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Week 4

Van ecologie naar economie
Deel 3 : boer zoekt loon …..

Bio groenten klein:
Prei: de lochting
Pastinaak: de lochting
Winterpostelein: de groene grond
Spruitjes: de lochting
Aardpeer: de lochting
Bio groenten groot:
Wortelen: divers
Pastinaak: de lochting
Veldsla: de lochting
Savooikool: divers
Blauwe raap: de lochting
Stoofappel reinette
Schorseneer: België
Bio groenten en fruit maxi:
Wortelen: divers
Wortelpeterselie: divers
Winterpostelein: de groene grond
Rode biet: divers
Savooikool: divers
Aardpeer: de lochting
Kiwi
Clementines
Bio groenten en fruit mini:
Wortelpeterselie: divers
Veldsla: de lochting
Spruitjes: de lochting
Rode biet: divers
Aardpeer: de lochting
Appel jonagold: België
Clementines

Bio fruit:
Kiwi
Banaan
Clementines
Sinaas moro
Aardappel Nieuw: 5 kg
5.88€
Ajuinen NIieuw: 3kg
5.31€

Een lopende campagne van Wervel verwoordt de inkomensproblematiek in de landbouw in de slagzin : boer zoekt loon!
In die slagzin staat “ loon “ niet voor wat een loon-trekkende krijgt , maar- breder-een
verloning , vergoeding , een inkomen. Boeren zijn inderdaad geen loontrekkenden.
Tenzij ze hun autonomie verliezen en loonslaaf worden. Dat wil Wervel zeker niet .
Boeren zijn zelfstandigen. Ze moeten leven van de verkoop van hun producten. Dat
zijn in economische termen, goederen. In Het kader van “ verbreding “ kan het ook om
diensten gaan, ontspanning bij hoevetoerisme, zorg op een zorgboerderij of een arbeidszorgcentrum zoals de Lochting, bijvoorbeeld .
Wat de goederen betreft zouden veel boeren al content zijn met verkopen op de
markt. “Markt “ zoals in de economie bedoeld : fictieve plaats waar vraag en aanbod
elkaar ontmoeten. Maar dan zouden er wel eerlijke, kostendekkende prijzen moeten
zijn. Die zijn er vaker niet dan wel. Dus zoeken boeren allerlei vormen van zelfverkoop,
soms van zelfverwerking. Als ze daaruit een deftig inkomen halen, is dat goed voor
hen. Maar de vraag is of dat beperkt blijft tot een kleine minderheid van pakweg een
tiende van de landbouwers, veetelers , fruittelers of tuinders. Wat de diensten betreft,
proberen boeren door te verbreden toch nog een beter inkomen bijeen te scharrelen .
Gaan we van het micro – naar macro – economische niveau over. Daar is de vraag, zowel voor goederen als voor diensten, wie ervoor betaalt. Is het de koper van een bepaald goed of dienst? Of is er een derde betaler te bedenken die dan niet alleen voor
de zichtbare goederen of dienste zou betalen, maar ook voor de verborgen diensten ?
Bijvoorbeeld, dit landschap (phaecelia -veld ), milieu effect van bio landbouw, U gratis
aangeboden door vzw Lochting!
De toekomst is aan de dromers en durvers. Met CSA, door de gemeenschap ondersteunde landbouw, zijn we al een eindje op weg : verder dan verkopen en kopen !
Artikel uit de Wervelkrant “ Verkopen met Lef” van juni 2015
Aardpeer met prei en hazelnoot
Ingrediënten: 2 pers.
300 gr aardpeer
1 prei
2 el. olijfolie
50 gr hazelnoten
kruidenzout naar smaak
Voorbereiding:
Schrob de aardperen schoon en snij ze in
plakjes. Snij de gewassen prei in ringen.
Hak de hazelnoten in een keukenmachine of vijzel.
Bereidingswijze:
Verwarm de olijfolie in een wokpan. Stoof de aardpeer en prei gaar in de olie. Voeg
de gehakte hazelnoten toe. Breng op smaak met kruidenzout.
Serveertips
Geroosterd brood.
Bron: Recepten van de Hooge kamp

