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Pratende yoghurtpakken en melkklontjes van rietsuiker om verspilling tegen te gaan. Conceptbureau Dutchlabel komt met honderd creatieve
oplossingen in de strijd tegen verspilling van voedsel en verpakkingen. Initiatiefneemster Monique Juffermans licht er vijf uit. MARIEKE VAN DER VOORT
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Melkklontjes van rietsuiker
De rietsuikermelkklontjes leiden tot minder afval. In een
café krijg je momenteel nog standaard een plastic melkkuipje en papieren staafje met suiker naast je koffie.
Melkklontjes van rietsuiker kun je daarentegen gewoon
in je koffie gooien. Ze lossen volledig op en je hebt een
heerlijk bakje koffie met melk en suiker.
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Supermarkt als gezondheidscentrum

Er zijn scans die kunnen bepalen of je voldoende
vitamines, mineralen, vocht en eiwitten binnenkrijgt.
Wij pleiten er daarom voor dat supermarkten, in
samenwerking met zorgverzekeraars en huisartsen,
gepersonaliseerde testen voor klanten aanbieden. Als
consumenten daarbij ook voedingsadvies krijgen, kan
de supermarkt als het ware de rol van een gezondheidscentrum vervullen. Uit onderzoek blijkt dat
mensen die weten wat ze nodig hebben bewuster met
hun voeding omgaan en minder weggooien. Een
ideale kans dus om mensen gezonder te laten leven én
voedselverspilling tegen te gaan.
Dutchlabel bedacht de oplossingen samen met 'grote denkers' als Daan Roosegaarde
(ontwerper), Raoul Heertje (cabaretier), Lidewij Edelkoort (trendvoorspeller) en Joep
van Lieshout (kunstenaar). Surf voor meer informatie naar www.stopfoodwaste.nl
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Brood app

Supermarkt als afhaalchinees
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In de supermarkt blijven dagelijks veel broden over.
Via een brood app zou daar verandering in kunnen
komen. Consumenten kunnen dan bijvoorbeeld aangeven hoeveel en welk brood ze precies willen hebben. Aan het eind van de dag ligt het brood klaar in de
supermarkt. Mensen die niet steeds naar de winkel
willen, zouden de broden via een abonnement wellicht thuis kunnen ontvangen.

Bij supermarkten wordt wekelijks voor 1,5 miljoen euro
weggegooid. Het gaat gemiddeld om ongeveer 30 procent van alle producten in de schappen. Dat percentage
kan fors dalen wanneer supermarkten overal in het land
als een soort afhaalchinees gaan fungeren. Van de producten waar nog veel van over is, kunnen ze aan het
eind van de dag voor een zacht prijsje lekkere 'to go'
maaltijden maken. Ideaal na een drukke werkdag of als
je even geen zin hebt om te koken.
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Pratend pak
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Veel producten belanden in de prullenbak omdat ze over de
datum zijn. Een pratend pak dat vertelt hoelang het product
nog houdbaar is en hoeveel er nog inzit, kan verspilling
voorkomen. Dat klinkt wellicht futuristisch, maar het is
minder ingewikkeld dan je denkt. Vrijwel iedereen kent de
muziekkaartjes wel die gaan spelen zodra je ze open klapt.
Aan de zijkant van een pak melk kun je ook kleine geluidschipjes plakken.

Assen

Nare verrassing
ziekenhuispersoneel
Meerdere personeelsleden
van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen stond na
hun nachtdienst gisterochtend een nare verrassing te
wachten. De autoruiten
van zes medewerkers
bleken ingeslagen en ook
waren er spullen uit de
auto’s meegenomen. Volgens een woordvoerder van
de politie nam de dief
onder meer zonnebrillen
en cd’s mee. Wie er achter
de inbraken zit, is nog niet
duidelijk. Maar een bewakingscamera heeft de
inbraken opgenomen. De
politie gebruikt deze beelden in het onderzoek. ANP

Dierenwelzijn

Hongkong

‘De bijeenkomst, die
andere Europese lidstaten moet aansporen
ook beter om te gaan
met huis- en landbouwdieren, wordt het
liefst dit jaar nog in
Nederland gehouden.’
Staatssecretar is Sharon
(Economische Zaken)
kondigt aan dat
Nederland samen
met Duitsland en
Denemarken een
top over dierenwelzijn
gaat organiseren.
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Ongeluk

Anti-Occupy is
protesten zat

AH in Hengelo
weer geramd

In Hongkong is een tegenbeweging opgestaan die de
wekenlange studentenprotesten in de stad zat is.
Meer dan duizend antiOccupy-demonstranten
gingen zaterdag de straat
op en riepen leuzen als
„Geef Hongkong terug.”
Deze voorstanders van de
regering eisen dat de studenten stoppen met het
blokkeren van het dagelijks leven in de stad. Hoewel de beide groepen
demonstranten niet slaags
met elkaar raakten, reageerde een deel van de
tegenbeweging zijn woede
af op journalisten. A NP

Een vrouw is gisterochtendmet haar auto tegen
de gevel van een Albert
Heijn-filiaal in Hengelo
gereden. De schade is
aanzienlijk; de gevel is
ontzet, aldus de politie.
Wat er precies gebeurd is,
is nog onduidelijk. De
bestuurster is lichtgewond
geraakt en werd opgevangen door buurtbewoners.
Het gaat om het Albert
Heijn-filiaal aan de Raadhuisstraat in het Gelderse
Hengelo. Het is al de tweede keer dat er iemand
tegen de supermarkt aanrijdt. In februari was het
ook al raak. AN P

Protesten in Hongkong tegen de
protestbeweging. / ANP

Kobani

800
Ruim 800 mensen zijn de afgelopen 40
dagen omgekomen in de strijd om de
Noord-Syrische stad Kobani, bij de
Turkse grens. Dat heeft het Syrische
Observatorium voor de Mensenrechten
zondag gemeld. Zeker 480 strijders van
de terreurgroep Islamitische Staat zijn
omgekomen.

