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Ons klokhuis klopt voor Make-A-Wish®!Het Klokhuis
!

Wij laten 120 ton peren hangen. Dit nieuws stuurden 
wij op 16 september uit via onze sociale media. Een 
hartverscheurende keuze, die we wel willen delen, 
want ook andere fruittelers staan voor zo een moeilijke 
beslissingen.

Door de energiecrisis en de oorlog heeft de fruitsector het 
zeer zwaar. Het plukseizoen is in de maanden september en 
oktober volop bezig. Een van de drukste periodes van het 
jaar voor de fruittelers. Zelf hebben we normaal 2500 ton 
aan appels en peren die worden geplukt door een vijftigtal 
seizoenarbeiders. Nu moeten we noodgedwongen 120 ton 
Conference peren laten hangen. Het overgrote deel van 
de appels en peren wordt bewaard in onze koelcellen en 
verkocht tussen nu en juli 2023.

Waarom?
De reden waarom we 120 ton peren laten hangen heeft te 
maken met verschillende factoren:

  De droogte
  De energiekosten 
  De verstoorde afzetmarket door de oorlog

De extreme droogte heeft ervoor gezorgd dat er meer kleine 
peren zijn dan normaal. Hierdoor ligt de kost om deze peren 
op de markt te brengen veel te hoog in verhouding met de 
prijs die wij ervoor krijgen. Uit rationeel standpunt hebben we 
besloten om deze kleine peren niet te plukken zodat we hier 
ook geen elektriciteit aan moeten verspillen. Een derde reden 
is de verstoorde afzetmarkt door de oorlog. Hierdoor zit ook 
de appelteelt met een overproductie op Europees vlak.

De acties die we jaarlijks ondernemen
Onze appels en peren van klasse 2 worden al jaren verwerkt 
tot lekker fruitsap. Onze Fruittaps zijn ondertussen verkrijgbaar 
in 6 verschillende smaken. Fruit dat niet in de manden 
terechtkomt doneren we aan organisaties zoals Sint-Vincentius 
en het Natuurhulpcentrum, Animal Rescue Service VZW en 
Forest & Friends VZW.

De reacties die wij kregen…

Waren overdonderend. We kregen zowel positieve als 
negatieve reacties. Natuurlijk is het niet fijn om al dat fruit 
te zien rotten in de boomgaard. We hebben alle suggesties 
overwogen en nagegaan wat de mogelijkheden zijn. 
We lichten graag toe waarom we een aantal mogelijkheden 
uiteindelijk niet hebben gekozen:

Een plukdag organiseren: We hebben jaren geleden 
plukdagen georganiseerd. Hierbij kwamen duizenden mensen 
naar Wijer om fruit te komen plukken. Organisatorisch komt 
hier dus veel werk bij kijken, dit terwijl we dan volop in het 
plukseizoen zitten. Onze seizoenarbeiders hebben tijdens die 
periode ook de nodige begeleiding nodig.

De peren gratis weggeven: Dan zouden we het probleem 
voor de sector alleen maar vergroten. Nu is het belangrijk dat 
de consument Belgisch fruit koopt.

Verder verdelen aan goede doelen: Zelf alle peren plukken 
zou opnieuw extra werk vergen van onze seizoenarbeiders. 
De peren zomaar laten plukken door anderen kan niet zomaar 
zonder uitleg en begeleiding. Pluk je een vrucht op een 
incorrecte manier, dan kan dit beschadigingen geven aan de 
bomen.

Wat jij kan doen

Gelukkig kunnen wij met Fruitsnacks een deel van onze eigen 
oogst rechtstreeks aan jou leveren. Die lekkere appels en 
peren in de fruitmand bij jou op het werk, die komen uit onze 
boomgaarden in Wijer. Ook thuis kan je je steentje bijdragen 
en de sector helpen door Belgisch fruit te kopen! Eet lokaal 
en denk bij fruit al eens vaker aan dé klassiekers: een lekkere 
appel of peer.

