
Persbericht 

 

Digitaal Symposium Wat eten we morgen? 
In heel Europa zijn bewoners actief met gezonde voeding. Ze willen gezond eten, letten op de herkomst 

en verbouwen het soms zelf. Op donderdag 25 maart (14.00 – 16.30 uur) organiseert het 

Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa het gratis digitale symposium “Wat eten we morgen?”.  

 

Het symposium opent met inleidingen van voedingsexpert Jaap Seidell, Hoogleraar voeding en 

gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Leen Laenens (B), voorzitter van Velt een vereniging 

van 21.000 leden gericht op gezond leven op het ritme van de seizoenen en met respect voor de natuur.  

Vervolgens komen 12 succesvolle initiatieven aan bod hoe bewoners en organisaties lokaal in Nederland, 

Duitsland, Belarus, België, Zuid Afrika en Zweden met duurzame en gezonde voeding aan de slag zijn. Uit 

de voorbeelden wordt duidelijk dat kleinschalige bewonersinitiatieven, elk met hun bescheiden karakter, 

samen groots kunnen bijdragen aan het Europese Green Dealprogramma “Van boer tot bord”. 

Waardering voor bewonersinitiatieven is net zo hard nodig als aanpassingen in het landbouwbeleid. Het 

mooie is dat werken aan eerlijke voeding en samen gezond eten, mensen verbindt, zelfs over grenzen 

heen. 

 

Citaat Maurits Steverink (Leader Achterhoek): “Elke hap die we nemen, heeft impact op anderen, dichtbij 

of ergens ver weg. Dat realiseren we ons onvoldoende.” 

 

De organisatie van het tweetalig symposium (Nederlands en Engels) is in handen van 

het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa, een samenwerking van de 

Landelijke Vereniging Kleine Kernen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen-Centrum 

of Expertise Krachtige Kernen, Forte Welzijn, Haarland Health Coaching, Vereniging 

Humanitas, Learn For Life. Een bijzondere bijdrage wordt geleverd door LEADER 

Achterhoek en SLE (Seminar für Ländliche Entwicklung/Centre for Rural 

Development, Humboldt-Universität zu Berlin). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mededeling voor de pers: 
Het programma met (verkorte beschrijvingen) is als bijlage bijgevoegd.  
Uitgebreide informatie over de inhoud van de workshops / thema-tuintjes via de link interessante thema-tuintjes 

Aanmelden: Aanmeldformulier / Registration form English: Food for Tomorow (English version)  
 
Nader informatie kunt u opvragen bij Maurits Steverink (06 51986693) of Ben van Essen (06 51034384) 

https://www.lvkk.nl/wat-we-doen/details/news/het-samenwerkingsverband-burgerkracht-europa-sbe/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=135ce3ec8fd10c02064199e0d5d2661e
https://www.leaderachterhoek.nl/projecten/achterhoek-food/
https://www.leaderachterhoek.nl/projecten/achterhoek-food/
https://zorgalliantie.com/sbe-2021-thema-tuintjes/
https://zorgalliantie.com/sbe-2021-aanmeldformulier-registrationform/
https://zorgalliantie.com/sbe-2021-food-for-tomorrow-english-version/

