Online interactiesessie 6 mei: ‘Planetary Health is vrijheid voor de toekomst’
5 mei staat elk jaar in het thema van vrijheid, democratie en mensenrechten. Vrijheid is geen
gegeven, ook niet in de toekomst. Daarom borduurt de SDG3 Alliantie hier 6 mei op door: hoe
kunnen we vrijheid voor de toekomst garanderen?
Met het oog op Planetary Health - waarin de gezondheid van de mens gezien wordt als iets wat in
verbinding staat met de gezondheid van onze planeet – gaan we deze dialoog aan, om zo tot
concrete oplossingsrichtingen te komen.
We duiken met gastsprekers de diepte in. Onder meer Natascha Kooiman, Sustainability Rebel,
oprichter Smaackmakers en kwartiermaker TransitieCoalitie Voedsel, gaat in op de eiwittransitie en
Philip Elders, student Geneeskunde, praat met jullie over zoönosen.
Kortom: ben je geïnteresseerd en wil je ideeën opdoen, meedenken en in beweging komen voor een
gezonde toekomst op een gezonde planeet voor iédereen?
Meld je dan aan voor “Planetary Health is Vrijheid voor de Toekomst” 6 mei, van 15:30 tot 17:00.
Schrijf je hier gratis in.
Programma:
15:30
15:45
16:00
16:20
16:35
16:50

Introductie SDG3 Alliantie
Pitches
Q&A & plenaire dialoog
Breakout rooms
Formulering concrete oplossingsrichtingen
Afsluiting

Over de sprekers:

Natascha Kooiman is een Sustainability Rebel. Ze is oprichter van Smaackmakers en kwartiermaker
van de TransitieCoalitie Voedsel, lid van de aanbevelingscommissie van Aardpeer (gezonde bodem
nu en voor toekomstige generaties), lid van de adviesraad van het expertisecentrum Sustainable
Business van AVANS en lid van de adviesraad van het Sustainable Food System Programme van de
VN. De social enterprise Smaackmakers is versneller van verduurzaming van onze voedselomgeving
en eetpatroon, met de focus op de transitie naar meer plantaardig en minder dierlijk in onze
consumptie en productie. Via advies, trainingen, workshops en als spreker, inspireert en zet Natascha

aan tot versnelling van de verduurzaming van onze voedselomgeving, specifiek bij horeca en
catering, en tot beleid dat en regelgeving die hierbij past. Met haar strijdlustigheid is Natascha een
van de DJ100 (Duurzame Jongeren 100), een van de Food100 2017, 2018 en 2019, 2020 TED-spreker,
twee keer door VIVA400 benoemd als 'jonge vrouw met invloed'. Ook is Natascha initiatiefnemer van
de campagne 'Een onsje minder vleesreclame'. Met de TransitieCoalitie Voedsel, de
netwerkorganisatie die met koplopers in duurzaam food aan de voedseltransitie werkt, zet ze als
kwartiermaker in op lobby, projecten, en samenwerking om de noodzakelijke ommezwaai naar een
houdbaar, duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen en heeft ze haar peilen gericht op
vooral de voedselomgeving.

Philip Elders is laatstejaars student geneeskunde bij de VU Amsterdam. Hij heeft een master
immunologie in Oxford afgerond en houdt zich naast zijn studie bezig met wetenschappelijk
onderzoek naar zoönotische infectieziekten in Zuid-Oost Azië. Als voormalig
jongerenvertegenwoordiger naar de WHO heeft hij zich ingezet voor planetary health.
Naam derde spreker volgt nog
Het belooft een mooie, inspirerende, en leerzame middag te worden. Zijn jullie er bij? En delen jullie
dit event onder andere met jullie LinkedIn connecties? Hierbij de link naar onze post hierover (tip:
volg ons op LinkedIn zodat jullie op de hoogte blijven!).
Tot dan!

Met vriendelijke groet,
Ilse van Ballegoij
Intern Project Officer SDG3 Alliance, KIT
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