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VOORWOORD

Op zoek naar de
juiste
advertentiemogelijkheid?

Mode - wie houdt er niet van?
De meesten van ons hebben een sterke voorkeur
voor een bepaalde kledingstijl. Die verschillen zijn
leuk en maken het straatbeeld afwisselend. Natuurlijk
zoek je kleding uit omdat je het mooi vindt en het bij
je persoonlijkheid past, maar waar we vaak minder
bij stilstaan is hoe deze kleding wordt gemaakt, door
wie en onder welke omstandigheden. Nu wordt de
keten steeds transparanter en vragen steeds meer
consumenten naar eerlijk geproduceerde kleding.

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.

Dat het aanbod van fair fashion toeneemt, zie je ook
op de jaarlijkse modevakbeurs "de Modefabriek".
Het paviljoen "MINT", waar veel merken zich presenteren, groeit iedere editie met nieuwe merken en
producten.

Wilt u hiervan gebruik maken of het een keer proberen?
E-mail dan uw regeladvertentie naar
sales@debeterewereld.nl of telefonisch: 020 5285093.

De recente aandacht op televisie voor misstanden in
de industrie hebben mensen wakker gemaakt, ook
producenten. Merken als Nudie, G-Star en Kuyichi
combineren transparantie met prachtige collecties
van organic materiaal die langer meegaan dan één
seizoen. Want zeg nou zelf: het is toch zonde om iets
na één seizoen niet meer te dragen?

bijzonder vakantiehuisje Zeeland:
de hemel op aarde:
www.cottageindewolken.nl
Leer werken met de Aquarius Angels®
op 29, 30 en 31 mei in Lisse
www.engelencoach.nl/AquariusAngelsHealing

Almar Fernhout

Ziek van gluten?
Je hoort het steeds vaker, ik eet glutenvrij. Veel mensen hebben
het idee dat glutenvrij eten beter voor hen is, maar wat als je nu
echt heel beroerd wordt van een kruimeltje brood met gluten…
waar loop je allemaal tegenaan?

De bekendheid van gluten overgevoeligheid
neemt de laatste jaren steeds meer toe, maar
wat is het nu precies? Wanneer er gluten overgevoeligheid, of te wel coeliakie, wordt
vastgesteld door de dokter staat je hele
wereld op zijn kop. Bij coeliakie raakt door het
eten van producten met gluten je darmslijmvlies beschadigd, de enige en zeer ingrijpende
oplossing is het volgen van een strikt glutenvrije dieet.
Gluten zitten in bepaalde graansoorten
zoals tarwe, spelt, rogge en gerst. Bijna alle

producten in de winkelschappen met koek,
sausjes, kant-en-klaar maaltijden, snoep, soep,
bewerkte vleeswaren en deegproducten zal je
voortaan moeten laten staan. Op alle
producten waar gluten in voorkomen moet het
vermeld worden op het etiket, dat maakt het
zoeken wel makkelijker, maar een zoektocht
blijft het! Gelukkig neemt de verkrijgbaarheid
van glutenvrije varianten steeds meer toe,
niet alleen in de supermarkten maar ook in
de biologische winkels en gespecialiseerde
webwinkels.
Wetgeving horeca
Vanwege de nieuwe wetgeving rondom het
vermelden van allergenen in de horeca zijn
restaurants verplicht om aan te geven in welke
gerechten gluten kunnen zitten. Dat wil niet
zeggen dat ze verplicht zijn glutenvrije
gerechten aan te bieden, maar bij veel
restaurants is hierdoor wel de kennis over
allergenen verhoogt en weten de koks wel of
ze een gerecht kunnen aanpassen. Het blijft
belangrijk om van te voren even te bellen als
je ergens wilt gaan eten, geef dan ook door
dat je coeliakie hebt, dan weten ze dat elke
kruimel een probleem kan geven.
Wat mis je zonder gluten?
Gluten zorgen voor elasticiteit en samenhang
bij het bakken van brood en koek. Als je dat
weglaat zonder de rest van het recept aan te

passen dan wordt het eindproduct niet
erg smakelijk, erg droog en korrelig. De
gespecialiseerde glutenvrije producenten
zijn daarom continu bezig met productverbetering om ervoor te zorgen dat je
het verschil niet merkt als je het eet. Ook
zijn er diverse websites waar veel lekkere
recepten staan, onder andere op
www.allergiekookboek.nl. Wanneer je
coeliakie hebt, is het ook aan te raden lid
te worden van de Coeliakie vereniging,
je ontvangt elk kwartaal hun tijdschrift en
de kosten voor het lidmaatschap worden
meestal vergoed door de zorgverzekeraar.

Tekst: Marloes Collins
Allergieplatform.nl

Een ontspannen, duurzame vakantieplek met

Een ontspannen, duurzame vakantieplek in de bossen met 
7SJKHFMFHFOWBLBOUJFCVOHBMPXTJOEFCPTTFOWMBLCJK0UUFSMP
18 vrij gelegen vakantiebungalows, kinderboerderij,
18 vrij gelegen vakantiebungalows, een bijzondere
TMFDIUTNFUFSWBOIFU/BUJPOBBM1BSL%F)PHF7FMVXF
speeltuin en biologische winkel.
kinderboerderij, speeltuin en biologische winkel.
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Inhoud
Yakso

Prescan

Een merk met prachtige en heerlijke
Oosterse producten die nog altijd in de
basis de rijke traditie van de oorspronkelijke Yakso boerderij in zich dragen.

Prescan® verricht daarom uitgebreid preventief
medische onderzoeken zónder dat een verwijzing nodig is van een huisarts.
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De Betere Keuken
We love cooking! Zeker in een wereld waarin voeding en gezondheid zo ontzettend belangrijk zijn
en je met een bewuste lifestyle respect toont
voor mens, dier en Aarde. De Betere Wereld introduceert haar versie van De Betere Keuken!
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‘Gezond en bewust leven is voor iedereen
‘Gezond
iedereen‘
en moet bereikbaar zijn voor iedereen‘
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Michelin-ster voor
bodemboer
Het is het internationale jaar van de bodem. Met de bijna niet te bevatten cijfers van verlies van 30
voetbalvelden per minuut aan vruchtbare grond door vooral erosie en overbemesting, dringt het besef
door dat we de bodem en alles wat daarin leeft moeten koesteren.
Ik sprak onlangs met biodynamisch teler Reggy Waleson, die vertelde dat hij 20 jaar geleden begon
te telen op een stuk grond dat door gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen was uitgeput. “Je
moest onkruid er met een aardappelschilmesje uitsnijden, zo hard was die bodem”, vertelt Reggy. Het
heeft hem 10 jaar gekost om die bodem weer echt tot leven te brengen. Nu -vertelde hij trots- kun je
onkruid met een penwortel van 20 cm er zo uit trekken. Door jarenlange liefdevolle verzorging met
biologische mest en groenbemesters heeft de bodem weer een mooie structuur gekregen. De opbrengsten via zijn biodynamische teeltmethode zijn vanaf het begin elk jaar beter geworden. De eerste
tien jaar waren nog verliesgevend en nu 20 jaar later gaat het nog steeds jaarlijks verder vooruit. ’Ik
word emotioneel als ik over mijn grond praat’, zegt Waleson. Dat klinkt misschien vreemd, de woorden
passie en emotie worden volop gebruikt bij ons voedsel, koks ontvangen Michelin sterren bij topprestaties, maar de basis voor lekker en gezond voedsel kan alleen voortkomen uit een gezonde
levende bodem. Reggy zal -als hij ooit stopt- de bodem vruchtbaarder gaan achterlaten voor zijn
opvolgers. Dat zou een erecode moeten worden. Waleson’s bedrijf is gekoppeld aan de Warmonderhof, een middelbare beroepsopleiding voor biodynamische landbouw in Dronten. Een meester in z’n
vak. Wie geeft hem de Michelin-ster?
Bert van Ruitenbeek, directeur van het keurmerk Demeter voor biodynamische landbouw en voeding
www.stichtingdemeter.nl

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor
producten van biodynamisch werkende
boeren. Demeter gaat verder dan biologisch. Zoals met het sluiten van kringlopen van mest en voer en met veel oog
voor dierenwelzijn. Bijvoorbeeld: 100%
biologisch veevoer, koeien worden
niet onthoornd, hanen bij de hennen,
ruime vruchtwisseling, melk wordt
niet gehomogeniseerd. Leven begint
met Demeter.

Wist je dat...
• ...biodynamisch werkende boeren en verwerkers al ruim 80 jaar zorgen voor een ruim assortiment hoogwaardige voedingsmiddelen?

• ...er maar liefst 35 productcategorieën zijn
waarin Demeter-producten beschikbaar zijn? Van
aardappelen, groente en fruit tot en met bloemen snijbloemen, en van babyvoeding en brood tot
en met vruchtensappen en wijn.

•   

    
de garantie geeft dat een boer of tuinder verder
gaat dan de Europese wetgeving voor biologische
landbouw (in Nederland bekend door het EKOkeurmerk en/of het EU-logo voor biologische
landbouw)?

• ...je op de website stichtingdemeter.nl alle
producten en merken vinden kunt?

• ...op stichtingdemeter.nl in ‘Agenda’ een prima

worden gesteld aan het uitsluiten van genetisch
gemanipuleerde organismen (GMO’s)?

overzicht staat van alle cursussen en events?
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• ...aan Demeter-bedrijven de hoogste eisen

Natuurvoeding
Leren over
aarde, voeding
en gezondheid
www.kraaybeekerhof.nl

Dit jaar, 2015, is uitgeroepen tot ‘Jaar van de bodem’

Fattoria La Vialla
Fattoria La Vialla is een familie- landbouwbedrijf
gelegen in Toscane in het gebied van de Chianti,
dichtbij Arezzo. Familie Lo Franco bebouwt het
land al vanaf 1978 volgens de biodynamische
methode; van de teelt tot aan het eindproduct.

