PROJECT

Beperk voedselverspilling en schenk voedseloverschotten
aan een goed doel
Met dit project wil FoodWE een elektronisch
platform uitbouwen waar landbouwers en non-profit
organisaties die actief zijn in de voedselhulp elkaar
op een makkelijke manier kunnen vinden.
Landbouwers vinden zo snel en efficiënt een koper voor hun
overschotten, organisaties van hun kant kunnen op een eenvoudige
manier overschotten inkopen.
Met het elektronisch platform speelt de organisatie in op twee
fundamentele problemen van de hedendaagse samenleving:
groeiende voedseloverschotten en voedselverspilling enerzijds
en een groeiende bevolkingsgroep die voedselhulp nodig heeft
anderzijds. Op basis van die visie besliste de vzw ook om de
opgehaalde voedseloverschotten zowel te verkopen als te schenken.
Dat het project een schot in de roos is, blijkt uit de cijfers. In 2015
(eerste projectjaar) werd 45 ton voeding ‘verwerkt’, in 2016 was
dat al 130 ton. 145 partners hebben zich al ingeschreven voor het
platform, 30 daarvan zijn actief.

VOEDSELVERSPILLING – SOCIAAL
REGIONAAL

Organisatie
Deze organisatie werkt rond de vermindering van
voedselverspilling ten voordele van het goede doel.
• Plaats : Wallonië/Brussel
• Partners : 140 partners

WWW.FOODWE.BE
Gedetailleerd dossier op aanvraag te verkrijgen
katrien.desrumaux@beplanet.be - 0486 88 97 95 (NL)
laurence.decallatay@beplanet.be - 0473 79 11 10 (FR)

U steunt een project waarin fundamentele uitdagingen van onze
samenleving aan bod komen en waarin gezorgd wordt voor een concrete
oplossing die tastbare resultaten oplevert. Dankzij een eenvoudige
elektronisch platform wordt de voedselverspilling terug gedrongen en
worden mensen die nood hebben aan voedselhulp geholpen.
De steun van BePlanet wordt aangewend voor het verder uitwerken
van hun communicatietools.
Mundo-B / Be Planet
Edinburgstraat 26
1050 Elsene
02 880 59 48 / info@beplanet.be

www.beplanet.be
We worden steeds meer geconfronteerd met de noodzaak om zorg te dragen voor onze
planeet. Gelukkig zien we ook steeds vaker sterke initiatieven die gericht zijn op het
behoud en het beschermen van onze planeet.
Om de initiatiefnemers aan te moedigen en hun voorstellen te realiseren, zamelt Be
Planet fondsen in. We spreken daarvoor zowel overheden als bedrijven en individuen
aan ; kortom iedereen die een steentje wil bijdragen aan een duurzame maatschappij !
Wenst u de projecten van Be Planet te steunen ? Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer :
BBL Vlaanderen/BE Planet - BE45 0017 8647 7389
(referentie ‘Gift Be Planet’)
De organisaties die in deze portefeuille zijn opgenomen vertrouwen op Be Planet voor elk contact betreffende de projecten. Gelieve niet te refereren aan deze organisaties, noch hun projectgegevens
te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande goedkeuring van Be Planet. Voor meer informatie kan u ons contacteren via info@beplanet.be of 02 880 59 48.

