derde ei per kind. En we geven geen 
fruitsap, maar water, dat is gezonder én 
goedkoper. Dat is bij privéscholen dan 
duurder mineraalwater. De labotests om 
de veiligheid van het voedsel te testen, 
passen we bij zowel de privé- als pu-
blieke scholen toe, maar bij de publieke 
scholen subsidiëren we die.”  

De partners die samen de lokale 
richtlijnen voor gezonde schoolkantines 
hebben opgesteld hebben een duide-
lijk doel voor ogen: Dyah Anggraini “Als 
het stadsbestuur ons plan goedkeurt en 
meer middelen voorziet voor de 256 
basisscholen, 83 technische scholen en 
meer dan honderd middelbare scholen in 
Solo, dan kunnen we het aantal kantines 
dat voldoet aan de healthy canteen stan-
dard stelselmatig uitbreiden. Ons ideale 
scenario is dat we in 2030 een wettelijke 
regeling hebben en elke schoolkantine in 
Solo tegen dan veilig, gezond en kwali-
teitsvol voedsel aanbiedt.” 

Lekkers voor de eters 
van morgen 
Een duurzaam voedingsaanbod en -beleid op alle Vlaamse scholen tegen 
2021. Dat is het objectief van Good Food @ School, een programma van  
Rikolto, Fairtrade Belgium en Goodplanet Belgium.
Het Good Food@School-programma vertrekt van School Food Labs: enkele 
pilootscholen, lopen een intensief 2-jarig begeleidingstraject waarin ze 
experimenten opzetten rond gezonde, duurzame voeding op hun school. 
Wat werkt er? Waar lopen ze op vast? Wat kan er beter? Leidende principes 
zijn onder meer het tegengaan van voedselverspilling, het matigen van 
vleesconsumptie, duurzame vis en lokale en duurzaam geproduceerde 
groenten en fruit uit het seizoen.  De geleerde lessen zijn stof tot inspiratie 
voor andere scholen in Vlaanderen en daarbuiten. 
Leuven, Brugge en Gent hebben naast deze pilootscholen ook een School 
Food Council, een werkgroep die breder gaat dat de school en o.a. ook 

stadsbesturen en andere lokale spelers be-
trekt bij het voedselbeleid. Zo stimuleren 
ze andere scholen in de regio rechtstreeks 
om ook stappen te zetten in de richting 
van een duurzaam voedingsbeleid.  ‘Op 
school moeten kinderen enorm veel 
leerstof verwerken, maar de voeding waar-
mee ze dat moeten doen volstaat niet.’ 
Zegt ook chef-kok Seppe Nobels, die zijn 
schouders onder dit project zet.  ‘School 
is de plek om een gezonde eetcultuur te 
initiëren; waar je kinderen kan fascineren 
door ze terug de oorsprong te laten ont-
dekken. Hoe worden aardbeien gekweekt? 
Hoe groeit een artisjok? Hangt dat in een 
struik of in een boom? Met dergelijke vra-
gen over voeding kan je in alle lessen aan 
de slag, ook buiten de klas. Voeding speelt 
niet enkel een rol in de keuken, maar in 
alle aspecten van ons leven.
Een school is geen gesloten circuit, veel 
scholen zijn voor hun voedingsaanbod 

afhankelijk van een cateraar. Op 30 april 2019 ondertekenden de 8 be-
langrijkste schoolcateraars, de koepel van de ouderverenigingen, Horeca 
Vlaanderen, de Unie van Belgische Cateraars, het Vlaams Instituut Gezond 
Leven, Rikolto en de verschillende onderwijskoepels, samen met toenmalig 
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een charter waarin ze beloven 
zich te engageren voor gezondere en duurzamere maaltijden op school. 
De ondertekenaars gaan nu aan de slag en werken een model-lastenboek 
uit met duurzaamheidscriteria voor warme schoolmaaltijden via openbare 
aanbestedingen. 
www.goodfoodatschool.be

De Warmste Wintersoep
Lekker voor mens en planeet

Maak de lekkerste én de warmste soep 
van het jaar met je klas, jeugdbeweging 

of vereniging. En steun Rikolto tijdens de 
Warmste Week van StuBru.

Surf naar de site van de warmste week 
www.dewarmsteweek.stubru.be. 
Registreer je actie voor Rikolto.

“ School is een tweede thuis voor kin-
deren, gezond eten en drinken is dan 
onontbeerlijk om zich goed te kunnen 
voelen en goede prestaties te leveren”
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Arusha – Tanzania

Eerlijke handel 
helpt kleine 
boeren groeien
Dieter De Cleene (Eos Tracé)

Boerenorganisatie Muvikiho helpt met steun van 
Rikolto kleine boeren de krachten te bundelen, 
en slimme ondernemers te worden.