Bekroond
Ze hebben zojuist een belangrijke prijs in ontvangst genomen op Mundus Vini Biofach:
Beste Bio-Producent Internationaal 2015 plus
19 medailles (12 gouden en 7 zilveren)!

Wijn, extravergine olijfolie, pecorinokaas, pasta,
       
worden gemaakt in de ambachtelijke werkplaatsen. Het terugzoeken van antieke recepten,
geavanceerde ontwikkelingsprojecten, milieuvriendelijke technologie en energiebesparing zijn
een wezenlijk deel van het constante werk en de
seizoensgebonden verwerking van de vruchten
van de bodem.

Door inzet en volharding
Deze erkenningen -en de vele andere belangrijke
internationale onderscheidingen- werden bereikt
door de inzet en ook volharding in de biologische
en biodynamische landbouw, die in ruil een steeds
meer ‘levende’ en gezonde grond schenkt.
Fattoria La Vialla levert haar producten direct bij
families thuis, zonder tussenkomst van derden.
www.lavialla.it
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Yakso is het merk voor de
biologische consument die graag geniet
van de lekkere, gezonde en gevarieerde
Aziatische keuken! Yakso heeft een complete range producten die het de biologische
consument mogelijk maakt om op een eenvoudige en betaalbare wijze een veelvoud
aan gezonde en smakelijke oosterse
gerechten thuis zelf klaar te maken.
Met Yakso haal je op een verantwoorde
wijze de Oriënt in huis!

De naam
Yakso is een Japanse naam. In het Japans kan een woord
bestaan uit meerdere betekenissen en/of symbolen. Zo
betekent Yakso: ‘heel je lichaam met eten’ en is het een
verzamelnaam voor medicinaal eten. Ook staat het voor
‘boer’ en zijn ‘duizend ambachten’, wat moet een boer allemaal weten en kunnen om boer te zijn. De wijze waarop de
boer met zijn gewassen of vee bezig is, bepaald in belangrijke mate de kwaliteit (in smaak en voedzaamheid) van zijn producten. Yakso is dus meer dan een verzameling lekkere producten. Het merk vertaald een duidelijke visie op voeding en gezondheid naar verassende en smakelijke Oosterse producten, waarbij duurzaamheid en respect voor je lichaam centraal staan.

Oorsprong
De producten van het merk Yakso
zijn het resultaat van een initiatief
ontstaan door een aantal gezinnen
die ruim 35 jaar geleden zijn begonnen op hun zelfvoorzienende ‘Yakso
boerderij’. Die groep pioniers bundelden hun kennis en gaven op een bevlogen wijze invulling aan de natuurvoeding
branche. Inmiddels is Yakso uitgegroeid tot
een merk met prachtige en heerlijke Oosterse
producten die nog altijd in de basis de rijke traditie
van de oorspronkelijke Yakso boerderij in zich dragen.

Lentetip van Maaike

Lente groene noodles
Het is lente! Voel jij ’t ook in je lijf? En is het
al lente op je bord?
Ook de lente proeven? Leer snel hoe je de lekkerste Glutenvrije Yakso Noodles maakt met dit
top recept.
Ingrediënten voor 8 personen:
2 pakken Yakso Noodles (1x variant witte rijst/
1x variant zwarte rijst)
■ Yakso kokosolie (geurend)
■ 2 tenen knoflook (geperst)
■ 1 bosje lenteui (gesnipperd)
■ Wokmix van peultjes, broccoli en paksoi
(gewassen en grof gesneden)
■ Courgette slierten
■ Walnoten (fijngehakt)
■ Glutenvrije miso
■ Sesamzaadjes (geroosterd)
■ 4 seizoenen peper
■ Yakso Tamari
■ Optioneel: kiemgroenten zoals erwtenscheuten
■

Bereidingswijze:
Leg de noodles 15 minuten in koud water.
Verwarm een flinke lepel kokosolie in een wok
met de knoflook en bosui. Roer je groene groentenmix er doorheen. Af en toe omscheppen en
afblussen met een scheut Tamari. Ondertussen
rooster je de walnootjes in een droge koeken-

pan. Zodra ze licht geroosterd ruiken roer je er
een grote lepel miso doorheen. Rustig blijven
omscheppen totdat de miso alle nootjes heeft
omhult.
Giet je noodles af en kook deze in 5 minuten
beetgaar in ruim kokend water. Ondertussen
maak je ‘spaghetti’ van courgette door de courgette grof te raspen. Maak hiervan op elk bord
een nestje met een paar flinke draaien peper er
overheen. Giet de noodles af en spoel ze af met
lauwwarm water. Direct besprenkelen met een
klein beetje kokosolie en schep je wokmix er
doorheen. Verdeel het over je borden in de nestjes en maak het af met frisse erwtenscheuten, de
geroosterde sesamzaadjes en een handje van je
eigengemaakte miso-walnootjes.
Tips
Hou je van meer? Het is ook super lekker met
een stukje gegrilde verse zalm met een beetje
extra Tamari en sesamzaadjes er overheen.
■ Is ‘gluten’ voor jou geen thema? Dan kun je
ook fijngesneden Seitan kort rullen in kokosolie met flink wat verse knoflook en peper er
doorheen.
■ Ook supergezond en lekker: garneren met een
beetje geroosterde nori snippers.
■

Extra:
Lees ook het ‘weetje’ over ‘gluten’ op
F/Bloeienleef

■

‘Gezonde Weetjes’
■

■

■

Yakso Noodles: Licht verteerbaar, supergezond en suiker-, vet- en glutenvrij!
Yakso Kokosolie: kokosolie bevat minder calorieën dan welke andere bron van vetten dan
ook. Daarbij is kokosolie van alle boter- en
oliesoorten het meest
stabiel bij hoge temperaturen (tot aan 77 graden Celsius). Bij het bakken en braden kun je
dus het beste gebruik
maken van kokosolie.
Yakso Tamari:
Fantastische zoutvervanger en een geweldige
aanvulling op je mineraal
huishouding!

Gezonde Weetjes – informatie groenten
Broccoli: Er is wetenschappelijk een top 10 van
groente vanuit de hele wereld vastgesteld op basis
van de aanwezigheid van vitamines en mineralen.
Broccoli staat daarin op nummer 1 en bekroont
hiermee de gezondheid van dit recept.

■

Maaike Middelweerd
werkt als voedingsdeskundige graag met de biologische producten van Yakso.
Met haar bedrijf Bloei en
Leef deelt ze haar passie
voor voeding, voor natuur,
voor bewegen, persoonlijke ontwikkeling en welzijn
graag met u!
Yakso en Bloei en Leef
delen niet alleen dezelfde
visie op voeding en
gezondheid, maar wat de
samenwerking nog unieker
maakt ,is dat Maaike de
dochter is van een van de
pioniers van de Yakso
boerderij en nu via Bloei
en Leef weer recepten
ontwikkeld en schrijft voor
Yakso.
Kijk voor meer informatie
op F/Bloeienleef.
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We love cooking! Zeker in een wereld waarin voeding en gezondheid zo
ontzettend belangrijk zijn en je met een bewuste lifestyle respect toont
voor mens, dier en Aarde. De Betere Wereld introduceert haar versie
van De Betere Keuken!

De Betere Keuken
Tekst:
Melanie de Leeuw, Erwin Polderman

groepen als Kromkommer hebben zelfs AH geïnspireerd tot het opnemen van ‘gekke groenten’
in hun schappen, dus neem ‘s een kijkje op hun
website voor tips, recepten en blogs.
De techniek helpt je ook hier een handje: speciale
$&%'&%$$&% $&%$%"#$&$&%$&% $#$
voeding tot wel drie keer langer goed!

Koken brengt ons ook nader tot elkaar, lekker
weg van het beeldscherm. Genietend van elkaar,
van gezond eten dat voedt en van (biologische)
wijnen, gebruikmakend van eigentijds comfort
'&%$$&%$&$#"'$!$ '&$%$$&%%
Ontwikkelingen
Innovaties zitten in milieuvriendelijkere ontwerpen, qua productie maar ook onderhoud: dat
betekent meer weggewerkte knoppen, en dus
goed en snel schoon te houden! We zien ook
meer ‘vet-opname’ door nieuwe technieken in
-geïntegreerde- afzuigkappen, zodat het niet
neerslaat op je tegels en kookgerei. Bespaart
je weer die dure milieu- en huidonvriendelijke
schoonmaakkrachtpatsers, niet?
Snelheid, veiligheid en vaak ook nog ‘s energiebesparend - het kan! Denk maar ‘s aan de nieuwe
"$&$#'$%&$#&$&%$&%$%$'$$%&$%
bij inductiekookplaten.
Veel ontwikkelingen ook als we kijken naar voeding. Biologisch en superfoods zijn booming, en
zelfs vergeten groenten krijgen aandacht in tvcommercials van reguliere supermarkten. Prima
hoor, het draagt bij aan bewustwording, aan een
hernieuwde relatie met voedsel en dus aan een
betere wereld.
Van boer tot bord & slowjuice
De voedselketen is in! We gaan steeds bewuster
om met voeding; wat werkt voor jouw lijf? Dat
is en blijft zeer persoonlijk en er zijn dus geen
kant-en-klare middelen voor. Inzicht in de oorsprong van je voedsel, in de verwerking en
ook de verpakking ervan, en er veel plezier uit
halen - daar zit heel wat wijsheid in.
Ook in slow juices en smoothies zit heel wat: de
meest fantastische kleuren en smaaksensaties

uit slowjuicer of blender zijn een gezonde zegen
voor velen. Facebook-pagina’s en Instagramaccounts staan er bol van! En da’s weer een
mooie gelegenheid om de kids erbij te betrekken: speel met vorm en kleur, maak er een klein
en soms een groter feestje van. Bijvoorbeeld
inclusief een bezoekje bij de boer.

