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Híerbij verkloor ik dot Verstegen Spices & Souces BV lbetrokkerl ís geweest bij de
totstoindkoming von het project "Let's chonge the foce of food woste" en de huidige
propositie von horte ondersteunt" Het project biedt enorme konsen voor een
toekomstbestendige en duurzome ínrichïing von voedselkeiens, woorbijin somenhong
tussen (semi)overheid en bedrÍjfsportijen belongrijke stappen worden gezet om Nederlond
,moximool duurzoom ie verbeteren op de volgende vlokken:

" SDG 4: Heï vezekeren von geliike ioegong toi kwoliteítsvol ondenruijs en het
bevorderen von levenslong leren voor iedereen

" SDG l2: Het verzekeren von duuzome consumptie-, en productiepotronen, waorbij
de nodruk ligt op heï verminderen von voedselverlies en -verspillíng

. SDG ll: Het versterken von implemeniotiemiddelen en revitoliseren von
porinerschCIppen voor duurzome ontwikkeling. Woorbij de nodruk ligt op SDG 17.7
"Doel.treffende openbore, publiek-privote en mootschoppel'rjke portnerschoppen
oonrnoedigen en bevorderem"

Nome,ns VersÍegen spreek ik de hoop uit dot de beoordelingscommissie zol besluiten tot
het toekennen von een subsiontiële finoncÍële bíjdroge voor de reolisotie von de
propositíe, We verklqren ll-rierbij doi Verstegen de intentíe heeft om octief te porticioeren
Ín het projeci n'Let's chonge the foce of food woste" indien de oonvrosg door de
su,bsidieverstrekker gehor'loreerd wordt. Ook zol Versltegen de mosterclqsses, welke in dit
project worden oongebo en, octlef onder hoon rnedewerkers promoten en odviseren
deze te volgen. We venkloren dot de benodigde copociteit von Verstegen hiervoor
beschik,boor zelworden gesteld, en woor nodig finonciering in noturo zol worden
verstrekt.
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