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Beste enthousiaste leerkracht,

Met deze handleiding en de bijhorende PowerPoint kan je aan de slag om je klas warm te maken voor het recht op

goed eten voor iedereen, overal ter wereld, nu en in de toekomst. De handleiding geeft per slide een korte uitleg of

beschrijving voor jou. Deze informatie breng je als leerkracht over op jouw manier en aangepast aan de kennis van

je leerlingen. Het doel is een gesprek op gang te brengen met en tussen de leerlingen en op het einde te

brainstormen over een echte actie.  

Praktisch 

Er zijn twee versies van deze handleiding. Eén voor leerlingen van ongeveer 7 tot 14 jaar en één voor leerlingen van

ongeveer 10 tot 18 jaar. Deze overlap in leeftijdscategorieën is bewust gekozen omdat we ervan uitgaan dat jij als

leerkracht het best kan inschatten welk niveau het meest nuttig is voor jouw leerlingen. Hebben ze al voorkennis over

dit thema? Kunnen ze een Engelstalig filmpje begrijpen? Hoe uitgebreid wil jij deze les maken? etc.  

Daarnaast is het handig op voorhand eens na te denken wat je al dan niet in je les brengt. Je bent uiteraard vrij om

bepaalde filmpjes of slides over te slaan. Indien je de volledige interactieve presentatie met brainstorm doet,

schatten wij dat je hiervoor maximaal 2 lesuren nodig hebt voor de versie voor leerlingen van 10 tot 18 jaar. De

andere versie is korter en zal slechts 1 tot maximaal 2 lesuren in beslag nemen, afhankelijk van hoeveel je de

leerlingen aan het woord laat. 

Speciaal materiaal heb je voor deze les niet nodig, enkel deze handleiding en de bijhorende PowerPoint.

 

Inhoud 

Als eerste geef je best wat uitleg over het thema en over Rikolto. Toon via de illustraties en filmpjes op de

PowerPoint aan voor welke uitdagingen de wereld de dag van vandaag staat. Hiermee wordt Rikolto meteen

geïntroduceerd. Leg kort uit wat Rikolto doet om het recht op goed eten te verdedigen. 

Nu is dit alles voor de leerlingen waarschijnlijk nogal ver van hun bed. In het volgende stukje introduceer je

GoodFood@School. Wat is duurzame en gezonde voeding en waarom is dit zo belangrijk voor kinderen en jongeren

op school? Hier kan het gesprek echt beginnen. Zoek, aan de hand van de interactieve slides, uit wat je leerlingen al

weten, waar ze vragen over hebben en wat ze reeds zelf in de praktijk al dan niet doen rond dit thema. 

Omdat kinderen en jongeren vaak geïnteresseerd zijn in hoe een ander omgaat met dit thema, voegden we wat

voorbeelden toe van over de hele wereld. Vandaar de titel GoodFood@School Rond De Wereld. Door middel van

voorbeelden uit België, Indonesië en Nicaragua zet je het klasgesprek verder. Met behulp van foto's, filmpjes en

vraagjes lok je interessante discussies en ideeën uit. Hou als conclusie een heuse brainstorm om met de klas

effectief tot actie over te gaan. 

Tip: Ken je onze Toolkit voor scholen al? Hierin staat een stappenplan om een duurzaam voedingsbeleid uit te

werken op jouw school. Het bevat handige tips, inspirerende voorbeelden uit de praktijk en concrete actiefiches om

rond het thema aan de slag te gaan. 

Veel plezier! 

Het GoodFood@School team van Rikolto

Leuk dat je mee vecht voor het recht op goed eten! 

https://www.goodfoodatschool.be/nl/toolkit-aan-de-slag


Rikolto (vroeger Vredeseilanden) is een organisatie die in België, maar ook in veel andere landen werkt

rond voeding.  

Voedsel is gelinkt aan zoveel aspecten van onze samenleving: het levensonderhoud van miljoenen

mensen en dan vooral de boeren die ons voedsel produceren. De bodem, het water, de landschappen op

het platteland, de gezondheid van ieder mens hangt af van ons voedingspatroon. We kunnen de

ongelooflijke verscheidenheid aan voedsel niet als vanzelfsprekend beschouwen. De ongelooflijke

variëteit aan eten op ons bord, is geen evidentie. Om een groeiende wereldbevolking te voeden in een

veranderend klimaat, moet de voedingssector op zoek naar stabiele toeleveringsketens die kwaliteitsvol,

betaalbaar eten voor iedereen garanderen – nu en in de toekomst.  