M onica Ombeni staat in haar 
keurige, golvende veld vol 
jonge bonenplantjes. “Vroe-
ger bewerkte ik de bodem 

niet op de juiste manier”, vertelt ze. “Nu 
hou ik alles nauwkeurig bij: wanneer ik 
plant, hoeveel ik bemest, wat en wanneer 
ik spuit.” In het aanpalende veld toont 
Nathanael Eliona zijn jonge tomaten-
plantjes. “Die laat ik nu eerst in een kwe-
kerij opgroeien, voor ik ze in het veld zet, 
met beter resultaat”, zegt hij. “En terwijl 
ik vroeger mijn planten sowieso bespoot, 
check ik nu eerst wat het probleem 
precies is.” 

Ombeni en Eliona sloten zich aan bij 
boerenorganisatie Muvikiho, afkorting 
voor Muungano wa Vikundi vya Kili-
mo cha Horticulture of ‘Vereniging van 
Tuinbouwersgroepen’. Die wil boeren 
verenigen zodat ze met één stem kunnen 
spreken en samen problemen kunnen 

“ Doordat ze 
meer verdienen, 
kunnen onze 
leden investeren 
in een huis en 
hun kinderen naar 
school sturen”

aanpakken. De groep startte in 2011 en 
telt inmiddels 570 leden.  

Rikolto steunt Muvikiho om eerlijke,‘in-
clusieve’ handelsrelaties te bevorderen. 
“In een inclusief businessmodel worden 
kleine boeren gerespecteerd en als vol-
waardige partners gezien”, verduidelijkt 
Charlotte Flechet, internationale coör-
dinator van het Food Smart Cities-pro-
gramma van Rikolto. “Als boeren zeker 
zijn dat ze onder gunstige voorwaarden 
en tegen een eerlijke prijs hun produc-
ten kunnen leveren, is dat een stimulans 
om te investeren in duurzaamheid en 
veiligheid. Geen afzetmarkt, geen ver-
andering. En eerlijke handelsrelaties krijg 
je pas wanneer boeren geïnformeerd en 
georganiseerd zijn.” 

Muvikiho organiseert onder meer op-
leidingen waar boeren leren hoe ze beter 
en veiliger voedsel kunnen produceren. 
Een agronoom staat de boeren bij op 

het veld. Met resultaat. “Haalden boeren 
vroeger een ton boontjes van een halve 
hectare, dan zijn dat er nu drie”, zegt 
Muvikiho voorzitter Peter Chuwa. De 
vereniging investeerde met steun van 
Rikolto in opslagplaatsen waar de oogst 
koel kan worden bewaard. “Daardoor 
daalde het verlies van veertig naar vijf 
procent”, aldus Chuwa.  

Muvikiho helpt boeren met toegang tot 
markten en kredieten. Dankzij actue-
le info over marktprijzen, kunnen ze 
beter onderhandelen met opkopers. Ze 
leren over de voordelen van collectieve 
verkoop en hoe een businessplan op te 
stellen. Samen staan ze sterker, met be-
tere prijzen tot gevolg. “Doordat ze meer 
verdienen, kunnen onze leden investeren 
in een huis en hun kinderen naar school 
sturen”, zegt Chuwa. “En ze produceren 
beter voedsel voor hun eigen families.” 

 
BOONTJES VOOR BELGIË 
Muvikiho telt verschillende subgroepen. 
De boomlange Jeremia Thomas Ayo 
leidt de Kibiu groep, met een tachtigtal 
leden, en getuigt over de voordelen van 
de vereniging. “Kleine boeren worden 
ondernemers”, zegt Ayo. “Voor we naar 
ons veld gaan, weten we wat de markt 
verlangt.” Dat is in de eerste plaats de 
lokale markt. In 2018 produceerden de 
Muvikiho-leden 60.000 ton groenten 
voor binnenlandse consumptie, maar ze 
exporteerden ook 2000 ton naar Europa. 
Boontjes, peultjes en babymais vertrek-
ken via Kilimanjaro Airport onder meer 
naar België, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk. Met de hulp van Rikolto be-
haalden de boeren het daarvoor vereiste 
Global GAP-label (Good Agricultural 
Practices), dat veilige producten garan-
deert. Voorheen betaalde een export-
bedrijf het certificeringsproces. De firma 

bevond zich daardoor in een machtige 
positie en kon de boeren haar voor-
waarden en prijs opleggen. Nu ze zelf 
eigenaar zijn van hun certificaat staan de 
boeren sterker.  

Maar luchttransport gaat gepaard met 
een hoge CO2-uitstoot. Transport over 
zee is echter geen optie, omdat de 
groenten zeer bederfelijk zijn. Daarom is 
het belangrijk de boeren te ondersteunen 
om over te schakelen op nieuwe, kwali-
teitsvolle markten in de Oost-Afrikaanse 
regio. Markten die ook goede prijzen 
opleveren terwijl de uitstoot door het 
vervoer beperkt kan worden. 

