
 

 

 

 

 

 

 

 
Gefileerd: Wat is de échte prijs van al je eten? 

Documentaire over de voedselindustrie 
 

 

 

Algemene Introductie 

 

Voor als je dit doorneemt met een groep 

 
 
 



Voor dat Je begint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aflevering 1 ‘Fastfood en takeaways’

Wat gaan we doen? 

• 

• 

• 

Van te voren 

Na de aflevering 



De Bijbel open  

Lees Exodus 23:4 en 5 

Lees genesis 9:8-17 

Lees Ezechiël 34: 1-6 

 

 

 

 

 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/bijbelfiches-heersen-over/
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vlees.aspx#blok7


Aflevering 2 ‘Kip, het meest ‘mishandelde’ stukje vlees’

Wat gaan we doen? 

• 

• 

• 

• 

Van te voren  

 

Na de aflevering 



De Bijbel open 

Lees Genesis 39:1-23   

 

 

https://debijbel.nl/blog/mogen-we-dieren-eten


De bijbel open 

Lees exodus 20:8-10   

Lees Spreuken 6:6-8 

 

 

 

 

 

 



Aflevering 3 ‘Garnalen in het chloor’ 

Wat gaan we doen? 

• 

• 

• 

Van te voren

Na de aflevering 

De bijbel open 

https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/keurmerken.aspx


Lees Lucas 4:14-21 

Kijk Tip:   

 

 

!! Wil jij een misdaad melden? Heb je het vermoeden dat iemand uitgebuit 

word? Wat kun je doen? Kijk op de laatste pagina van dit werkboek. !! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FQ4uMlBdUOY&ab_channel=SchrijversvoorGerechtigheid
https://www.youtube.com/watch?v=As1x43ytyYA
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/29/hoe-de-arbeidsmigranteen-melkkoe-werd-a3955114
https://nos.nl/artikel/2340600-tienduizenden-uitgebuit-als-moderne-slaven-in-textielfabrieken-leicester.html
https://www.youtube.com/watch?v=e4ygD0-o6Ro


Aflevering 4 ‘de vis wordt duur betaald’ 

Wat gaan we doen? 

• 

• 

• 

Van te voren 

Na de aflevering 



De Bijbel Open  

Lees Genesis 16:1-16 

 

 

 

 

 

 

https://visie.eo.nl/artikel/2019/12/wat-zegt-de-bijbel-over-slaven
http://slaveryfootprint.org/survey/#where_do_you_live
https://truecostmovie.com/watch-now/
https://www.michanederland.nl/wp-content/uploads/2019/12/The-True-Cost.pdf
https://www.npo3.nl/genaaid/VPWON_1295027
https://directory.goodonyou.eco/
https://goodonyou.eco/how-we-rate/?_ga=2.69061140.482604479.1601288072-1968147650.1601288072


Aflevering 5 ‘rijst en ’t rode licht’ 

Wat gaan we doen? 

• 

• 

• 

Van te voren 

Na de aflevering 



 

De bijbel open 

Lees 1 Korintiërs 11:17-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A14THPoc4-4&ab_channel=BibleProject
https://voetafdruktest.wwf.nl/
https://www.godindesupermarkt.nl/lees-en-kijk/


Aflevering 6 ‘het duurzame alternatief’ 



De Bijbel open 

Soms ben je overweldigd door al het pijn en 

het lijden in deze wereld, dan mag je je hart luchten bij God, hij heeft alles in zijn hand.  

 
"Gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht, van de 

bezorgdheid naar de Almachtige."  
Corrie ten Boom 

Micha Nederland 

© 2019, Micha Nederland  
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werkboekje mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke manier 
dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Micha Nederland. Je kunt je verzoek indienen 
via info@michanederland.nl.   

 

Wil jij een misdaad melden? Heb je het vermoeden dat iemand uitgebuit word? Wat kun je 

doen? 

• Bel de politie (112) 

• Meld Misdaad Anoniem –Als je een melding anoniem wilt maken voor je eigen veiligheid 

• Onderzoek naar arbeidsuitbuiting wordt gedaan door de Inspectie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (Inspectie SZW). Je kunt hier ook (eventueel anoniem) vermoedens van 

arbeidsuitbuiting melden. 

• Bij CoMenscha kun je als zorgprofessional of opsporingsambtenaar slachtoffers aanmelden 

voor zorgcoördinatie en opvang. 

http://www.michacursus.nl/
http://www.michzondag.nl/
http://www.michanederland.nl/
mailto:info@michanederland.nl
http://www.michacursus.nl/
https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/
https://www.inspectieszw.nl/melden
https://www.comensha.nl/hulp-nodig/