De uitdagingen om dat te doen zijn niet min. 

In de volgende dia vind je de tv-spot van de campagne van 2021. Deze had als titel 'Goed eten is een

recht'.

Dia 3

Titel Rond De Wereld 

Dia 1

TV-spot campagne 2020-2021

Dia 4

Filmpje Rikolto in 1,5 minuut (Engelstalig)

Dia 2



Boerenorganisaties op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau

Private sector bedrijven: Walmart, La Colonia, Colruyt Group, Lidl, Delhaize, etc.  

Lokale en nationale overheden  

Donoren, financiële instellingen, impact investeerders: de Belgische overheid, EU, DFID, FAO,

COSUDE, Ford Foundation, King Baudouin Foundation, Bill&Melinda Gates Foundation, Rainforest

Alliance, TRDS, Heifer International, Belgische Nationale Loterij Fund, 11.11.11., IDH, Kampani, CorisBank

etc.  

Strategische netwerken: AMEA, ANDE, AVPN, 10YFP, Sustainable Food Lab, Sustainable Rice

Platform, Cocoa Sustainability Partnership, Seas of Change  

Strategische partners: ScopeInsight, CIAT, AfricaRice, ECOWAS, Fairtrade Belgium, The Shift

We kunnen ervoor zorgen dat iedereen, wereldwijd gezond en betaalbaar eten heeft, vandaag en in

2050. Een ander, duurzaam voedselsysteem wil dus zeggen: lekker en gezond eten voor mens en

planeet.

Rikolto kan dat niet alleen. Daarom werken we samen met veel verschillende partners. Zo zijn er:

Dia 7

We zijn met veel.  

We eten de wereld op en het klimaat verandert. 

Niemand wil nog boer worden (en die hebben we broodnodig).  

Er zijn 3 heel duidelijk te identificeren problemen: 

In 2050 zijn we met meer dan 9 miljard mensen op de planeet. Vandaag leeft 1 op 10 mensen in

honger (bron: jaarrapport 2020 van de FAO van de Verenigde Naties). Dat zijn X aantal kinderen van

deze klas (Bv. 2 als je een klas van 20 leerlingen hebt), als de hele klas de wereldbevolking voorstelt.

Tegelijkertijd zitten we met een groeiend aantal mensen met obesitas. Hoe zorgen we voor lekker,

gezond en voldoende eten voor iedereen? 

De komende 50 jaar hebben we meer voedsel nodig dan we de afgelopen 8000 jaar hebben

geproduceerd. En toch gaat 1/3de van ons voedsel verloren (Bron: FAO, 2011). Door de manier

waarop we voedsel produceren en consumeren te veranderen, kunnen we de negatieve impact op

onze planeet verkleinen. Ons huidig menu is niet houdbaar. We moeten leren eten binnen de grenzen

en draagkracht van de planeet. 

De gemiddelde leeftijd van boeren wereldwijd is 60 jaar. Jongeren willen geen boer worden. Veel

boeren stoppen ermee. Een leven als boer betekent namelijk vaak een leven in armoede. 70% van de

mensen die honger lijden op de wereld zijn boeren (bron: glo.be, 2011).

In de volgende slide vind je een filmpje waarin de gevolgen van de klimaatverandering uitgelegd worden.

Dia 5

Gevolgen van klimaatopwarming Karrewiet

Dia 6



Boerengroepen te ondersteunen om goede zakenpartners te worden. Dat doen we door

gezamenlijke analyse, coaching en capaciteitsontwikkeling van de organisaties.  

Wij verbinden hen met financiële instellingen en dienstverleners.  

We verbinden hen met andere actoren binnen voedselketens en onderzoeken nieuwe manieren van

samenwerking en zakendoen tussen die actoren. (business models) 

We inspireren anderen om succesvolle ervaringen op te schalen, en om een stimulerende

institutionele omgeving te creëren. 

We monitoren onze strategieën en acties en passen ze voortdurend aan aan complexe en snel

veranderende realiteiten.

Rikolto helpt deze problemen met onze voeding aan te pakken door: 

Dia 8

De impact van ons voedselsysteem op onze gezondheid, het klimaat en de economie is gigantisch. Wat

en hoe we eten bepaalt onze toekomst. Dat is waar Rikolto op inzet. (Filmpje Campagne 2018)

Dia 9

GoodFood@School is een programma van Rikolto. 

