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Inleiding

Loka Loka Zet lokaal op de kaart!

We leven in een rijk land, met een overvloed

aan mogelijkheden. Door globalisering is het

steeds gewoner dat producten uit het

buitenland komen. Dat geldt ook voor ons

voedsel. Hoe verrassend is het daarom als je

er achter komt dat er in je buurt zoveel

adressen zijn waar je je biologische

boodschappen kan doen. Daarom brengt

Loka Loka een ode aan de smaak van ons

landschap. Steun de lokale economie en

proef de verbinding!

Stichting Loka Loka wijst je op bijzondere

adressen via haar gratis app, website en

evenementen. Ontdek welke rijkdom aan

biologisch eten in de buurt beschikbaar is en

waar je die gouden adressen kunt vinden. Zet

lokaal op de kaart!



Het begon met twee pioniers…

Marin Leus
Marin verzorgt nu wildplukcursussen:
wildeschool.nl

Sofie van Rhijn
Sofie catert en kookt inventief met lokaal
eten: verseaarde.nl.

Marin en Sofie houden van pure producten, smaken van het landschap en het willen weten wat we
eten. Een breed gedragen behoefte in de maatschappij. Hoe kunnen we de voedselketens weer
korter maken? Zo is het idee Loka Loka geboren.

De Stichting Loka Loka - opgericht op 13 december 2019 - wil de Loka Loka app en website verder
professionaliseren, de naamsbekendheid vergroten waardoor lokaal boodschappen doen weer de
gewoonste zaak van de wereld wordt.

https://wildeschool.nl/
https://verseaarde.nl/


Missie & Visie

Uit liefde voor lokaal voedsel geboren

Stichting Loka Loka is een initiatief van een enthousiaste groep doeners met een ideaal, die een
duurzamere wereld dichterbij willen brengen. Geboren uit liefde voor lokaal eten en voor de
natuur wil Loka Loka mensen  laten ervaren hoe overvloedig en veelzijdig lokale ingrediënten zijn.

Loka Loka doet dit heel specifiek, we zijn bruggenbouwers:

● We bouwen aan een interactief
digitaal platform. Consumenten
vinden via website en app eenvoudig
de adressen voor hun lokale,
biologische producten. Lokale
producenten en consumenten
kunnen foto’s en verhalen in de app
plaatsen over het actuele aanbod.
Een netwerk van vrijwilligers,
bloggers en vloggers zorgt voor
voortdurend nieuwe content. Zij
brengen de lokale producenten in
beeld.

● Lokaal en regionaal organiseert Loka
Loka in samenwerking met
ondernemers en vrijwilligers
evenementen. Zo zijn we begonnen
met het organiseren van diners op de
boerderij, maar denk ook aan
kookworkshops in de kas, kaas
maken, wildplukwandelingen en
themadagen. Daardoor promoten we
lokaal eten en creëren we synergie
tussen aanbieders om de lokale
economie te bevorderen.

Hierdoor voorzien wij in de groeiende behoefte om te weten waar ons eten vandaan komt en hoe
het gemaakt wordt.

Stichting Loka Loka is een non-profitorganisatie en verwacht binnenkort een ANBI status te
verwerven. We zetten tenminste 90 procent van alle inkomsten in voor de doelen van Loka Loka.
De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun bestuurswerk. Donateurs en schenkers
genieten belastingvoordelen bij erven en schenken aan een organisatie met ANBI-status.



Waar staan we nu?

Er is een goed draaiende site en app,
ontwikkeld uit eigen middelen, voorbereid op
het gebruik van enkele duizenden gebruikers.
Er staan ruim 2000 Loka Loka adressen -
boeren, markten, restaurants, etc. - op de
website en de app. Loka Loka heeft  een
Instagram en  Facebook-account.

De Stichting is op 13 december 2019
opgericht.

In de komende jaren willen we samen met
een groeiende groep vrijwilligers aan ons
digitale platform werken. Het gaat dan om
het leveren van inhoudelijke bijdragen door
vloggers en bloggers. Maar ook zijn er
hoofden, handen en harten nodig voor de
organisatie van evenementen, het
modereren van content en administratieve
klussen.



Wat willen we bereiken?

Organisatie
De focus is gericht op het
bouwen van een
professionele organisatie,
dit beleidsplan schetst de
contouren daarvan. Het
bestuur wil voldoende
mensen werven die
content leveren voor het
digitale platform en
meehelpen evenementen
te organiseren. Deze Loka
Loka sympathisanten
krijgen ondersteuning van
een coördinator.

Interactieve app &
website
Een belangrijke
voorwaarde om van Loka
Loka een succes te maken,
is een interactieve app en
website. Een plan om de
huidige app technisch
opschaalbaar en meer
interactief te maken wacht
op financiering. Na
realisatie is de app
voorbereid op een groei
naar 100.000+ gebruikers.
Intensivering van de
marketing gaat ervoor
zorgen dat die groei er gaat
komen. Hierdoor helpen
gebruikers mee nieuwe
adressen te tippen,
waardoor Loka Loka
actueel blijft.

Marketing
De marketing richt zich op
het vergroten van de
naamsbekendheid en het
organiseren van free
publicity. De Loka Loka app
is zo goed dat gebruikers
anderen inspireren en
daarmee een vliegwiel in
werking zetten.



Over organisatie en bestuur

De Stichting Loka Loka is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76660079.
Zij is gevestigd in de gemeente Westerkwartier op adres:
Haven 10, 9891 BA te Ezinge

De secretaris is bereikbaar op telefoonnummer 06 1050 9882  en via secretaris@lokaloka.nl.

Ons digitale platform is bereikbaar via:
LokaLoka.nl
instagram.com/lokalokanl
facebook.com/lokalokanl

De huidige twee bestuursleden zijn beiden oprichters, onbezoldigd,  en stellen zich kort voor.
De vacature van secretaris is vacant en wordt tijdelijk vervuld door de penningmeester.

Vincent van Dijken, voorzitter
Bereikbaar via voorzitter@lokaloka.nl

Vincent is zelfstandig ondernemer, werkt als
coach en trainer communicatie en gedrag. Hij
heeft erg veel plezier in het eten uit zijn eigen
tuin, waarbij zoveel mogelijk van
permacultuur gebruik maakt. Hij is als
gedragswetenschapper / ingenieur
betrokken bij maatschappelijke
vraagstukken. Daarnaast vindt hij het
heerlijk om als timmerman te werken en
heeft daarmee jaren zijn brood verdiend.

Ben de Vries, penningmeester
Bereikbaar via penningmeester@lokaloka.nl

Ben is docent economie en ondernemer. Hij
ontvangt gasten voor een kort of lang verblijf
in De Kastanje in Ezinge en voorziet ze van
biologisch lekkers uit eigen tuin of streek.
Het Gronings aardgas blijft in de grond, nu
zonnepanelen en warmtepomp voor nul op
de meter zorgen. Tien jaar heeft hij met
webshop Biovoordeel biologisch
consumeren laagdrempeliger beschikbaar
gemaakt. De laatste jaren is hij weer actief in
het onderwijs en geeft workshops
teambuilding waarbij hij ondermeer zijn
zonnestralenspel inzet. Meer weten:
de-kastanje.nl en zonnestralenspel.nl

mailto:voorzitter@lokaloka.nl
mailto:penningmeester@lokaloka.nl
http://www.de-kastanje.nl
https://www.zonnestralenspel.nl/nl/

