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BEELD

WELKE 
CHOCOLADE REEP 
KOOP JIJ?

Nederlanders zijn gek op chocolade. 
Per jaar eten we per persoon ongeveer 

5 kilo van dit cacaoproduct. Lekker 
natuurlijk! Maar niet voor iedereen … 
Extreme armoede, moderne slavernij 

en kinderarbeid komen nog veel voor 
bij cacaoboeren.

Jij hebt invloed!

#AANPAKKEN

BEELD

Tony’s Chocolonely wil naast lekkere 
chocola maken, ook de oneerlijkheid in de 
cacaowereld onder de aandacht brengen 
en vooral … aanpakken. Zodat alle cho-
cola, dus niet alleen die van Tony’s, 100% 
slaafvrij wordt. Albert Heijn doet hier 
ook al aan mee met hun eigen Delicata 
chocolade.

Heeft jouw favoriete chocola het UTZ 
Certified logo of het Fairtrade logo? Dan 
weet je zeker dat er ook om de boer met 
zijn gezin, z’n werkomstandigheden en 
het milieu wordt gedacht, wel zo fijn toch? 

#WEETJE
UTZ Certified is samengegaan met de 
Rainforest Alliance.
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THEMA: VOEDSEL

VOORGESTELD

‘VOEDSEL IS 
ER GENOEG. 
MAAR TOCH 

ONBEREIKBAAR 
VOOR VELEN’

Onderweg in Bangladesh. In een 
land waar honderdduizenden 
mensen honger lijden is het apart 
om te zien dat er toch zoveel 
groente en fruit is. ‘Het gaat 
vooral om een (on)eerlijke verde-
ling, ook wereldwijd. Voedsel is er 
genoeg. Maar toch onbereikbaar 
voor velen.’ De Bengaalse docent 
die met me meereist, geeft me 
iets om over na te denken.

BEELD EN TEKST CORJAN RINK 
LOCATIE DHAKA, BANGLADESH
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GRENZELOOS

LENS/FILTER

WAAR HEBBEN WE 
HET OVER?

Eerlijk over eten

Biologisch
Voedsel wat zo natuurlijk 
mogelijk geproduceerd 
wordt, zonder gebruik 
te maken van chemische 
bestrijdingsmiddelen en 
kunstmest. Dit is gezonder 
en minder vervuilend, maar 
biologische productie vraagt 
meer grond en biedt minder 
zekerheid.

Fairtrade
(Internationale) handel die 
gericht is op een eerlijke 
behandeling van iedere 
schakel in de waardeketen.
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Voedselwaardeketen
De verzameling boeren, 
opkopers, handelaren, 
fabrieken, supermarkten, 
enz. vanaf de stal of het veld 
tot aan de gebruiker. Samen 
vormen ze (als schakels) een 
keten en zijn zij verantwoor-
delijk voor een product en 
dus afhankelijk van elkaar.

Voedselverlies
Voedsel dat verloren gaat 
tijdens het verbouwen, de 
verwerking, de opslag of 
onderweg naar de markt of 
winkel.

Voedselverspilling
Voedsel dat wordt 
weggegooid (teveel gekocht 
of opgeschept, te lang laten 
liggen) terwijl het geschikt 
was om te eten.

Duurzaam
Geproduceerd of verkregen 
op een manier die respect 
toont voor de producent en 
het milieu en de natuur zo min 
mogelijk belast.
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VOORGESTELD

#DITVINDJELEUK

Kerstdiner
Hou je van gezelligheid en wil je wel in 
actie komen voor een van onze projecten? 
Organiseer een thuisrestaurant! ‘Verkoop’ 
toegangskaartjes, zorg voor een duur-
zaam, lekker, mooi en gezellig etentje en 
zamel zo geld in! 

woordendaad.nl/mijnactie

VOORGESTELD 
VOOR JOU

Vind jij de winter ook extra gezellig? En 
wil je op een leuke manier ook iets voor 

anderen betekenen? Voorgesteld voor jou!

Kost voor de kou

THEMA: EERLIJK ETEN
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VOORGESTELD

Zelf duurzamer 
worden?
Begin met een klein stapje: 
kies juist die appel met dat 
rare plekje, of doe je brood 
in een lunchwrap i.p.v. een 
plastic zakje.

Lekker recept!
In de winter is het extra lekker 
genieten van warme chocolademelk. 
Natuurlijk wel met eerlijke chocola!

• Breek 125 gram chocola in 
stukjes.

• Breng voorzichtig 500 ml melk 
aan de kook.

• Roer de chocola door de warme 
melk, totdat de chocola helemaal 
gesmolten is.

• Verdeel het over twee mokken.
• Voeg eventueel slagroom toe.

