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Net terug van een persreis uit Istrië, en wát werd ik blij
om daar te zien hoe er met eten wordt omgegaan.
Lokaal is hier geen trend maar gemeengoed: daar
weten ze niet anders. Vrijwel alles komt uit de eigen
regio en wat het seizoen brengt, wordt er gegeten.
Nu is Istrië een schiereiland, dus volop vis. Overal zie je
deze zwemmen, zo helder is het water van de
Adriatische zee. Istrië staat bekend om haar kwalitatief
hoogstaande olijfolie en verrassende wijnen. De witte
wijnen zijn zeer herkenbaar in smaak door het gebruik
van de Malvazija-druif, en dat geeft een aromatische
en rijke wijn. 
Voordat ik vertrok, had ik het idee dat het Oostblok-

gevoel zou overheersen maar niets is minder waar; het
land heeft echt een mediterrane hartslag. De mensen
zijn vriendelijk en spreken goed Engels en zo niet dan
proberen ze het in ieder geval. 
De natuur is overweldigend en de kustlijn bestaat veel-
al uit naaldbomen die eindigen aan de kiezelstrandjes
die uitlopen in  het kristalheldere water. Voor een
vakantie met het gezin is het lekker handig dat stran-
den en achterland met veel bezienswaardigheden dicht
bij elkaar liggen, dus afwisseling gegarandeerd.

Enjoy & Do Good
Almar Fernhout.

Overweldigend Istrië

 

Omega·Color
www.bioplanete.com

Een passende olie voor iedere situatie!

Omega·Orange
Mix van lijnzaadolie, granaatappelpitolie, sinaasappelolie & stuifmeelpollen 

Met zijn fruitig-frisse sinaasappelaccent is dit
dé perfecte olie voor uw ontbijt en vormt hij de ideale basis voor 

een energieke start van uw dag.

Omega·Green
Mix van lijnzaadolie, pompoenpittenolie, borageolie & zwartekomijnolie

Deze oliemix is rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren
en past daarmee uitstekend bij een actieve levensstijl.

Omega·Blue
Mix van lijnzaadolie, olie van mild geroosterde walnoten, 

zonnebloemolie, tarwekiemolie & algenolie
Dankzij het gehalte aan DHA vormt deze nootachtige, licht bittere olie 

de ideale aanvulling op uw dagelijkse voeding.

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

uw dagelijks leven.

Blijf gezond!  Judith Moog.

Nu verkrijgbaar 

in de Natuur-

voedingswinkel.
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Wilt u met uw organisatie ook een breed en geïnteresseerd publiek bereiken, vraag dan naar de mogelijkheden via info@debeterewereld.nl

De Betere Wereld rubriek in 4ME vanaf 29 oktober 2014 weer wekelijks op RTL4
Gezondheid & Lifestyle zijn de belang-
rijkste onderwerpen in deze serie. De
Betere Wereld verzorgt hierin voor het
3e seizoen een rubriek en laat de kijker
zien welke lekkere, mooie, gezonde,
(h)eerlijke en duurzame producten en
initiatieven er op dit moment zijn.

Elke dinsdag , zaterdag en zondag middag rond
16.30  is 4me te zien op RTL 4 en zondag op RTL 5 .
Naast gezondheid & lifestyle is er aandacht voor
maatschappelijke onderwerpen die mens,dier en
natuur aangaan.
Iedere week bespreekt Almar Fernhout samen met
presentatrice Chimène van Oosterhout nieuwe
onderwerpen.
Komend seizoen aandacht voor de producten van
onder andere A. Vogel, Terrasana, Dupan, Vitals, 

Ts Products, Electrolux, cosmetica van Dr Hauschka
en de campagne van CNV.

Wilt u ook gebruik maken van originele mogelijk-
heden op TV om uw product te promoten bij de 
wekelijkse 300.000 voornamelijk vrouwelijke kijkers?
Laat u verrassen door de scherpe tarieven.

Meer weten?
Stuur een mail naar almar@debeterewereld.nl
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WONEN

ETEN & DRINKEN

TRENDS & ONTWIKKELINGEN

LICHAAM & GEEST

VAKANTIE & RECREATIE

22 - 25

04 - 21

26 - 30

31 - 33

35 - 38

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.

Workshop ‘Ontdek de verborgen
kracht van kleur'
Zintuiglijk, interactief en onder deskun-
dige begeleiding. 26 oktober a.s. in
Buitencentrum Schoorlse Duinen. 
Info: www.anotherdayinparadise.nl.
Prijs: € 125

TESTJEGEZONDHEID.NL
Laat je bloed testen, nu
€ 49 op 180 lablocaties

FairtradeCadeaubon.nl
1.000+ fairtrade cadeaus
Geef een betere wereld kado!

Vitaliteitscoach worden?
Fit, gezond en ontspannen.
www.holistischcoachen.nl

Kleurenbrillen
Elke dag genieten van de zon?
Bekijk het leven door een roze
bril. www.kleurenbrillen.nl

CALORIEËN ALFABET    
Zakboekje gezonde voeding € 6  
www.toorts.nl

Verbeter het leven van
een vluchteling

Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor
hulp aan vluchtelingen. Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe
hulp, zoals onderdak, medische zorg, hulpgoederen, voedsel, schoon drinkwater
en sanitaire voorzieningen.

Dankzij de vaste bijdrage van onze donateurs kunnen wij direct aan de slag als ergens
een ramp gebeurt of een conflict uitbreekt. Word vandaag nog donateur via
www.vluchteling.nl. 
Uw steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein
bedrag maakt al een groot verschil.



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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BOS is natuurlijk afgeleid van rooibos. En die 
biologische rooibos voor BOS komt van de plant- 
age ‘Klipommekaar’ in Cederberg Westkaap,
eigendom van Richard Bowsher, één van de 
oprichters van BOS.
Maar in het Zuid-Afrikaans betekent BOS ook 
‘gek op een leuke manier’. En daarmee valt ook 
veel leuks te doen en het merk mee te laden bij 
het grote publiek. Kijk bijvoorbeeld maar eens 
naar de foto’s. Wie zegt daar nu geen ‘ja’ tegen?!  
Maar ook zonder surfboard, vintage bus of 
romantisch zonnetje is deze ijsthee heel erg goed 
te doen.   

Gezond, gezonder, gezondst
Want deze biologische rooibos is ook nog ‘s heel 
gezond; het bevat die antioxidanten (vitamines, 
mineralen en sommige zuren) die je helpen geen 
ziektes te ontwikkelen. Verder is het vrij van 
cafeïne, conserveermiddelen en kleurstoffen, dus 
wat wil je nog meer?! 
Nou, misschien dit: er zit een tikje suiker in en 
dat had voor mij niet gehoeven. Maar het is wel 
een mooie tegenhanger van het citrus dat in de 
door mij gekozen smaken zit, en geeft daardoor 
waarschijnlijk net dat beetje extra smaak.

Door de bomen het bos weer zien
Er is nog een reden om BOS regelmatig in de 
koelkast te leggen: Als je bedenkt dat er wereld-
wijd dagelijks zo’n 59.000 voetbalvelden aan 
bos wordt gekapt, bijvoorbeeld voor palmolie, 
dan is het wel fijn te weten dat BOS de laatste 
jaren al meer dan 2.000 bomen heeft aangeplant. 
Natuurlijk mogelijk gemaakt door de kopers van 
de ijsthee, want zonder hen geen aanplant via 
www.greenpop.org. 
De producent wil in 2020 toch zeker 50.000 
bomen hebben aangeplant, wat neer komt op 
een vermindering van zo’n 1.500 ton CO2 aan 
uitstoot. Dus, help je ook mee? 
BOS is verkrijgbaar bij onder andere Marqt en 
EkoPlaza. 

En wat vindt de ‘gevestigde orde’ er van?
Inhoudelijk zijn wij bij De Betere Wereld af en toe 
niet blij met de visie en uitspraken van het  
Voedingscentrum, maar doordat BOS -op de 
suiker na- heel gezond is te noemen en  

gemiddeld slechts 28,8kCal per 100ml bevat, 
heeft de bedenker van de ‘Schijf van Vijf’ maar 
liefst vier van de vijf BOS-smaken opgenomen 
in de ‘Inspiratielijst’ van de ‘Gezonde School-
kantine’. En dat kunnen wij alleen maar hard 
toejuichen.

Nog meer pret
Een heuse ‘Wist je dat...’ want weet je dat elke 
variant van de bio rooibos-ijsthee zich heel goed 
laat mixen tot een perfecte cocktail of mix? Kijk 
op www.bosicetea.com voor alle recepten! 
En inderdaad, daar komt wat alcohol bij kijken. 
Ons motto is al 6 jaar ‘Enjoy & Do Good’ dus we 
vertrouwen erop dat je zelf je grens weet qua 
alcoholinname ;)  

Proost!

www.bosicetea.com
www.gezondesportkantine.nl 
www.greenpop.org

Tijdens het schrijven, tik ik twee blikjes BOS-ijsthee 
weg. Als citrus- en ook gemberliefhebber koos ik 
natuurlijk voor de smaken Lemon en Lime-Ginger, 
waardoor de uitdrukking ‘Alsof er een engeltje...’  
al snel in me opkwam. 
En da’s niet zo gek, want biologische rooibos is de 
basis van deze ijsthee. Maar er is méér moois te 
noemen waardoor deze ijsthee een echt blijvertje is!

Tekst: Erwin Polderman
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ER ZIT VERANDERING 
IN DE LUCHT!

Er is iets gaande… Iets moois, iets goeds. Er wordt steeds meer gezocht 
naar echte producten. Voeding die je echt voedt. Voeding die goed doet. 
Voeding waar je blij van wordt.  Wat goede biologische  voeding is, weten 
we bij TerraSana al 25 jaar. En dat willen we nu ook écht laten zien! Laten 
ervaren! Tijd voor iets nieuws dus.

TerraSana wordt ‘TerraSana positive eating’: Een lekker eigenzinnig 
merk in een nieuwe vorm. Daar hoort ook een vrolijk en fris uiterlijk 
bij en nieuwe verpakkingen. Onze vertrouwde producten pakken we 
daarom één voor één aan. 

TerraSana notenpasta’s in een heel nieuw jasje! 

Puurdere producten dan de TerraSana notenpasta’s zijn er welhaast niet 
te vinden. 100% vermalen noten in een potje. 

De manier van malen, welke noten je gebruikt en hoe je ze brandt dat 
bepaalt de kwaliteit en dus worden de TerraSana notenpasta’s met 
trots in eigen huis zelf gemaakt. En we gebruiken noten met de hoogste 
kwaliteit zodat we zeker zijn van de juiste pure smaak. Dat is zeer 
belangrijk. Want toevoegingen, daar doen we niet aan. 

TERRASANA.NL

21
NOTENPASTA’S 

IN EEN NIEUW 

JASJE!



TerraSana wordt TerraSana positive eating. Doe jij 
mee?
www.terrasana.nl

Een nieuw jasje, waarom?
“TerraSana wordt ‘TerraSana positive eating’: een 
vrolijk merk in een nieuwe vorm, met een kleurig 
fris logo en nieuwe verpakkingen.
We zijn bij TerraSana best wel een beetje eigenzin-
nig. Bij ons is bio écht bio. We bereiden veel zelf 
en zoeken de mooiste ingrediënten uit. We willen 
voeding maken waarvan je van top tot je tenen 
voelt dat het klopt, waarvan we zeker weten dat 
het goed zit. En waarmee je ook nog eens iets 
goeds doet voor de wereld om ons heen. Samen. 
Dat is voor ons positive eating! 
Onze vertrouwde producten pakken we daarom 
één voor één aan. We zijn gestart met één van 
onze puurste producten: de notenpasta’s.

Vrolijke notenpasta’s
TerraSana notenpasta’s worden met trots in huis 
zelf gemaakt; 100% puur. De nieuwe verpakkings-
lijn straalt dat uit en brengt leven in een product-
groep die gerust wat vernieuwing kan gebruiken. 
Daar wordt iedereen toch gelukkig van?!
Afgelopen weken zijn we de eerste producten van 
deze mooie vernieuwde lijn gaan uitleveren. Ze 
zullen het notenpastaschap en straks de keuken-
tafels een vrolijke kleur geven!

De puurste producten
Puurdere producten dan de notenpasta’s zijn er 
wellicht niet te vinden, want we spreken over 
100% vermalen noten in een potje. Maar hoe je 
ze maalt, welke noten je gebruikt en hoe je ze 
brandt, dat maakt wél veel uit. Om op dat pure 
grip te kunnen houden, doen we dat dus zelf. In 
onze geheel vernieuwde productieruimte worden 
de noten, zaden en pinda’s zorgvuldig en extra 
fi jn vermalen en afgevuld. We gebruiken noten 
met de hoogste kwaliteit zodat we zeker zijn van 
de juiste pure smaak. Dat is zeer belangrijk, want 
toevoegingen, daar doen we niet aan. 

Nieuwe notenpasta’s
Natuurlijk hebben we het assortiment nog eens 
kritisch bekeken en daarom twee nieuwe pro-
ducten toegevoegd:

3-Mix 100% nuts
Wij hebben regelmatig het verzoek gekregen 
naar een gemengde notenpasta zonder pinda. 
Daarom introduceren wij naast de vertrouwde 
4-Mix gemengde notenpasta nu een nieuwe 
3-Mix met cashewnoten, amandelen en hazel-
noten; een gemengde notenpasta zonder pinda’s 
dus. Erg lekker!

Tahin
Gemaakt van gemengd gepeld en ongepeld  

sesamzaad. De standaard in 
sesampasta! Mooi in serie met 
onze vertrouwde witte tahin 
gepeld sesamzaad) en de donkere 
tahin (ongepeld sesamzaad).

Maar ook 
Onze pindakaas wordt voortaan 
van een nieuwe pindavariant 
gemaakt, gekozen vanwege de 
mooiere en vollere smaak én we 
maken de consistentie van alle 
producten nog een tikkeltje fi jner. 
Alles om een zo goed mogelijke kwaliteit 
te leveren.

Een nieuw logo 
Er is een duidelijke trend waarneembaar naar het 
zoeken naar echte en goede voeding. Niet alleen 
voor jezelf, maar voor alles. Je wilt er blij van 
worden. Een goed gevoel aan overhouden. Dat 
hebben we vertaald naar: TerraSana = positive 
eating. Dat past prachtig bij onze producten als 
notenpasta’s, Japan, Raw Superfood en noten en 
zuidvruchten - om maar wat te noemen. 

Dus gaan we deze nieuwe merkpositie op al onze 
verpakkingen laten prijken. Eerst de notenpasta’s, 
direct gevolgd door de potten Raw Superfood 
-deze worden heel prachtig kan ik verklappen- 
daarna volgen de andere lijnen. Iedere groep 
krijgt haar eigen, bij de productcategorie horende 
uitstraling.

Een hele grote, bijzonder mooie klus, waar we erg 
van genieten, maar die natuurlijk met ons enorme 
assortiment niet zomaar even snel geregeld is. 
Ook in 2015 zullen er nog vele verpakkingen 
volgen. En ondertussen ontwikkelen we natuurlijk 
ook mooie echt nieuwe producten. Maar daar later 
meer over. Als de tijd rijp is.

Peter Jacobs, algemeen directeur TerraSana BV, geeft toelichting: 

“Er is iets gaande... Iets moois, iets goeds. Er wordt steeds meer 

gezocht naar echte producten. Voeding die je echt voedt. Voeding 

die goed doet. Voeding waar je blij van wordt. Wat goede voeding is, 

weten we bij TerraSana al 25 jaar. We waren alleen iets te voorzichtig 

om dat te tonen. Maar nu  willen we het ook écht laten zien! Laten 

ervaren! Tijd voor iets nieuws dus.” 

TerraSana BV is distributeur, producent en 
merkenleverancier van biologische producten 
en belevert de natuurvoedingswinkels al vele 
jaren. 
Je vindt de producten van TerraSana in vele 
categorieën in het schap: notenpasta’s, Raw 
Superfood,  Japanse producten, gedroogde 
zeewieren, mediterrane specialiteiten, noten 
en zuidvruchten, granen, ontbijtproducten, 
ahornsiroop en veel meer. 
TerraSana gaat veranderen en wordt in een 
nieuw jasje gestoken, hoog tijd voor wat 
vragen.

De Betere Wereld feliciteert TerraSana met haar 
nieuwe jasje en deze positieve insteek!

E-mail jouw naam, adresgegevens en 

een positieve motivatie naar 

terrasana@debeterewerld.nl en maak 

kans op 1 van de 15 sets notenpasta 

à 3 potjes (pindakaas, 3-mix en tahin).
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Verzorging en
opfrisbeurten

glas goed gevoel

Waarom niet iets teruggeven als je iets neemt? Feit is 

dat de bij het zwaar te verduren heeft  en daar 

gewassen als fruit onder lijden. De Betere Wijn doet 

hier wat aan: van elke verkochte fl es doneren wij 15 

cent aan de organisatie I Love Beeing, die zich actief 

inzet voor het behoud van de bijenpopulatie. 

No bee - No foodNo bee - No food

Wiertz  Bijenwas werkt 
op ambachtelijke wijze, 

met respect voor natuur 
en mens. De producten 

bestaan al meer dan 60 
jaar en zijn bereid uit 

natuurlijke bijenwas en 
andere hoogwaardige 
grondstoffen die het 

milieu zo weinig 
mogelijk belasten.

 
www.bijenwas.nl

Nieuw: Kamille goud bad 
een wellness voor huid en geest

Heerlijke 
honing-tussendoortjes! 

De Rit, al jaren in de schappen 
van natuurvoedingwinkels, heeft  
onder andere geweldige koeken 
en wafels waarin natuurlijke
honing is verwerkt.
          www.derit.nl

E-mail je naam en verzendgegevens naar buyer@debeterewereld.nl en dan
   maak je kans op 1 van de 13 exemplaren van Du Buyer Mineral B element!

Natuurlijk mineraal met 
beschermende bijenwas

Gezond zijn, betekent ook gezond kokkerellen. Het wereldberoemde 
pannenmerk Du Buyer heeft  nu een lijn van ijzer met een beschermende 
eindlaag op basis van biologische bijenwas: Mineral B element. 
Gegarandeerd zonder nare extra’s - dus zonder het gift ige PFOA of

Bij de Traay weten ze al sinds 
1977 hoe lekker en goed 
honing is.  En ook dat honing 
verzorgende eigenschappen 
bevat die goed zijn voor huid 
en haar.  Nu introduceren zij 
een biologisch gecertifi ceerde
 lippenbalsem.

