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Ga jij de strijd tegen
voedselverspilling
met ons aan?

Josine Westerbeek-Huitink

Voorzitter CDAV

“Duurzaamheid staat hoog 

op de agenda bij de CDA  

vrouwen. Vermindering 

van voedselverspilling  

is dit jaar ons speer-

punt. De FoodBattle is 

een prachtig initiatief 

om daadwerkelijk een 

bijdrage te leveren aan 

de vermindering van de 

voedselverspilling.  

Iedereen kan eraan 

meedoen. Niet alleen de drie 

weken van de FoodBattle,

maar hopelijk ook daarna.”

Het CDAV wil nadrukkelijk meer doen dan praten over duurzaamheid: 
we willen actief de strijd aan gaan om minder voedsel te verspillen. 
Daarom organiseert het CDAV de FoodBattle, en we willen ook jou uitdagen 
om daar aan mee te doen!

Durf jij kritisch naar je eigen 
gewoontes te kijken?
De FoodBattle zal plaatsvinden van 27 oktober tot 16 november 2014. 
Gedurende deze drie weken houd je bij hoeveel eten je weggooit en krijg je 
online professionele tips hoe je slimmer eten kunt kopen, koken en bewaren. 

Doe mee!
Daag ook je collega’s, buren, 
studiegenoten, familie en 
vrienden uit om mee te doen. 
We gaan voor minstens 20 % 
minder voedselverspilling!

Wist je 
dat we 
per persoon 
gemiddeld 50 
kilo goed, eetbaar voedsel per jaar 
weggooien?



Thérèse Boer
Restaurant De Librije

“Jonnie en ik vinden dat gerechten lekker, puur en 

eerlijk moeten zijn en bij voorkeur bereid met producten 

uit de regio. Vanzelfsprekend dienen de ingrediënten ten 

volle benut te worden. Voedselverspilling is onnodig! 

Wij dragen FoodBattle een warm hart toe. Bij ons 
geen voedselverspilling, doet u mee?”

Gerda Verburg

Ambassadeur FAO *

“Geweldig initiatief. Ons 

voedsel herontdekken.  

Waar komt het vandaan, 

wie produceert het en 
hoe? Maar vooral: Hoe 

gaan we er mee om? 
Wereldwijd wordt 33 % van 

alle voedsel verloren of 

verspild. Ook bij ons thuis. 

Een gemiddeld huishou-

den bespaart € 200,- per 

jaar als er minder voedsel 

wordt verspild.” * FAO: Food 

and Agriculture Organization

Volg ons ook online!

	www.cda.nl/cdav
  @CDAvrouwen 
 #FoodBattle

Enkele leden van het Comité van aanbeveling:

Reinier van den Berg
Weerman/oprichter Ecoland.tv

“Ik sta vierkant achter de FoodBattle. Het is een middel om mensen bewust te maken van de enorme voedselverspilling, waar vrijwel iedereen aan bijdraagt. Minder voedselverspilling is een win-win- situatie: voor de consument, maar zeker ook voor de planeet als geheel. De FoodBattle zou een perfect thema zijn voor Ecoland.tv, de zender waar ik als één van de initiatiefnemers bij betrokken ben.”

“Geweldig initiatief!”

Cees van der Knaap
Burgemeester Ede

“De FoodValley-regio waarin Ede ligt is een unieke bundeling van cultuur, bedrijvigheid, onderwijs en innovatie en kennis op het gebied van duurzaam voedsel. De FoodBattle is een mooi initiatief dat daarbij       past en ik van harte aanbeveel.”


