Uitnodiging voor Voedsel1000 op 19 februari a.s.
Via deze weg nodigen wij iedereen uit voor deze unieke maatschappelijke dialoog.
Op dinsdag 19 februari 2019 organiseert de provincie Noord-Brabant de allereerste Voedsel1000; een bijeenkomst voor Brabanders die samen het
Voedselbesluit gaan opstellen. Met elkaar gaan we in gesprek over de toekomst van het voedselsysteem. Mag ik jou hiervoor uitnodigen en je de uitnodiging
toesturen?
Wat is de Voedsel1000?
De Voedsel1000, afgeleid van de G1000 methodiek is een vrije plek voor Brabanders om in gesprek te gaan over het voedselsysteem in Noord-Brabant.
Inwoners, professionals en overheid komen samen om onderwerpen die zij belangrijk vinden met elkaar te bespreken. Samen proberen ze tot ideeën en
oplossingen te komen, die bij kunnen dragen aan een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem.
Waarom de Voedsel1000?
De voedselsector is een belangrijke economie en creëert veel werkgelegenheid. De huidige manier van voedsel produceren brengt ook een aantal uitdagingen
met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een veranderend klimaat? Hoe krijgen we een schonere lucht? En hoe behouden we een vruchtbare bodem?
Maar bovenal: hoe zorgen we voor lekker én gezond voedsel dat goed is voor jou, voor de dieren en voor het milieu? Een simpel antwoord is niet weggelegd
voor deze belangrijke vragen. Daarom organiseert de provincie Noord-Brabant de Voedsel1000. Tijdens de Voedsel1000 gaan Brabanders met elkaar in
gesprek over deze uitdagingen en proberen we samen tot oplossingen te komen. Deze oplossingen leggen we vast in het Voedselbesluit.
Waarbij kan ik jouw hulp gebruiken?
Om de Voedsel1000 tot een succes te maken, is het nodig dat zoveel mogelijk Brabanders deelnemen aan het gesprek. Wanneer ik je de uitnodiging mag
toesturen, wil ik je vragen om deze ook te verspreiden onder de leden van je organisatie en onder je eigen netwerk.
Meer informatie?
Is je interesse gewekt maar zou je graag wat meer informatie willen? Bekijk de website van Voedsel1000. Tevens hebben wij ook flyers en posters beschikbaar
die je kunt verspreiden onder je leden, alsmede een stukje tekst voor in een nieuwsbrief. Mocht je hier interesse in hebben, stuur me dan een e-mail.
Meld je aan voor de Voedsel1000!
Wil je deelnemen aan de Voedsel1000? Meld je hier aan.
Ik zie je graag op 19 februari 2019!
De Voedsel1000 gaat van start op dinsdag 19 februari 2019 van 14.00 -20.00 uur in het 1931 Congrescentrum in ’s-Hertogenbosch

Hartelijke groet,
Piera Fehres
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