Op zaterdag 3 september was het weer zover: een 
nieuwe plukdag in het wensbos! Voor wie het wensbos 
nog niet kent, leggen we het graag opnieuw uit. Wij 
toveren elk jaar een stukje van onze boomgaard om 
tot een wensbos! Elk kind dat het afgelopen jaar zijn 
of haar wens in vervulling zag gaan dankzij Make-
A-Wish® Belgium-Vlaanderen krijgt de kans om een 
eigen perenboom te adopteren. Deze kinderen strijden 
tegen een levensbedreigende ziekte en kunnen op 
de plukdag hun zorgen even vergeten. Zij hebben 
dankzij de openingsdag in het wensbos en de vele 
mailtjes de peren zien groeien tot ze deze mochten 

komen plukken. Een dag waar ze dus lang naar hebben 
uitgekeken.

Het 5de wensbos!
Dit jaar was het de 5de keer dat we deze actie 
organiseerden. Dat wilden we natuurlijk vieren! We 
nodigden de kinderen die zich in 2020, 2021 en 
2022 inschreven voor het wensbos allemaal opnieuw 
uit! Tijdens de plukdag ontvingen we ongeveer 100 
mensen! Naast de wenskinderen mochten namelijk ook 
mama’s, papa’s, broers en zussen meekomen naar onze 
boomgaard! We zorgden natuurlijk ook voor heel wat 

leuke activiteiten zoals een ritje met paard en kar, een 
bezoekje van Clown Herbie en nog veel meer!

Ook jij steunde Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen! 
Gedurende één week hebben we per verkochte fruitmand 
1 euro aan Make-A-Wish® gedoneerd. Zo gaven we 
op de plukdag een cheque van 5 772 euro kunnen 
overhandigen aan Britt Van Marsenille, meter van deze 
organisatie. Mede dankzij jouw bestelling bij Fruitsnacks 
kunnen dus nog heel wat nieuwe wensen in vervulling 
gaan! 



Dat was nog niet alles, want daarna gingen we karten. En wat blijkt, onze operationeel manager Tatjana is een echt racetalent en dus de 
overduidelijke winnaar! De dag afsluiten deden we in Keulen, waar we naar een traditioneel ‘Brauhaus’ bezochten en een teamfoto voor de 
Dom van Keulen namen. Wij zetten de voordelen van een teambuilding zoals deze op een rijtje

 Het team leert elkaar beter kennen
 We ontdekten eigenschappen van elkaar die we nog niet kenden, kijk maar naar Tatjana 😉.
 Een teambuilding zorgt voor gemeenschappelijke herinneringen, die de band tussen het team doet versterken
 Het team leert het bedrijfsverhaal beter kennen, in dit geval het verhaal van boer Christian en Fruitsnacks Duitsland
 Het gaf ons een vakantiegevoel tussen de drukke werkdagen
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Say hello to Kris!
Sinds oktober mogen we een nieuw teamlid met 
veel plezier verwelkomen. We stellen 
je graag voor aan Kris, onze 
productieverantwoordelijke. 
Samen met Heidi is hij dus 
verantwoordelijk voor de 
productie van jouw fruitmandje 
en dat van onze 3000 andere 
klanten. Deze trotse papa 
heeft een passie voor 
voetbal en is zelfs 
videoanalist! Daarnaast 
kan je hem ook achter 
de toog vinden bij de 
beste concerten. 

Kris
Productieverantwoordelijke

  Kenmerken
Langwerpige peer met groen-
gebronsde kleur. Kleurt lichtgeel bij 
rijping en heeft bijna geen klokhuis

  Bewaren 
Op kamertemperatuur laten rijpen 
voor een zachte en sappige peer. 
In de koelkast bewaren voor een 
knapperige en frisse peer.

  Smaak:
Zoet & sappig

  Eigenschappen
Caloriearm, verfrissend & 
dorstlessend. Ze bevat veel vezels, 
natuurlijke suikers en fructose.
Bron van koper, vitamine C 

De favoriete peer: de Conference!
Als we oproepen om meer fruit te eten van Belgische bodem, dan kunnen we dus niet anders om ook in 
deze Fruzette ons eigen fruit in de kijker te zetten. Deze editie: de Conference peer, de meest geteelde 
perensoort in België & Nederland!

