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De voorbije tien jaar zijn we 
sociaal en ecologisch bewuster 
geworden. Supermarkten 
zoeken producten die daarbij 
passen. Zoals een soepke.
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BRUSSEL  I   ‘Soep  gemaakt?’  De

collega’s  hebben  het  geroken:  de
keuken van EnVie bezoek  je niet
zonder dat de geur zich in je kleren
nestelt. En zonder dat het verhaal
erachter zich in je hoofd vasthaakt,
dat ook. Want het recept van deze
soep uit Anderlecht is toch net iets
minder doorsnee dan dat van veel
andere supermarktproducten.

De soep van deze sociale onder
neming  koppelt  het  lekkere  aan
het  nuttige:  voedselverspilling
tegengaan door afgekeurde groen
ten van de veiling te verwerken én
een springplank bieden aan lang
durig werklozen en ze terug naar
de arbeidsmarkt begeleiden. Het is
een engagement waar supermark
ten de voorbije jaren gevoelig voor
geworden  zijn.  Omdat  de  consu
ment  er  meer  belang  aan  hecht
maar ook omdat retailers een en
gagement  ondertekenden  binnen
de  ‘Ketenroadmap  Voedselverlie
zen’. Tussen 2015 en 2020 willen ze
de  voedselverliezen  in  de  keten
verminderen met 15 procent.

EnVie is daarvan een zichtbaar
voorbeeld  in  de  winkelrekken,
maar  de  meeste  voeding  wordt
achter de  schermen weggeschon
ken, vooral aan de Voedselbanken.
‘Tegenover 2015 schenkt de sector
drie keer zoveel voedsel weg’, zegt
Hans Cardyn van Comeos, de ver
tegenwoordiger van de handel en
diensten  in  België.  De  retail
schonk in 2015 een equivalent van
6,5  miljoen  maaltijden,  in  2018
was dat al 20 miljoen maaltijden.
Voeding  die  niet  meer  geconsu
meerd  mag  worden,  wordt  ver
brand (minder dan 10 procent), tot

dierenvoeding  verwerkt  (bijna
10 procent)  en  het  meeste  wordt
vergist (75 procent).

Een kist tomaten
Elke ochtend om 7 uur gaan in

een  raamloos  atelier  aan de  ach
terkant  van  de  Abattoirsite  in
Anderlecht  de  lichten  aan.  Juan
Sarda (54) doet de poort van EnVie
open  en  haalt  de  groenten  van
REO Veiling binnen. Op het einde
van zijn shift zal hij, samen met zes
medewerkers,  750  liter  soep
gekookt hebben. Eenmaal de dui
zend  flessen  manueel  geëtiket
teerd  zijn,  kunnen  ze  naar  de
supermarkten van Okay en veertig
filialen van Colruyt.

De vrouw achter de  soep heet
Naomi Smith en ze heeft er het eer
ste  jaar  EnVie  op  zitten.  ‘Deze
maand  laten  we  voor  het  eerst
twee mensen doorstromen naar de
reguliere  arbeidsmarkt’,  zegt
Smith.  ‘Toch spannend. Want we
werken dan wel samen met Rand
stad Group, we hebben geen soci
aal werkers in huis. Veel van onze
mensen  zijn  erg  kwetsbaar.  We
hopen dat we voor hen een verschil
kunnen betekenen, via een veilige

‘Lokale retailers 
willen sociale 
impact. Dus 
werken ze samen 
met sociale 
ondernemingen’
NIKOLAY DENTCHEV 
Professor sociaal ondernemen VUB 

DE STRIJD TEGEN VOEDSELVERSPILLING

Een kom soep
met idealen
(maar zonder balletjes)

REO Veiling  levert de  ‘verloren’ groenten, zoals tomaten. Die worden                         verwerkt tot soep  in het atelier van EnVie  in Anderlecht.   

