
GOED ETEN 
IS EEN RECHT

Met steun van

Goed eten is een recht. Maar dat recht is, mede door de coronacrisis, verre van evident.  
En toch, ervoor zorgen dat iedereen, van jongs af aan, toegang heeft tot genoeg en 
gezond eten, dat is iets wat we samen kunnen. Als burgers, als moeder of vader, als 

boer(in), als school, als supermarkt, als overheid, als stad, als gemeenschap.  
Laat ons daar samen werk van maken.

Anno 2020 heeft de wereld de handen vol met de gevolgen van Covid-19, maar deze 
pandemie draagt waarschijnlijk ook een nieuwe crisis in zich: een hongerpandemie. De 
missie van Rikolto (Vredeseilanden) is nu relevanter dan ooit: goed eten voor iedereen, 

overal, vandaag en morgen. Want goed eten is een recht.

Een campagne 
als nooit tevoren
Het verbaast je wellicht niet, een klassieke Rikolto 

(Vredeseilanden)-campagne, waarbij vrijwilligers 

straten, pleinen en warenhuizen overrompelen en 

gadgets te koop aanbieden, is in tijden van Covid-19 

ondenkbaar. Maar dat laten we niet aan ons hart 

komen, want we schoeien onze campagne op een 

verrassende, nieuwe leest. Een campagne als nooit 

tevoren dus en met jouw hulp wordt ze dat ook qua 

resultaat.

Een keten van lepels
Samen met jullie bouwen we de ‘Keten voor goed 

eten’. Concreet betekent dit dat vrijwilligers en 

sympathisanten 20.000 lepels zullen verspreiden 

over heel Vlaanderen. De lepels van Rikolto, hét 

symbool voor ‘het recht op goed eten’. Met die 

lepels bouwen we de ‘Keten voor goed eten’, van 

Oostende tot Hasselt, van Antwerpen tot Leuven. 

En met deze keten vragen we de mensen bij wie de 

ketting langskomt, om steun. Wist je dat elke gift 

vanaf €40 in 2020 60% fiscaal aftrekbaar is? Als 

je €50 schenkt, betaal je zelf dus maar €20! Steun 

voor Rikolto: steun voor het recht op goed eten voor 

iedereen.

Materiaal
Elke vrijwilliger die meedoet, krijgt een pakket met 50 lepels, 5 verpakkingsdozen en een ketenreglement.

Hoe werkt dat?
We roepen ál onze vrijwilligers en sympathisanten 

op om minstens 5 ketens voor goed eten op te 

starten. 

Hoe doe je dit? Als je de uitdaging aanvaardt, krijg je 

van ons vijf verpakkingen die elk tien lepels bevatten. 

Die vijf pakketten bezorg je vervolgens aan vijf 

verschillende mensen uit jouw netwerk, van wie je 

zeker weet dat ze de keten zullen voorzetten! Elke 

schakel in de keten wordt opgeroepen om een gift te 

doen voor Rikolto. Zo gaat de keten voor goed eten niet 

enkel symbolisch de ronde, maar ondersteunt ze vooral 

ook het werk dat Rikolto wereldwijd verricht. Belangrijk 

is wel dat de ketens niet stilvallen, en dat de personen 

aan wie je de verpakking doorgeeft, dus zorgvuldig 

gekozen worden.

Wie ketens opstart, krijgt van ons een eigen 

campagnepagina: als groep of individueel. Op deze 

campagnepagina kan je mensen met een persoonlijke 

boodschap warm maken voor jouw keten voor goed 

eten. Elke schakel in jouw keten wordt naar jouw 

campagnepagina geleid en kan daar ook een gift 

storten. Zo kan jij heel gemakkelijk zien hoeveel giften 

jouw keten heeft opgebracht.

Doe je mee? Of heb je vragen? 
An Kindermans - an.kindermans@rikolto.org - 0484/29.16.51

Filip Cuypers - filip.cuypers@rikolto.org - 0485/57.54.66

www.rikolto.be/ketenvoorgoedeten

Voor de campagnepagina’s: femke.vanvaerenbergh@rikolto.org

BOUW MEE AAN DE 
’KETEN VOOR GOED ETEN’

    We starten onze keten op zaterdag  
5 december 2020 en sluiten ze af  
op zondag 17 januari 2021.



Covid-19 legt problemen bloot
De coronacrisis toont aan dat onze voedselvoorziening bijzonder kwetsbaar 

is. Als ons voedselsysteem uit balans raakt, kan dat grote gevolgen hebben. Het 

Wereldvoedselprogramma verwacht dat door de aanhoudende Covid-maatregelen 

de komende maanden dagelijks 300.000 mensen zullen omkomen van honger. 

Tegen het einde van het jaar zal het aantal mensen in acute hongersnood 

verdubbelen van 135 naar 270 miljoen… Cijfers waar je heel stil van wordt.

