
Biodynamisch

Vers van ons veld

 voor mensen

Blijven pionieren

Lokaal investeren

              in duurzame landbouw

Gezonde teelt zonder 

pesticiden of kunstmeststoffen

 

Grote zorg voor de bodem 

door vruchtwisseling en

groenbemesters

Kraakvers van veld 
tot de keukentafel

 
Originele distributie met eigen 
biowinkel en 50 afhaalpunten 

rond Gent en Deinze
 

Korte keten met eerlijk
inkomen voor de boeren

Coöperatie van reeds 
+250 aandeelhouders

 
Aandacht voor 

kwetsbare groepen
 

#nofoodwaste samenwerking 
met goede doelen

Pionier in biologische
landbouw
 
Pionier in Demeter
 
Pionier in
abonnementsformule
 
Pionieren en innoveren
langs nieuwe wegen

1979
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1995

2020

Word jij ook coöperant?

lokale



Jouw voordelen

Enkel voor            
             

    

coöperanten:            
            

nieuws over primeurs             
       

 (bijzondere oogst &             
   

eigen producten)          

met verlaagde      

coöperantenprijs 

SELECT

BELEEF!

             
         Activiteiten op de

             
        boerderij uniek voor

             
    coöperanten:

            r
ondleidingen, 

oogstmomenten, primeur-

uitnodiging zelfpluk,...

IN
VESTEER

KORTING

Altijd 3% korting 

       op alle aankopen 

             
  (in biobox, biowinkel en webshop) 

             
     én 20% korting

             
        op workshops

Lokaal consumeren =

lokaal investeren in            

duurzame landbouw             
             

    

én een duurzame             
             

         

toekomst            
             

             
  

Word nu ook 

coöperant!

Ons verhaal

40 jaar ervaring in coöperatief & bio

Voeding voor een duurzame toekomst

Sinds 8 juli 1986 vormt De Wassende Maan een

coöperatieve. Zes vrienden sloegen toen de

handen in elkaar om de oprichtster Kristien te

steunen in haar pionierswerk in de biodynamische

landbouw. Langzaam werd de kring groter en

treedden ook enthousiaste klanten toe die graag

investeerden in hun lokale boerderij. Naar aanloop

van grote investeringen zoals een nieuwe schuur,

verbouwingen aan de winkel en de start van een

webshop bleef de groep coöperanten groeien. 

 

Meer en meer klanten willen nu bij die bijzondere

groep horen en lid worden van de coöperatieve van

intussen al meer dan 250 coöperanten. Vandaag

willen we onze coöperatie verder versterken en

met nóg meer mensen de krachten bundelen.

Waarom investeren?

1986

Kristien Dewitte

De coöperatie groeit !

Met ons allen - boeren, coöperanten en

medewerkers - voelen we ons sterk verbonden

met de klanten. We verkopen het liefst

rechtstreeks, niet anoniem via de groothandel.

Door onze gezonde groenten van topkwaliteit af

te zetten in de korte keten kunnen we ons

aanbod en volume afstemmen op een trouwe

groep klanten, zónder voedselverspilling.

 

Een modern en goed draaiend bedrijf als het onze vraagt continu investeringen. We

hebben de ambitie om het vermogen in 2020 met € 100.000 te verhogen. We willen in

de directe toekomst het gemak van de klanten verhogen met betere service:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door jouw participatie wordt De Wassende Maan ook een stukje van jou!

BIOWINKEL | Uitbreiding en verbouwing van de winkel op de boerderij:

aangenamer en ruimer winkelen, opnemen van een bulk- en verpakkingsloos

aanbod, aankoop van een grotere verstoog,…

 

BIOBOX | Verbetering van de huidige software en database voor een verhoging

van het gebruiksgemak voor abonnees. Het wordt nóg makkelijker om via de

webshop bijbestellingen te laten leveren in jouw afhaalpunt.

 

WERKINGSKAPITAAL | De korte keten zit in de lift. Ook onze omzet groeit mee

in deze evolutie. Daardoor hebben we nood aan extra kapitaal om o.a. tijdig

onze leveranciers en medewerkers te kunnen betalen.


