
Wereldgemeente Loon op Zand staat voor  Duurzaamheid en 
Eerlijke Handel.  Wat doet de Voedselgroep? 

Op Festival Wereldwijd vroegen we 
aandacht voor de actie ‘Minder vlees, u weet 
wel waarom’, door bezoekers kennis te laten 
maken met linzen- en kikkererwtenhummus. 
De CO2 uitstoot van peulvruchten is veel 
lager dan die van vlees. 

Om ‘eten uit de streek’ te promoten, 
maakten we een flyer  met adressen waar 
men lokale producten kan kopen. 

  

 
 
 

 
 

Eind 2015 is de inzameling van gedroogde zaden voor de 
organisatie Zaden voor Voedsel gestart. De zaden zijn 
bestemd voor dorps- of schoolgroentetuintjes in gebieden 
waar honger en armoede heerst. Het inzamelpunt is bij De 
Boekenbank in De Bank in Loon op Zand. 

Jaarlijks wordt op 16 oktober, Wereldvoedseldag, 
stilgestaan bij  eerlijke voedselverdeling over de 
wereld.  In 2013 werd een Wereldmaaltijd 
georganiseerd. In 2014 was er aandacht voor nieuwe 
voedseltechnologiën. In 2015 werd een sobere, lokale 
en duurzame maaltijd bereid in samenwerking  met 
Volkstuinvereniging De Houtsnip in Loon op Zand.  
In 2016 kookten Syrische en Somalische inwoners van 
onze gemeente een heerlijke Wereldlunch. Ruim 100 
mensen kwamen hiervoor in De Rode Loper bij elkaar.  

 De lokale supermarkten 
wordt gevraagd om de 
Afgeprijsd App te gaan 
gebruiken. Producten die 
tegen de houdbaar-
heidsdatum aanlopen 
worden met korting 
aangeboden, om zo 
voedselverspilling tegen 
te gaan.  

De voedselgroep van Wereldgemeente Loon op Zand richt zich op het 
terugdringen van de ecologische voetafdruk van voedsel, op eerlijke verdeling 
van voedsel wereldwijd en uitbannen van voedselverspilling.  

Na het onderzoek bij de supermarkten naar 
de keuze aan duurzame, lokale, biologische 
en Fairtrade producten, worden lokale 
voedselwinkels bezocht met de vraag of 
duurzaamheid een rol speelt bij hun werk. 
Dit onderzoek loopt nog door in 2016. 
  

 

Tesamen met De Rode 
Loper is de mogelijkheid 
voor een Plukroute 
rondom de Rode Loper 
bekeken. Men start nu 
met een moestuintje op 
het eigen terrein van De 
Rode Loper met  wellicht 
in de toekomst 
uitbreiding in de wijk zelf. 

Samen met een paar managementleden van 
Stichting Maasduinen werd een bezoek gebracht 
aan zorginstelling Naarderheem om kennis te 
maken met de omslag in voedselbereiding daar: 
vers, lokaal, biologisch en van het seizoen. De 
bewoners hebben er baat bij. Dat gunnen we de 
bewoners in de zorginstellingen hier ook.  

Meer informatie: 
www.wereldgemeenteloonopzand.nl  of via 
info@wereldgemeenteloonopzand.nl 
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