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EkoTown, hét biologische 
lifestyle festival 

Op 21 en 22 juni 2014 vindt de eerste 

editie plaats van EkoTown, hét biolo-

gische lifestyle festival van Nederland 

in het Amsterdamse Bos. Twee dagen 

lang kun je in dit bijzondere pop-up 

dorp jezelf laten informeren en inspire-

ren op het gebied van biologisch eten 

en een gezonde levensstijl. 

Jij kunt als bezoeker gratis meedoen aan 

alle activiteiten! Yoga- en bootcamplessen 

zijn een geweldige manier om jouw dag te 

beginnen. 

In ProefPlaza ontmoet je de mensen achter 

de producten en ontdek je nieuwe heerlijke 

gerechten. Geniet samen van de unplugged 

optredens in MuziekPlaza. Hier staan zowel 

singer songwriters als gevestigde namen.

Of bezoek een debat of lezing over sport, 

superfoods, beauty of de toekomst van ons 

eten voor nieuwe inspiratie in SprekersPlaza. 

www.ekotown.nl© Greenpeace/Tom Jefferson

Geef aan het Oranje Fonds en steun 
daarmee sociale initiatieven in uw buurt.
Kijk op www.nlgeeft.nl en op pagina

Meer informatie 
over de muziek, eten, sport, boeren, sprekers, kids of het kopen van tickets

www.ekotown.nl
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Er zijn natuurlijk allerlei duurzaam-
heidsbeurzen, maar meestal gericht
op bedrijven. Voor consumenten
was er eigenlijk weinig.

Het  siert de initiatiefnemers  dat ze
het aandurven om dit te organiseren;
het is niet niks en dan meteen in het
Amsterdamse Bos! - een prachtige
locatie.
De potentie is er, zeker als ik zie hoe-
veel mensen tegenwoordig bezig zijn
met gezonde lifestyle.

Nu is er natuurlijk veel meer dan
alleen gezonde voeding en daar haakt
het festival op in. Ook yoga , boot-
camp , culinaire workshops en lezin-
gen komen aan bod en  voor de kin-
deren is er een kids plaza. Kortom
met het hele gezin kun je je uitste-
kend vermaken 21 en 22 juni.

Houd ook onze website en social
media in de gaten, want we gaan een
aantal kaarten verloten!

Almar Fernhout, Founder

Ekotown, het festival voor gezonde en biologische
lifestyle gaat er echt komen - eindelijk!

Met een eigen flesje heb je altijd water bij de hand, ook in Afrika

Waterflesje hier & Waterflesje daar, Blue-Bottles for Africa

FairWater BluePump Tappunt met Blue-Bottle in Gambia. FairWater partners
vervangen met de BluePump de vele fragiele “Plof-pompjes” die vaak nutte-
loos wegroesten. Met een eigen Blue-Bottle waterflesje heeft elk kind voortaan
altijd water bij de hand. Dat is effectief en transparante hulp.

In Nederland begint het een gewoon straatbeeld te worden. Overal zie je mensen met een flesje water, in de trein, in
de auto, op school en zelfs op de fiets. Soms is het nog even een probleem als je onderweg even snel wil bijtanken.
Dat doe je liever niet ergens op een publiek toilet, maar liever gewoon, “on-the-go” bij een publiek tappunt. In Afrika
zijn publieke tappunten en flesjes nog veel meer nodig. FairWater is daarom samen met Join-the-Pipe.org en lokale 
partners een innovatief project gestart op scholen in Afrika om alle kinderen een eigen waterflesje te geven. 

Door: Paul van Beers

De meeste scholen in Afrika hebben geen
watervoorziening. Als er dan ooit een put
komt, plaatsen veel NGOs daar helaas nog
steeds een “plof-pompje” in. Dat zijn fragiele
waterpompjes uit India die niet erg lang
meegaan, men is dan gauw weer terug bij af. 
FairWater vervangt daarom vooral bij scholen
deze niet-duurzame plof-pompen door de
solide en duurzame BluePump. Maar daar-
mee zijn we er nog niet, er is meer nodig.

Ieder kind zijn eigen flesje
Om het waterprobleem bij scholen in Afrika
echt op te lossen, is een duurzame BluePump
alleen niet voldoende. Het is immers voor de
kinderen niet doenlijk om voor elk slokje
water of voor handenwassen even naar de
pomp te lopen. 
Onze visie is, dat net zoals in Nederland,
ieder kind in Afrika ook een eigen duurzaam
waterflesje moet hebben. 
Makkelijk schoon te houden en kan elke dag
weer worden bijgevuld bij de blauwe pomp
die het gewoon altijd blijft doen.

Origineel en ambitieus
FairWater en Join-the-Pipe.org geven daarom
het startsein voor een ambitieus initiatief om
alle kinderen op scholen in Afrika van water-
flesjes te voorzien, te beginnen in Gambia.
Een enorme uitdaging, maar het kan en het
moet als we echt de waterproblemen bij
scholen in Afrika willen oplossen. Tevens pro-
moten we daarmee ook de tappunten in
Nederland met Join-the-Pipe waterflesjes
voor kraanwater.

Scholen in Nederland doen mee
Veel scholen in Nederland willen graag kin-
deren in Afrika helpen. Maar dan wil men
weten, hoe en waaraan het geld besteed
wordt. Met het Blue-Bottle Project is dat
100% transparant.

Als je ook een bijdrage wil geven voor dit
ambitieuze scholenproject, lees dan op
FairWater.org of Join-the-Pipe.org op welke
manier je dit project kan steunen.

Join-the-Pipe.org tappunt in Nederland.
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WONEN & LEVEN

ETEN & DRINKEN

LICHAAM & GEEST

04 - 18

19 - 23

24 - 27

28 - 30

Op zoek naar de juiste 
advertentiemogelijkheid?
Heeft u ook een evenement, workshop of nieuws waar best eens meer aandacht aan
geschonken kan worden? Heeft u een vakantieadres of cursus welke geschikt is voor
lezers van De Betere Wereld? Dan kunt u gebruik maken van onze regeladvertenties.
De kosten zijn slechts € 27,50 per regel en als extra ontvangt u er een plaatsing van
een artikel bij dat u zelf mag aanleveren voor publicatie op onze drukbezochte
website. 
Wilt u hiervan gebruik maken of het een keer proberen? E-mail dan uw
regeladvertentie naar sales@debeterewereld.nl of telefonisch: 020 5285093.

Kruidenrijk
Kruidengeneeskunde Cursussen
Open Dagen ook Webwinkel
Kruidentuin 
www.Kruidenrijk.nl

Volatile BV, Aromatherapieproducten
kwalitatief hoogwaardige essentiële
oliën en verzorgingsproducten.
www.volatile.nl
info@volatile.nl  
Tel.nr.: 0570 528747

  De Betere Wereld op Social Media 

Rank a Brand publiceerde vandaag het rapport FeelGoodFashion 2014. Slechts
34 van de 368 onderzochte modemerken krijgen een voldoende score voor hun
inzet richting duurzaamheid. Onder meer G-Star en Cora Kemperman behoren
tot de groep van Nederlandse koplopers.

Rank a Brand’s vandaag uitgebrachte
rapport neemt ruim 350 nationale en
internationale modemerken onder de
loep over hun acties richting eerlijke
arbeidsomstandigheden, het verminde-
ren van de klimaatimpact en het bescher-

men van het milieu bij de productie.
Onder de best scorende Nederlandse
merken behoren G-Star en Cora
Kemperman. Opvallende Nederlandse
achterblijvers zijn M&S mode, Marlies
Dekkers en Wibra.

FeelGoodFashion 2014

FIETS & RECREATIEASPECIAL
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Help sociale organisaties in uw
omgeving met NLgeeft!

Iets doen voor een sociale organi-

satie in uw omgeving? Dat kan

met NLgeeft, de nieuwe campag-

ne van het Oranje Fonds. Met

deze actie maakt u het mogelijk

dat zij hun dromen kunnen reali-

seren. Op www.nlgeeft.nl geven

organisaties aan voor welk con-

creet doel ze geld nodig hebben. 

Bijvoorbeeld: een kinderboerderij wil graag een vol-
ière, een jongerencentrum heeft een beamer nodig,
een eetproject wil potten en pannen aanschaffen en
een ijsbaan wil overgaan op duurzame verlichting.
Met NLgeeft kunt u voor een organisatie in uw
omgeving echt het verschil maken door een klein
bedrag te doneren. 

Campagne NLgeeft
Een bijdrage leveren kunt u direct op de persoonlij-
ke pagina van de organisatie naar keuze doen. Van
eind maart tot half mei voeren de organisaties
samen met het Oranje Fonds campagne om zoveel
mogelijk geld op te halen. In de provincies
Overijssel en Utrecht organiseert het Oranje Fonds
ook een collecte. Marja van der Vorst, directeur van

Hospice de Luwte en De Luwte Thuis in Soest, doet
mee met de collecte. Een jaar geleden startte vanuit
het hospice het initiatief De Luwte Thuis. Een stich-
ting die terminaal zieke mensen in de gelegenheid
stelt om in hun eigen omgeving te kunnen sterven.
Om de mantelzorgers hierbij te ondersteunen, zit er
op afgesproken tijden een vrijwilliger bij de zieke.
“Ik vind het heel belangrijk dat mensen kunnen kie-
zen waar ze sterven. Is dat thuis, dan krijg je daar
ook ondersteuning bij”, aldus Marja. Omdat de eer-

ste jaren van een stichting als deze moeilijk te
bekostigen zijn, biedt NLgeeft uitkomst.

Ook bijdragen aan een sociaal initiatief
De helft van de geworven opbrengst gaat direct
naar de organisatie zelf. De andere helft besteedt
het Oranje Fonds aan sociale initiatieven in dezelfde
provincie. Dit betekent dat de volle honderd pro-
cent van de donaties wordt besteed aan sociale
doeleinden in uw provincie. Al het geld blijft dus

dichtbij! Daarnaast zijn er voordelen voor donateurs:
omdat het Oranje Fonds de ANBI-status heeft, zijn
uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Bovendien heeft het Fonds een onafhankelijk
bestuur, worden alle inkomsten en uitgaven gecon-
troleerd door accountants en bezit het Fonds een
CBF-keurmerk. Zo weet u dat er zorgvuldig met uw
donatie wordt omgegaan!

www.nlgeeft.nl

Stadshout maakt Amsterdamse bomen
beschikbaar voor duurzame projecten

Stadshout maakt lokaal hout beschikbaar
voor ontwerpers en architecten voor 
toepassing in duurzame projecten

De Amsterdammers hebben er al veel
van kunnen zien. Zo stond er op 5 mei
een gigantische houten tafel met twee
stoelen op de Dam, en staan er grote
houten bloembakken op de gerenoveer-
de P.L. Kramer brug langs de Amstel. Op
diverse schoolpleinen en bij een verzor-
gingshuis werd de buiteninrichting ver-
nieuwd met Stadshout, waarbij gebrui-
kers en vrijwilligers meehielpen en zo
extra betrokken raakten. Ook in parken is
Stadshout actief: er staan banken uit
stammen in het Sarphatipark, er is een
houten bijenverblijf in het Erasmuspark
en er is een paviljoen in aanbouw in het
Amstelpark. Dat wordt nog groter dan de
5mei tafel en tevens het eerste perma-

nente bouwwerk van Stadshout. De
nieuwste opdracht komt van Rijkswater -
staat, voor banken in Zuid Oost.

Naast projecten met menselijk engage-
ment is productontwikkeling sinds het
begin een kernactiviteit van Stadshout:
mooie dingen die je van hout kunt
maken. Er zijn nestkastjes, krabpalen,
krukjes en bankjes maar er zijn ook stoe-
re fietskratten en bloembakken. Ze zijn
geliefd door hun natuurlijke uitstraling
en hun lokale herkomst. Ook andere
ondernemers dan Stadshout zelf hebben
Stadshout in hun producten verwerkt: er
is een Be Inc. Bijenhotel, er is de Birdy
Eyewear bril, het Waarmakerslampje, en

voor degenen die nooit genoeg krijgen
van Stadshout is er de De Amsterdamse
Kist, die je begeleidt naar je laatste rust-
plaats. 
Stadshout maakt lokaal hout beschikbaar
voor ontwerpers en architecten voor toe-
passing in duurzame projecten. Ook
vroeger werd hout in de stad lokaal
gedroogd, opgeslagen en verwerkt.
Niets staat ons in de weg om deze lokale
grondstof weer te verbinden met lokale
arbeid en creativiteit: mooie producten,
interieurs en bouwwerken van bomen uit
de stad. Duurzaam, van wortel tot tak.

www.stadshout.nu en 
Facebook Stadshout

Stadshout wil meer doen met het hout van Amsterdamse
bomen die nu in de versnipperaar eindigen: grote stadsbomen
die te oud zijn geworden krijgen een tweede leven als tafel,
meubel of stadsmeubel in de buurt waar ze stonden. In
Amsterdam Zuid weet Stadshout zich al verzekerd van een con-
stante stroom boomstammen van verschillende houtsoorten en
hebben deelnemers en vrijwilligers geëxperimenteerd met de
mogelijkheden van ongedroogd en zelf gedroogd hout. De
kracht zit in de combinatie van duurzaam materiaalgebruik en
de emotionele waarde die bomen hebben voor mensen: een
dienblad van een boomschijf uit je eigen straat. 

Florian Eckardt
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De Raedthuys Groep is een voor mij totaal 
onbekende partij. Stel jezelf eens voor.
Wij zijn de groenste energieleverancier van
Nederland, groot geworden in windenergie. Al sinds
midden jaren ’90 bouwen we windmolens waarin
burgers financieel kunnen deelnemen. Sinds begin
vorig jaar leveren we ook stroom onder de naam
100% Pure Energie aan consumenten en de zakelijke
markt. We hebben een helder concept: we verko-
pen niet meer dan we zelf opwekken. Met de wind-
molens die we er dit jaar en in 2015 bij bouwen,
hebben we genoeg om 80.000 huishoudens van
groene stroom te voorzien. En als een groot deel
van deze mensen zelf met behulp van zonnepanelen
energie gaat produceren, dan hebben we stroom
voor nog veel meer mensen. Zo kunnen we samen
werken aan een betere wereld. 

Op jullie website pure-energie.nl lees ik dat jullie
de Trias Energetica-strategie hanteren om de
energievoorziening nu en in de toekomst te waar-
borgen; verspilling tegengaan, zoveel mogelijk
duurzame energiebronnen benutten en zo effi-
ciënt mogelijk gebruik maken van fossiele brand-
stoffen voor de resterende energiebehoefte. Licht
eens toe hoe deze, toch enigszins traditionele,
filosofie jullie missie helpt realiseren.
We hebben het concept van de Trias Energetica
iets aangepast. Wat je niet gebruikt, hoef je niet op
te wekken, daarnaast  wek je met zonne- of wind-
energie zoveel mogelijk zelf op en wat je dan nog
nodig hebt, neem je duurzaam af. Dus hoe minder
energie mensen afnemen, des te beter het is.
Mensen betalen bij ons ook minder voor een
kiloWattuur als ze zuiniger omgaan met hun ver-
bruik,  andere producten bij ons afnemen of langer
klant zijn. Ook kun je bij 100% Pure Energie inves-
teren in onze nieuwe windmolens met een of meer
windobligaties. Het rendement is veel beter dan
wat je op je spaarrekening bijgeschreven krijgt en
na vijf jaar krijg je je inleg weer terug. Als je het
leuk vindt, kan je ook stroom afnemen uit dezelfde
windmolen. Zo kun je duurzame kringlopen maken
en helpen met de groei van duurzame energie in
Nederland en hoef je geen gebruik meer te maken
van fossiele brandstoffen.

Wat maakt dat jullie, samen met WindUnie, op de
eerste plaats van duurzame energieleveranciers
beland zijn?
We zijn echt heel erg trots om als ‘groentje’ in de
markt van energieleveranciers nu al op de eerste
plaats terecht te komen. Deze plek hebben we te
danken aan het feit dat we álleen maar groene ener-
gie opwekken en verkopen en alleen maar investe-
ren in nieuwe duurzame energieprojecten. Met deze

prijs op zak  gaan we dan ook vol energie verder op
de ingeslagen weg: groene stroom uit wind en zon
ge maakt in Nederland direct leveren aan onze klan-
ten.

Hoe gaan jullie om met protesten tegen windmo-
lenparken? En wat is jullie antwoord op de kritie-
ken dat de productie van zonnepanelen niet
milieuvriendelijk is? 
Gelukkig zien we een trend naar kleinschaligheid en
lokaliteit. Steeds meer mensen willen weten waar
hun eten vandaan komt, wat er met hun spaargeld
gebeurt en willen ook zelf hun energie groen
opwekken. In veel plaatsen zien we nu ook  lokale
duurzame energie initiatieven ontstaan. Opgericht
door burgers die zich gezamenlijk  inzetten om hun
omgeving te helpen bij energiebesparing, duurzaam
verbouwen en samen energie opwekken.  Daar
tegenover zijn er ook mensen die tegen deze
manier van schone energieproductie zijn. Wat we
dan doen is zo goed mogelijk informatie geven over
de windmolens en de stappen in het planologisch
proces. Gelukkig kennen we in Nederland goede
vormen voor inspraak- en bezwaarprocedures. Al
worden we het dan uiteindelijk niet altijd eens, dan
hoop ik wel dat omwonenden zeggen dat we open

en eerlijk in onze contacten zijn geweest. 
Zonnepanelen verdienen zich energetisch al in twee
jaar terug. Uitgaande van een levensduur van 30 jaar
wordt er 15x zoveel opgewekt als er wordt gebruikt
voor de productie. Een mooi resultaat lijkt mij. Bij
onze installaties zorgen we ervoor dat wanneer het
systeem aan het einde van zijn levensduur is, de pa -
nelen en omvormers afgevoerd en gerecycled wor-
den. 

