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Morgen eten meer dan 130.000 leerlingen over heel België 
een lokaal stuk fruit 
 
Op dinsdag 15 oktober, de dag voor Wereldvoedseldag, vragen meer dan 600 Belgische 
scholen aandacht voor de impact van voeding op het klimaat. Met een eenvoudig gebaar 
tonen gemotiveerde leerkrachten en leerlingen dat lokale en seizoensgebonden voeding 
op het menu zetten mogelijk en belangrijk is. ‘Eet lokaal’ is de eerste van vijf uitdagingen 
die de scholen aangaan via de campagne GoodPlanet Challenges.  

Waarom moeten we meer lokaal en seizoensgebonden eten? 

Wat we eten bepaalt ongeveer een derde van onze totale ecologische voetafdruk. Door meer lokale en 
seizoensgebonden groenten en fruit op het menu te zetten, zorg je dus voor minder CO2-uitstoot. Er zijn 
immers geen verwarmde serres nodig en het transport blijft beperkt. 
 

Een ludieke actie die veel mensen 

bereikt  

De klimaatwetenschappers zijn duidelijker dan ooit: 
we moeten nu massaal actie ondernemen om de 
klimaatverandering te keren. Met deze campagne 
mikken de organisatoren van GoodPlanet dan ook 
op een breed publiek van leerkrachten, leerlingen en 
ouders.  
 
“Met een eenvoudige, leuke actie kunnen we veel 
mensen tegelijkertijd bereiken en sensibiliseren”, 
vertelt Céline Neef de Sainval, project manager bij 
GoodPlanet. “Gewoontes veranderen is niet 
gemakkelijk, maar stap voor stap en vooral samen 
kunnen we het tij keren. Meedoen met ‘eet lokaal’ is 
een eerste stap in de juiste richting en toont aan dat 
iedereen op haar of zijn niveau het verschil kan 
maken.” 
 
 
Foto (2018): De leerlingen van de Van Meyel-school in 
Sint-Lambrechts-Woluwe eten een lokale appel.  
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Over de campagne 
GoodPlanet Challenges, dat zijn 5 themadagen waarop leerkrachten en leerlingen met een eenvoudig gebaar  
tonen dat we met dagelijkse acties onze impact op onze planeet kunnen verminderen. Meer weten over de 

campagne? Neem een kijkje op www.goodplanetchallenges.be of de Facebookpagina.    
 

Over GoodPlanet Belgium 
GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren. Via projecten, 
campagnes en workshops verspreiden de medewerkers kennis en planten ze zaadjes voor verandering. De 
organisatie maakt de ideeën achter duurzame ontwikkeling concreet, haalbaar en aantrekkelijk. Steeds met 
een positieve blik en een hoopvolle insteek. Jaarlijks inspireren en activeren de 80 medewerkers en tientallen 
vrijwilligers meer dan 500.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België. 
 

GoodPlanet Challenges is een campagne van GoodPlanet Belgium, met steun van   

 

 

Leerlingen en leerkrachten in actie zien? 

Je bent tussen 9u en 10u15 van harte welkom in de Brusselse secundaire school Instituut Anneessens 

Funck (Groot Eiland 39 - 1000 Brussel). Op het programma: voorbereiding (9u) en degustatie (10u-

10u15) van een lokaal en seizoensgebonden aperitiefje met herfstgroenten en -dip.  

Bedankt om je aanwezigheid indien mogelijk vooraf te bevestigen. 

Contacteer ons voor reportagemogelijkheden in een school in jouw regio. 

Contact 

Ineke Eechaute, projectmedewerker GoodPlanet Challenges 

0472 19 00 90 - i.eechaute@goodplanet.be 
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