De Betere Keuken, goed ingericht
En als we het er toch over hebben: hoe ouder
de koelkast, hoe hoger de energierekening. Een
koelkast met een energielabel A+ tot A+++
kan zo 200 tot 400 kWh per jaar besparen. Ook
de vaatwasmachine, de oven en de eventuele
vriezer hebben energielabels. Tel uit je winst.
Voor de werkbladen gaan wij toch voor gebruik
van duurzamere, natuurlijke materialen. Deze
zijn vaak tijdloos, gaan lang mee en voegen
veel sfeer toe. Bijvoorbeeld bamboe. Let er wel
op dat de bamboe bij een biologische teler uit

Betere hand- en theedoeken, pannenlappen,
onderzetters, etcetera..., het kan van biologisch
katoen, bamboe en/of fair trade. Van webshops
en Wereldwinkels tot hippe conceptstores, er
is zo heel veel moois en goeds voor je betere
keuken verkrijgbaar!
In De Betere Keuken maken we natuurlijk gebruik van écht groene stroom - kies voor eigen
zonnepanelen, investeer in windenergie en/of
sluit je aan bij VandeBron.nl
Bijna klaar is Kees
Tja, en wat vuil wordt, moet ook weer schoon.
Gelukkig zijn er al heel wat producten verkrijgbaar waarmee je milieu- en huidvriendelijk kunt
schoonmaken en wassen. Ook de luchtkwaliteit
verbetert hierdoor, en dat merk je! Wist je dat er
ook planten zijn die de lucht zuiveren van allerlei
nare stofjes?
Enjoy & Do Good
Geef toe, kokkerellen in een duurzame(re) keuken geeft zoveel meer plezier en smaak, en
maakt je huid, het leven en de wereld zoveel
mooier... De Betere Keuken is de toekomst, en
de toekomst is nu!

Glas altijd halfvol
Een glas lauw water voor of bij de maaltijd haal
$%"$ &%'%$%#& %' #$#%"$$#%
Wil je er een glas wijn naast, neem dan een
biologische wijn. Bijvoorbeeld onze De Betere
Wijn, ook geschikt voor veganisten. En van elke
$# $%$%"%$$&%$#"%&#%' '&"% %
 $%$$'&" %%' %'&%'&$% #% $%$ %
van bijen. Lekkerder dan dit wordt het bijna niet.

www.klimaatplein.nl
www.milieucentraal.nl
www.kromkommer.com
www.damnfoodwaste.nl
www.lekkernaardeboer.nl
www.debeterewijn.nl
www.vandebron.nl

Voedselverspilling verleden tijd
Groenten, fruit, zuivel, deegwaren en vlees. Sta
er ‘s bij stil hoeveel arbeid, energie, transport en
geld je weggooit samen met alle restjes voedsel.
Zonde en zeer zeker onnodig! Consumenten-

PS: in onze Design-Special nog veel meer voor
De Betere Keuken! http://bit.ly/Design-Special
Nederland komt, dus zonder vervuilend trans#% &'%'%$&% % $%%%$$&%''$!
vriendelijkere wijze wordt verwerkt. Gewoon
ernaar vragen...
Wie met liefde voedsel bereidt dat voedt, in
plaats van vult, weet dat goed gereedschap het
halve werk is. Je messen zijn vlijmscherp, en je
$%'%$%&&$&%%$'$$% '$'$&%%
gebruik en onderhoud. Sommigen zijn CO2neutraal geproduceerd en/of zijn zelfs voorzien
van een laagje bijenwas of een anti-aanbaklaag
zónder het giftige PFOA (dat wél in pannen met
$$&%$&!"%'%&$#%"$#$'%'% &%# %
of van bamboe, zoals je snijplank.

BIOLOGISCHE KOKOSOLIE

Keeping it pure and simple!
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat hoog in het vaandel van Witsenburg Natural Products.
We ondersteunen bijzondere sociale projecten met betekenis voor mensen in nood. Kijk op www.witsenburg.net voor meer informatie
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Column Jennifer de Jong

Hallo lente, hallo umi quinoa salade
Heerlijk om te voelen wat de eerste lentestralen met je doet. Ik ben gelijk goed gemutst
en probeer optimaal van de zon te genieten.
De terrasjes worden weer uitgestald en de vraag
naar salades en wijn schiet omhoog. En dat
betekent voor mij het goede leven, eruit halen
wat erin zit. Ook al waait op het moment van
schrijven nog wat stevig, ik zet mezelf goed
klem tussen de stoel en de terrastafel en
neem een mogelijk verkoudheidje voor lief. Ja

Jennifer

hallo, er is eindelijk weer zon en dat staat bij mij
synoniem aan gezelligheid. Tip: vergeet je niet in
te smeren met een natuurlijke zonnebrandcrème
op basis van huidbeschermende bestanddelen uit
de natuur, zonder parabenen en onnodige chemische toevoegingen. Want ook al laat de zon zich
op dit moment nog maar kort zien, een goede verzorging werkt preventief. Ik zorg er wel voor dat je
met onderstaand recept de plank niet misslaat qua
inwendige verzorging.

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

Quinoa salade met halloumi
Voor 1 persoon heb ik 1 kopje quinoa en 2,5 deel water gebruikt en 1 groentebouillonblokje zonder gist.
Benodigdheden appeltaart
1 rode paprika, in stukken
■ 1 aubergine in plakjes van 1 cm, daarna halveren
■ 1 courgette ook in plakjes van 1 cm, daarna halveren
■ 1 tl Italiaanse kruiden
■ 1 tl extra vierge olijfolie
■ 150 g Halloumi
■ 1 el verse koriander
■ 1 el zwarte gesneden olijven
■ rucola, klein handje
■ rode uienringen, een beetje en gehalveerd
■ peper en zout op smaak
■

Bereid de quinoa voor zoals op de verpakking staat,
doe het bouillonblokje in het water. Laat dit vervolgens afkoelen. Gril de gesneden groenten met de
Italiaanse kruiden, peper, zout en wat olijfolie. Snijd
de halloumi in plakjes en gril deze tot het een beetje een krokant laagje heeft en snijd deze vervolgens
in blokjes van 1 cm. Meng dit met de resterende
ingrediënten. En het allerbelangrijkst, roep nu
iemand die je een lekker drankje kan inschenken. Zo
heb je zelf de lente in huis gehaald.
Op je gezondheid!

Een bijdrage tot een meer bewuste lifestyle:

De fair trade oliën van BIO PLANÈTE
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Al 30 jaar is de ecologisch verantwoord werkende olie-molen van het Franse bedrijf begaan met
de natuur en maatschappij. Een kijkje achter de
schermen...
De dialoog met haar klanten, transparantie en zorg
voor het welzijn en de arbeidsomstandigheden van
haar personeel staan dan ook sinds de start hoog in
het bekende vaandel. BIO PLANÈTE is er trots op jou
mee te nemen in de wereld van fair trade, en naar
een specifiek project in het bijzonder:
Biologische avocado olie
Kleine, biologisch werkende producenten uit Kenia
oogsten topkwaliteit bio avocado olie voor BIO PLANÈTE en zijn daardoor veel beter af: vastgestelde
afnames, hogere prijzen en loyaliteits-bonussen zorgen voor stabiliteit in het inkomen van de Keniaanse
boeren en hun families, zo'n 1300 bij elkaar op dit
moment.

Dit fair trade project is in al haar facetten nu in een
korte film te zien. Bekijk de film op de site:
www.bioplanete.com/Kenyan-avocado-oil

Fair trade en goede smaak gaan goed
samen! Win een BIO PLANÈTEgeschenkenpakket met fair trade-oliën van
avocado, pinda, geroosterde sesam
zaadjes en argan, en overtuig jezelf!
E-mail je gegevens en motivatie naar
bioplanete@debeterewereld.nl en dan
maak je kans op zo'n geschenkenpakket!
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Risotto van Calasparra en rode bietjes

Confivia fruit spread

De jam die gelukkig geen
jam heten mag
Confivia fruit spreads worden gemaakt van 90%
fruit. Er zit zó weinig suiker in dat het zelfs geen
jam mag heten.