Wat doen jullie in het kader van duurzaamheid
nog meer dan schone energie opwekken?
We werken landelijk vanuit ons kantoor in Enschede.
We hadden nogal wat kilometers op de teller staan
van ons hele wagenpark. Nu rijden we voor 80% vol-
ledig elektrisch en daar waar het nog niet anders kan
in hybride auto’s. Een forse bijdrage in de beperking
van onze CO2 – en fijnstofuitstoot als bedrijf.
Ook sociaal maatschappelijk dragen we als
Raedthuys ons steentje bij, want duurzaamheid is
meer dan alleen energie. Al onze medewerkers kun-
nen 40 uur op jaarbasis besteden aan goede doelen.
Elk jaar maken we met 15 collega’s een feest van
het Nieuwjaardiner voor zo’n 150 mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Bovendien hebben we in 2003 het Aeolus Fonds

opgericht, een goede doelen stichting die lokale en
landelijke duurzame initiatieven en projecten onder-
steunt.

De Groene Stroomsterren-campagne roept
Nederlanders op het allergroenste stroomproduct
af te nemen van de duurzame koplopers. Waarom
is dat zo belangrijk?
Er zijn verschillende redenen om voor groen te
gaan. Je kunt daarbij denken aan geopolitieke facto-
ren en vrede: veel oorlogen worden om fossiele
energie gevoerd. Maar ook spelen milieu en klimaat
een rol. We moeten ons bewust zijn van de footprint
die we achterlaten met alle gevolgen van dien voor
de generaties na ons. 

We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen
deze gedachte met ons delen en kiezen voor 100%
Pure Energie. Speciaal voor de lezers van De Betere
Wereld hebben we een mooie aanbieding: een een-
malige korting die kan oplopen tot €75,- en voor
elke 10e nieuwe klant een ‘weekendje natuur’
cadeau.  Meer informatie over deze aanbieding is te
lezen in onze advertentie elders in deze krant.

www.pure-energie.nl | www.raedthuys.nl

In de Groene Stoel: Raedthuys Groep

In de rubriek  "De Groene Stoel" geven we bedrijven en organisaties de mogelijk-
heid om te vertellen met welke positieve, duurzame en innovatieve initiatieven ze
bezig zijn. Aan het woord is Marianne Kok van de Raedthuys Groep.

Elders in deze krant besteden we aandacht aan de Groene Stroomsterren, een overstapcampagne

van Natuur & Milieu, Greenpeace,  Hivos en Wise. Samen met de Consumentenbond, de Vereniging

Eigen Huis en het Wereld Natuur Fonds onderzochten zij de meest duurzame stroomleveranciers van

Nederland, waaruit Raedthuys met 100% Pure Energie als één van de  twee duurzaamste koplopers

tevoorschijn kwam! Met trots zitten zij dus nu in de Groene Stoel voor een interview.

Onderzoek presenteert 100% Pure Energie
als koploper in duurzame stroom

Door Nanny Schutte

"Gezamenlijk duurzaam bouwen, energie opwekken en besparen" 

Marianne Kok, Manager Innovatie 
Raedthuys Groep



www.tonzon.nl

Wel eens gedacht aan TONZON Vloerisolatie?

Wacht niet langer, besparing 
en comfort gaan direct in!

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl

Het TONZON effect
Met TONZON Thermoskussens onder uw vloer hoeft de kachel pas 

aan bij een lagere buitentemperatuur waardoor u het stookseizoen 

verkort. U hoeft minder heet te stoken om het ook onderin de kamer 

warmer te krijgen. De kamer warmt ‘s ochtends sneller op en de 

vloer wordt warmer dan voorheen. U kunt de thermostaat eerder 

terugzetten omdat de warmte langer blijft hangen, zodat u ook de 

dagelijkse stooktijd kunt bekorten. Al deze factoren zorgen ervoor 

dat de uiteindelijke besparing een stuk hoger is dan bij andere sys-

temen (ook al beweren sommige dat ze hetzelfde effect hebben).

 

TONZON Bodemfolie blokkeert de verdamping van vocht uit de 

bodem en remt het radioactieve radongas dat uit de bodem ontwijkt. 

Dat maakt een einde aan de muffe geur uit de meterkast en/of 

keukenkastjes. Omdat er geen vocht meer uit de kruipruimte wordt 

aangezogen, hoeft u minder te ventileren waardoor u extra energie 

bespaart. Dubbelglas beslaat niet meer.

Waarom zou u wachten op deze voordelen?
Spaargeld dat u nu onder de vloer stopt, levert u direct het TONZON 

effect en meer rendement dan bij de bank.

Meer weten? 
Kijk op www.tonzon.nl. Bellen kan ook via 

0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) of info@tonzon.nl

Doorsnede van een TONZON kruipruimte.
De bodem is kamerbreed bedekt met een speciale folie die vocht en radongas uit 

de bodem remt. Onder aan de vloer hangen de met luchtgevulde Thermoskussens 

die het warmteverlies naar onderen blokkeren.
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Als groentje nu al 
verkozen tot nr.1

www.pure-energie.nl

Word ook klant van de groenste energie-
leverancier van Nederland. Stap snel over! 
U ontvangt dan een eenmalige korting die 
kan oplopen tot €75,-. Iedere 10e klant krijgt 
bovendien een ‘weekendje natuur’ cadeau*. 
Dat is puur genieten! Ga naar de website, kies 
‘klant worden’ en vul het aanmeldformulier in. 
Vermeld bij referentie ‘DBW0314’. 
*  Iedere 10e klant (tot maximaal 100 nieuwe klanten) ontvangt een 

’weekendje natuur’ in de vorm van een Bongo boekje. De actie is
geldig tot 14 april 2014.

1-j
arig contract 3-ja

rig contract 5-ja
rig contract

€25
eenmalige

korting

€50
eenmalige

korting

€75
eenmalige

korting

75% van de Nederlanders weet hoe te verdienen met energiebesparing

Slimwoner - Jij ook?

Van de redactie

Zorgeloze oplossingen voor comfortabel wonen. Dat is in het kort de
campagne Slimwoner van Natuur & Milieu die minimaal twee jaar duurt.
Om de paar maanden kunnen mensen inschrijven op een aantrekkelijk
aanbod voor verdere energiebesparing. Dat kan het isoleren van de
woning zijn, een zuinig elektrisch apparaat aanschaffen of voordelig kie-
zen voor LED-verlichting.
De organisatie maakt met bedrijven scherpe afspraken over prijs en kwali-
teit, inclusief het uit handen nemen van allerlei regelwerk.  Van der Gaag:
'Door onze campagne hoeven mensen niet meer zelf offertes op te vra-
gen, kwaliteit te checken, de leverancier te controleren of te onderhande-
len over de prijs.' 

Spouwmuurisolatie
Juist omdat veel mensen aanhikken tegen het regelwerk rondom isolatie
is de eerste actie voor Slimwoners het isoleren van de spouwmuren van je
huis. Op Slimwoner.nl zijn begin maart de precieze prijzen, terugverdien-
tijd en voorwaarden bekend gemaakt.
Volgens Natuur & Milieu levert een investering van €750,- in spouwmuur-
isolatie een besparing van €5000,- op je kosten voor gas op. De terugver-
dientijd is twee tot vier jaar. Daarmee is spouwmuurisolatie de meest ren-
dabele duurzame investering die je kunt doen; zelfs 3x voordeliger dan de
aanschaf van zonnepanelen - wat ook al een rendabele investering is.

"Slimwoner in 22 stappen" 
In dit zogenaamde e-book lees je via je iPad of e-Reader hoe je de wereld
leuker kan maken zonder dat het ten koste gaat van het milieu of je porte-
monnee. Stap voor stap. Meteen aan de slag gaan? In dit e-book vind je
slimme tips. Zo kun je in een handomdraai je huis energiezuiniger maken.
Download het gratis e-book met 22 stappen hier: www.slimwoner.nl/eboek

Over de campagne Slimwoner
Slimwoner is een initiatief van Natuur & Milieu.
Op Slimwoner.nl zorgt Natuur & Milieu samen
met haar partners ervoor dat energie besparen
leuker en makkelijker wordt. 

www.slimwoner.nl

'Een kwart van de Nederlanders heeft geen idee hoeveel men
kan verdienen met energiebesparing. Slechts 1% schat de
besparing op meer dan 300 euro per jaar', volgens recent
onderzoek van Natuur & Milieu. In werkelijkheid kan wel 75%
van de huishoudens meer dan €300,- besparen. 30% kan zelfs
meer dan 1.000 euro besparen. 

Zorgeloze oplossingen 
voor comfortabel wonen

100% biologisch
afbreekbaar 
servies van
Bitossi Home
Perfect voor een stylish picknick of gewoon in
huis: 100% biologisch afbreekbaar servies van
Bitossi Home. Gemaakt van bamboe met liefde
voor de natuur. 

Bitossi Home produceert al sinds 1921 ambachtelijk
keramisch serviesgoed en keukengerei. De bio lijn
ontstond uit de wens om stijlvol servies te ontwikke-
len zónder concessies te doen aan milieuvriendelijk-
heid. Het resultaat mag er zijn: een prachtig natuur-
lijk servies waarbij gebruiksgemak hoog in het vaan-
del staat. Verkrijgbaar in warm wit en lichtbruin. 
Bitossi Home is momenteel exclusief verkrijgbaar op
www.leeff.com, de online concept store van lifestyle-
merk Leeff. (Prijs beker: € 3,60 en dienblad: € 27,95)

E-mail je gegevens naar

bitossi@debeterewereld.nl en

maak kans op de set van 6x

een Bitossi Home bio beker

plus het dienblad. Perfect

voor het voorjaar!

MAIL
&WIN
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Gebruik het water in je huis om
energie te besparen! 
Er is heel wat te doen over energiebesparing. Op een duurzame manier omgaan
met je energieverbruik kan op vele manieren. Maar dat in de basis alles met
water begint, is eigenlijk nog niet zo bekend als het gaat om duurzaamheid. 

Alles om ons heen bestaat op moleculair niveau
eigenlijk uit water. We zijn er afhankelijk van. Maar
we kunnen de bijzondere eigenschappen van water
ook tot ons voordeel wenden. De structuur van het
water bepaalt namelijk de mate waarin het haar func-
tie kan uitoefenen. Eén van die functies is warmte-
geleiding. 

De laatste jaren is steeds duidelijker naar voren
gekomen dat het niet zo zeer de chemische samen-
stelling is die de eigenschappen van water bepaalt,
maar de structuur! Om de structuur van het water te
veranderen in haar meest natuurlijke, optimale en
effectieve vorm, voor het doeleinde waarvoor je het
wilt gebruiken, kun je het water herstructureren ofte-
wel vitaliseren. 

Door het water in bijvoorbeeld een gesloten verwar-
mingscircuit te vitaliseren treden er gunstige effecten
op: In het verwarmingscircuit van het Biophore
gebouw van de afdeling Ecologie & Evolutie van de
Universiteit van Lausanne is vitalisatie technologie
inmiddels toegepast. 2 weken na installatie van de
vitalisatie technologie was het water weer helemaal
schoon en helder, de in de leidingen aanwezige kalk-
aanslag was verwijderd en wordt nu voorkomen. Ook
vindt er geen verzilting of opeenhoping van modder,
coatings en dergelijke meer plaats. 

Dit heeft als resultaat dat niet alleen de stook- als
onderhoudskosten sterk verminderd worden, maar
ook de levensduur van de leidingen en andere appa-
raten waar het water komt wordt hierdoor verlengd. 
Het mooie van technologie is dat er geen onderhoud
nodig is. Je verandert gewoon in de basis hét ele-
ment in je huis die de drager is van warmte en ener-
gie: Water! 

Installatie vindt plaats op de inkomende of terugke-
rende stroom van het circuit. Vitalisatie vindt plaats
volgens de EWO methode, door 3-voudige herstruc-
turering, volledig volgens de natuurkundige princi-
pes; werveling, informatie overdracht en magnetis-
me. Geen ingewikkeld systeem, eenvoudig te instal-
leren. 

✓ Materialen voor 100% vervaardigd in Oostenrijk
volgens TÜV/SVGW normen. 

✓ 2 jaar technische- en 6 maanden niet-goed-
geld-terug garantie. 

✓ Onderhoud: Geen. 
✓ Prijs: ½ inch EUR 234,- 1 inch EUR 348,-

Het zorgt voor een natuurlijk en blijvende drainage
en voorkomt stank, ongedierte zoals pissebedden en
zilvervisjes, zwam, en  schimmelvorming. Het is een
duurzaam en milieuvriendelijk product dat nagenoeg
in elke kruipruimte kan worden toegepast. Er is nog
veel onbekendheid met de toepassing van Isoschelp:
In belangrijke mate komt dat omdat een kruipruimte
een vergeten ruimte is. Het is afgedekt, je ziet het
niet en ook in ogenschijnlijk probleemloze kruipruim-
tes vindt condensatie vanuit de bodem plaats. Dat
geldt niet alleen bij bestaande bouw, maar ook bij
nieuwbouw. Ook dan kan er vocht optreden of staat
er water in de kruipruimte.
Isoschelp is actief door het hele land. Met het eigen
materiaal en de ervaring van de mensen levert het
aanbrengen van de schelplaag geen overlast. Vocht
behoort tot het verleden en het comfort is groot.

Isolerende bodemafsluiter
Met Isoschelp wordt een aantal doelstellingen bereikt. In de eerste plaats is een

schelpenlaag van minimaal 25 centimeter een isolerende bodemafsluiter, waar-

door vocht niet meer kan optrekken en wordt vastgehouden. Het is daarmee

warmte-isolerend en dringt de stookkosten terug. 

Ook voor mensen met astma of reuma ontstaat een
perfect leefklimaat. 

Besparing 
Wat er, zowel in bestaande als nieuwe huizen, wordt
bereikt is een verlaging van de stookkosten. Er is
berekend dat bij een gemiddelde kruipruimte met
Isoschelp een besparing van 250-300 kuub gas wordt
gerealiseerd. Daarnaast zijn er dan nog alle andere
voordelen, zoals meer comfort, geen optrekkend
vocht. En dat dankzij een milieuvriendelijk, volledig
recyclebaar product, waarmee je een R-waarde van
2,5 bereikt.

Isoschelp Yerseke  
T 0113 571249
www.isoschelp.nl 

Maatschappelijke organisaties lanceren overstapcampagne
Overstappen naar de groenste energiebedrijven

Hiertoe lanceren de organisaties de over-
stapcampagne ‘Stroomsterren’.  Het doel:
zoveel mogelijk Nederlanders stimuleren
om het allergroenste stroomproduct af te
nemen van de meest duurzame energie-
bedrijven. Deze bedrijven, waaronder het
bij de redactie tot voor kort onbekende
Raedthuys dat 100% pure elektriciteit
levert,  zijn de winnaars in het onlangs
gepubliceerde onderzoek naar de duur-
zaamheid van energieleveranciers.

Écht groene stroom
Niet alles waar groen op staat, is daad-
werkelijk groen. Daar is al genoeg discus-
sie over in Nederland en het blijkt dat er
op Europees niveau gehandeld wordt in
'groen-certificaten'.  Daarom lieten zeven
organisaties met een breed maatschappe-
lijk draagvlak: Consumentenbond,
Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu,
Vereniging Eigen Huis, Wereld Natuur
Fonds en WISE, het onderzoek uitvoeren.

Allergroenste stroomproducten
Windunie, Raedthuys, Dong, Eneco,
Greenchoice en HVC Energie zijn de

meest duurzame stroomleveranciers van
Nederland, blijkt uit het onderzoek*. Van
elke leverancier is het allergroenste
stroomproduct geselecteerd. Deze
'stroomsterren' zijn de beste keuze voor
mensen die vinden dat Nederland meer
duurzame energie moet opwekken en
daar zelf gebruik van willen maken: 
Windunie - Winduniestroom
Raedthuys - 100% pure elektriciteit
HVC - Groene Elektriciteit
Eneco - Hollandse Wind
Greenchoice - 100% Wind

Overstappen, hoe doe je dat?
Stroomsterren.nl presenteert een helder
overzicht van de groenste producten van
de vijf winnende leveranciers. Voer je
postcode en verbruik in, en je ziet vervol-
gens de energiekosten op jaarbasis bij de
diverse stroomproducten. Na je keuze
wordt alles voor je geregeld, inclusief het
opzeggen van je huidige contract.

Doel onderzoek en campagne: helder-
heid voor consumenten
Doel van deze overstapcampagne en het

bijbehorende onderzoek naar groene
energieleveranciers en producten is om
duidelijkheid te geven over de mate waar-
in energiebedrijven en hun producten
‘groen’ zijn. En dat werd wel 's tijd ook,
want hierover is veel verwarring ontstaan.
Veel stroom die bekend staat als ‘groen’,
is in de praktijk niet altijd duurzaam. Deze
stroom is ‘vergroend’ met certificaten. Dit

onderzoek en deze campagne bieden een
onafhankelijke en zorgvuldige analyse.
Dankzij stroomsterren.nl kunnen consu-
menten een weloverwogen keuze maken
voor een stroomproduct en een energie-
leverancier. 

De organisaties Natuur & Milieu,
Greenpeace, Hivos en Wise promoten de

'stroomsterren' tot augustus 2014. Ook
daarna blijft de campagnewebsite met
overstapservice in de lucht.

www.stroomsterren.nl 

* http://www.natuurenmilieu.nl/media/
1000234/0213_onderzoek_duurzaam-
heid_elektriciteitsleveranciers.pdf

Als het aan de organisaties Natuur & Milieu, Greenpeace, Hivos en Wise ligt,
krijgen de groenste energiebedrijven, de duurzame toppers onder de energie-
bedrijven, er dit jaar een paar duizend nieuwe klanten bij. 

KIES VOOR DE ALLERGROENSTE STROOM. 

STAP NU OVER OP WWW.STROOMSTERREN.NL

NATUUR & MILIEU, GREENPEACE, HIVOS EN WISE 

DE GROENE
STROOMSTERREN

PRESENTEREN
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Met een van de eerste lentezonnetjes in huis, was
er opeens dat besef:  op een of andere manier zijn
schoonmaakkriebels al jaren gelieerd aan het woord
'Ecover'. Voor De Betere Wereld toog ik naar het
Belgische Malle, en liet ik me door Ecover’s Astrid
Leyssens  meevoeren in de wereld van milieuvrien-
delijke schoonmaak- en wasmiddelen. 

