
ACTIEFICHE 6:
KOOKPUNT BEREIKT!

Actiesuggesties Landbouw, Voedsel & Klimaat 
Individuele acties, collectieve en Wereldwinkel-op-School-acties, politieke acties! Het is hoog tijd om op alle 
niveaus daadkrachtig kleur te bekennen. 
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1. Makkelijk zat! 

• Ik fiets naar school en motiveer mijn 
vrienden hetzelfde te doen. 

• Geen aluminiumfolie meer voor mij, lang 
leve de lunchbox. 

• Geen plastic flessen meer, vanaf nu 
gebruik ik steeds dezelfde fles. 

• Ik pleit voor een warmetruienweek 
op school, zodat de verwarming een 
weekje vroeger afgezet kan worden. 

2. Goed bezig!

• Ik word compostmeester op school. 
• Ik organiseer een kraantjeswaterweek voor de 

hele school. 
• We motiveren onze school om deel te nemen 

aan de volgende nationale klimaatactie. 
• We motiveren onze leerkracht om met de klas 

naar het inleefatelier Bolivia van Oxfam België in 
Brussel te gaan. 

• Ik stel een week van de lokale kruidenier voor 
aan mijn klas en/of mijn familie!

https://www.oxfamsol.be/nl/inleefateliers


3. We gaan er voor! 

• We maken soep van seizoensgroenten en geven iedereen die een regendansje doet een gratis 
(afwasbare…) beker soep. Je kan ook een kleine bijdrage vragen die je investeert in een lokaal of 
eigen klimaatprojectje.   

• We motiveren de directie om Donderdag Veggiedag op school te introduceren.  

• We vragen de directie om meer lokale, biologische en fairtradeproducten te integreren in het voe-
dings- en drankenaanbod op school. GoodFood@School weet er alles over.  

• We vragen de directie om hulp zodat de Wereldwinkel op School met regelmaat fruit van lokale 
boeren kan aanbieden. 

4. Filmpjes 

• Steeds meer Centraal-Amerikanen die naar de VS migreren, geven als reden de gevolgen van de 
klimaatverandering aan. De combinatie van extreme droogte en overvloedige regen doet oogsten 
mislukken en dat veroorzaakt armoede en voedselonzekerheid. Voor velen is blijven geen optie 
meer.  
De klimaatverandering veroorzaakt meer plagen in de koffie VRT NWS 2022 (ES/NL ondert. 02:08) 
Meer info over klimaatverandering in Centraal-Amerika.  

• In het voorjaar van 2021 interviewden leden van EFTA (European Fairt Trade Association) vele 
vertegenwoordigers van landbouwersverenigingen in het globale zuiden. Bekijk hier hun getuigenissen over 
de klimaatuitdaging.

https://www.evavzw.be/donderdag-veggiedag
https://www.goodfoodatschool.be/nl/goodfoodschool-toolkit/actiefiches
https://www.youtube.com/watch?v=6oXgJF7lAwc
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/02/centraal-amerika-klimaatverandering/
https://youtu.be/dcftYXi_meE


Achtergrondinfo

Heeft mijn voedsel impact op het klimaat? Ziedaar een vraag die je misschien liever wil vermijden, vooral als je in een 
fastfoodrestaurant zit, als je in de winkel een pot Nutella kruist, of als je midden in de winter wordt aangekeken door 
een potje rode aardbeien. En toch praten we er steeds meer over. Inderdaad, fair, biologisch, lokaal, seizoensgebonden 
en afvalarm eten, dat is beter voor je gezondheid en die van de planeet. Onze voeding en de manier waarop het wordt 
geproduceerd heeft een grote impact op de klimaatverandering. 

Temperatuurstijging als gevolg van de toename van broeikasgassen in de atmosfeer ligt aan de basis van extreme 
klimatologische gebeurtenissen: hittegolven, droogtes en branden, stortregens en stormen, overstromingen en het 
zakken van het grondwaterpeil. Ondertussen is de klimaatverandering geen ver-van-ons-bed-show meer. De zomer van 
2021 drukte ons met de neus op de feiten!  

Intensieve landbouw draagt flink bij aan de klimaatverandering. 
Een kwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is 
te wijten aan landbouw- en veeteeltpraktijken die bovendien 
75% van de zoetwaterbronnen van de planeet verbruiken. 
Intensieve landbouw vereist land voor vee dat ongebreidelde 
ontbossing veroorzaakt. Bovendien gebruikt de intensieve 
veehouderij sojabonen voor het voeden van de dieren, en dat 
komt voornamelijk uit Zuid-Amerika. Het gaat over enorme 
sojaplantages, monoculturen die ten koste gaan van menselijke 
voedselgewassen, de biodiversiteit en de kwaliteit van de bodem. 
En wie import zegt, zegt CO2-uitstoot gekoppeld aan transport. Om 
nog maar te zwijgen over het gebruik van stikstof die via mest in 
de atmosfeer terechtkomt.  

Terwijl intensieve landbouw een van de oorzaken van klimaatverandering is, zijn de eerste slachtoffers de vrouwen en 
mannen die van het land leven. Dat is een groot onrecht. De impact is groter in het Zuiden, wat des te alarmerender is 
aangezien 60% van de bevolking er leeft van de landbouw. Bovendien is de historische bijdrage aan de klimaatopwarming 
van het globale Zuiden vele malen kleiner dan deze van het globale Noorden, en heeft het veel minder middelen om het tij 
te keren. 

Lees ook :  
• Hoe Fairtrade en het Klimaat elkaar kunnen versterken
• Impact op de Landbouw 
• Gebruik wat op je bord ligt als wapen tegen de klimaatcrisis
• Eten in tijden van klimaatcrisis

https://klimaat.be/klimaatverandering/gevolgen/landbouw
https://www.mo.be/zeronaut/gebruik-wat-op-je-bord-ligt-als-wapen-tegen-de-klimaatcrisis
https://www.oxfamwereldwinkels.be/nieuws/eten-in-tijden-van-klimaatcrisis/
https://www.oxfamwereldwinkels.be/campagne/hoe-fair-trade-en-het-klimaat-elkaar-kunnen-versterken/#:~:text=Samen%20met%20onze%20wereldwijde%2C%20lokale,de%20gevolgen%20van%20de%20klimaatverandering

