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Zinderende vastengesprekken: samen aan tafel voor een sobere warme maaltijd. Een
praatgast vertelt over de impact van duurzaamheid op zijn levensstijl.
We maken ongeziene tijden mee. Het Coronavirus schudt onze wereld helemaal door
elkaar. Iedereen is op de een of andere manier zoekende hoe zich op een nieuwe manier te
organiseren.
En tegelijk zitten we middenin de vertrouwde jaarlijkse vastentijd. Veertig dagen om ons
persoonlijk terug te trekken (letterlijk nu). Maar ook ons te richten naar God. Hem te
zoeken. Hem te ontmoeten. Samen. Verbonden.
Passio2020, het vastenproject vormgegeven door de Pastorale Eenheid Onze-Lieve Vrouw
van Groeninge, kreeg dit jaar de naam 'Lof der Duurzaamheid'. Door middel van
kunstwerken en tal van activiteiten (die nu helaas niet kunnen doorgaan door Corona), wil
men in deze vastenperiode met de kerk nadenken over duurzaam leven. Tijdens de
openingsavond werd door één van de sprekers benadrukt dat elke bijdrage, hoe klein ook,
wel degelijk bijdraagt aan een duurzame wereld. Als we het samen doen, zal het juk zachter
worden en de last lichter.
Mogen wij jou een aanzet geven om dit concreet tastbaar te maken?
Stadsboerderij Kortrijk, gelegen in Heule centrum, is een burgercoöperatie die vooral
groenten en fruit van bioboeren uit onze eigen streek (dus West -en Oost-Vlaanderen)
verkoopt. Daarbij geven ze steeds een eerlijke prijs aan de
partnerboeren. Rechtvaardigheid (eerlijk loon voor de boeren die ons voedsel
telen), gezondheid (biologische verse groenten) en korte keten (producten met zo weinig
mogelijk transportuitstoot) staan hier voorop.
Door de corona crisis valt bijna 80% van de omzet van Stadsboerderij weg, dit omdat de
grootste omzet gerealiseerd wordt door fruit aan bedrijven en scholen. Dit betekent dat dit
duurzame burgerinitiatief mogelijk op korte termijn al in problemen zal komen. Saar van
Stadsboerderij zou normaal gezien ook een getuigenis komen geven op één van de
vastengesprekken van Passio2020. Gezien Stadsboerderij niet naar ons kon komen, kunnen
wij misschien eens langsgaan in hun winkel? Het is een mooie gelegenheid om binnen het
vastenproject concreet zelf mee te bouwen aan een duurzame voedseleconomie.
De openingsuren vind je via www.stadsboerderijkortrijk.be Je kan hen ook volgen op
Instagram en Facebook. Uiteraard zijn er nog tal van andere dergelijke initiatieven waar je in
deze dagen langs kan gaan om je voeding te kopen! Een overzicht vind je
op www.rechtvanbijdeboer.be of www.biomijnnatuur.be
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