
De activiteiten vinden plaats op  
willekeurige locaties in Brabant en beslaan 
een dag(deel) of enkele uren, afhankelijk 
van de activiteit en de voorbereiding.  
Watrestje zoekt tevens teamleden die  
bekend zijn met social media (Instagram, 

Watrestje bestaat uit een aantal  
Brabantse vrijwilligers die enkele keren 
per jaar een activiteit organiseert  
rondom het thema ‘voedselverspilling’. 
Hiermee probeert Watrestje draagvlak 
te creëren om minder voedsel weg te 
gooien en daarmee bij te dragen aan 
bewustwording en een beter klimaat.  
De manier waarop Watrestje dit 
doet is door lekker te koken met 
restanten uit de keuken. 
Daarnaast biedt Watrestje een  
platform voor informatie 
en voorlichting.

Als je van koken en lekker eten 
houdt én kliekjes ziet zitten, ben 
jij het teamlid 
dat we zoeken! Facebook en website) en een uitdaging zien 

om daarmee aan de slag te gaan.  
Het betreft vrijwillige inzet zonder  
vergoeding met uitzondering van reiskosten.

Initiatieven die Watrestje tot nu toe heeft 
ondernomen zijn kooksessies, interviews, 
inspiratiebijeenkomsten en voedsel-
challenges. 
In de toekomst zouden activiteiten als work-
shops, lezingen, klimaat- en voorlichtings-
bijeenkomsten enz. daar een mooie aan-
vulling op zijn. Ideeën van teamleden zijn van 
harte welkom, je krijgt ruimte om deze te  
initiëren en uit te voeren.

Watrestje is een onafhankelijk groep enthou-
siastelingen die op zoek is naar uitbreiding 
om bewustwording rondom voedselverspilling 
nog meer op de (menu)kaart te zetten.  

Als jij je aangesproken voelt, komt Watrestje 
graag met je in contact. Stuur een mail naar 
info@watrestje.nu of stuur een PM via  
Facebook of Instagram. Watrestje houdt van 
laagdrempelig dus vrijblijvend informeren 
wordt zeker gewaardeerd.

Plek 
voor 
jou!

Watrestje bestaat uit een 
aantal Brabantse vrijwilligers 
die enkele keren per jaar 
een activiteit organiseert  
rondom het thema 
‘voedselverspilling’. 
Hiermee probeert Watrestje 
draagvlak te creëren om minder 
voedsel weg te gooien en bij te 
dragen aan bewustwording en 
een beter klimaat.  
De manier waarop Watrestje 
dit doet is door lekker te 
koken met restanten uit 
de keuken, voorlichting 
te geven en informatie 
te verstrekken. 

Als je van koken en lekker eten 
houdt én kliekjes ziet zitten, ben 
jij het teamlid 
dat we zoeken! Activiteiten

Initiatieven van Watrestje zijn onder 
andere kooksessies, interviews, 
(inspiratie)-bijeenkomsten en voedsel-
challenges. Voor de toekomst denkt 
Watrestje ook aan workshops en lezingen. 
De activiteiten vinden plaats op diverse 
locaties in Brabant en beslaan een 
dag(deel) of enkele uren. 

Plek voor jou!
Watrestje is op zoek naar uitbreiding van 
het enthousiaste team. Je krijgt ruimte 
om nieuwe ideeën te initiëren en uit te 
voeren. Als je bekend bent met Instagram, 
Facebook en website is dat een pré. 
Het betreft vrijwillige inzet zonder 
vergoeding.

Meedoen? Stuur een mail naar 
info@watrestje.nu of stuur een PM via  
Facebook of Instagram. Watrestje 
houdt van laagdrempelig, vrijblijvend 
informeren wordt zeker gewaardeerd.

Plek 
voor 
jou!