Deze crisis toont ook de groeiende ongelijkheid in onze mondiale samenleving: 

voor miljoenen mensen in het Zuiden, is thuiswerk of tijdelijke werkloosheid géén 

optie. Geen werk is geen inkomen en ook geen eten. Bovendien zorgen gesloten 

markten en geblokkeerde aanvoerwegen voor tekorten, vooral in de steden. Van dit 

alles zijn de meest kwetsbaren de eerste slachtoffers.

Covid-19 wijst ons vooral op wat écht een van de belangrijkste mensenrechten is. 

Goed eten is immers de goedkoopste gezondheidszorg. Goed eten is de beste 

armoedebestrijding. Goed eten biedt een antwoord op de klimaatcrisis. Als we 

vandaag het recht op goed eten waarborgen, kunnen we de gezondheid en het 

welzijn voor onze kinderen en de komende generaties verzekeren.

Goed eten begint bij een doordacht 
voedselbeleid. 
Het begint bij steden die inzetten op gezonde voeding op school, op 

‘vruchtbare grond’ voor jonge ondernemers, op veerkrachtige logistiek voor 

voedselvoorziening… De steden die hier al eerder mee aan de slag gingen, 

staan nu sterker in hun schoenen tijdens de coronacrisis.

In Quito, Ecuador, laten de gevolgen van de coronapandemie zich stevig voelen. 

Openbare plaatsen zijn afgesloten, de bio- of lokale markten kunnen niet meer 

plaatsvinden. Dat gemis wordt onder andere opgevangen door andere vormen van 

distributie, zoals het verdelen van voedselmanden. Initiatieven zoals deze zijn erg 

belangrijk voor de meest kwetsbare groepen. 

Rikolto werkt, samen met het stadsbestuur van Quito, al langer aan een stevige 

voedselstrategie. Dat werk van de voorbije jaren bewijst vandaag zijn nut. Het 

stadsbestuur kon daardoor zeer snel de kwetsbare buurten in kaart brengen en de 

voedseldistributie (her)organiseren.

Goed eten begint bij ons allemaal: als burgers hebben we 
allen tezamen het stuur in handen. Rikolto (Vredeseilanden) gelooft in de kracht 
van solidariteit en samenwerking om duurzame verandering te verankeren. Daarom 
roepen we je vandaag op tot actie.

Goed eten begint bij jonge, creatieve 
ondernemers. 
Waar voorheen het gebrek aan startbudget, connecties of opleiding 

de grootste drempels waren, dreigt vandaag een economische 

crisis de plannen van vele startende voedselondernemers en jonge 

boer(inn)en te dwarsbomen. Vandaag investeren in de jonge 

generatie, dat is volgens Rikolto het beste toekomstplan. 

In vier steden (Arusha, Quito, Ouagadougou en Leuven) zet 

Rikolto een Generation Food-incubator op. Jonge vrouwen en 

mannen krijgen er trainingen rond alle vaardigheden die ze nodig 

hebben om een succesvol bedrijfje op te richten. We zoeken naar de 

juiste mix van jonge mannen en vrouwen, zowel van het platteland als 

uit de stad. Door jongeren de kans te geven om ideeën in de praktijk te 

brengen, stimuleren we innovatie van onderuit en laten we de voedsel- en 

landbouwindustrie zien dat verandering mogelijk is.

Goed eten begint op school, 
in de kantine. 
Een gezonde maaltijd op school voor elk kind, zou dat geen 

geweldig effect hebben op onze samenleving op lange 

termijn?

In Indonesië lijdt meer dan een derde van de kinderen 

aan ondervoeding, vaak door een te eenzijdig dieet. 

Schoolmaaltijden zijn een doeltreffend instrument om alle 

kinderen te bereiken met gezonde en kwaliteitsvolle voeding.

In de stad Solo leert de organisatie Gita Perwiti, met de steun 

van Rikolto, koks om gezonde maaltijden te bereiden. Ze 

begeleiden de scholen ook om hun milieu-impact te verkleinen 

en de hygiëne te verbeteren volgens de lokale Healthy Canteen 

Standard, die werd opgesteld in samenwerking met de stad.

In het IMS in Borgerhout, waar een groot deel van de 

leerlingen met een ‘lege brooddoos’ naar school komt, vond 

Rikolto een oplossing door samen te werken met handelaren 

in de buurt die onverkochte maar perfect eetbare groenten 

bezorgen aan de school. Met die overschotten kunnen 

leerlingen tijdens de lessen voeding gezonde maaltijden 

klaarmaken die in de refter worden geserveerd.

GOED ETEN VERANDERT ALLES
Het werk van de 

voorbije jaren 
bewijst vandaag 

zijn nut. Het 
stadsbestuur 
kon zeer snel 
de kwetsbare 

buurten in kaart 
brengen en de 

voedseldistributie 
(her)organiseren.