Het doel? Zorgen voor een gezond en duurzaam voedingsbeleid in alle Vlaamse scholen. Zowel in

de keuken als in de klas.

Dia 10

Goede voeding heeft een immense impact op je gezondheid, zeker op die van kinderen en jongeren.

Zowel op lichamelijk vlak, als op mentaal vlak.  

En dit is voor elk kind overal ter wereld hetzelfde.  

Bij deze slide laat je de leerlingen eerst zelf nadenken over op wat voeding nu precies effect heeft in je

lichaam. Vraag de leerlingen of ze weten op welke twee vlakken er effect kan zijn: Lichamelijk of fysiek

vlak en mentaal vlak. Laat de leerlingen ook opsommen wat dan precies beïnvloed wordt.

Dia 11



We weten nu waarom het belangrijk is dat ons voedsel gezond is voor onszelf en ook voor de planeet.

Maar wat is dat dan gezond en duurzaam voedsel?

Laat de leerlingen eerst zelf nadenken en discussiëren over wat gezond en duurzaam al dan niet is.

Wij maakten de uitgebreide definitie van de federale raad van duurzame ontwikkeling ietsje makkelijker

en formuleerden duurzame voeding als gezonde voeding, die voor iedereen beschikbaar is, overal ter

wereld en niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Er is een sociale, economische en ecologische component aan duurzaamheid. Ecologische

duurzaamheid gaat over de impact die voeding heeft op de planeet. Sociale duurzaamheid kijkt

naar het algemeen welzijn van mensen: hoe zit het met honger, gezondheid, arbeidsomstandigheden

en andere ethische aspecten. Economische duurzaamheid betekent dat iedereen die betrokken is bij

het produceren, verwerken en verkopen van voedsel een correcte prijs krijgt voor zijn goederen en

diensten.

Kijk naar de voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven om te weten wat er al dan niet

gezond is.

Bij deze nieuwe voedingsdriehoek wordt rekening gehouden met de voedingsstoffen die in een

product zitten, maar wordt ook naar het volledige voedingsmiddel (en de combinatie van alle stoffen

die erin zitten), naar voedingspatronen en eetgedrag (wat iemand allemaal eet en niet slechts één

product of één maaltijd), het toevoegen van additieven en de mate waarin een product bewerkt is.

Op basis hiervan werden de verschillende voedingsmiddelen onderverdeeld in de driehoek.

De voedingsmiddelen die de meest positieve invloed op de gezondheid hebben en je best het meest

eet, staan bovenaan in de driehoek. Dat is voornamelijk water en plantaardige voeding zoals

groenten, fruit, volle granen, peulvruchten en noten. Voedingsmiddelen die lager in de

voedingsdriehoek staan, worden best minder gegeten. Onderaan staat de voeding die nog wel

enkele nuttige voedingstoffen bevat, maar die in grote hoeveelheden schadelijk is voor de

gezondheid. De restgroep staat naast de driehoek. De voedingsmiddelen in deze groep maken geen

deel uit van een gezond voedingspatroon en worden best zo veel mogelijk vermeden.

Lees meer over de voedingsdriehoek op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven of in hun

basistekst over de voedingsdriehoek. (klik op de onderstreepte woorden om naar de link te surfen) 

Dia 12

Bekijk hier het filmpje waar Tessa Avermaete klaar en duidelijk uitlegt hoe we duurzaam kunnen eten. 

Dia 13

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Gezond-leven-2017-Basistekst-voedingsdriehoek.pdf#asset:5911:url


 Minder vlees, meer plantaardig

Door minder vlees en meer plantaardige voeding te eten, sla je vier vliegen in één klap: je verbetert je gezondheid,

vermindert je milieu-impact, zorgt voor een beter dierenwelzijn én draagt bij tot minder honger in de wereld.

Geweldig toch? Je hebt dus een grote impact door regelmatig eens een maaltijd zonder vlees te eten of de

geserveerde porties vlees te verkleinen.

 Lokaal & seizoensgebonden

Verschillende gewassen dienen op verschillende momenten van het jaar geoogst te worden. Aardbeien groeien in

België niet in de winter, pompoenen van lokale oorsprong zal je dan weer niet in juni terugvinden. Lokaal eten

volgens de seizoenen betekent niet alleen versere producten en een stuk minder betalen, het is ook duurzamer.

