
Stichting AfvalStichting AfvalStichting AfvalStichting Afval 

Inleiding 

VoedlinkVoedlinkVoedlinkVoedlink is een van de activiteiten die ontplooid worden onder de paraplu van Stichting Afval. Naast Voedlink, dat in 

2009 geïnitieerd werd, maakten tot eind 2013 ook D4netD4netD4netD4net - DromenDenkenDurvenDoen - en tot op heden ook Gelijke Gelijke Gelijke Gelijke 

Rechten, Gelijke KansenRechten, Gelijke KansenRechten, Gelijke KansenRechten, Gelijke Kansen deel uit van de activiteiten van Stichting Afval. De huidige deelactiviteiten van Stichting Afval zijn

onder deze drie namen bekend. 

De doelstelling van Stichting Afvaldoelstelling van Stichting Afvaldoelstelling van Stichting Afvaldoelstelling van Stichting Afval is in haar statuten als volgt omschreven: 

"De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het onderzoek naar en de diskussie over maatschappelijke vormen van 

menselijke samenwerking, die het mogelijk maken dat de enkeling meer invloed kan uitoefenen op en meer betrokken 

kan worden bij zowel de groep waarin hij of zij zich bevindt, als bij grotere maatschappelijke verbanden. Deze vormen 

van menselijke samenwerking staan onder meer bekend onder de noemer basisdemokratie. 

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: 

a. Het laten doen van onderzoek, dat bijdraagt aan het doel; het stichtingsbestuur kan hiervoor wetenschappelijke 

medewerkers aantrekken. 

b. Het uitgeven van één of meer tijdschriften ter bevordering van het doel. 

c. Het doen van andere publikaties. 

d. Het (doen) houden van lezingen en dergelijke. 

e. Het organiseren van congressen. 

f. Het aanwenden van andere middelen." 

Hieronder wordt voor de verschillende deelactiviteiten toegelicht wat er gedaan is en gedaan wordt om deze 

doelstelling te realiseren. De verschillende onderdelen hebben in principe onafhankelijke budgetten waaruit hun 

activiteiten worden opgezet. Onder meer de (incidentele en periodieke) giften van donateurs aan Stichting Afval zorgen 

voor de middelen om deze activiteiten te organiseren. Voedlink heeft in 2014 gebruik gemaakt van een subsidie van 

Gemeente Amsterdam/Stadsdeel West voor de organisatie van activiteiten en voor het opzetten van publicitaire 

middelen om haar bereik te vergroten. Een nieuwe website wordt op korte termijn gepubliceerd. 

De onderdelen van Stichting Afval 

Voedlink Voedlink Voedlink Voedlink 

Voedlink is een voedselcoöperatie (Voko) in Amsterdam Oud-West. Voedlink Voko bestaat uit een kerngroep van 20 

mensen, die zich bezig houdt met dagelijks voedsel en de keuzes die ieder mens zou moeten kunnen maken bij de 

aanschaf van zijn of haar voedsel. Daaromheen bouwt Voedlink aan een groeiende gemeenschap van vaste bezoekers 

uit de buurt en de rest van de stad. Samen streven we naar bewustwording rondom voedsel, solidariteit, duurzaamheid 

en eerlijke handel. De voedselkoöperatie is ook gewoon een plek waar iedereen welkom is om langs te komen, iets te 

drinken en elkaar te ontmoeten. Alle activiteiten van Voedlink worden door vrijwilligers georganiseerd. 

Doelstelling Voedlink 

In alle delen van de wereld leven op dit moment zeer arme mensen, die niet kunnen voorzien in hun dagelijkse 

basisbehoefte aan voedsel en schoon drinkwater. Ook gaat het niet goed met de natuur en het klimaat. In het westen en

zelfs in onze eigen buurt hebben mensen het krap, waardoor vaak minder gezond voedsel wordt ingekocht. Wij maken 

ons zorgen om deze ontwikkelingen en willen wat bijdragen aan een betere toekomst voor iedereen, niet alleen voor 

onszelf, onze kinderen, maar ook voor de mensen elders op de wereld, de bescherming van milieu, klimaat, plant, dier 

en biodiversiteit. 

90% van alle voorverpakte producten in de schappen van de supermarkten blijken eigenlijk afkomstig te zijn van nog 

maar 8 grote bedrijven. Ook al lijkt het alsof we allemaal verschillende merken in ons boodschappenmandje hebben 

liggen, bij nader onderzoek blijkt dat al deze merken in bezit zijn van een aantal zeer grote, internationaal opererende 

bedrijven. Deze bedrijven hebben inmiddels een groot vermogen, veel macht en hebben invloed op politieke 



beslissingen in bijna alle landen ter wereld. Ook de politiek in Den Haag is niet gevrijwaard van de invloed van deze grote

ondernemingen. Vaak is er weinig controle over het doen en laten van deze zogenaamde “multinationals” en de 

meesten gebruiken genetisch gemodificeerde gewassen of organismen, of zetten pesticiden in. De praktijken die deze 

ondernemingen erop na houden om hun winst en macht te vergroten hebben verstrekkende gevolgen voor mens, dier 

en milieu. Dit vinden wij een zorgwekkende ontwikkeling. 

