
PROGRAMMA WORLD FOOD DAY 2022

TIJD PROGRAMMAONDERDEEL WIE

19.00 -19.30 Inloop: Randprogramma 
• Meet & greet filmmakers 

Sprekers & partners

19.30
 
10 min.

Voorlezen uit Martin Caparros’ boek Honger
• Eerste 3 pagina’s uit het boek honger. Licht uit, spots 

aan.

Dagvoorzitter

19.40
 
10 min.

Opening
• Opening van WFD
• De zaal in: Als u denkt aan honger, waar denkt u dan 

aan? 
• Thema VN + cijfers en urgentie WFD in de vorm van 

een quiz
• 828 miljoen mensen wereldwijd honger, trend 

sinds 2019 rap stijgende, o.a. door COVID & oor-
log in oekraïne  

• Met inflatie en energieprijzen in NL evenzo, hier 
10% van onze portemonnee naar voedsel, is in 
andere landen nog veel groter aandeel en daar 
stijgen voedselprijzen ook. 

• Oorzaken: covid, oekraïne. Geen productie-
probleem maar armoedeprobleem, gevolgen 
klimaatveranderingen (pakistan overstromingen 
en droogtes). Er IS genoeg voedsel, voorraden 
voldoende, probleem = armoede. 

• Terwijl mensen meer en chronisch voedsel lijden 
zijn ook het aantal voedselmiljardairs - grote 
handelaren- toegenomen.

• WHAT TO DO?

Dagvoorzitter

Waar: Pakhuis de Zwijger
Datum: Maandag 17 oktober 
Dagvoorzitter: Nicole Terborg 
Tijd: 19.30 - 22.00 uur (2,5 uur excl. inloop)
Voertaal: NL (m.u.v. nagesprek)



19.40-20.45 Film: The Future of Food
• Introductie film 
• We spreken de makers dadelijk in het nagesprek, waar 

ook andere gasten zullen aanschuiven 

Dagvoorzitter

20.45 
 
25 min. 

Pauze
• Randprogramma
• Drinken & toiletteren 

21.10
 
40 min. 

Nagesprek in het Engels
• In gesprek met panel - zie uitwerking onder dit sche-

ma

Panel bestaande uit: 
- Joris Lohman
- Hidde Boersma
- Madelon Meijer
- Zuidelijke partner 
(Zuid Sudan of Ghana 
t.b.c.)

21.50
 
5 min. 

Pleidooi voor actie
• Partner houdt vurig pleidooi voor actie 
• Overhandigen pleidooi aan Derk Boswijk

Annelies Kanis namens 
alle partners

21.55
 
5 min.

Afsluiting 
• Moderator blikt terug & trekt conclusies
• Reflectie met Derk Boswijk - reactie op nagesprek en 

pleidooi + wat neemt hij mee van vandaag naar de 
Tweede Kamer en naar de commissie LNV? 

Dagvoorzitter

22.00 Einde + borrel
• Borrel beneden in cafe voor de liefhebber


