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VOORWOORD

"Back to basics"
genaamd St Cristophe. Hier heeft het Nederlands echtpaar Pieter en Savine hun droom verwezenlijkt. Ze werken dagelijks met hun 35 friese paarden waar de gasten op kunnen rijden. Je drinkt water uit een bron die
1300 jaar geleden door monniken is geslagen, er is
geen WiFi en zelfs geen elektriciteit. Voor kinderen is
het hier echt prachtig; de hele dag buiten in de weer
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Vlas uit Amsterdam voor
Aquamaryn natuurverf

aq

Ieder jaar is het weer een leuke uitdaging om een
vakantiebestemming te kiezen. Gaan we ons verwennen met luxe zaken, wat op zijn tijd best leuk kan zijn,
of gaan we back to basic in de natuur? We besloten
voor de laatste optie te kiezen en kwamen uit bij een
locatie in Frankrijk in de Loraine. Tussen bos en weilanden boven op een heuvel ligt een oud klooster

natuur

met allerlei beesten of picknicken in de hooiberg. In
de mooi ingerichte tenten kom je echt tot rust.
Onthaasten in optima forma midden in de natuur is
echt een aanrader. Het gaf mij in ieder geval een
stevige energieboost!
Almar Fernhout.

Geluid voor onderweg
en thuis
De van Bamboehout gemaakte House of Marley
Chant Bluetooth draagbare luidspreker Midnight
heeft niet alleen een unieke vormgeving, maar
ook een prettig formaat. Hij is namelijk niet veel
groter dan een frisdrankblikje.

een 2-Inch speaker. Zoals het een House of Marley
product betaamt, levert hij een krachtige bas, maar
ook een helder, vol en scherp geluid. U kunt de Chant
eenvoudig opladen met een standaard USB-kabel via
uw computer. Dankzij de Bluetooth-ondersteuning
streamt u muziek van uw Bluetooth-audiobron, zoals
iPod, iPhone, iPod touch of MacBook. Dankzij een
3.5mm-ingang, kunt u ook andere smartphones, MP3spelers of tablets aansluiten.

Grote voordelen van deze draagbare speaker zijn
natuurlijk de Bluetooth-connectiviteit en het feit dat
hij is voorzien van een ingebouwde microfoon met
een functie voor het beantwoorden of beëindigen van
een telefoongesprek. Ook een oplaadbare lithium-ion De CHANT MIDNIGHT is een te gek muziekproduct
batterij ontbreekt niet. De van natuurlijke canvas
voor onderweg en thuis!
gemaakte opberghoes met karabijnhaak, maakt het
helemaal af en helemaal ‘House-of-Marley-waardig’.
www.houseofmarley.nl
De House of Marley Chant Bluetooth is voorzien van

Bij Aquamaryn in IJmuiden werkt men hard aan
het maken van verse natuurverf. Ze nemen het
dit keer wel heel letterlijk en hebben (inmiddels
voor het derde jaar op rij) een aantal velden vlas
gezaaid in de omringende polders.
Vlas is een Oudhollands gewas, dat tegenwoordig
nog maar weinig geteeld wordt in Nederland.
Wanneer het blauw-paarse bloemetje is uitgebloeid,
vormt de plant een zaaddoosje. Uit het lijnzaad wordt
voor Aquamaryn lijnolie geperst, wat een belangrijke
grondstof is voor deze natuurverf. Natuurverf is verf
waar zo min mogelijk synthetische en fossiele grondstoffen in gebruikt zijn. En dat is precies wat verffabriek Ursa Paint voor ogen heeft. Minder milieubelasting, minder vervoer, en een regionale verankering
van grondstoffen waar ze in geloven.

Steeds meer bedrijven en gemeenten kiezen voor
deze duurzame verf. Zo wordt op dit moment het
gemeentehuis van Velsen in een nieuwe jasje gestoken met Aquamaryn natuurverf, en krijgt ook het VU
medisch centrum binnenkort weer een vers laagje
verf.
En dit najaar verkoopt Aquamaryn dus ‘verse verf’,
met lijnolie van Hollandse bodem.
Meer informatie vind je op
www.aquamaryn.nl
www.facebook.com/aquamaryn
Henriette van Westerhoven
Ursa Paint 0255-548448
info@aquamarijn.com
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04 - 14 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.
Kruidengeneeskunde Cursussen
Open Dagen ook Webwinkel
Kruidentuin www.Kruidenrijk.nl

TRENDS & ONTWIKKELINGEN

15 - 16

Innovatieve vorm van samenleven in solidariteit
De Derde Fase, woonwerkgemeenschap in Zutphen,
voor ouderen vanaf ca. 50 jaar.
Nog woonruimte vrij in (sociale) huur en koop.
www.derdefase.nl en gastvrouw@derdefase.nl

Duurzaamheid op
Magneet Festival 2014

LICHAAM & GEEST

17 - 18

Veel „brainfood” op Magneet Festival:
lezingen, workshops, ceremonies, en
biologische maaltijden.

VAKANTIE & RECREATIE

DIVERSEN

19 - 22

23

AMSTERDAM - Op 22, 23 en 24 en vervolgens 29, 30 en 31 augustus begint op
de zandvlakte Oostpunt van het
Amsterdamse Zeeburgereiland het
Magneet Festival. Naast live muziek,
kunst, dance muziek, theater en experimentele bouwwerken is er op Magneet

Festival ook een duurzame programmering. Hiervoor is een speciale Green
Area opgericht, waar de bezoekers letterlijk en figuurlijk van ‚brainfood’ worden voorzien. De programmering
bestaat uit workshops en lezingen
gericht op bewustwording, ontspannende muzikale acts en biologische en
veganistische maaltijden.
www.magneetfestival.nl
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De maaltijdmixpakketten van
Verstegen SPREKEN voor zich
Luis ter

NNIiEeUuWw

hier!

Kijk voor meer informatie
op thuis.verstegen.nl

Wat wordt het vandaag? Een dagje met vlees of een dagje zonder vlees? Waar je ook zin in hebt, smaakvol
wordt het zeker met de nieuwe maaltijdmixpakketten van Verstegen. Je vindt negen verschillende varianten
die geheel voor zichzelf spreken in het maaltijdenschap. Wil je horen hoe dat klinkt? Scan dan de QR code of
ga naar thuis.verstegen.nl/maaltijden. Ontdek met Verstegen de CHEF in jezelf.

Coco Superfood ijs
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Je houdt ervan of je vindt het vreselijk; kokos. Mij
kun je werkelijk wakker maken voor deze exotische
vrucht. In welke vorm dan ook! Geraspt, in chunks,
of als drankje. De laatste tijd ga ik helemaal los in
de keuken met kokosproducten. Ik verwerk het in
(suikervrije) koekjes, cakes, bonbons, maar ook in
uitgebreide oosterse gerechten. Behalve dat ik het
lekker vind, is het ook extreem gezond. Het wordt
tegenwoordig zelfs een ‘superfood’ genoemd.

5

Tekst: Rosella van der Meijden

.LHVYRRUNRNRV
Hoewel kokos binnen diverse culturen al eeuwenlang wordt genuttigd om haar geneeskrachtige
eigenschappen, is de kennis over deze vrucht bij
ons nog niet zo heel lang bekend. Mede dankzij
voedingsgoeroe David Wolfe staat kokos nu ook
in het westen op de (superfood) kaart. Kokos
kan tevens om therapeutische of cosmetische
redenen worden gebruikt.
Heb ik je nog niet overtuigd om kokosproducten
te gebruiken voor je gezondheid? Dan helpt het
volgende rijtje met voordelen wellicht:
Kokos…
1. Zorgt voor een betere spijsvertering en
snellere stofwisseling.
2. Heeft antivirale en schimmeldodende eigenschappen.
3. Is van goede invloed op de bloedsuikerspiegel.
4. Geeft een boost aan het immuunsysteem.
5. Stimuleert de werking van de schildklier waardoor gifstoffen eerder worden afgevoerd.
6. Bevat nagenoeg geen cholesterol en helpt
zelfs de cholesterolwaarden te normaliseren.
7. Ondersteunt en reguleert een gezonde
hormoonproductie (waaronder het verjongingshormoon pregnenolon).
Kokosproducten
Kokos is een enorm veelzijdige vrucht en is in
diverse vormen te vinden. De producten die ik

het meest gebruik in de keuken zijn kokosolie/
vet en kokosbloesemsuiker.

agressieve stoffen die je doen verouderen en
ziekten kunnen veroorzaken.

Waarom kokosolie?
In tegenstelling tot wat je zou denken, bevat
kokosolie minder calorieën dan welke andere
bron van vetten dan ook. Daarbij is kokosolie
van alle boter- en oliesoorten het meest stabiel
bij hoge temperaturen (tot aan 77 graden
Celsius). Bij het bakken en braden kun je dus
het beste gebruik maken van kokosolie. Tijdens
de verhitting worden er namelijk geen vrije
radicalen en/of gevaarlijke (cholesterol verhogende) transvetten gevormd. Vrije radicalen zijn

Kies altijd voor extra vierge kokosolie van biologische kwaliteit. Dit houdt in dat de kokosolie
koudgeperst is, waardoor het vitamineverlies minimaal is. Gebruik dus geen ontgeurd,
(gedeeltelijk) gehard, of geraffineerd kokosvet.
Zelfs mensen die normaliter niet van kokos
houden, kunnen gebruik maken van deze olie.
Het overheersende kokosaroma gaat namelijk
grotendeels verloren tijdens het bakken. Om
deze reden kun je zelfs frietjes bakken in extra
vierge kokosolie. Ze smaken net zo lekker!
Waarom kokosbloesemsuiker?
De meest gezonde suikervervanger is kokosbloesemsuiker, ook wel kokospalmsuiker of
Gula Java genoemd. Steeds vaker worden
biologische (raw food) producten zoals chocoladerepen hiermee gezoet. Kokosbloesemsuiker
bevat meer vitaminen en mineralen omdat het
een volledig ongeraffineerde suiker is. Echter,
de belangrijkste reden om hiermee te zoeten,
is de lage glycemische index ervan. In het kort
betekent dit dat de bloedsuikerspiegel langzamer stijgt en daalt bij het eten van kokosbloesemsuiker.
Dit voorkomt de welbekende ‘suikerdip’ en
zorgt langdurig voor meer energie. Dit kan

tevens van positieve invloed zijn op je gewicht
omdat je minder vaak behoefte krijgt om te
eten.
Wist je trouwens dat…
- Kokosolie ook uitstekend gebruikt kan worden
als erotische olie? De smaak en geur van deze
olie geven een meerwaarde aan de daad;
- Kokosolie ook goed gebruikt kan worden voor
je gebit? Het doodt de bacteriën, normaliseert
de zuurgraad en schijnt zelfs je tanden bleker
te kunnen maken (mits je het lang genoeg in je
mond houdt, dit wordt oil pulling genoemd);
- Het water in jonge kokosnoten identiek is aan
het menselijk bloedplasma? Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd er soms vers kokoswater
gebruikt om levensreddende bloedtransfusies
toe te dienen aan gewonde soldaten.
Meer redenen voor het gebruik van kokosproducten zijn er toch niet nodig? Eet smakelijk!

Tekst: Rosella van der Meijden,
www.dieperinhetnu.nl
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straatkinderen in 2014.

Omega & More producten zijn verkrijgbaar in natuurvoedingwinkels, reform en speciaalzaken.
Voor meer info: www.kokosolie.info, www.kokoswater.info, www.witsenburg.net
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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 kiezen we vier
producten – van wijn tot teenslippers – die we onderwerpen aan een kritische blik. Deze editie: kokos.

