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INSPIRATIE WORKSHOP

Jong Leren Eten (JLE) Limburg heeft speciaal voor jullie een inspiratie
workshop ontwikkeld waar jullie gebruik van kunnen maken.
Deze bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en vindt plaats op jullie eigen locatie.
Een van onze docenten leert jullie hoe je op een eenvoudige manier eten kunt
laten groeien. Voelen, ruiken en proeven staan daarbij centraal. Daarna hebben
jullie diverse tools in handen om met enthousiasme deze opgedane kennis over
te dragen aan kinderen of andere collega’s waar jullie mee werken.

Voor wie is deze workshop bedoeld:
Voor pedagogische medewerkers, voor leraren basis-, voortgezet onderwijs en mbo’s,
professionals uit het onderwijs en kinderopvang en organisaties die scholieren
willen betrekken bij Jong Leren Eten.
Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:
• Waarom Jong Leren Eten?
• Goed voor jezelf en goed voor de aarde.
• Waarom is voedsel vers geoogst uit eigen tuin goed en
brengt dit ook meer plezier met zich mee.
• Hoe is het met jullie eigen groene vingers gesteld en
die van de organisatie (Quickscan)?
• Hoe kunnen we meer voelen, ruiken en proeven?
• Hoe je op eenvoudige wijze eten kunt laten groeien.
Aanmelden kan bij de makelaars van JLE Limburg:
Truusje Diepenmaat | GGD Zuid Limburg | 06 46136416 | truus.diepenmaat@ggdzl.nl
Brechje Kolle | CNME Maastricht en regio | 06 47330926 | kolle@cnme.nl
Kijk voor meer informatie op de website: www.jonglereneten.nl

Dieuwertje Crasborn - gezondheidswetenschapper - inspireert mensen met
haar passie voor gezond en duurzaam
eten uit eigen omgeving.
meer info: www.onzeoogst.nl

Mark Franck - landschapsontwerper heeft een passie voor permacultuur, maakt
mensen graag bewust via cursussen en
ontwerpt eetbare tuinen en voedselbossen.
meer info: www.land-mark.nl

JONG LEREN ETEN

JLE wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met
informatie en activiteiten rondom voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om
gezonde én duurzame keuzes te maken.
realisatie: www.edening.nl

