Food Coop
Gedeelde Weelde
in Maastricht

Onze leden
zijn de humus

In de zomer van 2014 raakten in een grote binnentuin in Maastricht tijdens een pizza-avond enkele enthousiastelingen met elkaar in gesprek. Zij
hadden onlangs Coöperatie LOCOtuinen mee opgericht, een vanuit consumenten geïnitieerde zelfoogsttuin. Dat smaakte naar meer. “Hoe zou het
zijn om samen een food coop te beginnen?” Vier
jaar later was het zo ver, in februari 2019 opende
coöperatieve winkel Gedeelde Weelde haar deuren. Mede-oprichters Christiane Gronenberg en
Luuk Rövekamp kijken terug, en vooruit.
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