“De internationale markt is soms wis-
pelturig, en het certificeringsproces dat 
je moet doorlopen is duur”, zegt Ayo, die 
zelf boontjes teelt. “Maar we krijgen wel 
een veel betere prijs voor ons product.” 
Ondanks het beperkte volume, werkt de 
exportmarkt als een katalysator.” De ken-
nis die de boeren opdoen over hoe ze 
producten van hogere kwaliteit kunnen 
telen, komt ook van pas wanneer ze voor 
de binnenlandse markt produceren”, zegt 
Shukuru Tweve, Food Smart Cities-coör-
dinator voor Arusha. “En we zien dat ook 
binnenlandse opkopers betere prijzen 
beginnen te betalen om te kunnen con-
curreren met de exporteurs.” 

Bekwame boeren
Nieuwe 
business-
modellen

Goede
omgeving Gewillige 

kopersmet een 
verdienstelijk 
openbaar beleid 
en donoren

met vaardigheden, 
capaciteit en 
organisatie

met een 
aangepast 
beleid in de 
privésector 
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Tegucigalpa – Honduras

Inclusieve handel 
tussen stad en platteland

Als iedereen mee aan 
tafel kan en mag, kom je 
tot betere oplossingen. 
De samenwerking tussen 
supermarktketen La 
Colonia en de lokale 
boeren in Honduras is 
een voorbeeld van hoe 
het anders kan. Inclusive 
Business in de praktijk.  

Aäron De Fruyt (Rikolto)

“ D e consument is altijd 
de slimste van de 
klas”. Aan het woord 
is Abner Zuniga van La 

Colonia in Tegucigalpa, Honduras. Zij aan 
zij met Walmart, is het de grootste super-
marktketen van het land. “Alleen de con-
sument weet exact welke prijs hij voor 
welke producten wil geven: hij maakt 
in één tel de vergelijking met de andere 
supermarkten en bovendien ook met de 
informele markt. De consument weegt 
telkens opnieuw af of deze prijs evenre-
dig is met de garantie op voedselveilig-
heid, met de smaak, de vorm, de textuur.” 
En wat blijkt? De Hondurese consument 
kiest voor producten van eigen bodem. 
Maar die moeten beschikbaar zijn. 

La Colonia heeft vandaag 50 win-
kels, verspreid over het hele land. Men 
schat dat er vandaag in Honduras zo’n 
3 miljoen mensen (ongeveer 30% van 
de bevolking) hun inkopen doen in de 
supermarkten. “Met een groei van 5 tot 6 
winkels per jaar is La Colonia dus op zoek 
naar producenten die op lange termijn 

“ Alleen de 
consument weet 
exact welke prijs 
hij voor welke 
producten wil 
geven”

moeten kunnen bijbenen”, zegt Cesar 
Maradiaga, manager van het Consorcio 
Agrocomercial de Honduras.

“Kleine familiale landbouwers staan 
al jarenlang voor grote uitdagingen”, 
vertelt Cesar. “Ze hebben geen toegang 
tot fondsen. Ze zijn vaak ver verwij-
derd van de hoofdstad, en van elkaar”. 
Bovendien blijkt investeren in familiale 
landbouw vandaag een groot risico in te 
houden voor banken. Boeren hebben af 
te rekenen met heel wat onzekerheden:  
korte-termijn-contracten met de formele 
markten, grote concurrentie tussen de 
vele KMO’s met gelijkaardige producten, 
een ongelijke vraag naar groenten ge-
durende het jaar, het niet nakomen van 
contracten door de opkoper…  Daarnaast 
zorgde de vertraagde uitbetaling van-
wege de supermarkt voor onzekerheid 
en een tekort aan werkkapitaal voor de 
bedrijven in kwestie. “Samenwerken is 
voor ons de oplossing”.  

VELE KLEINTJES… 
Het Consorcio Agrocomercial de Hon-
duras is een alliantie van acht onafhan-
kelijke KMO’s  die beheerd worden door 
boeren. Het wil gemeenschappelijke en 
integrale antwoorden bieden op een 
aantal problemen waar ze mee gecon-
fronteerd worden. De formele markten 
stellen bijvoorbeeld veel hogere eisen 
dan de informele markt doet. Dit resul-
teerde in een hoge graad van afgewezen 
producten: bij La Colonia werd bijvoor-
beeld tot 40 procent van de fruit- en 
groenteleveringen afgewezen omwille 
van kwaliteitsproblemen. Voor de super-
markten was een kwaliteitsvol aanbod 
uit Honduras dan ook ontoereikend: een 
studie uit 2006 toont aan dat tot dan toe 

meer dan 80% van de geconsumeerde 
groenten geïmporteerd werd uit het 
buitenland. 