ZOEN!
Een 

€ 3,99

Welke als basis bijenwas en 
biologische plantaardige oliën 
bevat.  

PTFE.

Bevat ook een witte en rode wijn, 
verkrijgbaar bij EkoPlaza

 
Dat scheelt plastic en
aluminiumfolie: 
herbruikbare doekjes van 
biologisch katoenen 
mouseline, bijenwas, 
jojobaolie en boomhars 
houden je voedsel veel 
langer goed. Je kunt de 
Bee's wrap ongeveer 10 tot 
12 maanden gebruiken, 
uitgaande van twee keer 
per week.

Herbruikbare Bee's w
rap

www.greenjump.nl
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Hoe kan je jezelf verwennen met heerlijke 
honing en ook de bijen helpen? Met biologische 
en biologisch-dynamische honing van de Traay!

Voor de Demeter crèmehoning verzamelen bijen 
de nectar van korenbloemen, distels en paarden-
bloemen in de ongerepte Duitse natuur. Door de 
verfi jnde milde smaak is deze honing bijzonder 
lekker in kruidenthee, warme melk en gewoon 
op brood! 

Demeter eisen
Biologische honing voldoet aan strenge eisen die 
het EKO keurmerk heeft vastgesteld. De richtlijnen 
voor biologisch-dynamische honing gaan nog een 
stapje verder. Respect voor de bij is de basis. Een 
greep uit deze richtlijnen:

honing;

van biologisch-dynamisch werkende imkers;

natuurlijke manier (middels zwermen);

kamer.

Drie jaar geleden zijn we ermee begonnen in Nederland. Burgers uitnodigen bij biodynamische 
boeren om een akker in te zaaien. Opstellen aan de rand van de akker en daarna tegelijk met een pet 
of zak vol zaad strooiend naar de overkant. En dat het zaaien leuk is voor jong en oud geven deel-
nemers van vorige jaren telkens aan. Boer Wilco de Zeeuw: ”Ik had gedacht om één keer de akker 
over te steken en zo één pet met gierstzaad leeg te strooien, maar de mensen bleven maar lopen en 
zaaien. Het lijkt zo’n simpele handeling, maar het maakt absoluut iets los…”

Soms bekruipt je angst dat de deelnemende boeren aan dit soort acties voor het behoud van bij-
zondere voedselgewassen zelf bij een uitstervend ras behoren. Maar het keerpunt lijkt bereikt. Het 
woord Monsanto doet bij velen alarmbellen afgaan. Waarom? Omdat met patenten op genetische 
eigenschappen en het gebruik van hybride zaden ons voedsel in handen is gekomen van steeds 
minder bedrijven, die een belang hebben om een smal assortiment te voeren om het rendement te 
vergroten. Met als gevolg verschraling van ons voedselaanbod.

Als deze woorden u aanspreken, kunt u eens gaan kijken op www.toekomstzaaien.nl  Wij gaan vanaf 
28 september van start. Door samen te zaaien kunt u zich verbinden met een van de deelnemende 
boeren en meewerken om de diversiteit in de landbouw en uiteindelijk ook op ons bord veilig te stel-
len. Want het leuke van diversiteit is, hoe meer je ervan eet, hoe meer je ervan krijgt! Het agrarisch 
landschap is immers een afspiegeling van ons eetpatroon. Ik droom alvast van afwisselende graan-
velden met emmer, gierst, spelt en overal vogels…

Bert van Ruitenbeek, directeur Stichting Demeter
www.stichtingdemeter.nl

Toekomstzaaien is een actie van Stichting Demeter, Stichting Zaadgoed en de BD-Vereniging mede 
mogelijk gemaakt door BioBakker, EkoPLaza, De Nieuwe Band en Odin.

Over de Traay
Oprichter van de Traay, Wouter Vuyk, imkert zelf 
al meer dan 35 jaar op biologische wijze. Hij heeft 
aan de wieg gestaan van de totstandkoming van 
de richtlijnen voor het EKO keurmerk voor 
honing. Duurzaamheid is altijd een onderdeel van 
de Traay geweest. De laatste investering is een 
groot aantal zonnepanelen op het dak waardoor 
de verwerking deels op zonne-energie gaat!
www.detraay.com 

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: Toekomstzaaien bij GAOS

Ook dit najaar kunt u weer praktisch voor de 
Odin-bijen aan de gang. We nodigen u van harte 
uit om samen met de Odin-imker de handen uit 
de mouwen te steken. 
En in de grond, want we gaan bloembolletjes 
planten! Met uw inzet helpt u de Odin-bijen 
aan waardevol voedsel in het voorjaar en het is 
natuurlijk ook nog eens hartstikke gezellig.

Zaterdag 11 oktober Boerderij De Groote Voort / 
Remeker 10:00 - 15:00 uur Lunteren
Zaterdag 18 oktober Boerderij De Zonneboog 
10:00 - 15:00 uur Lelystad
Zaterdag 25 oktober Tuinderij Zonnehorst 
10:00 - 15:00 uur Punthorst (bij Meppel)
Zaterdag 8 november Fruitbedrijf De Fruitweelde 
10:00 - 15:00 uur Ingen

Aanmelden boerderijen: 
E-mail naar consument@odin.nl of bel ons op 
0345-575154. 
Deelname is gratis. 

Voor koffi e, thee en lunch wordt gezorgd.
www.odin-imkerij.nl

PS Geef bij aanmelding uw schoenmaat door en 
maak kans op een paar stoere tuinlaarzen!

Verder met Biologisch

.nl

vol
ZIN

…!

Opleidingen 
aarde   voeding   gezondheid

www.kraaybeekerhof.nl
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herfst

Verlangen naar de zomer4x Italiaanse smaken

herfstgroente op je bord

HERFST 2014

Tweede Vega Chef van Europa

 
Femke van den Heuvel
JE LIJF IS JE BESTE VRIENDIN
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Natuurlijk willen wij bio!
Nu ook graanvrij.

Yarrah, goed voor álle dieren.

Maak kans op een graanvrij
pakket voor jouw hond of kat

Plaats je leukste “Feel Good!”
foto voor 1 november op onze 

Facebookpagina en maak kans 
op een graanvrij pakket voor 
jouw hond of kat t.w.v. € 50,-

   

www.facebook.nl/yarrah.nederland
Geen Facebook? Geen nood! Een email 

sturen kan ook. Stuur je foto naar 
info@yarrah.com ovv Win Graanvrij.

Trekking is 2 november. Winnaars 
ontvangen persoonlijk bericht. Succes!
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Van welk biologisch product loopt het water je in 
de mond? Geniet jij van heerlijke yoghurt, thee, 
frisdrank of honing? Een lastige afweging, 
maar het gaat vast lukken. Bekijk op 
www.mijnfavorietebioproduct.nl welke producten 
genomineerd zijn, stem op jouw favoriet en motiveer 
je keuze. Je kunt tot 15 januari je stem uitbrengen.

Kies je favoriete bioproduct!

De meest inspirerende inzendingen maken kans op een gratis 
biologische boodschappenbox t.w.v. € 50,-. Als je wint, komt 
jouw aanbeveling voor het product op de website te staan. Eind 
januari 2015 worden de nummers 1, 2 en 3 bekend gemaakt. 

www.mijnfavorietebioproduct.nl

Geuren en kleuren 

Herfst in Nederland. We genieten van

een heerlijke start van ons najaar. We wor-

den verwend met echte nazomerse

dagen; redelijk warm voor de tijd van het

jaar; wel vochtig zoals het hoort bij onze

herfst. ’s Avonds wordt het sneller donker

en het wakker worden van de dag is ver-

schoven naar een later moment. Wat is

het toch heerlijk om in een land te leven

dat seizoenen kent. Voorheen kwam ik

regelmatig in gebieden op aarde die

geen seizoenen kennen. Daar is het altijd

zomer;  voor onze begrippen althans. Het

hele jaar door zomerkleding dragen, de

zon op je bolletje en veel buiten leven.

Vreemd vond ik die ontdekking jaren

geleden. Want ook in die gebieden wor-

den de vier seizoenen gekend alleen met

een heel andere beleving.

Geef mij persoonlijk maar de Nederlandse seizoenen!
Vol verandering en iedere keer in zijn eigen schoon-
heid. Het helpt me mee te bewegen met het ritme
van de natuur, van mijn natuur. Ieder jaar mogen wij
de cyclus herhalen van geboren worden, bloeien,
vrucht dragen, oogsten, loslaten en sterven en dan
weer opnieuw in een altijd durende cadans. Hoe
meer ik me met de natuur verbind, hoe meer ik de
seizoenen in mezelf ervaar. Eén zijn met de natuur
levert zoveel op. Het inspireert me en zet me aan tot
vragen aan mezelf, die passen bij het seizoen waarin
ik leef. Hoe mooi is dat?! En het wonderlijkste van
alles is dat de antwoorden ook te horen zijn in je
eigen natuur.
Vanochtend liep ik buiten in het bos. De eekhoorns
schieten weg voor mijn voeten. Wat zijn ze druk aan
het foerageren. Grappige diertjes; zij zijn hun winter
voorraad aan het verzamelen. Ik ruik de aarde die
vochtig is; door de warmte geuren de struiken en

bomen extra lekker en ook de paddenstoelen geven
hun aardse geur af. Door de zon die schijnt ziek ik het
licht van de bomen; een magisch kleurenspel van de
natuur. De berken zijn al geel en laten hun blaadjes
los, de eiken verkleuren van groen, naar geel en rood,
de beuken zijn nog groen maar laten hun beuken-
nootjes los die rijkelijk op de grond vallen voor de
vogels, de eekhoorns en de grotere wilde dieren.

Dank je wel, mooie natuur, dank je wel voor de heer-
lijke seizoenen en de geschenken die je zo onbaat-
zuchtig aan ons geeft voor diegene die ze willen zien.
Ik wens je een kleurige en geurige herfst toe; een tijd
om datgene mee naar binnen te nemen dat jouw
lente en zomer je geschonken heeft. 

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

Verras uzelf
Probeer de 5 heerlijke smaken:

Appel en Kaneel
Choco en Sinaasappel
Citroen en Gember
Tropische vruchten
Banana split (Binnenkort verkrijgbaar)

 

www.dehalm.nl

Crunchy:  oorverdovend krokant!



Koken met groente kan heel lekker én makkelijk 
zijn, maar blijkbaar is dat iets wat mensen moeten 
leren. 

Een man met een missie
Na een bliksemcarrière in de corporate sales-
wereld besloot Joris Heijnen het roer om te 
gooien en zijn kennis en energie in te zetten voor 
een betere maatschappij. Duurzaamheidsbevor-
dering was zijn streven. Gevat bij de kern: ons 
voedsel. Met die aspiratie richtte Heijnen drie jaar 
geleden Variatie in de Keuken op: een jonge
stichting die consumenten en professionals inspi- 
reert tot een gezonder eetpatroon door duurzaam 
voedsel en de consumptie van meer groente te 
stimuleren. Heijnen wil gevarieerd eten makkelijk, 
aantrekkelijk en bereikbaar maken voor elke 
consument. Zo doet Variatie in de Keuken onder-
zoek naar consumentengedrag en producteigen-
schappen, maar zet zij ook campagnes op ter 
promotie van groente.

Facts & figures
Uit onderzoek blijkt dat 92% van de mensen 
groente gezond vindt, 82% groente lekker vindt 
en 83% het normaal vindt om 200 gram groente 
per dag te eten, maar toch doen we het niet! 
Slechts 5% van de volwassenen en slechts 1% van
de jongeren eet genoeg groente. Onderzoekers
uit Wageningen hebben aangetoond dat de 
consumptie van veel ongekookte groente en vers 
fruit het risico op het krijgen van een beroerte 
vermindert. Elke dagelijkse portie groente zou 
het sterfterisico met 16% verminderen. Ook zorgt 
een hogere consumptie van groente en fruit voor 
een gezondere huidskleur, zo blijkt uit onderzoek 
van prof. David Perrett van de Universiteit van  
St. Andrews in Groot-Brittannië.  
Daarnaast blijkt uit tal van wetenschappelijke  
rapporten van onder meer het World Watch  
Institute en de Wereld Voedsel Organisatie van 
de Verenigde Naties dat de veehouderij wereld-
wijd een veel grotere oorzaak is van de opwarm-
ing van de aarde dan alle auto’s, vrachtwagens, 

Groente is gezond, dat weet iedereen. En ook dat twee ons 

groente per dag het minimale streven moet zijn. Feit is dat slechts 

5% van de volwassenen en 1% van de jongeren dat advies

opvolgt*. Met andere woorden: er is veel werk aan de winkel. 

Stichting Variatie in de Keuken start daarom de ‘Gek op Groente’ 

campagne met als aftrap een inspirerend diner:

The Different Dinner. 

vliegtuigen en schepen tezamen; één melkkoe 
blijkt net zoveel broeikasgas uit te stoten als bijna 
5 auto’s. Al deze cijfers en feiten zouden ons  
moeten stimuleren om meer groente te eten. 
Onze ‘mindset’ moeten we veranderen, en  
Variatie in de Keuken helpt hierbij.

The Different Dinner 2014 start van campagne 
‘Gek op Groente’
Naast onderzoek, campagnes, workshops en 
advies wil Variatie in de Keuken vooral inspireren 
en enthousiasmeren. Zo heeft de stichting onder 
professionals meerdere malen de wedstrijd
‘Variatiechef van het Jaar’ georganiseerd.
Op 1 oktober 2014 organiseert Variatie in de
Keuken voor het eerst The Different Dinner als 
kick-off van de ‘Gek op Groente’ campagne.  
‘Different’ aan dit diner is dat groente de 
hoofdrol speelt in plaats van vlees of vis.  
The Different Dinner vindt plaats in Museum van 
Loon in Amsterdam en is een bijzonder diner 
met zeventig bekende en invloedrijke Neder-
landers zoals sporters, wetenschappers, politici, 
influentials en partners. Alle genodigden hebben 
een gemeenschappelijke deler: affiniteit met 
duurzaam en gezond voedsel. Groente speelt 
deze avond de hoofdrol en het is de bedoeling 
zoveel mogelijk mensen te inspireren meer 
groente te eten.  

Variatie in de Keuken hoopt dat The Different 
Dinner als kick-off van de campagne bijdraagt 
aan de missie dat in 2040 iedereen minstens één 
gevarieerde en groenterijke maaltijd per dag eet.

*RIVM in opdracht van het ministerie van VWS, 2011
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‘De Oerspronkelijke 
keuken’
Yvonne van Stigt  
Euro 28,50
ISBN 9789081772860

Jezelf weer verbinden met wat je eet, waar het vandaan komt en 
wie het maakt. Oftewel: terug naar de oorsprong! Zodat je bewust 
kan kiezen wat goed is voor jou en voor de wereld om je heen. Onze 
passie is biologisch eten: natuurlijk, gezond en extra lekker! Er valt 
veel te vertellen over biologisch, maar bio moet je vooral ervaren. 
Dat wil zeggen ruiken, horen, zien en proeven! Ga lekker fi etsen langs 
biologische boerderijen, maak een nieuw gerecht uit het culinaire 
magazine Smaakmakend, of ga zelf een keer aan de slag bij een 
biologisch bedrijf. 

Met deze yoghurt kun je tussendoor of na de 
maaltijd, lekker variëren.

Zuiver Zuivel Griekse Stijl yoghurt is een heerlijk 
dikke yoghurt, waarbij ze dubbel zoveel melk 
gebruiken als voor gewone yoghurt. Bij de 
bereiding wordt halfvolle melk gebruikt. Door 
yoghurt in te dikken ontstaat een heerlijk dikke 
yoghurt.
Hierdoor is Zuiver Zuivel Griekse Stijl yoghurt 
rijk aan proteïnen, extra stevig en heerlijk vol van 
smaak. Maar toch bevat ze niet meer vet dan 
gewone volle yoghurt. Ook een ideaal product 
voor sporters dus!
Verkrijgbaar vanaf 20 oktober en in 2 varianten: 
naturel, en onderlegd met een lekker laagje 
aardbei.

Verrassend lekker en voor ieders wat wils. 
Beltane heeft een brede keus aan biologische 
maaltijdmixen waarmee je in een handomdraai 
een heerlijk authentiek gerecht op tafel zet. 
Uniek is de bereiding in twee stappen (twee 
kruidenmixen) waardoor ieder gerecht een 
heerlijk volle smaak krijgt. Alle producten zijn 
daarnaast ook gluten-, lactose en gistvrij. 
Nieuw zijn de Mix voor Roerbakmie en Bulgur 
Pilav. Met de mix voor Roerbakmie zet u in een 
mum een heerlijk Oosters gerecht op tafel. 
Bulgur Pilav uit de Turkse keuken is een 
lekkere lichte combinatie van verse groente 
met lekkere Bulgur.  

Ontdek al onze wereldgerechten bij uw natuur-
voedingswinkel of op: www.beltane.de

Nee, zou je zeggen. Maar het is Syngenta toch 
gelukt om een octrooi binnen te halen op een 
eigenschap die paprika’s een natuurlijke afweer 
geeft tegen insecten. Ze hebben die specifi eke 
eigenschap, die in de wilde paprika zit, als 
eerste via klassieke selectie en ver-
edeling ingekruist in een commercieel ras. 
Dat hebben ze geclaimd als uitvinding en ver-
volgens is hen een octrooi op die eigenschap 
zelf toegewezen. Veredelaars die deze voor 
boeren interessante eigenschappen ook in hun 
rassen willen inkruisen hebben daar voortaan 
de toestemming van de octrooihouder voor 
nodig.
  
Bionext voert actie tegen dit gat in de wet en 
tegen de bedrijven die er misbruik van maken. 
Er is een offi ciële bezwaarprocedure gestart bij 
het Europese Octrooi Bureau tegen het verleen-
de octrooi op de rode paprika. En tegen ver-
gelijkbare octrooien die eraan zitten te komen.

Wat zijn hiervan de gevolgen?

