EKO-KEURMERK VOOR
KOALA KINDEROPVANG
Kinderdagverblijf Koala uit Assen
heeft als eerste kinderdagverblijf
van Nederland het EKO-keurmerk
ontvangen. De kinderen op Koala
krijgen uitsluitend gecontroleerde
biologische producten te eten.
Het kiezen voor 100% biologische
voeding komt voort uit de visie van
Koala. Er wordt op Koala respectvol
om gegaan met de aarde en daaruit

voortvloeiend met het mens-zijn.
Kinderen wordt van jongs af aan
geleerd om met de natuur om te
gaan door veel buiten te spelen, een
eigen tuintje te hebben en zelf eten
te maken zoals zelf brood bakken en
eigen appelmoes maken.

PURE,
AUTHENTIEKE
VOEDING
Ouders geven kinderen graag pure,
authentieke voeding die respectvol is
geproduceerd. Biologische producten
voldoen aan deze wens. De boer werkt
natuur- en milieuvriendelijk zonder
kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
Een gezonde, levende bodem is immers
de basisvoorwaarde voor gezond
opgroeiende gewassen. Dieren krijgen in
de biologische landbouw de kans om te
leven naar hun aard, met genoeg ruimte
en buitenlucht.

Bij Koala vinden ze biologische voeding,
gewoon heel logisch. Ze werken vanuit
respect voor de aarde en respect voor
elkaar. De keuze voor biologische
voeding vloeit hier heel natuurlijk uit
voort.

NATUURLIJK
SPELEN
Behalve de voeding zijn ook de
verzorgingsproducten op Koala van
natuurlijke materialen. Ook bij de
inrichting en het speelgoed is gekozen
voor natuurlijke materialen. Dat betekent
dat kinderen op Koala spelen met houten
speelgoed, porseleinen serviesjes, wol
en katoen.

Horecabedrijven met het EKO-keurmerk,
onderscheiden zich door pure kwaliteit
en eerlijke smaken. Om het keurmerk
te verkrijgen moet minimaal 40 procent
van de gebruikte ingrediënten van
gecontroleerd biologische herkomst zijn.
Bij Koala is dit zelfs 1000%!

EKO-KEURMERK VOOR
KOALA KINDEROPVANG
Het EKO-keurmerk Horeca wordt uitgegeven door Stichting EKOkeurmerk. Kinderdagverblijf Koala wordt jaarlijks geïnspecteerd door Skal,
de organisatie die door de overheid is aangewezen om te controleren of
biologische producten ook echt volgens de regels worden geproduceerd.
Want het woord biologisch is wettelijk beschermd. Een product mag alleen
biologisch heten als het van boer tot bord klopt.
Leveranciers moeten aan Koala bewijs leveren dat hun producten echt
biologisch zijn.

Voor meer informatie:
www.eko-keurmerk.nl

Voor informatie Koala:
www.skidkinderopvang.nl
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