… MAKEN EEN GROOT! 
In 2011 begon Rikolto samen met het 
Consorcio een proefproject om hen 
te ondersteunen in het versterken van 
productiecapaciteiten, inzamel- en na-
oogstprocessen, collectieve marketings-
trategieën, en algemeen advies in onder-
nemen, management en administratie.  

Ondertussen kan het Consorcio Agro-
comercial de Honduras al heel wat 
verwezenlijkingen op zijn conto schrijven. 
Vandaag is de supermarktketen La Colonia 
hun belangrijkste klant. Door een hyperef-
fectief productieproces werd de afwij-
zingsgraad van 40% tot 5% gereduceerd. 
Een vaste prijsklasse werd afgesproken en 
nieuwe markten werden aangeboord. Een 
collectieve merknaam voor de producten 
zag het levenslicht en werd geregistreerd: 
El Agricultor. Door de samenwerking nam 
de hoeveelheid geïmporteerde groenten 
in de supermarkt af met 90%. Wie wint? 
De consument, de supermarkt en de Hon-
durese producent. “Want op de formele 
markt stijgt de prijs die de producent voor 
zijn product krijgt rap met 100 tot 200 
procent”, bevestigt Maradiaga.

EN… DE BANK 
Maar zo’n kwaliteitsstijging heeft natuur-
lijk ook investeringen nodig. Een derde 
partner in deze unieke samenwerking 
vond men in FICOHSA, een krediet-
bank. FICOHSA staat in voor 60% van 
de nodige investeringen.  “Voor de bank 
is het ook belangrijk dat er op lange 
termijn wordt nagedacht”, voegt Cesar 
Maradiaga eraan toe. “Vergeet niet dat 

ook banken op zoek zijn naar de sociale 
meerwaarde van een investering!” FUN-
DER en La Colonia legden elk ook 20% 
in de pot. Die samenwerking met een 
financiële instelling werkt bovendien als 
een veiligheidsgrendel. 

Maar niet enkel op de formele markt 
gaan de groenten van het Consorcio 
over de toonbank. We ontmoeten Abra-
ham Silva op de boerenmarkt van Tegu-
cigalpa. Elke vrijdag en zaterdag zakken 
producenten van de verschillende regio’s 
van Honduras af naar de hoofdstad om 
hun groenten, fruit, vlees en vis aan de 
stedelingen te verkopen. “Wie hier komt 
kopen ligt het meest wakker van voed-
selveiligheid”, weet Abraham ons te ver-
tellen. “Neem nou deze tomaat. Ze ziet 
er lekker en gezond uit, maar niemand 
kan op zicht weten hoeveel chemische 
producten er zijn gebruikt in het produc-
tieproces. Supermarkten vragen veilig-
heidscertificaten, hier op de boerenmarkt 
zijn ze niet zo streng. Ons bedrijf, en bij 
uitbreiding alle bedrijven van het Con-
sorcio Agrocomercial, garanderen een 
veilig product. En de mensen weten dat.” 
Hij lacht: “Mijn tomaten zijn even lekker 
en mooi aan de binnenkant als aan de 
buitenkant!” 
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Gent – België

K LANT EN SUPERMARKT: 
ÉÉN STRIJD VOOR 
DUURZAME VOEDING? 
Je kassaticket zegt wat en hoe-

veel je koopt. Je kassaticket toont wat 
je daarvoor betaalt. Je kassaticket zegt 
veel... want cijfers liegen niet. Of wel? 
Inderdaad, je kassaticket vertelt niet dat 
je geeft om het milieu, goede werkom-
standigheden en een eerlijke prijs voor 
iedereen. Misschien vertelt je kassaticket 
vooral dat je haast had en helemaal niet 
goed weet wat het verhaal achter je 
winkelkar is?

Ik ben meer dan mijn kassaticket is een 
beweging van consumenten/burgers die 
van duurzame voeding in de supermarkt 
de gewoonste zaak van de wereld wil 

maken. “Ook al worstelen we in onze da-
gelijkse keuzes om duurzaam te kopen, 
we zijn meer dan het product en de prijs 
op ons kassaticket”, zegt Hannelore Ty-
skens van Rikolto, initiatiefneemster van 
de campagne. “We willen dat het verhaal 
van ons eten klopt, van bij de boer tot op 
ons bord.”

Hoe doe je dat in de praktijk? “In de 
eerste plaats door het gesprek aan te 
gaan. Vorig jaar hadden we een column- 
reeks waarin gewone gezinnen hun 
supermarkt aanschreven met een con-
crete vraag. Verliest de boer als ik die 
superpromo koop? Waarom is er zoveel 
plastic? Kan ik nog een stukje vlees ko-
pen zonder schuldgevoel? Supermarkten 
gaven telkens hun antwoord met wat ze 

Dader of slachtoffer? 
Volger of aanjager?