Als iets ruikt naar zon, zee en strand is het wel kokos. Komt bij dat je kokos op dit moment overal
tegenkomt: van kokosolie tot kokosmeel, van sappen met kokos tot douchegels. Kokos verovert
Nederland. Hoog tijd om te proeven, smeren en koken, kortom voor een uitgebreide test.

Wat: knapperige kokosvlokken
Merk: De nieuwe band
Prijs: € 1,50 (150 gram)
Ingrediënten: 100% kokos
Keurmerk: biologisch
Oordeel: Lekker om zo uit het zakje als tussendoortje te eten of om door je muesli te roeren, maar het
allerlekkerst fijngehakt over een geurige Indiase
curry. Wel jammer: de vlokken verliezen snel hun
knapperigheid. Snel opeten dus!
Extra: Sri Lanka, het bedrijf werkt met Hand-in-handprojecten, een soort fairtradeprojecten die eerlijk
loon en betere werkomstandigheden garanderen.

Wat: Kokos Cuisine
Merk: Isola Bio
Prijs: € 1,75 (200 ml)
Ingrediënten: 60% kokos, water en verdikkingsmiddel: guargom
Keurmerk: biologisch
Oordeel: Deze kookroom gemaakt van kokos lijkt op
kokosmelk, maar smaakt minder naar kokos; voor
maximaal romig effect, met milde kokossmaak.
Extra: Dit Italiaanse bedrijf verkiest kokos uit Brazilië
boven Aziatische kokos, omdat deze beter van kwaliteit zou zijn.

Wat: Extra vergine Coconut cream (kokosolie)
Merk: Royal Green
Prijs: € 8,95 (325 ml)
Ingrediënten: 100% biologische kokosolie
Keurmerk: biologisch
Oordeel: Een pot van 325 milliliter is in no-time
leeg; zoveel toepassingen heeft kokosolie in de keuken (en badkamer). Verslavend als je het eenmaal
gebruikt …
Extra: Naast ‘gewone’ biologische kokosolie verkoopt dit merk ook kokosolie met een smaakje, zoals
met knoflook of chili & spices of Provençaalse kruiden.

Kokos verovert Nederland
Kokos in de badkamer

Kokos in de keuken

Pssst … eigenlijk heb je met een pot biologische kokosolie in je
badkamer (bijna) niets anders meer nodig. Neem een likje uit
de pot en …
■ verzorg kloofjes op handen en voeten
■ verzacht droge lippen
■ kalmeer je zonverbrande huid
■ verzorg eczeem- of psoriasisplekjes
■ geef je haar een maskertje
■ maak babybilletjes blij
■ er zijn zelfs mensen die hun tanden poetsen met een likje
kokosolie.

Koud is beter
Net als bij olijfolie is het ook bij kokosolie beter om te kiezen
voor extra vierge olie. Je hebt dan koudgeperste en ongeraffineerde olie in handen, in plaats van olie die gemaakt is onder
zeer hoge temperatuur en met behulp van oplosmiddelen. Zo
blijven de van nature aanwezige vitaminen, mineralen en polyfenolen bewaard.
Heter dan heet
Boter en veel plantaardige oliën verbranden bij hoge temperaturen waardoor schadelijke stoffen ontstaan, maar kokosolie kan
prima tegen hitte. De verzadigende vetzuren zijn zeer stabiel en
geschikt om te bakken, wokken en frituren.
Op kamertemperatuur is kokosolie vast, pas boven de 30 à 35
graden wordt de ‘olie’ vloeibaar.
Kokosolie kun je onder andere gebruiken om:
in te (roer)bakken
■ als alternatief voor boter op je brood
■ voor het bakken van (gezondere) cakes en taarten
■ friet en snacks in te frituren
■ het maken van mayonaise
■ het romig maken van smoothies
■

Concept & Tekst
Sonja van den Heuvel

Wat: Coconut dreams shower gel
Merk: Lavera
Prijs: € 4,95 (150 ml)
Ingrediënten: 100% natuurlijk, grotendeels van biologische herkomst.
Keurmerk: Bdih-keurmerk (Duitse vereniging van
producenten van natuurcosmetica)
Oordeel: Heerlijk zacht schuim met tropische geur.
Een tube bewaren voor de herfstmaanden kan geen
kwaad; verdrijft elke najaarsdip.
Extra: Een mooi beautymerk met een uitgebreid
assortiment tegen betaalbare prijzen.
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Royal Green Odourless en Extra Virgin Coconut
Cooking Cream

su lt

aat !

We zijn bij Royal Green trots op onze premium Extra Virgin
100% koudgeperste en gecertiﬁceerd biologische kokosolie.
Proef de smaak van heerlijke kokos! Of kies voor de Royal

Een gouden re

Green 100% geurloze kokosolie van gecertiﬁceerd biologische
teelt.
Bakken, braden, wokken en frituren is nog nooit zo gezond
geweest. Ook te gebruiken ter vervanging van boter. De
gecertiﬁceerd biologische kokosolie van Royal Green is een zeer
gezonde olie die al haar goede eigenschappen behoudt bij verhitting. Ideaal ter vervanging van onder andere olijfolie. Tijdens
het braden, wokken, bakken of frituren is er geen vorming van
schadelijke stoffen of vrije radicalen. Rijk aan laurinezuur, licht
verteerbaar en zonder transvetzuren.

ook te gebruiken ter
vervanging van boter

Royal Green gebruikt absoluut geen chemicaliën, conserveringsmiddelen, synthetische zoet- of smaakstoffen en is 100%
vegetarisch. Ervaar het verschil nu.
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NL-BIO-01
Non-EU Agriculture

Skal 025099

2500ml

500ml

250ml

1400ml

325ml

Enjoy life, stay healthy!
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Royal Green Kokosbloesem suiker
De Royal Green Kokossuiker wordt geproduceerd uit het zoete
sap van de tropische kokosnootbloesem. Traditionele suikerboeren klimmen hoog in de kruin van de kokosboom en
oogsten het zoete nectar uit de bloesem. Eenmaal verzameld,
verandert de nectar door verwarming langzaam in een heerlijke
rijke suiker. Royal Green kokosbloesem suiker is 100% gecertiﬁceerd biologisch, onbewerkt en de ideale vervanger voor
gerafﬁneerde witte suiker, riet- of bietsuiker, agave, ahorn of
elke andere siroop.
Gebruik Royal Green Kokosbloesem suiker voor in de thee,
kofﬁe, smoothies, yoghurt, tussendoortjes, dranken, ijs en
andere (na)gerechten.
Royal Green gebruikt absoluut geen chemicaliën, conserveringsmiddelen, synthetische zoet- of smaakstoffen. Van nature

%
1 00

Skal 025099
NL-BIO-01
Non-EU Agriculture

NL-BIO-01
Non-EU Agriculture

gec
e
biolortificeerd
gisch

900 gram

200 gram

glutenvrij. Ervaar het verschil nu!
Meer informatie: Frenchtop Natural Care Products BV.
Tel: 0226-364400 • www.royal-green.eu
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Enjoy life, stay healthy!

ETEN EN DRINKEN

9

Van Rudolf Steiner naar James Bond in de Kunsthal
Vanaf 13 september opent er in de Kunsthal
Rotterdam een tentoonstelling over Rudolf
Steiner onder de titel “Alchemie van het
Alledaagse”. Vanaf 12 oktober start in een tweede hal van de Kunsthal de tentoonstelling over
James Bond 007: “Fifty Years of Bond Style” De
tentoonstellingen leggen beiden het accent op
hun invloed op vormgeving en design. Voor de
aandachtige waarnemer opent een gecombineerd bezoek aan beide helden de kans op nieuwe inzichten.

Z vol
IN
…
!

Rudolf Steiner (1861-1925) is de grondlegger van de
antroposofie (vanuit het Grieks ‘mens’ en ‘wijsheid’)
en had en heeft als hervormer een enorme invloed
op tal van terreinen zoals onderwijs, architectuur,
gezondheidszorg en landbouw. De biologisch-dynamische landbouw is uit een serie voordrachten van
Steiner voortgekomen. Steiner was een veelzijdige
persoonlijkheid die je ook een ‘praktisch idealist’ zou

.nl

Opleidingen
over voeding

Vitale voedingsproducten zijn de belangrijkste
opbrengsten van biodynamische landbouw.
En dat proef je!

kunnen noemen omdat hij zijn visie op mens, aarde
en kosmos wist te vertalen in concrete concepten om
de mensheid tot bloei te brengen. De creatieve en
scheppende kracht van Steiner is nog overal voelbaar
en zichtbaar.

neemt je een paar uur mee in een spannend visueel
avontuur. Ook deze filmheld heeft ontegenzeggelijk
een grote invloed gehad op mode en design, maar
wat is zijn betekenis voor onze kwaliteit van leven nu
en in de toekomst?

opgeven voor een inspiratiemiddag op 18 september. Info op www.stichtingdemeter.nl Verdere info
tentoonstellingen www.kunsthal.nl

De vraag is of James Bond de concurrentie aan kan
met Rudolf Steiner in de andere zaal? Een fictieve
figuur, ontsproten uit het menselijk brein, een strijder
tegen het kwaad, een droomheld. Waar Rudolf
Steiner reizend per trein en koets door Europa velen
inspireerde met voordrachten over waarnemingen
in de natuur die je kunnen verder helpen om het
leven te doorgronden, rijdt, vliegt en rent Bond in
snelle bolides en vliegtuigen de wereld rond en

Wie geïnteresseerd is in de oorsprong en creatieve
kracht van de biodynamische landbouw kan zich

Demeter is het keurmerk voor biodynamische landbouw en voeding

Bert van Ruitenbeek, directeur Stichting Demeter

Demeter is het kwaliteitskeurmerk
voor producten 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

01 – Sean Connery leunt ontspannen tegen de bumper van zijn Aston Martin DB5 tijdens het filmen van scenes op
locatie voor Goldfinger in de Zwitserse Alpen. Copyright - © 1964 Danjaq, LLC and United Artists Corporation.
Alle rechten voorbehouden.

Ontdek de herkomst van onze producten

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.

www.zuiverzuivel.nl
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Bio-logisch leven...

Geslaagd Bioweekend
Zuiver Zuivel

Bio is
Gezond(er)

In het weekend van 21 en 22 juni waren
er op tal van plaatsen in Nederland
mogelijkheden om kennis te maken met
Zuiver Zuivel.
Zo waren wij te vinden op het Ekotown
festival maar waren er ook 17 veehouders
van Zuiver Zuivel die hun deuren open
zetten tijdens de Lekker naar de Boer
dagen.

Column
Bavo van den Idsert, directeur Bionext
In de ruim 25 jaar dat ik werkzaam ben in
de biologische branche heeft de G-vraag
niets aan actualiteit ingeboet. Is bio
Gezond(er dan reguliere voeding)? Ja,
zegt iedereen die bio eet uit eigen ervaring. Beroemde koks, invloedrijke voedingscoaches, gelauwerde sporters getuigen dagelijks van hun positieve ervaringen met bio. De wetenschap denkt er
anders over: het is nimmer bewezen dat
het zo is. Het valt namelijk niet mee om
de relatie tussen bio en gezondheid te
bewijzen. Zo toonde Duits onderzoek uit

2011 aan dat mensen die overwegend
biologisch eten een betere gezondheid
hebben, maar zo simpel is het niet.
Vermijden van risicofactoren als roken,
drank en bewegen kunnen ook oorzaak
van die gezondheidswinst zijn. Recenter
onderzoek onder consumenten van biowinkels heeft aangetoond dat biologische
eters aanmerkelijk minder last hebben van
overgewicht en andere ongemakken. Ook
dat is voor de harde wetenschap geen
waterdicht bewijs.
En ineens was daar begin juli het grote
meta-onderzoek van de Newcastle
University. Uit meer dan 300 onderzochte
publicaties blijkt dat biologische voeding
60% meer antioxidanten (zoals flavonolen)
bevat, terwijl het 4x minder schadelijke
stoffen (zoals cadmium en residuen van
bestrijdingsmiddelen) bevat dan regulier

Het was een geslaagd weekend, het weer
zat mee, de bezoekers waren enthousiast
en er is veel boter geschud in dat weekend. Verder konden bezoekers kennis
maken met de producten van Zuiver
Zuivel en de veehouders achter het product. Wij willen graag iedereen bedanken
voor het geslaagde weekend en hopen
iedereen volgend jaar weer terug te zien.