Dubbel doel
Ken je de Woord en Daad 
koffie, thee, honing en 
cashewnoten al? Eerlijk 
geproduceerd en met de 
aankoop steun je Woord 
en Daad!

woordendaad.nl/producten

En smullen 
maar!

THEMA: EERLIJK ETEN
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POSTVAK IN

WAARDEER 
DE WAARDE 

VAN VOEDSEL

#RENTMEESTERSCHAP
Postvak IN

Minister Carola Schouten 
over voedselverspilling

Kijk eens goed naar de appel op je 
fruitschaal. Dat zou minister Carola 

Schouten iedereen willen aanraden. Want 
als je weet wat er allemaal voor nodig 

is geweest om die appel te produceren, 
dan laat je het wel uit je hoofd om 'm 

uiteindelijk in de kliko te gooien. Ons eten 
is te waardevol om verloren te laten gaan. 

THEMA: EERLIJK ETEN

BEELD RUBEN TIMMAN



‘Wij hebben heel veel 
voedsel voorhanden. 
Slechts elf procent van 
ons inkomen gaat op aan 
voedsel, dat is historisch 
laag. In ontwikkelingslan-
den is dat vijftig procent. 
En dat was nog niet zo 

lang geleden bij ons ook 
nog normaal. Nu zeg ik 
niet dat we daar weer 
naar terug moeten, maar 
het is wel zo dat we veel 
en goedkoop voedsel tot 
onze beschikking heb-
ben, waardoor we niet 
meer zien wat de waarde 
van voedsel is. We weten 
bijna niet meer hoe het 

geproduceerd wordt, 
wat voor grondstoffen 
daarvoor nodig zijn, 
hoeveel bloed, zweet en 
tranen erin zitten. Het 
is hard werken, met veel 
onzekerheid.
Mijn motivatie zit 'm echt 

in de waarde van voedsel. 
Dat we werkelijk waar-
deren wat we krijgen. 
Dat is niet onze eigen 
verdienste, maar we zijn 
op een plek geboren op 
deze aarde waar we in 
overvloed leven. En dat 
geeft je ook verantwoor-
delijkheid om daar zuinig 
mee om te gaan.’

POSTVAK IN
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N.a.v. uitgebreid interview van Theanne Boer 
met minister Carola Schouten eerder in FIER. 
www.woordendaad.nl/schouten

THEMA: EERLIJK ETEN

'Ons eten is te 
waardevol om verloren 
te laten gaan.' 
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OVERDENKING

Jezus is het Brood des 
Levens. Wat betekent 

dat voor jou?

Voedsel in de Bijbel, waar denken we dan aan? 
Voor ons was dat de tekst uit Johannes 6:51. 
Naar aanleiding van Jezus als het Levende Brood 
legden we ook een link met het Oude Testament, 
namelijk met het verhaal van het manna dat het 
Israëlitische volk kreeg in de woestijn. Dankzij dit 
brood overleefden de Israëlieten in de woestijn en 
bereikten zij het beloofde land, dat wel vergeleken 
wordt met de hemel. Jezus vergelijkt Zich met 
dit manna. Het manna kwam evenals Jezus uit de 
hemel en is door God gegeven ten leven. Jezus 
als het Levende Brood staat centraal in de Bijbel. 
Daarom draagt van alle teksten over voedsel deze 
tekst gelijk ook de belangrijkste boodschap mee: 
als je in Jezus blijft, word je zalig. Jezus als het 
Levende Brood, voor iedereen die Hem volgt.

HANNAH BEGON EEN PROJECT 
 OP SCHOOL DAT UITGROEIDE  TOT 

EEN WERELDIDEE 60

JEZUS IS HET 
LEVENDE BROOD, 

VOOR IEDEREEN 
DIE HEM VOLGTJohannes 6:51

Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der 
eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.

TEKST CHRIS VAN 
SCHOTHORST, 

LOÏSE EN 
LYSANNE DON

THEMA: EERLIJK ETEN
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THEMA: VOEDSEL

GEDEELD

PASSIE 
VOOR 

VOEDING

GEDEELD

Annegreeth geniet van 
het werken met eten

Hoi, mijn naam is Annegreeth Voor-
winden, ik ben 22 jaar en ik woon 
in een klein plaatsje genaamd 

Werkendam, dat nog net in het bourgon-
dische Brabant ligt. Mijn passie voor voe-
ding is dan ook al jong begonnen en in 
mijn familie aangewakkerd. Lekker eten is 
bij mijn familie een synoniem voor gezel-
ligheid. Over de calorieën wordt wijselijk 
niet gesproken als we lekker eten. Lijnen 
doen we morgen. 

Daarbij komt dat mijn vader ook nog 
eens met zijn bedrijf levensmiddelen 

THEMA: EERLIJK ETEN
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THEMA: VOEDSEL

verkoopt. Als klein meisje 
werd ik al meegesleurd naar 
allerlei supermarkten voor 
inspiratie. Natuurlijk had ik op 
die leeftijd alleen maar oog 
voor de snoepafdeling en hing 
zeurend om een snoepje aan 
de arm van mijn ouders.

