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JE BENT WAT JE EET

Als er iets is dat Gen Y typeert, dan wel hoe bewust ze zich 
zijn van hun imago en identiteit. “Wat we eten, is een heel 
concrete keuze die we enkele keren per dag moeten maken”, 
vertelt Amélie. “Wat je kiest, heeft invloed op je identiteit of 
hoe je gezien wil worden. Eten is met andere woorden een 
manier om je identiteit te vormen. Door veganistisch, gluten-
vrij of paleo te eten of bewust voor lokaal of biologische voe-
ding te kiezen, geef je aan wie je bent en waar je voor staat.” 
Gen Y’ers zijn ook heel bewuste consumenten. “Ze hebben 
een voorkeur voor natuurlijke en gezonde producten én eer-
lijke handel. Liever lokale producten dan asperges met ette lijke 
kilometers op de teller, aardappelen uit Peru of chocolade en 
bananen afkomstig van boeren die onderdrukt worden.”

DOE-HET-SAMEN

Omdat millennials houden van authenticiteit, gaan ze ac-
tief op zoek naar vergeten groenten en ambachten. “Ze 
houden daarbij rekening met de seizoenen en willen het 
liefst verse, eenvoudige en pure producten. Noem het 
nieuwe soberheid: hoe minder verwerkt, hoe beter. En ze 
doen het ook heel graag zelf én tegelijkertijd samen met 
anderen. Kijk maar naar het succes van moestuintjes, in de 
eigen tuin of op gedeelde stukjes grond en citygardening 
bijvoorbeeld. Ze sharen niet alleen knappe foto’s van ge-
rechtjes, met de hashtag foodporn, maar sharen ook hun 
voedsel in coöperatieven en plukboerderijen.”

Maar wie zijn die millennials eigenlijk? “We noemen ze ook wel 
Generation Y”, vertelt Amélie Rombauts van Trendwolves, zelf 
ook een Gen Y’er. “Ze zijn geboren tussen 1980 en 2000 en 
hechten veel meer dan de voorgaande generaties belang aan 
authenticiteit en hun eigen, unieke identiteit. Gen Y is ook heel 
creatief en kritisch en houdt van eerlijkheid en transparantie.” 
Én het zijn echte foodies, toch? “Klopt, vandaar dat we die ge-
neratie naast Gen Y, millenials, Generation Next of de echo 
boomers ook weleens Generation Yum noemen.”

Ze voelen zich uniek, authentiek, jong en willen dat ook blijven. Maar bovenal zijn 
de millennials een échte Generation Yum: ze houden van eten, maar het moet wel 
eerlijk, verantwoord en duurzaam zijn. Én lekker natuurlijk!

Hoe en wat je eet is een heel 
bewuste keuze en geeft mee vorm 

aan jouw identiteit, of hoe je
 gezien wil worden

TEKST: Joke Van Caesbroeck

AMÉLIE ROMBAUTS 
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Eerlijk, verantwoord en lekker!
Generation Yum 
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PARKLIFE

25  ZONDAG 25 SEPTEMBER 
 11u tot 20u

  PARKBOS  
Portaal Grand Noble,  
Kortrijksesteenweg 1147, 
Sint-Denijs-Westrem 

  PROGRAMMA 
www.parklife.gent  

VOOR WIE?  
Iedereen die van muziek, gezellig-
heid en lekker eten houdt, kinderen 
zijn heel welkom! De locatie is toe-
gankelijk voor buggy’s en rolstoelen.

  GRATIS
Registreer online op parklife.gent

MEER INFO 
Infopunt aan portaal Grand Noble

ORGANISATIE

PARKLIFE FOR YUMMIES 

Op zondag 25 september verandert 
het Parkbos in Parklife, een muziek-
festival voor families én foodies.  
Parklife goes Yummies, maar zet dit 
jaar ook nog méér in op duurzaamheid. 
De lokale foodtrucks verwennen niet 
alleen je smaakpapillen, ze hebben  
ook een lage ecologische voetafdruk 
omdat ze zich niet te ver moeten ver-
plaatsen. We focussen ook op ecolo-
gische fairtradeproducten. 

Verwacht je op Parklife dus aan 
kwalit atieve én verantwoorde lekker-
nijen. Ook organisatorisch worden 
er zo weinig mogelijk sporen nagela-
ten: geen wegwerpbekers en zoveel  
mogelijk duurzame materialen om het 
festival op te bouwen. Op Parklife is 
alles een kwestie van respect, voor 
de natuur én de medemens, met als 
hoofdingrediënt muziek en gezamen-
lijk luistergenot! 

4 KEER GENIETEN 
VAN PARKLIFE
 

 Op ‘t gemak
 Doe het voor een dag eens  
 helemaal op ’t gemak! Onthaast  
 en geef je helemaal over aan het  
 ritme van Parklife.

 Check je voetafdruk
 Hou je ecologische voetafdruk  
 laag en kom met de fiets. 
 Probeer die dag je afval zoveel  
 mogelijk te beperken. De natuur  
 dankt je!

 Muzikale parkwalks 
 Muziek staat centraal op  
 Parklife. Combineer het met de  
 groene omgeving: je kan twee  
 verschillende wandelingen  
 maken in het park, met  
 onderweg kleine muzikale  
 concertjes.

 Lekker yummen
 Yum! Vul die lege magen met  
 allerlei duurzaam en  
 verantwoord lekkers van de   
 verschillende lokale foodtrucks.
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MET DANK AAN  
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