HET IS TIJD VOOR VERANDERING!
Het eten dat ons voedt, samenbrengt en energie geeft
is steeds vaker een sluitpost in onze besteding van
tijd en geld. We raken vervreemd van ons voedsel en
het landschap waar het vandaan komt. Realiseren we ons
nog dat de melk bij ons ontbijt afkomstig is van de
koe uit de weide waar we langs rijden? Dat bloeiende
aardappelvelden eten opleveren? En beseffen we dat
de keuzes die we als consument maken, leiden tot een
steeds schraler, saaier en stiller landschap? Waarin
weidevogels, bijen, vlinders en andere insecten met
uitsterven worden bedreigd?
HET IS TIJD VOOR VERANDERING.
De eenzijdige focus op schaalvergroting en financiële
winst is niet langer vol te houden. Als we boeren meer
ruimte willen geven om met respect voor dieren, het
landschap en biodiversiteit hun werk te doen, dan is
het zaak hen daarvoor te vergoeden. Een eerlijke prijs,
een gezonde leefomgeving en een boeiend en bloeiend
landschap hangen samen met de keuzes die wij als
consument maken.
HET IS TIJD VOOR VERANDERING.
Het is tijd dat we weer in contact komen met de
oorsprong van ons voedsel. Dat we leren waar het
vandaan komt en wie er hard voor heeft gewerkt. En
dat we snappen dat wij door de voedselkeuzes die we
maken, kunnen kiezen voor een landschap dat weer met
respect wordt bewerkt, bewandeld en bewonderd. Het is
tijd voor verandering! Het is tijd voor een keuze!
HET IS TIJD VOOR VOEDSEL VAN DICHTBIJ.

Kies voor eten uit de regio
Kies voor de boeren en het landschap in Zuid-Holland
Kies voor de kortste weg naar een gezonde voedselketen

Onze strijdwaarden
1)	
Voedsel van dichtbij
Ons voedsel wordt zoveel mogelijk duurzaam
geproduceerd in Zuid-Holland. Eten uit eigen streek,
uit het seizoen en rechtstreeks van de boer is beter
voor het milieu want leidt tot minder vervoer en
verbruik van fossiele brandstoffen.
2)	
Verbouwd met respect voor het landschap
Onze boeren verbouwen hun land met oog voor de
natuur. Ze zetten zich in voor een zo groot mogelijke
biodiversiteit en werken met elkaar
aan een transitie van de landbouw.
3)	
Een eerlijke prijs voor de boer
Onze boeren ontvangen een eerlijke prijs voor
hun werk dankzij een korte keten tussen boer en
consument. Die prijs gaat nu vaak een paar keer over
de kop in de lange keten tussen boer, tussenhandelaar
en consument.
4)	
Transparant over herkomst en kwaliteit
Wij zijn altijd transparant over waar het voedsel
vandaan komt. Zo dragen we bij aan de bewustwording
dat consumenten met hun koopgedrag invloed hebben
op het landschap uit hun regio, en op de prijs en
kwaliteit van het voedsel dat ze eten.
5)	
Sterk door samenwerking
Wij geloven in de kracht van de community. In het
effect van consumenten die bewuste keuzes maken. In
de positieve invloed van boeren op het landschap. In
de samenhang en samenwerking tussen mens en natuur.
6)	
Verandering door doen!
Aan de slag, beginnen, aanpakken. Niet de
gemakkelijkste weg, wel de beste. Niet praten over
een ander voedselsysteem, maar door onze aankopen en
daden die verandering echt in gang zetten.