■
■

4 personen
45/120 minuten

Ingrediënten:
200 gram GreenAge Calasparra, 200 gram rode bieten (rauw of gekookt), scheut olijfolie,
2 gesnipperde sjalotten, 1 fijngehakte knoflookteen,
1 dl droge witte wijn, ¾ tot 1 liter bouillon, peper en
zout, de blaadjes van 4 takjes verse tijm, fijn
geraspte schil + sap van 1 citroen, extra vergine olijfolie, 45 gram geraspte oude geitenkaas.
Bereiding:
Als je rauwe bieten gebruikt: wrijf deze in met wat
milde olijfolie. Bestrooi ze met zout en rooster ze 75
minuten in een oven van 175 graden. Laat ze afkoelen, schil ze en snijd ze in kleine blokjes van ca. 1 x 1
cm. Als je gekookte bieten gebruikt: schil ze en snijd
ze in kleine blokjes van ca. 1 x 1 cm. Verwarm de
bouillon, verhit intussen een scheut olijfolie in een
pan met dikke bodem. Fruit hierin sjalot, knoflook en
de helft van de tijm enkele minuten (niet bruin laten
worden). Voeg de rijst toe en fruit zachtjes 2 minuten
mee. Blus met de droge witte wijn, roer tot de wijn
bijna verdampt is. Voeg daarna een soeplepel bouil-

lon toe, roer af en toe en wacht tot de bouillon bijna
verdampt is. Voeg de volgende soeplepel bouillon
toe en ga zo door tot de rijst bijna gaar is (dit duurt
ongeveer 20 minuten voor witte Calasparra en 35
minuten voor volkoren Calasparra). Doe de bietenblokjes en citroenrasp erbij, warm even goed door.
Breng op smaak met peper en zout. Schep een flinke
lepel risotto op borden, besprenkel met olijfolie en
citroensap, bestrooi met wat versgemalen peper.
Verdeel de geraspte oude geitenkaas erover en tot
slot de rest van de tijm. Serveer direct.
Het Calasparra rijstkorreltje kan maar liefst 4 tot 5 keer
zijn gewicht aan vocht opnemen. Dit maakt Calasparra
niet alleen tot de perfecte rijst voor risotto, maar voor
alle rijstgerechten waarin je rijst op dezelfde manier
verwerkt, dus ook voor authentieke paella en pilavgerechten. GreenAge is het enige Nederlandse merk dat
deze rijst rechtstreeks importeert en onder eigen label
op de markt brengt in Nederland.

Gewone jam bestaat voor ongeveer de helft uit fruit
en de helft uit suiker. Hierdoor proef je vaak alleen
maar zoetigheid in plaats van fruit. Het is dan ook
tijd voor een gezonder en meer natuurlijk alternatief
voor jam.

kast bewaren. Verkrijgbaar bij diverse supermarkten,
delicatesse winkels en online via www.confivia.nl.

Deze fruit spreads van Confivia worden gemaakt van
fruit van Nederlandse bodem. Alle ingrediënten zijn
100% natuurlijk. Het bevat geen concentraten, stabilisatoren en conserveringsmiddelen en dat proef je:
de heerlijke smaak van vers geplukt fruit!
Confivia fruit spreads zijn heerlijk op brood, door de
yoghurt of bij kaas. Momenteel kun je kiezen uit vier
verschillende smaken: Kers&Appel, Aardbei, Perzik
en Framboos&Aardbei. Door het beperkte gebruik
van suiker moet je het potje na openen in de koel-

Eerst proberen? Mail je gegevens naar
confivia@debeterewereld.nl en dan maak je
kans op een set van heerlijke vier smaken!

Dit recept wordt met je gedeeld door Natudis,
Groothandel van de natuur met zo'n 6.500 producten, biologisch, biologisch-dynamisch, reform en
merken als Ekoland, LunaTerra en eigen merk.

k!
Het werkt zó natuurlij

Malsovit,

het vezelrijkste muesli ontbijt!

Volgens recente studies zijn voedingsvezels nog veel belangrijker voor uw gezondheid
en afweersysteem dan eerder bekend was. Èn Malsovit VezelMuesli bevat géén toegevoegde suiker
of zout. Voel je daarom gezond en ﬁt met heerlijke Malsovit VezelMuesli.
• Het hoge vezelgehalte van 18 gram per 100 gram bevordert de stoelgang en
zorgt voor een geleidelijke afgifte van glucose aan het bloed en is daarom
bijzonder geschikt voor diabetici. Bovendien wordt u minder snel hongerig.
• Malsovit VezelMuesli bevat géén geur-, kleur- of smaakstoffen en helpt bij het
verlagen van het cholesterolgehalte.
• Een maaltijd met milde magere yoghurt bevat ca 220 Kcal. en kost niet meer
dan 60 cent.
Bestel Malsovit via de website: www.malsovit.nl
U kunt nu ook telefonisch bestellen: 06-427 520 52

‘Sinds kort ook
verkrijgbaar bij uw drogist’
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Het ((perfecte)
perfecte) ggezonde
ezonde alternatief
frisdrank
vvoor
oor fr
isdrank

SodaStr
SodaStream:
eam: maakt w
water
ater
dr
drinken
inken leuk!

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

Voor
o water is er
e steeds meer aandacht. Water is de
beste dorstlesser zonder calorieën. Nu steeds meer
mensen kampen met overgewicht en het steeds
duidelijker wordt dat veel frisdrank hier aan bijdraagt,
neemt de belangstelling voor water (als drank) alleen
maar toe. Maar alleen water kan soms saai zijn. Een
bruisende variant met bubbels en indien gewenst
een smaakje, is een welkome aanvulling. SodaStream
heeft een machine ontwikkeld waarmee je zelf kraanwater kan omtoveren in een bruisende variant.
SodaStream is actief in 46 landen. Nu is Nederland
aan beurt. In de pop-up water bar in Amstelveen
spraken wij met Bart Hullebroeck, marketing manager
Benelux.
Waarom
Waarom SodaStr
SodaStream?
eam?
#"!    "  "  
blikjes gemaakt. Het grootste deel van deze
verspilling is het gevolg van de keuze van
individuele consumenten en hun gezin.
SodaStream heeft als missie deze verspilling weg
te werken door een systeem aan te bieden
waarmee thuis koolzuur aan het leidingwater
toegevoegd wordt en dat een duurzaam
"       
blikken. Wie SodaStream gebruikt, levert een
positieve bijdrage tot de vermindering van de
CO2-voetafdruk.
Wat
Wat wil Sodastr
Sodastream
eam met de Pop-up waterbar in
Amstelveen bereiken?
bereiken?
2 liter water drinken per dag is algemeen bekend,
maar de meeste mensen lukt dit niet.
SodaStream wil de mensen laten ontdekken hoe
heerlijk Nederlands kraanwater met SodaStream
bubbels smaakt. SodaStream draagt op deze
manier bij aan een heuse ‘water drink-ervaring’,
waardoor het drinken van de vereiste 2 liter per
dag een stuk gemakkelijker én leuker wordt
gemaakt.
SodaStream wil samen met Join the Pipe een ware
‘drinkwater-revolutie’ teweeg brengen waardoor
het drinken van kraanwater vanzelfsprekend,
makkelijk én leuker wordt gemaakt. Veel water
drinken draagt bij aan een gezonde levensstijl en
kan helpen bij gewichtsverlies, een gezond hart,
veel energie, een mooie huid en het reinigen van
het lichaam. Bovendien bevatten alle SodaStream
smaken minder calorieën en natuurlijke
ingrediënten. Kortom met SodaStream wordt
water drinken leuk!
Hoe maak je je eigen frisdrank?
Met SodaStream maak je eenvoudig je eigen fruit,

light, mix of klassieke frisdrank zonder daarbij
  "!   "" "  
    !"   " 
de krachtige CO2- cilinder en kies een siroop naar
keuze. Met een simpele drukbeweging geniet je
binnen enkele seconden van een zelfgemaakte
frisdrank!
Welke
Welke smaken kan ik toevoegen aan mijn soda?
Met een assortiment van meer dan 100 soda
siropen is SodaStream een gezond alternatief voor
!      ! 
namelijk geen hoge suikergehaltes en kunstmatige
zoetmakers.
De nieuwe Stevia collectie is bovendien volledig
natuurlijk en totaal suikervrij. Dankzij de ‘alles
 "   !  
consument voor elke gewenste smaak en elk
gewenst koolzuurgehalte de volledige controle in
handen.
modellen heeft SodaStream?
SodaStream?
Welke
W
elke modellen
SodaStream focust op vier modellen: Crystal,
Revolution, Play en Source. SodaStream Source
werd gekozen tot “Product van het jaar 2014”.
SodaStream Play en Source zijn ontworpen door
Yves
v Béhar
Bé . Béhar werd door TIME Magazine
verkozen tot één van ’s werelds beste stijl- en
design visionairs en wordt algemeen erkend als
een globale voortrekker en vernieuwer op het
vlak van duurzaam design.
Waar
W
aar
a zijn
zij de SodaStr
SodaStreams
eams verkrijgbaar?
SodaStream producten zijn wereldwijd
verkrijgbaar in meer dan 50.000 winkels in 46
landen. In Nederland is SodaStream verkrijgbaar
bij o.a. Mediamarkt en Expert. Voor meer
verkooppunten kijk dan op www.sodastream
www.sodastream .nl.

SodaStr
SodaStream
eam vervaar
vervaardigt
digt systemen om
koolzuur aan kraanwater toe te voegen,
waarmee de consument gemakkelijk van
leidingwater koolzuurhoudende soft drinks
en bruisend water kan maken. De
pr
producten
oducten zijn milieuvriendelijk, betaalbaar
betaalbaar,,
uitstekend voor de gezondheid en het




  
 
 
 
 


 


SodaStream
SodaStr
eam wil de consu
consument
ment een gezond
en eenvoudig alternatief aanbieden voor de
rreguliere
eguliere frisdranken, vrij van kunstmatige
toevoegingen.”

Redenen om SodaStream
SodaStream aan te schaffen
schaffen:

• Stijlvol design “Product van het jaar 2014”
• Positieve bijdrage tot de vermindering van de
CO2-voetafdruk

• Perfecte aanvulling in de keuken voor het hele
gezin

• In een handomdraai heerlijke zelfgemaakte
frisdranken en cocktails
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Bio-logisch!
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!
           
nieuw gerecht uit het culinaire magazine Smaakmakend, of ga
zelf een keer aan de slag bij een biologisch bedrijf.