In de afgelopen jaren wordt ons steeds duidelijker dat onze kennis over voedsel en voedselproductie en de 

mechanismen die hierin werkzaam zijn beperkt is. Daarom houden wij ons bezig met het zoeken en verzamelen van 

informatie via artikelen en documentaires. Wij willen deze kennis delen met een grotere groep geïnteresseerden en 

deze kennis gebruiken om bewuster verantwoorde keuzes te maken in wat we kopen en wat we eten. 

Om bovengenoemde ontwikkelingen aan de kaak te stellen en tegelijkertijd te bouwen aan een praktisch alternatief 

organiseert Voedlink activiteiten op verschillende terreinen: 

- publieksprogramma: verzamelen en verspreiden van informatie in de vorm van boeken, artikelen, documentaires, 

lezingen en discussies 

- voedselcoöperatie: gezamenlijk kritisch inkopen van voedsel 

- samen bouwen aan lokale veerkracht en gemeenschap 

Hieronder wordt op deze drie elementen in de activiteiten van Voedlink nader in gegaan. 

Publieksprogramma 

Voedlink organiseert een publieksprogramma waarbij kennis- en informatie-uitwisseling over voedsel gerelateerde 

thema’s, zoals groene, duurzame en eerlijke economie, centraal staan. Het programma bestaat uit het vertonen van 

documentaires, zoals bijvoorbeeld 'De wereld volgens Monsanto', en het organiseren van lezingen en discussies, zoals 

bijvoorbeeld over permacultuur en land roof ("landgrabbing") voor o.a. sojateelt. (Zie het activiteitenoverzicht voor een 

uitgebreidere beschrijving.) Hiermee wordt de onderliggende problematiek van ons huidige voedselproductiesysteem 

aangekaart en breder uitgedragen, om vervolgens mogelijk actie te ondernemen voor rechtvaardige duurzaamheid. In 

workshops kunnen deelnemers concrete "hands-on"-technieken leren over het verbouwen en bereiden van voedsel. 

Met dit inhoudelijke programma zorgt Voedlink voor een actieve uitwisseling van ideeën, informatie en kennis rondom 

voedsel en de voedselindustrie, zodat mensen elkaar stimuleren om kritische keuzes te maken met betrekking tot hun 

voedsel, milieu en leefomgeving. Onze informatieve avonden, films, lezingen, documentaires en workshops zijn voor 

iedereen toegankelijk.

Voedselcoöperatie 

Wat willen wij met de opgedane kennis doen? Die willen wij benutten om met elkaar bij onze eigen dagelijkse 

voedselaankopen andere keuzes te kunnen maken. Keuzes die goed zijn voor ons zelf (onze gezondheid en onze 

portemonnee), en die tegelijkertijd zo min mogelijk of géén nadelen of schade opleveren voor mensen elders op de 

wereld, noch voor milieu en klimaat. 

Iedereen die lid is van de voedselcoöperatie kan meedoen met deze bestellingen. Iedereen kan lid worden. Gezamenlijk 

kopen we verantwoord voedsel in bij lokale biologische boeren en tuinders (De Knotwilg, Beemster), moestuinen in 

Amsterdam West (Moestuin Landlust, Bos en Lommer), evenals bij de biologische coöperatieve groothandel De Nieuwe 

Band (Groningen). 

Bouwen aan een lokale gemeenschap 

De voko wil het recht voor iedereen op verantwoord, solidair, duurzaam, gezond, biologisch voedsel promoten. Juist 

minder bedeelden, mensen in de lage inkomenssector, zijn doorgaans gedwongen tot een bestedingspatroon in de 

allergoedkoopste supermarkten. Dat betekent meestal slecht, ongezond en geen fair-trade voedsel, producten met veel 

ongezonde suikers, koolhydraten, toegevoegde e-nummers, kant-en-klaarproducten en onvoldoende vers. Slechte 

voedingspatronen leveren ziekten, zwaktes en verslaving op. De voko wil bijdragen om een tweedeling in de 

maatschappij te voorkomen tussen meer en minder bedeelden, tussen kansrijk en kansarm, tussen een relatief kleine 

elite die bewust kan kiezen voor verantwoord voedsel en een arme kant, die uit pure armoede zo goedkoop mogelijk 

moet inkopen en geen keuze heeft. Vaak is het gebrek aan kennis over verantwoord voedsel of gebrek aan tijd om die 

kennis op te doen, domweg omdat er overleefd moet worden. Ook verbroedert / verzustert het samen over voedsel en 

voedselindustrie nadenken en samen voedsel inkopen mensen uit een wijk en betrekt het hen bij hun directe 

leefomgeving. 