Ten eerste spaar je met lokale voeding heel wat kilometerstransport uit, die anders voor veel schadelijke uitstoot

zouden zorgen. Wanneer voeding kort na de oogst verkocht wordt, moet deze ook minder lang (gekoeld) bewaard

worden, wat energie uitspaart. Het is dus een manier om je ecologische voetafdruk te verlagen.

 Duurzame vis 

Duurzaam vissen betekentonder andere dat men voldoende vis in de oceaan overlaat, respect heeft voor de

natuurwereld onder water en ervoor zorgt dat mensen die afhankelijk zijn van kleinschalige visserij, in hun

levensonderhoud kunnen blijven voorzien.

 Eerlijke handel

Lokale handel biedt veel voordelen: voor de producent, jezelf en milieu. Eén van de voordelen bij lokale handel is

dat je kan inzetten op een korte keten. Deze “keten” is de weg die een product aflegt van producent naar

consument. Dus de weg die eten aflegt van bij de boer tot op je bord, zeg maar. In het klassieke landbouw- en

voedselsysteem bestaat die keten uit veel verschillende schakels: de boer, de opkoper, de multinational, de

transporteur, de verwerker, de supermarkt (of andere verkoper) en de consument. De prijs die je als consument

betaalt, moet verdeeld worden over de verschillende tussenpersonen in de keten. En dat geld wordt meestal niet

erg eerlijk verdeeld, waardoor bijvoorbeeld de supermarkt en multinational er veel aan verdienen maar de boeren

zelf maar een heel klein deel krijgen. Soms zelfs te weinig om van te kunnen leven. Door ervoor te zorgen dat er

minder schakels tussen de boer en de consument zitten en de keten dus korter wordt, kan ervoor gezorgd worden

dat een groter deel van de winst naar de boer gaat.

 Duurzame productie 

Duurzame landbouw betekent dat boeren en boerinnen produceren op een manier die zowel economisch, sociaal

als ecologisch duurzaam is. Om te kijken of landbouw duurzaam is, moet er dus niet enkel gekeken worden naar

wat men produceert, maar ook naar hoe men dit doet. Op welke manier worden grondstoffen zoals water,

energie, meststoffen en pesticiden gebruikt? Welke invloed heeft de landbouw op het landschap? En bevordert de

landbouw de biodiversiteit, of wordt de biodiversiteit net verminderd? Zowel grote monoculturen (akkers waarbij

slechts 1 soort groenten of fruit gekweekt wordt), het gebruik van te veel of schadelijke pesticiden, als ontbossing

ten voordele van landbouwgrond kunnen een zeer negatieve impact hebben voor de biodiversiteit.

 Minder voedselverspilling   

Wereldwijd gaat jaarlijks 1,3 miljard ton voedsel verloren. Dat is 1/3 van al het voedsel dat geproduceerd wordt. In

Europa gaat het om 89 miljoen ton, in Vlaanderen gaat jaarlijks 907 000 ton voedsel verloren. Dat is om meerdere

reden een probleem: er hangt een serieus prijskaartje aan (in Vlaanderen gemiddeld €137 per persoon per jaar),

het heeft een enorme milieu-impact én het is wraakroepend, want wereldwijd lijden bijna 1 miljard mensen honger.

Zo’n definitie zegt natuurlijk veel, maar weinig concreets. Rikolto heeft al deze elementen samengebracht in zes

vuistregels.   

Deze duurzame principes staan niet los van elkaar, maar zijn het geheel aan thema's waar je rond moet werken om

voeding duurzamer te maken. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

+ (kraantjes)water   

+ afvalbeleid

Dia 14

https://www.evavzw.be/waarom-plantaardig


Minder vlees, meer plantaardig: Soja komt meestal van Zuid-Amerika en daar wordt heel wat bos

gekapt om soja te planten. Hierdoor gaat de biodiversiteit naar de vaantjes wat een groot probleem

is voor onze planeet. Denk maar aan de orang-oetans die geen plaats meer hebben om te leven.

Europese soja is over het algemeen duurzamer. 

Lokaal & seizoensgebonden: Van welke Europese groenten en fruitsoorten je per maand kunt

genieten, vind je in de kalender van Velt. 

Duurzame productie: Hou het ecosysteem gezond door zo natuurlijk mogelijk te handelen (bv.

pesticiden vermijden en biodiversiteit vergroten).   

