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in de zes weken dienst hebt als marktmeester, leer je ook de andere leden steeds beter
kennen, zo bouwen we samen een gemeenschap waar ook weer andere leuke activiteiten uit voortkomen.

De Voedselwerkplaats en
Local Food Works
Voor ons gevoel staan we op een kantelmoment om weer meer regie te nemen over
ons voedselsysteem. Vanuit Ús Hôf en Ús
Iten delen we onze kennis en ervaring met
andere dorpen in De Voedselwerkplaats,
onderdeel van Netwerk Duurzame Dorpen.
Vanuit De Voedselwerkplaats hebben we de
afgelopen twee jaar in samenwerking met
de Vlaamse organisatie Voedselteams het
ICT platform Local Food Works gebouwd.
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