"Het is met acties zoals met vlees... overdaad schaadt"
2 MAART 2017

Op Radio 1 argumenteerde voormalig Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche dat ‘Dagen zonder
voedselverspilling’ een veel betere actie zou z n dan ‘Dagen zonder vlees’. Probeer een duurzame en nuttige
gedragsverandering teweeg te brengen die niet één product en één beroepsgroep viseert, zo argumenteerde h in
het programma ‘De wereld vandaag’. De kunst is volgens Vanthemsche om iedereen mee te kr gen en inclusief te
werken rond de overconsumptie die eigen is aan onze westerse levensst l.
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Op Radio 1 argumenteerde voormalig Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche dat ‘Dagen zonder voedselverspilling’ een veel
betere actie zou z n dan ‘Dagen zonder vlees’. Probeer een duurzame en nuttige gedragsverandering teweeg te brengen die niet
één product en één beroepsgroep viseert, zo argumenteerde h in het programma ‘De wereld vandaag’. De kunst is volgens
Vanthemsche om iedereen mee te kr gen en inclusief te werken rond de overconsumptie die eigen is aan onze westerse levensst l.
De vroegere baas van de Boerenbond, nu onafhankel k bemiddelaar in het politiek dossier van het onverdoofd slachten, gelooft
dat een campagne als ‘Dagen zonder voedselverspilling’ de hele bevolking zou kunnen verenigen. “We gooien een vierde van al
het voedsel dat we kopen in de winkel weer weg. Dat is een gigantische afvalberg van voedsel dat goed gemaakt is. Een actie die
focust op onze overconsumptie en onze ‘way of life’ zou veel beter z n in plaats van één product zoals vlees of ook alcohol te
viseren”, stelt Piet Vanthemsche. Acties zoals ‘Dagen Zonder Vlees’ vindt h belerend.
“De irritatie groeit. We moeten inclusief werken en geen beroepsgroepen frustreren. Je zal maar boer of beenhouwer wezen. Je
moet niet op één product mikken. We moeten op een duurzame manier van gedrag veranderen.” Op de vraag of h een actie rond
voedselverspilling gaat trekken, antwoordt Vanthemsche dat het misschien nog beter is dat er gewoon geen nieuwe actie meer
komt: “Het is met acties zoals met vlees. Overdaad schaadt.”
In hetzelfde radioprogramma, ‘De wereld vandaag’ op Radio 1, reageerde Anne-Marie Vangeenberghe namens Boerenbond ook
op de antimelkactie van BE Vegan. Op de Gentse trams hangen posters met de niet-mis-te-verstane slogan ‘’Melk, NIET goed
voor elk!’. Aangezien de campagne vooral om dierenrechten draait, nodigt ze de Vlaming uit om zelf een k kje te nemen op
Vlaamse melkveebedr ven. “Melk is absoluut geen dieronvriendel k product. Een koe die slecht verzorgd wordt, zal geen of weinig
melk geven. Het is voor onze leden helemaal niet f n om met zo’n campagne geconfronteerd te worden omdat ze zover van de
realiteit afw kt.”
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