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Beste leden, 
 
Een aantal landen op deze wereld is niet in staat om zijn bevolking van voldoende 
voedsel te voorzien. De Verenigde Naties heeft hiervoor het World Food Program 
opgericht. Dit programma distribueert voedsel naar de armste mensen in deze landen. 
TNT helpt de Verenigde Naties met deze distributie.  
Toch vond TNT dit niet voldoende. Elke keer de mensen van voedsel voorzien is geen 
duurzame ontwikkelingshulp. Hoe kunnen we zoveel mogelijk arme mensen een stap in 
inkomen laten maken, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van anderen voor hun 
voedselvoorziening? Hoe kunnen we zorgen dat dit geen ontwikkelingshulp is, maar de 
opzet van een gezond lokaal bedrijf?  
 
De antwoorden zitten in een uniek project: het Jatropha project in Malawi-Afrika. 
Dit is een landbouwprogramma waarbij de lokale bevolking van Malawi de Jatropha- 
plant verbouwt, waarvan de zaden zullen dienen als grondstof voor de productie van 
biodiesel.  
Is dat wel duurzaam? Concurreert dat niet met de verbouwing van voedsel? Die arme 
mensen hadden toch juist niets te eten? Kun je niet beter voedsel gaan verbouwen? 
Wie verdient hier aan? Waarom zijn er Nederlandse bedrijven en instituten bij 
betrokken, zoals TNT, AkzoNobel, AtosOrigin, Landbouw Universiteit Wageningen en 
de Technische Universiteit Eindhoven? 
 
  



  
 
 
 
Laat u deze avond meeslepen door een inspirerend verhaal over ontwikkelingshulp, die 
geen ontwikkelingshulp is. Over duurzaam produceren in een Derde Wereld land. Over 
de inzet van Nederlandse ondernemingszin en talent om de wereld een beetje beter 
te maken. 
 
The biggest threat to our planet is the belief that someone else will save it.  
Robert Swan, ontdekkingsreiziger en strijder voor behoud van Antartica.. 
 
Theo Horbach Jr. is opgegroeid in Milsbeek en heeft na zijn opleiding chemische 
technologie een carrière opgebouwd in de Chemische Industrie en is thans productie 
manager bij AkzoNobel in Rotterdam. Hij woont met vrouw en drie zonen in Brielle. 
 
Trots zijn we op de komst van de zoon van Theo en Ineke. Een lezing door een van de 
kinderen van een lid van onze sociëteit stellen wij bijzonder op prijs.  
 
Wij zien u allen graag op 17 maart a.s.   
 
 
 
 
 