Door Erwin Polderman

Wat kunt u De Betere Wereld-lezers vertellen over
Ecover?
Ecover is de grootste producent van ecologische was-
en schoonmaakproducten in Europa, met producten
beschikbaar in meer dan 30 landen en dus ook in
Nederland.
Met inmiddels 35 jaar ervaring in onderzoek en ont-
wikkeling, produceren wij als Belgisch bedrijf was- en
schoonmaakproducten en persoonlijke verzorgings-
producten op basis van hernieuwbare, plantaardige
grondstoffen en mineralen. 

Ecologisch handelen staat centraal bij alles wat we
doen en daarom hebben we het diamantmodel ont-
worpen. We onderwerpen al onze producten aan 13
strenge criteria gedurende hun volledige levenscyclus.
Dit diamantmodel is gevalideerd door de toonaange-
vende certificeringsinstelling Vinçotte Environment. Je
kan er dus van op aan dat we ook echt doen wat we
zeggen.

Klinkt goed! Hoe kan Ecover mij dan als consument
helpen om te participeren in een betere wereld? 
Wel, dankzij ons uitgebreide assortiment kan jij en
elke andere consument op een gemakkelijke manier
bijdragen aan een beter milieu.

In 2011 zette Ecover met een 100% duurzame verpak-
king een volgende stap in het maken van ecologisch
verantwoorde producten. Dankzij het nieuwe materi-
aal op basis van suikerriet wordt 75% minder CO2 uit-
gestoten. Hierdoor bespaart Ecover jaarlijks 13.500
vaten ruwe olie, ofwel 280 keer rond de wereld met
de auto. 
Overigens, het suikerriet dat verwerkt wordt, komt uit
Brazilië. De akkers waarop het suikerriet geteeld
wordt, zijn duurzaam landbouwgebied. Het is, in
tegenstelling tot aardolie, een hernieuwbare bron.
Suikerriet is het meest energie-efficiënte gewas voor
de productie van -recyclebare- verpakkingen.

Dankzij deze verpakking kan jij als consument jouw
afvalberg en CO2 voetafdruk verkleinen. De Ecover
verpakkingen zijn 100% recyclebaar en je kunt een
Ecover-fles tot wel 50 keer hervullen in natuurvoe-
dingswinkels. Kortom, niets dan voordelen voor jou en
de natuur!

Op 'Puur Baby Plaza' van de 'Negenmaanden
Beurs' gaf Ecover voorlichting aan - aanstaande -
ouders; welke specifieke tips gaf u zoal?
Veel consumenten weten helaas helemaal niet welke
schadelijke stoffen er vaak in was- en schoonmaakmid-
delen zitten. De meeste was- en schoonmaakmidde-
len en zeker ook vaatwastabletten bevatten namelijk
heel wat onnodige schadelijke stoffen die je niet op je
bord of je bestek wil. Toekomstige ouders staan er
vaak niet stil bij dat deze onnodige schadelijke stoffen
ook in aanraking kunnen komen met hun kindje.
Ecover wil dan ook aan toekomstige ouders duidelijk
maken dat het gebruik van ecologische was- en
schoonmaakproducten de slimste manier is om met
een gerust hart de was en de schoonmaak te doen. 

En hoe zit dat met het reinigen van onder 
andere kinderkleding en bedlinnen, bijtringen en
speelgoed? 
De meeste conventionele wasmiddelen bevatten
“optische witmakers”, een petrochemische stof die
het licht weerkaatst en zo de illusie creëert dat je kle-
ren en beddengoed witter zijn. Laat je niets wijsma-
ken! Het is maar een optische illusie: het helpt niet om
vuil te verwijderen. Maar optische witmakers laten wel
sporen van petrochemische stoffen achter op de stof
die jij en ook het milieu best kunnen missen omdat ze
nooit volledig biologisch afbreken. Daarom gebruikt
Ecover géén optische witmakers.
Ook staan jonge ouders vaak niet stil bij de zoge-
naamde petrochemische stoffen die in veel schoon-
maakmiddelen worden gebruikt. Wanneer je kindje op
de vloer speelt en vervolgens de handjes in de mond
steekt, wil je liever niet dat die stoffen je vloer bedek-
ken. Onze allesreiniger heeft daarom een pH-waarde
die huidneutraal genoemd mag worden in tegenstel-
ling tot de meeste andere allesreinigers. 

Onderzoek en ontwikkeling is een belangrijk onder-
deel van de bedrijfsvoering van Ecover. Kunt u een
voorbeeld geven van een fraai staaltje omdenken
met voordeel voor de gebruiker en/of omgeving als
resultaat? 
Eco-Surfactants van Ecover zijn een mooi voorbeeld
van biologische alternatieven die terug te vinden zijn
in de natuur. Door voortdurend en actief onderzoek te
verrichten, kan Ecover alternatieven ontwikkelen en zo
het gebruik van petrochemische stoffen minimaliseren. 

Surfactants of oppervlakte-actieve stoffen zijn de stof-
fen die zorgen voor de reinigende kracht van schoon-
maakproducten. De zogenaamde ‘krachtpatsers’ die
zorgen voor een écht schoon resultaat. Helaas worden
deze meestal geproduceerd met petrochemische
grondstoffen of op basis van een petrochemisch pro-
cédé. In de jaren ’60 ontdekten wetenschappers in
een hommelnest een uniek gist met oppervlakte-actie-
ve-eigenschappen. Na zeven jaar baanbrekend onder-
zoek, slaagde Ecover er in 2009 samen met verschil-
lende Europese universiteiten in het allereerste ‘Eco-
Surfactant’ ter wereld te ontwikkelen, met behulp van
een energiezuinig en biochemisch productieproces op
basis van gist. Dit proces is de bron van de krachtige
reinigingsmiddelen uit het Ecover Eco-Surfactants
assortiment. Eco-surfactants zijn de natuurlijke variant

van oppervlakte-actieve stoffen. De gist zorgt ervoor
dat de wateroplosbare oliën op een natuurlijke manier
kunnen binden en zo wordt de eco-surfactant
gevormd. 

Reguliere reinigingsmiddelen dragen bij aan een
ongezond binnenhuis-klimaat. Hoe zit dat bij de
productrange van Ecover?
Dankzij het uitgebreide Ecover-assortiment kan je op
een gemakkelijke manier een gezonde en duurzame
leefomgeving creëren voor jezelf en je gezin, nu en in
de toekomst. Een combinatie van plantaardige en
minerale ingrediënten en slimme wetenschap geven je
het gewenste resultaat, zonder onnodige schadelijke
stoffen.  Een van de 13 criteria in ons diamantmodel
zijn de VOC, de vluchtige organische stoffen. Dit zijn
stoffen die in de lucht vrij komen als je poetst en effect
hebben op het klimaat binnenshuis. 
Deze pijler uit het diamantmodel wordt toegepast op
al onze producten om er voor te zorgen dat de Ecover-
producten ook gezond zijn voor je binnenklimaat. 

Ecover hanteert het 'voorzichtigheidsprincipe'. Wat
houdt dat in, en hoe uit zich dat in relatie tot water-
kwaliteit en -verbruik?
Het voorzichtigheidsprincipe houdt in dat enkel de
hoogstnoodzakelijke stoffen aan onze producten wor-
den toegevoegd. Zo zijn alle Ecover wasmiddelen
geproduceerd op basis van plantaardige en minerale
grondstoffen, zonder optische witmakers, en snel en
volledig biologisch afbreekbaar. Net zo effectief als
reguliere schoonmiddelen, en veiliger en gezonder
voor de huid.
Ecover wil het contact met onnodige schadelijke stof-
fen zo veel mogelijk beperken, ten goede van ieders
gezondheid. Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk
is om veiligere producten te maken voor milieu en
gezondheid, zonder onnodig schadelijke stoffen te
gebruiken. Dit doen we door gebruik te maken van
zogenaamde aerobisch afbreekbare ingrediënten.
Daarnaast gebruiken we anaerobisch afbreekbare
oppervlakte-actieve stoffen, dus zonder hulp van zuur-
stof. In de natuur zijn veel plaatsen waar nauwelijks
zuurstof aanwezig is – onder water en in slib bijvoor-
beeld. In tegenstelling tot veel andere producenten
gebruiken wij enkel ingrediënten die ook in zuurstofar-
me omgevingen biologisch afbreekbaar zijn. Zoals al
eerder aangegeven vermijden wij daarnaast ook het
gebruik van fosfaten in al onze producten. 

Ecover-producten hebben de laagst mogelijke impact
op het milieu, vooral op onze watersystemen.
Wanneer iemand de stop uit de gootsteen trekt, komt
het afwaswater uiteindelijk in de watersystemen
terecht. Waar mensen niet bij stilstaan, is dat er heel
wat leeft in ons waterleven – bacteriën, algen, water-
vlooien, vissen… Al deze organismen spelen een
essentiële rol in de werking van het ecosysteem in het
water. Het probleem is dat veel ingrediënten die je
kan terugvinden in reguliere schoonmaakmiddelen
schadelijk zijn voor het waterleven, zelfs in kleine hoe-
veelheden.

Tot slot, is er met betrekking tot het ingrediënt
palmolie sprake van innovatie?
In 2009 zette Ecover de toon door de oppervlakte-
actieve stoffen uit palmolie in schoonmaakproducten
te vervangen door alternatieven op basis van in
Europa geproduceerd koolzaad. Tropische oliën (palm
en kokosnoot) zijn momenteel dé grondstof voor alle
oppervlakte-actieve stoffen (behalve ruwe olie).
Ongeveer 90% van de hernieuwbare inhoud van de
bestaande oppervlakte-actieve stoffen op de markt
zijn afkomstig van palm of kokosnoot. Palm is het
meest gebruikte ingrediënt. 
Nu gaan we nóg verder en introduceren we het
gebruik van algenolie als alternatief. Dit is een nieuwe
stap naar het behoud van het tropisch regenwoud, het
ondersteunen van de habitat van de orang-oetan en
een stap naar nóg duurzamer ondernemen. 

www.ecover.com
www.facebook.com/Ecover.nl

In de Groene Stoel: Ecover

In de rubriek  "De Groene Stoel" geven we bedrijven en organisaties de mogelijkheid om te vertellen met welke
positieve, duurzame en innovatieve initiatieven ze bezig zijn. Aan het woord is Astrid Leyssens van Ecover.

De reinigende kracht van de natuur 
optimaal benutten

Astrid Leyssens van Ecover



Ecologische
Certifi cering

Parfum met 
essentiële oliën

Respecteert de
gevoelige huid

100% 
recyclebare fl es

Met actieve ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong

Gebruik 
de kracht van 

de natuur!
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‘Groene krachtpatser enige A-merk
met Europees Eco-label’

Maar als je in de supermarktschappen naar de A-mer-
ken kijkt, heb je gek genoeg weinig keus om je huis
lekker schoon te maken zonder dat er voor mens en
milieu schadelijke stoffen achterblijven. Gelukkig is er
een positieve uitzondering...
... in dit geval is dat de allesreiniger van Ajax Natura
Verde. Draai de dop van de 100% recyclebare fles
open en het parfum van essentiële oliën komt je al
tegemoet. Je ruikt gewoon dat het werkt!

Feiten op een rijtje
Ajax Natura Verde zit in een 100% recyclebare fles
gemaakt van gerecycled PET plastic. Daarnaast is de
allesreiniger 100% biologisch afbreekbaar en in de
supermarkt bovendien het enige A-merk schoon-
maakmiddel dat het Europese Eco-label heeft. Verder
bewijzen veel onderzoeken dat de allesreiniger even
doeltreffend is als de reguliere Ajax-producten. 

Natuurlijke ingrediënten en biologisch 
afbreekbare formule
De actieve, reinigende, ingrediënten in Ajax Natura
Verde zijn van natuurlijke oorsprong en speciaal gese-
lecteerd op basis van hun effectiviteit op verschillen-
de soorten vuil. Daarnaast zorgen de essentiële oliën
van citroen voor een aangename geur en een fris rui-
kend resultaat. Onder andere door die selectie van
ingrediënten is Ajax Natura Verde ook volledig biolo-
gisch afbreekbaar! 

Dit is getest, en bewezen, met behulp van de strenge
internationale standaardtesten (OESO 301), uitge-
voerd door een onafhankelijk laboratorium. Nog een
voordeel van deze selectie: Natura Verde respecteert
de gevoelige huid, zo wijzen onafhankelijke dermato-
logische tests aan.

PS: Ajax heeft nu ook biologisch afbreekbare schoon-
maakdoekjes.

Per jaar verbruikt een Nederlands gezin zo'n 20
liter schoonmaakmiddel, wat neerkomt op een
vervuilende hoeveelheid van ongeveer 120 mil-
joen liter water. Als iedereen nu volledig biolo-
gisch afbreekbare producten gaat gebruiken dan
kan dat volume heel eenvoudig in zijn geheel
afgebroken worden! Willen we dat niet allemaal?

Voor een schoner thuis èn een schoner milieu!

Duurzame schoonmaakkriebels

Tekst: Erwin Polderman

Op deze en andere pagina's in de krant
laat DeBetereWereld merken als Ecover,
Klok-Eco en Ajax Natura Verde aan het
woord over milieu- en mensvriendelijkere
schoonmaak- en wasmiddelen. En in vori-

ge edities vertelden wij jullie over lucht-
zuiverende planten, ventileren en een
schone leefomgeving. Want preventie is
immers ook een vorm van schoonmaken...
Ook organisaties als Milieu Centraal doen

er veel aan om jou bruikbare info en tips
aan te reiken. 

Bewuster worden
Zo ook Woman in Europe for a Common
Future (WECF), regelmatig in onze kolom-
men over nano-deeltjes, Een Veilig Nest
en hormoonverstorende stoffen. Deze
organisatie heeft een zeer interessant, en
toegankelijk document over milieuvrien-
delijk schoonmaken en de gevaren van
reguliere schoonmaakmiddelen. De orga-
nisatie zegt onder andere: "Wanneer u
uw huis schoonmaakt, kunt u hiermee het

niveau van chemicaliën in de lucht vele
malen meer verhogen dan in vervuilde
stadslucht buiten. Veel chemicaliën in
huishoudelijke schoonmaak- en onder-
houdsproducten zijn dezelfde als die van
zware schoonmaakmiddelen bij de indus-
trie. De wetenschappers vinden het zorg-
wekkend, dat mensen thuis te lang wor-
den blootgesteld aan een mix van
schoonmaakmiddelen, welke op lange
termijn een verhoogd risico veroorzaken
voor de gezondheid. Er wordt namelijk
alleen maar getest op enkelvoudige pro-
ducten. Maar in het echte leven worden
we dagelijks blootgesteld aan een cock-
tail van verschillende schoonmaakmidde-
len. Je kunt het gezondheidsrisico vermin-
deren door gebruik te maken van veilige
producten." 
Kortom: lees je in, leer etiketten lezen en
zorg zo voor groei naar een meer bewus-
te lifestyle. Zonder volledig te kunnen
zijn: De Betere Wereld helpt je via deze
krant en de online 'Schoonmaak-Special'
een aardig handje. 

De trucjes van oma
Met stip gestegen in populariteit: baking-
soda, ook bekend als zuiveringszout.
Onder andere bij de natuurvoedingswin-
kels en (bio)drogisterijen te koop. Gebruik
het voor de snelle schoonmaakklusjes
thuis, het is zeer multifunctioneel in
gebruik, al dan niet in combinatie.  
Wie heeft of had het niet op de wastafel
of aanrecht staan: "desinfecterend" zeep.
Totdat je weet dat het ook de goede bac-
teriën doodt, je weerstand er last van kan

hebben met name die van kinderen, en
nog meer engs. En ook totdat je weet dat
het middeltje 'triclosan' erg slecht is voor
het water-ecosysteem. De Dettols & Co
verdwenen bij het -hopelijk- chemisch
afval. Maar wat dan, voor de grote en
kleine handenwassers onder ons?

Een van de beste middeltjes uit vervlogen
tijden, en ook nu volop verkrijgbaar, is het
zogenaamde Marseillezeep, oftewel
Savon de Marseille. Bruikbaar als wasmid-
del, huid- en haarverzorging en in combi-
natie met gewone soda kan je er zelfs je
toilet mee reinigen. Verkrijgbaar in twee
kleuren, naturel en olijfgroen, en past zeer
goed in het hippe interieur dat veelal
bestaat uit vintage en retro. Dubbelwinst!

Lees verder op pagina 13. 

Okay, this is the moment: de warme lentezon die elk jaar weer voor een specia-
le vorm van nestdrang zorgt. Beter bekend als de Grote Voorjaars- of Lente-
Schoonmaak. Maar daar zit je dan, met je goede voornemens; hoe pak je je
stulpje aan op een meer verantwoorde wijze? De Mister Proper van De Betere
Wereld nam een kijkje in enkele duurzame gootsteenkastjes en helpt jou een
groen handje!

Savon-zeep is ook verkrijgbaar als h'eerlijke
olie.  Foto: SavondeProvence.nl 

de winst van duurzaamheid
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het geheim 
van gezond 
schoonmaken

LIKE ONS OP        OF SURF NAAR WWW.ECOVER.COM

echte 
krachtpatsers

 op basis van 
natuurlijke 
ingrediënten

niet getest
op dieren

het geheim 
van gezond 
schoonmaken

flessen op
basis van
suikerriet

zonder 
fosfaten

Bij Ecover vinden we je huis en thuis erg belangrijk! Wij 
dragen gezond schoonmaken dan ook hoog in het 
vaandel. De doeltreffende Ecover-producten worden 
met zorg samengesteld.  Mét plantaardige grondstof-
fen en wat slimme wetenschap, maar zonder onnodige 
schadelijke stoffen. Zo kan jij met een gerust hart de 
was of de vaat doen.
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Zonder Parfum en Kleurstoffen

Klok Eco,  
!ezuek etsuweb  nee

Klok Eco, aandacht voor het milieu en uw huid door het 

gebruik van zorgvuldig geselecteerde ingrediënten. 