Syngenta krijgen steeds meer controle op de 
wereldwijde zaad- en voedselproductie;

mogen deze geoctrooieerde planten niet meer 
gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe 
rassen en worden zo uit de markt gedrukt;

natuurlijke wijze kruisen met andere planten, 
waarna de octrooihouder de boer kan aanklagen 
voor octrooi inbreuk;

consumenten krijgen minder keuze en de bio-
diversiteit neemt af. 

www.bionext.nl/hartvoorbiodiversiteit 
wat je allemaal kunt doen om onze actie te 
steunen. En vergeet niet te stemmen als je onze 
paprika-advertentie graag terugziet in het NRC: 
www.nrccharityawards.nl/bionext/. De meeste 
stemmen gelden.
Hartelijk dank! 

Bavo van den Idsert,
Directeur Bionext

Het boek van evolutionair gezondheidsdeskun-
dige Yvonne van Stigt neemt je mee terug naar 
de voeding zoals onze verre voorvaderen die 
ook gegeten zouden kunnen hebben.

Als je wilt overstappen naar een gezondere 
voedingswijze valt het niet mee om te ontdek-
ken wat er nu voor jou goed is. Er wordt veel 
geschreven over gezonde voeding, maar de 
individuele behoefte van de mens wordt hierbij 
vaak genegeerd. Toch zijn we allemaal anders, 
met onze eigen behoeften en overgevoeligheden.
Dit boek bevat meer dan 120 recepten voor 
ontbijten, lunches en avondmaaltijden gebaseerd 
op oervoeding ofwel het Paleodieet, maar dan 
in vier variaties: de milde oervoeding, de basis 
oervoeding, de koolhydraatarme oervoeding en 
de vegetarische oervoeding.

Biologisch graan, groente en fruit bevatten een 
hoger gehalte aan antioxidanten dan ‘gewone’ 
voeding. Dat blijkt uit een meta-analyse van 
Carlo Leifert, hoogleraar Ecological Agriculture 
aan Newcastle University. 
Ook zat er in biologische gewassen een gemid-
deld 48% lagere concentratie van het giftige 
metaal cadmium.
ww.emnatuurlijkactief.nl

… supermarktketens EkoPlaza en De Natuur-
winkel biologische producten verkopen?
… je alles over biologisch leven kunt lezen op 
www.bionext.nl? 
... dat starters die zich oriënteren op biologische 
landbouw en voeding, de EHBO-doos 
‘Eerste Hulp Bij biologisch Ondernemen’ 
gratis kunnen downloaden vanaf dezelfde site 
www.bionext.nl?

Biologische voeding bewezen gezonder. Zie onderaan deze pagina...

Dit keurmerk garandeert een product met 
ingrediënten van biologische oorsprong...

Bavo van den Idsert, directeur Bionext

We verloten 10 exemplaren van dit 
heerlijke boek, dus e-mail je naam en 
adresgegevens naar 
oerkeuken@debeterewereld.nl en dan 
maak je kans op een exemplaar.
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wanneer je cola droogkookt, dat is toch echt een
eyeopener. Het is dus een en al narigheid dat je
lichaam binnenkrijgt. Cola – zonder prik  - kan een
virus of bacterie stoppen, maar ook heel veel goede
stoffen in ons lichaam en dat wil je niet. Dus hierbij
een betere en gezondere oplossing. Een ware griep-
viruskiller! Om te beginnen hebt je nodig: Turmeric,
oftewel kurkuma zoals we deze in Nederland ken-
nen. Dit wordt al eeuwenlang gebruikt in de
Ayurveda (traditionele Indiase gezondheidsleer) maar
ook in de Chinese geneeskunde. Dat moet ongetwij-
feld ver voor de komst van het medicinale cola in
1886 bedacht zijn. Het is onder andere ontstekings-
remmend en daarom onmisbaar tegen verkoudheid,
keelpijn en koorts. Doe daar vervolgens wat gekookt
water bij en een beetje verse citroensap voor de

Als je gezond bent wil je duizend dingen doen, als je ziek bent wil je maar één ding

Column Jennifer de Jong

Aan het gesnotter om mij heen merk ik dat
de  letter ‘r’ in de maand zit en er daarom
weer gelet moet worden op extra inname
van vitaminen. Maar helaas ontkom je er
soms niet aan en weet het griepvirus je
toch in te halen, ondanks je verwoede
poging deze voor te blijven. 

Het recept van een succesvol antigriep drankje
wat veelvuldig in China wordt gedronken met
ingrediënten als cola en citroen, zou ik in mijn
column wel kunnen beschrijven. Maar ik geloof

niet in suiker en al helemaal niet in de hoeveelheden
die bijvoorbeeld in cola zit. Laatst heb ik een interes-
sant filmpje op YouTube gezien over wat er overblijft

nodige vitamine C. Een teentje verse gember tegen
de misselijkheid, maagklachten en de pijn. Wat 
cayennepeper voor vitamine A, B, C, E, kalium en
mangaan. Rauwe honing ter verzachting van de keel
en natuurlijk voor de antioxidanten, aminozuren en
enzymen. En last but not least kaneel tegen onder
andere hoesten en buikkrampen. Dit goed in laten
trekken, lekker rustig nippen en je kunt er weer 
helemaal tegenaan.

Jennifer Jennifer de Jong heeft een biologische lunchroom

in Amsterdam, waar al het eten en drinken

gezoet is met natuurlijke en gezonde suikers. 

Info: Sugarless.nl

Recepten Sugarless Amsterdam

Ingrediënten:

■ 1 half vers uitgeperste bio citroen

■ 200 ml gekookt water

■ 2 cm bio teentje gember, geschild en in plakjes

gesneden

■ 1 cm bio teentje kurkuma, geschild en in plakjes

gesneden of 1 tl kurkuma poeder

■ 1/4 of 1/2 tl lepel cayennepeper poeder. Mag goed

pittig zijn. Als het te heftig is voor je doe er dan

wat gekookt water bij.

■ 1 el koud geslingerde honing

■ 1 tl kaneelpoeder

Op je gezondheid!

Verhouding griep-killer thee

Helemaal van
boeren, beesten en

boodschappers !

www.bio-plus.nl

Kopen joh!Biologische voeding bereikbaar, beschikbaar en 
betaalbaar maken. Dat is al bijna 10 jaar het 
uitgangspunt van Stichting Merkartikel Bio+. Het 
belang van onze boeren, beesten en bood-
schappers staat daarin altijd voorop. In alles 
wat we doen, hebben we respect voor 
onze leefomgeving. Bio+ gaat over: puur, 
transparant, eerlijk en vertrouwen. Wat 
je ziet is wat je krijgt; lekkere en eerlijke 
producten. Kortom, Bio+ is helemaal van 
boeren, beesten en boodschappers...
helemaal van jou !

Joost Boons
Bio+ boer te Welsum (Gld.)

It’s Organic biowijn

Respect voor natuur &
passie voor wijn

Inmiddels biedt It’s Organic zijn afnemers de keuze
uit tientallen soorten gecertificeerde en hoogwaardi-
ge biologische en Vegan wijnen direct vanuit het
wijnhuis geleverd.
It’s Organic innoveert waarvan, in overleg met de
producent, Vegan gecertificeerde wijn een voorbeeld
is.
Vegan wil zeggen dat de wijn niet geklaard wordt
met dierlijke producten zoals gelatine, vislijm, melk
maar vervangen wordt door ultramoderne filtersyste-
men.

It’s Organic is SKAL gecertificeerd.
It’s Organic is een importeur/webshop met biologi-
sche wijnen uit voornamelijk Noord-Italie .

Ook als zakelijke klant kunt u bij It's Organic terecht,
voor meer informatie over groothandelstarieven en
leveringsvoorwaarden kunt u per e-mail (info@itsor-
ganic.nl) of telefoon (06 16798452) contact met ons
opnemen.

www.itsorganic.nl

It’s Organic biowijn staat voor de

impliciete kwaliteit van haar produc-

ten en koppelt deze aan een hoog

serviceniveau. Wij maken u graag

deelgenoot van de mogelijkheden

die de markt tegenwoordig biedt:

een biologische wijn van niveau

tegen een uiterst scherpe prijs.
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Muesli en cruesli zijn een fijne manier om andere granen dan
tarwe (brood!) aan je menu toe te voegen. Wil je dit zo milieu-
vriendelijk mogelijk doen, kies dan voor biologische granen die
zo dichtmogelijk bij huis verbouwd worden. Fijn: fabrikanten
van biologische muesli en cruesli doen dit vaak al; zij verwerken
graan van eigen bodem, of die van de buren. Hoe het zit met
supermarktontbijtgranen is moeilijker te achterhalen; het staat
niet op de verpakking.  

Liever geen zuivel
Muesli en cruesli zijn het lekkerst in wat koude melk of yoghurt.
Die melk of yoghurt hoeft natuurlijk niet perse van de koe te
komen. Wie liever kiest voor plantaardig kan gaan voor soja-
drink of sojayoghurt, rijstemelk, haverdrank of amandelmelk. 

De geteste muesli en cruesli zijn te koop bij vrijwel elke natuur-
voedingswinkel. Kijk voor meer informatie over JönsJacob op
www.jonsjacob.nl

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: ontbijtgranen

Wat: Muesli Rijst & Gierst
Merk: Lima
Prijs: €4,10 (250 gram)
Ingrediënten: Rozijnen, zonnebloempit-
ten (17,6%), cornflakes, gepofte rijst
(11,6%), gepofte gierst (7,8%), hazelnoten
(6,4%), dadels, gedroogde appelen. 
Keurmerk: Biologisch
Extra: Gierst is een groep van 
graangewassen met kleine korrels, die 
tot de grassenfamilie behoren. Dit graan
is van nature glutenvrij, net als rijst. 
Wie graag glutenvrij de dag begint, zit
dus goed met deze muesli. 
Oordeel: Volle smaken met veel, heel
veel fruit. Op een schaaltje van deze
muesli kun je zeker een ochtend teren.

Wat: Krunchy Pur klasik
Merk: Barnhouse
Prijs: €3,99 (600 gram)
Ingrediënten: Volkoren havervlokken
(53%), volkoren tarwevlokken (22%), volle
rietsuiker (20%), palmvet, volkoren 
gerstevlokken (2,6%), gepofte rijst (2%)
en kaneel.
Keurmerk: Biologisch 
Extra: Het Duitse merk Barnhouse doet
het goed qua duurzaamheid. Zo komen
hun granen uitsluitend uit Duitsland en
kopen ze ook hun andere ingrediënten zo
regionaal mogelijk in, vooral uit Zuid-
Duitsland en Oostenrijk. 
Oordeel: Knapperiger dan knapperig.
Voor een krakend begin van de dag. Voor
wie liever geen rietsuiker gebruikt, is er
ook een variant die gezoet is met rijst-
stroop. 

Wat: Goedemorgen muesli
Merk: Jöns Jacob 
Prijs: €13,99 (7 zakjes x 30 gram = 210
gram)
Ingrediënten: Havervlokken, melkeiwit-
ten, soja-eiwitten, suiker, gluten, stukjes
chocoladekoekjes (tarwemeel, suiker,
plantaardige olie, cacao, maïsmeel, zout,
glucose, zuurteregelaar: natriumbicarbo-
naat, emulgator: soja-lecithine) bruine sui-
ker, plantaardige olie, pecannoten, cacao,
smaakstoffen: fructo-oligosaccharide,
zoetstof: sucralose
Keurmerk: geen
Extra: Dit merk brengt eiwitrijke produc-
ten op de markt die High Protein zijn.
Oftewel elk product levert meer dan 20%
van de energie uit eiwitten. Dit zou lan-
ger een verzadigd gevoel geven en je zo
helpen afslanken. De eiwitclaim klopt:
36,6 gram eiwitten per 100 gram. Wel
jammer: de 40 gram koolhydraten die in
elke 100 gram zitten, bestaan voor 20
gram uit suikers. Bij een klassieke muesli
is dit slechts zo n 10 gram.  
Oordeel: Eigenlijk is dit eerder een crue-
sli dan een muesli. Prima smaak, wel erg
prijzig.

Wat: Stop & go, vijf verschillende zakjes
muesli en cruesli  
Merk: De Halm  
Prijs: binnenkort verkrijgbaar - prijs nog
niet bekend (5 zakjes à 50 gram)
Ingrediënten: Teveel om op te noemen,
omdat er vijf verschillende muesli’s in één
doosje zitten, daarom de namen van de
vijf smaken: speltmuesli, havermuesli, 
flakes & chrunchy kokos, chrunchy
appel/kaneel en krokante muesli
kokos/hazelnoot.
Keurmerk: EKO en biologisch
Extra: De Halm is een Nederlandse
graanpletterij. Waar mogelijk zijn ook alle
granen afkomstig uit Nederland. 
Oordeel: Lekker en handig om mee te
nemen naar school of werk. Bakje 
yoghurt mee, mengen en mmm… Er is
trouwens ook een handige beker verkrijg-
baar met twee compartimenten voor nog
meer gemak. 

Wat: Havermout
Merk: De Nieuwe Band
Prijs: € 1,99 (500 gram)
Ingrediënten: Havervlokken
Keurmerk: Demeter
Extra: De haver voor deze havermout
wordt verbouwd in Duitsland op 
biologisch-dynamische bedrijven; dus 
met een gesloten kringloop. 
Oordeel: Warme havermoutpap geeft
een vleugje nostalgie aan het begin van
je dag. Kook hiervoor een kopje haver-
mout in twee kopjes melk en laat vijf
minuten zachtjes koken. Lekker met wat
honing.

Concept & Tekst 
Sonja van den Heuvel

Wie ooit een blik op het schap ontbijtgranen heeft geworpen weet: de mogelijkheden zijn eindeloos. Van haver tot tarwe, van

cornflakes tot cruesli, van gepofte rijst tot chocopops. En dan hebben we de oneindige lijst toevoegingen van noten, fruit,

zaden, kokos, flakes, enzovoort, enzovoort nog niet eens genoemd. Op zoek naar het lekkerste en gezondste ontbijt.

Ontbijtje van eigen bodem (of die van de buren)



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.

Kijk voor meer informatie

op  thuis.verstegen.nl

De maaltijdmixpakketten van
Verstegen SPREKEN voor zich

Nieuw

Luister hier!

NIEU
W

www.zuiverzuivel.nl

Extra stevige yoghurt 

Rijk aan proteïnen

Heerlijk voor tussendoor 
 of als toetje

Griekse Stijl 
Naturel en Aardbei

Koop Griekse Stijl van Zuiver Zuivel in uw biologische speciaalzaak. Stuur de kassabon samen met deze bon vóór 31 december 2014 volledig ingevuld op naar Zuiver Zuivel, Antwoordnummer 1, 7500 VB Enschede. 
U ontvangt dan binnen drie weken één euro retour op uw bank of girorekening. U kunt per huishouden, adres en rekening maximaal 1x deelnemen aan deze geld terug actie van Zuiver Zuivel.

Gegevens worden verwerkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Wenst u in de toekomst geen andere post te ontvangen over de activiteiten van Zuiver Zuivel, kruis dan dit vakje aan.

probeer nu en krijg 1 euro retour!

Naam: ____________________________________________________   M / V   Adres: _______________________________________________________ Postcode:  __________________  

Plaats: ___________________________________ Geb datum: ____________________ Iban rekeningnr: _____________________________ t.n.v.: _________________________________
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Op 4 en 5 oktober kunt u op Landgoed de 

Olmenhorst te Lisserbroek de smaak van een 

vegetarische lifestyle komen proeven. Voor het 

tweede jaar op rij organiseren Vegetafel, de  

Vegetariërsbond, Vegatopia, de Vegetarier en 

Dream IT dit vrolijke evenement.

Kom genieten!
Het is niet zomaar dat de Veggie Fair plaatsvindt 
tijdens Dierendag én dat het evenement samenvalt 
met de appelpluk op het landgoed. Dit evenement 
is gezellig voor grote en kleine mensen en vanzelf-
sprekend aardig voor dieren. Een smakelijk, vrolijk 
en leerzaam dagje uit voor jong en oud. Gezond en 
lekker eten met een groot hart voor alles wat leeft, 
gecombineerd met gezelligheid en voor ieder wat 
wils. Inspirerende sprekers vertellen op het podium 
(net als de beurs, gratis toegankelijk) over hun 
leven als vegetariër of hun bevindingen als expert 
in het werkveld.  
U kunt komen genieten van muziek en op de 
productmarkt staan mensen klaar om u letterlijk 
en figuurlijk te laten proeven, voelen, ruiken en 

ervaren. Vraag de verkopers en sprekers de hemd 
van het lijf om alles te weten te komen over deze 
lifestyle.

Kom op 4 oktober genieten van het speciaal voor 
de aftrap van de vegetarische restaurantweek (zie 
www.vegetariers.nl) bereide diner. Pas op! Voor u 
het weet heeft u uw hart verpand aan de Veggie 
Fair en de veggie lifestyle! Voor meer informatie 
kunt u terecht op www.veggiefair.nl. Met vragen 
kunt u terecht bij info@vegetafel.nl 

Probeer hét recept voor herfstachtige

avonden: COUSCOUS SALADE
Meng 200g couscous met de kruidenmix voor
Couscous Salade, giet er 300ml gekookt water bij
en laat het afkoelen. Snijd de komkommer, tomaat,
geitenkaas, appel met schil en bleekselderij in blok-
jes. Meng het sap van een citroen en een flinke
scheut olijfolie door de couscous. Meng vervolgens
alle ingrediënten erdoor. Hak als laatste verse munt
of koriander fijn en meng deze door de salade.

Naast deze varianten heeft Verstegen ook nog zeven
andere kruidenmixen voor vegetarische  gerechten
ontwikkeld: kikkererwtenburger, pasta salade,
Spaanse tortilla, champignons met brie, lasagne
melanzane, linzensalade en pompoen ovenschotel.
Ontdek met Verstegen de CHEF in jezelf!

Kijk voor meer informatie op www.verstegen.nl

Wildplukken is een hype
Iedereen wil graag eetbare wilde platen uit de
natuur oogsten en toebereiden. Wildplukken is
leuk, maar kan ook gevaarlijk zijn...

