JONG GELEERD IS OUD GEDAAN
Fruit, groenten en melk: iedereen wéét dat ze ideaal zijn als tussendoortjes en horen bij
een evenwichtig voedingspatroon. Maar recent onderzoek* toont aan dat kinderen vaak
nog ongezonde keuzes maken en eerder grijpen naar koekjes, chocolade, snoep, gesuikerde
dranken. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Oog voor Lekkers & Fruit at Work
dragen graag hun steentje bij.
Gezond zien eten doet immers gezond eten, en het geeft kansen aan de maatschappelijk
kwetsbare. https://www.oogvoorlekkers.be/het-project/waarom-deelnemen
*Voedselconsumptiepeiling 2014, Sciensano

WAT IS OOG VOOR LEKKERS ?
Eén dag in de week smullen de leerlingen samen van een lekker gezond tussendoortje op
school. Dat kan een stukje fruit/groente zijn en/of een fris glaasje melk. Voor scholen,
leerkrachten en ouders - die sowieso een voorbeeldfunctie vervullen - is dit meteen ook
het perfecte aanknopingspunt om met kinderen te praten over een gezond dagelijks
eetpatroon.

KLINKT GOED, MAAR WIE MOET DAT FINANCIEREN ?
Het goede nieuws is dat de Vlaamse overheid je hierin graag steunt. Daarom bieden zij aan
alle Vlaamse basisscholen (kleuter, lager en buitengewoon) én buitengewone secundaire
scholen een Vlaams-Europese subsidie aan, waarmee er gedurende 10 of 20 weken fruit,
groenten en/of melk aangeboden kan worden. Want gezonde keuzes maken zou de
normaalste zaak van de wereld moeten zijn! Wij met Fruit at Work gaan nog een stapje
verder !
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+32 11 82 58 44
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KOMT MIJN SCHOOL DAARVOOR IN AANMERKING ?
Als je op tijd intekent : zeker. Oog voor Lekkers hanteert deze criteria :

EN HOEVEEL BEDRAAGT DIE SUBSIDIE DAN ?

FRUIT AT WORK GAAT EEN STAPJE VERDER ? HOE ZIT DAT ?
Niet alleen zijn wij verslaafd aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, wij hebben
ook jonge (klein)kinderen die op basisscholen zitten. En die willen we een extra duwtje in
de rug geven want bij vele van hun is door Corona het School- of Kleuterfeest van vorig
jaar in het water gevallen. Fruit At Work heeft besloten om Oog voor Lekkers voor de
kleuterscholen met meer dan 100 kleuters helemaal GRATIS te maken. Je betaalt als
kleuterschool het bedrag van 30 cent per week per kind aan ons en die 30 cent krijg je
integraal terug via de subsidie. En met die aanvraag helpen we je graag. Handig toch ?
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EN ALS MIJN SCHOOL MINDER DAN 100 KLEUTERS TELT ?
In dat geval vragen we een kleine bijdrage in de transportkosten :
• <50 kinderen:
€10 per levering
• 50 tot 100 kinderen:
€5 per levering
Uiteraard blijft voor het fruit zelf het gratis verhaal van toepassing. U betaalt dus niets voor het fruit!

EN HOE ZIT HET MET DE BASISSCHOLEN ?
Voor de andere scholen (of niet-kleuterklassen van je school) zorgen we voor grotere
porties, en geldt een prijs van 60 cent per stuk fruit/groente. Waar je dan uiteraard ook de
30 cent subsidie op geniet, zodat je onder de streep 30 cent per kind per week investeert.

WANNEER VINDT DE LEVERING PLAATS ?
Uit ervaring weten we dat de ideale Oog voor Lekkersdag dinsdag is, dus zorgen wij dat je
maandag in de loop van de dag het fruit/de groenten voor dinsdag ontvangt. Uiteraard
respecteren onze chauffeurs de Coronaregels – maar dat lijkt ons nogal logisch.