Met een buitengewoon stralend resultaat.

Buitengewoon schoon www.klok-eco.nl

E-mail je gegevens naar klok-eco@debeterewereld.nl en maak kans op 1 van

de 10 Klok Eco wasmiddelenpakketten voor een jaar lang gratis wassen! 

MAIL
&WIN

Pure reinigingskracht met 
oog voor natuur en huid
Duurzaam schoonmaken betekent dat je let op
de hoeveelheid water en schoonmaakmiddel die
je gebruikt, en het afval tot een minimum
beperkt.  Verder is het belangrijk dat het schoon-
maakmiddel dat je gebruikt, natuurlijk en biolo-
gisch afbreekbaar is. 

Klok Eco is hét ecologische merk als het gaat om
was- en reinigingsmiddelen. Het merk garandeert al
meer dan 100 jaar vertrouwde kwaliteit en respect
voor het milieu. Productmanager Bob Ruiter: “Met
het assortiment Klok Eco producten richten wij ons
op een steeds groter wordende groep bewuste
gebruikers van milieuvriendelijke producten. Onze
producten onderscheiden zich van synthetische
schoonmaakmiddelen doordat ze zeepbestanddelen
bevatten op plantaardige en minerale basis. Alle Klok
Eco producten zijn voorzien van het Europees
Ecolabel. Dit label wordt alleen toegekend aan pro-

ducten die zijn samengesteld uit zorgvuldig geselec-
teerde grondstoffen die én milieuvriendelijk zijn én
pure reinigingskracht van het hoogste niveau bie-
den”.

Goed voor gevoelige huid
De Klok Eco producten zijn niet alleen milieuvriende-
lijk, maar daarnaast ook zeer geschikt voor consu-
menten met een gevoelige huid. Ruiter: “Alle Klok
Eco producten zijn vrij van parfum en kleurstoffen en
bovendien voorzien van het Keurmerk Huidfonds.
Deze stichting, bestaand uit dermatologen en andere
deskundigen, ziet er op  toe dat producten met het
Keurmerk Huidfonds geen stoffen bevatten die
bekend staan als allergeen. Alle producten uit het
assortiment zijn positief beoordeeld en dus respec-
teert Klok Eco de (gevoelige) huid optimaal”. 

www.klok-eco.nl

E-mail je gegevens naar numatic@debeterewereld.nl en maak kans op 
1 van de 3 Henry’s of Hetty’s die wij mogen weggeven!

MAIL
&WIN

Vervolg van pagina 11 - 
Duurzame schoonmaakkriebels

Method
Eén van de snelst groeiende bedrijven in Amerika en
zette daar de sector van de was- en reinigingsmidde-
len op z’n kop: Method doet zaken om zaken te ver-
anderen en zo ontstond er een volledig assortiment
aan huishoudproducten "die krachtiger zijn dan een
fles natriumhypochloriet, zachter dan duizend puppy-
likjes én in staat om hele huizen te reinigen in nau-
welijks een halve dag". “Het viel ons op dat sommi-
ge huishoudproducten ervoor zorgen dat mensen
hun adem inhouden, maar niemand knijpt zijn neus
dicht bij het snijden van een grapefruit, laten we die
dan maar gebruiken”, aldus oprichters Adam en Eric.
Voeg daarbij "de betoverende mengeling van laven-
del, bergamot, paarse salie en kamille, in een oogst-
relende designfles" en je nieuwsgierigheid is vast en
zeker gewekt.

Stofzuigen
Tot slot, er moet ook af en toe gestofzuigd worden.
Het allermooiste is een stofzuiger van gerecyclede
materialen die zo stil mogelijk zijn werk doet op écht
groene stroom (zie ons artikel elders in deze krant),
een milieuvriendelijke verpakking heeft en bovendien
het resultaat is van een duurzamer productieproces.
Veel merken zijn een aardig eindje op weg. Heel gei-
nig is ook is Numatic, dat als enige met de Henry &
Hetty voor een wel heel vrolijke noot zorgt - zie elders
in onze krant. 

Bronnen:
methodhome.nl, www.baking-soda.nl, www.wecf.eu
www.savondeprovence.nl, www.milieucentraal.nl 

Tips

■ Soms is water alleen voldoende om goed
schoon te maken. 

■ Kies geconcentreerde (was)middelen; voor-
deliger voor milieu en jezelf mits goed gelet
op dosering.

■ Schoonmaakazijn verwijdert kalk effectief,
en milieuvriendelijker dan een sanitair- of
toiletreiniger.

■ Kies liever zuurstofbleekmiddel dan chloor-
bleekmiddel.

■ Let op het Europees Ecolabel op produc-
ten; dat garandeert dat het middel het
milieu zo min mogelijk belast.

■ Spoel gebruikt schoonmaakmiddel door het
riool, en niet door een (buiten)putje.

■ Laat uw auto bij voorkeur wassen in een
autowasstraat.

■ Ramen zemen gaat prima met water en een
beetje afwasmiddel; zeem na met water
met azijn, tegen strepen. Gebruik zo min
mogelijk speciale glasreinigers en spiritus.
Die bevatten veel oplosmiddel, en dat
draagt bij aan smogvorming.

■ Vermijd producten die specifiek zijn
bedoeld voor ramen, grill, zilver of ovens,
omdat deze vaak gevaarlijke chemicaliën
bevatten. 
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Stuur een mail naar spruitje@debeterewereld.nl en maak kans op

1x"Pickles,", 1x"Test-tube" en 5x "dit is geen postkaart!”

MAIL
&WIN

      Wonderlijke van de natuur dichtbij
Wanneer kijk je nu echt tussen het gras en mos
wat tussen de stoeptegels ligt? Jonael van der
Sloot,  kunstenaar, ontwerper en permaculturist,
zou graag willen dat mensen vaker stil staan bij
de schoonheid van de natuur.

Tekst: Pauline Bijster

Hij maakt met zijn bedrijf  'Spruitje' planten in lam-
pen. Het zijn microbiotoopjes of, zoals ze op de web-
site heten 'sustainable worlds'. Het bijzondere aan
deze miniwereldjes is dat ze bijna volledig zelfvoor-
zienend zijn. Je hoeft dus geen water of zuurstof toe
te voegen, daar zorgen de planten zélf voor. 
Jonael: "Je hebt geen mensen nodig om de natuur
te onderhouden. Dat is juist het mooie. Ik wil het
wonderlijke van de natuur dichtbij brengen, laten
zien hoe planten groeien en hoe ze vervallen, want
ook dat is een mooi en boeiend proces."
Jonael is opgegroeid op biologisch-dynamische

boerderijen  in Argentinië en Chili; later kwam hij
naar Amsterdam. De projecten van Spruitje zijn
eigenlijk ontstaan uit ruimtegebrek in zijn kleine
appartement.

Ruim CO2 op in eigen tuin!

Van olivijn is bekend dat het CO2 opruimt. Hoe
werkt dat? Door verwering van het gesteente vindt
er een reactie plaats waardoor het olivijn wordt
omgezet in een kalkvervanger en voedingsstoffen.
Zo ruim je dus zelf CO2 op in je eigen tuin. 

Expert duurzame tuinen
Willemstein Hoveniers is uitgeroepen tot
Duurzaamste Hoveniersbedrijf van Nederland. "Ik
adviseer greenSand aarde te gebruiken als extra

duurzame toevoeging in de tuin. Als de expert op
duurzame tuinen ben ik altijd op zoek naar nieuwe
innovatieve manieren om  de buitenruimte duurza-
mer te maken. Potgrond en tuinaarde met olivijn is
een hele simpele methode om zelf al wat bij te dra-
gen" zegt Sjaak Willemstein. Het is verkrijgbaar via
www.deduurzametuin.nl 

Willemstein Hoveniers is gevestigd aan het
Noordeinde 99, 2742 AA WADDINXVEEN
Telefoon: 0182-618455

De Betere Wereld heeft nu een wel heel aantrekkelijke actie voor haar

abonnees: wij verloten 10 zakken potgrond met olivijn, beschikbaar gesteld

door Willemstein Hoveniers en greenSand. 

E-mail je gegevens naar greenSand@debeterewereld.nl en dan maak je kans

op 1 van de 10 zakken potgrond met olivijn! 

MAIL
&WIN

Zelf duurzaam aan de slag gaan in je eigen

tuin? Dat kan nu met greenSand potgrond

en tuinaarde verrijkt met olivijn.

Eerste zonnepanelen op dak
Amsterdam ArenA

Het Platform Duurzame ArenA legde onlangs symbo-
lisch de eerste zonnepanelen op het stadiondak en
gaven daarmee het startsein voor de realisatie van
het grootste zonnedak van de hoofdstad. In totaal
installeert de Amsterdam ArenA de komende perio-
de ongeveer 7.000 m2 aan zonnepanelen op de niet-
licht doorlatende, niet-bewegende delen van het sta-
diondak. Deze oppervlakte is vergelijkbaar met een
voetbalveld.

Zonnestadion
Het zonnedak van de ArenA zal ongeveer 930.000
kWh per jaar produceren. Dat is 10% van de elektrici-
teit die het stadion momenteel jaarlijks verbruikt en
vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van circa
270 huishoudens. De plaatsing van de panelen
brengt de ArenA in de top van
Europese ‘zonnestadions’.

Green Deal-partners
“Ik ben buitengewoon trots op dit bij-
zondere moment”, zegt Henk van
Raan, projectdirecteur van het duur-
zaamheidsprogramma ‘Amsterdam
ArenA. Vanzelfsprekend duurzaam’.
“Het was een lange weg om dit voor
elkaar te krijgen, maar het is gelukt!
Hiermee zijn we weer een stap dichter bij ons eind-
doel: per saldo klimaatneutraal in 2015.” De aanleg
van het zonnedak kost circa 1,6 miljoen euro en
wordt uitgevoerd door enkele Green Deal-partners
van de ArenA, namelijk Nuon, BAM en Arcadis.

Oskomera verzorgt de levering en montage van de
zonnepanelen. De Green Deal-partners helpen de
ArenA om in 2015 per saldo klimaatneutraal te zijn.

Amsterdams Klimaat en Energiefonds en
Amsterdams Investeringsfonds
In oktober 2013 ging het Amsterdams Klimaat en
Energiefonds van start, een initiatief van gemeente
Amsterdam. In dit fonds heeft de gemeente
Amsterdam een deel van de opbrengst van de ver-
koop van Nuon-aandelen ondergebracht. Het fonds
verstrekt (achtergestelde) leningen, garanties en/of
aandelenkapitaal. Samen met het al langer bestaan-
de Amsterdams Investeringsfonds zorgt zij er mede
voor dat de ArenA het zonnedak financieel rendabel
kan installeren en exploiteren.

De eerste zonnepanelen zijn geïnstalleerd op het dak van de Amsterdam ArenA. In mei wordt het
zonnedak opgeleverd. Dan zijn er zo’n 4200 zonnepanelen geplaatst.



We starten met Edwin's omslag "van het goed ver-
kopen van reguliere voeding naar het verkopen van
goede bio-voeding". Zijn specialistische kennis van
voeding en ervaring met consumentencommunicatie
werd onlangs opgemerkt door Yarrah. Het 21-jarige
bedrijf uit Harderwijk is de grondlegger van biolo-
gisch honden- en kattenvoer, en inmiddels Europees
marktleider.

Wat wil je met onze lezers delen over je eerste
maanden bij Yarrah? 
Edwin: "Een geweldig bedrijf, met h'eerlijke produc-
ten. Yarrah is zich bewust van het proces dat gaande
is: de gezondheidsaspecten van bio diervoeding
inclusief de voedselintoleranties die ook bij honden
en katten spelen. Maar ook de relatie tot smaakont-
wikkeling: ook mijn eigen katten moesten daar echt
even aan wennen; dat komt vooral doordat het
reguliere voer kunstmatige geur- en smaakstoffen
bevat plus suiker, zout, vetten en dus door dieren al
snel lekkerder wordt gevonden. Maar mijn katten
waren na een week of twee helemaal om, mooi om
te ervaren!"

Diezelfde tegenstelling tussen reguliere voeding en
biologisch, die ziet Edwin sinds enkele maanden in
diervoeding ook. "Misschien is die zelfs wel groter.
Denk maar aan de keuze voor ingrediënten, die
gemaakt wordt voor het dier maar zeker ook voor
de koper: zo heeft een hond of kat helemaal niets
aan gekleurde brokken -die zíen die kleuren niet
eens- maar het wordt om marketingtechnische rede-
nen gericht op de koper" legt Edwin uit. 
De drive naar verbetering van voeding en dieren-
welzijn is bij Yarrah dagelijkse kost. Voor wat dieren-
welzijn betreft is Demeter, de organisatie voor biolo-
gisch-dynamische voeding in Nederland, een grote
inspiratie voor het team. "Dat aspect bij Demeter
vind ik fantastisch! Dat helpt ons bij Yarrah om te
blijven innoveren op het niveau van receptuur",
voegt Edwin toe. 

Het grote nieuws: als pionier neemt Yarrah nu
het voortouw tot het oprichten van een bewe-
ging dat de branche en Nederlanders koppelt
aan dierenwelzijn. 
"Geweldig niet?! Bij Yarrah werken we vanuit liefde
voor dieren; en dan voeg je geen kunstmatige ingre-
diënten toe en dan test je niet op opgesloten die-
ren. Dat gaat ons zeer aan het hart. De uitspraak
van Mahatma Gandhi was en is onze grote inspira-
tiebron (zie de quote hierboven in groen - red.) voor
de oprichting. 'The Organic Movement For Pet
Food Improvement' wil bereiken dat zoveel mogelijk
honden en katten een goede voeding krijgen. We
willen dat met z'n allen doen: met hond- en katbe-
zitters in Europa en ook met collega-aanbieders van
biologische diervoeding. Wat ons betreft is het een
verantwoordelijkheid van de hele keten: van boer
tot en met de baasjes van honden en katten, dus
inclusief de producenten, groothandels en retailers.
Binnen de Movement moet denken vanuit het dier,
als vriend, leidend zijn. En dus niet vanuit 'bezit'.   

Het voortouw nemen; dat betekent ook 
samenwerken om tot een eigentijdse beweging
te kunnen komen?
"Absoluut. Wij zijn nu gestart met de ontwikkeling
van de beweging: er is een visie, een 'pledge' waar-

aan we ons aan committeren en een opzet voor het
logo. Een en ander zijn we nu aan het uitwerken.
Dat kunnen en willen we niet alleen doen: we staan
open voor tips, suggesties en dergelijke. We nodi-
gen daarom iedereen, van liefhebber tot en met de
zakelijke wereld uit om te helpen of te reageren.
(Zie kader -red.)

We zijn inmiddels in gesprek met Dierenbescherm-
ing om te leren van hun expertise met betrekking
tot hun keurmerk 'Beter Leven', dat vlees en eieren
voor consumenten waardeert. Voor de movement
zeer waardevol om tot een keurmerk voor diervoe-
ding te kunnen komen. 

Daarnaast brengen we partijen bij elkaar die nu bio-
logisch vlees leveren, zodat we als groep in gesprek
kunnen gaan met slachterijen. Want op dit moment
zijn biologisch werkende slachterijen meer kleinscha-
lige slagerijen met liefde voor dier en ambacht,
maar zodra de vraag toeneemt, is dat eigenlijk
onmogelijk. Dus gaan we met reguliere marktpartij-
en aan tafel om te kijken of een van hen de omslag
wil maken. 

Verder zijn we al tijdens de start van de Movement
met onder andere Bionext, de ketenorganisatie voor

In de Groene Stoel: Yarrah

In de rubriek  "De Groene Stoel" geven we bedrijven en organisaties de mogelijk-
heid om te vertellen met welke positieve, duurzame en innovatieve initiatieven ze
bezig zijn. Aan het woord is Edwin van Dongen.

Het besef hoe de mens met dieren omgaat, is wereldwijd groeiende. Niet in de laatste plaats door recente schandalen in

de voedingsindustrie. Dicht bij huis kijken we nu ook anders naar onze huisdieren. Die liefde voor de viervoeter vindt nu

ook logischerwijs een weg naar de voederbak. Voor De Betere Wereld nam Edwin van Dongen van Yarrah Organic

Petfood plaats in De Groene Stoel.

Lancering 'The Organic Movement' 
voor verbetering diervoeding 

Door Erwin Polderman

Edwin van Dongen maakt zich sterk voor The
Organic Movement for Petfood Improvement

15

duurzame, biologische landbouw en voeding, aan
het praten over een verbetering van Europese regel-
geving qua dierenwelzijn, voedingswaarde, etcetera. 

En daarbuiten, werkt Yarrah nog samen met
andere partijen? 
Denk aan bijvoorbeeld verzekeraars. "Dat is iets om
op te pakken als 'The Organic Movement For Pet
Food Improvement' iets meer body heeft en een
mooie onderhandelingspositie aan tafel heeft. Voor
nu gaat alle energie naar het ontwikkelen van de
beweging, de organisatie en haar projecten."

www.yarrah.com

'The greatness  of a nation and its moral progress

can be judged by the way its animals are treated'

- Mahatma Gandhi 

Doe je ook mee, met The
Organic Movement? 

Zoveel mogelijk katten en honden een goede
voeding, dat wil Yarrah met de start van The
Organic Movement. 
Heb jij een tip, wil je meehelpen of gewoon
reageren, e-mail mij dan op edwin@yarrah.com. 

Ook namens je kat/hond en De Betere Wereld
hartelijk bedankt!

Vriendelijke groet,
Edwin van Dongen     

De belofte

Listen all pet owners. Farmers and suppliers.
Manufacturers and retailers. Here we make a
pledge. A pledge to our best friends. A pled-
ge to provide our pets with the very best food
created from organic ingredients. From this
day forth, we feed them only pet food that
meets the highest principles of this promise:
this pet food pledge. 