Als u dit keurmerk ziet, weet u dat het
product biologisch is.

geteelde voeding. Mooi nieuws, maar dat
zal de G-vraag niet doen verstommen.
Pas als de insecten, bijen en vogels bijna
verdwenen zijn, komt de erkenning dat
landbouwgif er de oorzaak van is. Zo gaat
dat in onderzoeksland.
Bewijs of niet, nergens ervaart u de
natuurlijke gezondheid van bio beter dan
bij de boer zelf. Ook dit najaar kunt u op
vele biologische boerderijen terecht:
www.lekkernaardeboer.nl/agenda

Nieuw!
Neem je
favoriete
muesli mee
voor onderweg

5 verschillende smaken
mak
voor elke werkdag
DE HALM BV Postbus 3, 5473 ZG Heeswijk-Dinther (The Netherlands) info@dehalm.nl www.dehalm.nl

Elke dag een race tegen de klok?
Met Stop & Go bespaar
bes
je tijd.
Jij beslist wanneer het
h tijd is voor
n lekkere lunch of een gezonde
ck tussendoor. Stop & Go
pastt zich aan, aan jouw
j
kalender.
anaf
af nu is elke moment
mo
de juiste!
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Biologische landbouw groeit in
Europa, Nederland blijft achter

Het biologisch landbouwareaal in Europa is tussen 2003 en 2010 met 55% toegenomen. Dit blijkt uit een publicatie van de EU op basis van Eurostat-data.
Ook is het aantal biologische landbouwbedrijven
toegenomen met 50%. Bionext verwacht dat de
groei van biologisch beheerde gronden doorzet,
gezien de groeiende vraag van de consument naar
biologische kwaliteitsproducten. In Nederland blijft
de groei van biologische landbouwgrond echter achter, daar ligt het aandeel op 2,7%. Bionext vraagt het
rijk en de provincies om een biologische impuls.
Tussen 2002 en 2011 groeide het biologisch areaal in

de hele EU van 5,7 naar 9,6 miljoen hectare. In de
‘oude’ lidstaten groeide het biologisch areaal met
5% per jaar. De ‘nieuwe’ lidstaten die sinds 2004
deel uit maken van de EU zijn met een inhaalslag
bezig; zij zagen het biologisch areaal jaarlijks met
13% toenemen. Van het totale landbouwareaal is nu
5,4% biologisch; op deze landbouwgrond wordt
geen gebruik gemaakt van kunstmest en chemischsynthetische bestrijdingsmiddelen.
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Een kleine stap voor de mens, een grote stap voor de mensheid
Het is al weer augustus en de zomer zit in zijn laatste fase voordat de herfst zijn intrede doet.
Vandaag hoor ik op de radio dat de graanproducten dit jaar drie weken eerder van het land gehaald
worden dan gebruikelijk. De natuur kent haar eigen
ritme en haar eigen oogstmoment. Dit jaar kent een
aantal hele rijke oogsten; door de vroege zomer en
de warmte die in het bijzonder de vruchten gekregen hebben, zijn de vruchten extra groot en zoet.
De natuur verrast ons altijd.
Alles verandert in onze wereld die aan klimaatverandering onderhevig is. Wij maken ons als bevolking
druk om de klimaatverandering; hoe moeten we de
negatieve effecten hiervan te lijf gaan, hoe bereiden
we ons hierop voor? Dat het tijd is om iets te doen, is
ons ondertussen allemaal wel duidelijk. Hoe draag ik
mijn steentje hieraan bij? Wacht ik af tot de overheid
of deskundige instanties iets doen of neem ik zelf mijn
verantwoordelijkheid?
Een hele simpele manier is om het dichtbij huis te
houden. Groente en fruit te eten vanuit onze eigen
regio en wat de seizoenen ons van nature in onze
regio schenken. En met mate; wanneer heb ik
genoeg? Of laat ik me toch nog verleiden door extra’s
wat eigenlijk niet nodig is.
En ja, we zijn allemaal verwend met producten die van
ver komen; alles is verkrijgbaar, wordt ingevlogen, de
aarde is relatief klein te noemen met onze moderne
voorzieningen. En toch….. kunnen we niet met elkaar
een eerste stapje in de goede richting zetten? Een
klein stapje op weg naar een betere wereld?
Dit is waar we ons bij Natuurwinkel en in de hele
natuurvoedingsbranche hard voor maken. Producten
aanbieden die niet alleen biologisch geteeld zijn, maar
ook duurzaam geproduceerd en in de keten van grondstof tot eindproduct op een eerlijke manier verkregen
(verhandeld) zijn. Tegen eerlijke prijzen voor iedereen
die in de keten zijn steentje heeft bijgedragen om tot
het product dat in de winkel te koop is, te komen.

Daarom zijn wij v/d Natuur. Waarom is dit nog eerder
een uitzondering dan een regel in voedingsland?
Met veel respect kijk ik naar ieder initiatief dat zich
inzet om weer te komen bij een voedingsketen die
klopt, die voedt, die verrijkt en vanuit het hart zijn weg
vindt naar mensen. Was het niet Neil Armstrong die
zei dat een kleine stap voor de mens een gigantische
stap voor de mensheid is. Dat is een bemoedigende
en inspirerende gedachte.
Ik wens alle lezers een mooie na-zomer toe, waarin we
met elkaar een stapje zetten in de goede richting van
(h)eerlijke voeding! Doe je mee?

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

Ideaal Gezond
met de macrobiotische weg!
“Ideaal Gezond” is een nieuw macrobiotisch
boekje met de poster “Het Ideale Eetpatroon
voor Gezondheid” voor in uw keuken. De schrijver Vincent Gerdsen is bachelor Toepaste
Huishoudwetenschappen en heeft zich gespecialiseerd in de macrobiotische eet- en leefwijze.
Het boekje staat vol met macrobiotische eet- en leefadviezen om bewuster om te gaan met ziektes en
gezondheid. Op een eigentijdse wijze worden alle
belangrijke aspecten van de macrobiotische eet- en
leefwijze beschreven en krijgt u in het deel “Ideaal

Gezond in de praktijk” adviezen hoe u het beste aan
de slag kan gaan.
Met de handige poster “Het Ideale Eetpatroon voor
Gezondheid” voor in uw keuken heeft u een geheel
overzicht van alle producten die uw gezondheid bevorderen. U maakt kennis met alle specifieke Japanse producten uit de internationale macrobiotische keuken die
uw gezonde kookkunsten zullen verrijken.
Het boekje is te bekijken en te bestellen op
www.themacrobioticway.nl

25/09 - 04/10
Ga voor een eettafel
bij jou in de regio naar

:

www.samentegeneenzaamheid.nl

Coalitie Erbij is hét nationale samenwerkingsverband rond eenzaamheid en bestaat uit
27 leden en 7 kernleden: Humanitas, Leger des Heils, MOgroep, Nationaal Ouderenfonds,
Nationale Vereniging de Zonnebloem, Resto VanHarte en Sensoor.

MAIL
&WIN

E-mail jouw gegevens naar ideaalgezond@debeterewereld.nl en maak kans op
één van de 10 boeken of één van de 10 e-books.
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De Langste Eettafel van Nederland

Broodhuis ‘Au Pain Marie’

Organiseer een eettafel of schuif aan en
ontmoet nieuwe mensen
Samen eten verbindt. Samen eten is een gemakkelijke en leuke manier om nieuwe mensen te
ontmoeten. Of elkaar beter te leren kennen.
Daarom organiseert Coalitie Erbij tijdens de
Week tegen Eenzaamheid van 25 september t/m
4 oktober De Langste Eettafel van Nederland.
In het hele land gaan mensen met elkaar aan tafel, aan
grote en kleine eettafels. Voor iedere eter tellen we
een halve meter. Door alle tafels aan te melden op
samentegeneenzaamheid.nl en te verbinden, maken
we - virtueel - een kilometerslange eettafel.
Kom erbij en organiseer ook een eettafel! Je houdt het
klein door thuis de tafel te dekken en een aantal mensen uit te nodigen, maar je kunt ook een groter evenement organiseren, bijvoorbeeld in het verzorgingstehuis van een familielid of in de bedrijfskantine. Meld je
eettafel aan via: www.samentegeneenzaamheid.nl.

Broodhuis 'Au Pain Marie' is een kleine bakkerswinkel in 't centrum van Bergen vlak naast de
Hema en de ijswinkel Pinocchio.
De sfeer is erg internationaal en geeft je ‘t gevoel
even op vakantie te zijn bij elk bezoek. Elke doordeweekse dag én zaterdag zijn ze al om 8:30 uur
geopend (‘s zondags vanaf 9:30 uur) met lekkere
ontbijtjes en verse sapjes. Zowel groente als fruitsappen worden vers voor je gemaakt vanaf hun juicebar.
Ook de natuurlijke smoothies zijn heerlijk! De (h)eerlijke handgemaakte broden uit eigen oven zoals

spelt, rogge en lijnzaad zijn allemaal een feest om uit
te proberen. Maar kom niet te laat want alle broden
zijn vaak al rond de klok van 3 uitverkocht! De biologische baristamade koffie's in alle soorten en maten,
echte franse croissants, USA muffins, taartjes en
goede belegde broodjes met streekproducten kun je
ook 'to go' meekrijgen.
Au Pain Marie
Plein 75 | 1861JX | Bergen NH
Openingstijden:
Ma t/m za 8:30-17:00, zo 9:30-17:00 uur.

Bewuste Visweek 2014
Tijdens de Bewuste Visweek kunnen
consumenten niet om een bewuste
keuze voor vis heen!
Visliefhebbers dragen met hun bewuste
keuze bij aan behoud van voldoende vis
in zee en kwetsbare kustgebieden.
Bewuste Visweek (8 t/m 14 september)
De Bewuste Visweek is een initiatief van
het Marine Stewardship Council (MSC),
het Aquaculture Stewardship Council
(ASC) en het Wereld Natuur Fonds (WNF).
Doel is om consumenten, wanneer zij vis
kopen, te laten kiezen voor vis afkomstig
van een aantoonbaar duurzame visserij
(MSC) of een verantwoorde kweek (ASC).

Kies bewust voor MSC en ASC
Door een bewuste keuze draagt u bij
aan een gezonde zee met voldoende
vis. Daarnaast helpt u de lokale vissers
en kwekers. Als visliefhebbers bewust
kiezen, zorgen we voor voldoende vis in
zee en worden kwetsbare kustgebieden
ontzien. Nu bewust kiezen is blijvend
genieten!

MSC en ASC
MSC is een onafhankelijk keurmerk dat
garandeert dat de vis duurzaam gevangen is. MSC heeft als doel overbevissing
tegen te gaan en te werken aan de
gezondheid van het leven in de zee. Vis

*bron: Monitor Duurzaam Voedsel 2013,
Ministerie van Economische Zaken
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Herken het keurmerk
Tijdens de Bewuste Visweek worden de

met een onafhankelijk ASC-keurmerk
komt uit kwekerijen die hun invloed op
water, natuur en milieu beperken, goed
zorgen voor medewerkers en rekening
houden met de omwonenden.

keurmerken extra in het zonnetje gezet in
verschillende supermarkten. De visliefhebber kan ontdekken hoe uitgebreid het
assortiment visproducten met het MSCen ASC-keurmerk is en hoe gemakkelijk
de bewuste keuze in een supermarkt is.
Dat de consument het belangrijk vindt
om steeds bewuster te kiezen blijkt uit de
groeiende vraag naar duurzaam gevangen en verantwoord gekweekte vis met
21%. Inmiddels heeft één op de drie visproducten in de Nederlandse winkels het
MSC- of ASC-keurmerk.*

Mix van
an lijnzaadolie,
l
granaatappelpitolie,
gr
sinaasappelolie & stuifmeelpollen
Met zijn fruitig-frisse sinaasappelaccent is dit
dé perfecte
olie voor uw ontbijt en vormt hij de ideale basis voor
p
een energieke start van uw dag.