Zijn consumenten door hun verlangen naar goedkoop voedsel mededader van alles wat er misloopt 
in ons voedselsysteem? Of zijn ze net slachtoffer van een systeem dat hen dwingt tot onduurzaam 
aankoopgedrag? Overal ter wereld overstijgen consumenten vandaag hun passieve rol en zoeken ze naar 
manieren om als actieve burgers verandering te brengen in hoe we met voedsel omgaan. 

Jelle Goossens (Rikolto)

Consumenten willen meer zijn dan hun kassaticket.

vandaag al doen en wat ze nog van plan 
zijn.”

KLANTEN EN GERANTEN 
ONTMOETEN ELKAAR BUITEN DE 
SUPERMARKT
Dit jaar wordt het debat live gevoerd. We 
brengen geranten van supermarkten, hun 
klanten en experten samen rond con-
crete aspecten van duurzaamheid: Hoe 
maken we seizoensgroenten de makke-
lijkste keuze in de winkel? Wat zijn eerlijke 
prijzen en hoe maak je daar werk van?

Die vragen staan centraal in de Ik ben 
meer dan mijn kassaticket-Ateliers. “Be-
doeling is consumenten inzicht te geven 
in hoe een supermarkt werkt en met 
welke keuzes en beperkingen een gerant 

geconfronteerd wordt. Dat levert dikwijls 
pittige discussies op, maar mettertijd 
groeit er begrip voor elkaars standpunt. 
We nodigen ook altijd een expert in 
marketing en gedragsverandering uit. Die 
kan uitleggen waarom we als consument 
dikwijls keuzes maken die niet in lijn van 
onze overtuigingen liggen. Een chefkok 
kan dan weer heel praktische kennis 
aanbrengen.”

Vervolgens gaan de deelnemers samen 
aan de slag om praktische of wilde idee-
en te bedenken die het voor consumen-
ten makkelijker maken om hun winkelkar 
duurzaam te vullen. “Die oefening levert 
telkens tal van ideeën en inzichten op. 
Voor klanten en geranten is het vaak de 
eerste keer dat ze elkaar zo ontmoeten.”

Zo maken we de duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
werkelijkheid
Rikolto werd door de Belgische overheid uitgeroepen tot SDG Voice 2019 met 
de beweging Ik ben meer dan mijn kassaticket. Door burgers samen te brengen 
rond de vraag aan supermarkten om van duurzame voeding de gewoonste zaak 
van de wereld te maken, werken ze concreet aan minstens twee van deze doe-
len. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development 
Goals) zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurza-
me ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Rikolto zet wereldwijd haar schou-
ders onder de realisatie ervan.
SDG 12: VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE
Deze doelstelling wil tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over 
informatie om een duurzame levensstijl te ontwikkelen. De meeste mensen 
willen wel duurzamer consumeren, maar slagen er in de winkel niet in. Betere 
informatie kan zeker helpen om ons betere keuzes te laten maken. Maar deze 
SDG vraagt ook dat bedrijven hun praktijken structureel duurzamer maken en er-
over rapporteren, zodat de duurzame keuze voor de consument ook de evidente 
keuze wordt.
SDG 17: PARTNERSCHAPPEN OM DOELSTELLINGEN TE 
BEREIKEN
Onze ambitie is om van duurzame voeding de gewoonste zaak van de wereld 
te maken. Dat kan alleen lukken als we de expertise en de middelen van heel de 
samenleving mobiliseren via partnerschappen. Ik ben meer dan mijn kassaticket 
is zo een partnerschap. Het is een samenwerking van Rikolto met verschillende 
maatschappelijke organisaties: KVLV, Gezinsbond, Femma, Landelijke Gilden, 
Fairtrade Belgium en Test Aankoop. Maar evengoed de supermarkten zijn een 
cruciale partner om onze ambitie waar te kunnen maken.
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Op zoek naar de strafste 
duurzaamheidsacties 
van supermarkten
Rikolto, Test Aankoop en Fairtrade Belgium daagden de Belgische su-
permarkten uit voor de Ik ben meer dan mijn kassaticket Award. Doel? 
Initiatieven van supermarkten in de kijker zetten die het jou als con-
sument mogelijk maken “meer dan je kassaticket” te zijn. Met andere 
woorden: initiatieven die duurzame voeding mainstream maken – of 
minstens dat potentieel hebben.
“Awards kunnen een belangrijke rol spelen omdat ze publieke erken-
ning geven aan succes,” zegt Nicolas Lambert, directeur van Fairtrade 
Belgium. “Maar voor het belangrijkste en tegelijk moeilijkste thema 
van onze tijd – duurzaamheid – is er geen instrument dat waarde-
volle initiatieven van retailers doorlicht en in de schijnwerpers plaatst. 
Daar willen we met de Ik ben meer dan mijn kassaticket Award veran-
dering in brengen.”
Alle nationale supermarkten stuurden hun initiatieven in. Een exper-
tenjury hield die allemaal tegen het licht. Vorige maand publiceerde 
De Standaard de genomineerde initiatieven. Nu is het aan jou, want jij 
kan meestemmen op het strafste initiatief. 

Alle nationale supermarkten
Hieronder nog eens alle genomineerden op een rij.

Aan tafel in 1 2 3 euro 
Aan tafel in 1 2 3 euro” is een samenwer-
king tussen verschillende sociale partners 
en Colruyt. Doel? Evenwichtige voeding 
toegankelijk maken voor mensen die het 
financieel moeilijker hebben. Kwetsbare 
gezinnen krijgen om de 2 weken een re-
ceptenboekje in de bus met 6 recepten die 
gegarandeerd niet meer dan 1, 2 of 3 euro 
per portie kosten.  

Delicata 
Delicata is het nieuwe chocoladehuismerk 
van Delhaize en streeft naar 100% duur-
zaamheid van de volledige chocolade-
productieketen. Daarvoor werken ze met 
Tony’s Chocolonely’s “Open Chain”-plat-
form. Door samenwerking op lange termijn 
is de keten transparant, krijgen boeren een 
hogere prijs en investeert Delhaize mee in 
de boerencoöperaties. 

Geen keuze, goede keuze 
In plaats van in elke productcategorie een 
aantal duurzame producten aan te bieden, 
kiest Lidl voor een radicale vorm van choi-
ce editing: volledige categorieën worden 
verduurzaamd volgens erkende standaar-
den. Zo wil Lidl de keuzestress wegnemen 
bij de klanten en duurzame producten 
toegankelijk maken voor elke consument. 

Stem mee op www.meerdanmijnkassaticket.be/award

in samenwerking met

Laat weten dat je ook meer bent 
dat je kassaticket op 
www.meerdanmijnkassaticket.be

Er is veel aan het veranderen bij super-
markten. Ook bij de jeugd. Zij steken niet 

meer alles in hun mond zonder zich af te 
vragen wat het is. Maar er is nog veel werk. In 

verwerkte producten zit nog veel rommel. 
Aardbeienyoghurt met amper aardbei en 
de rest smaakstof? Dat vind ik echt niet 
OK. Klanten én supermarkten zouden hier 
samen in opstand tegen moeten komen.”
Seppe Nobels, chef-kok Graanmarkt 13

Wij zijn prijsvolgers, geen prijszet-
ters. Maar het mag niet ten koste 

gaan van leveranciers en boeren. 
Daar willen ook wij bewust mee omgaan. 
Onze aankoopdienst sluit nu bijvoorbeeld 
vaker overeenkomsten op lange termijn 
met producenten. Die garanderen een sta-

biele prijs, ongeacht onze prijs in de winkel.”
Brahim Choukri, Gerant Colruyt Wilrijk.

Koken is de natuur neerzetten 
op je bord. Ik kook heel intuï-

tief. De seizoenen volgen, hoort 
daarbij. Maak het niet hip of exclusief, 

want het is het meest normale dat er 
is. En dat zou het ook in de supermarkt 
moeten zijn.” 
Veronique Baetens, freelance cateraar

Supermarkten kunnen inspelen op gebruiksge-
mak. Onze testen leren dat je met een slimme 

winkelinrichting mensen even graag groenten 
van het seizoen laat kopen. Ook in kant-en-klaar-
maaltijden kan je lekker, duurzaam en betaalbaar 

combineren.”
Hendrik Slabbinck, professor marketing UGent.

Ik ben veel bezig met wat we alle-
maal weggooien. Dat is een stuk het 

gevolg van zoveel groenten en fruit 
aan te bieden, ongeacht het seizoen. 
Maar als ik het niet aanbied, koopt de 
klant het voor mijn deur op de markt.” 
Jan Denon, gerant AD Delhaize 
Denon, Leuven.

Marketing is meer dan re-
clame. Het is een manier 

om vanuit de consument 
te denken. Duurzaamheid heeft 
die manier van denken nodig.” 
Barbara Briers, professor marke-
ting Vlerick Business School

Laat weten dat je ook meer bent 
dat je kassaticket op 
www.meerdanmijnkassaticket.be

Er is veel aan het veranderen bij super-
markten. Ook bij de jeugd. Zij steken niet 
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verwerkte producten zit nog veel rommel. 
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is. En dat zou het ook in de supermarkt 
moeten zijn.” 
Veronique Batens, freelance cateraar

Supermarkten kunnen inspelen op gebruiksge-
mak. Onze testen leren dat je met een slimme 
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maaltijden kan je lekker, duurzaam en betaalbaar 

combineren.”
Hendrik Slabbinck, professor marketing UGent.

Ik ben veel bezig met wat we alle-
maal weggooien. Dat is een stuk het 

gevolg van zoveel groenten en fruit 
aan te bieden, ongeacht het seizoen. 
Maar als ik het niet aanbied, koopt de 
klant het voor mijn deur op de markt.” 
Jan Denon, gerant AD Delhaize 
Denon, Leuven.

Marketing is meer dan 
reclame. Het is een manier 

om vanuit de consument 
te denken. Duurzaamheid heeft 
die manier van denken nodig.” 
Barbara Briers, professor marke-
ting Vlerick Business School
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MILIEU

SOCIAAL

GEZONDHEID

DIERENWELZIJN

Eos Tracé brengt in kaart welke 
weg onze voeding aflegt: van teelt, 
verwerking, transport en consumptie 
tot afvalverwerking.

Met behulp van de wetenschap 
onderscheid je feiten van fabels. 
Zodat je het verhaal leert kennen, het 
‘tracé’, achter dagelijkse producten 
zoals kippenvlees, drinkwater, koffie, 
chocolade, zalm en veel meer...

Onze journalisten zoeken uit wat 
de impact is op het milieu en je 
gezondheid, de sociale aspecten, en 
het dierenwelzijn.

Lees meer en word lid op www.eostrace.be

Annelies Adam (Rikolto)

de menselijke en planetaire grenzen. Maar het betekent 
wel dat we onze huidige consumptie- en productiege-
woonten wat moeten aanpassen. De wetenschappers 
achter de studie pleiten voor een ‘voedseltransformatie’ 
die steunt op twee pijlers: Duurzame productie en een 
gezondere eetcultuur. De EAT-Lancet Commission stelt 
een “planetair gezondheidsdieet” voor: dat is een flexibel 
dieet met aanbevelingen voor de innameniveaus van 
verschillende voedselgroepen, aanpasbaar aan lokale 
culinaire tradities en persoonlijke voorkeuren. “Door 
voor dit dieet te kiezen, kunnen we de vraag naar de 
juiste voeding stimuleren en duidelijke marktsignalen 
vanuit de hele voedselketen laten terugvloeien naar de 
boeren”, aldus de wetenschappers. Vrij vertaald: eet 
gewoon wat lekker is voor de mens én de planeet. Blijkt 
bovendien dat de meeste zaken die goed zijn voor de 
mens, dat ook zijn voor de planeet. Handig. 

6 X FOOD FOR THOUGHT 
Rikolto werkt al enkele jaren met zes vuistregels om 
duurzaamheid in onze voeding te verankeren. We han-
teren ze bijvoorbeeld in de trajecten die we lopen met 
cateraars en grootkeukens van o.a. scholen en crèches.  
Voor Het Grootste Diner - voor u dus - hebben we deze 
handvaten laten illustreren door Eva Mouton. Dat von-
den we een pak overzichtelijker dan een wetenschap-
pelijke referentielijst.
Maar de beste inspiratie, die haalt u aan tafel; op 

E en betere wereld begint bij ons eten, bij u, aan 
tafel. Echt waar. Het begint bij even stil te staan 
bij wat we op ons bord leggen, waar dat vandaan 
komt en wie daar beter van wordt. Het begint 

vooral bij lekker eten in fijn gezelschap. Dus waarom 
niet? Doet u mee? We gaan lekker koken, voor mens en 
planeet. Met zoveel mogelijk. We willen minstens 1000 
tafels. Al deze tafels vormen Het Grootste Diner Ter We-
reld en daarmee geven we een positief signaal aan elkaar, 
het beleid en de voedingssector: Wij willen lekker eten! 

Maar goed, wat is dat dan: lekker? Het is zoals in het 
gedicht van Remco Campert: “Jezelf een vraag stellen – 
(…) - en dan die vraag aan een ander stellen”. Dat is wat 
we hiermee willen bereiken. Maar we laten u niet aan 
uw lot over. Uiteraard stellen anderen zich deze vraag 
ook en dat kan voor inspiratie zorgen. 

EAT-LANCET
Begin dit jaar publiceerde de EAT-Lancet Commission 
on Food, Planet, Health, een groep van 37 toonaange-
vende wetenschappers, hun onderbouwde antwoord 
op de vraag: Kunnen we iedereen op aarde gezond en 
voedzaam te eten geven zonder de grenzen van onze 
planeet te overschrijden? En gaan we dat in de nabije 
toekomst ook nog kunnen, als we met 10 miljard men-
sen op deze planeet wonen ?   

Het goede nieuws? Ja dat kan! Het is mogelijk om 
genoeg voedsel te produceren voor iedereen, binnen 

Kook eens echt lekker

restaurant, bij vrienden familie of in uw eigen keuken. 
Wat lekker is, blijft persoonlijk. Maar samen kunnen we 
van duurzaam het nieuwe normaal maken en starten 
we een eetcultuur waar we nog lang en gelukkig mee 
verder kunnen. Wat kan u doen? 
• Nodig wat mensen uit aan uw tafel, met of zonder 

goede gelegenheid.
• Registreer uw tafel op www.hetgrootstediner.be
• Nodig uw gasten uit via www.hetgrootstediner.be. In 

plaats van bloemen of pralines mee te brengen, kun-
nen zij een gift overmaken ten voordele van Rikolto. 
Zo draagt uw etentje bij aan een eerlijker voedselsys-
teem wereldwijd. 

• Kook lekker voor uw gasten én de planeet.
Geeft u geen etentje? Schuif gerust aan bij één van de 
publieke tafels van het Grootste Diner. Lekker.

Food for thought op je tafel
Hoe start je een conversatie aan tafel vol lekker 
eten over lekker eten? Met het leukste tafelkleed ter 
wereld! Eva Mouton vertaalde Rikolto’s duurzame 
inspiratie in 6 kleurrijke tekeningen. Jan De Cuyper, 
zaakvoerder van finesse (Lola), zorgt ervoor dat 

jouw tafel vanaf januari gedekt is 
met een spraakmakende toile 

cireé. Afwasbaar en alom ver-
krijgbaar lees meer op 
 www.rikolto.be/finesse
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Onder duurzame landbouw verstaan we dat boeren en 
boerinnen produceren op een manier die economisch 
verantwoord, sociaal rechtvaardig, ecologisch leefbaar 
en cultureel aanvaardbaar is. Er bestaan geen univer-
sele labels om aan te geven of een product afkomstig 
is uit een duurzaam landbouwsysteem. Weten waar 

uw eten vandaan komt, helpt een 
pak. Biologische voeding garan-
deert landbouwmethoden die 
alvast voldoen aan bepaalde 
eisen op het gebied van mili-
eu, natuur en landschap, en 
het welzijn van dieren.

‘Minder dieren op het bord’ zegt ook de 
EAT-Lancet-studie. Meer dan 3/4 van de 
viswateren worden immers overbevist, 30% 
van de visvangst wordt op zijn beurt als 
visvoeder gebruikt voor kweekvis. Daar-
naast gaat veel vis onnodig verloren door 
bijvangst. Wil je toch wat vis op je bord? 
Ga dan op zoek naar de duurzaam gevan-
gen soorten, ook daar zijn labels voor. Je 

leesbril meenemen naar de 
supermarkt is dus 

geen overbo-
dige maat-

regel. 

Eten volgens de seizoenen is niet 
alleen een stuk goedkoper maar 
verlaagt uw ecologische voet-
afdruk bovendien aanzienlijk. 
Een handig overzicht van ge-
wassen en hun seizoenen vindt 
u onder meer bij Velt (velt.nu/
groentekalender). Voedsel aanko-
pen bij lokale boeren bevordert 
de lokale economie, vermindert de 
voedselkilometers en zorgt voor een 
beter inzicht in onze voedselketen, 
wat dan weer leidt tot wederzijds 
begrip, respect en solidariteit. 

Door minder vlees te eten, re-
aliseer je een stevige impact, 

zowel op vlak van sociale, 
ecologische als econo-
mische duurzaamheid. 
Maar liefst 40% van de 
landbouwgronden wordt 
ingezet voor veevoeder-
teelt en 18% van onze 

broeikasgasuitstoot wordt 
veroorzaakt door de vlees-

industrie. Het is dus zeker 
beter om af en toe een maaltijd 

zonder vlees te eten of om kleinere 
porties te serveren zoals ook 

schrijver Jonathan Safran Foer 
suggereert in zijn recente boek 

‘Het klimaat zijn wij’. En ‘het er 
eens over hebben’, vooral dat moet gebeuren. Een eten-
tje geven dus. Eentje met véél groenten. 

Nog iets om 
in gedachten 
te houden bij het winkelen: 
wie verdient hier iets aan? Dat is niet altijd 
makkelijk te achterhalen. Fairtradelabels 
bieden garanties, maar een eerlijke prijs 
hoeft niet altijd af te hangen van een label. 
Langdurige handelsrelaties en correcte 
prijsafspraken met producenten kunnen bij 
elk product worden opgebouwd.

Deze is rechttoe-rechtaan: We-
reldwijd gaat 1/3 van het ge-
produceerde voedsel verloren. 
In de Westerse wereld is dit 
vooral te wijten aan voedsel-
verspilling bij consumptie. Lees: 
we eten ons bord niet leeg. Het 
reduceren van voedselverspil-
ling en afval is een belangrijke én 
haalbare maatregel die kan bijdra-
gen tot een lekkere maaltijd.