7 weken lang de 7 favoriete producten
één van onze ambassadeurs met 50% kor

Gezonde Prijsweken

DE KEUZE VAN PRINS VAN DEN BERGH 
OERMOEDER
“Ik zet me in voor een eerlijker en  gezonder voed-
selsysteem. Door te laten zien wat ik doe hoop ik 
dat ook andere mensen zichzelf en hun kinderen 
‘echt’ gaan voeden. Daarom voor mij, EkoPlaza.”

Peulvruchten
kikkererwten / linzen / 

rode nierbonen

La Bio Idea

DE KEUZE VAN MITCHEL STEENMAN
OLYMPISCH ROEIER
“Voor mij als roeier is goede voeding erg  belangrijk. 
Daarom kies ik voor biologische producten, het is lekker
en gezond met voldoende calorieën, echt krachtvoer voor 
een optimale prestatie. Daarom voor mij, EkoPlaza.”

GELDIG VAN

23 APRIL
T/M

29 APRIL

DE KEUZE VAN DAVID
BIOLOGISCH TELER
“Naast de verse biologische groenten van mijn eigen land, 
kies ik ook in de supermarkt voor biologische producten. 
Je proeft de kwaliteit en het is natuurlijke voeding voor 
een eerlijke prijs. Daarom voor mij, EkoPlaza.”

Rode linzen
EkoPlaza

Crunchy muesli
appel-kaneel / 

citroen-gember

De Halm 

Gepelde tomaten
in blik

La Bio Idea 

Studentenhaver
Proef

mild / mild-limoen

Andechser

Chiazaad
EkoPlaza

Kokosolie
geurloos, 550 ml

EkoPlaza

Studentenhaver
Proef

Druivensap
rood / wit 

Het dichtste bij de natuur 

Coco drink pure
1 liter

Dr. Martins

Boekweit
EkoPlaza

Kiwi’s
Italië 

Tortellini
pomodoro-mozzarella /

cheese / spinach 

La Bio Idea

Biogarde kwark
mager / vol / halfvol

Zuiver Zuivel

Sandwichspread
diverse varianten

Healthy Planet

Pindakaas 
met zout / zonder zout 

Horizon 

Runderbiefstuk
St. Hendrick

Groene thee
diverse varianten

Piramide

GELDIG VAN

30 APRIL
T/M

6 MEI

GELDIG VAN

7 MEI
T/M

13 MEI

GELDIG VAN

14 MEI
T/M

20 MEI

Meergranenbrood
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DE KEUZE VAN RALPH VAN 
VOEDINGSDESKUNDIGE
“Als voedingsdeskundige kies ik altijd voor 
gezond en eerlijk eten, daarom ben ik zo 
mensen die gezonde voeding waarderen. 
Daarom voor mij, EkoPlaza.”

DE KEUZE VAN PRINS VAN 
BIOLOGISCHE KOK
“Ik zet me in voor een eerlijker en  gezonder 
voedselsysteem. Door te laten zien wat ik 
doe hoop ik dat ook andere mensen zichzelf 
en hun kinderen ‘echt’ gaan 
voeden. Daarom voor mij, EkoPlaza.”

DE KEUZE VAN PRINS VAN 
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“Ik zet me in voor een eerlijker en  gezonder 
voedselsysteem. Door te laten zien wat ik 
doe hoop ik dat ook andere mensen zichzelf 
en hun kinderen ‘echt’ gaan 
voeden. Daarom voor mij, EkoPlaza.”

DE KEUZE VAN PRINS VAN 
BIOLOGISCHE KOK
“Ik zet me in voor een eerlijker en  gezonder 
voedselsysteem. Door te laten zien wat ik 
doe hoop ik dat ook andere mensen zichzelf 
en hun kinderen ‘echt’ gaan 
voeden. Daarom voor mij, EkoPlaza.”

Ontmoet onze ambassadeurs en hun favoriete producten tijdens EkoTown 2014

21 & 22 juni Amsterdamse Bos
1 1.00 T M 21.00 UUR, NIEUWE KALFJESLAAN 25, AMSTELVEEN

Hét biologische lifestyle festivalpowered by EkoPlaza

GELDIG VAN

21 MEI
T/M

27 MEI

GELDIG VAN

28 MEI
T/M

3 JUNI

GELDIG VAN

4 JUNI
T/M

10 JUNI

Kijk voor meer informatie en de wekelijks wisseldende 
producten met 50% korting op www.ekoplaza.nl

Koop nu
je zaterdag

of zondagticket
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Je bent al lang bezig als producent van 
biologische producten. Wat is je motivatie? 
Ik ben inderdaad al in 1992 begonnen met het pro-
duceren van biologische producten in mijn bedrijf
Witsenburg Natural Products. Mijn moeder heeft me
dat als het ware met de paplepel ingegoten. In mijn
woonplaats was destijds het fraaie biologisch tuin-
bouwbedrijf “De Vier Jaargetijden” gevestigd, dat
inmiddels plaats heeft moeten maten voor de (nog
steeds niet functionerende) HSL. 

Een andere motivatie is dat ik het gewoon benauwd
krijg als je van die gifspuiten over het land ziet rij-
den al voor er een blaadje boven de grond komt.
Tegen de tijd dat de aardappels geoogst worden,
gaat er weer een gifspuit over het land om de
blaadjes te doden. Nu is de gangbare vleesproduc-
tie weer in het nieuws. Het gaat meer over zoveel
mogelijk geld verdienen dan over respect voor leven
voor dieren of kwaliteit! 

Naast het op de markt brengen van kwalitatief
hoogwaardige producten steun je ook charitatie-
ve projecten zoals Street Child World Cup. Wat is
dit voor initiatief en welke andere doelen steunen
jullie? 
De Street Child World Cup is een ongelofelijk fraai
initiatief om straatkinderen uit landen van over de
hele wereld in de schijnwerpers te zetten. In april
worden de wereldkampioenschappen voetbal voor
deze kinderen gehouden. Teams uit 20 landen
komen in Rio de Janeiro bijeen om tegen elkaar te
strijden. Natuurlijk is het sociale aspect eigenlijk
belangrijker dan het winnen. Maar denk erom dat
de teams gemotiveerd zijn! Mijn bedrijf is de trotste
sponsor van het Filipijnse meidenteam.
In aanloop van deze kampioenschappen hebben we
het afgelopen jaar selectiewedstrijden gehouden in
Manila. In totaal hebben 500 kinderen deelgenomen
aan maandelijkse kwalificatiewedstrijden.

Welke trends signaleer je in de biologische 
voedingsbranche? 
Ik zie eigenlijk geen nieuwe trends anders dan dat
vele nieuwe bedrijven de producten van anderen
gaan kopiëren. Mijn bedrijf ontwikkelt al sinds 1994
producten zoals ons biologische omega-3 product
van plantaardige oorsprong. Maar ook waren wij, 20
jaar geleden, de allereerste met biologische kokos-
olie. Nu zie je allerlei merken die pretenderen het te
weten. Zo hebben wij twee soorten biologische
kokosolie: een geurloze variant en één met de heer-
lijke milde geur van kokos.
De eigenaar van een Belgisch bedrijf wil de consu-
ment doen geloven dat je vooral geen geurloze
kokosolie moet eten. Ondertussen verkopen ze het
zelf ook onder een fantasiemerk. Dat is toch hypo-
criet! Je moet je klanten geen onzin op de mouw
spelden.

Kokosolie wordt steeds meer gebruikt in de 
keuken. Het bevat veel verzadigd vet, maar is
toch gezond. Hoe zit dat precies? 
Organisaties zoals het Voedingscentrum zijn niet in
staat om die verschillen uit te leggen. Maar mis-
schien willen zij dat ook liever niet. Er zijn namelijk
verschillende soorten verzadigde vetten, zoals lange
en korte keten verzuren, of middellange.  Zo is
kokosolie voornamelijk wel een verzadigd vet, maar
van de gezonde categorie namelijk de middellange
vetzuren. Het bevat laurinezuur, wat ook in moeder-
melk voorkomt! Maar als producent mag je daar
tegenwoordig niets anders meer over zeggen dan
dat het goed voor je lichaam is. Gelukkig zijn consu-
menten steeds meer bezig met hun gezondheid en
doet het internet wonderen. Tegelijkertijd raad ik
consumenten van gezondheidsproducten wel aan
kritisch met de informatie op internet om te gaan.

Wat is het verschil tussen de extra vierge variant
en de geurloze kokosolie?
Onze beide varianten van biologische kokosolie wor-
den gemaakt van (lucht)gedroogd vruchtvlees. Voor
de extra vierge variant gebruiken wij natuurlijk de
allerfijnste kwaliteit die er maar te verkrijgen is. De
geurloze variant wordt behandeld met stoom (heet
water) om de geur te verwijderen. In geen van de
processen wordt dan ook gebruik gemaakt van che-
micaliën. Dat is immers bij de productie van biolo-
gisch producten terecht niet toegestaan.

Kokoswater wordt steeds meer gedronken en is
naast een goede dorstlesser ook een product
vol gezonde voedingsstoffen, maar waarom 
zijn de prijsverschillen zo groot tussen de ver-
schillende merken? 
Er wordt nogal eens kritiek geleverd op fabrikanten

dat de prijzen van biologisch producten hoger zijn.
Onterecht zou ik zeggen. Natuurlijk moeten boeren
een redelijk salaris krijgen. Ook in Derde
Wereldlanden. Wij willen eveneens geld verdienen
maar zoeken naar een balans. Een groot deel van
onze inkomsten laten we daarom weer terug vloeien
naar bijzondere sociale projecten. De prijs van ons
biologisch kokoswater van het merk Omega & More
is echter zo’n 35% lager dan andere merken.
Misschien kunt u beter aan de bedrijven van die
andere merken vragen waarom zij zo duur zijn…

Welke nieuwe producten kunnen we komende tijd
verwachten?
Zeer binnenkort kunt u twee nieuwe biologische
producten van ons verwachten: kokosbloesemsuiker
en kokosmeel. Beide worden verpakt in prachtige
kleurrijke pouches van 300 gram. De suiker, afkom-
stig van het sap vanuit de bloem, wordt volledig
handmatig ingekookt door vakbekwame mensen. Zij

moeten het kookproces heel nauwkeurig in de gaten
houden om te voorkomen dat het te donker van
kleur wordt. Van iedere kooksessie houden zij onge-
veer 1 kg suiker over.

Wilt u verder nog iets kwijt?
Mijn bedrijf beheert in de Filipijnen twee prachtige
internetcafés, de laatste is deze week geopend. Dit
geeft lokale bewoners de gelegenheid om hun ken-
nis uit te breiden en te netwerken. Echter de mooi-
ste projecten zijn de drie plaatsen waar wij microkre-
dieten verstrekken aan lokale arme bewoners. De
rentes die daarover berekend worden zijn relatief
hoog, maar ook de winsten van die bedrijven gaan
indirect weer terug aan de bewoners, bijvoorbeeld
in de vorm van educatie. Heerlijk om te doen, maar
mogelijk omdat onze klanten onze producten waar-
deren!

www.witsenburg.net

In de Groene Stoel: Witsenburg Natural Products

In de rubriek  "De Groene Stoel" geven we bedrijven en organisaties de mogelijk-
heid om te vertellen met welke positieve, duurzame en innovatieve initiatieven ze
bezig zijn. Aan het woord is Martien Witsenburg.

Witsenburg Natural Products is méér dan een schakel in de bedrijfskolom. Het bedrijf biedt extra service, persoonlijke

aandacht, hoop en inspiratie en probleemoplossende producten voor lichaam en geest. "De kwaliteit en werkzaamheid

van de producten, alsmede de integriteit van de mensen die daar achter zitten heeft daarbij prioriteit boven de kwanti-

teit," lees je op de website. Aan het woord is Martien Witsenburg, gepassioneerde eigenaar.

Door Erwin Polderman

Witsenburg staat voor kwalitatief hoogwaardige
en biologische producten

Martien Witsenburg

Filipijnse meisjes straatvoetbalteam

Met actrice Johanna ter Steege, hoofdrolspeelster in de door Witsenburg mede mogelijk gemaakte
en internationaal gelauwerde speelfilm Lilet Never Happened.
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www.zuiverzuivel.nl

Ga naar www.zuiverzuivel.nl, ontdek de herkomst, 
of scan de QR code op de verpakking. 

Toets de houdbaarheidscode in die u op 
uw Zuiver Zuivel verpakking terugvindt. 

Vervolgens kunt u zien bij welke biologische
veehouders de melk in uw product vandaan komt.

Ontdek de herkomst van onze producten

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Huilerie Moog viert 30e verjaardag

Pure oliën van Bioplanète
Meer dan 40 soorten kwalitatieve biologische
oliën, van vruchten, zaden en noten uit verschil-
lende landen wereldwijd en verkrijgbaar in een
groot deel van Europa… Franz Moog had 30 jaar
geleden niet kunnen vermoeden dat zijn oliemo-
len dàt nog eens zou produceren!

Door Nanny Schutte

Wie de website van Bioplanète bekijkt, zal snel tot
de conclusie komen dat je hier met experts te maken
hebt, toegewijd aan het bedrijf, de producten en de
leveranciers. Eigenschappen, productiemethoden en
toepassingen worden allemaal gedetailleerd beschre-
ven, waarmee je meteen een indruk krijgt van het
brede scala aan soorten: kokosnootolie, walnootolie,
koolzaadolie, lijnzaadolie, sojaboonolie, pindaolie,
zonnebloemolie, hazelnootolie, olijfolie…! 

Organic
Bioplanète levert biologische oliën. Liefde voor de
biologische landbouw bracht Franz Moog begin jaren
’80 naar Zuid-Frankrijk, waar hij de eerste zonne-
bloempitten tot olie perste. Eigenlijk alleen maar
omdat er geen vraag was naar de zonnebloemen!
Sindsdien heeft de familie ziel en zaligheid gelegd in
de productie van biologische oliën. Een pioniersrol;
de belangstelling voor biologisch was minimaal, zelfs
negatief. De familie Moog, later met medewerkers,
ging echter vooral op in de uiterst plezierige ontdek-
kingstocht van de heerlijke, gezonde oliën.

Fair
Sinds 1989 is Judith Moog, dochter van,
directeur/eigenaar van het bedrijf. Haar interesse
voor ontwikkelingssamenwerking en de wens daarin
actief te zijn, komt nu tot uiting in de eerlijke handel
met de leveranciers uit minder ontwikkelde landen
als Kenya, Burkina Faso, Tunesië, Marokko en China.
Bepaalde oliën hebben dan ook het Fair Trade keur-
merk, maar, belangrijker, het bedrijf onderhoudt
goede persoonlijke relaties met alle leveranciers,
waardoor fairtrade een vanzelfsprekendheid is.

Ervaring!
Was biologisch 30 jaar geleden een nichemarkt, van-

daag de dag staat het volop in
de belangstelling, met als
gevolg een enorme reeks
aan maatregelen en certifi-
caten om de echtheid te
kunnen garanderen. Hoe
hou je dan je hoofd boven
water, wil ik weten. Ervaring
is het enige goede ant-
woord! Het gaat niet alleen
om het op de markt bren-
gen van gecertificeerde pro-
ducten, het gaat om liefde
voor een ècht product, dat
je graag presenteert! Dat uit
zich bijvoorbeeld in een eti-
ket met transparante infor-
matie over de herkomst.

Trots
De 30e verjaardag is een
mooi moment om terug te
kijken. “We zijn vandaag de
dag een serieuze partner in
onze branche met brede kennis over oliën die we als
team steeds verder ontwikkelen. Succes is geen toe-
val, het vraagt verantwoordelijkheid en passie voor
de producten,” aldus Judith Moog. “Terugkijkend
heb ik hard moeten knokken voor een plekje op de
planken van de gezondheidswinkels, maar ik kijk met
trots terug op de tijd die achter ons ligt; het is beslist
de moeite waard geweest! Waar ik bijzonder trots op
ben is dat we onderscheiden zijn met de Organic
Trademark 2014 voor onze innovatieve Omega Vital
Line”. 

www.bioplanete.com



BIOLOGISCHE
KOKOSOLIE

VERGEET MARGARINE...
BIOLOGISCHE KOKOSOLIE,
DAAR WORDT JE HART PAS 
ÉCHT BLIJ VAN! 

WWW.KOKOSOLIE.INFO
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De keuringsdienst van de aarde
Eerlijk duurt het langst. Daarom zetten we in deze rubriek de zaken op scherp. In elke editie onderwerpen

we producten – van wijn tot teenslippers – aan een kritische blik. Deze editie: witte wijn.

Wijngaard: Fattoria la Vialla
Wijn: Barriccato Bianco 2012
Herkomst: Toscane, Italië
Druivenras: 70% Chardonnay, 30%
Malvasia
Prijs: € 8,30, via fattorialavialla.it 
Kwaliteit: Biologisch
Smaak: Vol en fluweelzacht met hinten
van hout, fruit en een vleugje honing.  
Extra: De wijn is al prachtig goudgeel
van kleur, maar doordat hij ongefilterd is,
lijken er oranje schitteringen in je glas te
zweven. Bijzonder! 

Wijngaard: Domaine Gayda 
Wijn: Figure Libre Freestyle 2012
Herkomst: Languedoc, Frankrijk
Druivenras: 55% Grenache Blanc, 15%
Marsanne, 15% Roussane, 5% Macabeo,
10% Chenin Blanc
Prijs: € 11,95, via Vinuno.nl (tip: bekijk
online de mooiste wijnverhalen!) 
Kwaliteit: Biologisch
Smaak: Wow, een mond vol smaak! Met
veel fruit (perzik) en een tikje hout. Om
alle smaken te ontdekken, neem je nog
een slok, en nog een slok, en … 
Extra: Soms willen wijnboeren iets anders
dan de ‘Appelation regels’ voorschrijven,
omdat in hun ogen andere druiven ook in
hun gebied passen. Deze witte wijn met
een mix van maar liefst vijf druiven is het
bewijs dat het werkt. 