Omega·Green
bor
Mix van lijnzaadolie, pompoenpittenolie, borageolie
& zwartekomijnolie
D
Deze oliemix is rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren
en past daarmee uitstekend bij een actieve levensstijl.

Omega·Blue
Nu verkrijgbaar
in de Natuurvoedingswinkel.

Omega·Color

Een passende olie voor iedere situatie!
www.bioplanete.com

Mix van lijnzaadolie, olie van mild geroosterde walnoten,
M
zonnebloemolie, tarwekiemolie & algenolie
bitter olie
Dankzij
nkzi het gehalte aan DHA vormt deze nootachtige, licht bittere
de ideale aanvulling op uw dagelijkse voeding.

Wij hebben al on
onze
nze kennis en kunde ingezet om deze innovatieve oliemixen voor u te ontwikkelen. Dankzij






 

 
  
  
 
 
  
  


  

 
  
    
 



 


 
uw dagelijks leven.
Blijf gezond! Judith Moog.
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Op weg naar een duurzame palingsector
De Nederlandse palingsector is goed op de weg naar een volledig duurzame productie van paling. Op dit moment zijn vrijwel alle Nederlandse
palinghandelaren en palingkwekers in bezit van het Sustainable Eel
Standard (SES) Chain of Custody-certificering. Zij zijn klaar voor een duurzame toekomst. Daarnaast draagt het overgrote deel van de in Nederland
verkochte paling inmiddels bij aan het Duurzaam Paling Fonds.
Duurzaam Paling Fonds
Vrijwel iedereen die in Nederland paling koopt, draagt
bij aan het Duurzaam Paling Fonds. Het Duurzaam
Paling Fonds ondersteunt projecten die de palingstand
verbeteren en wetenschappelijk onderzoek naar effectieve beheermethodes. Wetenschappelijk onderzoek
uit 2014 heeft aangetoond dat het mogelijk is om de
palingvisserij en -kwekerij volledig duurzaam te maken.

certificeringsbureau MacAlister Elliott & Partners (MEP)
ondergaan. Deze bedrijven zijn lid van de Nederlandse
Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling) of van
de Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NEVEVI).
Via deze brancheverenigingen zijn zij aangesloten bij
Stichting DUPAN. Bij deze bedrijven is de traceerbaarheid van het palingproduct van visser tot bord gegarandeerd.

SES-certificaat
Bedrijven met een SES-Chain of Custody-certificaat
hebben een strenge audit van het onafhankelijke Britse

Wetenschap en Ngo's
De regels voor de certificering zijn door een onafhankelijke commissie van de Sustainable Eel Group (SEG)
in Engeland opgesteld. SEG bestaat uit gerenommeerde palingwetenschappers, milieuorganisaties zoals
Environment Agency en Association of Rivers Trust en
de industrie. SEG is vertegenwoordigd in vrijwel alle
Europese landen waar paling voorkomt.
Zie: www.sustainableeelgroup.com.
Gecertificeerde visserij
Europese regelgeving schrijft voor dat tenminste zestig
procent van de in Europa gevangen jonge paling (glasaal) weer moet worden uitgezet in Europese wateren.
Het is dé manier om het palingbestand versneld te
vergroten. Het overgebleven deel mag gebruikt worden voor de kweek van consumptiepaling. Vangst van

In 2014 worden tussen de 8 en 10 miljoen jonge palingen uitgezet in Nederland.

de uiterst fragiele glasaal volgens de SES-methode
voorkomt onnodige sterfte en reduceert de bijvangsten. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het
duurzaamheidstraject.
SES en MSC-ASC
Vanwege zijn ingewikkelde levenscyclus past paling
niet binnen de certificeringsmethodieken voor duurzaamheid van MSC-ASC. Om die reden is voor

Europese paling de Sustainable Eel Standard ontwikkeld. De SES vertoont veel overeenkomsten met MSCASC. Daarnaast bevat de standaard specifieke punten
waarbij rekening is gehouden met de levenscyclus van
paling. Over de verschillen en overeenkomsten tussen
beide certificeringen hebben MSC en DUPAN samen
een factsheet opgesteld. Deze is beschikbaar via het
informatiecentrum op www.dupan.nl en via
www.msc.org/nl

Houdt
H
oudt u van
van paling?
paling?
Kies
K
ies bewust!
bewust!
Wist u dat palingen worden geboren in de
oceaan en na een reis van 6000 km opgroeien
in ons zoete water? Maar onze kusten ziijn
j
afgesloten. Zonder hu
ulp kan paling Nederland
vrijjwel niet in, of uit. Het Duurzaam Paling
Fonds® van de Stich
tich
htting DUPAN
A helpt de
paling.

uitzetten van jonge palinkjes (glasaal) in
geschikt leefgebied en door het ‘over de diijk’
j
helpen van volwassen palingen (schieraal)
naar zee. Bovendien steunt het fonds
wetenschappeliijjk onderzoek naar de meest
effectieve maatregelen voor een betere
palingstand.

Het fonds maakt projecten mogeliijk
j die direct
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j agen aan het duurzaam beheer van
paling in Nederland. Biijjvoorbeeld door het
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Zuivel nodig voor
betere botten?
Weerstand begint in je darmen
Er zijn veel controversiële artikelen geschreven over
de voordelen van zuivelproducten als melk, kaas en
yoghurt voor je gezondheid. De discussie gaat onder
andere over de hoeveelheid calcium uit zuivel en de
vraag of je lichaam zuivel nodig heeft om aan calcium
te komen. Calcium is een essentiële voedingsstof,
maar de aanbevolen hoeveelheden die je uit melk
moet halen om je botten gezond te houden zijn
waarschijnlijk overdreven.
Je hebt calcium nodig voor botgroei en om
broze botten en fracturen te voorkomen als
je ouder wordt. Met melk en calcium alléén
voorkom je geen botziektes en een westerse
levensstijl, waarbij je veel eiwitten en zout eet,
weinig beweegt en niet veel buiten in de zon
doorbrengt, is funest hiervoor. Meer weetjes
over melk vind je aan het eind van het artikel.
Levende bacteriën
Melkzuurbacteriën zijn levende micro-organismen
die bij de juiste hoeveelheden heel nuttig zijn.
Veel levensmiddelen bevatten deze levende
wezens bedoeld om de houdbaarheid te verlengen, bijvoorbeeld melkzuurbacteriën die melk
wenselijk zuur maken. Yoghurt of karnemelk zijn
dan de gefermenteerde producten. De bacterie
zet suikers om in melkzuur en dat geeft de zure
smaak aan de producten. Melkzuurbacteriën zijn
niet altijd goed, als je je melk te lang bewaart
dan wordt die zuur en kun je het beter weggooien, en als ze in het bierproces voorkomen
zijn deze micro-organismen ook ongewenst! De
industrie gebruikt zuivel vaak als product om
een speciale groep sterke melkzuurbacteriën
(probiotica) toe te voegen omdat deze goed
groeit in zuivel.
Op je gezondheid
Prebiotica zijn voedingsvezels in groenten die de
groei van bacteriën bevorderen. Ze stimuleren
de groei van gezonde bacteriën in je darmen
(zoals de bifidobacteriën en de lactobacillen) en
beschermen je tegen binnendringende ziektekiemen. Goede bacteriën in je darmen hebben
tal van voordelen, waarvan het bestrijden van
ongewenste bacteriën er één is.
Probiotica zijn de sterke bacteriën zelf die een
gunstig effect hebben op je darmflora. Het zijn
levende micro-organismen die toegevoegd zijn
aan je eten. Ze blijven intact tijdens het verteringsproces en leveren daarmee bacteriën aan je
dikke darm, die hun gezonde werking kunnen
doen.
Twee derde deel van je weerstand bevindt zich
in je darmen. Wanneer je darmflora uit meer
goede dan slechte bacteriën bestaat dan is
je weerstand hoger. Dit betekent dat je beter
bestand bent tegen onbalans in je lijf. Regelmatige, zachte stoelgang zijn resultaten van een
gezonde vezelrijke darmflora.

Deze fascinerende, levende wereld van bacteriën in je lijf is complex. Meer details, feiten en
wetenswaardigheden hierover en allerlei andere
onderwerpen die te maken hebben met voeding
en gezondheid zijn te vinden in het boek
“Gezond & Blij zonder diëten”.
Interessante weetjes over melk
• Alleen het blanke ras verteert melk na de
kindertijd. De rest van de wereld wordt lactoseintolerant na de zuigelingentijd. Over het
algemeen hoef je zuivel niet uit te sluiten. Als je
het in kleine hoeveelheden drinkt gedurende de
dag, bij voorkeur naast je maaltijd, is het geen
probleem. Wanneer je te veel hebt gedronken of
niet in combinatie met eten, dan is een opgeblazen gevoel het resultaat en als het erger wordt:
diarree. Niet gevaarlijk, alleen lastig!
• Als vegetariër kun je beter melk drinken om
de vitamine B12 die je mist binnen te krijgen. Als
veganist moet je toch echt B12 supplementen
nemen voor je gezondheid.
• Studies bij mensen die een macrobiotische
levensstijl hebben, laten zien dat het uitsluiten
van melk in je kindertijd negatieve effecten heeft
(tekort aan vitamine B12 , D en calcium). Botopbouw vindt alléén plaats in de kindertijd.
• Het zit in ons hoofd: melk is gekoppeld aan
sterke botten. Echter, het is beter om voorkomende botproblemen te koppelen aan een
typisch westerse levensstijl met een overvloed

aan eten, te weinig vitamine D en een zittende
levensstijl.
• Laat je glas melk niet te lang staan. Licht heeft
een negatief effect op vitamine B2 in melk.
Door de afbraak van vitamine B2 gaan andere
voedingsstoffen zoals vitamine C en foliumzuur
ook verloren.
• Eén of twee glazen melk per dag is prima. Het
is geen must, maar het zal de meeste mensen
hier in Nederland niet schaden. Als je het niet
doet dan is dat heus geen probleem als je maar
een gezond alternatief kiest. Als je jonge kinderen frisdrank ziet drinken ‘in plaats van’ melk
dan zet ik daar toch wel mijn vraagtekens bij.

