Hoe werkt dat, het
Voedselkollektief ?

Wil je meer weten ?

Nadat je lid bent geworden voor eenmalig € 20,=
kan je meedoen in het collectief. In het voorjaar,
zomer en najaar is er wekelijks aanbod, in de winter
om de week. Het aanbod bestaat uit groenten,
zuivel, vlees, eieren, ingemaakte producten,
plantgoed en zaden en soms verse bloemen, fruit en
noten. Net wat het seizoen te bieden heeft!

Regelmatig organiseren we een informatiebijeenkomst voor mensen die interesse hebben in
deelname aan het Voedselkollektief. De data vind je
op onze website.

De leveranciers leveren iedere week hun lijst met
aanbod in. Op zondagavond ontvangen de leden de
bestellijst via de mail. Je kunt dan tot dinsdagavond
bestellen. Op donderdagavond en vrijdagochtend
kun je de bestelling ophalen in onze ‘pop-up’ winkel
en afrekenen. Dit is mogelijk door de gezamenlijke
inspanning van de leden van het collectief.

Bezoek onze ‘pop-up’ winkel

Voor leden door leden
Alles binnen het Voedselkollektief wordt door de
leden zelf gedaan, van de bestellijst opstellen,
doorgeven aan de telers, ophalen van de
bestellingen, inrichten van de pop-up winkel tot het
uitgeven/afrekenen van de bestellingen. Daarnaast
zijn er taken op het gebied van financiën,
administratie en communicatie. Leden kunnen zelf
kiezen op welk terrein ze graag actief willen zijn.
Door de gezamenlijke inzet van leden blijven
producten betaalbaar en vormt het Voedselkollektief
een netwerk van mensen die op elkaar betrokken
zijn.
Sluit je je aan bij het collectief, en geef je op voor
een taak die je leuk lijkt om te doen !

Bezoek een informatiebijeenkomst

Kijk voor data op www.voedselkollektief.nl, of mail
naar: info@voedselkollektief.nl

Beter dan je eigen
moestuin ….
Samen actief voor je biologische
boodschappen bij boeren en telers in
de omgeving van Amersfoort.

Iedere donderdagmiddag worden de bestellingen
opgesteld in onze winkel bij De WAR. Ben je
nieuwsgierig hoe het assortiment eruit ziet? Kom
dan gerust een keertje langs op donderdagavond
tussen 17.00 en 21.00 uur; ons winkelteam zal je
graag meer vertellen over het aanbod!
De WAR, Geldersestraat 2 te Amersfoort (eerste
loods aan je linkerhand, groene roldeur)
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DAGVERS
BETAALBAAR
BIOLOGISCH
GEVARIEERD

“Het Voedselkollektief wil actief
bijdragen aan een duurzame
voedselketen”
Foto’s: Kwekerij A8 in Driebergen (voorzijde), Jersey koe van
Remeker kaas in Lunteren, Zorgboerderij Het Paradijs in
Barneveld, de Glinstertuin in De Glind.

Voordelen voor de deelnemers:

Voordelen voor de telers:

• Zeer betaalbaar biologisch eten

• Ontvangen een eerlijke prijs, hoger dan bij afzet aan

• Verse seizoensproducten
• Zonder pesticiden, kunstmest en bewaarmiddelen
geproduceerd

de groothandel
• Kunnen ook kleine hoeveelheden, afwijkende vormen
en formaten kwijt

• Uit de eigen regio

• Hebben korte lijn naar zijn/haar consument

• Zonder verpakkingsmaterialen

• Afzet ook door kleine telers en zorgboerderijen

• Netwerk van ‘bewuste consumenten’

Verser dan vers

Boer en buur werken samen

Binnen een straal van 25 km van Amersfoort haalt het
Voedselkollektief haar biologische producten op bij
diverse telers en boeren, groot en klein. In de ochtend
geplukt en ’s avonds al op je bord. Zonder tussenkomst
van een groothandel of winkel, waardoor er een eerlijke
prijs voor de boer en voor de leden van het collectief is.

We betrekken groenten, fruit, zuivel en vlees rechtstreeks
bij boeren en telers binnen een straal van 25 km van
Amersfoort. Door lid te zijn van het collectief draag je bij
aan de bevordering van kleinschalige biologische
landbouw. Je helpt de productie, distributie en
consumptie duurzamer te maken, zowel op ecologisch,
sociaal als economisch gebied. Het is een andere manier
van consumeren, door meer de regie in eigen hand te
nemen en je niet te laten leiden door de groothandels en
winkelketens. Zo bepaal je zelf wie jouw geld krijgt en
verminder je ook nog eens je ecologische voetafdruk !

Vers en gevarieerd van het land naar eigen keus zonder
zelf een tuin te hoeven onderhouden. Maar wel samen
gezellig en actief zijn voor een andere manier van
consumeren. Je bestelt wat je wilt hebben; je hoeft geen
vaststaand pakket af te nemen.