Eerlijke handel: Minder dan 20% van wat je betaalt in de supermarkt voor je groenten en fruit gaat

naar de boeren en boerinnen die ze geteeld hebben.

Minder voedselverspilling: 1/3 van het voedsel ter wereld gaat verloren.  

Duurzame vis: Bijvangst= Wanneer er andere dieren gevangen worden dan de vissen die men wil

vangen.

Laat de leerlingen de 6 duurzame uitgangspunten nog eens opsommen. En sta even stil bij elk criterium. 

Dia 15

Filmpje 6 principes duurzame voeding

Dia 16

https://www.velt.be/sites/files/content/documenten/groentekalender.pdf
https://www.velt.be/sites/files/content/documenten/groentekalender.pdf


We leggen de verantwoordelijkheid natuurlijk niet enkel bij de school om deze beweging/verandering in gang te

trekken.

We werken samen met scholen, maar ook met het Vlaams beleid en de steden. We duwen en trekken op

verschillende niveaus om van gezonde en duurzame voeding de normaalste zaak van de wereld te maken.

Ter info: 

In Vlaanderen zetten we momenteel in op drie zaken.  

1) De cateraars:  Als een schoolcateraar zijn aanbod aanpast zorgt dit voor een immense impact. Je maakt

zo van gezond en duurzaam de standaardkeuze. Daarom werken we samen met verschillende cateraars.

Zoals Agape, Sodexo en Compassgroep. We helpen hen de drempels weg te nemen en te kiezen voor een

nieuw aanbod.  De grootste verwezenlijking was het charter voor gezonde, evenwichtige en duurzame

schoolmaaltijden. Dit werd op 30 april 2019 ondertekend door de Unie van Belgische Cateraars,

verschillende cateraars, Horeca Vlaanderen, het Vlaams Instituut Gezond Leven, de onderwijsverstrekkers en

de koepels van ouderverenigingen samen met Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Ook Vlaams

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen schaart zich achter het charter. Het charter

ondersteunt het voedingsbeleid in scholen met de nadruk op gezondheid in combinatie met duurzaamheid.  

2) Snack en Chill: Dit is een project van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Gezonde dranken en

tussendoortjes horen thuis op school. Maar leerlingen hebben niet noodzakelijk zin in iets gezonds. Tenzij het

aantrekkelijk gepresenteerd wordt, voor een (ja…) appel en een ei. En dat is wat het project ‘Snack & Chill’

doet: gezonde gezelligheid op school brengen. Hoe? Met een startpakket, een stappenplan, en een flinke

portie leerlingenparticipatie. Kers op de taart: deelnemende scholen kunnen profiteren van een korting op

fruit en groenten, een toolkit vol handige materialen en flink wat andere voordelen. De rol van Rikolto was

voornamelijk het lag voornamelijk in het leggen van contacten tussen Gezond Leven en de retailers.  

3) KlasCement:  Op onze nieuwe KlasCement deelsite vind je een selectie van de meest geschikte

leermiddelen over gezonde en duurzame voeding en inspirerende tools om concreet met dit thema aan de

slag te gaan op school. Op die manier kunnen jullie makkelijker de weg vinden in het gevarieerde aanbod

van leermiddelen. Dit is een gezamenlijk initiatief van: MOS, Rikolto, GoodPlanet Belgium, Fairtrade Belgium,

Vlaams Instituut Gezond Leven, NICE en Plattelandsklassen.

In Vlaanderen werken we ook nauwer samen met steden.

In Leuven, Gent, Brugge en Antwerpen hebben we reeds zogenaamde School Food Councils opgericht.

Samen met stadsbesturen en lokale actoren met een link naar onderwijs, gezondheid en voeding (scholen,

vzw’s, cateraars…) maken we werk van duurzame voeding op de Vlaamse scholen.

In de deelnemende steden werden tot en met schooljaar 2019 – 2020 scholen geselecteerd voor intensieve

begeleidingstrajecten. Met de hele schoolomgeving, inclusief ouders, ontwikkelden we stap voor stap een

gezonder en duurzamer voedingsbeleid. We experimenteerden in de klas en in de refter. Wat goed werkt

namen we mee naar andere scholen en in onze toolkit. Onze wat? Deze gratis kant-en-klare toolkit vind je

op onze website.

Op onze website vind je ook onze school food labs terug en wat we daar allemaal hebben kunnen

realiseren.