Column

Bio wordt
booming
in 2015
Biologisch groeit in ons land. In vijf jaar tijd zijn
we met z’n allen twee keer zo veel biologisch
gaan kopen, nu voor ruim een miljard euro
per jaar. Afgelopen jaar verliep vrij rustig, de
verwachting is dat 2015 op veel gebieden een
nieuwe stroomversnelling inluidt. Een prognose van Bionext:
Méér vers en onbewerkt
De trend van lekker en gezond eten zet door.
Een groeiende groep mensen is op zoek naar
verse, onbewerkte producten. Oftewel minder
zout, suiker en vet, maar volwaardige producten die van nature gezond zijn. Geproduceerd
zonder pesticiden en kunstmest. Biologisch staat
centraal in deze trend: zo natuurlijk mogelijke
voedselproductie, zonder landbouwgif en allerlei
onnatuurlijke toevoegingen. En dat is wat steeds
meer mensen op hun bord willen hebben.
Natuurlijk duurzaam
Of het nu biologisch, fair trade of Beter Leven
is, de consument hecht steeds meer belang aan
duurzame productie. De explosie aan namaakkwaliteitsmerkjes bewijst het succes van de
echte duurzaamheidskeurmerken, al zien veel
consumenten door de bomen het bos niet meer.
Als de circa 10 echte keurmerken door de
overheid erkend en gecommuniceerd worden,
zal de duurzaamheidsgroei versneld toenemen.
Hier gaat een stevig gevecht plaatsvinden tussen de zogenaamd ‘duurzame’ marketingmerken
en de echte duurzaamheidskeurmerken, zoals
biologisch.
Biologisch 3.0 en EKO
Biologische boeren, producenten, winkels en
restaurants ontwikkelen continu verder in duurzaamheid. Bio is de kampioen van de duurzame
meerkamp en wil dat blijven, met nog meer
natuur & biodiversiteit, dierenwelzijn, transparantie en sociale aspecten. Biologische ondernemers die hier werk van maken, herken je aan
het nationale EKO-merk.
Meer transparantie
In 2015 zullen nieuwe stappen in transparantie
gezet worden. Apps als Question-mark geven
informatie over dierenwelzijns- en milieuaspec-

Geen tempeh,
wel lupeh
Bavo van den Idsert, directeur Bionext

ten, duurzaamheid, voedingswaarden etc.
Deze middelen helpen bij de keuze voor echt
duurzame en gezonde producten.
Dubbele groeicijfers
Albert Heijn wil eind 2015 maar liefst 1.500
verschillende bioproducten aanbieden. Jumbo
komt dit voorjaar ook met zijn eigen bio merk.
Ook andere retailers gaan uitbreiden met bio
en er komen nieuwe bio winkelformules. Dit
alles gaat achterblijvende A-merken stimuleren
om óók met bio te starten.
Kortom, bio gaat boomen in 2015!
Bavo van den Idsert, directeur Bionext

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

de Traay Bee
natural cosmetics

Lupine is een voedzame en gezonde bron van
eiwitten. Lupinen behoren tot de familie van
de peulvruchten en zijn dus verwant met onze
bonen. Hun zaden zijn rijk aan eiwitten en
natuurlijke voedingsvezels.

Al sinds 1977 verwerken ze bij de Traay met
de grootste zorg honing. Een natuurlijk en
wonderbaarlijk product. Niet alleen lekker en
goed om te eten. Honing bevat ook verzorgende eigenschappen die goed zijn voor huid
en haar. Zodoende werd Bee natural in 1993
geïntroduceerd. Destijds nog onder de naam
de Traay.

Ook voor de planeet is deze lupine interessant:
lupine heeft een kleine CO2 voetafdruk. We
kunnen de lupine bonen best zelf eten in plaats
van die aan de dieren te voeren en daarna het
dierenvlees te eten.
Vandaar, nieuw in het Hobbit assortiment:

Aankomende tijd gaat er van alles veranderen:
• Ze hebben de naam iets veranderd in
Bee natural cosmetics.
• Ze hebben de verpakkingen en uitstraling
vernieuwd zodat de herkomst direct duidelijk is.
Het logo is een verwijzing naar de honing. De
groene, frisse verpakking is een verwijzing naar
de natuur.
• Er is gekeken naar het gebruiksgemak en
hygiëne: vanaf nu zitten de body scrubs en
butters in een tube.
• De inhoud hebben ze ook verbeterd. Per
product is er gekeken naar verbeteringen. Denk
aan meer biologische ingrediënten, andere
natuurlijke kleurstoffen, verbeterde samen 
• En er worden nieuwe producten geïntroduceerd zoals bijvoorbeeld een hair & bodywash
voor kids, een korenbloemshampoo voor wit &
grijs haar en een olijf & propolis conditioner voor
droog en beschadigd haar.
Ze blijven hetzelfde vrolijke en vertrouwde
merk. De meeste producten bevatten honing,
stuifmeel, bijenwas of propolis. En andere mooie
natuurlijke ingrediënten. Bee natural cosmet 
  
geen synthetische geur- en kleurstoffen, geen
siliconen, parabenen of aardolieproducten.
De natuur is hun muze!
www.beenaturalcosmetics.com

Lupeh: gefermenteerde lupine bonen
Lupeh is het broertje van de bekende en populaire vleesvervanger tempeh, maar dan op basis van
lupine. Lupeh wordt gemaakt van zachtgekookte
lupinebonen die gefermenteerd worden met een
mensvriendelijke schimmel. De fermentatie bindt
de bonen tot een vast blok en breekt de eiwitten
in stukjes, wat de lupine nog beter verteerbaar
maakt.
In het Hobbit assortiment is nu verkrijgbaar:
Lupine salades: lupine original, lupine champignon, lupine pepp
Lupine burgers: lupine burger original, lupine
burger pepp
De salades van Hobbit zijn verkrijgbaar bij
EkoPlaza; het gehele assortiment wordt via
Vroegop Windig in de markt gezet.
www.hobbit.be
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Power to the Pieper
Soms lijkt het alsof we alleen gezond
kunnen leven als we ons aan allerlei
ingewikkelde regeltjes houden en
onuitspreekbare granen of poedertjes
eten die door sommigen Super Foods
worden genoemd. Maar is dat echt zo?
Gezond eten hoeft niet pretentieus te zijn, kan goedkoop en is niet ingewikkeld. Neem iets simpels als de
aardappel. Jarenlang werkte ik als chef in verschillende Amsterdamse restaurants. Aardappelen kwamen in
allerlei kleuren en maten de keuken binnen. Grote
zakken Hollandse piepers voor friet, papieren zakken
vol smakelijke biologische aardappelen met de aarde
er nog aan en kleine houten kistjes met delicate
Franse aardappeltjes.
Veel mensen kennen de aardappel hoogstens in de
varianten vastkokend of kruimig. Bij koks staat de
aardappel bekend om zijn veelzijdigheid. De ene
aardappel is perfect voor een mooie puree, de ander
is vettig en zoet en eet je het liefst zo. Al die verschillende aardappelen zijn het werk van een samenspel
tussen mens en natuur en vergden jaren lange ontwikkeling van kennis en veredeling. De eerste aardappelen kwamen uit Zuid Amerika en waren kleine
knoestige knolletjes die bitter waren en weinig lijken
op de pieper zoals we die vandaag kennen. De ons
bekende aardappel maakte een moeizame start in
Europa. Wellicht dat dit te maken had met het feit
dat de aardappel uit de familie van de giftige nachtschade stamt. Maar door onder andere inspanningen
van Antoine-Augustine Parmentier is het nu over de

hele wereld een populair product. Parmentier was
een Franse officier en apotheker die tijdens de zevenjarige oorlog (1756 – 1763) in Hamburg gevangen
werd gezet. Wekenlang kregen zijn mannen enkel
piepers te eten. Tot zijn grote verbazing toonden zij
geen kenmerk van ondervoeding.
Na zijn vrijlating stortte Parmentier zich op de promotie van de wonderknol. Om de aardappel onder de
boerenbevolking populair te maken kwam Parmentier
met een list. Hij liet de aardappelvelden buiten Parijs
bewaken door manschappen van de koning. De
bevolking die tot dan toe niks moest hebben van de
aardappel begon te vermoeden dat er iets magisch
onder de bewaakte gronden moest liggen. De arme
bevolking jatte massaal aardappelen onder de neus
van de onoplettende beveiligers. De aardappel
begon aan een opmars en is inmiddels al honderden
jaren superfoodzaam.
Daarom werken we vanuit Food Cabinet samen met
de Nederlandse aardappeltelers aan het opnieuw op
de kaart zetten van de aardappel. Bekijk ons filmpje
op www.aardappels.nl
Power to the Pieper!

DE AARDAPPEL.
NIET GESCHIKT
VOOR IN JE
GEITENKWARK!
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Exclusieve
pronkstukken

Iedereen is een Multi Chef
Of je nu groenten wilt stomen, vlees gaat
aanbraden, soep warm moet houden of
risotto gaat bereiden; de SOLIS Multi Chef
Pro kan het allemaal. Het is een slowcooker, rice cooker, stoompan, risottomaker en
braadpan in één. Net als de andere producten van SOLIS maakt de Multi Chef Pro het
makkelijker voor je om iets (gezonds) te
bereiden in de keuken. Met één druk op de
knop maak je bijvoorbeeld al een risotto
die niet kán mislukken!
Je kunt er maar liefst 10 kopjes ongekookte rijst in
bereiden, wat ongeveer 20 koppen gekookte rijst
oplevert. Niet alleen kun je de rijst (of gepocheerde
vis, of gestoomde groenten, of elke maaltijd die je in
de Multi Chef maakt) makkelijk bereiden, je kunt het
ook warm houden tot je gaat eten. Bovendien functioneert het apparaat eigenlijk als een extra pit in je
keuken; handig als je weinig ruimte hebt op het fornuis!

