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HEB JE INTERESSE OM SOCIAAL ACTIEF TE WORDEN MET VOEDSELOVERSCHOTTEN
MET AANDACHT VOOR JOBCREATIE IN DE SOCIALE ECONOMIE ?
KOMOSIE ORGANISEERT HIEROVER “EEN INTRODUCTIE” VOOR NIEUWE:
-

MEDEWERKERS IN DE SECTOR VAN VOEDSELOVERSCHOTTEN

-

SOCIALE (ECONOMIE) ORGANISATIES EN

-

DIENSTEN VAN LOKALE BESTUREN

WANNEER?
dinsdag 20 februari van 9u30 tot 13u
WAAR?
Vormingplus, Klokstraat 12 te Antwerpen-Berchem (gelegen op 5 min van het station!)
PRIJS? €20 incl. BTW. Inbegrepen: broodje ’s middags + het inspiratieboek
‘Voedseloverschotten en opportuniteiten voor de sociale economie’.
HOE INSCHRIJVEN?

Via deze link tegen uiterlijk 12 februari 2018.
Enkele dagen vooraf krijg je een bevestiging en een routebeschrijving.
Uw inschrijving wordt pas definitief na storting van €20 op rekeningnummer met IBAN
code: Triodos, IBAN BE85 5230 8073 5906 op naam van KOMOSIE vzw,
Uitbreidingstraat 470, 2600 Berchem met vermelding “Welkom Foodsavers + uw naam”.

(Sociaal)

aan

de

slag

gaan

met

voedseloverschotten zit duidelijk in de lift. Vele
initiatieven

zoals

Restjesfabrieken,

sociale

distributieplatformen,
restaurants,

kruideniers en voedselbedeelpunten

sociale

weten deze

sociale- en milieu meerwaarde te combineren in de
schoot

van

armoede-organisaties,

OCMW’s,

welzijns- en sociale economie organisaties. Veel
initiatieven zijn startende of nog in de pipeline. Een
heel aantal van deze actoren combineren hun
sociale activiteiten voedselverlies met (de creatie
van) jobs in de sociale economie.
Om deze expertise te verspreiden en startende medewerkers en organisaties te ondersteunen,
organiseert KOMOSIE een ‘Welkom in de sector sociaal aan de slag met voedseloverschotten’.
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WAT BIEDEN WE AAN
9u15:

Ontvangst met koffie

9u30:

Welkom, situering en kennismaking

9u45:

Voedseloverschotten, waarover hebben we het dan

10u00:

Sociaal aan de slag, wat houdt dat in

10u20:

Overzicht van soort sociale (economie en overheids) organisaties die
gebruik (kunnen) maken van voedseloverschotten

10u40:

Overzicht van initiatieven, projecten en activiteiten ondernomen met
voedseloverschotten

11u00:

Pauze

11u15:

Omkadering vanuit overheid(instanties)

11u35:

Hoe zelf aan de slag gaan?

12u00:

Ondersteuning van KOMOSIE en anderen

12u20:

Conclusies en evaluatie

12u30:

Netwerking-broodjeslunch

13u00:

Einde

MEER INFO
Meer info over de verschillende activiteiten die KOMOSIE organiseert voor
initiatieven die sociaal actief (willen) zijn rond voedseloverschotten vindt u op
www.komosie.be/voedselverlies en www.foodsavers.be
Heb je vragen, aarzel niet ons te contacteren:
Etienne Rubens
etienne.rubens@komosie.be
gsm: 0484 247 361

Caroo Torfs
caroo.torfs@komosie.be
gsm: 0473 69 37 16

KOMOSIE vzw
www.komosie.be/voedselverlies
www.foodsavers.be
tel: 03 281 03 30

Dit initiatief kadert binnen een opdracht die KOMOSIE krijgt van de Vlaamse
Minister voor Armoedebestrijding Liesbeth Homans om bestaande en startende
initiatieven die sociaal actief zijn rond voedseloverschotten te ondersteunen.
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