Wijngaard: Fasoli Gino  
Wijn: Bianco Veronese 2012
Herkomst: Verona, Italië
Druivenras: 100% Garganega
Prijs: € 14,50, via Bythegrape.nl 
Kwaliteit: Biologisch 
Smaak: Citrusfruit, meloen en specerijen.
Een wijn die je bij elke slok blijft verras-
sen. 
Extra: De wijnboer heeft geen sulfiet toe-
gevoegd om de wijn houdbaar te maken.
Sulfietvrij werken kan alleen als er druiven
van goede kwaliteit gebruikt worden. 

Wijngaard: Maison Jean-Claude Fromont
Wijn: De Betere Wijn 2011
Herkomst: Rhône, Frankrijk
Druivenras: Grenache blanc, Marsanne,
Viognier
Prijs: € 6,99, via debeterewijn.nl en
Ekoplaza
Kwaliteit: Biologisch
Smaak: Fris met toch een vleugje boter.
Perfecte wijn tijdens een picknick of 
barbecue. 
Extra: Voor elke verkochte fles gaat een
donatie naar Beeing, een stichting die
zich inzet om de wereldwijd afnemende
bijenpopulatie te behouden. 

Wijngaard: Palmeras Estate 
Wijn: By the Grape Fairtrade Viognier
2013
Herkomst: Colchagua valley, Chili 
Druivenras: Viognier
Prijs: € 8,50, via Bythegrape.nl 
Kwaliteit: Biologisch en fairtrade
Smaak: Een powerwijn; intens, fris en met
sappig fruit (mango en abrikozen). 
Extra: Een wijn gemaakt van Viognier-
druiven is al een zeldzaamheid. En als
kers op de taart nog fairtrade ook!

Concept & Tekst 
Sonja van den Heuvel

Er is weinig waar je zo blij van wordt dan zittend in de zon een koel glas witte wijn aan je lippen zetten.

Helemaal als het een wijn is met een goed verhaal. Natuurlijk is dat een biologische wijn, maar er kan nog

meer goeds bij. Daarom testen we in deze editie witte wijnen die wat extra te bieden hebben. 

Weten in wijnland – Wat is wat?
Sulfietvrij
Sulfietvrije wijn bestaat niet. In wijn is altijd van nature sulfiet aanwezig, dit
ontstaat tijdens het natuurlijke gistingsproces. Met de vermelding sulfietvrij
wordt aangegeven dat de wijnboer geen sulfiet heeft toegevoegd als con-
serveringsmiddel. 

Vegetarisch
Om wijn helder te maken kunnen wijnboeren gebruikmaken van dierlijke
producten, bijvoorbeeld gelatine, vislijm, chitosan, caseïne en ei-albumine,
melk. Voor vegetariërs is melkeiwit waarschijnlijk aanvaardbaar, maar voor
veganisten niet. Gelukkig is er ook een alternatief: bentoniet (een klei-
soort). Er zijn dus wijnen te vinden met het Vegan-logo. 

Ongefilterd
Zo nu en dan kom je er één tegen: wijn die niet geklaard of gefilterd is. Dit
zou voor nog meer smaak en geur in je glas zorgen. Om de wijn toch
enigszins helder te maken, wordt de wijn eenvoudigweg een aantal maal in
een ander vat overgestoken, waardoor de most op de bodem achterblijft. 

Authentiek
In alle wijngebieden ter wereld groeien tegenwoordig de bekende drui-
vensoorten als Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot en Cabernet
Sauvignon. Reden: deze druiven doen het bijna overal goed en geven wij-
nen die veel mensen lekker vinden. Maar nu is er een tegenbeweging
gaande. Overal ter wereld zijn er wijnboeren die overgaan tot het rooien
van de bekende druivensoorten om weer inheemse druivensoorten aan te
planten. Met als doel het maken van authentieke wijnen in plaats van een
massaproduct.
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De Natuur; voeding voor onze kinderen

Met pijn in mijn hart zie ik dat we in ons kleine
land steeds meer kostbare natuur- en akkergron-
den inleveren voor onze economische welvaart
en sociale welzijn. Logisch, want we leven
immers met zovelen op een klein stukje aarde.
Maar... logisch vanuit welk perspectief wordt
welzijn  dan bezien?

Langzamerhand zie ik gelukkig een groter bewustzijn
ontstaan naar het belang van de natuur. De groene
organisaties laten hun stem horen voor meer groen,
meer vogels, meer dierenwelzijn. 
Er komen meer speelse activiteiten voor kinderen
zodat zij de natuur kunnen beleven. Contact met de
cyclus van het leven. Daar hoort voor mij  ook voe-
ding bij als product van de natuur en bron van
gezond leven. 
Ik zie  steeds meer initiatieven om de moestuin weer
terug te brengen bij de kinderen in de vorm van
schooltuintjes of als kleine tuintjes om zelf thuis te
verzorgen.
Hoe mooi is de reactie van een kind, wanneer het na
het planten van de zaadjes de eerste groene steel-
tjes boven ziet komen. Elke morgen vroeg kijkt hij of
zijn zaadjes boven zijn gekomen, of het wortel heeft
geschoten en ontkiemt.  En dan na enige tijd je zelf-
gekweekte aardbeien eten. Ja! Met zorg en liefde,
met voldoende water en licht krijgt hij zijn eigen voe-
ding.

Mooi vind ik dat. We kunnen niet vroeg genoeg
beginnen om onze kinderen te leren waarnemen wat
de wondere wereld van de natuur ons kan bieden.
Vertrouwen te hebben in de kiemkracht van de
natuur.

Bij de kinderen; dat is waar de zaadjes van de toe-
komst  geplant worden. Je verantwoordelijk voelen
voor wat er met de aarde en haar inwoners gebeurt.

Ik start deze week vol vertrouwen met het planten
van zaadjes voor mijn eerste moestuin… Jij ook?

Petra van der Linden - Steenvoorden Brussen
Algemeen directeur Natudis (Natuurwinkel)

Raw chocolate met superkruid Reishi brengt balans tussen hart en hoofd

Lovechock Rocks!

Heel geschikt om samen met geliefden van te genie-
ten, deze bijzondere combinatie van zoet fruit en
knapperige noten overgoten met een goddelijk laag-
je raw chocolate. Én met superfoods en superingre-
diënt reishi, een kruid dat in China al duizenden jaren
gebruikt wordt vanwege zijn heilzame werking op lijf
en vooral geest. 

Rocks your mind
Lovechock Rocks doen écht iets met je. De koudge-
malen cacaobonen zijn een bron van flavonoïden
(word je blij van), triptofaan (stressverlagend en zorgt
voor een vrolijk gevoel) en fenyletylamine, dat een
opgewonden en aantrekkelijk gevoel geeft. Als je
daar dan ook nog allerlei superfoods en reishi aan
toevoegt, ontstaat een wonderlijke alchemie die lek-
ker smaakt én je goed doet voelen.  

Lovechock Rocks zijn glutenvrij, lactose- en sojavrij,
en verkrijgbaar in drie smaken: Mulberry/Hemp
Seed, Almond/Cinnamon en Raisin/Coconut. Het
zoet komt van kokosbloesemnectar, dat laag glyce-
misch is en de bloedsuikerspiegel stabiel houdt.

Over Lovechock
Lovechock heeft passie voor mens en moeder aarde.
Lekkere chocola én de wereld een beetje leuker: alle
ingrediënten zijn 100% biologisch gecertificeerd en
de boeren ontvangen een eerlijke prijs. De repen en
Rocks worden met liefde handgemaakt in een sociale
werkplaats. De verpakkingen van Lovechock zijn
duurzaam geproduceerd en de folie kan in de groe-
ne afvalbak.

www.lovechock.com

Wat is nog fijner dan in je eentje een reep chocolade te eten? Je chocolade
delen! Vooral als dat raw chocolate is, vol liefdesopwekkende stofjes.
Lovechock introduceert: Lovechock Rocks.

Lovechock Rocks zijn verkrijgbaar bij de meeste biologische supermarkten
en webshops, maar je kunt ze hier ook winnen! E-mail je gegevens naar
lovechock@debeterewereld.nl en maak je kans op één van de tien doosjes
Lovechock Rocks t.w.v. € 4,49.

MAIL
&WIN

Wil je kans maken op een van de 5 SMAAKgeheimen voorjaarspakketten
met onder andere onze heerlijke dressings, dips en tapenades! 
Mail dan je gegevens naar smaak@debeterewereld.nl

MAIL
&WIN

Het verhaal van SMAAKgeheimen
100% natuurlijk en glutenvrij!

geliefd dat Adrie en Miriam op het idee kwamen om
ze in consumentenverpakkingen uit te brengen. En
zo is SMAAKgeheimen ontstaan!

De producten van SMAAKgeheimen worden iedere
dag met veel zorg door onze chef-koks zelf bereid!
Alle producten zijn 100% natuurlijk en glutenvrij.
Onnatuurlijke geur-, kleur-, en smaakstoffen komen in
het woordenboek van SMAAKgeheimen niet voor!

Ga naar www.smaakgeheimen.nl of volg ons op
Facebook voor meer informatie, recepten en natuur-
lijk de SMAAKgeheimen animatiefilm!

Het begon allemaal op de bourgondische markt
van Eersel. In de keuken van het restaurant van
Adrie en Miriam zijn de SMAAKgeheimen recep-
ten tot stand gekomen. Chef-kok Miriam had
schriften vol recepten en in de kantlijn werd het
commentaar van de gasten geschreven. Zo wer-
den recepturen keer op keer verder verfijnd tot-
dat de perfecte samenstelling gevonden was.

Door het weggeven van plastic bakjes met dressings,
kaasdips, toast smeersels, sauzen, kruiden en andere
producten kon er thuis gekookt worden met de trucs
van het restaurant. De smaakmakers waren zo

Maak kans op 5x2 kaarten stuur een mail naar zand@debeterewereld.nlMAIL
&WIN

’t Veluws Zandsculpturenfestijn
en hoor de scheepsbellen klinken, aanschouw de
VOC schepen én kom naar de expositie waarbij er
unieke schilderijen (waaronder de Nachtwacht!) wor-
den getoond. Kortom: laat u betoveren door het bij-
zondere Nederland van de zeventiende eeuw uitge-
beeld door de allerbeste zandkunstenaars! Voor
meer informatie kijkt u op www.zandsculpturen.nl.

Bij de Beeldentuin in Garderen vindt van 12 april
tot en met 1 november ’t Veluws
Zandsculpturenfestijn plaats. 

Het thema, de Gouden Eeuw, voert u langs alle
hoogtepunten uit de rijke Nederlandse geschiedenis,
kunst en cultuur. Waan u op een heuse scheepskade
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Vruchtbare bodems-bijen-vitale voeding-
kookkunst-fi jnproeverij-gezondheid. Al deze 
zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 
en daarom komen ze op de Kraaybeekerhof 
allemaal aan bod. 

Zowel in theorie als in praktijk, want op het 
prachtige landgoed is niet alleen een tuin waar 
biologisch dynamische groenten en bloemen 
worden geteeld en waar 15 bijenvolken hun 
vlieggebied hebben. Er is ook een restaurant 
waar gekookt wordt met de oogst van het land-
goed en er is een academie waar je alles kunt 
leren over biologisch dynamische landbouw en 
voeding. Wat je ook komt doen op de Kraay-

Bij alle Zuiver Zuivel producten kunt u terugvin-
den waar de melk voor dit product vandaan 
komt. Ga naar www.zuiverzuivel.nl, ontdek de 
herkomst, of scan de QR code op de verpakking 
en toets de houdbaarheidscode in die u op uw 
Zuiver Zuivel verpakking terugvindt. Vervolgens 
kunt u zien bij welke veehouders de melk in uw 
product vandaan komt. Transparanter kan niet!
 
Op www.zuiverzuivel.nl  vindt u het blog van onze 
veehouder Jan Rutte en zijn vrouw Connie. Lees 
hier de verhalen en gebeurtenissen die bij hun 
plaatsvinden op de boerderij.

Het boerenberoep is voor velen een zwaar en soms eenzaam vak met veel lichamelijke arbeid. 
Toch ogen Jos Jeuken en Ellen Krul van het biodynamische bedrijf GAOS in Swifterbant in Oost-
elijk Flevoland heel energiek. En beiden hebben ze pretoogjes. Al wandelend en pratend val je bij 
GAOS (Geduldig, Aandachtig, Onbekommerd, Samenwerken) van de ene verbazing in de andere. 
Dit is een fantastische, levende plek waar van alles te beleven is, een levende landbouwcultuur. 

Het begint met het zicht op buitenlopende kippen. Die had ik nog nooit gezien in deze polders. De 
hennen lopen omringd door een paar aandachtige hanen naast een vrolijk beschilderde mobiele kip-
penunit met de naam ‘Chicks on the Move’ Ellen zorgt voor de kippen en ziet in de mobiele kippen-
run vele voordelen voor de kip met telkens fris gras en insecten en voor de bodemvruchtbaarheid, 
door een gelijkmatige bemesting.

Landbouw & Kunst
Het hele bedrijf is een combinatie van kunst en landbouw ofwel landschapskunst. Rekening houdend 
met de in natuur overal terugkomende verhoudingen (de gulden snede), met bewust in speelse lijnen 
gezaaide gewassen kom je rondwandelend de meest prachtige plekken tegen.
Op de website van het bedrijf (Gaos.nu) is te lezen over de intenties. ‘Orde en rechte lijnen leiden tot 
rigiditeit. Op de grens van chaos en orde ontstaat dynamiek.’ 

GAOS: professionals met visie
Wie denkt dat GAOS vooral een leuke plek is voor hippieachtig volk, waar ook nog wat voedsel wordt 
geproduceerd zit er helemaal naast. Hier wordt met veel vakmanschap een  professioneel bedrijf 
gerund met topproducten die te verkrijgen zijn via de steeds populairder wordende Hofwebwinkel. 
En tegelijk lopen er vernieuwende experimenten met bijvoorbeeld het kweken van lupine als goede 
Nederlandse eiwitbron in plaats van soja en zijn er in samenwerking met  winkel en handelsbedrijf 
Odin/Estafette bijenkasten geplaatst. 
Bij GAOS kun je zien dat zelfs het vlakke Flevoland 
een plek kan zijn waar juist nieuwe gemeenschaps-
vorming plaatsvindt. Je kunt er overigens ook 
komen wandelen. 

www.Gaos.nu 

beekerhof, je verblijf zal altijd en zinstrelende en 
vitaliserende uitwerking hebben.
De Kraaybeekerhof is al sinds de jaren zeventig 
van de vorige eeuw een centrum voor biolo-
gisch dynamische landbouw. Het is de plek waar 
veel BD boeren werden opgeleid. In de jaren 
negentig werd het cursusaanbod uitgebreid met 
een opleiding voor natuurvoedingskundigen. 
De opleidingen van de Kraaybeekerhof maken 
je niet alleen bewuster van het levende aspect 
van voeding, je leert ook hoe dit te verzorgen, 
als consument, als kok, winkelier, tuinder of als 
beleidsmaker. 
De ketenbrede oriëntatie maakt Kraaybeeker-
hof geschikt voor (stads)mensen, die het besef 
dat zij deel uitmaken van een groter natuurlijk 
geheel 
willen uitdiepen. Naast inzicht in de natuurlijke 
samenhangen draagt de biodynamische land-
bouw ook een verrassende metafoor in zich 
voor levensprocessen. Een vitale metafoor die 
kan dienen als fundament voor persoonlijke- en 
organisatie-ontwikkeling. 

Met eigen ogen zien, zelf proeven en ervaren? 
Kom naar de open dag op 12 april. Aanvang: 12 
uur. Adres: Diederichslaan 25 in Driebergen. En 
mis niet de lezing door Lisette Thooft, over het 
thema van deze dag: Barstenvol Leven! Kijk op 
www.kraaybeekerhof.nl of volg ons op Face-
book.

www.kraaybeekerhof.nl

Vitale voedingsproducten zijn de 
belangrijkste opbrengst van de 
biologisch dynamische landbouw, 
want de kern van deze landbouw-
methode is dat zij het levende 
aspect van voeding verzorgt en 
koestert. En dat proef je!
Ervaar het op zaterdag 12 april 
tijdens de open dag 
over vitaliteit.

Ga langs bij de boer. Tijdens de Lekker naar de 
Boer-dagen stellen een groot aantal veehouders 
van ons hun erf open om hier een kijkje te nemen. 
Kom langs, luister naar het verhaal van de boer
en zie hoe het eraan toe gaat op de boerderij. 

Ook gedurende het jaar zijn er regelmatig        
open dagen bij onze veehouders. Houd Twitter 
of Facebook in de gaten!

www.zuiverzuivel.nl

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor pro-

ducten van biodynamisch werkende boeren. 

Demeter gaat verder dan biologisch. Zoals 

met het sluiten van kringlopen van mest en 

voer en met veel oog voor dierenwelzijn. 

Bijv: 100% biologisch veevoer, koeien worden 

niet onthoornd, hanen bij de hennen, ruime 

vruchtwisseling, melk wordt niet gehomo-

geniseerd. Leven begint met Demeter. 

www.stichtingdemeter.nl

Foto: Jos Jeuken en Ellen Krul voor één van de installaties op het snijvlak van landbouw en kunst 
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Ruim 50.000 drogisterij- en reformproducten

Betalen en afhalen bij een winkel bij u in de buurt
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Stil je honger naar welzijn & geluk

Ik maak zelf graag onderscheid tussen secundaire en
primaire voeding:
■ Secundaire voeding

Dit betreft datgene wat je daadwerkelijk eet of
drinkt. En wat in jouw lichaam omgezet wordt tot
brandstof voor jouw fysieke motor.

■ Primaire voeding
Naast fysieke voeding, kun je je ook voeden op
andere lagen en dimensies, zoals op emotioneel,
spiritueel en mentaal niveau. 

