
 

 

1/ Korte projectomschrijving 

Stoemp, dat zijn heerlijke veggie en vegan gerechten van lokale 

reststromen die jou gezonder maken en de wereld duurzamer. 

Met reststromen van lokale (bio)boeren, supermarkten en 

verwerkingsbedrijven maken we super lekkere, verse en gezonde 

maaltijden die energie geven. Ze worden verpakt in herbruikbare 

verpakkingen. 

Daarnaast willen we mensen informeren en sensibiliseren om ook 

zelf veranderingen door te voeren in hun dagelijkse eet- en 

consumptiegewoontes.  

Zo pakken we voedselverspilling aan, vermijden we 

verpakkingsafval, zetten we lokale spelers en de plantaardige 

keuken in de kijker zonder dat iemand iets hoeft te missen én 

sensibiliseren we mensen hoe ze zelf ook veranderingen kunnen 

doorvoeren in het voordeel van de planeet en zichzelf! 

2/ Indiener 

Elastoflex BV 

3/ Motivatie 

Wij van de Elastoflex groep, actief in de bouwsector, willen 

meewerken aan een duurzame toekomst. De aanleiding om met 

onze bedrijvengroep een extra activiteit, STOEMP, op te willen 

starten is dat corona onze oen geopend heeft dat we vanaf nu 100% 

voor een duurzame toekomst moeten kiezen. We proberen dan ook 

onze bouwbedrijven te verduurzamen waar mogelijk, maar we 

wilden hiermee nog een grote stap verder gaan. 

We houden van lekker eten en zagen in dat ons huidig 

voedselsysteem vaak niet zo duurzaam is. Zo belandt 1/3de van al 

het voedsel dat wereldwijd geproduceerd wordt in de vuilnisbak 

terwijl 1 op 10 mensen honger lijdt. Het raakt ons hoeveel voedsel 

dagelijks in de vuilnisbak terechtkomt, terwijl het nog bruikbaar is. 

Daarnaast zien we in dat ook aan dierlijke producten veel negatieve 

impacten verbonden zijn, zoals de grote klimaatimpact, hoog 

waterverbruik, biodiversiteitsimpact, ontbossing, stikstof, 

bodemvervuiling, … en uiteraard dierenwelzijn. De grootste impact 

op duurzaamheid die je als individu kan maken is de overstap op 

plantaardige voeding. Daarnaast stellen we vast dat onze voeding 

vaak van de andere kant van de wereld komt terwijl lokale boeren 

het moeilijk hebben. De trend om meer eten af te halen of te laten 

leveren betekent vaak veel extra afval door wegwerpverpakkingen. 

Ook hier geloven we dat het anders kan! 

We zien mogelijkheden om dit te verbeteren, en willen daarom 

veggie en vegan STOEMP gerechten van geredde groenten en 
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andere reststromen maken van lokale boeren en supermarkten. Wij willen gezonde 

volwaardige maaltijden maken die goed zijn voor de energiebalans met de beste 

innovaties op de markt waaronder bijvoorbeeld de lekkerste vleesopvolgers, plantaardig 

vlees, … zodat niemand iets hoeft te missen. Op die manier willen we Hasseltse bedrijven 

en consumenten laten meegenieten van smaakvolle, energieke gerechten zonder 

verspilling. 

Daarnaast, en eigenlijk zeker zo belangrijk, willen we mensen informeren en 

sensibiliseren om ook zelf veranderingen door te voeren in hun dagelijkse eet- en 

consumptiegewoontes. Via social media, website, bedrijfsbezoeken, demonstraties, gratis 

workshops, … willen we mensen op een toffe manier informeren over de pijnpunten in 

ons huidig voedselsysteem, maar ook hoe zijzelf de macht in handen hebben om hier 

stap voor stap verandering in te brengen! 

We willen mensen kennis laten maken met de plantaardige keuken, hierover informeren 

en drempels weghalen, we willen mensen informeren en tonen hoe ze zelf ook makkelijk 

voedselverspilling in hun eigen huishouden kunnen verminderen, we willen mensen in 

contact brengen met lokale spelers, de biologische landbouw, de korte keten, we willen 

mensen informeren hoe ze hun eigen afvalberg kunnen verminderen, … 

Dit informeren en sensibiliseren is een zeer belangrijk onderdeel van het verhaal van 

STOEMP Deluxe. Ons doel is immers op de eerste plaats om impact te hebben, om een 

verschil te kunnen maken en om een echte bijdrage te kunnen leveren op weg naar een 

samenleving die duurzaamheid centraal zet. 

4/ Aangevraagd budget 

5.000 euro 