Wie is Ay Lin Kho?
Ay Lin Kho heeft Voeding en Gezondheid aan de
Wageningen Universiteit gestudeerd en werkt al
meer dan tien jaar in de marketingcommunicatie
om de voedings-en gezondheidsboodschap zo
goed mogelijk over te brengen.
Ze heeft twee jaar in China gewoond en daar
heeft ze onder andere een boek geschreven
over haar passie voeding en gezondheid:
Gezond & Blij zonder diëten.
Nu ze alweer anderhalf jaar in Nederland woont
heeft ze haar voedingscommunicatiebedrijf
NutriKho opgericht en is ze actief in voedingscommunicatie op haar website:
Aylinkho.com
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Slechte verkrijgbaarheid is tegenwoordig echt geen reden meer om niet
aan een bio-lifestyle te werken, zéker niet voor wat betreft voeding. Een
blik op onze website is eigenlijk al genoeg om te zien dat er volop aanbod is in fashion, cosmetica, huishoudelijke artikelen, etcetera die prima
passen bij een meer verantwoorde lifestyle.
Door: Nanny Schutte & Erwin Polderman

Ook ontstaan er meer en meer initiatieven
en worden er activiteiten georganiseerd die
verschillende zaken combineren en uitdagen tot
een meer geïntegreerde, bewuste levensstijl,
die natuurlijk ook je gezondheid bevordert. Het
succesvolle, in juni gehouden ‘EkoTown’ dat als
eerste festival de ‘biologische lifestyle’ vierde,
is daar een mooi voorbeeld van. Een greep uit
het steeds groter wordende aanbod:
De bewuste consument weet het al lang: de
natuur levert ons alles wat we nodig hebben.
En daarom kunnen we er maar beter zuinig op
zijn! Verantwoord consumeren betekent beheren
in plaats van beheersen en zorg in plaats van
uitbuiting. Dit principe vind je dus altijd terug in
de productiewijze van goederen die passen in
de zogenaamde bio-lifestyle; in de biologische
agrarische sector bijvoorbeeld staat de samenhang tussen plant, dier, mens en omgeving
(milieu) centraal, wat leidt tot een bepaalde
productiviteit. Er wordt dus géén gebruik gemaakt van kunstmest en bestrijdingsmiddelen,
waardoor de productie op de lange termijn
gegarandeerd blijft. Dàt is duurzaam!

En die o zo h’eerlijke boeren- en pure markten
met hun kleinschalige productenten, als ook
retailconcepten als Marqt en Landmarkt.., het
past allemaal perfect binnen een bewuste
lifestyle! zEnjoy & Do Good, ons motto, komt hier
volledig tot zijn recht.
Feel good wijnen
Als we dan toch bezig zijn het leven bewust te
vieren, dan mag een verantwoorde wijn uiteraard
niet ontbreken. Een beetje slijterij of supermarkt
biedt tegenwoordig ook biologische en/of fair
trade wijn, maar dit is nou zo’n product waarvoor
mensen ook bereid zijn er letterlijk voor om te
fietsen.
De Betere Wereld promoot natuurlijk onze eigen
De Betere Wijn, afkomstig van een biologisch
en traditioneel werkende familie op de Spaanse
hoogvlakte in La Mancha. Beter, niet alleen
omdat die biologische druiven heerlijk smaken,
maar vooral ook omdat er van iedere fles wijn 15
cent gedoneerd wordt aan stichting Beeing, een
organisatie die zich actief inzet voor de bijenpopulatie.
www.debeterewijn.nl

Bewuste lifestyle, steeds
natuurlijker
Blije koeien, blije melk, blije mensen
Een bijzonder voorbeeld van hoe een biologischdynamisch boerenbedrijf zich kan ontwikkelen
tot een soort bio-samenleving, is de
Zonnehoeve in Zeewolde. 30 jaar geleden
gestart als boerderij met koeien en tarwe, tegenwoordig ook zorgboerderij met paarden, een
tuinderij, een bakkerij en een internetwinkel voor
de afzet van producten uit/naar Flevoland en ook
naar de omliggende gemeenten. Tevens zijn er
tal van mogelijkheden voor educatie en voorlichting. Recentelijk heeft de Zonnehoeve een
geslaagde crowdfunding actie gehouden voor
een eigen zuivelfabriek, waar melk, karnemelk,
yoghurt, kwark, boter en hangop geproduceerd
zullen worden onder de naam Zonne Zuivel.
Zo is de Zonnehoeve uitgegroeid tot een
coöperatie waarin ook buitenstaanders kunnen
participeren – een fantastisch bewijs dat duurzaamheid kàn in onze samenleving!
www.zonnehoeve.net
Supermarkten & boerenmarkten
Om je te kunnen voeden en te verzorgen kan je
natuurlijk terecht in natuurvoedingswinkels als
EkoPlaza, Natuurwinkel en allerlei zelfstandige
retailers. Maar ook in de schappen van reguliere
supermarkten is steeds meer te vinden, denk
bijvoorbeeld aan merken Bio+, Zuiver Zuivel en
Vivera.

Blader ook ‘s door onze 148 pagina’s tellende
fair fashion-special die we in januari jl. hadden
samengesteld: www.issuu.com/debeterewereld.

Biologisch katoen
Landbouw levert behalve voedsel natuurlijk ook
andere gewassen, zoals katoen. De normale
katoenteelt is goed voor maar liefst 25% van
de totale hoeveelheid pesticiden wereldwijd,
dus biologisch katoen draagt serieus bij aan
verbetering van milieu èn werkomstandigheden.
Daar komt bij dat bio-katoenen kleding en
bedlinnen voor je huid zeer plezierig is: geen
gifrestanten en het voelt zo heerlijk zacht!
Bio-katoen is in steeds meer kledingzaken en
vooral via webshops verkrijgbaar – onze rubriek
Fair Fashion op onze website helpt je op weg.

Wil je, en je kinderen, ook nog gifvrij slapen dan
verdient ook je bed bio-katoenen bedlinnen.
Denk dan aan Yumeko, Bedaffair en HetEcobed.
Voor echt gezonde avonturen in de slaapkamer
hebben de laatste twee genoemde ook natuurlatex-matrassen.
Laat je voorlichten en inspireren
Verspreid door het land zijn er heel praktijkgerichte initiatieven die een bewuste lifestyle
stimuleren. “t Natuurlijk Huus” in Raalte (Ov.) is
daar een prachtvoorbeeld van: vanuit dit huis,
gebouwd met natuurlijke materialen, laten
bewoners zien hoe wonen en leven in goede
relatie met de natuur eruit kan zien. Je kunt er

inspiratie opdoen voor duurzaam (ver)bouwen,
er worden cursussen en lezingen georganiseerd
over wonen, tuinieren en eten, en zo meer.
Ook op Twitter en Facebook is veel te vinden
over zowat elk aspect van een verantwoorde lifestyle; van tuinieren op het balkon, verantwoorde
tussendoortjes en recepten voor gezonde
smoothies, tot en met fair fashion, duurzamer
wonen en ecologisch verantwoord kamperen.
En natuurlijk is er op ons platform De Betere
Wereld (blad, tv, online) heel de wereld te vinden.
www.debeterewereld.nl
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Vraag je je wel ‘s af hoe komt dat er op
onze planeet, die voor twee derde uit water
bestaat, gebrek is aan water?
Terechte vraag, aangezien water eigenlijk
overal ter wereld gewoon beschikbaar is.
Door: Nanny Schutte
Waterschaarste hangt samen met de manier
waarop we met water omgaan; wereldwijd gaat
zeker 70% rechtstreeks naar de agrarische sector
en 20% naar de industrie en de energieproductie, ongeacht of aan de eerste levensbehoeften
van mensen voldaan is. Water is voornamelijk
dáár waar het meeste geld te verdienen is. Het
goede nieuws: wij kunnen allemaal bijdragen aan
verbetering.
Sinds 1991 organiseert het SIWI (Stockholm
International Water Institute) jaarlijks de World
Water Week, dit jaar van 31 augustus t/m 5 september met als thema “Energie en Water”.
Logisch en ambitieus tegelijk; hoewel beide
zaken nauw verweven zijn, zijn er verschillende
partijen met tegenstrijdige belangen bij betrokken, met ernstige problemen tot gevolg. Deze
partijen met elkaar in gesprek brengen is natuurlijk een goed begin van het oplossen van deze
complexe problematiek! Een voorproefje.

de productie; 15.500 liter voor 1 kg rundvlees,
10.000 liter voor 1 kg katoen, 17.000 liter voor
1 kg leer, 132 liter voor een kopje koffie, 17.000
liter voor 1 kg chocola… Denk ook aan kraanwater in plaats van flessenwater! Water (en energie)
besparen kan direct, maar dus vooral indirect,
door bewust te consumeren.
En consumentengedrag is voor producenten een
heel belangrijke factor in de besluitvorming rond
productieprocessen!
Enjoy and do good.

Toegankelijkheid is de sleutel
Veel van de maatschappelijke problemen worden
opgelost wanneer mensen toegang tot energie
en water verschaft wordt. Bovendien wordt er
water voor energie gebruikt en omgekeerd.
Doorgaan op de manier zoals het nu georganiseerd wordt, is geen optie; fossiele energiebronnen raken op en dragen bij aan klimaatverandering, met weersextremen tot gevolg die leiden
tot te veel of juist te weinig water, voedselschaarste, en daarmee conflictsituaties.
Ook irrigatie en waterkrachtcentrales zorgen
voor verdroging van de omgeving. Merk op dat
het vooral de arme bevolkingsgroepen zijn die
de prijs voor onze welvaart betalen! Een systeemaanpak die uitgaat van samenhang en gezamenlijke belangen is de enige manier om aan de
stijgende vraag naar energie en water te kunnen
voldoen.

als vanzelfsprekend beschouwd; men is zich er
nauwelijks van bewust dat voedsel en energie,
alsmede bouwmaterialen, grondstoffen, etcetera
óók water vragen! Dat heeft verstrekkende
gevolgen voor zowel de kwaliteit als de kwantiteit
van water als basisbehoefte, als ook voor natuur
en milieu. Bovendien speelt water een belangrijke rol in de CO2-opname.

Besef indirecte waterconsumptie nodig
De groeiende wereldbevolking gaat gepaard
met verstedelijking. En zolang een stad niet
zelfvoorzienend is, legt ze beslag op de omgeving. Op macroniveau wordt dit geregeld
via internationale handelsverdragen, waarbij de
nadruk ligt op voedsel en energie. Water wordt

Energie en water te vaak gescheiden
Energie en water zijn op organisatorisch niveau
twee gescheiden werelden. Dat resulteert
bijvoorbeeld in beleid en wetgeving die beantwoordt aan de energiebehoefte, ten koste van
de beschikbaarheid van water. Energie wordt
bovendien vaak (nog) centraal geregeld, water

www.worldwaterweek.org

decentraal. Beslissingen over watertoevoer, voor
bijvoorbeeld energie of voedsel, moet daarom
ten allen tijde in overleg met de andere belanghebbenden uit de productieketen genomen
worden, met speciale aandacht voor de meest
kwetsbare partijen.
Een lastig punt is dat de economische waarde
van energie veel hoger ligt dan die van water, dat
toch van en voor iedereen is – zelfs vastgelegd in
de Mensenrechten. Water is dus een goedkoop
middel in elk productieproces.
Bewust consumeren bespaart water én geld
Wie op internet de watervoetafdruk bestudeert,
zal tot de conclusie komen dat veel luxe
producten heel veel water nodig hebben tijdens
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Wanneer zweten een
probleem wordt...
Transpireren is een normaal verschijnsel; het
lichaam zorgt zo voor een optimale regulatie van
de lichaamstemperatuur. Meestal verdampt het
zweet onmiddellijk bij het verlaten van het
lichaam en merken we er dus weinig van.
Overmatig zweten (hyperhidrosis) is te herkennen aan veel zweten zonder inspanning en de
gevolgen hiervan worden vaak onderschat. Deze
aandoening kan namelijk leiden tot emotionele
en psycho-sociale problemen. Gelukkig is er in
veel gevallen wat aan te doen!

De meeste deodorants hebben weinig of geen effect
op de aanmaak van zweet maar maskéren slechts tijdelijk de onaangename geur. Het zweten wordt niet
verminderd.
Antiperspirants
Antiperspirants bevatten aluminiumchloride. Dit
bestandsdeel sluit de zweetkanaaltjes gedeeltelijk af
(door zogenaamde poral plugs) en voorkomt zo het
overmatig zweten. Het vocht wordt vervolgens

SweatStop maakt een eind aan overmatige transpiratie en het ontstaan van nare luchtjes!

