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Los honger op met water

voorzieningen tot mensenrecht 
verheven. Begin september is 
tijdens de World Water Week in 
Stockholm besproken hoe dit 
recht een realiteit kan worden. 
Zeventig procent van het wereld-
wijde watergebruik is bestemd 
voor de landbouw (FAO). De 
voedselindustrie speelt daarom 
een belangrijke rol in deze 
kwestie en de rol van voedsel- en 
drankbedrijven moest daarom 
besproken worden in Stockholm. 
Als we water voor iedereen beter 
beschikbaar willen maken, moe-
ten we zorgvuldiger omgaan met 
water in de landbouw. Efficiënt 
irrigeren is daar een belangrijk 
onderdeel van. Als gevolg zal 
er minder afvalwater zijn en zal 
de vervuilingsgraad afnemen. 
Gezien al het water in de wereld 
zich in een cyclus bevindt, zal 
ook het water dat gebruikt wordt 
in de landbouwindustrie uitein-
delijk toegankelijk moeten zijn 
om te drinken.
Toegang tot schoon en drink-
baar water is cruciaal voor 
de bestrijding van honger en 
armoede. Wanneer het water 
vervuild of schaars is, verslechte-
ren leefomstandigheden en, voor 
landbouwers, de economische 
omstandigheden. De grootse 
armoedeproblemen bevinden 
zich dan ook in de gebieden 
waar schoon water ernstig tekort 

het Laatste woord

schiet (FAO).
Gezien ruim tweederde van 
het mondiale waterverbruik 
bestemd is voor de landbouw, 
kan de ambitie van de Verenigde 
Naties om iedereen toegang te 
geven tot schoon drinkwater 
alleen bereikt worden als ook de 
voedselindustrie haar tanden in 
dit doel zet. Voedsel en drank-
bedrijven moeten kennis over 
duurzaam watergebruik delen en 
implementeren. Elke druppel telt 
en de voedselindustrie kan met 
kleine verbeteringen al heel veel 
veranderen. Laten we honger 
bestrijden met water!

Frank van der Linde is directeur 
van Fairfood International, een 
campagne- en lobbyorganisatie 
zonder winstoogmerk, die voedsel- 
en drankbedrijven aanspoort tot 
verduurzaming. 

Frank van der Linde, directeur FairFood internationaL

Van flessen in de supermarkt, 
met of zonder bubbels, tot een 
kabbelend beekje in de bergen: 
velen van ons zien schoon drink-
water als een gegeven. Toch zijn 
wereldwijd meer dan 1 miljard 
mensen verstoken van voldoen-
de drinkwater. 
Als consument hebben we vaak 
geen idee hoeveel water er 
gebruikt wordt om onze favoriete 
producten te maken. Zo is er 
bijvoorbeeld 200 liter water 
nodig om iemand ’s ochtends 
een lekkere koffie verkeerd 
voor te schotelen (WWF). Voor 
veel mensen is de toegang 
tot schoon drinkwater geen 
vanzelfsprekendheid. Op 28 juli 
hebben de VN de toegang tot 
schoon drinkwater en sanitaire 

Nieuw op de website 
van Voeding Nu

op de vernieuwde website van 
Voeding Nu zal wekelijks een 
recept verschijnen dat gemaakt 
is in samenwerking met Fairfood 
international en beoordeeld is 
door een diëtiste. bezoek: www.
voedingnu.nl.
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