D4netD4netD4netD4net 

Tot 2014 organiseerde D4net (Dromen, Denken, Durven, Doen) filmavonden, lezingen, debatten, gesprekken en andere 

soorten ontmoetingen rond thema’s die voor de toekomst van belang zijn, om zo informatie uit te wisselen, te 

verspreiden en om te werken aan strategieën en alternatieven. Over de gezamenlijke bevindingen werd gepubliceerd. 

Daarnaast stond D4net open voor nieuwe initiatieven. In het bijzonder Voedlink is uit D4net voortgekomen.

Belangrijke thema’s voor D4net waren: klimaatverandering, grondstoffen (o.a. peakoil), de daaraan verbonden 

oorlogsdreigingen, het Midden-Oosten, democratie en alternatieven

Er werd gediscussieerd over het belang van het ontwikkelen van overlevingsstrategieën, over hoe we moeten zorgen dat

we wat te bieden hebben, anders is er een grote kans dat reactionaire groepen de macht grijpen. Mensen zijn nu 

nauwelijks weerbaar, omdat ze voortdurend overvraagd worden; ook op dat vlak moeten strategieën ontwikkeld 

worden.

Veel moet veranderen, over 10-15 jaar kan het te laat zijn. De staat anticipeert hier niet op. Alles wordt gezien als een 

geïsoleerd verschijnsel. 

De dreiging dat er een groot conflict zal uitbarsten is heel reëel. Door klimaatverandering ontstaat er een gebrek aan 

water en daarmee wordt het conflict in het Midden-Oosten verscherpt. 

De hoofdlijnen die D4net in alle stukken en alle activiteiten probeerde te laten terugkomen zijn:

1. Dat we een breekijzer moeten krijgen in het idee dat vrije markt = democratie = vrijheid

2. Eveneens in het idee dat het Westers denken en de Westerse samenlevingsvorm het meest vooruitstrevend zijn voor 

de samenleving.

Door de houding van het westen wordt de échte democratie het slachtoffer. De islamitische groepen polariseren als er 

veel onrust is, alles wordt terug gebracht tot simpele kreten als “Weg Amerika” of “Weg Syrië”, de nuance valt weg. 

Israël en Amerika hebben hier profijt bij.

Het gaat erom om mensen te activeren, hen te laten nadenken over hun eigen omgeving en politieke macht te laten 

uitoefenen. D4net streefde ernaar om dingen organiseren waarbij mensen dat kunnen doen. Gelegenheid scheppen tot 

discussie, tot fantaseren, tot nadenken over waarom er andere dingen feitelijk gebeuren dan dat de mensen willen. 

Daardoor kan ideeontwikkeling over ´democratie´ ontstaan. D4net wilde positieve energie genereren zonder 

haalbaarheidseis.

Uit onderzoek is gebleken dat de meerderheid in Nederland zich weer ´gelukkig´ voelt, maar niemand ziet de kosten van 

de westerse manier van leven. Alternatieven moeten meer zijn dan doekjes tegen het bloeden.

Het grootste vraagstuk van de toekomst is: hoe is een wereld georganiseerd in nationale staten te combineren met een 

wereld waarin men zich niet beroept op nationaliteit en men meerdere identiteiten heeft. De globalisering heeft zijn 

grenzen bereikt. Maar het gaat goed fout als dingen gedefinieerd gaan worden op grond van nationalisme. Dan krijg je 

twee soorten burgers. 

Gelijke Rechten, Gelijke KansenGelijke Rechten, Gelijke KansenGelijke Rechten, Gelijke KansenGelijke Rechten, Gelijke Kansen 

Binnen Stichting Afval steunt Gelijke Rechten, Gelijke Kansen ongedocumenteerde vluchtelingen en arbeidsmigranten. 

Dit doen wij door het draaien van een opvangproject voor deze doelgroep en door een wekelijks spreekuur. 

Het opvangproject beschikt over 2 woonruimten in woongroepen in een van de woonwerkpanden in Amsterdam 

waarvan één kamer voor een vaste persoon en één kamer voor een wisselende persoon telkens voor een periode van 

zes maanden. Gedurende deze zes maanden krijgen ongedocumenteerden rust en begeleiding bedoeld om te zoeken 

naar nieuw perspectief. Wekelijks bieden wij een dag waarop migranten langs kunnen komen voor hulp en advies. 

