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• Over EVA 

• Over (teveel) vlees 

• Over de mogelijke engagementen 
van scholen en interessante 
leermiddelen 
 

Inhoud 





EVA zet zich in voor de maximale 

productie en consumptie van 

plantaardige voeding, ter vervanging 

van dierlijke, om bij te dragen tot een 

mens-, dier- en milieuvriendelijke 

samenleving. 





Tien jaar 

opgericht in 2000 

Sinds 2003 kantoor in Gent, werking in VL+BXL 

sinds 2005 gesubsidieerd door de Vlaamse overheid 

2011: 10 medewerkers + vrijwilligers 

erkenningen 2009 – 2011: 



EVA informeert en sensibiliseert via: 

website op www.evavzw.be 

digitale nieuwsbrieven 

EVA Magazine: ledenblad 

gratis publicaties (flyers, vegetarische gidsen) 

vegetarisch Infocentrum te Gent 

Activiteiten: diners, kooklessen, beurzen, lezingen, 

filmvoorstellingen… 

Donderdag Veggiedag 

http://www.evavzw.be/


Lekker eten 



Positieve energie 



Creativiteit 

& humor 



“Maaike Neuville leurt vegetarische worst 
tijdens de week van de slager” 



Verleiding 



Wat is vegetarisch? 



Een statussymbool 

Bron van bepaalde 

voedingsstoffen 

Cultuur/traditie/gewoonte 

Lekker 



Dierencrisis 

Milieucrisis 

Gezondheidscrisis 

Voedselcrisis 



Duurzame voeding  
• Lokaal 

• Seizoensgebonden 

• Biologisch 

• Verpakkingsarm 

• Fair trade 

• Energie-arm koken 

• Duurzame schoonmaakproducten, bestek… 

• Verspilling tegengaan 

• Vleesvermindering 

 

 



Effect van de verschillende factoren 

Wijziging van Naar Effect in % 

Vlees Vegetarisch - 40% 

Groenten vliegtuig Groenten lokaal - 28% 

Niet-bio Bio - 15% 

Niet-seizoens Seizoens - 15% 

Groenten exotisch Groenten lokaal - 4% 

Groenten europees Groenten lokaal - 1% 



De veehouderij komt naar voren als een van de top twee of top 

drie belangrijkste oorzaken voor de belangrijkste 

milieuproblemen op elke schaal, van lokaal tot globaal.  

 

De resultaten van dit rapport suggereren dat de veehouderij een 

belangrijk aandachtspunt zou moeten zijn voor het beleid op het 

gebied van landerosie, klimaatverandering, luchtverontreiniging, 

watertekorten, watervervuiling en verlies aan biodiversiteit.  

 

Livestock’s Long Shadow, FAO 2006 

1. Milieucrisis 



 

 Veeteelt is verantwoordelijk voor 18% van de CO-uitstoot: 
 methaan (CH4) 

 lachgas (N2O) 

 CO2 



Ontbossing en 
verwoestijning 

35% 

Mest 
(lachgas) 

30% 

Fermentatie 
(methaan) 

 25% 





Wereldwijd wordt jaarlijks  

een oppervlakte zo groot als 

België ontbost voor veeteelt 





2. Voedselcrisis 







55 miljard dieren voederen om 7 miljard mensen te voeden  Om 7 miljard mensen vlees te geven, 

kweken we 55 miljard dieren.  

   Maar wat is nodig  

 om 55 miljard dieren  

   te voederen? 



