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PLUS hoofdpartner Schooldag van de
duurzaamheid
Als Meest Verantwoorde Supermarkt van Nederland vindt PLUS het belangrijk

om de jeugd spelenderwijs te laten leren over duurzaamheid. Daarom heeft PLUS

zich als hoofdpartner verbonden aan Schooldag van de duurzaamheid. Samen

laten zij basisschoolkinderen in één dag ervaren wat duurzaamheid is en wat de

Sustainable Developments Goals betekenen.

Gezond & Happy

De 17 Sustainable Development Goals zijn vertaald naar zeven Kinder Global Goals die staan

voor ‘Samen sterk voor een leuker, eerlijker en schoner leven’. PLUS is founding partner op de

Kinder Global Goal ‘Gezond & Happy’. Deze Kinder Global Goal staat voor: een fijn en gezond

leven. Nu en in de toekomst. Overal op aarde. Het betekent geen armoede, genoeg te eten voor

iedereen, schoon drinkwater en naar een toilet kunnen. En ook dat je naar een dokter kan als je

ziek bent en dat alle kinderen naar school gaan. Iedereen kan zich veilig voelen, we zijn allemaal

gelijk.
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Debbie Huisman, MVO specialist van PLUS: “Bij PLUS voelen we ons verantwoordelijk voor

een gezondere, plezierige en betere maatschappij. Aandacht voor Goed Eten staat bij ons

centraal. We zeggen niet voor niets ‘Goed eten. Daar houden we van.’ Wat ons betreft verdient

iedereen het om goed te eten, zeker kinderen”.

 

“Wanneer je het belangrijk vindt dat kinderen volgens de Schijf van Vijf eten, heb je het credo

‘Goed eten. Daar houden we van.’ echt omarmd. Voor de Kinder Global Goal ‘Gezond & Happy’

kwamen wij vanzelfsprekend uit bij de Meest Verantwoorde Supermarkt van Nederland. We

zijn dan ook verheugd over de samenwerking”, aldus Judy van der Lijke, initiatiefneemster van

Schooldag van de duurzaamheid.

Ontwikkeling workshop

Voor elke Kinder Global Goal worden doe-activiteiten ontwikkeld. Daaraan wordt – waar

mogelijk – bestaand lesmateriaal gekoppeld. Samen met Schooldag van de duurzaamheid

ontwikkelt PLUS een workshop om basisschoolkinderen bewust te maken van het belang van

gezonde voeding én hen te laten ervaren dat samen gezond eten niet alleen belangrijk, maar

bovenal lekker en leuk is.

Over Schooldag van de duurzaamheid
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Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Corporate Communicatie via 088 – 344 6264 of mailen naar
pers@plusretail.nl.

Meer informatie over PLUS Retail vindt u op www.plus.nl/over-plus.

Vanuit de doelstellingen van de Sustainable Development Goals om verantwoordelijkheid te

voelen en aan de realisatie in 2030 bij te dragen, is er nagedacht over hoe kinderen hierin een

rol kunnen spelen. Kinderen zijn de toekomst en in 2030 zijn zij het die gaan

bepalen. Schooldag van de duurzaamheid (Sdvdd) is hiervoor ontwikkeld en gestart in

samenwerking met gemeente Rheden. Op een Schooldag van de duurzaamheid gaan kinderen

van basisscholen spelenderwijs aan de slag met duurzaamheid. Door te doen, voelen, zien,

ruiken en ervaren, leren zij wat een gezonde aarde voor mens, dier en milieu betekent, én wat ze

zélf kunnen bijdragen aan de Kinder Global Goals.
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