
Een Voedselteam is een groep mensen uit
eenzelfde buurt die samen gezonde voe-
dingsproducten rechtstreeks van de lokale
boer aankoopt Wie lid is van een Voedsel-
team, kan via de webwinkel bestellingen
plaatsen. Eén keer per week worden alle
bestellingen in een centraal depot gele-
verd, waar je ze kan afhalen. In Kortrijk zijn
er vandaag twee afhaalpunten: in het ge-
bouw van Vormingplus aan de Wandelweg
11 en in basisschool De Baai in de Baai-
straat 10.

LOKAAL WERKTERREIN
Meta Zahren is al van bij het prille begin lid
van het Kortrijkse Voedselteam, eerst alleen
als klant, maar ondertussen ook als kern lid
van afhaalpunt Vormingplus. "Wij kiezen
voor duurzaamheid, kwaliteit en gezonde
voeding'; vertelt Meta. "Wij zoeken contact
met plaatselijke landbouwers en produ-
centen, met een voorkeur voor biologische
productie Door lokaal te werken, vermij-
den we milieubelastend transport Boven-
dien steunen we op die manier de lokale
producenten en dus ook de werkgelegen-
heid. Wij bieden een heel gamma aan pro-
ducten aan: groenten en aardappelen,
fruit, zuivelproducten, wijn en vruchtensap
en droge voeding. We werken samen met
verschillende hoeves uit de streek en met
de Wereldwinkel. Voor biobrood en biolo-
gisch vlees zijn we nog op zoek naar leve-
ranciers:'

GEZONDE PRODUCTEN
"Geregeld organiseren we ook activiteiten
om de banden tussen gebruikers en produ-
centen aan te halen. Dat is belangrijk, ook
voor onze kinderen. Dan gaan we aardbeien
of appels plukken of helpen we aardappe-
len oogsten'; vervolgt Meta. "Weet je, veel
kinderen kennen puree vandaag alleen nog
uit zakjes. De link tussen het basisproduct
en wat er in ons bord komt, mogen we niet
verloren laten gaan. Ja, er is een portie ide-

121 STADSKRANT KORTRIJK

alisme mee gemoeid. Maar dat hoeft niet
per se, hoor. Veel mensen zijn lid van een
Voedselteam louter en alleen voor de ge-
zonde producten. En dat is prima. Iedereen
is welkom bij de Voedselteams. Er zijn ook
geen verplichtingen aan verbonden. Je be-
taalt wel lidgeld, maar je kiest helemaal vrij
wat, hoeveel en wanneer je bestelt Er zijn
seizoensgebonden groente- en fruitpakket-

ten, maar veel producten kan je gewoon ook
los kopen. De prijzen zijn eerlijk, zowel voor
de producent als voor de gebruikers'; aldus
nog Meta Zahren.

•• Heb je vragen over de Voedselteams in Kortrijk?

Neem dan contact op met Meta Lambert-Zahren,

0474095928 of surf naar www.voedselteams.be.
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