
ACR+ en Djapo VZW nodigen u van harte uit op de
"Belgian Campaign Happening" van het

Don’t Waste Our Future-project op 25 november in Brussel.

Een jaar lang werkten jongeren en lokale besturen van over heel Europa samen om het probleem rond voedselverspilling op de kaart te zetten.
Verschillende mensen, organisaties, scholen en instanties zetten hun handtekening al onder het Don’t Waste Our Future-charter.
(www.dontwaste.eu/charter).

Op 25 november, toepasselijk tijdens de European Week of Waste Reduction (www.ewwr.eu), ontmoeten we elkaar nogmaals om het gevecht
tegen voedselverspilling en voor het recht op eten onder de aandacht te brengen. En wij willen heel graag dat u er bij bent. Want samen kunnen
we er voor zorgen dat de berg van 1,3 miljard ton voedsel die jaarlijks op de vuilnisbelt beland verkleint of misschien zelfs helemaal verdwijnt. 

Tijdens een interactieve voormiddag met lezingen en workshops willen we u de nodige inzichten verschaffen om op een constructieve manier het
gevecht tegen voedselverspilling aan te gaan. Met tips en tricks willen we u tonen dat zelfs met kleine ingrepen er al heel wat kan bereikt worden.
Ontmoet de studenten en leerkrachten die het afgelopen jaar zich 100% procent hebben ingezet voor het Don’t Waste Our Future-project en ontdek
hoe zij dit probleem hebben getackeld en nog elke dag opnieuw tackelen. 

We sluiten af met een heerlijke lunch (uiteraard bereidt met het oog op zo weinig mogelijk verspillen van voedsel en met lokale producten), maar daar
voor willen we u nog uitnodigen om tijdens een officieel moment het charter te ondertekenen. 

Als u aanwezig wil zijn op deze GRATIS inspiratie dag klik dan 

Schrijf u in voor 20/11 en kies meteen één van de volgende workshops: "Samen MOSsen we het op: Voedselverspilling tegengaan op school"
(NL), "Koken zonder restjes: voedselverliestips van VLACO" (NL), "Contre le gaspillage allimentaire àl’école" (FR), "Qu’est-ce que ma ville peut faire
contre le gaspillage allimentaire?" (FR)

WANNEER: 25/11/2016 van 9u tot 14u

WAAR: GC OP WEULE 

BELGIAN CAMPAIGN HAPPENING

Meer info vindt u op www.dontwaste.eu of mail mv@acrplus.org

SintLambertusstraat 91, 1200 SintLambrechtsWoluwe 

Op 20min van het Centraal Station via metrolijn 1 richting Stokkel 

HIER

https://goo.gl/forms/Tvpl55S16OtSi8Ml1
http://www.dontwaste.eu/charter
http://www.ewwr.eu/en/project/main-features
http://www.dontwaste.eu/