Voor de beginnende wildplukker is er goed nieuws
met het boek 'Culinaire inspiratie WILDPLUKKEN'
van Bea Möllers. 
Bea oogst al haar hele leven wilde planten en schreef
er columns over in het Noordhollands Dagblad die
nu in het boek gebundeld zijn. Met Bea als gids kan
je veilig je eerste stappen als wildplukker nemen.
Geniet al tijdens het lezen van dit boek van onze
culinaire heerlijkheden uit de natuur!

E-mail je naam en adresgegevens naar

wildplukken@debeterewereld.nl en dan

maak je kans op een exemplaar 'Culinaire

inspiratie: WILDPLUKKEN' 

SEIZOENSKOKEN met recepten
van restaurant Hemelse Modder
Ter ere van haar 30-jarig jubileum heeft restaurant
Hemelse Modder (Amsterdam) een kookboek
samengesteld met ruim honderd recepten, verdeeld
over de vier seizoenen. 

Bijzondere gerechten die thuis makkelijk te maken 
zijn zoals pastei gevuld met ragout van artisjok en 
venkel, een romige mosselsoep met saffraan en 
bramen-amandeltaart. 
Allemaal prachtig gefotografeerd en anders rijk 
geïllustreerd. 
De recepten hebben allemaal één ding gemeen: de
keuze en combinatie van ingrediënten vinden hun oor-
sprong in de liefde voor lekker eten. Met dit kookboek
geniet je samen thuis van het beste van ieder jaargetijde.

Verkrijgbaar via www.hemelsemodder.nl en in de 
boekhandel, verkoopprijs: 25,00 euro.
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Een toetje eten met je oma
gaat eenzaamheid tegen
Door bezuinigingen in de zorg is er steeds minder aandacht voor het welzijn van ouderen. Eenzaamheid bij ouderen wordt hierdoor een steeds

groter probleem. Wist je bijvoorbeeld dat bijna 30% van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland eenzaam is, dat meer

dan 10.000 ouderen in zorginstellingen nooit bezoek krijgen en dat 1 op de 10 bewoners helemaal nooit buiten komt? Arla Foods doet er wat

aan. De Betere Wereld ging in gesprek met Dennis Iseger, MVO-coördinator Arla Foods, en met Patricia Schreurs, Marketing Manager Melkunie.

Arla Foods is een zuivelcoöperatie van

ruim 12.000 melkveehouders in

Denemarken, Zweden, Duitsland, Verenigd

Koninkrijk, België, Luxemburg en

Nederland, en de grootste producent van

biologische zuivel in de wereld. We voor-

zien Nederland van dagverse zuivel, houd-

bare zuivel, kaas en boter onder de merken

Arla, Melkunie, Milk & Fruit, Apetina,

Breaker, Castello en Lurpak. De missie van

Arla Foods Nederland is om natuurlijke

zuivelproducten voor iedereen bereikbaar

te maken. We bieden zuivel met respect

voor mens, dier en milieu.

Hoe kijkt Arla Foods naar de ontwikkelingen in de
zorg?
Patricia: Wij vinden deze ontwikkelingen zorgwek-
kend. Ouderen zijn voor ons een belangrijke doel-
groep. Wij maken niet alleen producten die lekker
zijn, wij willen met onze zuivelproducten ook een bij-
drage leveren aan de gezondheid. En als dan blijkt
dat het welzijn van ouderen in het geding is door
allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, moet je in
actie komen. 

Dennis: Samen met een aantal andere ‘partners van
het eerste uur’ namen we in 2012 initiatief tot de
oprichting van DoSocial. Deze stichting bestaat uit
diverse partners met een sociale drijfveer, die door
een bijdrage van uren, expertise, middelen en geld
het beste jaar ooit willen geven aan hulpbehoeven-
den. DoSocial ondersteunt voornamelijk bestaande
welzijnsinitiatieven, die anders wellicht niet gereali-
seerd hadden kunnen worden, met als doel om hulp-
behoevenden het beste jaar ooit te geven. Dus meer
sociaal contact, leuke uitjes, zinvolle dagbesteding
en een fijne oude dag. 

Wat heeft DoSocial dan precies gerealiseerd?
Dennis: Een voorbeeld is ‘Ilje moet varen’.
Zorginstelling Cordaan kreeg vorig jaar een oude

rondvaartboot. Deze boot had wel eerst een fikse
opknapbeurt nodig om daadwerkelijk te kunnen
varen, en daar was €85.000 voor nodig. Dankzij de
eerste crowdfunding actie in de zorg ooit, maakt de
boot nu jaarlijks duizenden cliënten van Cordaan blij
met een rondvaart op de Amsterdamse grachten. 

Verder is DoSocial op dit moment bezig met een
campagne tegen eenzaamheid bij ouderen. 

Is het Nationaal Ouderenfonds daar ook niet mee
bezig?
Dennis: Ja, inderdaad. Afgelopen maand heeft het
Nationaal Ouderenfonds een campagne tegen een-
zaamheid bij ouderen gelanceerd. Het Ouderenfonds
is ook mede-initiatiefnemer van de tv-serie ‘Geer &
Goor: Waarheen, Waarvoor’ op RTL4, waarbij Gerard
Joling en Gordon zich op een hilarische manier inzet-
ten voor ouderen door als vrijwilliger mee op reis te
gaan met senioren. Met de campagne wil het
Ouderenfonds nieuwe vrijwilligers werven en geld
inzamelen om eenzaamheid tegen te kunnen gaan.
Omdat het doel van de campagne goed aansluit bij
de doelstelling van DoSocial, hebben de twee orga-
nisaties besloten om samen te werken en zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor de aanleg van soci-
ale ontmoetingstuinen. 

Sociale ontmoetingstuinen?
Dennis: Dit zijn tuinen bij zorginstellingen waar actie-
ve buurtbewoners samen met ouderen groente, fruit
en kruiden verbouwen en ook samen bereiden en
eten. Zo ontstaan er leuke contacten tussen mensen,
en wordt zo’n tuin een blijvende ontmoetingsplek
voor ouderen en de buurt. Het Nationaal
Ouderenfonds heeft hier een kant en klaar concept
voor liggen dat we kunnen gebruiken. 

En hoe denken jullie dat geld te gaan ophalen?
Patricia: DoSocial heeft haar partners, waaronder dus
Arla Foods, opgeroepen om inzamelingsacties te
organiseren. Via ons merk Melkunie organiseren we
een consumentenactie ‘Maak een vlafie met je oma’
waarbij we mensen oproepen om gezellig een toetje
te gaan eten met een opa of oma, buur, of kennis en
een foto hiervan (‘vlafie’) te uploaden op www.melk-
unie.nl/dosocial. Bij Melkunie weten we dat 90% van
de ouderen graag een toetje eet na de maaltijd, dus
waarom niet eens een keer langsgaan voor een lek-
ker toetje? Omdat ouderen veelal gek zijn op vla en
pap denken wij dat dit bij uitstek iets is voor
Melkunie om mee aan de slag te gaan. We hopen
dat consumenten hier massaal gehoor aan geven en
met hun oma of de buurman van een paar deuren
verderop een toetje gaan eten. Om dit aan te moedi-

gen hebben we afgesproken dat Melkunie bij 5.000
uploads op de Melkunie website, een ontmoetings-
tuin doneert aan het Ouderenfonds. Daarnaast verlo-
ten we drie Melkunie-pakketten met dagverse zuivel
onder de inzendingen. 

En wanneer loopt de actie?
Patricia: De actie start op maandag 6 oktober en
loopt de hele maand oktober. Tijdens onze vrijwilli-
gersdag heeft het Melkunie-team zelf ook een ‘vlafie’
gemaakt met ouderen. Zie de foto hierboven.
Melkunie heeft tegelijkertijd alvast een tuin gedo-
neerd. Die tweede tuin kan er alleen komen als er
5.000 vlafies worden geüpload.

Wat hebben jullie precies gedaan tijdens de vrijwil-
ligersdag?
Dennis: De dag stond geheel in het teken van het
tegengaan van eenzaamheid bij ouderen. Onze vrij-
willigers zijn op vrijdag 26 september met 55 bewo-
ners van het Huize Sint Jozef in Nijkerk een dagje uit
geweest naar het landgoed de Eemlandhoeve in
Bunschoten. Omdat een groot deel van de bewoners
zijn opgegroeid op een boerderij, was het voor hun
fantastisch om weer even terug te zijn op het platte-
land.

Kunnen onze lezers nog iets betekenen?
Dennis: Om daadwerkelijk iets te kunnen doen aan
eenzaamheid bij ouderen moet er veel geld worden
ingezameld. Sms ‘Dosocial’ naar 4333 en doneer
direct €3, of koop het modieuze ByMoïse armbandje
dat speciaal voor de campagne is gemaakt. Dit kun
je doen via de DoSocial website. Of ga nu direct met
een pak yoghurt of vla naar je opa, oma, buur of 
kennis! Maak een vlafie, en upload die op
www.melkunie.nl/dosocial!

Tekst: Erwin polderman



  informatie: Frenchtop Natural Care Products BV. • Tel: 0226-364400 • www.royal-green.eu

Naturals

Enjoy life, stay healthy!

Vitamine B complex
Royal Green levert 100% gecertifi ceerd biologische B 
vitaminen samen met een krachtige combinatie van 
silicium, lavendel, rhodiola, cordyceps, maitake, reishi, 
geelwortel, gember & zwarte peper. Foliumzuur en rho-
diola dragen bij aan de weerstand tegen tijdelijke stress. 
Vitaminen B2, B5 en foliumzuur dragen bij tot de ver-
mindering van vermoeidheid. Vitamine B6, geelwortel 
en gember ondersteunen ons immuunsysteem. Vitami-
nen B1, B3, B6 en fo liumzuur ondersteunen het geheu-
gen, concentratievermogen en onze gemoedstoestand.

Selenium complex
Royal Green levert gecertifi ceerd biologische Selenium 
samen met een krachtige combinatie van Gember, Geel-
wortel, Rozemarijn & Kaneel. De speciaal toegevoegde 
kruiden (Geelwortel en Rozemarijn) dragen samen met 
Selenium bij tot het normaal functioneren van het im-
muunsysteem en de bescherming van cellen tegen oxi-
datieve stress.

Turmeric complex
Royal Green Turmeric complex bevat een krachtige 
combinatie van geelwortel, gember en zwarte peper. 
Onderzoek wijst uit dat zwarte peper de opname van 
geelwortel vele malen verhoogt. Zo kunnen we een 
maximale werking garanderen. Geelwortel ondersteunt 
de spijsvertering en een normale leverfunctie. Royal 
Green Turmeric complex is gecertifi ceerd biologisch, vrij 
van vulstoffen en uiterst zuiver.

Skal 025099NL-BIO-01
EU/ Non-EU Agriculture

60 vegicaps

29,95

60 vegicaps

19,95

60 vegicaps

19,95
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Naastenliefde 
in beeld 

Tot en met begin maart 2015 is in Museum

Catharijneconvent in Utrecht de tentoonstelling Ik geef

om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen te zien.

De tentoonstelling brengt in beeld hoe wij in
Nederland zorgen voor elkaar van de Middeleeuwen
tot aan vandaag de dag. Samen met diverse maat-
schappelijke partners geeft het museum naastenlief-
de een gezicht. Hierbij staat de mens centraal die
omkijkt naar zijn naaste of juist hulp ontvangt.  

Het Oranje Fonds is hoofdpartner van deze tentoon-
stelling. Het Fonds ondersteunt het hele jaar door
allerlei moderne vormen van naastenliefde. Ronald
van der Giessen, directeur van het Oranje Fonds, legt
uit: “Wij ontmoeten het hele jaar door sociale initia-
tieven waar mensen zich inzetten voor een ander.
Daar komen eigenlijk allerlei moderne vormen van

naastenliefde voorbij. Denk bijvoorbeeld aan
Stichting Vier het Leven, waar vrijwilligers een avond
met alleenstaande ouderen naar de film, het theater
of een concert gaan. Ook kennen we diverse hospi-
ces, waar vrijwilligers mensen begeleiden in de laatste
fase van hun leven, en zijn er honderden maatjesini-
tiatieven waar vrijwilligers een steuntje in de rug bie-
den aan mensen die het moeilijk hebben.” 

Ik geef om jou! 
plaatst de inzet voor anderen in een breder kader en
biedt een historisch perspectief. De tentoonstelling
toont prachtige kunstwerken, boeiende gebruiksvoor-
werpen en inspirerende hedendaagse verhalen. Om

de persoonlijke verhalen nog dichterbij te brengen,
kunnen bezoekers in gesprek gaan met ‘levende
objecten’. Dit zijn ervaringsdeskundigen met een
intrigerend levensverhaal. Herkenning, confrontatie
en interactie staan centraal tijdens deze ontmoetin-
gen. 
Het Oranje Fonds huist zelf ook een kunstwerk rond-
om naastenliefde. Marc Mulders creëerde voor het
Fonds het glas-in-loodraam ‘Amor proximi’, dat letter-
lijk naastenliefde betekent. Het Oranje Fonds opent
in samenwerking met Museum Catharijneconvent op
een aantal data de deuren, zodat bezoekers dit kunst-
werk kunnen bekijken. Van der Giessen: “Ik geef om
jou!  is wat ons betreft een prachtige verrijking van

een heel actueel thema, dus we nodigen heel
Nederland graag uit om er een kijkje te komen
nemen! En natuurlijk is iedereen van harte welkom
om bij ons het glas-in-loodraam te komen bewonde-
ren. Informatie daarover verkrijgt u bij Museum
Catharijneconvent. ”

www.catharijneconvent.nl

Bij Museum

Catharijneconvent en

het Oranje Fonds  

Op honderden locaties door heel Nederland 
leren mensen elkaar zo beter kennen. In een 
wereld waarin verschillende groepen steeds 
vaker tegenover elkaar komen te staan, zien de 
deelnemers aan het Nationaal Integratiediner 
dat de verschillen tussen mensen niet lastig of 
eng zijn, maar juist interessant. Sander Haas, 
manager duurzaamheid bij initiatiefnemer Asito, 
vertelt over het ontstaan van dit feestelijke 
evenement. 

‘Het Nationaal Integratiediner is vier jaar 
geleden begonnen als middel om onze 
medewerkers met elkaar te verbinden. Onder 
onze 10.000 schoonmaakkrachten zijn meer 
dan 100 nationaliteiten vertegenwoordigd. Wij 
zien elke dag dat de verschillen tussen al deze 
mensen bijdragen aan het succes van onze 
organisatie. Dit gaat echter alleen op als die 
mensen zich zelf ook onderdeel voelen van dit 
diverse team. Daarom gingen we op zoek naar 
een manier om onze verschillende mensen bij 
elkaar te brengen. De verbindende factor bleek 
eten.’ 

‘Het idee is heel simpel. Mensen koken voor 
elkaar, eten gezamenlijk en gaan in gesprek 

over de verschillen die er zijn in de groep. Er 
gebeuren dan twee dingen. Allereerst kom je 
erachter dat niemand alleen eten meeneemt, 
er zit altijd een verhaal aan vast. Dit is perfecte 
gespreksstof. Zodra het eten op tafel komt, 
is het gesprek dan ook geopend. Want eten 
verbindt.’
‘Er is nog een tweede aspect dat aan elke tafel 
bij het Nationaal Integratiediner terugkomt. Als 
je met een groepje mensen in gesprek gaat over 
verschillen, komt er altijd een moment waarop 
de deelnemers zich beseffen dat er eigenlijk 
best wel veel overeenkomsten zijn. Dat is het 
aha-moment.’
‘In 2013 deden 10.000 mensen mee van 
honderden organisaties. Voor dit jaar hopen 
we op nog meer deelnemers. Meedoen kost 
niets. Je zorgt als deelnemende organisatie dat 
je medewerkers eten willen klaarmaken en je 
nodigt wat gasten uit. Eigenlijk is het zo simpel. 
Je kunt met 5 mensen meedoen of met 500. Dat 
maakt niets uit. Je wordt geholpen met prak-
tische informatie om je op weg te helpen. Het 
uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk mensen 
in te laten zien dat je verschillen moet vieren en 
dat het verbinden van mensen op vele vlakken 
winst oplevert.’

Voor de vierde keer wordt op 9 oktober het Nationaal 

Integratiediner georganiseerd. Mensen met verschil-

lende achtergronden koken voor elkaar en genieten 

samen van een heerlijke multiculturele maaltijd. 

 
Wil jij ook een Nationaal Integratie-
diner op jouw werk, in jouw buurt,  
op jouw school? Dat kan nog! Meld 
je aan via de website  
www.nationaalintegratiediner.nl en je 
ontvangt meer informatie.
Ook is het Nationaal Integratiediner 
op zoek naar ideeën om het evene-
ment niet alleen rondom de P van 
People een succes te laten zijn, 
maar ook de P van Planet invulling 
te geven. Daarom zoeken zij de hulp 
van de lezers van De Betere Wereld.   
 
Heb jij ideeën om het evenement 
ook op milieugebied te verduurza-
men? E-mail naar  
info@nationaalintegratiediner.nl of via 
het contactformulier op de website.

www.nationaalintegratiediner.nl



www.tonzon.nl

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

Waarom TONZON vloerisolatie?

Vloerisolatie van TONZON biedt 
altijd warmte en behaaglijkheid, 
minder vochtoverlast en levert 
veel meer rendement op dan 
een spaarrekening. Waarom 
zou je dan nog in een huis 
blijven wonen met een koude, 
slecht geïsoleerde vloer.  

Daarom TONZON Vloerisolatie 
TONZON Thermoskussens 
hebben een ongeëvenaard 
effect op de vloertem peratuur 
zoals infrarood opnamen in 
de praktijk laten zien. Boven 

ziet u een betonvloer voor het 
aanbrengen van de Thermos-
kussens en onder een dag 
later. De vloer wordt een 
stuk warmer en houdt deze 
beter vast. Bijkomend 
voordeel; de kachel hoeft 
minder hard en minder lang 
te branden. 

TONZON Vloerisolatie bespaart 
bij gewone vloeren gemiddeld 
15 tot 20% op de stookkosten 
en bij vloeren met vloer-
verwarming tot wel 40%.

Na een lange warme zomer dienen najaar en winter zich aan. De gordijnen 
gaan weer dicht, de avonden worden langer en de verwarming gaat aan. 
Krijgen we dit jaar een strenge winter of blijft het zacht? 