Dia 17

https://www.goodfoodatschool.be/nl/toolkit-aan-de-slag
https://www.goodfoodatschool.be/nl/goodfoodschool-op-jouw-school
https://www.velt.be/sites/files/content/documenten/groentekalender.pdf


Het eerste voorbeeld gaat over het Instituut Maris Stella in Antwerpen, meer bepaald Borgerhout.

Het IMS is een middelbare school. Het is één van de pilootscholen van het GoodFood@School

programma in Vlaanderen. Veel kinderen komen er naar school zonder ontbijt en met een lege

brooddoos. Goed eten is een recht voor iedereen dus moeten we proberen zorgen dat alle kinderen in

België en in alle landen ter wereld toegang hebben tot goed eten.

Stap voor stap gingen ze aan de slag om hun voedingsbeleid op school te verduurzamen.

Dia 19

De leerlingen gaven hun refter een heuse make-over. Dit deden ze in samenwerking met hun

leerkrachten, Rikolto en Ondergrond vzw. Het doel was om van de refter een aantrekkelijke plek te maken

waar gezonde en duurzame voeding nog beter smaakt.

De leerlingen vergaderden en beslisten zelf welke ingrepen er zouden gebeuren. Ze bouwden

eigenhandig een houten zitbank boven de verwarming, zoals je ziet op de foto. Het hout van de bank zijn

planken die ze hebben kunnen recupereren van oude kasten die in de kelders van de school stof stonden

te vergaren. Ze beslisten ook een lege muur in de refter te versieren en de inrichting en aankleding van

de keuken aan te pakken door kleine decoratie en communicatie over het eten. Voor deze decoratieve

elementen mochten ze gaan shoppen in de Kringwinkel en deden ze een workshop om deze

tweedehands elementen een nieuw en hip leven te geven.

Als tweede maakten de leerlingen in het IMS een feestmaal van voedselresten van de supermarkt

naast de school tijdens een workshop van Wowfood. Hoe dit precies in zijn werk ging zie in het filmpje op

de volgende slide.

Dia 21

Locatie Borgerhout, Antwerpen in België.

Dia 20

Nu komen enkele voorbeelden van een school in België, Indonesië en Nicaragua. Want goed eten is een

recht voor iedereen, overal ter wereld.

Dia 18

https://www.goodfoodatschool.be/nl/school-food-lab-instituut-maris-stella
https://www.goodfoodatschool.be/nl/school-food-labs-0


Het tweede voorbeeld gaat over een school in de stad Solo in Indonesië. Meer dan een derde van de

kinderen in Indonesië heeft last van ondervoeding, vaak door een te eenzijdig dieet. Daarnaast hebben

veel kinderen ook overgewicht door ongezond te eten. Schoolmaaltijden zijn een eenvoudig en

doeltreffend instrument om alle kinderen te voorzien van gezonde en kwaliteitsvolle voeding.

Een Indonesische organisatie, Gita Pertiwi, en Rikolto gingen samen aan de slag om scholen in Solo te

begeleiden op weg naar gezonde en duurzame schoolkantines.

Dia 23

Op deze wereld kaart zie je België, aangeduid met een sterretje, en Indonesië in het roze gekleurd. De

stad Solo bevindt zich op het eiland Java in Indonesië, aangeduid met een sterretje.

Dia 24

Natuurfoto’s van Java.

Dia 25

Basisschool Muhammadiyah in Solo ging aan de slag met de organisatie Gita Pertiwi op vlak van milieu-

impact en hygiëne volgens de lokale ‘healthy canteen standard’ die ze hebben opgesteld met het

Departement Gezondheid, Departement Educatie en het ‘Empowerment office’ van de stad. Ze gaan

hiermee nog een stap verder dan de nationale standaard die enkel rekening houdt met problemen op het

vlak van gezondheid en hygiëne.

Dia 26

Filmpje IMS Antwerpen

Dia 22

https://www.rikolto.be/nl/nieuws/schoolkantines-solo-streven-naar-gezonde-voeding-voor-elk-kind


Ze waren de eerste school in Solo die volledig aan de healthy canteen standards voldeed. Volgens die

standaard moeten leveranciers bijvoorbeeld een certificaat hebben dat ze veilig voedsel leveren. Elke

drie maanden krijgen ze iemand over de vloer die stalen neemt om de kwaliteit van het eten te

controleren in een labo en elke zes maanden wordt gecontroleerd of in de keuken de voedselbereiding

hygiënisch genoeg gebeurt. 