Food Innovation
Toch hebben al die tripjes naar 
de supermarkt hun vruchten 
afgeworpen en ben ik na heel 
erg lang wikken en wegen 
(meelopen met social work, 
pabo, politie en luchtverkeers-
leiding) de opleiding Food 

Innovation aan de HAS in 
‘s-Hertogenbosch gaan doen. 
Daar heb ik geen moment 
spijt van!  

Ik geniet van werken met 
voeding en vind het enorm 
leuk om creatief bezig te zijn. 
Mijn opleiding richt zich op 
conceptontwikkeling voor de 
supermarkten of de horeca, 
ofwel: het ontwikkelen van 
nieuwe producten in de 
hoop dat ze aanslaan 
bij de consument.  

Een van de punten 
die ‘hot topic’ is 

binnen mijn opleiding is duur-
zaamheid. Mensen worden 
zich steeds bewuster van de 
keuzes die ze maken en van 
het effect dat hun voedings-
patroon heeft op het milieu. 

Toch zijn nog veel mensen van 
mening dat ze niets kunnen 
doen voor het milieu. Dat vind 
ik zelf niet. Je hoeft niet vega-
nistisch te zijn, maar je kunt er 
bijvoorbeeld wel voor kiezen 
om een keertje geen vlees te 
eten of de plofkip gewoon in 
het schap te laten liggen. 

Uitstoot van stikstof
Om dieren te laten 

groeien voor ons vlees, 
is er veel voedsel 
nodig. Om dit te 
verbouwen, worden 
er veel bomen ge-

rooid, met als gevolg 

ontbossing. Een ander nadelig 
effect van het produceren van 
vlees is de uitstoot van stikstof 
door de mest die de dieren 
produceren. Ik vind dan ook 
dat mensen zich bewuster 

moeten worden van wat het 
effect is van hun keuzes. Dit 
geldt overigens niet alleen als 
het gaat over vlees, maar ook 
over allerlei ander voedsel zo-
als tropisch fruit, thee, koffie, 
enzovoort.
God roept in Zijn Woord op 
tot rentmeesterschap, verstan-
dig omgaan met de schepping. 
Ik denk dat we ook vanuit dat 
oogpunt een taak hebben. 
Ook hier geldt: ‘Verbeter de 
wereld, begin bij jezelf.’

Groetjes,
Annegreeth

'Ik vind dat mensen zich 
bewuster moeten worden 

van wat het effect is van 
hun keuzes.'

GEDEELD
THEMA: EERLIJK ETEN
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MIJN VERHAAL

#SPORTFOROTHERS
#montventoux

Marije de Boer (18), Urk:

‘SFO is zo geweldig omdat iedereen 
voor hetzelfde mooie doel gaat. De 
leuke mensen, het enthousiasme, het 
doel, de hele organisatie en positieve 
energie, kortom, alles maakt het tot 
een fantastisch weekend. Volgend jaar 
ben ik er weer bij, en hopelijk jij ook!’

MIJN VERHAAL
THEMA: EERLIJK ETEN

www.sportforothers.com
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THEMA: VOEDSEL

NIEUW CONTACT

NIEUW CONTACT 
IN COLOMBIA

NAAM Marit Vreeken
LEEFTIJD 18
GEZIN Vader, moeder,  
3 zussen en 1 broertje
SCHOOL Hoornbeeck 
College Gouda, 
tweedejaars 
Verpleegkunde Student

NAAM Katerin Cardozo
LEEFTIJD 17 
FAMILIE Vader, moeder 
en broer
SCHOOL DIOS ES 
AMOR, Altos de 
Cazuca, Colombia

#youngambassadors

Wat betekent eten voor je en 
waarom?
Katerin: Eten betekent voor mij 
cultuur, delen met mijn familie op 
speciale momenten en feestdagen. 

Marit: Eten is iets waar je niet 
zonder kan. Eten is gezellig. 
Eten is lekker. Kortom, eten is 
goed voor de sociale band met je 
medemens. 

Katerin en Marit hebben elkaar afgelopen jaar ontmoet 
in Colombia tijdens een Young Ambassadorsreis

THEMA: EERLIJK ETEN
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NIEUW CONTACT

Wat eet jij op een dag? Waar 
komt dat vandaan?
Marit: Ontbijt, lunch en diner. 
Het verschilt heel erg wat ik 
eet tijdens deze maaltijden. In 
de morgen is het eigenlijk stan-
daard een shake van groeten en 
fruit. Tussen de middag meestal 
brood: netjes m'n brood van 
thuis of een heerlijk broodje uit 
de kantine op school (Mac doet 
het ook goed hier). ’s Avonds 
eten we de ene dag groenten 
en de andere keer macaroni of 
bami, nasi en de volgende keer 
pannenkoeken, patat of wraps. 
Van alles en nog wat dus.