VOOR

NA

WAAR LEVERT UW SPAARGELD 
MEER OP DAN BIJ DE BANK?
Spaargeld dat u nu onder de vloer stopt, 
levert u direct meer wooncomfort, mind-
er vocht problemen en meer rendement 
op dan bij de bank. TONZON Vloerisolat-
ie: al 34 jaar het beste resultaat met de 
modernste techniek. 

Profiteer van het lage 
btw tarief voor het echt 

te laat is.
TONZON Vloerisolatie nu nog 

heel betaalbaar. 
Bijvoorbeeld richtprijs all-in*:

50 m²      € 1.850,-
30 m²      € 1.325,-

*Vrijblijvende offerte, alle voorrij kosten, 
materiaal, montage en btw

En we besparen fl ink op de stookkosten met 

TONZON Vloerisolatie

Zachte of strenge winter? 

Wij zitten er altijd 
comfortabel bij!

Rode vlekken in gezicht 

Sylvia van Eijsden (Meppel)  

is verlost van de rode vlekken in haar gezicht 
vanwege een allergie voor schimmels die nu 
met TONZON Vloerisolatie geen kans meer 
krijgen.

Koude tenen 

Mevrouw Tromp uit Noord Holland

ging elke winter ’s avonds naar bed met 
koude tenen. Sinds haar man TONZON 
Vloerisolatie heeft aangebracht, 
is dat nu al een aantal winters 
opvallend minder het geval.

Reuma 

Mevr. Robein (Koog aan de Zaan) en 
mevr. Vos (Krimpen a/d IJssel) 

melden dat ze ze veel minder last hebben van 
reuma, dankzij het warmere droge klimaat 
onderin de woning.

Opmerkelijke bijeffecten



De verwarming slaat dan minder vaak aan, en het 
comfort in huis verbetert. In de afbeelding kunt 
u zien wat de mogelijkheden zijn en hoeveel het 
oplevert aan besparing op de energiekosten 

Welke maatregel past bij uw huis?
Afhankelijk van het bouwjaar van uw woning zijn 
energiebesparende maatregelen meer of minder 
geschikt. Huizen van voor 1976 zijn bij de bouw 
niet of nauwelijks geïsoleerd. Na de bouw is er 
mogelijk wel na-geïsoleerd. Denk bij woningen 
gebouwd tussen 1920 en 1976 vooral aan
vloer- en spouwmuurisolatie: deze vormen van 
isolatie geven veel energiebesparing en comfort. 
Het rendement van spouwmuurisolatie is verge-
lijkbaar met de rente op een spaarrekening van 
12 procent, zo berekende voorlichtingsorgani-
satie Milieu Centraal.  
Bij woningen met een bouwjaar tussen 1976 en 
1982 gaat de isolatie vooral vooruit met vloer-
isolatie en isolerend glas (HR++ glas) in ramen 
die nog enkel glas hebben. De isolatie van iets 
oudere nieuwbouwhuizen is voldoende, maar de 
isolatiewaarde van het materiaal is aan de lage 
kant.
Des te recenter het bouwjaar des te beter de 
isolatie bij de bouw van de woning. Natuurlijk is 
er altijd de mogelijkheid om de isolatiewaardes 
verder te verbeteren, om daarmee het comfort 
van uw woning verder te verhogen en extra te 
besparen op de stookkosten. Bijvoorbeeld als u 
ramen moet vervangen of een zolder bewoon-
baar gaat maken. 

Let als u gaat isoleren altijd op de ventilatie. 
Het is voor uw gezondheid noodzakelijk dat er 
voldoende ventilatie plaatsvindt. Ventilatie  
vermindert het vochtgehalte en de concentratie 
schadelijke stoffen in huis.
Kijk op www.verbeteruwhuis.nl voor een advies 
op maat voor uw woningsituatie.
 
Zelf energie opwekken
Met zonnepanelen of een zonneboiler voorziet 
u op een duurzame manier in uw energiever-
bruik. Met zonnepanelen gebruikt u de zon om 
stroom op te wekken, een zonneboiler zorgt voor 
warm water en in het geval van een zonneboiler-
combi ook voor verwarming. 
De prijs van zonnepanelen is de afgelopen vijf 
jaren gehalveerd. Het rendement van een inves-
tering in zonnepanelen is vergelijkbaar met een 
rente van zes procent op een spaarrekening vol-
gens Milieu Centraal. Een bijkomend voordeel is 
dat Nederland door zelf duurzame energie op te 
wekken uiteindelijk minder afhankelijk wordt van 
de import van energie uit andere delen van de 
wereld. Op www.portaalzonnepanelen.nl vindt u 
alle informatie over zonnepanelen op een rij. 

Bereid u nu vast voor op de komende winter. Voor het stookseizoen aanbreekt is het goed 

om alvast na te denken over woningisolatie. Is uw spouwmuur bijvoorbeeld al geïsoleerd? 

Deze maatregel geeft een grote besparing op uw energiekosten. Wanneer u nu actie  

onderneemt kunt u de komende winter al profiteren!

Weinig budget? 
Ook als u weinig budget heeft om in uw woning 
te investeren, zijn er maatregelen die u helpen 
om energie te besparen. Denk vooral aan het 
dichten van naden en kieren. Dat zorgt niet alleen 
voor een comfortabeler huis, maar ook voor 
minder stookkosten. U kunt ook radiatorfolie 
plakken achter de radiatoren die tegen een (niet 
geïsoleerde) buitenmuur staan. En natuurlijk kunt 
u door uw gedrag in huis ook veel besparen op 
stookkosten. Zo bespaart u gemiddeld al 200 
euro per jaar als u ruimtes waar u niet bent niet 
verwarmt en tussendeuren sluit.
 
BTW-verlaagd voor isolatie naar 6 procent! 
Voor isolatieglas, vloer-, bodem-, dak- en gevel-
isolatie is de btw op arbeidsloon verlaagd van 21 
procent naar 6 procent. Dit is een langlopende 
regeling. De btw-verlaging geldt niet voor het 
plaatsen van kozijnen. U kunt nu nog profiteren 
van het lage btw tarief van 6 procent voor
renovatie en herstel van woningen ouder dan 
twee jaar. Hier vallen duurzame energiemaat-
regelen als zonnepanelen en zonneboiler ook 
onder. Deze regeling is met 6 maanden verlengd 
en loopt nu tot 1 juli 2015! Hierbij gaat het om 
arbeidsloon en niet om materiaalkosten. Daar-
naast kunt u de btw op aanschaf en installatie 
van zonnepanelen terugvragen als u zich meldt 
als ondernemer bij de Belastingdienst. U vindt 
een handig stappenplan op de site van Milieu 
Centraal www.milieucentraal.nl/btw. 
 
Er zijn ook lokale subsidieregelingen. Kijk voor 
een overzicht op www.energiesubsidiewijzer.nl. 
Heeft u niet voldoende eigen middelen om de 
maatregelen te financieren, dan is de Energie-
bespaarlening wellicht iets voor u.
 
Kijk voor meer informatie op
www.ikinvesteerslim.nl

 
De redactie van De Betere Wereld sprak ook met kennisexpert Ton 
Willemsen van Tonzon, specialist in vloerisolatie: 
 
Vloeren van huizen gebouwd in 1982 of eerder zijn op de begane 
grond waarschijnlijk nog niet geïsoleerd. Door vloerisolatie bespaart 
u gemiddeld 210 euro per jaar op uw energiekosten. En merkt u 
direct een verschil in comfort. Huiseigenaren die vloerisolatie lieten 
aanleggen, merken dat het huis minder tocht, gelijkmatiger warm is 
en dat ze geen last meer hebben van vocht vanuit de kruipruimte.
In veel gevallen is isolatie tegen de onderzijde van de vloer -via de 
kruipruimte- een goede optie.  
De Betere Wereld adviseert de methode met behulp van de Thermos-
kussens van Tonzon.nl omdat deze in de praktijk zeer effectief blijkt 
en het milieu nauwelijks belast. Eigenaar Ton Willemsen ontving hier-
voor in september 2013 het Duurzaam Lintje van minister Plasterk.
Deze methode maakt de vloer zelfs nog warmer dan de lucht vlak 
boven de vloer. Daardoor wordt ook meer bespaard waardoor het 
financiële rendement veel hoger is dan bij uw bank. Samen met het 
gezondheidsaspect betekent dit driedubbel winst!!    
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Bij Ecover vinden we je huis en thuis erg belangrijk! Al 35 jaar dragen wij gezond schoonmaken hoog in het vaandel. De doeltreffende was- en reinigingsmiddelen en                   
verzorgingsproducten van Ecover worden met zorg samengesteld.  Op basis van plantaardige ingrediënten en mineralen én met slimme wetenschap, maar zonder onnodige 
schadelijke stoffen. Zo kan jij met een gerust hart de was of de vaat doen en genieten van een gezond huis en een schone planeet.
 
Meer weten? Op www.ecover.com lees je er alles over. Hou zeker onze               in de gaten
of word Ecoverlover om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en promoties!

Doeltreffende
formules

Ingrediënten van
natuurlijke oorsprong

Voor een
gezond huis

GEZOND
SCHOON
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Wij hebben allerlei mooie en 
verantwoorde artikelen voor het hele 
gezin voor je bij elkaar gezocht. 
Wij delen namelijk graag onze 
overtuiging voor duurzaam leven en 
streven er naar om het gebruik van 
plastic te minimaliseren. 

Maar waarom zou je minder plastic in huis  

willen hebben?

Dagelijks gebruiken we heel veel plastic. Je hoeft 

maar naar de winkel te gaan om boodschappen 

te halen: bijna alles zit verpakt in plastic.  

In honderden producten die wij dagelijks ge-

bruiken blijken kleine stukjes plastic te zitten, 

microbeads. 

Niet alleen in scrubproducten, waar de plastic 

deeltjes een schurende functie hebben, maar ook 

in tandpasta, shampoo, lipgloss en mascara zitten 

microbeads. 

En uiteindelijk komen deze microplastics in je 

drinkwater, in je eten (denk maar aan vis) en dus 

in je lichaam.

Leef bewust, doe met ons mee en gebruik 

minder plastic.

Kijk eens lekker rond in de goedgevulde shop en 

voel je vrij ons tips te geven over ons assorti-

ment, zodat we mee kunnen bewegen met de 

wensen. 

 

www.ekofamily.nl

EkoFamily.nl
een hippe en vrolijke onlinewinkel

Better Life

100% biologisch, echt schoon, met een goed gevoel
Schoon en fris. Daar zijn we bij Eco-Shopper.nl
dol op! Bij menig huishouden vind je voor
ieder vlekje wel een middeltje. Een flesje
voor het toilet of een spray voor de spie-
gel. Maar ook een scrub voor het gelaat of
een crème voor de benen. 

Als u de etiketten eens goed bekijkt wordt u er niet
vrolijker op. Vreemde toevoegingen, rare chemica-
liën. Weet u eigenlijk wel wat u op uw huid smeert?
Realiseert u zich dat de meeste schoonmaakproduc-
ten giftig zijn en dus gevaarlijk voor kinderen en
huisdieren?
Eigenlijk te gek voor woorden, terwijl het alternatief
via Ecoshopper zo gemakkelijk is! Neem bijvoor-
beeld de producten van Better Life. 

Better Life reinigingsmiddelen
De producten van Better Life zijn bedacht door twee
betrokken vaders,Tim Barklage en Kevin Tibbs.
Tijdens de peuterperiode van hun kinderen raakten
ze in een discussie over de gevaren van reinigings-
middelen. Een van de vraagstukken had betrekking
op de traditionele reinigingsmiddelen en het achter-
laten van giftige resten op de vloer of meubels. Zelfs
de zogenaamde “groene” schoonmaakmiddelen
waren nog voorzien van vele waarschuwingstekens
op de verpakking. Tijd voor een nieuwe aanpak!

Na veel inspanning ontstond in 2007 de nieuwe
innovatie: Better Life. 
De veilige lijn van schoonmaakmiddelen die niet
belastend zijn voor mens, dier of planeet en toch
krachtig zijn tegen viezigheid! 

Assortiment Better Life
Better life heeft een reinigingsproduct voor ieder
materiaalsoort of woonvertrek. Van hout tot graniet,
van metaal tot glas. Van keuken tot toilet, van 
badkamer tot woonkamer. Daarnaast mag de heer-
lijke lavendelspray als schoonmaakmiddel voor de
kinderkamer niet ontbreken! Eigenlijk te veel om op
te noemen. Ook voor een perfect cadeau kunt u
terecht bij het Better Life assortiment. Een leuke tas,
voorzien van specifieke producten. Een starterpakket
bij een nieuw huis of bij de komst van een baby!
Better Life, goede producten die je met een gerust
gevoel kunt gebruiken! 
De lijn is sinds de oprichting behoorlijk uitgebreid.
Met een allesreiniger genaamd what-EVER! waarmee
je echt alles schoon kunt maken tot en met een speci-
ale reiniger voor de babykamer - 2am Miracle - en

zelfs bodylotion en multifunctionele zeep die je kunt
gebruiken als douchegel, shampoo en handzeep.
Allemaal gemaakt met dezelfde visie. 100% natuurlijk. 
Sinds de zomer zijn deze producten te verkrijgen in

Europa via verschillende webwinkels en fysieke 
winkels.

www.eco-shopper.nl  

Op een kussen van Het Ecobed

Lekker slapen!

Je kunt kiezen voor het behaaglijke, klimaatreguleren-
de en zelfreinigende wollen kussen of voor het koele-
re katoenen kussen. 

Geschikt voor kinderen en volwassen en verkrijgbaar
in twee maten. De kussens van Odeja worden
gemaakt in Slovenië met GOTS gecertificeerde 
biologische materialen en de hoes is wasbaar.

Meer info, als ook matrassen én bedden op
www.hetecobed.nl

Je kunt bij dit kussen gevuld met 

biologische wol of katoen, zelf de vulling

verminderen zodat je altijd een kussen

hebt wat lekker ligt.



E-mail jouw naam, adresgegevens en een 
positieve motivatie naar 
treasures@debeterewereld.nl en maak kans.

Kahawabags produceert stijlvolle, authen-
tieke en hand-gemaakte tassen; fashion-

zakken en leer. Het geld dat daarmee 
wordt verdiend, vloeit grotendeels terug 

de tassen. Kahawabags is een commer-
ciële onderneming, met oog voor de 
sociale en maatschappelijke omgeving.
 
Winactie: 1 x Kahawabag

Van jute koffiezak tot hippe tas

E-mail je naam en verzendgegevens naar 
bag@debeterewereld.nl en dan maak je 
kans op de unieke tas van Kahawabags.

De mutsjes van Lill’g Treasures zijn hand-
gemaakt van overgebleven garen van katoen 
en acryl. Geen wol, want kinderen kunnen 
niet tegen gekriebel. De rest van de collectie 
van Lill’g Treasures wordt gemaakt in een
kinderarbeid-vrije fabriek in India. Alle items 
van Lill’g Treasures zijn echte ‘treasures’, 
geen enkel item is hetzelfde. Voor de rest 
van het verhaal kijk op
www.lillgtreasures.com.

Winactie: 3 x 1 mutsje

letterlijk handgemaakt! De knuffels en dekens van Pebble zijn dan ook met de 

goed combineren met hun dagelijkse bezigheden. Voor de kinderen van de
vrouwen wordt ook gezorgd, zij krijgen allemaal kinderopvang en onderwijs.
 
Winactie: 5 x 1 knuffel/rammelaar

Bonnie Doon – Deze katoen-
en damessokken van 
Bonnie Doon zijn geprodu-
ceerd van overgebleven
garen en katoen. De restjes
worden samengevoegd tot 
een nieuw gemêleerd garen 
waar nieuwe sokken van 
worden gebreid. 
Er is dus geen enkel paar 
hetzelfde! 

Winactie: 3 x 1 paar sokken

maakt van ecologisch katoen en ge-
produceerd volgens de GOTS, Global 

nationale standaard voor alle biologisch 

dit keurmerk te verkrijgen dient mins-
tens 70% van de kleding uit biologische 
vezels te bestaan. Daarnaast wordt er 
nog gekeken naar sociale criteria zoals 
verbod op kinderarbeid en minimum-
loon. In het etiket van het kledingstuk 
staat beschreven met welk percentage 
het item voldoet aan de GOTS.
. 
Winactie: 1 x One Piece maat 
110/116

Win win win!

Lekker ingepakt

Handmade!

Handgemaakte mutsjes

E-mail jouw naam, adresgegevens 
en een positieve motivatie naar 
bonniedoon@debeterewereld.nl 
en maak kans.

E-mail jouw naam, adresgegevens 
en een positieve motivatie naar 

maak kans.

E-mail jouw naam, adresgegevens en een 
positieve motivatie naar 
pebble@debeterewereld.nl en maak kans.

Toffe 
sokken!
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De kleding laat Miss Green produceren in een 
GOTS gecertificeerd atelier in Turkije. “Ik werk 
hard aan een langlopende relatie met het atelier, 
als ook met andere leveranciers, zodat we kunnen 
rekenen op een constante kwaliteit en levering” 
zegt Maaike. Dat geldt ook voor de collectie: 
“Wij zullen onze collectie verbreden met meer 
stofsoorten en meer ontwerpen, denk ook aan 
knitwear. De stijl wordt ietsje stoerder en modieu-
zer dan waarmee we begonnen zijn; ontwerpen 
met subtiel biker motief. Dat is helemaal de trend 
nu en het is gelukt om daar een echte Miss Green-
twist aan te geven.

Nagenoeg alles aan dit Dutch Design is gemaakt 
van hoogwaardig gerecycled materiaal. Zo is het 
frame gemaakt van gerecycled polypropeen en 
het zitje van gerecyclede PET-flessen (frisdrank-
flessen). 
Dat maakt Greentom niet alleen bijzonder 
duurzaam, maar ook licht en oersterk.  

De missie van Greentom is het ontwikkelen en
produceren van 100% groene producten waar-
mee ze de wereld en de toekomst van onze 
kinderen stap voor stap een beetje groener  
kunnen maken. 
 
www.greentom.com

Miss Green is één van onze fav fair fashion 
adresjes! Ontwerper Maaike Groen ontwerpt  
de kleding die zij zelf graag draagt: mooi, 
comfortabel en zacht. En bij het label werken 
zoals ze willen leven: met liefde en respect 
voor de wereld en mensen om ons heen.  