Ze hebben al heel wat certificaten verzameld, voor verschillende prestaties, zoals een hygiënische

keuken, een gezond aanbod en een afvalvrije kantine.

De kinderen hebben zelf inbreng over wat er op het menu komt. Kunnen jullie op school ook helpen

beslissen over het menu en vinden jullie dit belangrijk?

Dia 27

Muhammadiyah is een van de tien scholen die Gita Pertiwi inmiddels begeleidt op weg naar gezonde

schoolkantines. 

Gita Pertiwi hun doel is dat ieder kind in Solo toegang heeft tot gezonde voeding. 

School is een tweede thuis voor kinderen, waar ze minstens acht uur per dag, gedurende minstens negen

jaar doorbrengen. Gezond eten en drinken is dan onontbeerlijk om zich goed te kunnen voelen en goede

prestaties te leveren. De organisatie geeft onder andere trainingen aan koks om gezonde maaltijden te

bereiden. Ook begeleidt ze scholen op vlak van milieu-impact en hygiëne volgens de lokale ‘healthy

canteen standard’ die ze hebben opgesteld met het Departement Gezondheid, Departement Educatie

en het ‘Empowerment office’ van de stad. Ze gaan hiermee nog een stap verder dan de nationale

standaard die enkel rekening houdt met problemen op het vlak van gezondheid en hygiëne.

Op de volgende slide vind je een filmpje over dit project.

Dia 28



Muhammadiyah is een schoolvoorbeeld van hoe een gezonde schoolkantine eruit kan zien. Ze zijn een

uitzondering op de regel in Solo. Uit een recent onderzoek gedaan door ngo Gita Pertiwi (2018) blijkt dat

48 procent van de voeding die wordt aangeboden in schoolkantines in Solo bestaat uit junk food, zoals

gefrituurd voedsel en kippennuggets. Ook worden er lang niet altijd warme maaltijden aangeboden

op de scholen. Vaak krijgen de kinderen lunchdozen mee van thuis en kunnen ze op school enkel snacks

kopen die rijk zijn aan koolhydraten en maar beperkt bestaan uit groenten of fruit.

In totaal zijn er nu vijftien scholen in Solo die de nationale healthy canteen standard hanteren. Daarvan

zijn tien scholen privéscholen, waarbij de ouders over het algemeen een bovengemiddeld inkomen

hebben, en vijf publieke scholen, waar kinderen op school zitten met ouders met een laag inkomen. Die

laatste scholen worden extra gesubsidieerd, zodat de meerkosten van de gezonde, veilige voeding niet

bij de ouders terechtkomt.

Het is belangrijk dat er een opschaling van dit project gebeurt want naast overgewicht, is er nog steeds

veel ondervoeding bij kinderen in Indonesië. 

Dia 30

Filmpje Gita Pertiwi in basisschool Myhummadiyah

Dia 29



Tip: kortfilm Elvira

Cacaoboer zijn, betekent voor de meesten een leven in bittere armoede. Geen wonder dat jongeren uit

de stiel vluchten. Kunnen we die beweging omkeren? Kan je jongeren weer warm maken voor een

toekomst in de cacao?

Op die vraag zoeken onze teams in Latijns-Amerika al vele jaren een antwoord. Zowel in de koffie- als in

de cacaosector. YOUCA (Youth For Change & Action) sprong mee op de kar en zamelde in 2014 al geld

in om dit werk te steunen. Yes Youth Can (La Juventud Sí Puede) was geboren, een

opleidingsprogramma voor jongeren die cacao willen leren telen op een winstgevende en duurzame

manier, een school dus.

Dia 31

Tip: korte video van Tony's Chocolony (=duurzame chocolade) over hoe chocolade gemaakt wordt.

Rikolto promoot samen met de Nicaraguaanse coöperatie La Campesina en de Belgische

supermarktketen Colruyt Group (via haar Collibri Foundation) een opleidingsprogramma voor jongeren

die cacao willen leren telen op een winstgevende en duurzame manier. 

Het programma omvat bovendien een exportovereenkomst voor de cacao die geproduceerd wordt door

de jonge mannen en vrouwen van La Campesina en Colruyt Group. De jongeren passen moderne en

duurzame productie- en verwerkingstechnieken toe bij de teelt van de cacao, die vervolgens wordt

omgezet in chocolade voor de consumenten van de supermarkt in België.