Het gaat om migranten die elders geen ondersteuning krijgen omdat andere opvangorganisaties vaak een juridisch 

perspectief als voorwaarde stellen. Onze doelgroep zijn mensen die komen uit landen met oorlog of economische 

ellende en die om een of andere reden in Nederland buiten de boot vallen (procedures afgewezen, geen familie of 

netwerk) en nergens heen kunnen. Vaak zijn het mensen die uit vreemdelingendetentie zijn ontslagen omdat ze niet 

uitgezet kunnen worden. Mensen worden dan op straat gezet zonder paspoort, geld of enige rechten. Kortom, het gaat 

om mensen die niet gelegaliseerd kunnen worden maar vaak ook niet uitgezet. Regelmatig worden hun 

ervaringsverhalen naar buiten gebracht, in de vorm van aanklachten, interviews en publicaties. 

Na de opvangperiode weten sommigen zich zelfstandig te redden, anderen weer niet of blijven deels afhankelijk van 

steun. Velen worden in de loop der jaren gelegaliseerd, anderen worden uitgezet of vertrekken vrijwillig via het 



Internationale Organisatie voor Migratie. Een deel van de ongedocumenteerden die bij het spreekuur langs komen 

hebben zich vanaf 2012 verenigd in de "We Are Here"-groep die begon met een protestkamp in Notweg/Osdorp en via 

diverse kraakpanden (vluchtkerk, -flat, -kantoor, -haven, -garage en - gebouw) hun eisen voor legalisatie kracht bij 

zetten. Wij hebben deze beweging ondersteund. Wij geven de ongedocumenteerden advies en leefgeld (ook geld om 

naar advocaten / rechtzaken te kunnen gaan, naar de tandarts te gaan, medicijnen te kopen). Financiering van het 

project geschiedt via giften van woonwerkpanden en andere particulieren. 

In 2012 is 68% van de gelden naar leefgeld gegaan (zoals eten, kleding, openbaar vervoer en andere eerste 

levensbehoeften), 7,5% naar mensen in vreemdelingendetentie (belkaarten, bezoek), 6% naar ambassades voor 

documenten (geboorteakte, identiteitsbewijs, reiskosten), 3,5% voor medische kosten (arts, tandarts), 6% bijdrage huur, 

7,5% juridische procedures (reiskosten naar advocaat, griffiekosten) en 1,5% (overige).

In 2013 is 56% naar leefgeld gegaan, 2,5% naar vreemdelingendetentie, 7% naar ambassades, 6,3% voor medische 

kosten, 5,3% bijdrage huur en 18,5% voor juridische procedures (4,4% overige). 

Met het spreekuur en opvangproject brengt Gelijke Rechten, Gelijke Kansen als onderdeel van Stichting Afval de 

verhalen van ongedocumenteerden de samenleving in en draagt bij aan hen een gezicht te geven. 

Organisatie van Stichting Afval en Voedlink 

Stichting Afval en Voedlink hebben allebei geen directie. Alles binnen Stichting Afval en  Voedlink wordt door de leden 

zelf georganiseerd. Wij zijn een een horizontale organisatie waarin leden eindverantwoordelijk zijn voor een deeltaak. 

Het bestuur van Stichting Afval heeft momenteel de volgende leden: 

Voorzitter - Wijnanda Magdalena Maria Lauriks.

Penningmeester - Marieke Karolijne van Ouwerkerk

Secretaris - Yasmina Laurence Khaldi 

Bestuursleden, deelnemers en organisatoren van Stichting Afval en van Voedlink zijn vrijwilligers en ontvangen geen 

bezoldiging.

Bezoekadres Voedlink Budapest, WG-terrein, 

Pesthuislaan nr 2-98, Amsterdam 

Postadres Voedlink 3e Kostverlorenkade 34, 1054 TS Amsterdam 

Postadres Stichting Afval 3e Kostverlorenkade 34, 1054 TS Amsterdam 

Website www.voedlink.nl 

E-mail voedlink@gmx.com 

Rekeningnummer NL83TRIO0390344877 

KvK 41201967 

Oprichtingsdatum 18-01-1982 

RSIN 0090.95.500 



Gedetailleerd activiteitenoverzicht Voedlink 2014 

Vrijdag 10 januari 2014

Aanvang 17:00 

Nieuwe jaarssoep, brainstorm werkgroepen en borrelNieuwe jaarssoep, brainstorm werkgroepen en borrelNieuwe jaarssoep, brainstorm werkgroepen en borrelNieuwe jaarssoep, brainstorm werkgroepen en borrel

- Software en bestellen. 

- Publiciteit

- Subsidie.

- Programma.

- Politieke aktie. 

- Algemene voko taken. 

Op 10 januari 2014 is iedereen uitgenodigd 

Zaterdag 1 februari 2014

Aanvang 19.30 uur

Fooddocumentaire: Bitter Seeds Bitter Seeds Bitter Seeds Bitter Seeds                                  

Over de desastreuze gevolgen van de werkwijze van multinational Monsanto op Indiase boeren. Monsanto heeft 90% 

van de OGM -culturen wereldwijd 'in handen'.