 UW KAR GEKEERD Bataat, snackgroenten, avocado: steeds meer 
consumenten keren hun winkelkar richting gezond, 
duurzaam en  lokaal. En de sector keert mee. Elke vrijdag 

De correspondenten

DE STANDAARD
VRIJDAG 3 MEI 2019  15  

structuur,  professionele  vorming
en natuurlijk een luisterend oor.’

Niet  alleen  voor  de  keuken
werkers, ook voor Smith zelf was
het voorbije  jaar een  intens  leer
traject.  ‘Hier waren alleen beton
nen muren’, wijst ze naar de nu vol
ledig  ingerichte  werkplek.  Op  de
vraag  of  supermarkten  via  een
product  als  EnViesoep  niet  aan
greenwashing  doen,  zich  maat
schappelijk  verantwoorder  voor
doen dan ze in werkelijkheid zijn,
schudt ze het hoofd. ‘Het engage
ment van onze vier partners gaat
verder dan een kist tomaten leve
ren. Colruyt regelde de aannemers
voor de verbouwing. McCain hielp
bij  de  onderhandelingen  en  de
productielijn.  Ze  zetten  mee  hun
schouders  onder  de  marktstudie,
de kwaliteitsbewaking, tot zelfs de
boekhouding.  Dit  is  een  engage
ment voor iedereen.’

Het laatste pakje
Dat  laatste  verbaast  Nikolay

Dentchev niet. Hij is leerstoelhou
der  sociaal  ondernemen  aan  de
VUB. ‘Bij multinationals zie je het
minder,  maar  zeker  lokale  retai
lers  willen  sociale  impact.  Dus
werken ze samen met sociale on
dernemingen, op voorwaarde dat
de verhouding prijskwaliteit van
het  product  goed  zit,  de  onder
neming professioneel is en het gro
tere bereik aan kan.’

Zowel  professor  Dentchev  als
Philippe Weiler, hoofd duurzaam
heid  bij  Lidl,  plaatst  echter  een
kanttekening:  dat  nog  altijd  een
minderheid van de klanten bereid
is voor dit engagement iets meer te
betalen.  ‘Koopgedrag  bijsturen  is
moeilijk’, zegt Weiler. ‘Zo blijven de
mensen  bijvoorbeeld  de  produc
ten  achteraan  het  rayon  nemen,
waardoor die vooraan slecht wor
den. Men verwacht terecht dat we
als  retailers  iets  aan  voedsel
verspilling  doen,  ook  al  zijn  wij
goed  voor  slechts  5  procent  en
huishoudens voor 40 procent van
de  voedselverspilling.  We  willen
daarom  het  voorbeeld  geven:  we
willen een reductie van 25 procent
tegen 2020. En we gaan voor acties
zoals ‘1 + 1 later’, zodat je het gratis
product later kunt ophalen.’ Tenzij
u er soep van wil maken, uiteraard.

REO Veiling  levert de  ‘verloren’ groenten, zoals tomaten. Die worden                         verwerkt tot soep  in het atelier van EnVie  in Anderlecht.   

kijkt Sarah Vankersschaever  in uw winkelkar en gaat 
op zoek naar het verhaal of de kwestie achter een 
product. Aflevering 6: Sociale soep.

Hebt u een vraag over voeding? 
Mail ze naar Sarah.Vankersschaever@standaard.be. 
U vindt het antwoord elke woensdag 
op dS Online en  in dS Avond.

BLIKVANGER 
Jeroen Vereecke (47) wil plastic flessen de wereld uit 

Dromen van winkels zonder drankflessen
BRUSSEL  I   We worstelen met flessen.

Letterlijk, als we in de supermarkt de 
liters water en frisdrank met een mini
mum aan elegantie op de winkelkar 
proberen te tillen. Maar ook figuurlijk, 
als samenleving: vorige week besliste 
de Vlaamse Overheid, in samenspraak 
met afvalmaatschappij Ovam, dat van
af volgend jaar op evenementen geen 
plaats meer is voor wegwerpbekers, 
blikjes en petflessen (DS 2728 april). 
Weg met de wegwerpmaatschappij.

Zo denkt Jeroen Vereecke, de orga
nisator van het Gentse muziekfestival 
Boomtown, er al langer over. Vereecke 
is een van de twintig sociale onderne
mers die geselecteerd werden voor de 
internationale wedstrijd, Chivas Ven
ture. Volgende donderdag weten we of 
zijn tapinstallatie ‘Robinetto’ kans 
maakt op een deel van de prijzenpot 
van 1 miljoen dollar. ‘Een jaar geleden 
richtten we de sociale coöperatie De 
Leiding op’, vertelt hij. ‘We ontwikkel

den Robinetto, een tapinstallatie die 
het mogelijk moet maken om water en 
frisdrank te tappen met kwalitatief lei
dingwater. De tap kan dan ingezet 
worden op festivals, in de horeca of in 
bedrijven en scholen ’

Later wil Vereecke ook een keuken
versie ontwikkelen. ‘We vinden het 
normaal om een vaatwasser van 800 
euro te kopen en een koelkast van 
1.000 euro. Ik ben ervan overtuigd dat 
er een tijd komt dat het normaal is om 
een watertap te hebben in de keuken. 
Maar ik ben een optimistische believer,
natuurlijk.’

Spuitwatersnob
Het lijkt eenvoudig om op festivals

een leiding aan te sluiten op een voor
raad geconcentreerde sappen en ver
volgens drankjes te tappen, maar dat 
is het niet. ‘Vorige zomer stonden we 
voor het eerst op twintig festivals en 
evenementen’, vertelt Vereecke. ‘Dat 

was midden in de hittegolf. De water
leidingen waren soms kilometers lang, 
dus die lagen mooi op te warmen in 
de zon. Het water dat de koeling van 
de tapinstallaties binnenkwam, haalde 
temperaturen van veertig graden. Daar 
sta je dan, als frisse startup.’ 

Om de Robinetto morgen thuis te 
installeren, moet je voorlopig ‘echt wel 
een spuitwatersnob zijn’, geeft Vereec
ke toe. ‘Ons kleinste toestel kost ruim 
1.000 euro. Dan is Sodastream (het toe
stel van een Israëlisch frisdrankenbe
drijf, red) helaas goedkoper. We hopen 
dat mensen vooral geïnspireerd wor
den door de Robinetto. Daarom begin
nen we ons verhaal ook op festivals en 
in de horeca: je bereikt er veel mensen 
mee, waardoor je in één klap een grote 
impact kunt hebben.’ 

Niet zeuren 
Waardoor hij geïnspireerd werd? 

‘Door wat ik tijdens en na de Gentse 
Feesten zag rondslingeren: vrachtwa
gens vol afval. Ik besefte dat sorteren 
wel oké is, maar niet genoeg. We moe
ten stoppen met zeuren dat mensen 
hun bekers en flessen niet op de grond 
mogen gooien, we moeten dat afval ge
woon niet meer aanbieden. Het is on
nozel om fossiele grondstoffen te ver
spillen aan een object dat je een mi
nuut gebruikt en dan weggooit. Het
zelfde geldt voor het verpakken van 
water. Je hebt geen vrachtwagens no
dig om aan kwalitatief water te gera
ken en je hoeft er niet met de wagen 
om te rijden naar de supermarkt, want 
in België komt het tot in je keuken via 
de zwaartekracht. Wat een luxe.’ (vsa)

Jeroen Vereecke en zijn duurzame 
tapinstallatie Robinetto.  ©  Fred  Debrock 

‘Je hoeft niet met de 
auto naar de super
markt om aan goed 
water te geraken. In 
België komt dat tot 
in je keuken via de 
zwaartekracht. Luxe’
JEROEN VEREECKE