Greentom is anders dan alle andere kinder-
wagens; met de Greentom Upp presenteerde 
dit Nederlandse bedrijf in 2013 de groenste 
kinderwagen ter wereld!  

Ontwerpers, kleine labels en allerlei samenwerk-
ingsverbanden zowel in het ‘Westen’ als in de 
producerende landen, zoeken naar hernieuwbare, 
natuurlijke grondstoffen om daar fair fashionable
items van te ontwerpen.  
Wat te denken van kleding van thee, koffie, 
banaan, ananas, hennep, bamboe, oude visnetten 
voor nylons en de plastic PET-flessen naar onder 
andere denim? En rode biet en plantaardige 
indigo voor kleuringen?

Maaike Groen, oprichter van Miss Green, hier-
over: “Er vinden prachtige innovaties plaatst 
op het gebied van nieuwe duurzame stoffen. 

Alternatieven voor vervuilende katoen zijn dus 
mogelijk, maar het is lastig om voldoende volume 
te ontwikkelen zodat het betaalbaar wordt voor 
het grote publiek. De meeste grote merken zijn 
niet echt geïnteresseerd en de vooruitstrevende 
nieuwe merken vaak klein, waardoor het stof-
fenaanbod nog beperkt is. Onze stoffen worden 
speciaal voor ons gemaakt, want zijn anders niet 
te krijgen. En dat heeft weer consequenties voor 
de hoeveelheid kleuren en modellen die we kun-
nen voeren.”
 
Van een startend label en een webshop in fair 
fashion, tot en met een wereldmerk als G-Star 
met de ‘Raw for the Oceans’-denimcollectie 
gemaakt van upcycled plastic, de huidige 
beperkingen van vandaag zijn de uitdagingen 
voor morgen. 
 
De tentoonstelling ‘The Future of Fashion is Now’ 
in museum Boymans van Beuningen, vanaf  
11 oktober te bezoeken, is een mooie start voor 
jouw ecofab lifestyle. Enjoy & do Good!  

We zien het qua voeding, als ook in de energie-
sector bijvoorbeeld, maar ook in de wereldwijde 
(fast) fashion-industrie komt een meer bewuste 
lifestyle steeds meer in zwang. En dat gebeurt 
vooral van onderaf. 

Zo vat Javier Goyeneche, oprichter van het 
jonge Spaanse bedrijf ECOALF, zijn inspanningen
samen om gerecyclede materialen om te zetten 
in kleding en accessoires.  

Het concept achter ECOALF komt voort uit 
zijn frustratie over de manier waarop er met de 
natuurlijke rijkdommen van de wereld wordt 
omgegaan en de hoeveelheid afval die ge- 
industrialiseerde landen produceren.
Met gebruik van de nieuwste technologie maakt 
het bedrijf hoogkwalitatieve kleding, schoenen 
en tassen van visnetten, autobanden, koffie,  
katoenen en PET-flessen. ECOALF geeft per 
artikel aan met hoeveel PET-flessen, visnet en 
koffie het is gemaakt en wat de CO2- en grond-
stofbesparing is voor het milieu.
Het innovatieve concept heeft ECOALF in korte 
tijd al een European Business Award for the 
Environment én een (Spaanse) National Fashion 
Award for Entrepreneurship opgeleverd.
 
Get some!
De bodywarmers, jasjes, zwemkleding, slippers 
en reistasjes van ECOALF zijn verkrijgbaar bij 

www.goodfibrations.nl

E-mail je naam en gegevens naar  

good@debeterewereld.nl en maak kans 

op 1 van de 2 tegoedbonnen à 100 euro

Love ook voor jullie, lezers, want wij 

mogen wat shoptegoed verloten voor 

www.miss-green.nl!  

E-mail je naam en een leuke reactie naar 

missgreen@debeterewereld.nl en dan 

maak je kans op 1 van de 2 x  

shoptegoed á 50 euro.

E-mail je naam en adresgegevens naar 

greentom@debeterewereld.nl en dan 

maak je kans op 1 van de 2 Greentom 

Classic’s met regenhoes.
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ga naar
opc.to/deeleconomie

 Investeer en word mede-eigenaar van 
veelbelovende start-ups in de 

DEELECONOMIE
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15e Nationaal Sustainability Congres: 
‘Changing the game with technology’
Technologische ontwikkelingen en innovaties
hebben veel potentie om de wereld duurzamer
te maken. Overal duikt de term ‘smart’ op, bij-
voorbeeld in Smart cities, Smart mobility en
Smart environment. Slim met inzet van technolo-
gische toepassingen onze ecologische voetaf-
druk verkleinen. Innovators, ondernemers en 
pioniers zijn er in Nederland gelukkig vrij veel.
Maar gamechangers gaan nog een stap verder. 

Niet alleen gebruiken ze de mogelijkheden die een
nieuwe techniek biedt, niet alleen spelen ze slim op
markttrends in, ze maken nieuwe combinaties van de
middelen die hun ten dienst staan en, zo lijkt het,
definiëren een volledig nieuw speelveld, met nieuwe
spelers, nieuwe spelregels en nieuwe businessmodel-
len. Welke nieuwe arrangementen ontstaan er?
Steeds meer hoor je en zie je nieuwe organisatie-
modellen ontstaan, die de huidige gevestigde orde
doen schudden. Dat stemt tot nadenken, meedoen
en co-creëren.

In een speciale 3de lustrumeditie van het Nationaal
Sustainability Congres op 4 november a.s. te Den

Bosch wordt dit speelveld en de toekomst verkend,
kansen besproken en komen inspirerende voorbeel-
den aan bod.

Inspirerend programma
Het congres wordt geopend met een speech van
staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en
Milieu). Het plenaire ochtendprogramma heeft een
snel en inspirerend karakter in de vorm van de
‘DWDD-formule’ een ‘businesstafel’ en een ‘weten-
schapstafel’ met tal van interessante tafelgasten. De
deelnemers brengen hun eigen visie en ideeën in en
reageren op wat ter tafel komt. Eén van de interes-
sante gasten is Jules Kortenhorst, CEO van het
befaamde Amerikaanse onderzoeksinstituut Rocky
Mountain Instituut. Kortenhorst is van mening dat we
ons nu al volop in de technologische industrierevolu-
tie bevinden.

In de twee ronden parallelsessies zal de verdieping
en interactie plaatsvinden. Deze sessies behandelen
diverse duurzaamheidsonderwerpen en worden inge-
vuld door de partners : De Groene Zaak, Alliander,
Heijmans, Enexis, Het Groene Brein, Interface,

Ecoland.tv, Royal HaskoningDHV, SustainableMotion,
B Corporation, SKAO/CO2 Prestatieladder en
Kirkman Company.

Accenture leidt een prikkelende discussie tussen een
aantal nieuwe generatie leiders met bewezen track
record op gebied van duurzaamheid. Deze leiders
zijn voortrekkers van duurzaamheid en technologie.
Ze trekken de lang gevestigde organisaties waar zij
actief zijn mee in deze ontwikkelingen en transitie.
Of zijn new digital businesses gestart waarin het
duurzaamheidsdenken al vanaf het eerste bedrijfsuur
tot de bedrijfsstrategie behoort. Wat kunnen zij van
elkaar leren, elkaar nog meer versterken en aanspo-
ren en samen anderen mobiliseren tot duurzame
doelstellingen.

De slotspreker is Nico Baken (senior Strateeg KPN en
hoogleraar TU Delft). Hij publiceerde onlangs het
Manifest ‘De verbonden Samenleving: De Oplossing
van de crisis kost niets!’. Hij zal in deze inspirerende
lezing stilstaan bij de mogelijkheden om op basis van
de gedachten in zijn manifest de wereld, te beginnen
in Nederland, te veranderen ten goede. Het manifest
is mede opgesteld en ondertekend door onder
andere Herman Wijffels, Ab Klink, Marjan Minnesma
en vele andere prominente Nederlanders. 

Dagvoorzitter/debatleider zal wederom Rens de
Jong zijn. Hij is onlangs verkozen als ‘Dagvoorzitter
van het Jaar 2013 .
Voor meer informatie en aanmelden: 
www.sustainability-congres.nl

“Ik doe alleen vrijwilligerswerk waarvan 

ik vind dat het belangrijk is en dat ik leuk 

vind. Je moet bereid zijn om een andere 

wereld te leren kennen, want als maatje 

stap je even uit je eigen wereld in een  

andere werkelijkheid. Heel fascinerend.”

Aagje is SchuldHulpMaatje van Riet. Samen houden ze 
haar financiën op orde. Inmiddels is de band tussen hen 
versterkt en is hun maatjesver- houding veranderd in 
vriendschap.

Vindt u het belangrijk dat mensen zich thuis kun- 
nen voelen? Dat iedereen erbij kan horen en deel kan 
nemen aan de maatschappij? Help ons om meer sociale 
initiatieven mogelijk te maken, ook bij u in de buurt!

Schenken aan het Oranje Fonds
Een gift aan het Oranje Fonds is door de belasting-
dienst geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 
Uw gehele gift komt ten goede aan sociale initia-
tieven. U kunt Vriend worden vanaf € 20,- per jaar of 
eenmalig een bedrag overmaken op bankrekening-
nummer NL70INGB0000888444 t.n.v. Stichting Oranje 
Fonds.

Voor mensen die zich inzetten voor hun naasten

Sociale initiatieven mogelijk
maken, helpt u mee?

Brengt ons bij elkaar.
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Een gezonde levensstijl loont!
De zorg wordt in Nederland steeds duurder. Het verlagen van 
de zorgkosten begint bij een gezonde levensstijl, zoals gezond 
en biologisch eten. Daarom is er nu een zorgverzekering die 
een gezonde levensstijl beloont: de Gezond Leven Verzekering. 
Deze verzekering vergoedt zaken die passen bij uw gezonde 
levensstijl.

Uw voordelen
 Tot € 180 vergoeding voor preventief voedingsadvies
  Hoge vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen en 
homeopathie inclusief:

   € 50 extra vergoeding voor het eerste consult van een 
alternatief geneesheer of 

   € 50 voor alternatieve geneesmiddelen die niet geregistreerd 
zijn in de G-standaard.

  Met onze Zorgversneller© heeft u altijd snel toegang tot de 
beste zorg

 Second Opinion Service door internationale topspecialisten
 10% korting op zowel de basis- als de aanvullende verzekering

Daarnaast ontvangt u € 50 boodschappentegoed bij EkoPlaza en 
een jaar lang gratis lidmaatschap bij de Vereniging Homeopathie.

Meer weten? Ga naar www.gezondlevenverzekering.nl

De Gezond Leven verzekering is een initiatief van:

De Gezond Leven Verzekering

Gezond Leven Verzekering voor bewuste mensen

Zorgverzekering vergoedt preventie en complementaire zorg

Hoe is de Gezond Leven Verzekering tot stand
gekomen?
Een bewuste leefstijl en Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen staan voor ons en onze
klanten en relaties hoog op de agenda. Als Flexis
Groep adviseren wij bedrijven over arbeidsvoorwaar-
den zoals zorgverzekeringen, waarbij duidelijk werd
dat er eigenlijk geen enkele zorgverzekeraar was die
in de behoeften van bewust gezonde mensen voor-
ziet, terwijl verschillende onderzoeken (onder andere
van EkoPlaza) hebben aangetoond dat deze groep
mensen beduidend minder zorgkosten maakt. Wij
hebben daarop verschillende partijen bij elkaar
gebracht om een passende zorgverzekering te ont-
wikkelen.

Waarin onderscheidt de Gezond Leven
Verzekering zich van anderen?
De aanvullende polis biedt een ruime vergoeding
van complementaire zorg en preventief voedingsad-
vies. Zo kan jaarlijkse een soort ‘wildcard’ worden
ingezet voor zaken die in eerste instantie niet, of
slechts gedeeltelijk, vergoed worden. Te denken valt
aan een extra vergoeding voor een eerste consult bij
bijvoorbeeld een homeopaat. Voor zo’n eerste con-
sult geldt vaak een hoger tarief dan de eventuele

vervolgconsulten – die in praktijk bijna niet voorko-
men, omdat één of twee consulten in complementai-
re zorg vaak voldoende is. Daarnaast wordt ook pre-
ventieve zorg verzekerd, bijvoorbeeld een bezoek
aan een voedingsdeskundige, die zonder verwijzing
van de huisarts een voedingsadvies kan geven.
Tevens ontvangen mensen bij het afsluiten van de
verzekering een boodschappentegoed voor EkoPlaza
en een jaar gratis lidmaatschap van de Koninklijke
Vereniging Homeopathie Nederland.

De niet-reguliere zorg heeft het moeilijk, zeker
sinds het verbod op gezondheidsclaims op natuur-
lijke en homeopathische geneesmiddelen. Hoe kan
de Gezond Leven Verzekering dan toch bestaan?
Een groeiende groep mensen komt zelf tot de ont-
dekking dat gezonde voeding, complementaire zorg
en natuurlijke geneesmiddelen een positieve invloed
op de gezondheid hebben. Deze groep wordt niet of
slechts gedeeltelijk gekend in het huidige aanbod
zorgverzekeringen. De Gezond Leven Verzekering
biedt voor deze groep eindelijk een alternatief!
Daarnaast kan de zorgverzekeraar na ongeveer drie
jaar goed meten of en zo ja wat de besparing in
zorgkosten is van consumenten met een gezonde
leefstijl. 

Hebben jullie nagedacht over een coöperatieve
verzekeringsvorm?
Wanneer de deelnemers aan deze verzekering inder-
daad lagere zorgkosten laten zien, is het de bedoeling
de verzekerden na verloop van tijd te ‘belonen’ in de

vorm van een lagere premie of het bieden van extra
faciliteiten binnen de zorgverzekering. Overigens kent
de verzekering nu al een uitstekende prijsprestatie-
verhouding! Zo bekeken, heeft deze verzekering dus
eigenlijk al een beetje een coöperatievorm.

De Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland, EkoPlaza en zorg-

verzekeraar Avéro Achmea hebben de handen ineen geslagen voor

een collectieve zorgverzekering voor mensen die bewust gezond

leven. De Betere Wereld sprak met André Rog, partner bij Flexis 

Benefits, initiatiefnemer en aanjager van dit innovatieve product.

Door Nanny Schutte

Het afsluiten van de 

Gezond Leven Verzekering kan

vanaf medio november. 

Voor meer informatie kijk op

www.gezondlevenverzekering.nl

of bel met Flexis Benefits, 

tel. 020 6260628

André Rog, partner bij Flexis Benefits
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Vitaal gezond met Vitals
Biologische sapjes, superfoods, ontbijtgranen, Paleo-dieet..., de gemiddelde Nederlander is er

maar druk mee. "Het is heel goed nieuws dat we met z'n allen meer onbewerkt en biologisch

voedsel gaan consumeren, toch blijft er een belangrijke rol weggelegd voor supplementen.”

De Betere Wereld ging in gesprek met Bolke Koster, directeur bij Vitals.

Gezondheid is iets wat steeds meer mensen bezig-
houdt, wat is de rol van voedingssupplementen?
Hoe komt het dat iemand weinig energie heeft, of
dat iemand bepaalde pijntjes heeft, of gezondheids-
klachten? Bij Vitals geloven we er heel erg in dat er
een onderliggende oorzaak is waarom een deel van
het lichaam niet optimaal functioneert, en dat die
onderliggende oorzaak vaak een tekort aan een
bepaalde vitamine, mineraal of andere lichaamseigen
stof is. Een stof die van nature in het lichaam voor-
komt, is onvoldoende aanwezig en dat zorgt ervoor
dat een bepaald proces niet optimaal werkt. Je hebt
nooit een tekort aan paracetamol of een andere
symptoombestrijder.  

Is het nodig extra supplementen te slikken als je
gevarieerd en gezond eet?
Het is natuurlijk heel goed nieuws dat we met z’n
allen weer meer en meer onbewerkt en biologisch
voedsel gaan consumeren en steeds meer gezonde
voeding zoals groente, fruit, noten, zaden, vis, etc.
Dat vind ik fantastisch. Toch ben ik ervan overtuigd
dat een goede multivitamine zoals Elke Dag nog
steeds een belangrijke aanvulling is. Sommige stof-

fen zoals vitamine D of vitamine K2 krijg je met een
Westers dieet eigenlijk niet in voldoende mate bin-
nen. Verder is het belangrijk dat je kritisch naar je
eigen voedingspatroon kijkt, eet je bijvoorbeeld
twee keer per week vette vis? Het percentage men-
sen dat iedere dag 400 gram groente en fruit consu-
meert, is echt heel laag. Bovendien holt het aantal
vitamines en mineralen in voeding achteruit door het
steeds intensievere gebruik van landbouwgrond en
door het doorkweken omwille van hogere opbreng-
sten en zoetere smaken. 

Je hebt vele soorten supplementen, wat onder-
scheidt Vitals van andere merken?
We zijn de eerste met een uitgebreide lijn van biolo-
gische voedingssupplementen. We vinden dat je ook
op het schap met vitamines moet kunnen kiezen
voor biologisch. Waar Vitals verder in uitblinkt, is
samenstellingen met optimale opneembare vormen
van vitaminen, mineralen et cetera. En bovendien in
doseringen die ertoe doen op basis van een gede-
gen onderbouwing. Tenslotte mag NANNYcare gei-
tenmelk niet ongenoemd blijven; heerlijke, licht ver-
teerbare flesvoeding uit Nieuw-Zeeland.

Hoe kan het dat er zo'n groot prijsverschil bestaat
tussen verschillende merken?
Natuurlijk speelt schaalvoordeel een rol. Wereldwijde
merken kunnen veel groter en dus voordeliger inko-
pen. Maar verder wordt het verschil vooral gemaakt
door de opneembaarheid, de zuiverheid en de dose-
ring. Bij enkelvoudige vitaminen en mineralen zie je
veel verschillen in opneembaarheid. Zo wordt mag-
nesiumoxide veel minder goed opgenomen dan bij-
voorbeeld magnesiumcitraat. (Tip, als de verbinding
er niet op staat, voorspelt dat niet veel goeds.) Bij
producten zoals multivitamines of visolie zie je
bovendien veel verschil in dosering. Veel goedkope-
re merken houden bijvoorbeeld vast aan 100% ADH,
maar die hebben zich totaal niet verdiept in wat je
nodig hebt om vitaal oud te worden. Let bij visolie
vooral op de hoeveelheid EPA en DHA (de twee
werkzame stoffen) per capsule en niet op de hoe-
veelheid visolie.