Na de film zal A SEED een korte uitleg geven over het Reclaim the seeds weekend op 2 en 3 maart en de campagne 

'Gentechfriet eet ik niet'. A SEED Europe is een actieorganisatie met Amsterdam als thuisbasis. Ze voert campagne op 

het gebied van landbouw, ecologie en rechtvaardigheid. 

De huidige focus ligt op gentech, monopolisering van zaden en voedselsoevereiniteit.

De docu Bitter Seeds: Buried in debt and struggling against the rising cost of GE seeds and the chemicals required, 

combined with failing yields and GE-created super weeds 

and resistant pests, Indian farmers have taken to suicide at a frightening rate. Over the past 16 years, a quarter-million 

of India's farmers have been driven to suicide by Monsanto's false promises and ruthless global monopolization tactics. 

It's estimated that one Indian farmer now commits suicide every 30 minutes. Most end their lives by drinking 

pesticide...

 

·  Bitter Seeds looks at the beginning of the consumer goods’ supply chain – the raw materials – shedding much-needed 

light on the crisis created by Monsanto’s genetically engineered Bt cotton 

·  Buried in debt and struggling against the rising cost of GE seeds and the chemicals required, combined with failing 

yields and GE-created super weeds and resistant pests, one Indian farmer now commits suicide every 30 minutes. One-

quarter million farmers have been driven  to suicide by Monsanto’s false promises and ruthless global monopolization 

tactics 

·  Bitter Seeds raises critical questions about the human cost of genetically modified agriculture and the future of how 

we grow our food and other essential crops.

Dinsdag 25 februari 2014

Aanvang: 17.00 uur

Stadsboerencafé met thema: Zaden en BiodiversiteitStadsboerencafé met thema: Zaden en BiodiversiteitStadsboerencafé met thema: Zaden en BiodiversiteitStadsboerencafé met thema: Zaden en Biodiversiteit    

Zaden-veredeling is voor veel amateur-tuinders een ingewikkelde materie. De zadenhandel is gericht op eenvormigheid 

van genetisch materiaal en monopolisering door grote bedrijven met gebruikmaking van patent"rechten".

Hoe kun je als ( amateur-) tuinder een bijdrage leveren aan bescherming en ontwikkeling van biodiversiteit?  

Patrick geeft een presentatie van zijn project Seedsavers NL, een nieuwe organisatie van tuinders die gezamenlijk een 

levende zaden-bank ontwikkelen en in stand houden. Activiteiten zijn o.a. zadenruil, lezingen, workshops en excursies. 

Seedsavers NL sluit aan bij een beweging die wereldwijd gaande is als reactie op snelle verarming van de biodiversiteit, 

vooral als gevolg van de grootschalige chemische landbouw. 

Donderdag 27 februari 2014

Aanvang: 20.00 uur

Vervolgbijeenkomst Voedsel Anders ConferentieVervolgbijeenkomst Voedsel Anders ConferentieVervolgbijeenkomst Voedsel Anders ConferentieVervolgbijeenkomst Voedsel Anders Conferentie        

De Voedsel Anders Conferentie vindt plaats in Wageningen op 21 en 22 februari  Om de impact van deze conferentie op

lokaal niveau te versterken organiseert Voedlink een vervolgbijeenkomst voor alle Amsterdammers die betrokken zijn 

bij lokale, duurzame, veerkrachtige en eerlijke voedselketens.

Wat zijn jouw ideeën, ervaringen, indrukken en plannen naar aanleiding van de Voedsel Anders conferentie?



We nodigen je uit om jouw energie en inspiratie te delen en uit te wisselen, vooral ook met degenen die niet in 

Wageningen waren.

Zondag 9 maart 2014

Aanvang: 20:00 uur

Sprekers: Drie vertegenwoordigers van een Colombiaanse boerenorganisatie over hun verzet tegen de zadenwetgevingDrie vertegenwoordigers van een Colombiaanse boerenorganisatie over hun verzet tegen de zadenwetgevingDrie vertegenwoordigers van een Colombiaanse boerenorganisatie over hun verzet tegen de zadenwetgevingDrie vertegenwoordigers van een Colombiaanse boerenorganisatie over hun verzet tegen de zadenwetgeving....

Drie Colombianen van de boerenorganisatie Red de Guarianes de Semillas de Vida (Netwerk van Bewakers van de 

Zaden van het Leven) zijn in maart op doorreis in Europa om uitleg te geven over de situatie in hun land en het verzet 

van de boeren tegen de zadenwetgeving en gevolgen. 

Zij toeren dan langs actieve organisaties en politiek verantwoordelijken, in Brussel langs EP-vertegenwoordigers. Zij 

spreken tevens op de zadenruilbeurs van ASEED Reclaim the Seeds te Groningen 8/9 maart.