Met de messenserie IKON van WÜSTHOF zullen
veeleisende messenliefhebbers een uniek snijgenoegen beleven. IKON verbindt perfecte functionaliteit met zeer exclusief design. Dit is de ikoon
onder de gesmede messen. De inzet van de
modernste productietechniek tezamen met traditionele handarbeid toont voor de eerste keer
een eenheid die aan de hoogste eisen voldoet.
De grepen zijn gemaakt van Afrikaans Grenadillhout. Deze houtsoort behoort tot de waterafstotende houtsoorten en komt uit gecontroleerde bosbouw. Het donkerbruine hout met de natuurlijke
houtschakering maakt ieder mes tot een uniek product.
Alle IKON messen beschikken over een buitengewone scherpte die door specialisten met een bijzondere
techniek in handarbeid wordt verkregen.
Het mes is uit één stuk edelstaal (Chroom
Molybdeen Vanadium) gesmeed en optimaal uitge-

balanceerd voor moeiteloos snijden.
WÜSTHOF behoort wereldwijd tot de bekendste
merken van messen met een erg rijke traditie. De
onderneming werd opgericht in 1814 in Solingen,
waar de gesmede messen al 200 jaar met het bekende drietand-logo in de productievestiging in de messenstad Solingen worden vervaardigd.
Voor meer informatie ga naar: www.wuesthof.nl

Special voor onze lezers verloten wij een
prachtige IKON messenset met daarbij een
extra fileermes. Dus mail je gegevens naar
ikon@debeterewereld.nl en maak kans!

Mail je gegevens naar
multichef@debeterewereld.nl om kans
te maken op een SOLIS Multi Chef Pro
t.w.v. 149,90

Een Betere Keuken met
Zuiver & Vitaal Water
Bij de bereiding van ons eten wordt voorbij
gegaan aan het hoofdbestandsdeel van onze
voeding: water.
De kwaliteit van het water op het gebied van de
chemische samenstelling en de moleculaire structuur
is van enorm belang als het om het bereiden van
gezonde voeding gaat. Onze voeding bestaat, net
zoals ons lichaam, niet voor niets voor het grootste
gedeelte uit water. De zuiverheid van het water en
de structuur van de watermoleculen is bepalend
voor de voedingswaarde, opneembaarheid, smaak,
textuur en vele andere eigenschappen van ons eten
en drinken.
De structuur van Water
Deze moleculaire structuur speelt hierin de grootste
rol. Deze is in Nederlandse leidingwater echter ernstig verstoord geraakt door de vele onnatuurlijke
bewegingen en behandelmethoden waarmee het
water in aanraking is gekomen voordat het bij ons
uit de kraan komt. Omdat ook in Nederland de chemische samenstelling van het leidingwater te wensen
over laat en er steeds vaker schadelijke stoffen zoals
medicijnresten in aangetroffen worden, is het nodig
om water eerst te filteren en daarna te vitaliseren
zodat men in de keuken kan genieten van water
zoals de natuur het bedoeld heeft: zuiver & vitaal.
Zuiver & Vitaal Water
Filtering verwijdert schadelijke stoffen uit het leidingwater. Denk hierbij aan zware metalen, medicijnresten, hormonen, virussen en bacteriën etc. Let wel op
dat de gebruikte filter een zogenaamde dichtheid
heeft van minimaal 0,5 micron en niet ook alle opge-

loste stoffen in het water verwijdert, want dit zijn
belangrijke stoffen zoals Calcium, Magnesium,
Zwavel etc. die al veel te weinig in ons voedsel voorkomen tegenwoordig.
Vitalisatie herstelt de moleculaire structuur van het
water waardoor het weer de positieve eigenschappen krijgt van natuurlijk bronwater. Vitaal water is
direct opneembaar door de cellen van ons lichaam
en zorgt daarmee voor een betere hydratatie en
afvoer van gifstoffen. Dit zorgt voor heerlijk zacht
water dat fijn wegdrinkt zodat je er gemakkelijk de
zo belangrijke 2 á 2,5 liter per dag van kunt drinken,
en verbetert de smaak van koffie, thee en andere
dranken aanzienlijk.
Dure apparaten en gadgets zijn niet nodig voor een
betere en gezondere keuken. De beste oplossingen
zijn altijd de simpelste. Water is de bron van het
leven, begin bij de basis.
Meer weten over Zuiver & Vitaal water en de effecten op onze voeding en gezondheid of heeft u een
vraag? Bekijk dan onze website op
www.water-solutions.nl of stuur een email aan:
info@water-solutions.nl.

Puur
natuur

Vins d’Alsace zijn zuiver, puur
en natuurlijk. Met aroma’s van
fruit, bloemen en kruiden.
Pinot Blanc: zacht en soepel.
Riesling: fris en verfijnd.
Pinot Gris: vol en stevig.
Gewurztraminer: krachtig en intens.

Wijnen uit de Elzas, een
pure smaakexperience.
www. smaakexperience.com

Geen 18, geen alcohol

Wat maak jij met de slowjuicer?
Groente en fruit zijn super gezond. Voor onze dagelijkse voedingsstoffen, maar ook als
investering voor de toekomst en zelfs voor het voorkomen van allerlei ziektes. Niet zo
gek dus dat er wereldwijd een ware slowjuice revolution aan het ontstaan is.

Sappen, Soepen, Spreads...
Met een slowjuicer pers je op een koude en langzame
manier sap uit allerlei soorten groente, fruit en kruiden. Van bladgroenten tot harde knollen, van kruiden
tot geweekte amandelen..., een slowjuicer biedt
gegarandeerd meer combinatiemogelijkheden dan
welke sapmachine ook. Maar wist je dat je met een
IJs met ananas & kokos
1 rijpe ananas
■ ¼ limoen
■ 100 ml kokosmelk
■ 1 vanillestokje (merg)
■ Koudgeslingerde honing

slowjuicer ook soepen, sauzen, babyvoeding, spreads,
ijs en amandelmelk kunt maken? En van de pulp die
overblijft na het juicen, kun je diverse heerlijkheden
maken. Zo maak je optimaal gebruik van je aankoop
aan groente en fruit en hoef je niets in de biobak weg
te gooien (of aan de konijnen te voeren).

De Versapers Slowjuicer is te koop bij meer dan
80 enthousiaste dealers, zoals de betere kook- en
natuurwinkels, maar ook therapeuten en diëtisten.
www.versapers.nl.

Pindaspread
500 gr rauwe pinda’s
■ Koudgeslingerde honing
■ Grof zeezout
■ Druivenpit olie

■

■

Verwijder de schil van de ananas en snijd de ananas in
lange repen en daarna in stukken van 1-2 cm. Maak
dunne schilletjes van de limoenschil met een zesteur
of dunschiller en dat even apart. Snijd het vanillestokje
in stukjes van 0,5 – 1cm. Doe de ananas, limoen en de
stukjes vanille in de slowjuicer. Voeg de kokosmelk, de
honing en de limoenrasp aan het sap toe. Proef en
maak hem iets zoeter dan je gewend bent. Vries het
ijs in ijslollievormen of een ijsklontjes houder. Na 6 uur
invriezen zijn je ijsjes klaar.

Week de pinda’s een nacht in water. Verwijder het
water voor het juicen. Doe de pinda’s door de juicer
met een beetje water. Voeg druivenpitolie er na het
juicen bij. Doe de pulp weer bij het slowjuice mengsel.
Breng op smaak met honing en zeezout.

Wij zijn benieuwd naar jullie
spannendste smaak combinatie,
dus stuur jouw favoriete juice naar
juice@debeterewereld.nl en maak
kans op receptenboek Slow!
We geven er 5 weg a 19,95 per stuk.

De nr. 1 in biologisch
honden- en kattenvoer
sinds 1992
De meest verantwoorde keuze
Uw hond of kat staat dicht bij de natuur. Dus is het logisch
dat u daar, voor wat betreft hun voeding, rekening mee
houdt. Yarrah heeft een complete lijn biologische diervoeders
die uit zuivere ingrediënten bestaat.
In onze producten treft u geen kunstmatige geur-, kleur- en
smaakstoffen of synthetische conserveringsmiddelen aan.
Yarrah bevat 100% eerlijke bestanddelen die tot de bron
herleidbaar zijn.

YARRAH IS VERKRIJGBAAR IN DE BETERE BIOLOGISCHE WINKELS YARRAH.COM
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Better bubbles,
made by you
Het SodaStream systeem geeft je de
vrijh
j eid om bruisende drankjes te
maken, precies zoals jiij dat wenst!
SodaStream heeft verschillende
frisdrankapparaten die in elke
keeuken passen en heel gemakkee
lijjk
li
k in gebruik ziijjn
jn. Je kraanwater
wordt weer lekkeer en leuk!

€ 89,99

www.s
. odastrream
eam.n
nll

IKON
Messe
Messe
enset

Maak kans op een iconische
messenset van IKON, dus
e-mail je naam en gegevens
naar ikon@debeterewereld.nl!
www.wuesthof.com
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SOLIS Citrus Pressss Pro

Silver
e!

