VAN VOEDSELBELEID NAAR ACTIE,
VAN ACTIE NAAR VOEDSELBELEID
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do 20 mei
10.00-11.30 uur
webinar

Hoe zorg je voor
een omgeving waarin
mensen makkelijk
gezonde en duurzame
keuzes kunnen maken
en een gezond leven
kunnen leiden? Welke
verantwoordelijkheden
en uitdagingen
hebben de overheden hierbij?

D

Op 1 december vorig jaar
heeft Wilbert van de Kamp
op zijn geheel eigen wijze
velen van jullie geïnspireerd en
aangezet tot actie tijdens de
eerste webinar Doen, als
ingrediënt! Deze nieuwe
Armoede heeft effect
webinars zijn gericht
op het maken van
op de door jullie
keuzes. Aankopen
die mensen met een
ingebrachte dilemma’s,
krappe beurs doen,
vragen en uitdagingen
worden veelal bepaald
die Wilbert in het
door aanbiedingen van
webinar niet heeft
voedselaanbieders.
kunnen behandelen.
Wat is nodig om hen
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SPECIAAL VOOR JOU!
Als bestuurder of beleidsmaker die
betrokken is bij voedselinitiatieven in
Noord-Nederland.

do 3 juni
10.00-11.30 uur
webinar

ELINE FABER
Eline, begeleider van verandering,
begeleidt de drie bijeenkomsten.
Zij zal experts aan de tand voelen
en praktische adviezen geven om
daadwerkelijk aan de slag te gaan.
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gezonde keuzes
te laten maken?

do 17 juni
10.00-11.30 uur
webinar

Kinderen die meer
weten over herkomst,
productiewijze of
bereiding van hun voedsel hebben een grotere
kans op een gezond
voedingspatroon. Hoe
zorgen we er samen
voor dat voedselonderwijs wordt
geborgd?

Tijdens haar ruim 20-jarige
loopbaan heeft ze veel
fusies, reorganisaties,
bezuinigingen en andere
veranderingen meegemaakt.
Het was telkens haar taak
om 'mensen mee te krijgen'.
Ze weet als geen ander wat
verandering met mensen doet
en wat er nodig is om verandering
te kunnen laten slagen.

AANMELDEN

Zeker zijn van een plekje? Meld je dan nu voor
één of alle drie de bijeenkomsten aan.
De link van de webinar wordt een week van tevoren
naar je opgestuurd.
www.fmf.frl/doen

Groningen