De toer volgt op een uitnodiging van het Europees Burgerforum en de Campagne voor zadensoevereiniteit en is 

georganiseerd door Cynthia Osorio van het netwerk „Samen des Lebens“. Zij is ook de auteur van het artikel Verzet in 

Colombia tegen nieuwe zadenwetgeving – Overheid vernietigt zaaigoed van boeren, in het maandblad Archipel van het 

Europese Burgerforum 

Donderdag 13 maart 2014

Aanvang:20.00 uur 

Film: 'De strategie van de kromme komkommersDe strategie van de kromme komkommersDe strategie van de kromme komkommersDe strategie van de kromme komkommers', documentaire over een tuincoöperatie bij Freiburg, door Sylvain 

Darou en Luciano Ibarra, 2013

Die Strategie der krummen Gurken Documentaire over een tuincoöperatie bij Freiburg GartenCoop Freiburg (

http://www.gartencoop.org/tunsel/ ) brengt een succesvol model van solidaire landbouw in de praktijk. Ongeveer 260 

leden delen de verantwoordelijkheden voor een tuinderij buiten de stad en dragen gezamenlijk de kosten en risico’s 

van het bedrijf. De gehele oogst -– goed of slecht, krom en recht -– wordt over de leden verdeeld. Kenmerken van het 

project zijn een consequent biologische landbouw, seizoensproducten, 100% zaadvaste (niet-hybride) soorten, korte 

transportlijnen, een solidaire economie waarbij mensen bijdragen naar draagkracht, collectief eigendom en het 

vergroten van de kennis, vaardigheden en bewustwording van alle leden.

Deze documentaire laat je kennismaken met de motieven en werkwijze van de tuinders en andere leden van de 

coöperatie. Het toont mensen die in een tijd van economische en ecologische crisis iets opbouwen dat ingaat tegen de 

macht van de industriële landbouw en de grote voedselconcerns.

Die Strategie der krummen Gurken is een Cine Rebelde-productie http://www.cinerebelde.org/ , gemaakt door Sylvain 

Darou en Luciano Ibarra, 2013. 64 Min., Duits gesproken, Engels ondertiteld.

Vrijdag 15 maart 2014

Aanvang 20:00

Docu: The Sons of the LandThe Sons of the LandThe Sons of the LandThe Sons of the Land (Les fils de la terre, Edouard Bergeon, Frankrijk, 2012)

IDFA.nl: 

‘Boerenzoon Edouard Bergeon is filmmaker geworden, maar zijn vader Christian was naar familietraditie boer, in West-

Frankrijk. Getroffen door rampspoed en depressies pleegde Christian in 1999 zelfmoord. Jaarlijks verkiezen honderden 

Franse boeren deze ultieme uitweg. Edouard besluit de jonge Franse veeboer Sébastien Itard in de Midi-Pyrénées ruim 

een jaar van nabij te volgen. Ook zijn bestaan blijkt geen pretje, in de wurggreep van hoge rentetarieven en onredelijke 

melkprijzen. Ondertussen wordt Sébastien in de nek gehijgd door zijn veeleisende vader, die hem een slapjanus vindt 

maar niet te beroerd is in moeilijke tijden een handje te helpen, en voelt hij de zware verantwoordelijkheid voor zijn 

hoogzwangere vrouw en haar kinderen uit een eerder huwelijk. Bergeon doorsnijdt dit verhaal met de herinneringen 

aan de neergang van zijn eigen vader. Zo ontstaat een pakkend gecomponeerde parallelvertelling, opgebouwd uit de 

actuele ontwikkelingen rondom Sébastien en de door de filmmaker becommentarieerde familie dia’s en agendanotities 

uit de jaren tachtig van het boerengezin Bergeon, waar de schaduw van de fatale afloop overheen hangt. De prachtige 

beelden van het Franse platteland staan in schril contrast met de worsteling van de boerenstand. Nadat Sébastien 

ternauwernood een zelfmoordpoging heeft overleefd, gloort er toch weer enige hoop en concludeert hij: “Het leven is 

zo slecht nog niet.’

Vrijdag 22 maart 2014

Aanvang 20:00

Docu: Frontiers of Life: Agribusiness and mega-mining expansion in Northwestern ArgentinaFrontiers of Life: Agribusiness and mega-mining expansion in Northwestern ArgentinaFrontiers of Life: Agribusiness and mega-mining expansion in Northwestern ArgentinaFrontiers of Life: Agribusiness and mega-mining expansion in Northwestern Argentina    (Fronteras de vida: El avance

de los agro negocios y la mega minería en el noroeste argentino, Argentinië, 2011) 

Spaans en Engels gesproken, Engelse ondertiteling.



