Sociale moestuin en volkstuinen te Sliedrecht
Van een huizenzee was jaren geleden geen sprake. Aan de binnenkant van de dijk wat stoepen
en heel veel weilanden. Bij de woningen een groentetuintje. Het voorzag de familie van een
flink deel aan voedsel. Het overschot ging in de weck- of inmaakpot. Hoe anders is dat nu!
Gelukkig zijn er nog wel wat volkstuintjes en teelt men op de sociale moestuin gezonde
producten. Maar toch! Nou ja, lees Piet van Grietjies maar eens … ( B.L.)

Wat onderwaarepe over ete …
Liep bij jullie d’n brievebus ok host over deur aalle folders met aanbiejinge voor ete en
drinke? D’n êêne foto nog mooierder as d’n aore. Netuurlijk ben ‘k blij dà me ’t in ons land
reletief gezien goed hebbe, mor naest aalle overdaed wi ‘k deuze keer ok is wat infermaosie
d’r over kwijt. Weet u dat ’r meer as 1 meljard mense aalle daege honger lije, dat êên derde
van ’t wèreldwijd gemaokte voedsel wor verspild en dat ’r aalle jaere meer as 3 meljoen
kaainder d’n hongerdôôd staareve? Vedder schijnt ’t zô te weze dat 1 op de 6 mense ziek is in
relaosie tot ete en dat ongeveer 1,5 meljard mense op aerde overgewicht hebbe en dat
daervan ongeveer 1/3 obesitas het.
Aalle rede dus om hier is bij stil te staon. As ie dan ok nog weet dat de wèreldbevolleking per
week mè meer as 1 meljoen mense toeneemt en de landbouwgebiede de afgelôôpe 50 jaer zijn
gehalveerd, is ’t mijn wel hêêl aareg duidelijk geworre dat ’t ’n gigantische uitdaeging is om
voor aal die onderwaarepe een oplossing te vinge. Zô zal de kennis over vervoer en opslag
motte worde vergrôôt, en zal d’r meer in verbetering van de productivitaait motte worde
geïnvesteerd.

As ie ’t voorgaonde in ôôgeschouw neemt, vraeg ik me wel-is af of we daer de kommende
jaere wel toe in staot zalle weze. Laet ik me bepaareke tot een paor puntjies. Zô is ’t naer mijn
mêêning hêêl hard nôôdig dat overhaaid en bedrijfsleve êêndrachtig saomewaareke om ’t
gebruik van suikers, vlees én vette staarek te vermindere. Dà ’s goed voor ’t welbevinge van
de mense en ok ekenomisch nôôdzaokelijk. Verspilling van grondstoffe mò worre aangepakt.
’t Is toch nie te aanvaerde dat ’r deur zôôvel mense honger wor geleeje, trewijl 1/3 wor
verspild. Netuurlijk is ’t zô dat ’r op veul teraaine al ’t nôôdige wor gedaen, mor as ’t aa mijn
legt gaot daer nog een scheppie bovenop. Bewust hè ’k de waoterperblemetiek en d’n
opwaareming van de aerde nò nie genoemd, want daer zijn ok hêêle boeke over te schrijve.
Persoonlijk verwacht ik veul van ete uit een labberetorium. Dà ’s allang gêên sciencefiction
meer. Preduksie langs chemische weg lijkent ’n belangrijke bijdraoge te kanne levere aan ‘t
voedselperbleem. Denk mor aan vlees en vleesvervangende preducte, vetvervangers, aaiwitte,
geur- en smaokstoffe en gao zô mor deur. Hierbij zà ’k ’t mor laete, want aalles is veuls te
uitgebraaid en ingewikkeld om deur te neme. Lae me mor hope dat aalle lande, net as op de
klimaottop van onderlest in Perijs, ’t ok nog is êêns kanne gaon worde over d’n aanpak van ’t
voedselperbleem. Goeje fêêsdaege gewenst!
Piet van Grietjies

