
Duurzaam boeren en consumeren 
in Noord en Zuid 

 

De term ‘duurzaam’ wordt vaak gebruikt als synoniem voor lang leefbaar. Als we spreken over 

duurzame ontwikkeling of duurzame landbouw, dan richten we onze pijlen op de toekomst. 

Zullen we binnen 50 jaar genoeg voedsel hebben om de hele wereld te voeden? En zo ja, welke 

wijzigingen moeten we dan doorvoeren om te evolueren naar een duurzaam productie- en 

consumptiemodel?  

Dierenartsen Zonder Grenzen, Broederlijk Delen en Solidagro brengen elk hun inzichten en visie 

tijdens een informatieve dag op 22 februari. De drie organisaties nemen je via verschillende 

workshops mee in de wereld van duurzame landbouw en laten je hierover op een actieve manier 

nadenken. Ben je ook met deze vragen bezig en wil je meer inzicht krijgen in de uitdagingen én 

oplossingen van het mondiaal voedselsysteem? Schrijf je dan voor 21 februari in voor deze 

interessante dag boordevol creatieve workshops.  

Vrijdag 22 februari 2019 
Leopoldskazerne in Gent (onder voorbehoud) 

Programma  

13u - 13u15   Introductie 
Voorstelling van de organisatoren 
Voorstelling doelstellingen van de dag 

13u15 - 13u20 Welkomstwoord door Leentje Grillaert, provinciaal gedeputeerde voor onder 
andere ontwikkelingssamenwerking   

13u20 - 13u50 Keynote spreker: vertegenwoordiger van de Association rwandaise pour la promotion 
du développement intégré (ARDI) - Rwandese partnerorganisatie binnen het 
partnerschap van de Provincie Oost-Vlaanderen met Broederlijk Delen, HoGent 
en Dierenartsen Zonder Grenzen.  
 
De vertegenwoordiger van ARDI vertelt over het belang van duurzame 
landbouw voor ontwikkeling en het behalen van de ontwikkelingsdoelen. In het 
bijzonder zal hij dieper ingaan over de band tussen duurzame bijenteelt en 
voedselzekerheid.  

 Groep A Groep B  

13u50 - 15u50 Film Wat hebben we verdiend vandaag? 
(Victoria Deluxe) 

Workshops van Broederlijk Delen, 
Dierenartsen Zonder Grenzen en 
Solidagro  

16u00 - 17u45 Workshops van Broederlijk Delen, 
Dierenartsen Zonder Grenzen en 
Solidagro 

Film Wat hebben we verdiend vandaag? 
(Victoria Deluxe) 

17u45 - 18u Conclusie en evaluatie  

18u - 18u30 Receptie met Afrikaanse hapjes   

 

 



Meer informatie over de film  

Wat hebben we verdiend vandaag?  

Zes Oost-Vlaamse landbouwers vertellen over hoe ze een belangrijke schakel vormen in de 

voedselketen en met welke grote hindernissen en uitdagingen zij elke dag geconfronteerd worden. 

“Een boerenleven, een aparte stiel”, vat de conclusie samen wanneer deze zes landbouwers over 

hun leven, hun passie en hun problemen spreken.  

Een film van Victoria Deluxe, in samenwerking met het Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Boeren op een 

Kruispunt en Landelijke Gilden, en met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. 

Meer informatie over de workshops 

Broederlijk Delen: de grond van de zaak 

Een groot deel van de wereldbevolking kan niet mee profiteren van de vruchtbare bodems en het 

gunstig klimaat. Hoe kan een rechtvaardige herverdeling van grondbezit en duurzame 

voedselproductie honger de wereld uitbannen? Via prikkelende uitdagingen daagt Broederlijk 

Delen de deelnemers uit om na te denken wat hun rol is of kan zijn in dit verhaal. 

Dierenartsen Zonder Grenzen: touwtjes-vleesspel  

Dit is een spel rond de impact van vleesconsumptie op de consument, producent en alle actoren 

tussenin. Het touwtjes-vleesspel wil je bord in de war brengen. Tijdens het spel krijgen de 

deelnemers inzicht in de verbanden, de impact en de gevolgen van onze consumptiekeuzes door 

ze ruimtelijk voor te stellen. Via verbanden en gevolgen krijg je inzicht in je eigen 

voedingsgewoonten. 

Solidagro: agro-ecologie en vleesconsumptie wereldwijd, pro's en contra's 

Welke impact heeft de vleesconsumptie in België op onze ecologische voetafdruk? En waarom 
zou Solidagro vleesconsumptie net wel in haar partnerlanden promoten? Solidagro stimuleert op 
basis van enkele stellingen een debat, en laat je nadenken over oplossingen voor de toekomst.  
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