The conquest of the land that today is known as America has meant centuries of exploitation and theft of natural 

resources in the name of “civilization and progress,” leading to the extermination of natural and cultural diversity. The 

process continues today. In Northwestern Argentina the expansion of soy and sugar cane monocultures and mega-

mining projects causes pollution, deforestation, death and conflicts over millions of acres of land. Here, indigenous 

peoples and peasant communities resist the progress of destruction, at the frontiers of life.’ ‘La conquista del territorio 

(hoy conocido como América) significó la profundización de un modelo extractivo que bajo el nombre de civilización y 

progreso se arrogó el dominio y el exterminio de las diversidades naturales y culturales que habitaban. Ese proceso 

nunca se detuvo, con la división política y la creación de las naciones sólo se logró fragmentar el territorio y negar a los 

diversos pueblos que allí habitan. En el noroeste argentino la expansión de los monocultivos como la soja ó la caña de 

azúcar; y el avance de la mega minería provocan contaminación, desmonte, muerte y conflictos sobre millones de 

hectáreas. Allí pueblos originarios y comunidades campesinas resisten el avance de la destrucción en las fronteras de la 

vida.’ Chaya Comunicación: http://www.chayar.com.ar/ CEHLAC, Centro de Estudios Históricos para Latino América y El 

Caribe: http://cehlac-elcentro.blogspot.nl/

Vrijdag 29 maart

Aanvang 20:00

Docu: Think Global Act RuralThink Global Act RuralThink Global Act RuralThink Global Act Rural (Solutions locales pour un désordre global, Coline Serreau, Frankrijk, 2010)

‘De catastrofale onheilsscenario’s die de in het verleden geproduceerde films ons voorhouden, hebben 

ontegensprekelijk hun waarde maar het moment is aangebroken om te tonen dat er ook oplossingen zijn. 

Landbouwers, filosofen en economisten krijgen het woord en leggen uit waarom onze samenleving is vastgelopen in de 

huidige ecologische, financiële en politieke crisis. Ze gaan tevens op zoek naar nieuwe en experimentele alternatieven.’ 

Coline Serreau  http://solutionslocales.be/  

Dinsdag 9 april 2014

Aanvang 20:00

Lezing: Marc Siepman, van Gevoel Voor HumusGevoel Voor HumusGevoel Voor HumusGevoel Voor Humus

Gevoel Voor Humus zet zich in voor het herstel en behoud van de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem. Onderzoek

toont aan dat problemen zoals olieafhankelijkheid (transport, machines, kunstmest), droogtegevoeligheid, 

milieuvervuiling, natuurafbraak, woestijnvorming, erosie, klimaatverandering, voedselonzekerheid, werkloosheid, 

bepaalde ziektes en de koppeling tussen kapitalisme en de voedselvoorziening (honger door financiële crisis, gentech, 

voedselspeculatie, groeimodel, monopolisering) weggenomen kunnen worden door de bodemvruchtbaarheid terug te 

laten keren. Marc Siepman: ‘Toen ik besloot om gratis lezingen te gaan geven en zelfs gratis cursussen, wist ik meteen 

dat dit de juiste beslissing was. Niet alleen omdat ik enorm veel leuke reacties kreeg en de cursus in 4 dagen vol was 

geboekt, maar omdat ik het gevoel had dat het juist was. We moeten massaal kiezen voor een geef-economie. Hoe 

meer mensen hier aan meedoen, hoe leuker het wordt. Dat is wel anders dan het dolgedraaide kapitalisme. En het is 

geen misplaatst idealisme, het is een stap naar een mooiere wereld op alle fronten.’ Na lezing gelegenheid tot stellen 

van vragen en eventueel korte discussie. http://gevoelvoorhumus.nl/

Vrijdag 19 april 2014

Aanvang 20:00

Docu: The Trap: What Happened to Our Dream of Freedom The Trap: What Happened to Our Dream of Freedom The Trap: What Happened to Our Dream of Freedom The Trap: What Happened to Our Dream of Freedom 

Engels gesproken, Engelse ondertiteling. Integrale vertoning BBC-serie (afleveringen: ‘F**k You Buddy’, ‘The Lonely 

Robot’ en ‘We Will Force You To Be Free’), 3×1 uur, met pauze(s). 

(BBC): ‘Just how free are we? According to Adam Curtis – we’re not. In fact, he says that in an attempt to liberate us, 

Western governments have simply narrowed our choices and created a system where class and money means 

everything. In a series of three films, Curtis finds out how we got where we are today, and how our system of 

governance has led to chaos abroad. Be warned. These films may well change your life.’ 

http://www.bbc.co.uk/blogs/adamcurtis/

Vrijdag 29 augustus 2014 

Aanvang: 20:30 uur 

Film: OVERSTAG OVERSTAG OVERSTAG OVERSTAG 

Over Sicco Mansholt, boer en politicus (Louis van Gasteren en Joke Meerman, 2009, 80 min) 

Sicco Mansholt(1908-1995) was boer in de Wieringermeer, verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en sociaal 

democratisch politicus. Na de oorlog werd Mansholt minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Er werd 

hem gevraagd de voedselvoorziening weer op orde te brengen, daar bij zijn aanstelling nog voor 1 week voedsel in 

Nederland was. Met een krachtig inkoopbeleid, strakke voedseldistributie en beheersing van de prijs wist hij

de situatie te stabiliseren. 