Yogareizen naar zonnig Turkije

www.artemisbodymind.nl

Na Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Spanje en
Italië is nu ook Nederland aan de beurt om nader
kennis te maken met de producten van Ringana. De
100% natuurzuivere cosmetica en voedingssupple-

menten zijn al razend populair in het buitenland en
sinds kort ook verkrijgbaar in Nederland via diverse
online webshops zoals deEcoloveshop.com,
Hollandgoesfresh.nl en Ecokisses.nl.

Beide vormen van voeding zijn even belangrijk. Je
zult misschien de neiging hebben om te denken dat
secundaire voeding belangrijker is; je kunt immers
slechts beperkt zonder eten of drinken. Te lang zon-
der raken we ondervoed.

Lees verder op www.debeterewereld.nl/eten-drin-
ken en/of download de gratis inspiratie-app via
www.holisticpda.nl

Als we spreken over voeding dan hebben we het voornamelijk over datgene wat je eet en/of drinkt.
Wat je fysiek tot je neemt. Wanneer je je echter realiseert dat je zoveel meer bent dan je fysieke
lichaam dan kun je het begrip voeding ook in een veel bredere context plaatsen.
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www.magspirit-watervitalisator.nl

 

Wil je gezonder en bewuster leven: neem een watervitalisator. Kraanwater 
bevat oneigenlijke frequenties, waardoor waterkwaliteit achteruitgaat en de 
smaak vermindert. Door water te revitaliseren, krijgt het zijn oorspronkelijke 
vitaliteit terug. 

Altijd en overal de Vitalisator bij de hand
De handvitalisator is een aantrekkelijk model 
ter grootte van een balpen, past in elke binnen-
zak. Het gebruik verhoogt de Boviswaarde (en-
ergiewaarde) van het water, zodat de gebruiker 
zich krachtiger en energieker voelt.

Wat doet de vitalisator?
-  Revitaliseert water en organismen, 
 reinigt organen, cellen en systemen 
-  Verwijdert schadelijke trillingsfrequenties 
 en ondersteunt het immuunsysteem
-  Verbetert de opname van voedingsstoffen 
-  Mobiliseert het zelfhelend vermogen van 
 het lichaam

De Leidingvitalisator: overal in huis 
gerevitaliseerd water
Deze wordt eenvoudig aangebracht om de 
leiding in de meterkast, zodat het hele huis 
wordt voorzien van vitaal water. Ook het water 
waarmee u doucht.

“Met het gebruik voel ik me vitaler en heb 
ik minder klachten zoals hoofdpijn. Aan-
vankelijk was ik sceptisch, ‘eerst zien, dan 
geloven’. Maar voor mij werkt het buitenge-
woon goed.” | Manuela - 2014-01-08

Hoe werkt de vitalisator dan?
Water is een informatiedrager. Zodra water 
zich verplaatst, neemt het de (vervuilende) 
energie uit de omgeving over. De vitalisator 

‘reset’ het water en brengt de oorspronkelijke 
vitaliteit terug. De Boviswaarde van het 
water neemt toe en energie wordt niet langer 
onttrokken aan het lichaam. De uitwerking is 
positief.

Wat merkt u zelf van het gebruik?
- U voelt zich krachtiger, energieker, 
 minder gestrest, en uw weerstand neemt toe
- Het water smaakt lekkerder en u drinkt 
 vanzelf meer water
- Het water is minder belastend en u 
 hebt minder last van kalk

Zelf de voordelen van de vitalisator 
ervaren?  
Voor het geld hoeft u het niet te laten; de 
vitalisator is voordelig in aanschaf. Bovendien 
hebben we een ‘30 dagen Niet tevreden? Geld 
terug’-garantie. Dus waarom langer wachten? 
Bezoek onze website!

“Met de vitalisator voel ik me vitaler en 
gezonder; ik ben helderder van lichaam en 
geest.”  | Anselm - 2014

“We gebruiken de vitalisator ook voor de 
paarden; het valt op dat ze steeds de gerevi-
taliseerde bak kiezen om uit te drinken, en ze 
drinken ook meer.” | Remco - 2013-10-05

Contact:
MAGSPIRIT  |  Sjaak Bareman
J.F. de Millianostraat 83 
4511HL BRESKENS
0630948107  
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Maak nú 
het verschil.

Volg je hart!
www.sonneveltopleidingen.nl

10 EN 18 MEI

O P E N 
D A G

Penelope Cruz in een jurk van 
H&M Conscious
Dit jaar, tijdens de Vanity Fair Oscar Party, droeg
Academy Award actrice Penelope Cruz een oog-
verblindende flamenco-geïnspireerde jurk ontwor-
pen door H&M. 

H&M’s in-house design team creëerde speciaal voor
het event een customized look voor Penelope. De
nachtblauwe lange jurk met ruches is gemaakt van
duurzamere materialen. Een vergelijkbare stijl zal te
vinden zijn in de Conscious Exclusive collectie, die 10
april 2014 verkrijgbaar zal zijn in geselecteerde H&M
winkels. De Conscious collecties zijn onderdeel van
H&M’s toewijding om klanten duurzamere mode te
bieden.

“Penelope Cruz is fantastische actrice, ze heeft een
vrouwelijke en glamorous stijl, en
is onweerstaanbaar mooi. Ik
vind het geweldig dat een ‘s
werelds beste actrices ervoor
koos om een H&M jurk van
duurzamere materialen tij-
dens dit event en we hopen
dat het onze klanten zal
inspireren”, aldus 
Ann-Sofie Johansson, 
H&M’s hoofd design, New
Development.

Duurzame
mode van
H&M

Foto:  Getty Images/Larry Busacca

Biologische ingrediënten, het luxe
Franse gevoel en betaalbare kwaliteit

Steeds meer mensen in Nederland zijn enthou-
siast over de producten van Cattier-Paris. Dit
Franse verzorgingsmerk, opgericht in 1968,
heeft als streven om kwalitatieve biologische
cosmetica toegankelijk te maken voor iedereen.
Cattier-Paris kenmerkt zich door een toegankelij-
ke prijs en een uniek basisingrediënt: zuiverende
klei. Deze klei absorbeert onzuiverheden en
geeft essentiële mineralen af aan de huid. 

Cattier-Paris heeft een breed assortiment producten,
waaronder gezichtsverzorgingsproducten, kleimas-

kers, douchegel, shampoo, body lotion, tandpasta,
lip- en handverzorging. Alle producten zijn door
Ecocert en Cosmébio gecertificeerd en zijn verkrijg-
baar bij diverse natuurcosmetica- en reformwinkels. 

Kijk voor meer informatie op www.cattier-paris.nl

Bloesem Remedies Nederland heeft een leuk gebaar voor jullie als De

Betere Wereld-lezer: e-mail je gegevens naar bloesem@debeterewereld.nl

en maak kans op 1 van de 5 setjes!   

MAIL
&WIN

Help Primavera helpen!
Primavera ondersteunt de projecten van NAVDANYA, een organisatie tegen genetisch
gemanipuleerde zaden en patenten. Deze organisatie zet zich al 30 jaar in voor biodiversi-
teit, de rechten van boeren en ecologische landbouw. Help mee, net als Bloesem Remedies
Nederland waar Primavera verkrijgbaar is, en maak kans op een geschenk. 

Primavera kent de waarde van een natuur die intact en biodi-
vers is. Het beschermen en onderhouden is voor het merk
het meest belangrijke. Er zijn vele manieren om de natuur te
ondersteunen. Steun Primavera op deze weg, 20% van de
opbrengst van de setjes (zie foto) gaat naar Navdanya. Bij
de vorige collectie van 2013 is er €20.000,- gedo-
neerd aan Navdanya.

Bijzonder setje met essentiële oliën
Het setje bestaat uit een
massage/lichaamsolie Gember
Limoen 30 ml met een handge-
maakt armbandje van
Navdanya. Biologische essen-
tiële gemberolie werkt ver-
warmend en vitaliserend. De
kruidige geur werkt opwek-
kend. Biologische essentiële
limoenolie activeert de huid
met een zachte samentrek-
kende werking, de fruitig-
frisse geur geeft een goed
humeur. 

www.bloesemremedies.com
www.navdanya.org 



Een hoge concentratie van 
alle bestanddelen van de 
gehele cranberry

HELE CRANBERRY EN 
HOGE  CONCENTRATIE 

Cranaxil bevat een hoge concentratie 

aan bestanddelen van de 

gehele cranberry. 

Voor Cranaxil wordt het gehele complex 

van alle stoffen uit cranberry’s gebruikt 

(vruchtvlees, schil, zaad en sap), 

waardoor synergie ontstaat.

Door een speciale verwerking wordt 

een hoge concentratie bereikt. 

Voor één capsule met 500 mg Cranaxil 

worden alle bestanddelen van 

zeventien gram verse cranberry’s 

gebruikt.

NATUURLIJK AFGIFTE SYSTEEM
Tevens heeft Cranaxil een bijzonder, 

natuurlijk afgiftesysteem (een matrix van 

vezels van de cranberry) dat de maag 

ontziet en de actieve bestanddelen 

beschermt. 

Dit systeem zorgt ook voor een 

constante, gereguleerde afgifte.

OOK VOOR MANNEN!
Recentelijk bleek dat cranberryconcen-

traat ook goed is voor mannen.

Een regelmatige inname van dit 

cranberryconcentraat is te adviseren. 

Cranaxil kan tevens gebruikt worden 

tijdens de zwangerschap en door 

kinderen. 

Cranaxil 500 mg is onder andere ver-

krijgbaar bij De Tuinen, Vitaminstore, 

gezondheidswinkels en drogisten in 

verpakkingen van 

30 V-caps. voor € 13,95 

en 60 V-caps. voor € 26,95

NIEUW 180 V-caps voor € 69,95

Synergie 
met 
concentraat van 
cranberry’s

NIEUW !!!

Cranaxil Pro grootverpakking 

180 V-caps. voor € 69,95

!

Ook bijzonder 
geschikt 

voor ouderen

Meer informatie over cranberryconcentraat?     T  0186-626173  E info@springfieldnutra.com     
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Toon je solidariteit op 
www.actionaid.nl/boerinnen

ActionAid steunt mensen in ontwikkelings-
landen om op te komen voor hun eigen 
rechten. Zoals het recht op land en het recht 
op voedsel. Wereldwijd gaat namelijk één 
op de acht mensen dagelijks slapen met 
honger.
 
ActionAid werkt samen met boerinnen 
zoals Leya, aan het terugdringen van honger 
in Afrika. Deze vrouwen nemen maar liefst 
80% van al het werk op het land voor hun  
rekening. Terwijl juist hun rechten zelden 
goed worden beschermd.
 
ActionAid vecht voor de rechten van 
vrouwen in ontwikkelingslanden.  
Toon je solidariteit en teken de petitie op 
 www.actionaid.nl/boerinnen 

ActionAid is een internationale ontwikkelings-
organisatie die zich in meer dan 40 landen inzet  
voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. 
Deze petitie is onderdeel van de campagne  
We Won’t Accept Hunger, mede mogelijk  
gemaakt door de Europese Unie. 
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Door Nanny Schutte

“Wetenschappers werd eens een machine getoond
die van energie voorzien werd door warm water dat
langs buisjes smeltende paraffine liep. Een volkomen
stil proces. Met eigen ogen zagen zij dat ’ie werkte,
maar in hun beleving (lees: discipline) kòn het
gewoon niet. Einde verhaal.” Aan het woord is
Marijke Kuipers, oprichter van Gaia Sira, (onder-
zoeks)centrum voor onderzoeken, experimenteren en
leren vanuit een integrale visie. Denk aan landbouw,
voeding, gezondheid en energie. Ook nieuwe busi-
ness modellen zijn aan de orde. “Door interdiscipli-
nair research te doen, door verschijnselen van ver-
schillende kanten te bestuderen, komt een ongelofe-
lijke hoeveelheid nieuwe kennis beschikbaar. Kennis
die nu vaak nog geen weg vindt.”

Heilige huisjes
Wetenschappelijk onderzoek is duur, eenvoudig
omdat het heel veel tijd kost om nieuwe theorieën te
toetsen en te beschrijven. Om onderzoek gefinan-
cierd te krijgen, gelden dus strenge verantwoor-
dingsnormen met strak omschreven doelen. Ruimte
om in alle vrijheid te experimenteren is er daarom
niet, met verkokering en fragmentatie als gevolg. En
wanneer onderzoekers toevallig op revolutionaire
ontdekkingen stuiten, blijven die vaak buiten beeld

ter bescherming van de, vaak economische, ‘heilige
huisjes’. 

Broedplaats
Gaia Sira heeft haar pijlen gericht op een terrein in
Wageningen, al sinds jaar en dag in trek bij studen-
ten en wetenschappers vanuit de hele wereld. Er zijn
zeker ook relaties met de WUR, maar Gaia Sira gaat
verder, zal aanvullend zijn op bestaande wetenschap-
pelijke onderzoeksgebieden, een broedplaats voor
mensen die zich niet willen laten afremmen door
theorieën en financiën (en die mensen zijn er!).
“Kruisbestuiving en cocreatie zullen dan ook actief
gefaciliteerd worden, door geplande bijeenkomsten
waarin actuele kennis en activiteit gedeeld zal wor-
den,” aldus Hugo Labout, één van de bestuurders.
Nieuwe kennis die beschikbaar komt, zal transparant
en voor iedereen toegankelijk zijn, bijvoorbeeld door
middel van een wetenschappelijk tijdschrift.

Van start
De startbijeenkomst, met mensen die al jaren gele-
den hebben aangegeven te willen participeren
(Kuipers is er al 7 jaar mee bezig!), heeft juist plaats-
gevonden. Een ontmoetingscentrum moet nog
gebouwd worden – volgens holistische architectuur,

Holistische universiteit in oprichting

Gaia Sira, platform voor èchte vernieuwing
Stel dat we de zwaartekracht gericht zouden kunnen opheffen… Of dat we
geneeskrachtige kruiden vinden tegen elke ziekte… Dat zou toch onbeperkte
mogelijkheden met zich meebrengen?! Er geldt slechts één voorwaarde: dat we
bereid zijn bestaande theorieën en modellen op te geven…

toch vinden er al lezingen en trainingen plaats en
zullen er maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd
worden. Iedereen die op één of andere manier wil
participeren en/of bijdragen, is van harte welkom bij
Gaia Sira!

www.gaiasira.nl 

Gaia Sira organiseert i.s.m. Henk Kieft 
vanaf 30 mei de 9-daagse cursus  
“Kwantum Landbouw”

Basis zijn twee fundamentele vernieuwingen in landbouwtechnieken. Beide vernieuw-
ingen kunnen zowel de opbrengst aanzienlijk vergroten en ook de duurzaamheid van
de sector aanzienlijk versterken. De cursus is bedoeld voor mensen die interesse 
hebben in het verkennen van de inmiddels bestaande praktijk, de mogelijkheden 
en de maatschappelijke relevantie van deze nieuwe technieken. 

Alle onderdelen worden verzorgd door Henk Kieft samen met een boer(in) die de
besproken technieken in de eigen bedrijfsvoering toepast en onder supervisie van het
landelijke Netwerk Energetische Landbouw.
Henk heeft van 2004 tot 2007 in opdracht van
dit Netwerk een mondiale verkenning uitge-
voerd naar deze technieken.

Informatie en opgave: info@gaiasira.nl, 
Tel 06 42383361.

www.aromed.eu

Kalknagels?
•  100% Natuurlijk product
•  Kuurolie voor kalknagels
•   Dringt diep door in alle

lagen van de kalknagel
•  Sinds 1995 doeltreffend
•   Getest en gebruikt door

pedicures
•   Verkrijgbaar in 10 ml en 

30 ml met handig dopkwastje

Kalknagels vormen voor veel mensen 
een hardnekkig probleem.  Ferula 
kalknagelolie van Aromed helpt 
doeltreffend daar het de oorzaak 
aanpakt. De kalknagelolie dringt door 
iedere laag van de nagel heen en is 
werkzaam in de dieper gelegen lagen. 
Met Ferula kalknagelolie krijgt u 

binnen 3 tot 6 maanden weer 
gezonde en verzorgde nagels. 

Ferula bevat 100% 
zuivere, natuurlijke 

ingrediënten en is 
een kuurolie 

voor dagelijks 
gebruik.

Ayurvedische kruidentandpasta

Puur natuurlijke ingrediënten - zonder chemische schuim-
middelen, fl uoride en conserveringsmiddelen. Naast ayur-
vedische triphala bevat het neemolie, kruidnagelolie, en 
vele andere kruiden in hoge concentratie. Pepermuntolie 
geeft u een langdurige frisse adem.

Gratis 10 ml Mild tandpasta

Meld u aan voor onze E-nieuwsbrief en ontvang 
een gratis 10 ml Mild Ayurdent tandpasta. 

*Deze actie is geldig t/m 31 mei 2014

Gegarandeerde kwaliteit

Catalogus en bestellingen: 0475-529111
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Laag Holland is eindeloos genieten
Laag Holland is een uniek stukje écht Holland boven het Noordzeekanaal. Hier

heeft u op veel plekken nog het idee dat de tijd heeft stilgestaan. In Laag

Holland liggen rustieke dorpjes van weleer. In weidse velden of verscholen ach-

ter de dijken van het IJsselmeer. Met hun pittoreske straatjes, omgeven door

eindeloos veel groen, molens en volop water.

E-mail jouw naam en adresgegevens naar laagholland@debeterewereld.nl en
maak kans op één van de twee vaararrangementen. Deze arrangementen
worden aangeboden door Zeilschool – Bootverhuur 'Het Uitgeestermeer'.

MAIL
&WIN

In Laag Holland zijn mooie recreatiegebieden te vin-
den. Rust en ruimte, dat zijn de kenmerken van bij-
voorbeeld recreatiegebieden het Twiske en
Alkmaarder- en Uitgeestermeer. In een groene
omving - vaak dichterbij dan u denkt - vindt u volop
mogelijkheden voor een middagje of dagje uit. Wilt
u wandelen of fietsen door een uitgestrekt polder-
landschap of bent u op zoek naar zwemplekken met
lig- en speelweiden? Dan bent u bij de recreatiege-
bieden in Laag Holland aan het juiste adres. Maar
ook paardrijden, golfen, picknicken, zeilen of kano-
varen behoren tot de mogelijkheden.

