ALTIJD IN VOOR EEN DUURZAMERE JEUGDBEWEGING
Pluralistische scouts
De scoutsfilosofie draait rond respect voor onze planeet. Dankzij de projectoproep 'duurzame
voeding' kon deze jeugdbeweging enkele punten van haar nieuwe actieplan realiseren, met een
focus op duurzame ontwikkeling.
Elk jaar organiseert de centrale zetel van de pluralistische scouts een algemene vergadering
met een afvaardiging van de scoutsleiding. Dankzij de steun van Leefmilieu Brussel konden de
organisatoren er een maaltijd volgens de principes van een duurzame voeding opdienen. Die
financiering maakte het ook mogelijk om het personeel van de centrale zetel te sensibiliseren
via twee langetermijnprojecten. Om te beginnen is er de wekelijkse seizoenssoep. Collega's
steken dan de handen uit de mouwen en maken gezellig samen een heerlijke ketel soep voor
het hele team. Elke week staat er een nieuw duo in de keuken. Een prachtige manier om
vertrouwd te raken met duurzame voeding: een leuk moment te beleven en ieders kooktalent te
ontdekken! Tot slot voerde de hoofdzetel een 'fruitpauze' in door alle werknemers een mand
met vers fruit voor te schotelen. Zo kon iedereen extra energie opdoen!
Om deze mooie ideeën te delen, verbreidde de hoofdzetel de projectoproep onder zijn groepen.
Onzième Unité was van de partij en organiseerde een duurzaam eenheidsfeest. Het kocht vlees
en bier bij lokale producenten, bottelde wijn uit vaten en maakte zijn eigen ijsthee ...

Schillen, snijden ... en smullen!

CONTEXT
De waarden van duurzame voeding stroken beslist met die van de scouts, want 'De scouts
houdt van de natuur en beschermt ze' (de scoutswet). Anderzijds staat de milieuthematiek
centraal in het actieplan voor 2011-2014 van de pluralistische scouts. Het was dus heel
belangrijk om de personeelsleden te sensibiliseren voor de voordelen van duurzame voeding.
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METHODE ONDER DE LOEP
Het project verliep in twee fasen:
1. sensibilisering van het personeel: wekelijkse soep en fruitpauze, met verdeling van
sensibilisatiemateriaal om zoveel mogelijk mensen gemobiliseerd te krijgen (bv.:
kalender met seizoensfruit- en groenten van Leefmilieu Brussel, praktische tips om
minder vlees te eten, ...).
2. sensibilisering van alle leden van de jeugdbeweging: door integratie van duurzame
voeding in het menu van de algemene vergadering, met biologische en eerlijke
producten, een evenwichtig buffet (groenten, tarte al'djote, fruit, sap, soep, ...).
Partners (Ozfair, Ferme Nos Pilifs, Réseau IDée, …) werden in de verf gezet op
communicatiedragers, zodat elke Eenheid die het wenst een beroep op hen kan doen.
Om hun nieuwe ideeën en principes te concretiseren, ontwikkelde de scouts AgiTaTerre, een
instrument dat de leiding kan gebruiken voor de organisatie van duurzamere kampen
(waterbeheer, afvalbeheer, ...).

BALANS
Een investering in duurzame voeding veronderstelt een reeks bespiegelingen (over het milieu,
de ongelijkheden tussen noorden en zuiden, …) die moeten leiden tot plannen om op een
andere manier te consumeren, om van de jonge scoutsleden zo consom'acteurs of actieve,
solidaire en verantwoorde jongeren te maken.

HET VERVOLG
Het voortbestaan van het project spreekt voor zich omdat het kadert in de filosofie en het
actieplan van de beweging. De gesensibiliseerde leden zijn bereid om de nuttige info over te
brengen op elke lokale groep die zich in het avontuur wil storten. Want bij Onzième Unité zagen
we al dat het concept op elke schaal kan worden afgestemd (bv.: een abonnement op een
fruitmand voor de bijeenkomsten met de jongeren, een duurzame maaltijd voor een
ouderfeest, ...).
Hopend op een snelle uitbreiding van het project, worden misschien wel honderden, zo niet
duizenden personen uit alle milieus betrokken.
Tegelijkertijd biedt de tool AgiTaTerre (online beschikbaar op de website van De pluralistische
scouts: www.sgp.be/modules/wfdownloads/viewcat.php?cid=31) alle geïnteresseerde eenheden
de kans om duurzamere kampen te organiseren.

ANEKDOTE
La Onzième Unité wilde wijn uit Frankrijk invoeren. Gelukkig moest de wijnbouwer net in België
zijn voor een wijnbeurs. Hij profiteerde ervan om de scouts van wijn te voorzien. En hup, alweer
wat minder CO2 in de atmosfeer!
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Scouts et Guides Pluralistes de Belgique vzw, Hallepoortlaan 39, 1060 Sint-Gillis
Projectleider: Olivier Penasse (pedagogisch détaché)
Contact: 02 539 23 19, olivier@sgp.be
Onzième Unité, Les scouts pluralistes, Bruxelles-Sud
Projectleider: Jonathan Deschutter (adjunct-eenheidshoofd)
Contact: 0484 28 00 07, jonathan.deschutter@gmail.com
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