Hoe puur zijn jullie producten (krijgen regelmatig
vragen over vulmiddel etc)?
Je kunt erop rekenen dat een merk dat zich zo ver-
diept in de beste vormen en verbindingen van de
werkzame stoffen zich ook grondig verdiept in het
gebruik van onschadelijke hulpstoffen. Sommige pro-

ducten zijn poeders en bevatten helemaal geen hul-
stoffen, andere zijn capsules waarvan alleen de vege-
tarische capsule zelf een hulpstof is. Maar we gebrui-
ken ook tabletten waar je toch wat aan toe moet
voegen om te zorgen dat hij niet uit elkaar valt en
makkelijk doorgeslikt kan worden. We gebruiken zo
min mogelijk hulpstoffen en geen enkele waarvan
aangetoond is dat zij schadelijk is, ook al is het bij
beperkt gebruik. 

Bestaat er kans op overdosering?
Eigenlijk niet. Er worden normaal gesproken zeer
ruime veiligheidsmarges gehanteerd. Natuurlijk moe-
ten de producten van goede kwaliteit zijn en met
kennis van zaken worden geadviseerd. Het zijn medi-
cijnen die de ernstigste bijwerkingen hebben en niet
de voedingssupplementen.

Moet je pas na een bepaalde leeftijd starten met
supplementen?
Dat raad ik zeker niet aan en zo doe ik het zelf ook
niet met mijn kinderen. In elke fase van je leven zijn
er weer andere stoffen waar je extra behoefte aan
hebt. Een lichaam in de groei heeft veel nodig en in
de bloei van je leven kun je veel doen om te zorgen
dat je straks vitaal ouder wordt.

Hoe weet je nu welk supplement je nodig hebt?
Begin altijd met een goede multivitamine en visolie.
Vraag meer advies aan uw winkelier en als u echt
klachten heeft, bezoek dan een orthomoleculair arts
of therapeut. Dat is mijn advies. 

Waar zijn de Vitals producten verkrijgbaar?  
De biologische supplementen en NANNYcare gei-
tenmelk zijn onder andere verkrijgbaar bij natuurwin-
kels zoals Ekoplaza. Verder staan we bij zelfstandige
adviesdrogisten en vitaminespeciaalzaken. En online
zijn we natuurlijk volop verkrijgbaar, van bol.com tot
allesvanvitals.nl.

www.vitals.nl

“Ook op het
vitamine schap
moet je kunnen
kiezen voor 
biologisch.”

Tekst: Nanny Schutte
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• Argan Beauty Oil 

• Rosehip Beauty Oil
 

• Apricot Beauty Oil  
 

• Coconut Beauty Oil 

 

 

www.tisserandbenelux.eu

Tisserand Beauty Oils
Superverzorging voor Huid & Haar
Dat zijn de nieuwste producten van Tisserand!

YENTL
Natuurlijke, authentiek Marokkaanse arganolie 

 
 

Heilzame olie

www.yentloil.com
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Migrana Hoofdroller
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 

natuurproduct op basis 
van etherische oliën 

van heilzame 
planten. 

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 

verlichting bij gevoelige tanden. Alle tandpasta’s verbeteren de conditie van je tandvlees en 

ze zijn geschikt voor vegetariërs. 

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. 

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. 

GRATIS
SAMPLE
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www.wellnessverwendagen.nl

Alles over massage, sauna, wellness, health,
kuren & verwennen: de gezonde levensstijl!

Enjoy the wellthy way of life

25 en 26 oktober  JAARBEURS UTRECHT

Enjoy the wellthy way of life

Op de Spa & Wellness verwendagen

In de blue, yellow, purple en red seminarzalen kunt u
gratis presentaties en workshops volgen. 
Dit gaat over voeding, yoga, beauty & huid, gezond-
heid, aromatherapie, etc. Het exacte programma
met tijden wordt op de website vermeld.

Spa & Wellness verwendagen is een heerlijk en
gezond dagje uit voor jong en oud. 
Data: 25 & 26 oktober, Jaarbeurs Utrecht.
Entreeprijs is 14,50 per persoon, incl. goed gevulde
wellness goodiebag.
www.wellnessverwendagen.nl

Gezondheid is een waardevol bezit. Een gezond
mens heeft honderden wensen, een ziek mens heeft
maar één wens. Daarom geldt: healthy is wealthy. En
dat bereik je via (preventieve) wellness. 
Vandaar de nationale slogan: “Enjoy the wellthy way
of life”.

Op de beurs treft u diverse massages aan, waaron-
der demo’s van dansage en ook klankschaalmassage.
Kom dit ervaren. Ook is er uitleg over de saunagang,
hamam, floating en heel veel andere vormen van
ontspanning. 

Hét evenement met alles over massage, sauna, wellness, gezondheid,

kuren en verwennen: kortom de gezonde levensstijl!

Magnesium is de motorolie van ons lichaam. Het zorgt voor soepele spieren en gewrichten en 
voorkomt dat je met kramp langs de weg staat. Maar ook bij het ritme van ons hart, de produc-
tie van energie en de vermindering van stress en onrust speelt dit mineraal een belangrijke rol.

Veel mensen hebben een magnesiumtekort. Via ons voedsel krijgen we niet meer voldoende 
binnen. Daarbij zijn zaken als medicatie ( bijvoorbeeld maagzuurremmers), nicotine, alcohol, 
maar ook stress erkende magnesiumrovers. Zwangere vrouwen, sporters, maar ook vrouwen in 
de overgang hebben sowieso een hogere magnesiumbehoefte.

Wat extra magnesium voor u kan doen kunt u ervaren met het Zechsal zelfdiagnosepakket. 
Een handige en effectieve manier om in magnesiumbalans te komen en de voor u toereikende 
dosering te bepalen. Bestel via www.zechsal.eu of vraag ernaar bij uw gezondheidswinkel.  
Winkeliers bestellen deze unieke producten bij Care2Protect BV (www.care2protect.com) 
De magnesiumproducten van Zechsal komen uit de zuiverste bron ter wereld. Direct bij de bron 
in Veendam worden ze verpakt en in alle zuiverheid aan u doorgegeven. De opname van Zechsal 
gaat via de huid. Zodoende wordt de maag ontzien en komt het magnesium meer rechtstreeks 
waar het moet zijn, in onze cellen en spieren.

Is uw magnesium op peil?

Doe de Zechsal Wintercheck

Wilt u de Zechsalbron bezoeken? Stuur een mailtje naar info@zechsal.eu of bel 0598-626810

Durf jij het aan?

Weer snel vrij ademen
met hete peper

Heb jij regelmatig last van een verstopte neus en
ben jij op zoek naar een effectieve en gezonde
oplossing? Probeer dan de Capsinol neusspray!

Deze 100% natuurlijke en pittige neusspray (op basis
van rode peper) geeft direct verlichting. Ook steeds
meer KNO-artsen ontdekken Capsinol en bevelen dit
aan bij hun patiënten. Capsinol  is een neusspray die
langdurig achter elkaar gebruikt kan worden. De
hete peper remt de slijmproductie waardoor je weer
snel vrij kan ademen door de neus. 
■ 100% natuurlijk en zeer effectief
■ Langdurig achter elkaar te gebruiken
■ Ook aanbevolen door KNO-artsen!
Er is ook een Kids Formule voor kinderen vanaf 6
jaar, waarbij de prikkel van de peper beperkt en kind-
vriendelijk is. Vraag ernaar bij jouw apotheek of
bestel online op www.capsinol.nl

Vandaag voor 16.30 uur bestellen en betalen = de
eerste post bezorgdag in huis!
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DinoAdventures in 
DierenPark Amersfoort
Je weet nooit wat er gebeurt…

Alleen deze herfstvakantie is DinoPark Amersfoort
twee weken lang het decor van DinoAdventures. Vrij
door het DinoPark dwalen en de vele dinosoorten
rustig bekijken zit er tijdens deze weken niet in, veel

te gevaarlijk! Begeleid door een Dinoranger kun je
mee op DinoAdventures. Dit programma is niet
geschikt voor bangeriken. Als je wel lef hebt stap je
in de legertruck en gaat de expeditie beginnen. Er
schijnt iets aan de hand te zijn in het DinoPark en
iedereen staat op scherp. De Dinorangers kunnen
alle hulp gebruiken. Het wordt een race tegen de
klok met klimmen, tijgeren, crossen, griezelen en
vliegen.  

De minder stoere en sportieve bezoeker kan zich
prima vermaken op het Dinoplein met bijvoorbeeld
een bezoekje aan de Dinoshop waar de meest bij-
zondere dino artikelen kunnen worden aangeschaft.
Ook kan er gegraven worden naar fosielen, zijn er
klimdino’s en kun je een dinoselfie maken. Uiteraard
zijn er naast de dino’s nog ruim 150 diersoorten te
bewonderen in DierenPark Amersfoort.

Meer informatie: www.dinoparkamersfoort.nl

De Betere Wereld mag 15 entreekaarten

verloten, dus e-mail je gegevens naar

dino@debeterewereld.nl en maak kans op

een gratis bezoek bij DinoPark Amersfoort!

Je uitleven in het Nederlandse landschap? Meld jezelf, 
vrienden en familie aan voor een actief dagje op de 

mooiste buitenlocaties van Nederland. 
Kijk op www.natuurwerkdag.nl

of volg Landschapsbeheer Nederland op Facebook en Twitter. een initiatief van Landschapsbeheer Nederland

Win een kaartje!

BrandedU event, 25 november

Nancy Poleon (oprichter BrandedU): “BrandedU is ontstaan uit een verlangen iets terug te willen geven. Ik wil

mijn netwerk, kennis en expertise gebruiken om andere vrouwen te helpen en inspireren. Pay it forward!”

Win één van de felbegeerde 

kaartjes voor het BrandendU event

Wil jij kans maken op één van de

kaartjes voor het BrandedU event

van 25 november? Like dan snel de

Witsenburg Facebookpagina en stuur

een e-mail met waarom jij dit felbe-

geerde kaartje zou moeten winnen

naar: michelle@witsenburg.net 

Vrijdag 14 november zal de prijswin-

naar bekend worden gemaakt.
Inspirerende gastsprekers als o.a. Lena Olivier
(LinkedIn), Marian Spier (TEDxAmsterdamWomen),
Harriet Brand (voormalig VP MTV Europe Networks),
Mei Lin Ang (Frozz en Oodlz) en Karina van den Berg
(RBS Netherlands ) hebben verteld over hun 
ervaringen met het neerzetten van een eigen merk.
Daarnaast kan men workshops volgen en is er 
aansluitend een netwerkborrel.

Personal branding
Dus wat is personal branding? Als je de top van je
vakgebied wilt bereiken, moet je de waarde van
branding begrijpen. Het gaat om jouw verhaal en

vaardigheden, het is de reden waarom mensen over
jou willen praten. Als mensen je naam horen moeten
ze weten wat je unieke waarde is. Dit maakt je rele-
vant. BrandedU wil vrouwen helpen nadenken over
het merk dat ze willen zijn en geven hen de midde-
len om dit verder te ontwikkelen. 

Waarom BrandedU
Vrouwen doen in Nederland nauwelijks aan carrière
planning, terwijl jezelf als merk neerzetten essentieel
is voor de vooruitgang van je carrière en voor je ont-
wikkeling als leider. In Nederland ligt het percentage
van vrouwen in leidinggevende functies ontzettend

laag en hier wil BrandedU verandering aan brengen.
Iedereen die een succesvolle professionele carrière
wilt, heeft hulp nodig. 

Witsenburg en BrandedU
Witsenburg natural products is bekend van het pro-
duceren van mooie, biologische producten waarbij
rekening wordt gehouden met zorg voor de mens en
het milieu. Naast het produceren van prachtige pro-
ducten zoals Omega & More kokoswater en -olie
ondersteunt Witsenburg sporters, bijzondere mensen
en - projecten. Witsenburg is dan ook de trotse
sponsor van de vierde BrandedU seminar: Deel met

de wereld en help de volgende generatie. Tijdens
deze seminar zal er ook iemand namens Witsenburg
het podium betreden. Witsenburg stelt één kaartje
t.w.v. € 199 beschikbaar voor deze leerzame seminar
op 25 november in Hôtel Droog in Amsterdam. 

Voor meer informatie over het event: 
www.brandedu.nl

BrandedU is een personal branding 

leiderschap programma voor vrouwen

die de resultaten in hun carrière willen 

vergroten. Tijdens een reeks van vier

seminars, met als titel The Path To

Successful Branding, leren vrouwelijke

professionals en ondernemers om 

zichzelf zichtbaar te maken en hun 

persoonlijke merk te ontwikkelen,

zodat het hun carrière ten goede komt.
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Kerstvakantie aanbieding bij

Landal GreenParks
Feeërieke verlichting, dennengeur, cadeautjes onder de boom of samen
rond het haardvuur. Geniet volop van de kerstsfeer tijdens de kerstvakantie
met familie of vrienden op een van de parken van Landal GreenParks.

Haal een frisse neus tijdens een wande-
ling door de bossen of fiets naar één van
de vele kerstmarkten in de omgeving. Als
het weer het toelaat, kunt u zelfs een
rondje schaatsen op het park meer.
Heerlijk, zo'n winterse vakantie! 
Speciaal voor u als lezer van De Betere
Wereld heeft Landal GreenParks de 
volgende aanbieding:

■ € 30,-* extra kerstvakantie korting!
Deze aanbieding is geldig wanneer 
u boekt vóór 14 november 2014 
in de verblijfsperiode van 19 decem-
ber 2014 tot 2 januari 2015. 

U heeft de keuze uit de volgende parken:
Landal Het Land van Bartje, Aelderholt,
De Bloemert (Drenthe), Twenhaarsveld

(Overijssel), Waterparc Veluwemeer
(Flevoland), Heihaas, Coldenhove en
Landgoed ’t Loo (Veluwe/Gelderland).

*Kijk voor meer informatie, aankomstdata, 
prijzen, types, volledige voorwaarden en reser-
veringen op www.landal.nl/BWD22L of neem
contact op via tel. 0900 – 8842 (€ 1,- per
gesprek). Vermeld bij het boeken wel de code
BWD22L.

SPECIAAL VOOR
LEZERS VAN DE

BETERE WERELD.

€30,- EXTRA
KORTING OP

LASTMINUTES!

Natuurbeleving voor actieve vakantiegangers
Wie op Rügen gaat fietsen of wandelen, 

valt van de ene verbazing in de andere. 

Dé rijkdom van Rügen is immers de natuur.

Het zijn de nationale parken Vorpommer-
sche Boddenlandschaft met zijn eilanden,
grote ondiepe watergebieden, en
Jasmund, het is het heuvellandschap
Granitz met het eeuwenoude jachtslot van
de vorstenfamilie bij Putbus, het biosfeer-
reservaat Zuidoost-Rügen. Het zijn de par-
ken en tuinen, de bossen, duinen en kilo-
meterslange zandstranden. Rügen, dat is
ook de vissershut met rieten dak, het lief-
devol gerestaureerde landgoed, de mon-
daine badplaatsarchitectuur met witte

villa’s en veranda’s, het prachtige kasteel
of badhuis. Ook het bezoekerscentrum
van nationaal park Königsstuhl, het
‘Naturerbe Zentrum Rügen’ in Prora en de
avontuurlijke wandelroutes in het idyllische
westen van het eiland zijn zeker een
bezoekje waard. De schilderachtige weg
op de hoge oever tussen Lohme en
Sassnitz, langs de oude beukenbossen op
de grillige en steeds veranderende krijtrot-
sen aan de kust, staat op de 3e plaats in
de top 10 van wandelroutes in Duitsland.

Mail&Win 
Maak kans op een tegoedbon voor 3 overnachtingen in het 4****
Hotel Villa Salve in Binz. Dit door een familie gerund hotel en res-
taurant in de indrukwekkende Art Nouveau villa ligt direct aan
het witte zandstrand in de badplaats op het eiland Rügen. De
historische en luxueus gerenoveerd witte villa aan het strand van
Binz is voorzien van grote, sfeervolle kamers. 

Alle tweepersoons kamers en suites zijn ingericht met een ver-
scheidenheid van geselecteerde individuele stukken in verschil-
lende kleurencombinaties met hun eigen onderscheidende touch.
Culinair genieten, of in de brasserie Cafe, in de cocktailbar of op
mooie dagen op het prachtige terras - altijd met een oog op de
Baltische Zee. De chef-kok verwent gasten met eiland lekkernij-
en, seizoensgebonden specialiteiten en lichte Duitse gerechten.

Maak kans op een 
Wereldveroveraar

Klassieker nu 
verkrijgbaar 
in 40 kleuren
De rugzak Fjällräven Kånken verovert de
wereld. Mondiaal zijn er al meer dan drie
miljoen van verkocht. Waarom? Het is de
combinatie van vormgeving, functionaliteit,
duurzaamheid, en wellicht de bijzondere
geschiedenis. De rugzak heeft een robuus-
te uitstraling en een ultiem draagcomfort.
Dat is te danken aan de rijke ervaring van
het merk Fjällräven in zwerfsport en expe-
dities. Fjällräven Kånken (spreek uit ‘kon-
ken’) is gemaakt van Vinylon F: een water-
afstotend, licht en duurzaam materiaal.
Sinds kort is de rugzak verkrijgbaar in 40
kleuren en daardoor goed te combineren
met elke outfit. Dat maakt opgeteld waar-
om zoveel mensen de wereld willen ver-
overen met deze kleurrijke rugzak.

Voor meer informatie Rügen: www.ruegen.de en 
www.wirsindinsel.de Hotel Villa Salve in Binz: www.salve-binz.de
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Het andere gezicht van Ibiza
Al jaren staat dit eiland op mijn lijstje van must see bestemmingen: Ibiza! Niet vanwege de

hippe jetset feestjes, maar vanwege de magische verhalen die er over dit eiland de ronde

gaan. Het zou een enorme spirituele aantrekkingskracht hebben, waardoor je voor altijd zou 

willen blijven. Tijd om deze mystieke vibe zelf te gaan ervaren. 