Enkele tips
I-tours - Een concept waarbij de toerist te voet, per
fiets of per auto een tour maakt door een gebied of
stad met behulp van een smartphone.
De I-Tour is verkrijgbaar in de Apple AppStore of in
de Google PlayStore: i-tour 360.

Download de Laag Holland app 
In de App vindt u handige kaarten, routes, restau-
rants, overnachtingsmogelijkheden en informatie om
u de weg te wijzen naar alles wat Laag Holland te
bieden heeft. Extra leuk zijn de fietsroutes. 

Meer informatie ?
Kijkt u voor meer informatie en een volledig over-
zicht van alles wat er te doen is in Laag Holland op
www.laagholland.com of volg Bureau Toerisme Laag
Holland op Facebook en Twitter. Ontdek de recrea-
tiegebieden: op www.recreatienoordholland.nl vindt
u volop mogelijkheden voor een leuk, ontspannend
of juist actief dagje uit. 

Zeilschool - Bootverhuur ‘Het Uitgeestermeer’ is cen-
traal gelegen in Noord-Holland, direct aan het
Uitgeester- en Alkmaardermeer. www.zhu.nl
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E-mail je gegevens en motivatie naar zion@debeterewereld.nl en maak kans op

2 gratis toegangskaarten voor het Create Changes Celebration 2014, voor 3

dagen t.w.v. € 215,- per kaart; 29 april-4 mei.

MAIL
&WIN

Heaven on Earth 
Dat is het thema van Create Changes
Celebration dit jaar: geníet tussen 29 april en 4
mei van de natuur, jezelf, de vele workshops, het
lekkere eten, gelijkgestemden, massages, dan-
sen, feesten, vuur, zweethut, HAKA, mannen-en
vrouwenwerk, rust en vrijheid. 

Wandelen, mediteren, yoga, workshops samen met kin-
deren, zwemmen in het meer, ravotten, lekker eten en

leuke dingetjes kopen op het marktje. 
Ook kinderen zijn hier in 'het paradijs'. Vlot varen,
zwemmen, workshops (ook met ouders), dansen,
bomen klimmen, knutselen, voetballen, noem maar op,
bijna alles is mogelijk. Het professionele kinderteam
heet alle kinderen hartelijk welkom!
Dit kleinschalige festival (maximaal 150 deelnemers) is
geschikt voor jong en oud, singles, ouders en stellen.
Voor meer info, kijk op: www.zi-on.nl

Een ontspannen, duurzame vakantieplek met 
18 vrij gelegen vakantiebungalows, kinderboerderij, 

speeltuin en biologische winkel. 

De Roek ligt net buiten Otterlo op 1,5 km van Nationaal 
Park De Hoge Veluwe met het Kröller-Müller Museum te 

midden van prachtige bossen, heide en zandverstuivingen.

Een ontspannen, duurzame vakantieplek in de bossen met 
18 vrij gelegen vakantiebungalows, een bijzondere 
kinderboerderij, speeltuin en biologische winkel.

De Roek ligt net buiten Otterlo op 1,5 km van Nationaal
Park De Hoge Veluwe met het Kröller-Müller Museum, te

Nacht van de Vluchteling

De vijfde editie van de Nacht van de Vluchteling
staat in het teken van de grootste humanitaire
crisis van dit moment: Syrië. Het is nauwelijks
voor te stellen dat 9 miljoen Syriërs huis en
haard hebben moeten verlaten. Zij hebben drin-
gend hulp nodig. Er is een groot tekort aan
water, medische zorg, voedsel en onderdak.

Helaas kunnen we de oorlog niet stoppen. Maar wij
kunnen er samen wel voor zorgen dat deze onschul-
dige burgers zo goed mogelijk worden opgevangen.

Laten we samen in actie komen, één nacht in hun
schoenen lopen, en vooral zoveel mogelijk geld op
halen voor noodhulp aan Syrische vluchtelingen.
Loop mee met de Nacht van de Vluchteling van 29
op 30 mei. Sponsor een deelnemer of bedenk 
zelf een leuke actie om geld op te halen. Want 
hard lopen voor Syrische vluchtelingen kan op vele
manieren. 

Kom in actie! Kijk op www.nachtvandevluchteling.nl
en zet de volgende stap.

Social Enterprise: Tulpfietsen

Ontwerp jouw eigen stadsfiets!  
Een stevige stadsfiets met retro-look, geheel afgestemd op jouw wensen, 

binnen een week 100% rijklaar geleverd en met onderhoud aan huis. 

Het enige wat je nog hoeft te doen, is kiezen...  

Door: Erwin Polderman

Op Tulpfietsen.nl heb je de keuze uit maar liefst ruim
één miljoen mogelijkheden: modellen, framemaat,
kleuren, bagagedragers, handvaten, remmen, ban-
den, noem maar op. Een aangenaam klusje, ook
omdat je direct ziet welke prijsconsequentie je keuze
heeft.  
Na een aantal dagen wordt de fiets bij je thuis 100%

rijklaar afgeleverd, inclusief eventuele accessoires
zoals een kinderstoeltje of een houten krat. En je ziet
een monteur naar wens na vier maanden, voor een
uitgebreide  servicebeurt. Meer keuze en zekerheid
is er bijna niet. Maar het wordt nog leuker:

Social Enterprise
De fietsen worden door monteurs van de voormalige
sociale werkplaats in de eigen, nieuwe assemblagefa-
briek in Maastricht in elkaar gezet. Directeur Frank
Klemann nam hen over toen de sociale werkplaats
wegens bezuinigingen stopte met assemblageactivi-
teiten. "Voor deze mensen die geen uitzicht hadden
op een 'normale' dienstbetrekking een hele gerust-
stelling" aldus Klemann.  “En wij zijn bijzonder blij
met ze.  Ze zijn gemotiveerd en het zijn allen goede
en ervaren vakmensen met oog voor kwaliteit”.
Daarbij blijft het niet: de innovatieve fietsenbouwers
vinden het belangrijk flink bij te dragen aan een
betere wereld en ondersteunt daarom het '1WE
Riksja-project' in Bangladesh. Van elke verkochte
Tulpfiets doneert het Amsterdamse bedrijf een
bedrag aan het project. En dan rijdt je Tulpfiets nóg
prettiger, niet?

Fiets van de zaak
Juíst omdat je op de website jouw fiets helemaal op
maat kunt samenstellen, is TulpFietsen perfect als
'Fiets van de zaak'. De fiscus betaalt mee aan de
fiets en jouw werkgever krijgt er een fittere werkne-
mer voor terug. 
Voor werkgevers zijn er nog meer mogelijkheden.
Klemann: "We kunnen een volledig fietsenpark leve-
ren, natuurlijk ook in de huisstijl van het bedrijf en
voorzien van een onderhoudscontract." 

www.tulpfietsen.nl

Wij mogen één heren- en één damesfiets ter waarde van 454 euro verloten
onder onze lezers. Als jouw Tulpfiets van je dromen iets hoger uitvalt, dan kan
je natuurlijk altijd wat bijbetalen. Het is helemaal aan jou!  
E-mail je naam en contactgegevens naar tulpfietsen@debeterewereld.nl  De
twee winnaars krijgen binnen 3 weken bericht. 

MAIL
&WIN

Dáárom! 

- zelf online ontwerpen
- stevige fietsen
- thuisbezorgd binnen  1 week
- 100% rijklaar afgeleverd
- onderhoud aan huis
- al vanaf EUR 379 
- je steunt het goede doel

Niet de winnaar van
de actie of je wilt
niet op de uitslag
wachten, en je wilt
toch zo'n h'eerlijke
Tulpfiets, dan 
kunnen we ook jou
wat geven:
Vermeld dan in de
Afrekenmodule op
www.tulpfietsen.nl
de cadeaucode
"debeterewereld" en
dan ontvang je een
gratis Abus-kettings-
lot t.w.v. EUR 39,95. 
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Steeds meer Nederlanders fietsen regelmatig van en naar het werk. Uit recent onderzoek bleek dat
meer dan de helft (55%) van de 1000 ondervraagden de elektrische fiets een goed alternatief vindt
voor het woon-werkverkeer en 68% zou van de elektrische fiets gebruikmaken mocht deze door de
werkgever als bedrijfsfiets ter beschikking worden gesteld. 

We mogen één vakantieganger gelukkig maken! E-mail jouw gegevens én

motivatie waarom juist jij deze e-bike mag winnen, naar ebike@debeterewereld.nl 

MAIL
&WIN

Ik ga op voorjaarsvakantie en neem mee…  

Mijn elektrische 
vouwfiets
Een duurzaam alternatief voor fiets, scooter of
auto: de ´e-bike´ is populairder dan ooit. ´Het
nieuwe fietsen´ is ook ideaal voor vakanties.
Voor korte ritjes naar de campingwinkel, en om
stad en natuur te verkennen. Het Nederlandse
Crossfold heeft een 3-in-1 elektrische vouwfiets
met gashendel die gebruikt kan worden als
gewone fiets, met trapondersteuning of als snor-
fiets. 

Naast duurzaamheid en design als Nederlanders
houden we ook van ‘praktisch’. Het handige aan de
elektrische vouwfiets is dat deze met één klik in
gevouwen kan worden en in de auto of caravan
gezet kan worden, waardoor een fietsrekje niet meer
nodig is.  Ook praktisch is het opladen van de
Crossfold, een initiatief van Synergybikes BV dat zich
richt op duurzame mobiliteit: haal de accu eraf en
hang 'm aan het stopcontact. Lekker makkelijk, het is
tenslotte wel vakantie. 

De Crossfold FE 16 is verkrijgbaar in zwart en wit,
heeft een verkoopadviesprijs van € 1.495,- en is te
koop via www.crossfold.com. Maak vrijblijvend thuis
of op locatie een proefrit!

Flinke toename vraag elektrische fiets voor woon-werkverkeer 

Deze vraag komt voort uit de metamorfose die de
elektrische fietsen de laatste jaren hebben doorge-
maakt. Steeds meer e-bikes sluiten aan bij de wen-
sen en eisen van een jonger wordend publiek. 
Zo introduceerde de Nederlandse fabrikant QWIC
onlangs haar nieuwe premium series e-bikes. Stoere
elektrische fietsen met tweewiel-aandrijving en een
bereik tot maar liefst 160 kilometer op 1 accu. Zowel
de accu als het display zijn voorzien van een USB-
oplaadpoort, zodat alle moderne mobiele apparaten
eenvoudig opgeladen kunnen worden. 

Bekroond design
De premium series zijn lifestyle elektrische fietsen
met perfecte rijeigenschappen en een uniek uiterlijk.
De bekabeling loopt zoveel mogelijk door het frame
en de lasnaden zijn door middel van ‘smooth wel-
ding’ bijna onzichtbaar. Het unieke en stoere design
van de Premium Series elektrische fietsen is onlangs
bekroond met de Red Dot Product Design Award
2014.

Bekijk de gehele collectie op www.qwic.nl.

Voor de bewuste wielrenner, fietser en hardloper:

Recyclingwear 
Duurzaam en kwaliteit gaat gewoon samen bij
Recyclingwear. Alle kleding bij het Nederlandse
bedrijf heeft dat kleine beetje extra: duurzame
grondstoffen en verfstoffen op waterbasis.
Bovendien wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van gerecyclede (sport)polyester en nylon.

Recyclingwear biedt een eigen collectie duurzame
fiets- en wielerkleding voor dames en heren.
Originele en modieuze ontwerpen gecombineerd

met de beste materialen zorgen
voor comfort, duurzaamheid en
een sportieve look. 

Ook teams, verenigingen
en bedrijven 
kunnen bij Recyclingwear
terecht voor wieler- en
hardloopkleding geheel op
maat!

E-mail je gegevens, je voorkeur voor het dames- of herenshirt en de gewenste

maat naar recyclingwear@debeterewereld.nl en dan maak je kans op dit

dames/herenshirt! 

MAIL
&WIN

Marathon Plus 2014 “de snelste lekbestendige” 
De nieuwe Marathon Plus is niet alleen lekbestendig, maar nu
ook nog sneller. 

Z'n dikke beschermlaag van zeer elastisch rubber weert zelfs punaises
adequaat af en rolt daarbij zo licht als geen andere band met dikke
beschermlaag. Met anti-aging zijwand en goedgekeurd voor snelle E-
bikes!

Gerecycled
Afvalproducten uit natuurlijk rubber (zoals handschonen, binnenban-
den enzovoort) worden versnipperd en vervolgens na meerdere pro-
ductiestappen weer als basismateriaal in de antileklagen gebruikt. 

E-mail je gegevens naar schwalbe@debeterewereld.nl en maak kans 

op 1 van de 3 Marathon Plus banden die wij mogen verloten!

MAIL
&WIN
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Stuur een mail naar cees@debeterewereld.nl en maak
kans op 1 van de 10 shirts die we verloten.

MAIL
&WIN

Na “The Perfect White” nu ook “The
Ultimate Blue” shirt … met statiegeld.
Van Arien de Vries, theater kostuum
ontwerpster. 

Een shirt met statiegeld?
Ja, het klinkt misschien een beetje vreemd,
maar als je er even over nadenkt is het heel
normaal. Je brengt je flessen toch ook
terug naar supermarkt, normaalste zaak van
de wereld.
Voor mij was het statiegeld niet het uit-
gangspunt voor het maken van het shirt,
maar wel een belangrijke randvoorwaarde,
omdat we daarmee op twee manieren iets
kunnen doen voor de maatschappij. 
Ik wilde een mooi crispy, fris, klassiek, tijd-
loos shirt maken. Een shirt dat lekker op je
lijf zit. Dat je altijd aan kunt dragen, onder
een pak of op een spijkerbroek. Een over-
hemd waarvan je de mouwen oprolt en
mee in de zon gaat zitten. Een shirt dat niet
aan mode onderhevig is en dus jaren mee
kan. Een goed-gevoel-shirt eigenlijk. 
Nou dat hebben we dus gemaakt. We zijn
begonnen met The Perfect White en sinds
kort hebben we, via Crowd About Now, de
funding rond om met de productie van The
Ultimate Blue te starten.

Terug naar het statiegeld
Als je het shirt binnen 3 jaar bij ons terug
bezorgt krijg je je 15,- euro statiegeld
terug. Al is ie tot op de draad versleten de
15,- euro is van jou. Als je shirt er nog goed
uitziet gaat het, gerefresht,  door naar de
volgende drager, de nieuwe eigenaar. Zo
niet, dan gaat t shirt terug naar de fabriek
en worden de grondstoffen hergebruikt.
Vergeet je hem terug te sturen of ben je zo
aan hem gehecht geraakt dat je er geen
afstand van kunt doen, dan gaat je statie-
geld naar een van de mooie projecten van
Terre des Hommes. Je doet het dus eigen-
lijk altijd goed. 
Boodschap tot slot, luister eens naar
Reduce Reuse Recycle, The 3 R’s een vrolijk
nummer van Jack Johnson. Het is leuk en
makkelijker dan je denkt.

www.cees-n-co.com
www.cees-n-co.com/debeterewereld
www.ariendevries.nl

Verkrijgbaar bij: 
 
De Betere Wereld is op steeds 
meer plaatsen landelijk, en gratis, 
verkrijgbaar, onder andere bij de 
filialen van onderstaande ketens, 
bedrijven en organisaties. 
 
Kijk voor volledig overzicht op: 
www.debeterewereld.nl/de-be-
tere-wereld-krant/

stichting De Betere Wereld
Keizersgracht 253, 1016 EB  Amsterdam
Tel: 020 52 85 100    Fax: 020 52 86 959
www.debeterewereld.nl

Saleslions BV
professionls in sales en marketing
Tel: 020 52 85 100
www.saleslions.nl

DTP
Floppy Design

Almar Fernhout
Hoofdredacteur 

Erwin Polderman
Chef Redactie

Nanny Schutte
Redactie

Marcel Overbeek
Accountmanager

Maarten Heije
Accountmanager

Aan dit nummer werkten onder andere mee:
Natuur & Milieu en Milieu Centraal

* Mail & Win-acties
 
Bij het meedoen aan de in deze krant ge-
plaatste winacties, wordt uw e-mailadres 
toegevoegd aan ons bestand met abonnees 
die onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen.
Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van nieu-
we win-acties, als ook van nieuwe producten 
en diensten die passen bij jouw bewuste, 
verantwoorde lifestyle. 
Nadrukkelijk stellen wij dat je gegevens 
nooit worden verkocht noch geruild noch 
weggeven aan derden. 
Natuurlijk kan je je via de nieuwsbrief altijd 
weer afmelden. 
Over uitslag van winacties gaan wij niet in  
correspondentie. 

Almar Fernhout
info@debeterebox.nl

almar@debeterewereld.nl

erwin@debeterewereld.nl

nanny@debeterewereld.nl

marcel@debeterewereld.nl

maarten@debeterewereld.nl

Sudoku

Zoek uit welk getal er onder het vraagteken staat en 
e-mail dit naar:* 

sudoku@debeterewereld.nl
en maak kans op een leuke prijs.
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KLEDING
DONEREN
PER POST

VOOR EEN DUURZAME WERELD EN DE TOEKOMST VAN EEN KIND

Ruimte maken in de kasten? Pak 
een grote stevige doos, stop ‘m vol 
met bruikbare kleding, schoenen en 
huishoudelijk textiel,plak hem goed 
dicht en geef de doos mee aan de 
pakketbezorger van PostNL als die 
toch voor de deur staat. Of geef 
hem af op een postkantoor. Gratis! 

ALLE INFORMATIE
WWW.PACKMEE.NL

PACKMEE werkt samen met:

DOE MEEEN STEUN HETGOEDE DOEL!

Antwoordnummer 7
2740 VG Waddinxveen

www.facebook.com/packmee.nl