Dia 34

Op de wereldkaart zie je Nicaragua aangeduid met een sterretje.

Dia 32

Video over Yes, Youth Can in Nicaragua en Honduras.

Dia 33

https://www.youtube.com/watch?v=vyziYaEpQMs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=iYQo9BWymFc


De jongeren die het diploma behalen, geven op hun beurt de kennis door aan andere jongeren in hun

gemeenschap in Nicaragua volgens het ‘Farmer Field School’-principe.

Zo kunnen nog eens 225 getalenteerde jongeren goed onderwijs volgen. Ze krijgen ook de kans om

stage te lopen in een innovatief bedrijf of coöperatie. Een opleiding in moderne productietechnieken

biedt hen de broodnodige zelfstandigheid en weerbaarheid.

Dia 36

De jongeren leren cacao telen, maar ook zaken doen en dus een duurzame en winstgevende

onderneming op te starten.  

Een transparante keten zorgt voor verantwoorde en duurzame (sociaal, economisch en ecologisch)

handel. 

Natuurlijk is voor duurzaam ondernemen en een transparante keten voldoende kennis en een vlotte

samenwerking nodig.

Dia 37

Over een periode van 5 jaar zullen 75 jongeren deelnemen aan het vormingsproject La Juventud Sí Puede

(Yes, Youth Can). Het zijn jongeren met een economisch kwetsbare achtergrond, waarvan iets minder

dan de helft meisjes zijn. Zij volgen een cacaoprogramma van 20 dagen in Honduras, georganiseerd

door het onderzoeksinstituut FHIA en de universiteit CURLA.

Dia 35

Wat is het grootste sociale probleem bij de teelt van cacao? 

Kinder- en slavenarbeid

Dia 38



Nicaragua is tot op heden één van de armste landen van Latijns-Amerika. Politieke- en sociale onrust

wegen zwaar op het land en de economische gevolgen zijn ondertussen voelbaar bij het grootste deel

van de bevolking.

Dia 39

Foto 1: uit de kortfilm 'Elvira'

Heeft de cacaoboon het potentieel om de neerwaartse spiraal te doorbreken en de

levensomstandigheden van de Nicaraguaanse boeren te verbeteren? Het feit dat de Nicaraguaanse

cacao onlangs als "fine flavour cacao" werd erkend, stemt alvast tot optimisme. Dit potentieel wordt

echter bedreigd door de vergrijzing onder de cacaoboeren (de gemiddelde leeftijd is 58 jaar), de

plattelandsvlucht van de jeugd en de ziektegevoeligheid van de cacaobomen in Nicaragua.

In deze context zijn meer dan 11.000 Nicaraguanen tewerkgesteld in de cacaocultuur. Meer dan de

helft daarvan is georganiseerd in boerenorganisaties of coöperaties (57%), de andere helft bestaat

uit individuele producenten. Zij halen 20% van hun inkomen uit cacao; een percentage dat

substantieel verbeterd kan worden als boeren agrobosbouw-praktijken leren toepassen en

cacaobomen met andere gewassen combineren om hun inkomstenbronnen te diversifiëren.

Vrouwen en jongeren op het platteland worden bovendien geconfronteerd met bijkomende obstakels,

zoals de moeilijke toegang tot landeigendom, krediet, werk en deelname aan de besluitvorming. Velen

van hen trekken dan ook naar de stad, waar ze hopen op meer kansen om een beter leven uit te bouwen.

De centrumgebieden kraken echter onder de druk en de levensomstandigheden in de steden zijn vaak

slechter dan op het platteland.

Dia 40

Daarom is het een kans en een uitdaging om jongeren te motiveren op het platteland te blijven en deel

te laten uitmaken van de gemoderniseerde cacaoketen.

Dia 41



Wat gebeurt er al op jullie school i.v.m. gezonde en duurzame voeding? 

Vinden jullie die acties leuk of eerder vervelend? 

Bereiken die huidige acties hun doel? Waarom wel of niet?  

Wat zou er moeten gebeuren op jullie school om het eten gezonder en duurzamer te maken? 

Waarom zou een actie wel of niet werken?  

Brainstorm!  

Creëer ruimte voor de leerlingen om vragen te stellen en hun mening te geven. 

Je kan leerlingen laten brainstormen door hen kernwoorden op het bord te laten schrijven.  

Volgende vraagjes kunnen helpen om het klasgesprek boeiend te maken: 

Dia 42


