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Jaarverslag 2014 
Stichting Leef op Safe Horst aan de Maas 

 
Bijdragen aan de bewustwording van overproductie en overconsumptie in het westen is onze focus. 

Want 
Onze aarde wordt overbelast. 

Werk aan de winkel. 

 

 
Afwachten tot de gevestigde orde zich bewust wordt van de noodzaak tot verandering, is geen optie. Voor 
wie echt durft na te denken, weet, dat het neoliberale systeem staat voor; steeds meer produceren met 
steeds minder mensen tegen de allerlaagste prijs, de weg die leidt tot ontwrichting en uitputting van de 
aarde en schaadt de mensen die er wonen. 
 

   
 
Als je de keten van bulkproductie van voedsel voor de diervoedselindustrie tot de laagste productprijs van 
vlees in de supermarkt kritisch tegen het licht houdt dan kom je uit bij: 
"Ontheemding inheemse volken, ontbossing, sojacriminaliteit, uitputting en vergiftiging van de aarde door 
gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen. Dat alles ver weg in Latijns Amerika aan het begin van de keten in  
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de dierlijke voedselproductie. Deze feiten onttrekken zich aan het oog van de argeloze consument en 
worden door belanghebbenden het liefst ontkend. 
 
De macht van de consument 
 

 

Eet gezonder, het dient jezelf, je portemonnee en de aarde. 
 
Inmiddels rijzen er dicht bij huis steeds meer vragen over het verdwijnen van de natuurlijke leefomgeving 
en de wijze waarop de dieren gehouden worden. 
 

 

 

 
 
Vragen als:  
Waarom stinkt het hier zo? 
En wat zielig voor de dieren die hun veel te korte leven gevangen zitten in veel te kleine onderkomens, en 
waarom lopen er steeds minder koeien in de wei, 
en wat moet er toch allemaal met al die maïs,  
en wat zijn dat voor mega grote gebouwen in het weiland, 
en hoe komt het dat het klimaat steeds grilliger wordt en de dijken hoger moeten.  

https://milieudefensie.nl/veestapel
https://milieudefensie.nl/veevoer
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Goed nieuws: Horst aan de Maas toont de ambitie Fair Trade gemeente te worden.  
 

 

Leerlingen op het Dendron College in Horst kunnen alvast eens proeven hoe Fair Trade bananen in een Fair 
Trade chocolade jasje smaken. 11-04-2014. 
 
Voor de zomervakantie nemen we Venlo deel aan: "Kantelen naar een energieke regio", Schouwburg Venlo. 
We wisselen informatie uit met de gemeente over Fair Trade. 
We onderhouden contacten met docenten die gefaciliteerd zijn om Duurzame Ontwikkeling te 
implementeren in beleidsbeslissingen op het Dendron College. 
We bezoeken de lezing over het promotieonderzoek van Dr. Sara Kruisberg met als onderwerp: "wanneer 
helpt hulp aangeboden door kleine NGO's in ontwikkelingslanden?".  
Samenvatting: zie onze website www.leefopsafehorstaandemaas.nl 
 
Voor de kerst tuigen we in het centrum van Horst een kerstboom op met onze boodschap. Een initiatief van 
Jong Nederland, Horst 
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Plannen voor 2015  
Meedenken om Horst aan de Maas op de kaart te kunnen zetten als Fair Trade gemeente en blijven zoeken 
naar aansprekende vormen op passende momenten om bij te dragen aan de bewustwording van de zo 
noodzakelijke kanteling in ons handelen. 
 
Verslag: Francine Thielen-Tonnaer 


