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Ik ben minister van landbouw in Kenia
Steeds meer bedrijven uit Europa en Azië willen
in ons land hun bedrijf zetten. Hier is immers
veel grond, er zijn minder regels dan in hun land
en de lonen van onze mensen zijn veel lager. Als
bedrijven willen betalen, zeg ik niet neen.
Onze regering heeft immers geld nodig voor
onderwijs, nieuwe wegen…
De boeren klagen dat hun grond wordt
ingenomen en dat ze meer steun willen. Ik vind
het verstandiger om bedrijven te steunen die
ons moderne technieken kunnen leren en geld
betalen. Dat helpt ons land vooruit. De boeren
kunnen nu in het bedrijf gaan werken, dus dat
is voor hen ook een goede zaak.

Ik ben de koe van de familie Osomo uit Kenia
Ik zoek gras rond het huis van mijn familie. Elke
dag heb ik veel water en gras nodig om te
kunnen leven.
Daarnaast geef ik melk en mest aan mijn familie.
Met mijn mest kunnen hun planten beter
groeien. Er is pas een boontjesbedrijf naast ons
huis gekomen. Dit bedrijf zoekt allerlei manieren
om zoveel mogelijk water bij hun boontjes te
krijgen. In mijn land regent het maar een paar
maanden per jaar, dus het water is kostbaar.
Ondertussen is de rivier vlakbij ons huis stilaan
aan het opdrogen…
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Ik ben Leo en woon in Mechelen.
Het is supergemakkelijk dat ik heel het jaar door
boontjes kan eten. Ook in mei wanneer er in
België geen boontjes groeien, liggen er boontjes
uit Afrika in mijn supermarkt.
Meestal kijk ik niet op mijn producten waar ze
vandaan komen.
Zolang ik heel het jaar door de lievelingsgroenten
van mijn vriendin kan klaarmaken, ben ik heel
tevreden.
Daarnaast zijn ze even goedkoop als de boontjes
uit België. Dus waarom zou ik ze niet kopen?

Ik ben Katrien en woon in Turnhout
Als ik ga winkelen denk ik na wat ik koop. Ik kijk
naar de herkomst van mijn voedsel en probeer
zoveel mogelijk producten te kopen die in België
of in onze buurlanden geteeld worden.
Als ik tijd heb, ga ik ook langs de boer in mijn
dorp, dan ben ik zeker dat hetgene dat ik koop
van dichtbij komt. Ik weet dat veel producten veel
water nodig hebben, zoals bv. boontjes. Als ik
dan op het nieuws zie hoeveel droogte er is in
Afrika,dan klopt het toch niet dat wij hun
kostbare water gebruiken?
Geef mij dus maar Belgische boontjes in het
seizoen dat ze bij ons groeien. In de winter eet ik
wel iets anders.
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Ik ben Aluna Osomo, ik ben boerin en woon in
Kenia.
In de buurt is er pas een groot bedrijf gekomen
die boontjes telen voor mensen in rijkere landen.
Onze grond, waar we normaalgezien groenten,
graan en maïs op telen, is voor het grootste deel
opgekocht door het bedrijf Sperzie. De regering
heeft geld voor onze grond gekregen, wij kregen
een klein deel waar we één koe van konden
kopen. De vruchtbare grond rond ons huis wordt
nu gebruikt om boontjes op te telen. Het
boontjesbedrijf heeft veel water nodig om de
boontjes te doen groeien. Dit betekent dat wij
minder water hebben voor onze koeien en
planten. Ik werk nu in het boontjesbedrijf maar
met één mager loon en zonder grond en voedsel
komen we amper rond.

Ik ben Jean-Paul, baas van het bedrijf SPERZIE
Ik heb veel bedrijven in verschillende landen. Het
loon van de arbeiders, hoeveel meststoffen en
bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, ... daar
kan ik allemaal zelf over beslissen. Ik vind het
belangrijk om veel winst te maken en mijn klanten
in België en Nederland blij te maken.
Ik kan voor weinig geld veel grond kopen in landen van Oost-Afrika. De
boeren daar mogen bij mij komen werken want ze hebben niet veel
Grond meer, nu mijn bedrijf erop staat. Ze krijgen een goed loon maar
dat is zowiezo veel minder dan dat ik mensen in België zou moeten
betalen. Het water in de buurt mag ik gratis gebruiken, dat heb ik zo
afgesproken met de minister. Het is best moeilijk om aan veel water te
geraken, want het is een droog land. We proberen met allerlei
technieken het water uit de rivier naar mijn bedrijf om te leiden zodat
mijn boontjes genoeg kunnen drinken.
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Ik ben water.
Je ziet me heel veel op de aarde. Maar meestal
ben ik zout. Slechts een klein deeltje van mij is
zoet. Zoet water gebruiken mensen om te
drinken, te wassen, … . Wat veel mensen niet
weten is dat ik ook nodig ben om producten te
maken. Bv. Koffie, kleren, boontjes. Tijdens het
maken/telen/groeien van deze dingen ben ik
telkens nodig geweest. Wist je dat voor 1 tasje
koffie 140 liter van mij is nodig geweest? In
sommige landen in Afrika ben ik zeer moeilijk te
vinden, terwijl hier wel veel producten met water
worden geteeld. Ook om boontjes te telen is er
véél water nodig.

Ik ben een boontje uit Kenia.
Ik besta voor 70 % uit water. Daarom heb ik veel
veel water nodig om te kunnen groeien. Ik word
geteeld in grote bedrijven in Kenia. Daarna
brengen ze me naar rijke landen, zodat ze daar
heel het jaar door boontjes kunnen eten. Ik ben
dus niet bedoeld voor mensen in Kenia te
voeden.
Wanneer ik op jullie bord terechtkom, heb ik al
duizenden km afgelegd. Ik heb per vrachtwagen
en per vliegtuig gereisd.
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Ik ben een boontje uit België.
Ik heb veel water nodig als ik in bloei sta, maar in
België is dat geen probleem. Hier regent het
genoeg. Ik word in een tuinbouwbedrijf in België
gekweekt. Ik word verpakt en naar supermarkten
in België vervoert. Er komt een sticker op mijn
verpakking zodat mensen weten dat ik uit België
kom.
Mensen kunnen mij vers alleen kopen in de
maanden juni tot oktober. Soms telen ze mij in
serres, of kunnen ze me langer bewaren zodat je
me ook tijdens andere maanden in de
supermarkt kan vinden. Vaak beland ik ook in het
diepvriesvak.

Ik ben de lucht van de aarde.
Jullie ademen mij allemaal in. Ik ben er voor
dieren en mensen. Mensen rijden meer en meer
met de auto's, al het transport maakt mij vuil. De
laatste jaren zijn er nog meer uitlaatgassen bij
gekomen omdat mensen zoveel voedsel eten
van ver weg.
Om boontjes uit Kenia of kiwi’s uit NieuwZeeland in België te kunnen eten, zijn er
vliegtuigen of boten nodig geweest en die zorgen
voor uitlaatgassen.