Tekst en foto's: Dees Dekker

Veel mensen zien Ibiza als hét party-eiland van de
Balearen en dat klopt ook. Maar naast de clubs,
internationale DJ’s en feestende, dronken Engelsen
heeft Ibiza ook een heel andere kant. Om dat te ont-
dekken, reis ik per huurauto richting het noordooste-
lijke deel van het eiland. Mijn plan deze vakantie:
ontspannen. Ik ben hierheen gekomen voor rust,
natuur, yoga, meditatie en natuurlijk voor de Spaanse
wijn. Dat lijkt aardig te gaan lukken. 

Vrije geesten en slaperige dorpen 
In het noorden vind je het authentieke Ibiza met tal
van ongerepte stranden, verlaten rotsbaaien en sla-
perige, witte dorpjes met oude boerderijen: de
finca’s. Er hangt hier een bohemién, hippie-achtige
sfeer. Ibiza of Eivissa zoals de Catalanen het noemen,
wordt al sinds eeuwen gezien als een bedevaart-
soord dat druk bezocht werd door pelgrims. In de
jaren zestig en zeventig werd het een mekka voor
muzikanten, hippies en kunstenaars. Ook nu trekt het
nog veel vrije geesten.

Ik verblijf op Camping La Playa, net buiten het dorp
Es Canar aan het strand van Cala Martina. Je kunt

hier je tentje opzetten maar er ook voor kiezen om
te slapen in een vooropgezette nomadentent, nostal-
gische caravan of houten bungalow. ‘s Ochtends
start ik de dag met yoga. Uitkijkend over de zee doe
ik mijn zonnegroeten en na afloop neem ik een ver-
koelende duik. Wat een fantastische plek is dit! De
geur van versgebakken steenovenpizza’s en live-

muziek trekt veel mensen naar deze camping 
’s avonds. En mocht je zin hebben in een reading,
massage of ademtherapie, er is hier genoeg aan-
bod voor een snelcursus verlichting.

Ongerepte strandjes 
Ibiza heeft ruim zestig verschillende stranden. Je
kunt hier gerust elke dag een ander verlaten
strand opzoeken. Een paar niet te missen stran-
den: het rustige Cala Llenya en het ruige Aguas
Blancas. En natuurlijk Benirras in het noordwesten
van het eiland, ongeveer tien minuten rijden vanaf
San Miguel en te bereiken via een lange slinger-
weg door de heuvels en valleien. 

In deze baai wordt elke zondagavond de onder-
gang van de zon gevierd. Jong en oud, toerist of
local, iedereen komt hier samen om onder het
genot van een drankje te luisteren naar de trom-
melmuziek, te dansen en een duik te nemen in
het heldere water. Nudisme is hier meer regel dan
uitzondering. Ach ja, waarom niet. We zijn tenslot-
te op Ibiza, het eiland van de vrijheid. Blote voe-
ten, bloemen in het haar, kralenkettingen en oude
Volkswagenbusjes: het lijkt alsof de tijd hier heeft
stilgestaan. De flower power hippies uit de jaren
zestig hebben plaatsgemaakt voor de moderne
hippies, maar de saamhorigheid is nog hetzelfde.

Er is hier zoveel te zien en te beleven. Hieronder
een aantal van mijn beste tips:  

Zien
De belangrijkste krachtplek is Es Vedrà. Er zijn
veel legendes te lezen over dit magische rotsei-
land, dat zo’n twee kilometer van de zuidwestkust
uit het blauwe water van de Middellandse zee
rijst. Vanaf de baai van Cala d’Hort heb je een
prachtig uitzicht. Ik voel mijn haren recht overeind
gaan. De aantrekkingskracht valt niet te ontken-
nen. Het eiland bestaat uit kalksteen met zo’n uit-
zonderlijk hoge concentratie mineralen en meta-
len, dat het voor een hoog magnetisch veld zorgt. 

Eten & Drinken
Ibiza’s best bewaarde geheim is inmiddels niet

meer zo geheim: biologisch restaurant La Paloma.
Zowel onder toeristen als locals erg populair. 
Je eet hier temidden van de sinaasappelbomen.
Overdag is de keuken Israelisch, ’s avonds Italiaans.
Gezellige familiesfeer, gelegen in het dorp Santa
Gertrudis. 

Doen
Hiken in het gebied rondom San Juan. Snuif de zui-
vere eilandlucht op in dit adembenemende land-
schap met eindeloze velden amandel- en sinaasap-
pelbomen. Wandelroutes zijn verkrijgbaar bij het
bezoekerscentrum. Bezoek hier ook de ambachtelijke
markt, deze is elke vrijdag op het dorpsplein. Ook
zeker een kijkje waard is de drukste (maar zeker
gezelligste) hippiemarkt van het eiland: Las Dalias in
San Carlos op zaterdag.

Wellness
Ontspanning en Ibiza gaan hand in hand. En nergens
kan dat beter dan bij Atzaró Spa. Hier waan je je
voor een dag in Bali. Geniet van het zwembad en de
sauna of luier de hele dag op een Balinees bedje. Je
kunt hier ook terecht voor yoga, massages en
gezichtsbehandelingen.  

Vervoer
Het eiland ligt op zo’n 2,5 uur vliegen van Schiphol.
Het openbaar vervoer rijdt hier erg onregelmatig. De
beste manier om je te vervoeren is dan ook per
gehuurde auto of scooter. 

Periode
De beste periode om dit eiland te bezoeken is net
buiten het hoogseizoen: in het voorjaar in mei en
juni of in het najaar vanaf begin september.
Temperaturen zijn dan heel aangenaam én het is er
lekker rustig. 

Na een lange week op dit eiland ben ik overtuigd. Er
hangt een bijzondere energie hier. De natuur is over-
weldigend en het water is zo helder. Deze kant van
Ibiza heeft echt mijn hart gestolen. In plaats van brak
van het feestgedruis ga ik uitgerust en opgeladen
weer terug naar Nederland. Ik snap ze wel, die hip-
pies die nooit meer weg wilden.
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Wijn (en wandelen) aan de Rijn
Achteloos een flesje opentrek-

ken, is er na een bezoek aan een

biologische wijnmaker niet meer

bij. Dan weet je hoeveel werk en

liefde er in zo'n fles bio-wijn zit.

En ook wat er gelukkig allemaal

niet in zit. Op bezoek bij Carolin

en Erik van Wijngoed Riffel.

Tekst Sonja van den Heuvel 
Fotografie Henry Petersen

Het is 5.00 uur 's ochtends in het Duitse plaatsje
Bingen, in het noordwesten van Rheinhessen. Carolin
en Erik staan naast hun bed, klaar voor een nieuwe
dag van druiven oogsten en persen. Gisteravond was
het 24.00 uur voor ze klaar waren. Die dag hebben
ze samen met Eriks vader van ruim zeventig en de
hulp van vier Roemeense werknemers de Riesling-
druiven met de hand geplukt en ontdaan van takjes
en bladeren. Daarna heeft Erik de druiven nog
machinaal gekneusd, zodat het sap vrijkwam. Deze
massa van sap en schillen staat nu 24 uur in een
groot vat zodat de schillen hun smaak aan het vocht
kunnen afgeven. Carolin: "Toen Erik en ik in 2003 het
wijnhuis overnamen van Eriks ouders, zei Eriks groot-
moeder al dat het contact tussen schil en sap heel
belangrijk was voor het aroma van de wijn. Toen luis-
terde Erik er nog niet naar; hij wilde alles wat nieuw
en trendy was uitproberen. Toch bleek die oude wijs-
heid waar. Vandaag de dag geven we de schillen en
het sap dus weer een etmaal rust, al gebruiken we
nu wel een machine voor het kneuzen van de drui-
ven." 

Steeds grover geschut
Zo hebben Erik en Carolin steeds gezocht naar wat
voor hen en hun druiven het beste werkt. Carolin: "In
2009 kwamen we tot de conclusie dat we niet langer
met allerlei giftige chemicaliën wilden werken. Onze
kinderen waren toen nog klein en het voelde
gewoon niet goed om zo'n negen keer per jaar met
bestrijdingsmiddelen de planten en de bodem te
behandelen. In de reguliere wijnbouw moet er
steeds naar grover geschut gegrepen worden omdat
ziektes en schimmels resistent worden voor de
gebruikte middelen. Naar onze mening kan dat niet
gezond zijn voor de makers van de wijn, iedereen
die rond de velden woont en uiteindelijk ook niet
voor degenen die de wijnen drinken." Carolin loopt
naar een perceel vol druivenranken aan de overkant

van de weg. "Zie je hoe de grond onder de ranken
droog en dor is, er groeit niets. Dat komt door de
pesticiden. Bij ons bloeien bloemen en kruiden
onder de ranken die zorgen voor een vochtige
bodem en een natuurlijk evenwicht waardoor schim-
mels en plagen minder kans hebben. Doen zich wel
problemen voor, dan grijpen we naar natuurlijke mid-
delen als bakpoeder en brandnetelthee, dat werkt
heel goed."

Klassen tussen de ranken
Een oogstmachine komt voorbij. Carolin: "Ook wij
maken gebruik van de plukmachine. We huren hem
dan een half uur in. In die tijd plukt de machine

het groeiproces verloopt en hoe wijn wordt gemaakt,
ook al wonen ze er middenin. Om die band wat aan
te halen heb ik afgelopen jaar de schoolklassen van
onze dochters uitgenodigd en ze meegenomen tus-
sen de wijnranken. Als ze me nu zien, zeggen ze nog:
'He, dat is de mevrouw van de druiven!'. Prachtig
vind ik dat."

dezelfde hoeveelheid druiven als twintig mensen met
de hand gedurende een hele dag plukken. Er zijn nu
ook nog maar weinig families in Bingen die van de
wijnbouw leven, terwijl vroeger alle mensen uit de
omgeving bij de oogst hielpen. Hierdoor is ook de
band die mensen van oudsher met de druiven had-
den verloren gegaan. Mensen weten niet meer hoe

Weekendje Wijn & Wandelen
De wijnvelden van Rheinhessen liggen in een prach-
tig gebied waar het super wandelen en fietsen is.
Ook de steden Wiesbaden, Mainz en Frankfurt zijn
leuk om te bezoeken. Perfecte ingrediënten voor een
groen weekend 'Wijn & Wandelen' zijn:
■ Slapen in het Atrium hotel. Vanuit dit hotel wandel

je zo de appel-, kersen- en wijngaarden in. In het
restaurant wordt gekookt met 70% regionale pro-
ducten. Groen gecertificeerd, zie www.atrium-
mainz.de

■ Bezoek Erik en Carolin van Weingut Riffel in
Bingen, met wijnproeverij, zie www.weingut-
riffel.de

■ Lunchen bij Weinzeit in der Vinothek, met uitzicht
op de Rijn. Maike en Steffen Bischop koken hier
met regionale, veelal biologische producten en
schenken wijnen uit de omgeving. Info: www.vino-
theek-bingen.de

Meer tips vind je op www.mainz-rheinhessen.nl.



Peak Drive en bezoeken we de pinguïns bij Simon’s 
Town. Daarnaast bezoeken we een township. Want 
Zuid-Afrika is prachtig, maar het leven is er voor 
veel mensen hard. De townshiptour laat zien hoe 
mensen ondanks de tegenslag toch proberen iets 
van hun leven te maken. 

Fairtrade wijn
Na Kaapstad rijden we naar de wijngebieden van 
Stellenbosch, een gezellige plaats, gelegen in een 
mooie, heuvelachtige omgeving. En die heuvels zijn 
bedekt met wijngaarden. Veel wijnhuizen bieden 
wijnproeverijen en daar maken we graag gebruik 
van. Een aanrader is een stop bij een fairtrade wijn-
producent. Zuid-Afrika is de grootste producent van 
fairtrade wijn ter wereld. Deze wijnhuizen betalen 
hun medewerkers eerlijke salarissen en bieden 
veilige werkomstandigheden. Ze groeien hun 
druiven op duurzame wijze, zonder pesticiden. 

Op safari
Via het plaatsje Oudtshoorn, bekend vanwege 
de vele struisvogelboerderijen, rijden we naar de 
Oostkaap. Hier doen we waar we lang naar hebben 

Reizen door Zuid-Afrika is reizen door de meest spectaculaire landschappen. Grillige  

kusten, savannes met wilde dieren, hoge bergen: elke dag stappen we met torenhoge 

verwachtingen onze huurauto in. En elke dag weet Zuid-Afrika die weer waar te maken.  

Het mooie is bovendien dat je het land ook verantwoord kunt ontdekken, want  

Zuid-Afrika heeft duurzaam toe-

risme hoog in het vaandel staan. 

Er zijn weinig steden met zo’n prachtige ligging als 
Kaapstad. Onze eerste indruk van Zuid-Afrika is dan 
ook meteen overweldigend. We kijken uit over een 
wolkeloze Tafelberg en genieten van de onder-
gaande zon. Een mooie start van een rondreis langs 
de West- en Oostkaap, samengesteld in overleg 
met een organisatie die toeristische producten 
ontwikkelt in onbekendere gebieden. Dat gebeurt 
in samenwerking met de lokale bevolking, zodat zij 
ook van het toerisme kunnen profiteren. 

Pinguïns op het strand
Kaapstad heeft veel te bieden, met de Tafelberg, 
de wijk Bo-Kaap en haar stranden. Daarnaast ben 
je met je huurauto snel in Nationaal Park Kaap de 
Goede Hoop. Onderweg komen we langs leuke 
kustdorpjes, rijden we de prachtige Chapman’s 

uitgekeken: we gaan op zoek naar de Big Five! We 
verblijven in een prachtig privé-reservaat en wennen 
aan het vroege opstaan. Want ’s ochtends vroeg 
heb je de meeste kans om dieren te zien. Tijdens 
onze game drives hebben we enorm veel geluk. We 
staren ademloos naar twee vechtende olifanten, 
zien hoe een jonge luipaard een zenuwachtige 
impala besluipt en wachten geduldig tot een 
enorme kudde buffels van de weg af is. Op het 
laatste moment zien we zelfs nog twee neushoorns 
en drie jonge leeuwen. Missie geslaagd! 

Walvissen spotten
Na onze safari’s rijden we naar De Hoop Nature 
Reserve. Hier worden we onverwachts vogelfanaten 
en wandelen we eindeloos langs de grillige kustlijn. 
Onze laatste bestemming voordat we terugrijden 
naar Kaapstad, is Hermanus. Dit dorp is bekend om 
de walvissen, die je hier van juli tot en met novem-
ber kunt zien. Ook wij spotten twee walvissen, die 
met hun staart geheven de diepte weer induiken. 
Als afsluiting maken we een paardrijdtocht door de 
prachtige omgeving. Nog even genieten van de 
schoonheid van Zuid-Afrika.

Duurzaam toerisme in Zuid-Afrika
Wil je graag verantwoord reizen in Zuid-Afrika? 
Maak dan gebruik van organisaties en hotels met 
een Fair Trade Tourism-certificaat. Fair Trade 
Tourism (FTT) is een non-profitorganisatie die ver-
antwoord toerisme in zuidelijk Afrika promoot. FTT 
wil onder andere zorgen dat de lokale bevolking kan 
profiteren van het toerisme. 
Organisaties en hotels met het FTT- certificaat 
werken op een eerlijke en duurzame manier. Maak 
je gebruik van deze partijen, dan weet je zeker dat 
je bijdraagt aan de lokale economie.

Verantwoord slapen 
Tijdens onze reis slapen we in verschillende hotels 
met een FTT-certificaat. Eén van de meest bijzon-
dere is Antrim Villa in Kaapstad. Dit 17e-eeuwse 
Victoriaanse landhuis is verbouwd tot een prachtig 
guesthouse, met hoge plafonds, lichte kamers en de 
oorspronkelijke houten vloeren. Het is duidelijk dat 
de eigenaren een goed oog voor design hebben. 
De stijl is strak en smaakvol, met Afrikaanse 
accenten, warme aardetinten en natuurlijke 
materialen als sisal en bamboe. Antrim Villa ligt tien 

minuten van de stranden van Camps Bay en Clifton 
af, maar heeft ook een eigen zoutwaterzwembad. 
De sfeer van Antrim Villa is zo relaxed, dat we er 
eigenlijk niet meer weg willen. 
Voor meer informatie: www.antrimvilla.com. 

Zo reis je in Zuid-Afrika
Wil je ook reizen door Zuid-Afrika? Bekijk dan het 
aanbod van Better Places. Dit platform verbindt 
reizigers rechtstreeks met een lokale reisprofession-
als. In overleg met een lokale Zuid-
Afrikaanse 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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Tekst en foto’s: Karlijn Meulman
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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 hiernaast.

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: 

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

Een leuk illustratieboek
voor de kleintjes
Diep onder de grond leeft Kleine
Muis. Ze woont daar heel geluk-
kig en tevreden. Ze vult haar
dagen met lezen, schrijven en het
huishouden. Toch is er maar één
ding dat Kleine Muis het allerlief-
ste doet. Dat is knutselen. Op een
dag besluit zij iets bijzonders te
maken. Iets dat niet alleen voor
haarzelf is, maar zo mooi dat ze
het aan iedereen wil uitdelen.
Helaas reageert niet iedereen
even enthousiast op haar cadeau.
Zal het Kleine Muis toch lukken
om iedereen blij te maken?

Tekst & Illustraties: 
Nadine Witteman
Illustratiebewerking & 
vormgeving: Diana Hoeben
Druk: Gianotten Printed Media
ISBN/EAN: 978-90-6663-059-8
Uitgever: De Boekenfabriek
Bredaseweg 61, 5038 NA Tilburg
www.deboekenfabriek.nl
Bestellingen: info@pankaja.nl

E-mail je naam en verzendgegevens naar

muis@debeterewereld.nl, en maak kans op

één van de vijf exemplaren.
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EEN WIJN MET
EEN VERHAAL

De Betere Wijn
een glas goed gevoel
Voor meer informatie: www.debeterewijn.nl          
      Verkrijgbaar bij EkoPlaza