76% van alle landbouwland 

of 29% van de landmassa 

van de aarde 



44% van de wereldwijde 

graanproductie 



15.000 liter water per kilogram rundvlees 



Opbrengst eiwit per hectare 

soja (162 kg) 

rijst (118 kg) 

mais (96 kg) 

andere peulen (87kg) 

tarwe (73kg) 

Bron: USDA 

FAO/WHO/UNICEF 

Protein advisory group 



Plantaardig > dierlijk 

7 tot10 kg graan per kg rundvlees 

4 tot 5.5 kg graan per kg varkensvlees 

2 tot 3 kg graan per kg kip 
 



3. Gezondheidscrisis  







 

Enorme gezondheidswinst mogelijk 

Enorme besparingen mogelijk 

 



4. Dierencrisis 





Slimme hond video 
Slimme kraai 
Slimme big 

http://www.metacafe.com/watch/84919/smart_animals/
http://www.youtube.com/watch?v=03ykewnc0oE
http://www.youtube.com/watch?v=lWFHnUn9xs4




Gisteren en vandaag 



Morgen 



Hoe voeden we de wereld in 2050? 

• 9 miljard mensen 

• 50 à 100% meer voedsel nodig 



Met volgende uitdagingen: 

- landschaarste 

- waterschaarste 

- klimaatverandering 

 

Rekening houdende met: 

- gezondheidskosten 

- bewuste consument 

 

 

 



‘t gaat om wat erin gaat en wat eruit komt 

voedselcrisis 

milieucrisis 

gezondheidscrisis 



Uitdagingen 



Uitdagingen 



De boodschap 

wie ‘minder vlees’ denkt, denkt snel ‘geen vlees’ 



een belangrijke maar moeilijke boodschap 

hertalen naar iets leuks en haalbaars 









veggie stadsplannen 



Gidsen voor horeca 













Wat kan u doen? 

• Individueel 

 

• Met het bedrijf: engagement om te streven 
naar minimaal 20% vegetarische maaltijden 
via verbetering van het aanbod en/of 
sensibilisering 



Minder vlees eten? 

Stappenplan 

 

1. Maak een voornemen (en communiceer het) 

2. Vind steun bij je huisgenoten 

3. Vind vegetarische recepten (kookboek of web) 

4. Abonneer je op de Donderdag Veggiedag nieuwsbrief via 
www.vegetarisme.be/nieuwsbrief 

5. Volg eventueel een kookles 

http://www.vegetarisme.be/nieuwsbrief










Verspreiding educatief materiaal 



• 35 stadsscholen: 11.000 

leerlingen 

 

 

• Participatie: 95% (ondanks vrije 

keuze) 

 

 

• 3000 warme maaltijden 

geleverd door 1 centrale 

cateraar  
 



1. Draagvlak creeëren 
 

2. Beslissing (directie, scholenkoepel, schepen, …) 
 

3. Informeren personeel (voordracht, workshop, 

infopakketten, werkgroep) 
 

4. Aanpassing aanbod cateraar (lekker, niet verplicht) 
 

5. Informeren van ouders 
 

6. Werken met leerlingen: stimulansen, educatief 

materiaal, (kook)workshops, campagnemateriaal, linken aan 

voeten en bestaande initiatieven op school 

Invoeren op school  



Ondersteuning door EVA 

Advies en begeleiding: aanpak, achtergronden… 

 

Materiaal: draagbare tentoonstelling, posters, stickers, 

flyers, placemats, magneten, brochures, banners, 

educatief pakket,… 

 

(Kook)workshops en lezingen: voor leerlingen, 

leerkrachten, ouders of voor de catering 



Andere ideeën 

Veggie ‘Komen Eten’ 
 

Soupbattle 
 

Meer bezig met groenten en fruit (windowfarming, 

guerilla gardening, urban farming) 

 

Lln zetten zelf campagne op (ijsbeer, standje met 

proevertjes, …) 

 

Lln berekenen zelf positieve impact en 

communiceren dit in refter 

























 































www.donderdagveggiedag.be/planeet  

http://www.donderdagveggiedag.be/planeet


 

 

 
 

St.-Pietersnieuwstraat 130 

9000 Gent 

www.evavzw.be – www.donderdagveggiedag.be 

info@evavzw.be – 09/329.68.51 

 

 

Emily De Padt 

educatief medewerker 

educatief@evavzw.be  

emily@evavzw.be 

0486/18.30.28 

 







 





 Groot gebrek aan kennis,  zowel qua theorie als praktijk 




