
Bright Futures 2.0. ? 

Respect voor zij die nu ons voedsel telen! Respect voor boeren die werken op een manier 
waarbij de grond zelf en het leven er beter van worden !  Respect voor consumenten die nù hun 
koop- en kookkunsten afstemmen op lokale en seizoensgebonden productie, zodat de grond en de 
boer kunnen leven. Zìj zijn het die de veerkracht van ons kwetsbare voedselsysteem mee opbouwen. 

Grond respecteren én ervan leven is voor een boer geen vanzelfsprekende zaak. 
Lage voedselprijzen, de concurrentie van niet-landbouwers en speculatie op de grondmarkt drijven 
de prijzen van landbouwgrond omhoog. Schaalvergroting en uiterst beheerste 'efficiëntie' dringen 
zich dan op.  

Maar onkruid vergaat niet: sinds het Europees landbouwbeleid in de jaren 70' van de vorige eeuw, 
de bijl liet vallen over de gemengde gezinsbedrijven, en de vrije markt nog steeds de prijzenstrijd en 
schaalvergroting  aanjaagt, waren er oude en nieuwe boeren die het toch anders probeerden. 

Eén van de initiatiefnemers van MMM pionierde in de jaren 90 met het biologisch  tuinbouwbedrijf  'de 7de wereld'. 
Van bio-veilingen of verkoop aan grootwarenhuizen was toen nog geen sprake. Hij introduceerde met succes 'bio' op de  
Leuvense openbare markten en baande mee de weg voor een herkenbaar en betrouwbaar algemeen bio-label.

Uit het pionierswerk van velen is intussen een heel scala ontstaan van ecologische productiewijzen, 
bio-handelskanalen, en 'prosumenten'-bewegingen.  De invloed daarvan groeit gestaag, ook op de 
gangbare voedselproductie die door internationale handel, schaalvergroting en agro-technologie die 
aan de westerese consument nog steeds het jaarrond een uitgebreid voedingsaanbod aan lage prijzen 
kan aanbieden.  Maar met de Corona- en dreigende klimaatcrisis groeit de aandacht voor de 



kwetsbaarheid van dat systeem en de verdere ontwikkeling van productie- en consumptie-wijzen  
die de veerkracht van grond en lokale gemeenschappen versterken.

Bright Futures was met haar 7ha gemeenschapsgrond in Laakdal een innovatieve 'ster' aan het 
rijke firmament van die transitie naar een  'regeneratieve' landbouw.  Het slaagde er jammer genoeg 
niet i om met een brede groep van kleine investeerders de hoeve en gronden in het hart het Merode-
gebied definitief te verwerven en de plannen verder te ontwikkelen.

De coöperatie (in spe) 'Meer met Minder' hoopt dit nu wel te kunnen  dankzij een 
geëngageerde keuze van een beperkt aantal mensen voor het buitenleven én -werken in combinatie 
met (bescheiden) woning-delen ter plekke. De 'integrale' benadering van landbouwproductie, 
educatie, natuur-ontwikkeling en -beleving  in 'het hart v/d Merode' zal dan ook verder gezet 
worden, weliswaar vertrekkend van een kleine gemeenschap.

In het project is nog plaats voor één of twee deelnemende landbouwers.  Inwonen is niet 
noodzakelijk. We werken met een kleine coöperatie van een 6-tal deelnemers die hun persoonlijke 
en professionele dromen verbinden met de plek en deels met mekaar. Financieel engagement en 
zeggenschap zijn zoveel mogelijk gelijkwaardig. Een veilig samengaan van samenwerking én 
autonomie worden gegarandeerd door heldere afspraken en basiscontracten en de keuze voor een  
sociocratische organisatie en medezeggenschap.

Door de gehanteerde verdeelsleutel, maken bewoners die beroepsmatig meer rond verbredende 
activiteiten werken, de verwerving van grond en beschikking over gemeenschappelijke 
voorzieningen meer haalbaar. 
Waar mogelijk zullen zij een startende landbouwer ook bijstaan bij de crowdfunding van de 
gevraagde inbreng van 150.000 à 180000 € in het gemeenschappelijk kapitaal. 
Elke bewoner zal ook op zijn eigen manier kunnen bijdragen aan de afzet, klantenbinding en 
accommodatie van het landbouwbedrijf.
 
Kandidaat-deelnemers, suggesties én crowdfunders welkom!
Meer info en contact: https://767075329793174008.weebly.com/meer-met-minder.html
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