Deze krachtige en stille citruspers
is geschikt voor alle citrusvruchten en is een absolute
aanwinst in iedere keukeen.
€ 249,90
www..solisonline.nl

Yakso
Wokp
pakk
akke
a et

Revolutionair afvalsysteem
Veel mensen gebruiken extra bak
kk
ken om hun plastic,
glas en papier in weg te gooien, maar dit kan extra ruimte innemen. Het Totum-systeem van het Britse designersmerk Joseph Joseph is een afvvalsysteem met handige
compartimenten waarin flessen, glas, papier, karton,
etensresten, plastic kunn
u en worden gescheiden. Met de
lancering van de innovaatieve Intelligent Waste liijn
j wordt
je een handje wordt geholpen bij het recyclen.
Wil jiij ook er ook in jouw keeuken?
E-mail dan je gegevens naar
joseph@debeterewereld.nl en maak kans op
1 van de 2 afvvalsystemen twv. € 279

Maak je eigen favoriete
recept met Yakso producten en
zend dit recept,
liefst met foto naar:
yakso@debeterewereld.nl
De 5 lekkerste en meest originele en gezonde recepten
maken kans om gepubliceerd
te worden in het Yakso
receptenboek. De winnaars
krijgen bovendien een Wokpakket thuisgestuurd met
heerlijke Yakso producten
en een Ballarini Greenline
wokpan. Winnende recepten
worden ook gedeeld op
Facebook en de website.

www.yakso.nl
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Volg een Foodblog
Er zijn veel foodblogs waar dagelijks glutenvrije
recepten op gepost worden. Zo krijg je meer inspiratie en motivatie om zelf aan de slag te gaan.
Gebruik hulpmiddelen
Met het 30 dagen challenge e-book ‘glutenvrij eten voor beginners’ help ik jou om stap
voor stap, gedurende 30 dagen glutenvrij door
het leven te gaan. Met praktische en heerlijke
recepten maak jij in een handomdraai maaltijden
voor jezelf en je hele familie.
Alvast een voorproefje van de inhoud van mijn
e-book met veel makkelijke en overheerlijke glutenvrije recepten: deze bananenchocolade muffins heb ik gemaakt in nog geen 40 minuutjes.
Heerlijk met deze volle karamelsaus.
Wat heb je nodig?
beslag
s  RIJPE BANANEN
s  EIEREN
s  ELP RAUWE CACAOPOEDER
s  ELP KOKOSMEEL
s  ELP PINDAKAAS BIOLOGISCH EN PUUR
s  ELP NATUURLIJKE HONING
s  TLP BAKPOEDER GLUTENVRIJ
s KAN
s SNUFJE ZOUT
s KOKOSBOTER OF CACAOBOTER

GDJHQFKDOOHQJH

*OXWHQYULM
Het is je zeker niet ontgaan de hype over voeding en gezondheid. Superfoods, raw food en cold
pressed slowjuices komen je ook wel bekend voor, toch? Wellicht zit je zelfs middenin een detoxkuur of overweeg je een tijdje raw food uit te proberen, of wellicht ga je voor de laatste hype:
glutenvrij. Daar komt iets meer bij kijken aangezien in veel producten gluten of sporen van gluten
verwerkt zijn. Niet getreurd want niets is onmogelijk. Door deze stappen te volgen, wordt glutenvrij eten een stuk makkelijker. Maar laten we eerst een stap terug doen en de voordelen en de
nadelen op een rijtje zetten.
Gluten is niets minder dan een eiwit dat voorkomt in granen, haver, gerst en spelt. De meeste
van ons genieten intens van glutenrijke producten, het is namelijk net de finishing touch. Het
maakt je favoriete pizzabodem elastisch, geeft
brood zijn luchtige structuur en maakt onze
sauzen en soepen smeuïg. Je kunt je leven
zonder deze producten amper voorstellen. Toch
zijn er mensen die om gezondheidsredenen
levenslang glutenvrije voeding hanteren, maar de
meeste van ons kunnen gluten wel verdragen.
Echter ervaren we bewust of onbewust na
consumptie van gluten symptomen zoals diarree,
vermoeidheid, verstoppingen en gewichtstoename. Wetenschappers zijn zelfs van mening dat
glutenrijke voeding depressies, huidproblemen
en slapeloosheid als gevolg kan hebben. Voedingsdeskundige daarentegen zijn van mening
dat glutenhoudende producten onmisbaar zijn in
onze voeding. Deze producten zijn immers een
bron van vezels, eiwitten, mineralen en vitaminen
zoals B1, B2 en B6.
30 dagen challenge
Het beste manier blijft om zelf de uitdagingen als
30 dagen challenge ‘glutenvrij’ aan te gaan. Volg
deze stappen en oordeel zelf of glutenvrij toegevoegde waarde heeft op jouw gezondheid.
Weet wat je koopt
Kijk eens aandachtig naar de etiketten op de ver-

Ga voor alternatieven
Er zijn meer dan voldoende andere producten
die glutenvrij zijn, en toch praktisch en lekker
zijn. Neem bijvoorbeeld quinoa. Deze razend
populaire plant die ook wel pseudograan wordt
genoemd, is geen graansoort en dus glutenvrij.
De zaadjes zijn ook rijk aan eiwitten, vitamine B
en mineralen. Maak heerlijke salades of vervang
je rijst en pasta eens door quinoa.
Amandelmeel en kokosmeel zijn ook prima
alternatieven om mee te bakken. Peulvruchten
zoals bonen, erwten, linzen en kiemgroenten
zijn een bron van eiwitten en zijn perfect als je
een voedzame, glutenvrije maaltijd op tafel wilt
zetten.

pakkingen. In veel producten waarvan je dat niet
verwacht, zit vaak gluten of sporen van gluten
verwerkt. Je zou kunnen kiezen voor glutenvrij.
Blijf echter wel kritisch want in veel van producten zijn extra vetten en suikers toegevoegd.
Kies voor echte producten
In veel kant en klare producten zijn veel stoffen
toegevoegd waaronder gluten. Veel van deze
producten kan je gemakkelijk ook zelf klaar
maken. Duik eens de keuken in en ontdek hoe
je kunt experimenteren met voeding. Kies voor
één-ingrediëntproducten zoals groenten, fruit,
natuurlijke zuivelproduct en peulvruchten.

Blijf variëren
Het kan wel eens saai worden als je weinig
variatie hebt in je voeding. Met de kans dat je
terugvalt in je ‘oude’ eetpatroon. Zorg er daarom
voor dat je elke dag weer kiest voor andere producten. Maak een lijst voor jezelf van producten
die de voorkeur hebben. Dat maakt boodschappen kopen makkelijker en overzichtelijker.
Houd het simpel
Glutenvrij eten hoeft zeker niet moeilijk te zijn.
Houd het simpel en praktisch. Maak maaltijden
in meer hoeveelheden die je kunt bewaren in de
diepvries. Bijvoorbeeld heerlijke groetensoepen.
Ideaal als je geen tijd hebt om te koken.

karamelsaus
s   DADELS
s  TLP KOKOSBOTER OF CACAOBOTER
s WATER
s ZEEZOUT
Hoe maak je het?
muffins
6ERWARM DE OVEN OP  GRADEN 0UREER ONDERtussen de bananen met een houten lepel. Voeg
de kaneel er aan toe en vervolgens de eieren.
Meng het geheel goed door. Voeg de cacaopoeder, kokospoeder, zout en bakpoeder toe.
Meng tot dat je een smeuïg geheel hebt. Voeg
als laatst de pindakaas en honing en meng het
rustig door je beslag.
Neem een aantal muffincups en leg op de
bodem wat cacaoboter of kokosboter. Giet
vervolgens 1 volle lepel beslag in de cups. Zet de
MUFlNS VOOR  MINUTEN IN DE OVEN ,AAT DE
muffins daarna afkoelen.
karamelsaus
Neem een pan en breng de dadels samen met
de boter aan de kook op hoog vuur. Voeg wat
water toe totdat de dadels bedekt zijn. Draai
het vuur op medium en voeg steeds wat water
toe, totdat de dadels zacht en puree zijn. Voor
de gewenste consistentie kan je meer water
toevoegen. Haal de pan van het vuur en bestrooi
het met een 1-2 theelepel grove zeezout.

Tekst & Foto’s: Nasim Hamidian
HealthCoach en foodblogger
www.healthyourway.nl
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Grote voedselbedrijven verbeteren beleid,
maar zijn traag in de uitvoering daarvan
De tien voedselgiganten maken duidelijk meer werk van
maatschappelijke en milieuvraagstukken sinds de introductie
van de Oxfam Novib ‘Behind the Brands’ ranglijst in 2013.
Het ambitieniveau varieert echter enorm. De verschillen tussen de koplopers en achterblijvers zijn te
groot. In de afgelopen twee jaar hebben de bedrijven hun beleid op papier aanzienlijk verbeterd, maar
zij hebben nog een lange weg te gaan als het gaat
om de praktische uitvoering van dat beleid.
De echte uitdaging begint nu: het beloofde nieuwe
beleid moet daadwerkelijk in praktijk worden
gebracht. Alleen dan kunnen zij echte veranderingen

voor miljoenen kleinschalige boeren en landarbeiders
mogelijk maken. Het wordt hoog tijd dat de bedrijven de daad bij het woord voegen.
Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker
voor en vernietigen het levensonderhoud van boeren
overal ter wereld. Nu meer dan ooit dienen de
bedrijven hun verantwoordelijkheid te nemen. Zij
moeten arbeiders en boeren in hun leveringsketens
ondersteunen zodat zij de gevolgen van klimaatverandering aankunnen.
Oxfam Novib startte de ‘Behind de Brands’ campagne in februari 2013. De campagne rangschikt de tien
grootste internationale voedsel- en drankenbedrijven
op basis van hun beleid op transparantie, vrouwen,
landarbeiders, boeren, land, water en klimaatverandering. De top 10 bestaat uit Associated British
Foods (ABF), Coca Cola, Danone, General Mills,
Kellogg, Mars, Mondelez, Nestlé, PepsiCo en
Unilever.

