Een menselijke kijk op duurzame landbouw
Door hun belangrijke rol in de maatschappij voelen boerinnen en tuiniersters vaak als eerste
aan dat er zich bepaalde verschuivingen voordoen in hun sector. De vrouwen van KVLVAgra zijn dan ook steeds pioniers geweest op het vlak duurzaamheid op het platteland.
Reeds jaren geleden begonnen zij met de overstap naar ecologische productieprocessen,
zonder hierbij het belang van de economische haalbaarheid uit het oog te verliezen.
Zonder afbreuk te doen aan deze twee aspecten willen zij nu graag de focus leggen op het
menselijke en dus sociale aspect achter het concept van duurzaamheid.
De verwachtingen van beide partijen in de relatie tussen producent en consument zijn de
laatste jaren sterk geëvolueerd. De consument wilt tegenwoordig graag weten waar zijn of
haar voedsel vandaan komt terwijl de producent graag erkenning en waardering krijgt voor
de geleverde inspanningen.
KVLV-Agra was 10 jaar geleden op dit vlak al een vooruitstrevende speler door de oprichting
van het Steunpunt Hoeveproducten dat producent en consument dichter bij elkaar bracht,
een initiatief dat nog steeds wint aan populariteit.
KVLV-Agra vormt een sociaal vangnet waarbij collega’s elkaar wederzijdse solidariteit en
steun bieden waardoor competitie en concurrentie niet meer overheersend zijn.
Daarenboven zet zij mee haar schouders onder het initiatief “Boeren op een Kruispunt”, een
organisatie voor land- en tuinbouwbedrijven in moeilijke papieren.
Ten slotte moedigt KVLV-Agra bedrijfsleiders aan om na te gaan op welke manier zij reeds
handelen vanuit het menselijk perspectief. Hierbij denkt men aan gelijkheid tussen de
bedrijfspartners, veiligheid op het werk en het kiezen voor duurzame investeringen. Er wordt
hier dus rekening gehouden met het feit dat een duurzame investering niet alleen gestuurd
mag worden door economische en ecologische principes maar ook rekening moet houden
met de draagkracht en het welzijn van de ondernemers en hun gezin.
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