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OMSCHRIJVING ‘STOPPEN MET VLEES’
‘Stoppen met vlees’ is een project dat ten doel heeft aandacht te genereren voor de gevolgen van de vleesconsumptie in Nederland. Zonder wijzend vingertje, maar op basis van respect, onderzoek en feiten. Doel van het
project is om binnen een jaar (01- 2018 tot 01-2019) zoveel mogelijk in beweging te zetten, mensen bewust te
helpen worden en partijen te verbinden. Het project omvat een documentaire, een boek en een online platform.
Het verhaal voor zowel documentaire als het boek begint met Robert Bridgeman die in 2015 zeven jaar vegetariër
is. De auteur/ coach is uit ideële redenen omgeslagen van supercarnivoor naar vegetariër, maar weet niet van de
hoed en de rand. Hij hoort steeds meer over de relatie tussen vlees en zaken als ontbossing van de Amazone,
kanker en dierenleed en besluit op onderzoek uit te gaan. Twee jaar later weet hij meer dan hem lief is. Door alles
wat hij gezien heeft is hij veganistisch gaan eten. Aan het eind van boek en film worden de disruptors van de
bio- industrie besproken: Kwaakvlees, plantaardige producten en zeewier producten. De volgende mensen worden
geïnterviewd in de film en het boek (de lijst wordt nog aangevuld):
Bekende Nederlanders
• Guido Weijers
• Henny Huisman
• Loretta Schrijver
• Yvonne Kroonenberg
• Miro Kloosterman (nog te interviewen)
Wetenschappers
• Prof. Dr. Mark Post (Maastricht Uni), Kweekvlees specialist
• Dr. Arnoud van ’t Hof, (Maastricht Uni) Hoogleraar interventie cardiologie
• Prof. Dr. Roos Vonk, (Radboud) Hoogleraar psychologie
• Dr. Hans Dagevos (Wageningen Uni), senior onderzoeker
Specialisten
• Jaap Korteweg, oprichter vegetarische slager
• Mark Kulsdom, oprichter Dutch Seaweed Burger
• Lisa Steltenpool, diëtiste en auteur Vegarevolutie
• Veerle Vrindts, auteur en voorzitter Viva Las Vegas
• Wendy Walrabenstein, auteur en diëtiste
• Karen Soeters, directeur Nicolaas G. Piersson Foundation
• Lesley Moffat, directeur Eyes on animals
• Studenten uit de vleesindustrie van de Hogere Agrarische School

Jaap Korteweg, de Vegetarische Slager

Professor Dr. Mark Post, Maastricht University
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DE DRIE ONDERDELEN VAN ‘STOPPEN MET VLEES’
1. Vlees, de documentaire. Inmiddels zijn we twee jaar aan
het filmen. Interviews met eerder genoemde BNers,
wetenschappers en specialisten.
2. Het boek Stoppen met vlees. Geschreven door Robert Bridgeman,
uitgegeven door Nieuw Amsterdam. De boekpresentatie zal in
maart 2018 plaatsvinden in Scheltema Amsterdam, in
samenwerking met Novamedia/ Postcodeloterij.
3. Het online platform www.stoppenmetvlees.nl met achtergronden
en stappenplannen voor mensen die bewust vlees willen gaan
eten, vegetariër of veganist willen worden. Het platform wordt
verwezenlijkt door Lieve Gerretsen van Google. Google sponsort
tevens $ 10.000,- per maand aan zoekmachineoptimalisatie.

Het boek: Stoppen met vlees

Ik ben al 35 jaar vegetariër,
maar was ik het niet,
dan zou dit boek me
over de streep trekken.
Henny Huisman

Wil je in deze tijd nog vlees eten? Robert
Bridgeman helpt je jouw antwoorden te vinden.
Yvonne Kroonenberg

Vlees eten
is het nieuwe roken.
Guido Weijers

Dit boek toont op
overtuigende wijze dat
het ‘vlees van de toekomst’
plantaardig zal zijn.
Jaap Korteweg

