OpenBoek lezing
Woensdag 25 mei

10.000.000.000 mensen in 2050, hoe kunnen die gevoed worden?
Drs. J.W. (Hans) Eenhoorn is oud-ondernemer, was lid van de Millennium Taskforce on Hunger van de Verenigde
Naties met de opdracht om realistische actieplannen te ontwikkelen om chronische honger in de wereld te
bestrijden. Daarnaast was hij lid van het Internationale Hoofdbestuur van SOS-Kinderdorpen, en associate-professor
voor Voedselzekerheid en Ondernemerschap aan de Universiteit van Wageningen. Het honger probleem nu en in de
toekomst kan opgelost worden, maar dan zal er het nodige moeten veranderen op het gebied van agrarische
ontwikkeling, gebruik van schaarse grondstoffen (land, water, mest) en distributie van voedsel.
Van de huidige 7 miljard mensen lijden er ongeveer 2 miljard aan de gevolgen van ondervoeding. Ongeveer één
miljard is chronisch hongerig, dat wil zeggen dat zij gedurende langere perioden (maanden) te weinig voedsel krijgen
en daardoor geestelijk en lichamelijk onvolwaardig zijn, met als gevolg een lage arbeidsproductiviteit, grote
vatbaarheid voor ziekten en een hoge sterfte kans. Daarnaast hebben nog eens ongeveer één miljard mensen een
permanent gebrek aan de noodzakelijke vitaminen en mineralen in hun dagelijkse voeding waardoor ook zij zich
geestelijk en lichamelijk onvoldoende kunnen ontwikkelen.
Als de wereldbevolking nu al niet instaat is om zichzelf adequaat te kunnen voeden hoe moet dat dan als er straks 2
of misschien zelfs 3 miljard mensen meer op deze aarde zullen leven?
Hans Eenhoorn zal in deze lezing een beeld schetsen van de huidige voedselproblematiek en oplossingsrichtingen
aangeven voor een adequate voedselvoorziening voor iedereen in de toekomst.

Alle OpenBoek lezingen vinden plaats in het gebouw van De Nieuwe Kring
Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout
17.00 uur Zaal open (voor een drankje)
17.30 uur Aanvang van de lezing,
18.45-20.00 uur gemeenschappelijke maaltijd.
Reserveren voor de maaltijd tot uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de lezing bij Hanneke van
der Heijden, email: kring.penningmeester@ziggo.nl of telefonisch 0616396446. Leden genieten voorrang
voor de maaltijd, wanneer zij zich ten minste een week voor de dag van de lezing opgeven.
Kosten:
Lezing € 6,50 voor leden en € 10, - voor niet-leden;
Maaltijd € 12,- voor leden en € 15,- voor niet-leden, inclusief drankjes.

