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Lekker voor mens
en planeet

Lekker voor de boeren

Lekker voor de planeet

Lekker voor ons

“Groentetelers hebben het niet 
gemakkelijk. Veel van mijn oogst ging 
verloren door hevige regen en ziektes… 
Nu pas ik nieuwe technieken toe om mijn 

oogst te verbeteren. Ik heb goede hoop dat 
ik nieuwe markten zal kunnen aanboren, waar 

ook betere prijzen betaald worden. Maar bovenal 
geloof ik dat hydrocultuur me meer gemoedsrust zal 
geven omdat mijn gewassen minder kwetsbaar zijn.”

Felix Gerardo Zelaya

“We bezochten met onze school 
een boerderij in Leuven en mochten  
helpen op het veld. Mijn grootste les?  
Dat er enorm veel werk nodig is voor 
het eten dat op je bord ligt. De 
boeren krijgen daarvoor vaak een 
veel te lage prijs. Bovendien lijkt het 
zo vanzelfsprekend dat de schappen 
in de supermarkt tot de nok gevuld 
zijn, dat we vergeten dankbaar te zijn 
voor zoveel  lekkers.”

Beate Jost  -  www.goodfoodatschool.be

“Ik deed mee aan Het Grootse Diner en  
organiseerde een etentje voor mijn 
vrienden. We babbelden die avond niet 
alleen over hoe we nu al een steentje 
bijdragen, maar ook over wat we 
moeilijk vinden om beter te doen. Niet 

iedereen heeft een zelfplukboerderij of 
een bio-winkel in de buurt. De sfeer was 

supergezellig. We bleven napraten tot ruim na 
middernacht. Het eten was voor het grootse deel lokaal en 
plantaardig. En dat werd dik gesmaakt.”

Krista Bonny  -   www.grootstediner.be

“Samen met andere jongeren uit Honduras, Nicaragua 
en Guatemala neem ik deel aan de cursus ‘productie van 
cacao met behulp van agro-bosbouw’. De cursus gaat 
door aan de universiteit van Honduras en duurt twee 
maanden. De bedoeling is om jongeren te 
lanceren in de cacaoteelt. Wij zullen op 
onze beurt andere jongeren opleiden. 
Ooit wil ik technicus worden van de 
cacaocoöperatie La Campesina.”

Nedelin Mairena

De impact van ons voedselsysteem op onze planeet is gigantisch. 
Ontbossing, waterschaarste, klimaatverandering,... Het heeft allemaal te maken 
met wat er op ons bord ligt. In 2050 zijn we bovendien met meer dan 9 miljard 
mensen. Maar wie wil nog boer worden als je er amper van kan leven? Rikolto 
sleutelt aan oplossingen. We bouwen bruggen tussen bedrijven, overheden, 
universiteiten, financiële instellingen en boerenorganisaties. Samen zaaien en 
oogsten we structurele oplossingen die de toekomst van onze planeet en van ons 
voedsel veilig stellen.

Een betere wereld, begint bij lekker eten. Lekker voor mens én 
planeet. Daar geniet iedereen van: het klimaat, de boeren… en jij. 
Met jouw steun werkt Rikolto (Vredeseilanden) over de hele wereld 
samen met mensen die zorgen dat ons eten lekker is voor iedereen.