Voordelen
■
■
■
■
■
■
■
■

Na enkele dagen resultaat
Aanbevolen door dermatologen
Voel je vrij, droog en ontspannen
Geen zweetvlekken meer in kleding
Met zacht verzorgende aloë vera
Een geschikt product voor elke behoefte
Dermatologisch getest als 'zeer goed'
Aantrekkelijk geprijsd (Bij gemiddeld gebruik
gaat 1 flacon van 100 ml ruim 1 jaar mee)

Biologische knuffels voor
baby’s en peuters
tMont-Joie uit Münster is specialist in verkoop
van Baby-lifestyle producten waaronder het uitzonderlijke merk APPLE-PARK, waaruit het concept Organic Farm Buddies van Apple-Park vanaf
nu wordt verkocht aan geselecteerde winkels via
groothandels in Europa.

getransporteerd naar plaatsen in het lichaam waar
vochtafscheiding gemakkelijker kan plaatsvinden,
zoals de nieren. SweatStop is vernieuwend op dit
gebied: na 1 tot 4 applicaties kunt u al positieve
resultaten verwachten en het assortiment bestaat uit
een roller, spray, lotion en stick met verschillende
sterktes. Een geschikte oplossing dus voor bijna elke
behoefte en elk lichaamsdeel! Het is belangrijk om
SweatStop altijd vóór het slapengaan aan te brengen! De zweetklieren zijn tijdens de slaap het minst
actief en daardoor het meest ontvankelijk voor een
antiperspirant.

SweatStop is te bestellen via de betere drogist of
apotheek, en leverbaar via www.vanderbendshop.nl
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De verkoop in Nederland wordt verzorgd door de
groothandel in speciaal pluche Nordic Little “voelbaar beter“ uit Alphen a/d Rijn.
Alle knuffels zijn handgemaakt volgens de GOTS
standaard (Global Organic Textile Standaard) uit
OE 100 (Textile Exchange 100) gecertificeerde Bio
materialen.
Voor het maken van de fantastische knuffels, knuffeldoekjes, handpopjes, rammelaars en rugzakken
gebruikt Aplle-Park uitsluitend 100% Bio-katoen
gekleurd met milieu vriendelijke soja kleur inkt.
De natuurlijke zijde wordt voor meer duurzaamheid
en sterkte gemengd met hennepvezels en de vulling
bestaat uit maïsvezels, biologische katoen en kralen
gemaakt van gerecycled niet giftig kunststof waar de
veiligheidsogen van gemaakt zijn.
Voor de verpakking gebruikt het Amerikaanse bedrijf
Apple-Park 100% gerecycled papier en inkt die op
soja basis is samengesteld.
NORDIC LITTLE presenteert Apple-Park als uitzonderlijke BIO knuffel voor baby’s en kleuters met als
bijdrage aan een gezond milieu en kinderplezier.
Via ons service verkoopteam willen wij u graag informeren wat uw mogelijkheden zijn om met onze con-

MAIL
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cepten te kunnen starten. U kunt ons bellen of mailen
voor meer informatie of om een afspraak te maken.
Nordic Little
info@nordiclittle.com
06-54776854
06-21429587
www.nordiclittle.com

Wil jij kans maken op een knuffeldoekje (verkijgbaar in blauw of roze)?
Mail dan je gegevens en de gewenste kleur naar park@debeterewereld.nl

Migrana Hoofdroller De belofte van
helpt snel
Zwaarhoofdigheid, een beklemmend gevoel of druk op het hoofd
is vaak een gevolg van spierspanningen. Migrana hoofdroller
helpt de doorbloeding te bevorderen, waardoor afvalstoffen uit
de spieren worden afgevoerd. Het
ontspant de spieren en geeft
snel verlichting. Het is een
natuuproduct op basis
van ethersche oliën
van heilzame
planten.

•
•
•
•
•

snelle verlichting
werkt kalmerend
ontspant de spieren
bevordert de doorbloeding
geschikt vanaf 12 jaar

natuurlijke schoonheid

Uit liefde voor de mensen hebben wij het natuurcosmeticamerk Nonique ontwikkeld.

■

■

Nonique verzorgt op natuurlijke wijze en is daarom
vrij van ingrediënten op basis van minerale olieën en
aardolie producten. Ook van ingrediënten zoals
paraffine, parabenen P.E.G.’s en siliconen zien wij volledig af.
■
■
■

■

www
www.aromed.eu
.aromed.eu

Nonique wordt niet op dieren getest
Zonder synthetische & kunstmatige geurstoffen
Zonder grondstoffen op basis van minerale olieën
(parafine)
Zonder synthetische & kunstmatige kleurstoffen

MAIL
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Zonder synthetische conserveringsmiddelen, parabenen & siliconen
Zonder palmolie omdat hiervoor oerbos is en
wordt gekapt

De lezers van dit blad kunnen vanaf 30 augustus t/m
10 september 2014 middels de code AS2014
gebruik maken van onze aktie gratis verzendkosten.
www.nonique.nl

Wil jij nu kans maken op een mooi pakket natuurcosmetica van
Nonique? Mail dan je gegevens naar nonique@debeterewereld.nl
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Kahawabags van jute en leer
Het Amersfoortse KAHAWABAGS maakt fashionable damestassen van jute koffiebonenzakken
en leer. De verdiensten van het merk vloeien
terug naar de koffieboeren en de makers van de
tassen. Hiermee draagt Kahawabags bij aan
maatschappelijk ondernemen.
Kahawabags produceert stijlvolle, authentieke en
handgemaakte tassen. Sylvia Krebber is de bedenker
en drijvende kracht achter de tassen. Tijdens haar
reizen door Afrika raakte ze gefascineerd door de
kleuren, de geuren, de materialen en vooral de
bevolking in dit continent. Kahawa betekent ‘koffie”
in Swahili. De jutezakken waarin de bonen vanuit
Oost-Afrika naar Nederland komen heten daarom
Kahawabags. Naast jutezakken is leer ook een veel
gebruikt materiaal. Hiervoor heeft Kahawabags in

Marokko leerlooierijen bezocht om te kijken of ze
goed en eerlijk leer kunnen inkopen.
www.kahawabags.com
Dat kun je wel zeggen van de allernieuwste producten van Tisserand!
Vier varianten Beauty Oils die je op allerlei manieren kunt gebruiken voor de verzorging van
gezicht, lichaam en haar.

Haas is morgen jarig
Nog één nachtje slapen en dan is Haas jarig.
Voor zijn feest nodigt hij al zijn vrienden uit. Hij
moet nog boodschappen doen, het huis versieren en traktaties maken. ’s Nachts kan hij niet
slapen van de spanning. Hij kruipt het bed uit
om een worteltjestaart te maken. Ineens moet
Haas gapen. En nog een keer, tot hij indut. Is
Haas op tijd wakker voor zijn eigen feestje?
Al jarenlang werken auteur Annemarie Bon en illustrator Gertie Jaquet met veel plezier samen en hebben zo al tientallen titels op hun naam staan. Het
liefst maken ze de boeken van Haas: zelfleesboekjes,
voorleesbundels en prentenboeken. Annemarie en
Gertie hebben zelfs een vrolijke, muzikale poppenkastvoorstelling met Haas in de hoofdrol!
Hiep hiep Haas! • Annemarie Bon en Gertie Jaquet •
Moon • ISBN 978 90 443 4521 6 • gebonden • €
14,95 • 32 pagina’s • september 2014

De Beauty Oils zijn 100% natuurlijk en bestaan steeds
uit twee ingrediënten; een basisolie en extra vitamine
E voor nog betere antioxidantwerking. Dat wil zeggen
dat tekenen van veroudering vertragen en de textuur
van droge, doffe huid en haren wordt hersteld:
■ Argan Beauty Oil intense verzorging van droge,
schilferige en rijpere huid en voor droog, beschadigd haar.
■ Rosehip Beauty Oil zeer voedende olie voor
droge, rijpere en beschadigde huid.
■ Apricot Beauty Oil lichte moisturizer voor de normale of gecombineerde huid.
■ Coconut Beauty Oil een voedende en verzachtende olie voor de droge, normale en gecombineerde huid en voor gezond glanzend haar.

De toepassingsmogelijkheden zijn enorm uitgebreid.
De oliën kunnen bijvoorbeeld uitstekend gebruikt
worden als dag- en nachtverzorging voor de
gezichtshuid.
Apricot Beauty Oil is een prima basis waarover makeup aangebracht kan worden. Coconut Beauty Oil is
ook perfect voor het verwijderen van (oog)make-up.
Rosehip Beauty Oil gemaakt van de olie uit de
rozenbottelzaadjes van Rosa Mosqueta verbetert het
uiterlijk van rimpeltjes en werkt als een serum voor
de nacht, Argan Beauty Oil beschermt lippen, gezicht
en lichaam tegen uitdroging door de zon, dus heerlijk tijdens een zonnige vakantie als instant moisturizer.
Kijk voor nog meer tips op:
www.tisserandbenelux.eu

Tisserand Aromatherapy opgericht door aromatherapie-expert Robert Tisserand levert producten van
topkwaliteit voor aromatherapie en personal care producten. Veganproof!

Frisse kruidentandpasta’s
voor gezond tandvlees
Poets je goed, maar ben je toch niet helemaal tevreden over je gebit en tandvlees? Probeer
dan een van de Himalaya tandpasta’s met bijzondere kruidenextracten die je natuurlijke
mondweerstand stimuleren en snel werken tegen schadelijke bacteriën.
 



       

Sparkly White voor wittere tanden binnen 2 weken en Sensi-Relief voor snelle en langdurige
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verlichting bij gevoelige tanden. Alle tandpasta’s verbeteren de conditie van je tandvlees en
ze zijn geschikt voor vegetariërs.

E-mail jouw gegevens naar haas@debeterewereld.nl en maak kans op
één van de vijf exemplaren.

Nu ter introductie van € 3,99 voor € 2,99 per stuk.
Liever eerst proberen?
Vul de bon in en haal een gratis sample op bij een van de Himalaya dealers of DIO-drogisterij
bij jou in de buurt. Kijk voor adressen op www.himalayaproducten.nl.

Maak nú
het verschil.

Cadeautje!
E-BOOK ‘DETOX MET SUPERFOOD’
DOWNLOAD GRATIS MET LEZERSCODE: WERELD08

www.sonneveltopleidingen.nl/beterewereld

GRATIS
SAMPL
E


Naam:
………………………………………...........
E-mailadres:
……………………………………………....
Lever deze bon in voor een gratis sample
Himalaya Kruidentandpasta bij één van
de Himalaya dealers of DIO-drogisterijen.
Geldig zolang de voorraad strekt.

