
Nederland massaal aan het geitenvlees 
 
Dat bepleit duurzame chef Geert van Wersch (27). Hij maakt zich ondanks de huidige ophef 
rond q-koorts hard voor eten van meer geitenvlees. Voor de productie van geitenkaas zijn 
bokjes compleet overbodig. Als je geitenkaas of eiersalade eet, of wel zuivel drinkt is het 
belangrijk dat je ook een beetje vlees eet. Van Wersch is één van de jonge voedselstrijders 
die zich tijdens het programma #FoodforChange op het Food Film Festival zondag 18 
maart presenteren. Het festival heeft jongeren uitgenodigd die zich radicaal tegen de 
huidige productie en consumptie van voedsel keren. Met prikkelende en originele 
initiatieven tonen zijn hun passie voor verandering en voedsel. Het Food Film Festival is 
een initiatief van de Youth Food Movement (YFM). 
  
Voedsel wordt niet vaak als perspectief gekozen om de wereld te verbeteren. Tijdens 
#FoodforChange gebeurt dit wel. De sprekers tijdens #FoodforChange verrassen, verwarren en 
inspireren het publiek met een dwarse kijk op gezonder, eerlijker en lekker eten. 
  
Nieuwe generatie neemt het heft in eigen handen 
Het ideeënoffensief wordt geopend door Samuel Levie (28), oprichter van de Youth Food 
Movement Nederland. Hij zette zijn droom om in een daad en startte een voedselbeweging voor 
jongeren. Samuel vertelt deze middag hoe jonge mensen het verschil kunnen maken. Verder 
komen onder meer aan het woord: Lisette Kreischner (30) initiatiefnemer van Veggie in Pumps en 
nummer 62 in de Trouw Duurzame top 100 van 2011. Kreischner zet zich in voor de consumptie 
van zeewier, omdat het goede voedingstoffen en omega 3 oplevert. Bovendien biedt het kweken 
van zeewier op zee meer landbouwgrond. 
Sjim Hendrix (30) is autonoom kunstenaar en kok en pakt met zijn ‘Obesibar: de eetbare stad’ 
zwaarlijvigheid aan door stedelingen via stadslandbouw in contact te brengen voedselproductie. 
Jonge ondernemer Thijl Klerx (17) brengt duurzame boodschappen bij mensen thuis om de keuze 
voor goed eten te vergemakkelijken. 
 
De profielen van alle jonge voedselstrijders zijn te vinden op www.foodfilmfestival.nl. De 
voedselstrijders zijn te zien en te horen bij #FoodforChange op zondag 18 maart van 16:00-
15:45 uur tijdens het Food Film Festival in Studio/K in Amsterdam. 
 
Voedsel is de kern van onze maatschappij  
Ons huidige voedselsysteem heeft raakvlakken met vrijwel alle maatschappelijke en ecologische 
thema’s van deze tijd: economische hervormingen, milieuvraagstukken, armoede, gezondheid en 
een sterk groeiende wereldbevolking. En eigenlijk is dat altijd al zo geweest. Toch wordt er 
volgens de jonge voedselstrijders nog te weinig waarde gegeven aan voedsel en zorgt de huidige 
productie en consumptie ervan voor prangende problemen. De sprekers van #FoodforChange 
vatten deze problemen bij de hoorns. 
 
Over het Food Film Festival 
Het Food Film Festival brengt het belang van gezond, eerlijk en goed eten onder de aandacht, 
stelt actuele voedselvraagstukken aan de kaak en brengt de liefde voor eten over. Voor meer 
informatie en het volledige festivalprogramma zie: www.foodfilmfestival.nl. Kaarten zijn vanaf 
maandag 27 februari online verkrijgbaar.  
 
De Youth Food Movement  
De Youth Food Movement (YFM) is een jongerennetwerk dat kennis verspreidt en actie voert 
onder Nederlandse jongeren ter promotie van een good, clean & fair voedselsysteem. Dat houdt 
in dat ons voedsel in de toekomst milieuvriendelijk geproduceerd wordt, voor een eerlijke prijs 
verhandeld wordt en bovenal lekker en gezond is. Het netwerk bestaat uit jonge consumenten, 
chefs, boeren, producenten, studenten en beleidsmakers. YFM Nederland is opgericht in 2009 
gebaseerd op de principes van Slow Food en maakt onderdeel uit van de gelijknamige 
internationale beweging.  
 
Het Food Film Festival wordt mede mogelijk gemaakt door onder meer: de Rabobank, Oxfam 
Novib en foodmagazine delicious. 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
Voor interview aanvragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Renée Hendrickx, tel. (085-
8786994) of info@foodfilmfestival.nl Persmap: http://www.foodfilmfestival.nl/nl/pers.html	  