Katerin heeft deze vraag niet 
beantwoord. Op haar school 
zitten meerdere leerlingen die 
thuis (te) weinig te eten krijgen. 
Daarom wordt er op school 
aanvullend voedsel uitgedeeld 
in de vorm van fruit en 
extra voedzame tussen-
doortjes.

Wat eet jij het liefst?
Katerin: Mijn favoriete 
eten is ons nationale 
gerecht, de paisaschotel: 
een heerlijke maaltijd 
van rode bonen, rijst, 
gehakt, chorizoworst 
met limoen, bakbanaan, 

avocado, met een gebakken ei 
er bovenop en natuurlijk een 
grote plak buikspek of zwoerd. 
En ik hou van sancocho, een 
stevige maaltijdsoep gevuld met 
vlees, groenten, jus, cassave en 
bakbananen.  
Marit: Dat ligt heel erg aan de 
situatie. De ene keer is heel 
gezond lekker, de andere keer 
is dat gezonde nergens te 
bekennen. 

Waar denk je aan bij voedsel 
dat eerlijk is geproduceerd?
Marit: Tony’s Chocolonely 

😉

 
Nee, vind ik heel moeilijk om 

te zeggen. Vooral omdat ik er 
eigenlijk niet heel veel van af 
weet. Het is niet het meest 
bekende onderwerp. Maar wat 
je wel merkt is dat de Fairtrade 
producten wat hoger in prijs zijn 

vergeleken met andere merken. 
Dit heeft dan (denk ik) vooral 
te maken met dat er duurzame 
producten en machines gebruikt 
worden? 
Katerin: Voedsel dat zo is 
geproduceerd dat het niet 
slecht is voor ons ecosysteem 
en ook zonder veel schadelijke 
chemicaliën. 

Hoe zou jij het liefst de wereld 
zien als het gaat om eerlijk?
Katerin: Een wereld met veel 
meer vrede. Zodat wanneer ik 
het nieuws zie, ik al weet dat er 
niet gepraat gaat worden over 

oorlogen die kinderen kwaad 
doen of gezinnen beschadigen 
door mensen weg te halen. Ik 
denk ook aan de persoon van 
Jezus. Hij is Hét Voorbeeld van 
gerechtigheid en eerlijkheid 

(Math. 22:15-21) en als 
christen ben ik geroepen 
Zijn voorbeeld te volgen.
Marit: Dat er geen 
verschillen meer zijn, 
geen arm en rijk, geen 
lekker en vies, geen duur 
of goedkoop. Maar wel 
iedere cultuur zijn eigen 
gewoontes.

THEMA: EERLIJK ETEN
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THEMA: VOEDSEL

STUUR DOOR
THEMA: EERLIJK ETEN

STUUR DOOR

TREK?

ZORG WEL DAT JE FAIR TR-EET!

Post een foto met #WDgrenzeloos van jouw duurzame maaltijd 
(misschien heb je gekookt met restjes, of hap je in een biologische 

banaan of durf je zelfs sprinkhanen te eten!), volg @Woord en 
Daad en haal op de Werelddag (zie blz 31) je bedankje op!

INSTACHALLENGE#WDgrenzeloos
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GRENZELOOS
THEMA: EERLIJK ETEN

Colofon
Woord en Daad werkt 
vanuit Bijbels perspectief 
aan duurzame verandering 
voor mensen in armoede. 
Zo creëren we samen hoop 
en nieuwe kansen. Gren-
zeloos is het jongerenblad 
van Woord en Daad.

www.woordendaad.nl
info@woordendaad.nl

Redactie
Niek Bakker, Marlies 
Moret (hoofdredacteur), 
Corjan Rink, Aukelien 
Wierenga. 

Concept en Realisatie
BladenMakers Nijkerk.

Oplage
12.500

KOM NAAR DE WERELDDAG 
op D.V. zaterdag 18 januari 2020 in de Midden Nederland  
Hallen in Barneveld, beleef het werk van Woord en Daad  

en ontmoet andere jongeren!

Grenzeloos automatisch in je 
brievenbus? Meld je aan via 
woordendaad.nl/grenzeloos
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WAAR KOMT JOUW 

KLEDING VANDAAN?
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WWW.WOORDENDAAD.NL/WERELDDAG

http://www.woordendaad.nl
mailto:info@woordendaad.nl


<Naam>  
<Adres> 
<Postcode, Woonplaats> 

Afblijven ! Dit is mijn     Grenzeloos!

'Ons eten is te waardevol 
om verloren te laten gaan.'