HOE HANDEL IK DIT ADMINISTRATIEF AF ?
Timing is alles. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, is het van het grootste
belang om tijdig actie te ondernemen en volgende deadlines strikt te respecteren. Noteer
ze voor het schooljaar 2020-2021 alvast in je agenda! Je mag natuurlijk ook gelijk naar ons
bellen, en wij loodsen je door het hele contracttraject. Op minder dan 10 minuten brengen
we dat samen voor het hele schooljaar in orde.
Deadlines
1 september 2021 - 31 oktober 2021
1 oktober 2021** – 28 februari 2022
4 januari 2022* - 31 mei 2022
4 januari 2022 – 31 mei 2022
15 maart 2022* - 31 juli 2022

Te ondernemen acties
Indieningsperiode erkenningsaanvraag
Verdeling 1ste periode van 10 weken
Steunaanvraag 1ste periode van 10 weken*
Verdeling 2de periode van 10 weken
Steunaanvraag 2de periode van 10 weken*

* na 10 weken verdeling
** verdelingen vanaf september kunnen worden aanvaard
*** Deze data zijn indicatief en staan niet 100% vast. Ze kunnen dus verschillen ten opzichte van de werkelijke deadlines.
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Eerlijk is heerlijk!:
- Iedere Fruit At Work banaan is een Fairtrade banaan.
- Ons Belgisch fruit komt rechtstreeks van de boer. Ook zij ontvangen van ons een
eerlijke/ faire prijs voor hun product.

EN HOE ZIT HET SYSTEEM VAN MELK IN ELKAAR ?
Hier gelden dezelfde deelnemingsvoorwaarden als in het project voor fruit & groenten,
maar de subsidie werkt met andere bedragen.
Oog voor Lekkers heeft hiervoor de formule ontwikkeld van gedurende 10 of 20 weken
drie maal per week 20 cc melk te subsidiëren, 20 cent per keer.
Kies je ook voor Fruit At Work als melkleverancier dan kan kies je voor gratis melk voor al
de leerlingen, zowel kleuter- als basisscholen! Door een extra inspanning te leveren,
neemt Fruit At Work voldoende met de subsidie van €0.20 per portie, 3 porties per week.
Met andere woorden: zowel voor de kleuters als voor de leerlingen van het basisonderwijs
dekt de subsidie de kosten af.

HOE GEBEUREN DE MELKLEVERINGEN ?
De melk bieden we aan in handige 5 liter melktaps. Dit is een Bag in Box doos van 5 liter
met een tapkraantje (hetzelfde systeem als de bekende wijnkartonnetjes). Een dergelijke B
in B bevat 25 porties – we helpen je graag met de berekening van het aantal dat je zou
nodig hebben.
Omdat Ecologisch denken én handelen hoog in ons vaandel staan, opteren we ervoor om
de melk van jullie hele cyclus in één levering te bezorgen.

OOK GRATIS MELK ALS MIJN SCHOOL < 100 KINDEREN TELT ?
In dat geval vragen we een kleine bijdrage in de transportkosten :
• <50 kinderen:
€40 per levering
• 50 tot 100 kinderen:
€25 per levering

VAN WAAR KOMT JULLIE MELK ?
Eerlijk is heerlijk! Fruit At Work kiest enkel voor puur Belgische melk, lekker van bij ons.
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HEBBEN JULLIE NOG HULPTIPS VOOR ONZE LESSEN ?
Natuurlijk wel. Op onze website vind je heel veel extra informatie over onze fruitsoorten,
www.fruitatwork.eu/ons-fruit/overzicht.php en bij www.oogvoorlekkers.be

DAAROM KIES IK VOOR FRUIT AT WORK!
•
•
•
•
•

GRATIS fruit & groenten voor de kleuterscholen
GRATIS melk voor zowel kleuter- als basisscholen
De Verenigde Naties bekroonde Fruit At work als
Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming (SDG Pioneer)
Fruit at Work is een erkende partner van het Oog voor Lekkers project
EN/EN verhaal! è Slechts 1 leverancier voor zowel Fruit/groenten als melk:

WAT EEN LEUK PROJECT! HOE KAN IK STARTEN?
Stap 1) Contacteer ons via + 32 (0)11 82 58 44 of oogvoorlekkers@fruitatwork.eu
Stap 2) We overlopen samen al de mogelijkheden
Stap 3) Samen dienen we je aanvraag in
Stap 4) Kijk uit naar je eerste levering
Stap 5) Smullen en slurpen maar!

oogvoorlekkers@fruitatwork.eu
Met steun van:

+32 11 82 58 44
In samenwerking met:

