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21, J.-J. Crocqlaan - 1020 Laken 

Beste ouders, 
 

Het is al 10 jaar geleden dat het Dieetcomité werd 
opgericht en ondertussen belandt de brief “Aan tafel!” 
al 5 jaar lang in uw brievenbus. Een mooie gelegen-
heid dus om een balans op te maken van de initiatie-
ven in het domein van gezondheidsopvoeding in de 
scholen van de Stad. 
 

Na het afschaffen van de snack- en frisdrankautoma-
ten om ze te vervangen door een gezonder en even-
wichtiger productaanbod in alle scholen, heeft ons 
Dieetcomité, een uniek initiatief in het Brussels Ge-
west, zijn werk efficiënt en enthousiast verder gezet! 
 

Die dynamiek van reflectie en informatie-uitwisseling 
tussen gezondheidsexperts (pediaters, diëtisten en 
tandartsen), vertegenwoordigers van de Dienst Ge-
zondheidspromotie op School, onderwijspedagogen en 
vertegenwoordigers van de Brusselse Keukens heeft 
aanleiding gegeven tot heel wat nieuwe initiatieven: 
het jaarlijkse evenement "Sportez-vous bien… une 
fois!", Week van de Gezonde Voeding, project "Soep 
om 10u", informatiebrief "Aan tafel!" en "Aan tafel! 
KIDS", ruimer aanbod warme maaltijden (bio maaltij-
den, vegetarische maaltijden, zoutloos, wereldkeu-
ken, enz.) en ik vergeet er zeker nog een paar! 
 

Een positieve balans die de sleutelrol illustreert die de 
school kan spelen wanneer ze kan rekenen op professi-
onals zoals de Brusselse Keukens, bij het aanleren van 
goede voedingsgewoonten en het bewaren van een 
goede fysieke conditie! 

 
Veel leesplezier!  

Met de zomer die eraan komt, zijn er 
gelegenheden genoeg om aan li-
chaamsbeweging te doen en heerlijk, 
sappig fruit te eten. Voldoende wa-
ter drinken is ook belangrijk natuur-
lijk! 

Fruit en groenten zijn onmisbaar 
voor ons voedselevenwicht, want ze 
hebben een laag vetgehalte, zijn rijk 
aan vezels maar ook aan water, vita-
mines en mineralen.  Ze zorgen er-
voor dat we onze maag kunnen vul-
len zonder te veel calorieën in te 
nemen en ze helpen ons vooral om in 
goede gezondheid te blijven. Het 
ideaal? Vijf porties fruit en/of 
groenten per dag! 

Voldoende lichaamsbeweging is ook 
een doorslaggevend element voor de 
gezondheid. Door elke dag 30 minu-
ten stevig door te stappen voor een 
volwassene of door 1 uur fysieke in-
spanning te leveren voor een kind, 

verbeteren we onze fysieke condi-
tie. De voordelen zijn legio: ver-
betering van de spierkracht en het 
evenwicht, ontspanning en minder 
angst, slaap van betere kwaliteit en 
ook gewoon het delen van een leuk 
moment met familie of vrienden. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

En wanneer je beweegt, krijg je 
dorst! Tijdens de zomer zijn de oor-
zaken van uitdroging talrijk: hoge 
buitentemperatuur, actief zijn in de 
zon of lange trajecten met de auto. 
Water, water en nog eens water! 
Want het verbruik van frisdrank en, 
erger nog, de in de reclame zo aan-
geprezen energiedrank, is schadelijk 
voor de gezondheid: dit type drank 
tast onze nier- en hartfuncties aan 
maar ook onze tanden en botten.  
 
Water is de enige drank die je echt 
niet kunt missen! De dagelijkse wa-
teropname moet ongeveer 1,5 liter 
bedragen. Bovendien kost het een 
stuk minder dan alle andere drank. 
Een tip: het is beter om regelmatig 
water te drinken tijdens de maaltijd 
of bij het wandelen en niet te wach-
ten tot je veel dorst krijgt. 
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Faouzia HARICHE 
Eerste Schepen bevoegd met  
Openbaar Onderwijs en Jeugd  

Voorzitter van de Brusselse Keukens  



 

Op initiatief van de Schepen van On-
derwijs is massaal geïnvesteerd om 
de kwaliteit van de warme maaltijden 
in scholen en vakantiecentra te ver-
beteren. 
 
  

 

 

 

 

 

 

Concreet werd meer dan 1 miljoen 
euro geïnvesteerd om het keukenma-
teriaal in de scholen te vernieuwen 
om de verdeling van de maaltijden 
volgens het principe van de 
"koudeketen" te laten verlopen. Zo 
kunnen de maaltijden de dag voor-
dien in kleinere bakjes geleverd wor-
den in de scholen waar ze ter plaatse 
worden opgewarmd. Dat zorgt voor 
een betere kwaliteit en een betere 
smaak van de maaltijden. 

En dat is niet alles! Dankzij die ingre-
pen waren de Brusselse Keukens ook 
in staat om hun aanbod te diversifië-
ren met maaltijden met of zonder 
zout, met of zonder varkensvlees, of 
vegetarische maaltijden.  

Die formules zijn 
een mooie aanvul-
ling op andere nieu-
wigheden, zoals 
tweemaandelijkse 

biomenu's of "rauwkostmanden" die 
steeds meer succes boeken in de 
scholen! 
 
Een ander grootscheeps project werd 
op touw gezet in de kleuterscholen: 
gratis soepbedeling tijdens de speel-
tijd van 10u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al te vaak is de speeltijd de gelegen-
heid om "troep" te eten in plaats van 
een evenwichtig tussendoortje. Toch 
is uit studies gebleken dat kinderen 
door soep te drinken om 10u beter 
eten 's middags en tijdens het vier-
uurtje. Zo is hun avondmaal ook lich-
ter en dat helpt bij het bestrijden 
van obesitas.  
 
Niet minder dan 3.500 leerlingen in 8 
lagere scholen konden profiteren van 
deze dienst van de Brusselse Keukens 
tijdens de winter 2011-2012. De actie 
had zoveel succes bij de kinderen, de 
ouders, en de keukenteams dat ze 
uitgebreid zal worden naar alle basis-
scholen!  

De ontwikkeling en promotie van 
een gezonde voeding maken inte-
graal deel uit van de opdracht van 
de Brusselse Keukens, het diëtisten-
team werd trouwens versterkt binnen 
de sector Kinderen om activiteiten 
rond dit thema op te starten en infor-
matiesessies te organiseren voor de 
ouders. 
 
Leden van het Dieetcomité en verte-
genwoordigers van de Brusselse Keu-
kens nemen actief deel aan het op-
zetten van allerhande acties rond het 
thema gezonde en evenwichtige voe-
ding. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk jaar wil de Week van de Gezonde 
Voeding alle klassen van het kleuter-
onderwijs en die van 1ste en 2e leer-
jaar bereiken. Gedurende die hele 
week worden zowat honderd anima-
ties rond het thema fruit en groenten 
georganiseerd in partnership met de 
Dienst PSE, de bibliotheken en de 
Brusselse Keukens: gratis fruitsap en 
fruitporties, expo's en animatie met 
de kinderen, boekenpakket voor leer-
krachten, enz. 
 

In oktober zullen alle leerlingen van 
het 6e leerjaar en hun klastitularissen 
en directie weer deelnemen aan een 
grootschalige actie: het evenement 
"Sportez-vous bien… une fois!"  
 
Op het programma: animatie rond 
gezondheid, onder meer degustatie 
met chef-koks en allerhande sport-
wedstrijden.  En de leerkrachten zul-
len, na het bijwonen van een confe-
rentie over obesitas, huiswaarts keren 
met een tas vol pedagogisch materi-
aal om te gebruiken in de klas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten slotte is het ook belangrijk de 
ouders te betrekken bij deze aanpak 
door ze correct te informeren over 
wat een evenwichtig menu is bij elke 
maaltijd, door ze uit te nodigen op 
een evenwichtig ontbijt op school of 
door ze te informeren via de brief 
"Aan tafel!". 


