MINA-RAAD
Secretariaat: Dorp 1, 9830 St.-Martens-Latem
tel. 09/282 17 46 – fax. 09/282 17 31
e-mail: jana.verlinde@sint-martens-latem.be
ADVIES OVER
VEGGIE IN SINT-MARTENS-LATEM

Aan de Universiteit van Oxford berekenden klimaatonderzoekers de uitstoot aan broeikasgassen door de voeding.
Voor een ‘vleeseter’ (minstens 100 gram vlees per dag, een stuk lager dan het gemiddelde in België) is die uitstoot
bijna dubbel zo hoog als voor een vegetariër. Wat betekent dit concreet ? Als een gezin van vier personen beslist
om twee tot drie keer per week vegetarisch te eten, bespaart het evenveel CO2 als de uitstoot van hun gezinswagen.
U leest het goed: voor het klimaat helpt dit evenveel als een auto van de weg halen. Daarnaast zijn er uiteraard nog
andere redenen om het met iets minder vlees te doen. Onze planeet heeft eenvoudigweg niet voldoende
draagkracht om elke aardbewoner van een vleesrijk dieet te voorzien. En ook qua gezondheid staat vast dat het
huidige vleesverbruik echt wel te hoog ligt.
Daarom heeft de milieuraad een werkgroep “veggie” opgericht. Zij bekijken hoe het bestuur, onderwijs, horeca en
bevolking kunnen geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over vegetarisme.
Op de vergadering van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur van 20 april 2015 stelde de werkgroep het
resultaat voor. Op basis daarvan adviseert de milieuraad aan de gemeente om volgende acties uit te werken:
1. Donderdag Veggiedag op school
De Mina-raad ijvert ervoor om de jeugd te sensibiliseren door de ‘donderdag veggie-dag’ formule aan te
prijzen aan scholen die hier tot nu nog geen gebruik van maken. Uiteraard mag dat ook een andere dag zijn,
afhankelijk van het aanbod van de cateraar. De Simonnetschool doet dit al. Voor de gemeenteschool kan de
gemeente dit in haar bestek opnemen. Voor Sancta Maria en Sint Jozef wil de milieuraad dat graag
bekendmaken bij de directie en de oudercomité’s.
Er kan ook een educatief pakket aan de scholen bezorgd worden om de kinderen aan te sporen effectief te
participeren (kostprijs 30 euro per pakket)
2. veggie-kinderkookworkshop
Om vegetarisme te promoten vraagt de milieuraad om voor de scholen een veggie-kinderkookworkshop in
de klas te sponsoren bv. georganiseerd door EVA. In Gentse scholen bijvoorbeeld gebeurt dat. (kostprijs 250
euro voor een workshop in 1 klas)
3. Gemeentelijke evenementen
Op alle gemeentelijke activiteiten systematisch ook een vegetarisch aanbod aan hapjes voorzien.
4. Kermis
De werkgroep bekijkt om tijdens Latem kermis, na “Latem Zingt / Deurle Zingt” (op 23 augustus) gratis
proefhapjes aan te bieden aan iedereen die nieuwsgierig is hoe die veggie-kost nu eigenlijk smaakt. De
milieuraad vraagt aan het gemeentebestuur of zij dit kunnen subsidiëren.
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Deze kost wordt gedeeltelijk opgevangen door de winst op het buffet. Extra sponsoring van maximaal 300
euro zou de kosten volledig dekken.
Er zal ook een vegetarisch buffet op de middag zijn, tegen betaling en met inschrijving vooraf.
5. Dorpsmagazine
De milieuraad vraagt om:
- In de editie van juni een informerend artikel op te nemen met aankondiging van enkele acties.
- In elk dorpsmagazine vanaf augustus een kort, eenvoudig vegetarisch recept te publiceren om blijvend te
sensibiliseren
6. Horeca
De milieuraad wil het initiatief nemen om collectief met de Latemse/Deurlese horeca een ‘charter’ aan te
gaan met als commitment: “minstens één volwaardig vegetarisch voorgerecht en één volwaardig vegetarisch
hoofdgerecht op de kaart.”
De milieuraad vraagt aan het bestuur of zij dit principe kunnen steunen.
7. Workshop Vegetarisch Koken
Twee jaar geleden organiseerde de milieuraad reeds zo’n workshop, deze was heel snel volzet. De milieuraad
wil opnieuw zo’n workshop organiseren. Dit hoeft voor de deelnemer niet gratis te zijn.
We zouden dit doen in februari 2016, zodat we dat kunnen kaderen in de campagne ‘dagen zonder vlees’.
Het is hierbij de bedoeling om diverse bewegingen/raden/groepen te engageren en informeren om een iets
breder publiek te bereiken dan diegene die al overtuigd zijn. Een concreet voorstel moet nog uitgewerkt
worden.
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