Stoppen met vlees I 4

stoppen met

Vlees
DE MOTIVATIE VOOR ‘STOPPEN MET VLEES’
1. Milieu schade
Denk hierbij aan het omhakken van Amazone woud voor veevoer en graasruimte.
We zijn inmiddels meer dan 50% kwijt volgens het WNF. Alsmede watergebruik.
Het eten van een biefstuk staat gelijk aan 60 keer douchen. En uitstoot. Er komen
meer broeikasgassen vrij door de bio- industrie dan door alle vervoersmiddelen;
treinen, boten, auto’s, vrachtverkeer en vliegtuigen samen.
•
2. Dierenwelzijn
Onlangs werd een open brief van 66 dierenartsen in het NRC geplaatst. De artsen,
werkzaam binnen de bio-industrie, gaven aan dat de situatie zo niet verder kan.
Per jaar worden 450 miljoen dieren geslacht in Nederland. De situatie in stallen
en slachthuizen is schrijnend.
•
3. Gezondheid
Naast de gevaren van Q-koorts, MKZ en andere pandemieën verhogen het vlees
van koeien, varkens en bewerkt vlees aantoonbaar het risico op kanker. Bewerkt
vlees is door de World Health Organization op de lijst van kankerverwekkende stoffen
geplaatst. Ook de risico’s op hartklachten en diabetes worden door vleesconsumptie
vergroot. Ook hongersnood wordt in direct verband gebracht met vleesproductie.
•
Om deze drie belangrijke gevolgen van de vleesconsumptie in Nederland in kaart te
brengen gaan Robert Bridgeman met cameraman Lex Olthof op pad. Ze interviewen
bekende Nederlanders, wetenschappers en specialisten om de situatie in kaart te
brengen.
Nederland kent zo’n 800.000 vegetariërs en zo’n 40% van de Nederlanders is
Flexitariër. Volgens Dr. Hans Dagevos van de Wageningen Universiteit eet 20% van
de Nederlanders minder dan twee keer per week vlees.
Deze aantallen zijn sterk groeiend en steeds meer Nederlanders zijn zich bewust van
de nadelige effecten van de grootschalige vleesindustrie en willen eigenlijk anders.
Maar hoe? Tijd voor een onafhankelijke Nederlandse productie die geen aanklacht is
tegen de branche, maar die beide kanten belicht én antwoord geeft op alle vragen
rondom het onderwerp.
Klik op deze link voor een video (gemaakt voor Facebook) van Robert over de naam
van het boek: www.facebook.com/RJBridgeman/posts/10207490000446928
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TOTAALCONCEPT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Film, boek en online platform
Bekende Nederlanders als ambassadeurs
Samenwerking met Novamedia
Support vanuit Google
Geen wijzend vingertje. Het gaat om bewustwording
Samenwerking met de vegetariërsbond en andere belangenbehartigers
Beantwoord vragen die heel veel Nederlanders hebben over de intensieve veeteelt
Belicht beide kanten, dus ook de bio- industrie.
Conversie: Uitgebreid online platform met achtergronden, interviews, wetenschappelijke feiten, Veggie challenge
(30 dagen zonder vlees) en stappenplannen van diëtiste Wendy Walrabenstein voor kijkers die bewuster met
vlees eten willen omgaan

Robert met Henny Huisman
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BIO INITIATIEFNEMER ROBERT BRIDGEMAN
IInspirator en coach
In 2012 richtte Robert de organisatie Bridgeman op waarmee hij, samen met
4 teamleden en 5 freelancers, de wereld een beetje bewuster probeer te maken
door het aanbieden van trainingen, workshops en (online) cursussen op het
gebied van bewustwording en zelfoptimalisatie. bridgeman.nl
Documentairemaker
Robert is (beginnend) documentairemaker. Zijn eerste film More than a
pipeline over de onderdrukking van indianen in Noord Amerika kreeg een
award tijdens de première in juni 2017 op het Standing Rock Filmfestival in
North Dakota: www.morethanapipeline.com

Robert Bridgeman

Spreker, trainer en keynote-speaker
Robert is spreker, trainer en keynote speaker voor organisatie evenementen en congressen. Alsmede in
company trainingen, workshops en lezingen. Opdrachtgevers: Rabobank, Google, SAP, ING bank, RTL Nederland,
NOS, ENGIE en verschillende overheidsorganen.
Hij sprak in twee TEDX talks:
• TEDX Zwolle: The power of human potential https://youtu.be/6l-TKGtz8vU
• TEDX Maastricht: A rise in consciousness: https://youtu.be/X0hbKnRk19U
Bridgeman Foundation
Vanuit Bridgeman Foundation werkt hij met zijn team aan projecten die gaan om bewustwording van schrijnende
maatschappelijke kwesties. www.bridgemanfoundation.nl
Tevens schrijft Robert boeken
Start vandaag met lichter leven (Ankh Hermes, 2014)
Start vandaag met mediteren (Ankh Hermes, 2015)
Rust! (Lucht Uitgeverij 2016)
Start vandaag met ademen (Ankh Hermes, 2016)
De essentie van transformatief coachen (Oorsprong, 2018)
Stoppen met vlees (Nieuw Amsterdam, komt in 2019)
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