REIZEN EN RECREATIE
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Land van extremen: Eindeloos IJsland

Hoewel gelegen tegen de Poolcirkel, “Iceland is hot and cool” tegelijk,
dankzij de warme Atlantische golf- en luchtstroom èn de geologische
activiteit op de breuklijn van de Europese en Amerikaanse aardplaat.
Gletsjers en gure wind worden vergezeld door vulkanen, geisers en
heetwaterbronnen, en in de winkels hangen de handschoenen gebroederlijk naast de zonnebrillen. IJsland is een land van extremen.
Tekst en foto’s: Nanny Schutte

De eerste aanblik verraadt niets van de spectaculaire natuurverschijnselen; het uitgestrekte lavalandschap is schaars begroeid met mos, ruig en onherbergzaam. Je kunt er uren rijden zonder iets bijzonders te zien. Bergen zijn veelal van gelijke hoogte,
als enorme muren. Alsof je op een andere planeet
beland bent. Alleen de uitstekende ringweg 1 wijst
op menselijke activiteit en leidt je naar de bewoonde wereld, of naar de aansluitende kleinere wegen
landinwaarts, naar de parels van IJsland.

bereikbaar middels een open kabellift. Verder zijn er
natuurlijk de geisers. De Strokkur in Geysir, ook niet
zo ver van Reykjavik, spuit iedere 3 tot 7 minuten het
kokende water tot zo’n 30 meter omhoog. Met een
geluksshot heb ik de blauwe bubbel, die ontstaat
vlak vóór de uitbarsting, vastgelegd.
De natuurlijke heetwaterbronnen zorgen voor warm
water voor douche en radiator (en ijsvrije wegen!),
alsmede voor verwarmde kassen waarin voedsel verbouwd wordt – de grootste bananenplantage van
Europa ligt in IJsland! De stoom wordt gebruikt om

Vulkanische activiteit
IJsland is ontstaan door vulkaanuitbarstingen op
de oceaanbodem. Het land is eenvoudig het
gedeelte van de Midden-Atlantische rug dat
boven water uitsteekt en nog altijd ‘in de maak’;
doordat de aardplaten uit elkaar drijven, groeit
het met gemiddeld twee centimeter per jaar. Dat
gaat gepaard met voortdurende geologische activiteit; vulkaanuitbarstingen (gemiddeld eens per
vier jaar ergens in het land), warmwaterbronnen,
pruttelende modderpoelen en stomende openingen in een door mineraalafzettingen prachtig
gekleurde rotsbodem.
Zelf vond ik het een bijzondere ervaring te wandelen over de enorme zwarte, nog steeds dampende, lavavlakte in Krafla/Mývatn in het noordoosten, en te badderen in de hotspring van
Landmannalaugar in het zuiden. Eveneens spectaculair was de afdaling in de Thrihnukagigur vulkaan vlakbij Reykjavik. Na de laatste uitbarsting
5000 jaar geleden is er op wonderlijke wijze een
prachtig gekleurde grot ontstaan, 120 meter diep,

elektriciteit mee op te wekken. Desalniettemin wordt
deze bron pas sinds de oliecrisis in de vorige eeuw
gebruikt! Het land zou volledig zelfvoorzienend kunnen zijn, maar is wat dat betreft vergelijkbaar met de
rest van de, aan olie verslaafde, wereld…
Gletsjers en watervallen
Vanwege de ligging van het land ligt de sneeuw niet
al te hoog. Veel bergen zijn dan ook bedekt met
sneeuw en ijs (wat een vulkaanuitbarsting des te
schadelijker maakt, vanwege de zeer omvangrijke
water- en modderstromen die op gang gebracht
worden). Uit de gletsjers ontstaan rivieren met enorme watervallen, waar je vanwege het grillige landschap vaak héél dichtbij kunt komen. Meerdere
malen hebben we pal aan het begin ervan gestaan,
waar het water nog rustig kabbelt, of aan het eind,
waar je er soms onderdoor of achterlangs kunt lopen.
Het opspattende water is meestal al van verre te zien
en zorgt bij zonnig weer nogal eens voor een prachtige regenboog, zoals bij de ‘gouden waterval’
Gullfoss.

Sterk in trek
IJsland heeft zich binnen een eeuw ontwikkeld van
een geïsoleerd, armoedig, nog Middeleeuws land,
tot een welvarende en hoogontwikkelde staat.
Eeuwen bestond het land enkel van agrarische
activiteit – schapen voor vlees en wol, koeien voor
melk. In de vorige eeuw werd visserij de belangrijkste bron van inkomsten, tòt dit jaar, nu de toeristische sector deze positie overneemt. Hotels
worden uit de grond gestampt om de duizenden
toeristen die van over de hele wereld naar IJsland
komen te kunnen herbergen. Keerzijde ervan is de
schade die zij aanrichten en het onderhoud aan bijvoorbeeld infrastructuur. Er zijn daarom bewegingen gaande die een ‘nature fee’ willen invoeren…
Naast genoemde natuurwonderen zijn de excursies
naar papegaaiduikers (ook gezien) en walvissen
(niet gezien, ondanks een woeste boottocht over
de Noordelijke IJszee) populair. En de stad
Reykjavik niet te vergeten. De IJslanders zijn trots
op hun land en vertellen ook graag de sages over
trollen en elfen – die ontstaan als vanzelf in de eindeloze, donkere winters. Daar tegenover staan
echter zomers met eindeloos daglicht. Dit land van
extremen is beslist een bezoek waard!
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Paardrijden in de Franse Natuur
Le Domaine du Cloître Saint-Christophe
Tekst en foto's: Almar Fernhout

In 2003 werd de familie Priester verliefd op een
klooster dat dateert uit het jaar 707. Ooit werd het
klooster opgericht door graaf Wulfroade en zijn
vrouw Adelsinde als ode aan de aartsengel Michaël.
Net als hen leeft de Boerenfamilie een heerlijk
leventje, puur en heerlijk met de dieren. Deze heilige
plaats was ooit bewoond door de Kelten die hun
mooie archeologische sporen hebben nagelaten.
De familie werkt al jaren lang om de droom te realiseren: het fokken van raspaarden. Naast het fokken
worden de paarden ook getraind en elk jaar zijn er
natuurlijk ook weer schattige nieuwe veulentjes. Ze
hebben speciale paarden om op te rijden, er kunnen
zelfs prachtige tochten door de natuur gemaakt worden. Ook per koets kun je de natuur verkennen.
Deze wordt getrokken door een wit kolossaal paard,
een Percheron of Frans trekpaard. Deze paarden
kunnen 180 cm hoog worden, dus vergeet je rijlaarzen niet in te pakken! Naast paarden zijn er veel
andere leuke beesten voor de kinderen, zoals de
mini-ezels, mini- shetlanders, huisdieren (katten en
honden) en de wilde dieren uit het bos. Met een
beetje geluk kom je misschien wel een hert of ander
fascinerend wild dier tegen!
In de buurt van de Boerderij zijn er tal van mogelijkheden om de streek te ontdekken. Het landgoed is
gelegen op een berg omringd door bos, ideaal voor
lange wandelingen. Een uitstapje naar La Butte de
Montsec op 5 km afstand is zeker de moeite waard!
Vanaf hier heb je een prachtig 360 graden panoramisch uitzicht. Met helder weer kun je hier tot wel 30
km ver kijken. Maar je kunt er ook voor kiezen om
een mountainbiketocht te maken of een wandeling
met de mini-ezeltjes! Soms gaat de Boer ook op pad
met de huifkar.
Slapen
Logeren doe je in een luxe tent voorzien van eigen
douche, toilet, bedstede en houtkachel.
Ontstressen gaat hier vanzelf. Elektriciteit is er niet,
evenals WiFi. Wil je koffie of thee? Dan moet je eerst
even een vuurtje stoken. Tip: neem een thermoskan
mee dan kun je ‘s ochtends makkelijk opstarten met
verse koffie. Voor licht zorgen de olielampen en de
vele kaarsen; heel gezellig!
Bij aankomst zijn de bedden opgemaakt en staat er
een ontvangstpakket met basisbenodigdheden voor
je klaar. De vakantie kan direct beginnen.
Kinderen voelen zich direct thuis tussen de beesten,
de uitgestrekte velden, de boerderijwinkel en de
warme ontvangst van Savine en Pieter geven je
direct het gevoel van een onvergetelijke vakantie.
Boerderijwinkel
In het gezellige winkeltje kun je alle dagelijkse boodschappen krijgen. Iedere dag levert de bakker stokbrood en croissants af zoals ze die alleen in Frankrijk
kunnen bakken. Ook beleg, verse eitjes van eigen kippen, wijn, biertjes, ijsjes en speelgoed is er te krijgen.

Gelegen aan rivier de Meuse, op een heuvel en
omgeven door bossen, vinden we het Saint-Christophe.
Dit prachtige Franse landschap vind je op drie en een
half uur rijden van Maastricht.

Je schrijft in een boekje met de naam van je tent wat
je gebruikt en bij vertrek reken je af.
Verder kunnen de kinderen spelletjes meenemen
zoals verfkwasten, ganzenbord en natuurlijk jeu de
boule.
Betere Boeren Bed
Deze organisatie die in Nederland bekend staat om
haar unieke formule gebaseerd op het ontspannende
boerderij-leven heeft haar vleugels uitgeslagen naar
Engeland , Frankrijk , Duitsland en zelfs Amerika.
Dus ook in het buitenland kun je genieten van deze
prachtige locaties!
Voor meer informatie kijk op
www.betereboerenbed.nl
Eigenaren Pieter en Savine en redacteur Almar.
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In de Groene Stoel: Landal GreenP
GreenParks
arks

“We kijken continu waar
het groener kan”

De Groene
Groene Stoel
In deze rubriek laten wij een organisatie
organisatie
aan de hand van een positief interview
met een dir
directielid/manager,
ectielid/managerr, vertellen
vert
welke stappen zij zetten op gebied van
duurzaamheid.

Landal GreenParks is nauw verbonden met haar
directe omgeving. De organisatie maakt zich
sterk voor de
e natuurr, de gast en de samenleving.
“Dat doen we door duurzaam en betrokken te
ondernemen,” stelt algemeen directeur Thomas
Heerkens (foto). Wat betekent dat in de praktijk?
Al vier jaar op rij staat Landal GreenParks in de top
5 van meest klantvriendelijke bedrijf in Nederland.
Dat zit ‘m volgens Thomas Heerkens niet alleen in
de goede service, maar in de totale gastbeleving.
“Een belangrijk onderdeel daarvan is onze aandacht voor de omgeving, en de mensen waarmee
en waarvoor wij werken. Het betrekken van deze
elementen binnen onze missie en bedrijfsvoering
is essentieel voor het bieden van optimaal gastplezier. Bovendien maken we vakanties mogelijk
voor iedereen, ook voor gasten met een beperking. En kinderen krijgen bij ons alle kans om
te sporten, te spelen en onbezorgd vakantie te
vieren.”
De énige manier van werken
Achter de schermen werkt Landal GreenParks hard
aan een duurzaam beleid. Onder andere door het
verbruik van water, gas en elektra te minimaliseren
en afvalrecycling te stimuleren. Ook zet de organisatie zich in door samenwerking op regionaal
niveau: “Door respectvol om te gaan met de omgeving, tonen wij respect voor iedereen die daarin
leeft en recreëert,” zegt Heerkens. “Hiermee gaan
we dóór tot we onze negatieve impact op het
milieu hebben gereduceerd tot nul. We richten
onze bedrijfsvoering zo in dat ook in de toekomst
een optimale gastbeleving in de natuur en de
regio centraal blijft staan in onze missie. Duurzaam
en betrokken ondernemen is niet iets wat we erbij
doen, maar de enige manier van werken met en bij
Landal GreenParks.”
Groen
gecertificeerd
Groen gecertificeer
d
Het ‘groene’ beleid van Landal GreenParks wordt
onder andere bekrachtigd met het behalen
van een Green Key-certificaat. Green Key is het
internationale en onafhankelijke keurmerk voor
duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche. Certificering betekent dat duurzaamheid geïntegreerd is in de hele organisatie. Een
aantal parken van Landal GreenParks heeft al een
certificaat en voor 2016 is het doel dat alle parken
gecertificeerd zijn. De normen van Green Key
richten zich onder andere op het spaarzame verbruik van grondstoffen op de parken. Ook het
afvalmanagement, groenonderhoud en vervoer
op en naar de parken en kantoren moeten aan
strenge eisen voldoen. www.landal.nl/greenkey
www
ww
w..landal.nl/greenkey
Langdurige kwaliteit
“Veel dingen gaan niet vanzelf, daar moet je als
vakantie-aanbieder voor zorgen,” stelt Heerkens.
“Een energiezuinig verwarmd zwembad bijvoorbeeld. Of een kruidentuin, waarvan de opbrengst

