
Contract:
Als lid van een SAGAL leer je beetje bij 
beetje ook het werk van de landbouwers 
kennen door met hen te spreken tijdens 
diensten of hun een bezoekje te brengen 
op de boerderij.

Solidariteit:

Door je in te schrijven ga je een verbintenis 

aan met de producenten. 

De consumenten delen de risico’s die 

gepaard gaan met de productie.

Welke producten?

Waartoe verbind ik me?

In een SAGAL vind je verse, lokale 
en seizoensgebonden groenten.
In de (zogenaamde) Super-
SAGAL’s vind je ook vlees, brood, 
melkproducten en verwerkte 
producten. Sommige producenten 
bieden zelfs chocomousse aan!

Verbintenis op lange termijn:
De SAGAL’s garanderen de producenten 
een afzet van hun productie. Dat houdt 
in dat ze na afloop van de proefperiode 
een verbintenis voor het volledige 
productieseizoen aangaan in de vorm van 
een solidariteitscontract.

Zelfbeheer:
De SAGAL’s zijn groepen die beheerd 
worden door hun leden. Alle leden worden 
ertoe aangespoord om een paar keer per 
jaar diensten en afwisselende beheertaken 
op zich te nemen.

HET NETWERK VAN SOLIDAIRE AANKOOPGROEPEN 
VAN AGRO-ECOLOGISCHE LANDBOUW

www.sagal.be

Neem contact op met het team 
SAGAL’School !  
Het team bereidt voor jou een deel 
van het werk voor: Affiches, flyers... 
Het kan jemateriaal geven en 
helpen bij je startvergadering.
Tel : 0493 33 55 20
ecole@gasap.be

EEN SAGAL OPRICHTEN

Kijk snel op onze kaart van 
SAGAL’s in Brussel! Vind de 
SAGAL het dichtst bij jou in de 
buurt, neem er meteen contact 
mee op via de kaart en bereid je 
voor op veel gezonde, lokale en 
seizoensgebonden producten. 
www.sagal.be

Een SAGAL integreren

Vragen?

Het netwerk van Solidaire 
AankoopGroepen van 

Agro-ecologische Landbouw  

Stenen-Kruisstraat, 85
1060 Sint-Gillis, België
Tel : 0487 90 62 69  
Email : coordination@gasap.be 

HET NETWERK  
VAN DE SAGAL

PROJECT SAGAL’SCHOOL



Het AB-label is geen 
verplichting om met een 
SAGAL te werken. De directe 
link tussen landbouwer en 
consument is een even goede 
garantie! 

Met de steun van:

Welke landbouwtypes zitten 
er in de SAGAL?

In een SAGAL steunen zowel de 
consumenten als de landbouwproducten 
de milieugebonden, sociale en 
economische principes die in het charter 
beschreven zijn. 
www.sagal.be

Download het SAGAL-charter

Wat is een SAGAL?

Een Solidaire AankoopGroep van Agro-
ecologische Landbouw (SAGAL) is een groep 
van burgers die een direct partnerschap 
aangaan met een landbouwproducent 
om regelmatig en op langdurige termijn 
kwaliteitsvolle seizoensgroenten te kopen. 
Ze maken deel uit van zogenaamde 
‘alternatieve’ voedingssystemen. Dit systeem is 
de kortste weg van producent naar consument. 
Kenmerkend voor dit systeem is dat het 
de afzet van een deel van zijn productie 
gedurende het hele jaar garandeert. Dat is pas 
solidariteit!

Waarom SAGAL’s creëren 
in scholen?
Het project streeft ernaar om kinderen en gezinnen 
uit Brussel meer bewust te maken van duurzame en 
seizoensgebonden lokaal geproduceerde voeding 
die een landbouwmodel ondersteunt, dat het milieu 
en de landbouwers respecteert.

• De manden zijn aan het einde van de dag beschikbaar 
voor ouders die hun kinderen komen ophalen of 
leerkrachten die naar huis gaan van hun werk.

• De SAGAL is een ontmoetingsplaats waar sociale 
banden ontstaan.

• Omdat de producent rechtstreeks in de school levert, 
zijn er heel wat mogelijkheden om activiteiten met de 
kinderen te organiseren:

• op school tijdens de levering: groenten wegen 
en verdelen in de manden, groenten ontdekken, 
praten met de producent over hoe de groenten 
geteeld worden, etc.

• op school na de levering: ontdekken van 
seizoensgroenten, recepten, etc.

• een bezoek aan de producenten organiseren.

In de praktijk:

Het charter van het netwerk waarin wordt 
bepaald dat de producenten en consumenten 
elkaar wederzijds respecteren, sluit het gebruik 
van chemische productiemiddelen uit en houdt 
rekening met de sociale en milieugebonden 
aspecten van een bedrijf. 

Het netwerk ontwikkelt overigens een 
Participatief Garantiesysteem (PGS). 
Dit kwaliteitsgarantiesysteem is gebaseerd op de 
deelname van producenten en consumenten.

HET NETWERK VAN DE SAGAL

Het Netwerk van de SAGAL is een vzw die alle SAGAL’s 
samenbrengt die daarom vragen, om luid en duidelijk op 
te komen voor de nabije en duurzame agro-ecologische 
landbouw. Het omvat projecten die bijdragen tot de 
verspreiding van het model en de boodschappen van de 
SAGAL’s, en die in dialoog gaan met de producenten van het 
netwerk.

Waarom deel uitmaken van het 
netwerk van de SAGAL?

Omdat het een beweging van 
burgers is
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Omdat we samen sterker staan

Om op te komen voor de 
agro-ecologische landbouw


