Branche

Waar reguliere supermarkten elkaar
letterlijk de markt uitprijzen, slaan
inéén. Vorig jaar werkten de

Winkelsafari

winkelketens eensgezind samen in

Bij de kassa krijgen kinderen een zoekkaart waarmee ze in

de 0% btw op bio-campagne. Die

de winkel op safari gaan. Tussen de schappen ontdekken

landelijke samenwerking krijgt nu

ze de wilde wereld achter Demeter producten. Altijd prijs:

een vervolg in de Demeter Weken.

een kleurplaat met stickervel. Eén hoofdprijs per winkel: een

Biodynamische boeren zijn met

goedgevulde rugzak met Demeter lekkernijen.

de speciaalzaken juist de handen

hun diervriendelijke, holistische
en innovatieve aanpak koploper
in duurzaamheid. Ze zijn verplicht
om 10% van hun areaal in te zetten

Genoeg kikkers

voor natuurontwikkeling. Hier

Neem het verhaal van Gerlof Pronk,

creëren de boeren overhoekjes,

melkveehouder op biodynamische
zorgboerderij de Naoberhoeve in
Echten. In zijn landerijen leeft de

"landelijke samenwerking
tussen speciaalzaken krijgt
vervolg in de Demeter weken"

Een ringslang
in het zuivelschap

In week 12 en 13 vinden de Demeter Weken plaats: een landelijke
campagne om de meerwaarde van biodynamische voeding kenbaar
te maken aan klanten van Odin, EkoPlaza, Natuurwinkel en alle andere
speciaalzaken. Behalve diverse aanbiedingen wordt het nieuwe motto
van Stichting Demeter – 'barstensvol leven' – tot leven gebracht met
een winkelsafari voor kinderen.
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beschermde ringslang. “Ik zie ze
een paar keer per jaar,” zegt Gerlof.
“Hij schiet als een knipoog voorbij.
Alsof hij tegen mij zegt: hé, ik ben
er nog, hoor! Zo'n waarneming is

in biodynamische voeding waar

boomhagen en bloemenstroken

het hoogtepuntje van mijn week.

met preparaten en het sluiten van

waar insecten, vogels en dieren een

Het dier vertelt mij dat zijn biotoop

de kringloop aan wordt gewerkt.

habitat vinden. Deze biodiversiteit

in orde is: dat er genoeg kikkers

“Tijdens de Demeter Weken willen

is een totaaloplossing voor de

en muizen zijn om te eten, dat

we die levendige wereld achter

huidige milieu- en klimaatcrises:

ons slootwater schoon is en dat

biodynamische voeding zichtbaar

hoe groener en levendiger het

hij ruimte heeft om te schuilen en

maken,” aldus Bert van Ruitenbeek,

landschap, hoe leefbaarder en

nestelen. Onze manier van boeren

directeur van Stichting Demeter.

veerkrachtiger de aarde. Demeter

staat dat allemaal toe. Een ringslang

“Met de aankoop van Demeter

producten zijn dan ook het 'groene

legt eieren in organisch materiaal,

producten steun je heel direct

goud' voor speciaalzaken: unieke

zoals onze potstal of composthoop.

een landbouw, die werkt met de

verhalen om de bewuste en

Bij de vertering komt warmte

kracht van de natuur en uitgaat

kritische consument aan zich

vrij waarin de eieren worden

van bodemvruchtbaarheid en

te binden.

uitgebroed. Eén keer heb ik per

biodiversiteit. En je voedt jezelf

ongeluk een nest verstoord. In een

met hoogwaardige voeding.

pak rottend stro vond ik gummi-

Duurzaamheid gaat uiteindelijk

achtige eieren. Sindsdien leggen

over herstel van verbindingen.

we oude strobalen in het landschap

Verbinding op hartsniveau met

voor extra nestgelegenheid.”

al het leven om ons heen en met
onszelf. Het is belangrijk dat we

Levenskracht

daarvoor bij de jeugd beginnen.

Het verhaal van Gerlof staat niet

Kinderen staan nog onbevangen

op zichzelf. Elk biodynamisch

open voor de verbinding met de

bedrijf wordt opgesierd met een

natuur. Met de winkelsafari willen

rijke flora en fauna, waaronder

we hen de relatie tussen wilde

vaak beschermde en zeldzame

dieren en voeding laten ontdekken.

soorten. 'Barstensvol leven' is

Zo zullen ze bij het zuivelschap een

dan ook het nieuwe motto van

ringslang tegenkomen.” «

Stichting Demeter. Daarmee
wordt niet alleen biodiversiteit
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bedoeld maar ook de levenskracht

Illustratie: Doortje Bruin

PA R T N E R M A G A Z I N E VA N O O R S P R O N G

23