Een teambuilding
met pit! 

Afgelopen zomer gingen wij op teambuilding! Natuurlijk willen we dat met jou delen, want ook teambuildings dragen bij aan een 
gezonde en gelukkige werkplek. Zoals je misschien al weet bestaat Fruitsnacks GmbH sinds september 2021. In Noordrijn-Westfalen en 
Rijnland-Palts genieten de werknemers van bedrijven dus ook van vers fruit! Daar is het boer Christian die zorgt voor appels van eigen 
teelt, want daar kiezen we opnieuw voor een lokaal en familiaal verhaal. Voor onze teambuilding staken we deze keer dus de grens 
over, richting Duitsland! Met dit fotoverslag nemen we je mee naar het mooie Bergheim!

Fruitige eindejaarsgeschenken

Tijdens het plukseizoen kunnen we rekenen op de hulp van onze 
vaste medewerkers en seizoenarbeiders. In deze Fruzette stellen we je 
voor aan Kamil. Hij startte een zestal jaar geleden bij Fruitsnacks als 
seizoenarbeider en is nu een vaste waarde in het team!

Kamil ken je misschien zelf, want af en toe bezorgt hij ook het fruit naar de 
verschillende bedrijven. Je kan hem meestal vinden in de productie, waar 
we elke week rond de 6000 fruitmanden produceren! Zijn eerste taak bij 
Fruitsnacks bestond uit het snoeien van de fruitbomen. Deze harde werker 
groeide dus door tot een vaste medewerker in de productie. Naast het 
werk is er nog tijd voor plezier, want Kamil is misschien wel de grootste 
grappenmaker van het team. 

Tijdens het plukseizoen kunnen wij rekenen op de hulp van 50 
seizoenarbeiders, uit zowel Polen als Oekraïne. 
Dit is voor vaste medewerkers zoals Kamil een periode waarin ze terug 
kunnen samenwerken met landgenoten. Ook vrienden en kennissen van 

onze vaste medewerkers vinden in het plukseizoen de weg naar 
Fruitsnacks om er te komen werken als seizoenarbeider. 

Het fijnste aan het plukseizoen, dat is het samenwerken én 
de babbels tussendoor volgens Kamil. Natuurlijk kunnen die 
gesprekken dan in zijn moedertaal, het Pools, in plaats van het 
Engels. Iets wat toch voelt als thuiskomen.

Naast gesprekken in het Pools is het voor Kamil ook het ideale 
moment om terug te genieten van lekker Pools eten. 

Als we hem dan toch vragen naar zijn favoriete fruitsoorten, dan 
kiest hij voor appel en banaan. Gelukkig dat hij na al dat werk bij 
Fruitsnacks nog steeds geniet van de appels van eigen teelt. 😉 

Van seizoenarbeider naar een vaste waarde in het Fruitsnacks-team!

Ben jij al aan het aftellen naar de feestdagen? Wij alvast 
wel!  Wij stellen je graag onze Fruit Gifts voor! Drie 
geschenkmanden met vers fruit en streekproducten. Of 
je nu op zoek bent naar een geschenk voor je personeel, 
leveranciers of zakenpartners, wij hebben het gezonde 
eindejaarsgeschenk dat zal verrassen! Ontdek op onze 
website welk lekkers in de Fruit Gifts zit 
en bestel jouw cadeautjes. 

De gezondheidsvoordelen van peer
  De natuurlijke suikers zorgen voor energie op korte termijn en dankzij

 de fructose, die langzamer wordt opgenomen krijg je ook langer een 
 energieboost.

  De vitamine C en het mineraal koper in een peer zorgt voor de
 versterking van je immuunsysteem.

  De grote hoeveelheid vezels is goed voor je spijsvertering en voor 
 je hart en bloedvaten.

  Omdat een peer gemiddeld uit 85% water bestaat, is het dus ook 
 een goede dorstlesser. 

Conference

 D
e m

eest geteelde peer van België &
 N

ed
er

la
nd

Kamil
productiemedewerker

Bestel
nu je

Fruit Gifts