Hij begon met de vaststelling van gegarandeerde minimumprijzen voor de belangrijkste Nederlandse 

landbouwproducten, gecombineerd met de invoering van importheffingen en vergoedingen (restituties) voor 

exportproducten. Om de productiviteit te verhogen, werd ook veel geld geïnvesteerd in onderzoek en onderwijs en 

zette hij in op schaalvergroting.  In 1958 werd Mansholt een van de commissarissen van de pas opgerichte Europese 

Commissie en werkte hij aan de modernisering van de Europese landbouw.   Kleine familieboerderijen moesten 

plaatsmaken voor grootschalige en rationeel gerunde bedrijven. In 1971 slaagde Mansholt er na nachtenlang

onderhandelen in zijn plan door de Europese raad van ministers te loodsen. Er kwam protest. Duizenden boeren 

betoogden in Brussel tegen het plan-Mansholt. Kort daarna maakte Mansholt de overstap van sociaaldemocratische 

vooruitgangsdenker naar groene radicaal. Sicco werd sterk beïnvloed door Grenzen aan de Groei, het rapport van de 

club van Rome. In dit rapport werd

voorgerekend hoe ongebreidelde economische groei zou leiden tot een wereldwijde catastrofe ergens in de 

eenentwintigste eeuw. Schaalvergroting en intensivering van de landbouw leiden tot enorme overschotten en grote 

schade aan natuur en milieu. Mansholt kreeg spijt van de invoering van de landbouwsubsidies en schaalvergroting. 

Maar zijn pogingen om deze ongedaan te maken mislukten, onder andere door verzet van de boeren die inmiddels in 

groten getale afhankelijk waren geworden van subsidie uit Brussel.  Van Gasteren leerde Mansholt eind jaren zestig 

kennen toen hij een film maakte over het beleid van de Europese Gemeenschap. Het feit dat de twee elkaar goed 

kenden komt in de film duidelijk naar voren. In de film gaat Mansholt uitvoerig in op de bedoeling van zijn Plan 

Mansholt en licht hij zijn ommezwaai naar een meer groene politiek toe.

Gesprek na afloop

Vrijdag, 26 sep 2014 

Aanvang:20:15

Lezing: Verandering van onderopVerandering van onderopVerandering van onderopVerandering van onderop  door Hein van Dongen, filosoof  

[http://ons.wg-terrein.nl/node/618]

De meeste denkers die zich met thema's als vernieuwing en verandering hebben beziggehouden, gaan uit van het 

model dat nieuwe ideeën beginnen bij 'voortrekkers' en zich vervolgens door de inspanning van leiders, bestuurders en 

(opinie-) makers onder de mensen verspreiden. Die mensen (wij) moeten de creaties van de experts vervolgens 'slikken'

of zoals dat nu heet 'consumeren'.

Het kan ook anders. Vaak blijkt dat de mensen om wie het gaat uit betrokkenheid bij hun eigen leven en dat van hun 

medemensen met slimme en humane oplossingen kunnen komen. Gaan we toe naar een tijd van grootschalige 

kleinschaligheid, waarin we anders omgaan met voeding, energie, wonen, geld en vooral: met elkaar? Door Hein van 

Dongen, filosoof, onderzoeker, docent http://heinvandongen.com/

Vrij entree, donaties welkom

Maandag 24 november 2014 

Aanvang: 20:15

Film: PERMACULTUUR IN NEDERLANDPERMACULTUUR IN NEDERLANDPERMACULTUUR IN NEDERLANDPERMACULTUUR IN NEDERLAND

Met inleiding;  regie Miquel Buckinx en Petra Biesta NL, 2008, 25’

In 25 minuten geeft de film uitleg over theorie en praktijk van permacultuur in Nederland. De oprichters en docenten 

van de Permacultuurschool Nederland geven een toelichting op de ethische principes van permacultuur: zorg voor de 

aarde, zorg voor mensen en delen van de overvloed.  Permacultuur is een ontwerpwetenschap om de menselijke 

leefomgeving te scheppen volgens de principes van natuurlijke eco-systemen, zoals een bos of een vijver. De film leid je

in vogelvlucht langs 5 thema’s: landbouw en tuinen, watermanagment en afvalzuivering, duurzame bouwmaterialen, 

duurzame energiebronnen en lokale vormen van economie.

Opgenomen in o.a. een eetbaar bos in Twello, een natuurlijk waterzuiveringssysteem in Exmora, een aardehuis in 

Zwolle en een gemeenschaps gesteund landbouwbedrijf (CSA) in Wageningen.

Vrij entree, donaties welkom. Je bent welkom om kennis te komen maken en je te informeren over onze 

voedselcoöperatie.  Voedselcoöperatie Voedlink  http://voedlink.nl/