wordt gebruikt in de restaurants. Het positieve aan
een groot bedrijf is dat we de kringloop kunnen
sluiten.” Daarom kijkt Landal GreenParks continu
welke bedrijfsonderdelen (verder) vergroend
kunnen worden. Bijvoorbeeld bij het werkverkeer
op de parken: sinds 2012 wordt elk afgeschreven
voertuig vervangen voor een elektrisch alternatief.
Heerkens: “We zetten in op langdurige kwaliteit,
waardoor gasten op een andere manier naar hun
omgeving gaan kijken. En ik hoop dat ze die
manier van kijken meenemen naar huis.”
Beleving én behoud van natuur
Natuurbeleving en -behoud gaan hand in hand
door de nauwe samenwerking met partners als
Natuurmonumenten en Vogelbescherming. Op
en om de parken wordt veel ondernomen om de
veelzijdigheid van de natuur volop te ervaren.
Bijvoorbeeld met het Insectenhotel en de Vlindertuin, die naast hun mooie en educatieve waarde
ook de biodiversiteit op het park bevorderen.
Samen met Natuurmonumenten organiseert Landal
GreenParks de Wilde Buitendagen, speciaal voor
kinderen die de natuur willen ontdekken. Ook
kunnen gasten samen met een boswachter van
Natuurmonumenten er op uit om wild te spotten.
Tot
o slot hebben veel parken dierenweides en
duurzaam aangelegde buitenspeeltuinen die ook
voor kinderen met een beperking toegankelijk zijn.
erantwoor
d eten en drinken
Verantwoord
V
e
erantw
Ook als het gaat om eten en drinken is het voor
de organisatatie vanzelfsprekend om biologische
producten aan te bieden, liefst uit de regio. Wat
levert dat op in de restaurants en ParkShops?
“Dat is heel divers: van lokale gerechten, het Livarvarken en zo duurzaam mogelijk gevangen vis
tot en met koffie met Max Havelaar-keurmerk en

Ondernemers profiteren van de aandacht die wij
schenken aan de regio. Omgekeerd speelt Landal
GreenParks een stimulerende rol bij duurzame en
maatschappelijke ontwikkelingen in de regio.”

oesterzwammen die groeien op ons eigen koffiedik! We gebruiken duurzaam geproduceerde
frituurolie, waarbij ongeveer 60% weer wordt
verwerkt tot een mengbrandstof voor bio-kerosine
voor onder meer KLM. Ook bieden we een
glutenvrije menukaart voor gasten met een glutenallergie. Hier bovenop biedt elk park andere streekproducten aan in de ParkShops. Denk bijvoorbeeld
aan kaas en wijn uit de regio.”
Regionale samenwerking
De parken werken graag samen met ondernemers
in de omgeving. Door gebruik te maken van regionale elementen krijgt elk park een eigen identiteit.
“Dat maakt elke vakantie een unieke ervaring,”
zegt Heerkens. “Op de receptie komen gasten
alles te weten over bijzondere activiteiten in de
regio, zoals het bezoeken van kaasboerderijen,
zelfpluk-fruittuinen, Hollandse wijngaarden of
dierentuinen. Ook sponsoren we evenementen in
de omgeving en achter de schermen kiezen we
waar mogelijk voor lokale onderhoudspartijen.

akantie voor ieder
een
Vakantie
V
a
aka
iedereen
Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid vindt Landal GreenParks belangrijk. Een
essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering is dan
en. Right To
ook de samenwerking met goede doelen.
Play, IVN, NVVS, Visio, LongFonds, Comfortzorg,
Nationaal Fonds Kinderhulp, en het al genoemde
Natuurmonumenten en de Vogelbescherming zijn
vaste partners van Landal GreenParks. Daarnaast
worden er per park sociale activiteiten op maat
georganiseerd en werken de parken samen met
zorgbedrijven en zorginstellingen. Heerkens:
“Samen maken we vakantie mogelijk voor iedereen. Bijvoorbeeld met verschillende aangepaste
bungalows en allerlei speciale voorzieningen.”
Waardevolle feedback
Waardevolle
“De feedback die Landal GreenParks van gasten
ontvangt, is zeer waardevol,” benadrukt Heerkens.
“Doorgaans is deze positief. Gasten positioneren ons als een duurzame vakantieparkketen.
Een kritische noot is het scheiden van afval en
plastic. Veel Nederlanders doen dit thuis al en wij
faciliteren hierin nog onvoldoende. Deze feedback
nemen we heel serieus en we zijn druk bezig een
passende oplossing te bewerkstelligen, samen
met een afvalverwerkingspartner. Wij blijven ons
continu afvragen of het nóg beter kan; een scherpe
visie met praktische resultaten, waarbij we ons niet
alleen richten op het verminderen van onze milieuimpact, maar ook op het toevoegen van beleving
voor al onze gasten en stakeholders.”
www
www.landal.nl/betrokkenondernemen
.landal.nl/betrokkenondernemen
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Sprankelend Nicaragua: het beste van
Midden-Amerika in één land
Van rokende vulkanen tot bruisende koloniale steden. Van stomend regenwoud tot koffieplantages en ecolodges. Van coole surfdorpen tot
Caribische eilandparadijsjes: Nicaragua heeft het allemaal. Costa Rica mag
dan de meeste aandacht trekken in Midden-Amerika, het is het onbekendere buurland Nicaragua dat de show steelt.
Foto’s en tekst: Karlijn Meulman

De enorme veelzijdigheid van Nicaragua
maakt het voor reizigers lastig kiezen: ga
je voor cultuur, voor het surfen, de natuur
of voor het beklimmen van actieve vulkanen? Gelukkig is reizen in Nicaragua makkelijk: de wegen zijn over het algemeen
goed en je kunt er in korte tijd veel zien.
Zo pik je van alle facetten van het land
iets mee.
Bruisende steden
De meeste Midden-Amerikaanse steden
wil je zoveel mogelijk ontwijken. Maar in
Nicaragua zijn Granada en Léon juist
hoogtepunten. Granada is een gepolijst
koloniaal juweel, gelegen aan het prachtige meer van Nicaragua. Aan de horizon
zijn de dreigende contouren van de actieve vulkaan Mombacho te zien. Granada is
een stad om in te verdwalen: straatjes
met gekleurde huisjes, indrukwekkende
kerken en hippe cafés garanderen een
heerlijk verblijf. Léon is het rauwere zusje
van Granada, een studentenstad die
bruist van de energie. Léon is echt, op
Léon word je verliefd. Op de levendige
pleinen, de kathedralen, musea, de sfeervolle klinkerstraatjes en op de imposante
vulkanenring rond de stad.
Natuurgeweld
Qua natuur heeft Nicaragua alles. De
ruige vulkanen smeken erom beklommen
te worden, de regenwouden vragen om
een lange wandeling en de zee nodigt je
uit om je surfboard of duikuitrusting te
testen. Een must is de beklimming van de
actieve vulkaan Cerro Negro, vlakbij Léon.
Deze klim biedt een prachtig uitzicht op
de krater en de omringende vulkanen. Je
kunt naar beneden suizen op een sandboard, de steile vulkaanhelling af. De
eveneens actieve Masaya-vulkaan barst
nog regelmatig uit, wat een bezoek extra
spannend maakt. Je kunt diep de krater
in kijken, als de wind de rook de juiste
kant opblaast. Indrukwekkend!

Nevelwoud en koffieplantages
Nicaragua is ook een groen land. Een
bezoek aan het stomende nevelwoud van
Selva Negra is een aanrader. Dit ligt net
buiten Matagalpa, de koffie- en cacaohoofdstad van Nicaragua. Hier kun je slapen in een ecolodge en bekijken hoe het
eraan toe gaat op een duurzame koffieplantage. Niet ver van Matagalpa vind je
het universiteitsstadje Estelí. Hier is de
revolutionaire inborst van Nicaragua
voelbaar en je komt er volop muurschilderingen van de Sandinista’s tegen.

Estelí is het centrum van de tabaksindustrie van Nicaragua en hier leer je dan ook
alles over de productie van sigaren van
topkwaliteit. De nabijgelegen Canyon de
Somoto is een hoogtepunt voor elke
natuurliefhebber: deze kloof is tweehonderd meter diep, met kliffen die recht uit
het water op lijken te rijzen.
Relaxed afsluiten
Een reis door Nicaragua relaxed afsluiten
betekent kiezen. Op zoek naar een tropisch paradijs? Vlieg dan naar de Corn

Islands aan de Caribische kust, met volop
verlaten witte stranden, een reggaesfeertje en geweldige duikplekken. Wil je
leren surfen, dan is het surfdorpje San
Juan del Sur aan de westkust een aanrader. Helemaal tot rust kom je op prachtig
Isla de Ometepe in het meer van
Nicaragua, dat bestaat uit twee vulka-

nen. Geniet van de slaperige dorpjes en
de mooie omgeving en schommel mee
met de locals in hun schommelstoelen.
Wil je toch actief zijn, huur dan een fiets,
paard of kajak of beklim één van de vulkanen. Een paar dagen op Isla de
Ometepe is genoeg om er nooit meer
weg te willen.

Zo reis je door Nicaragua
Wil je ook eens een bezoek brengen aan Nicaragua, bekijk dan
het aanbod van Better Places. Dit platform verbindt reizigers
rechtstreeks met een lokale reisprofessionals. In overleg met
een lokale expert stel je je ideale reis samen. Authentieke ervaringen en verantwoord reizen staan bij Better Places centraal.
Kijk voor meer informatie op www.betterplaces.nl.
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Kijk voor volledig overzicht op:
www.debeterewereld.nl/de-betere-wereld-krant/
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Zoek uit welk getal er onder het vraagteken staat en
e-mail dit naar:*

sudoku@debeterewereld.nl
en maak kans op een leuke prijs.

Bijen sterven massaal door toedoen van de
mens. Ilovebeeing zet zich in om de toenemende bijensterfte, en daarmee verstoring
van de natuur en het in gevaar brengen
van onze voedselvoorziening terug te dringen. Met bewustwordingscampagnes –
misschien heb je wel eens een zakje met
zaadjes van bloemen waar bijen dol op zijn
ontvangen? – en activiteiten wilt
Ilovebeeing op een vriendelijke manier
mensen een duwtje in de rug geven om zo
de samenleving een stukje duurzamer te
maken. Stichting UMEF (United Music

Events Foundation) organiseert regelmatig
benefietfeesten om geld in te zamelen
voor een goed doel. 22 augustus kan er
gedanst worden in Club Up Amsterdam
voor de bijen. De opbrengst van deze
avond gaat naar Ilovebeeing. Line up:
Anton Pieete, Kabale und Liebe, Camiel
Damen (live), Milan Meyberg & Michiel,
Wesdeze & Georgio Star.
Groene Helden – Club Up Amsterdam
www.umef.net, www.ilovebeeing.nl
Tickets: VVK €10,- Deur €12,50

* Mail & Win-acties
Bij het meedoen aan de in deze krant geplaatste winacties, wordt uw e-mailadres
toegevoegd aan ons bestand met abonnees
die onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen.
Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van nieuwe 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.

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
info@debeterebox.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.
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Almar Fernhout
Hoofdredacteur

almar@debeterewereld.nl

Erwin Polderman
Chef Redactie

erwin@debeterewereld.nl

Nanny Schutte
Redactie

nanny@debeterewereld.nl

Marcel Overbeek
Accountmanager

marcel@debeterewereld.nl

Maarten Heije
Accountmanager

maarten@debeterewereld.nl

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

WINNAAR
OVERALL SCORE

€1500,- T/M €1999,-
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*Actie loopt tot 1 oktober 2014. Over uitslag van winacties gaan wij niet in correspondentie. Kijk voor een overzicht van de QWIC elektrische fietsen op www.qwic.nl.