Revolutionair afvalsysteem van

Joseph Joseph

Mensen worden zich steeds bewuster van hun verantwoordelijkheid om te recyclen. Helaas zorgt dat
vaak voor extra rompslomp. Veel mensen gebruiken
extra bakken om hun plastic, glas en papier in weg
te gooien, maar dit kan erg veel extra ruimte innemen. Het Totum-systeem van het Britse designersmerk Joseph Joseph is een afvalsysteem met handige compartimenten waarin verschillende soorten
afval kunnen worden gescheiden. Zoals flessen, glas,
papier, karton, etensresten, plastic. Met de lancering
van de innovatieve Intelligent Waste lijn van Joseph
Joseph worden consumenten een handje geholpen
bij het recyclen. Drie jaar lang is er intensief ontwikkeld en getest om zo een product te creëren dat
maximale flexibiliteit voor het organiseren van afval
en recycling garandeert. Het ontwerp is van de tweelingbroers Richard en Anthony Joseph.
www.ttpconcepts.nl

‘Behind the Brands’ gaat nu haar derde jaar in, en
laat zien dat geen enkel bedrijf te groot is om de
eisen van consumenten naast zich neer te leggen.
Hetzelfde geldt voor hun leveranciers, landbouwproducenten en handelaren.

Ben je benieuwd naar de hele ranglijst kijk dan op:
www.behindthebrands.org/nl

Gezonde huidverzorging met
Hennep, Chia en Koolzaad

Cell-Active heeft drie 100% natuurlijke oliën verwerkt
in formuleringen die uitstekend toepasbaar zijn voor
meerdere wensen in huidverbetering. De innovatieve
bodylotions bevatten rijke, natuurlijke oliën van chiazaad, hennepzaad en koolzaad. Uit deze superfoods
zijn drie mooie huidoliën geoogst die de basis vormen voor bodylotions die de celvernieuwing van de
huid ondersteunen.
Alle drie varianten Cell-Active bodylotions zijn goed
smeerbaar en geven een weldadig huidcomfort.
Chiaolie en hennepolie worden snel opgenomen

Cell-Active
door de huid, terwijl de koolzaad deels als een dun,
onmerkbaar beschermlaagje op de huid aanwezig
blijft. Cell-Active plakt niet en is praktisch verpakt in
een staande flacon met een gebruiksvriendelijke
doseersluiting.

Mail je gegevens naar
cellactive@debeterewereld.nl om kans
te maken op 1 van de 10 pakketen
huidverzorging!
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Van jongs af aan is ons verteld dat melk goed is
voor ons. We worden er groot en sterk van; ‘Melk,
de witte motor’! Maar is dat eigenlijk wel zo?
De Nederlandse Vereniging voor Veganisme vindt
van niet en wil afrekenen met deze ‘melksprookjes’.
De Betere Wereld geeft je tips en alternatieven.

Melk, de tips én alternatieven!
Vanwege de reden dat het niet zo gezond als
men denkt, is de Nederlandse Vereniging voor
Veganisme gestart met de campagne Melk, je
kan zonder! Via de website van de campagne
geeft de vereniging informatie over de (on)zin
van melk, welke alternatieven er zijn en over
hoe je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt.
Ze zeggen “De zuivelindustrie verkoopt graag
sprookjes want de werkelijkheid is onverkoopbaar...”
Begin februari bestond de organisatie precies
1 jaar en dat hebben ze gevierd met een
*)(''&%'&$#"$!'# %' $!#!" !%)$!("! #!
6 minuten helder uitgelegd dat we heel goed
zónder melk kunnen. Ben je benieuwd waarom,
$& &!"'#! $(!$!%)$!)*$
%'

Alternatieven
En zoek je een alternatief voor koemelk, er zijn
tegenwoordig tal van plantaardige melksoorten
)!"$!%'(&
• Sojamelk is het meest bekende alternatief en
wordt gemaakt van sojabonen. Ze worden in water geweekt en vermalen, het vocht dat overblijft
vormt de sojamelk. Er wordt wel vaak suiker
toegevoegd aan, vooral houdbare, sojamelk.
Als je je suikerinname wilt beperken, kies dan

voor de ongezoete versie. (Of gebruik de meest
"('%$!* &$(!" $!$!&$##$#!&&*$*$%suiker.)
• Amandelmelk wordt gemaakt van amandelen
en water, heel simpel! Het heeft een lichte
nootachtige smaak. Deze plantaardige melk
is alleen niet geschikt voor mensen met een
notenallergie.
• Kokosmelk heeft een wat romige en zoete
smaak en maak je door het vruchtvlees van een
kokosnoot te mengen met water.

• Rijstmelk bevat weinig vet en wordt gemaakt
door bruine rijst te koken, pureren en zeven. Het
is een stuk dunner dan andere melkvervangers,
maar ook het minst vet.
• Hennepmelk wordt gemaakt van hennepzaden en is volledig lactose- en glutenvrij. Het is
een wat minder bekende melkvervanger en dan
ook nog niet op veel plekken te verkrijgen.
Overigens kun je deze lekkere alternatieven voor
koemelk ook goed zelf maken. Op internet vind
je genoeg recepten! Kijk bijvoorbeeld eens op
www.vegadutchie.nl of www.vegetus.nl.
Toch liever (koe)melk?
Mocht je nu toch graag koemelk drinken, kies
dan in ieder geval voor biologisch en liever nog
(!  *!"#'% *!$!$(&$#!  
sche zuivel en andere biologische producten aan
het EKO-keurmerk óf het Europees biologisch
keurmerk. Producten afkomstig van biologische
landbouw zijn beter voor mens, dier en milieu.
  *"#'% *! *!$$#!*($#$($!(%!
van biologische landbouw, waarbij op de meest
optimale manier gebruik wordt gemaakt van
de natuurlijke kringloop. Ook worden er extra
$!$ *$#!$*$"!''#!" $($#$ #!$!&#!
)("$#!'#!  *!"#'% *$!'#"!
herkennen aan het Demeter keurmerk.

$&*!'' &$!'#!)$"(#
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Beleefdewaddennatuur.nl:

Toegangspoort tot
waddennatuur geopend
Van de miljoenen bezoekers aan het
Waddengebied komt bijna 80% voor de natuur.
Op de nieuwe website beleefdewaddennatuur.nl
vind je niet alleen alle informatie die je nodig
hebt om de natuur in het waddengebied te ontdekken, je snuift er de sfeer en de overweldigende schoonheid van de Wadden direct op.
Wie de natuur van het Waddengebied wil beleven,
hoeft vanaf vandaag niet meer eindeloos en vruchte-

loos te zoeken op internet. Met beleefdewaddennatuur.nl lanceren zes natuurorganisaties een perfecte
toegangspoort tot de waddennatuur.
Je vindt er fiets- en wandelroutes, zeehonden excursies, de mooiste natuurplekken per eiland en talloze
tips voor het ontdekken van de natuur. En ook: waar
je gratis verrekijkers kunt huren, waar de fraaiste uitzichtpunten zijn en hoe en waar je vogels kunt kijken.
Een complete natuuragenda, te selecteren per eiland
en gratis te downloaden vogelherkenningskaarten

BlaseCare ondersteunt
de weerstand met vitamine C

Natuurlijke hulp voor
een regelmatige stoelgang…

Met vitamine C, Cranberry CranMax® en D-Mannose
e

Extra vezels?
Zwanger?
Borstvoeding?

Dieet?

KOAGnr.: 52-0315-0387

•
•
•
•
•

Bevordert een natuurlijke stoelgang1
Helpt ontlasting zachter te maken1
Is goed voor de darmpassage1
100% natuurlijke 1psylliumvezels
Bevat ook Inuline

KOAGnr.: 52-0314-0382

Ouder worden?

www.colonclean.nl
gezondheidsproduct

gezondheidsproduct

Blasecare bevat vitamne C dat een belangrijke rol
speelt bij het afweersysteem. ook bevat het
Cran-Max® cranberry extract waarbij de gehele
cranberry (vruchtvlees, schil, zaad, zuren en sap)
wordt gebruikt.
• Vitamine C ter ondersteuning
ook
van de weerstand
in voordeelverpakking met • Cranberry extract Cran-Max®
100 capsules
• Natuurlijke D-Mannose
• Voor vrouwen en mannen
voor uw
• Mag gebruikt worden bij
gezondheid
zwangerschap en het geven
van borstvoeding

Verkrijgbaar bij drogisterij, apotheek, reformhuis en gezondheidswinkel.

ten
Ruim 50.000 drogisterij- en reformproduc
Betalen en afhalen in de winkel
Geen extra kosten
Meld u aan op www.bewustwinkelen.nl en plaats de gewenste producten in de winkelmand. Wanneer de bestelling
compleet is gaat u naar de kassa en kiest u een afhaallocatie: de afhaalpunten zijn verspreid over heel Nederland.
Kies zelf de manier waarop u geïnformeerd wilt worden wanneer de bestelling voor u klaar ligt: per e-mail of telefoon.
Bewustwinkelen.nl biedt een snelle service. Wat u voor 18.00 uur bestelt kunt u de volgende dag al afhalen!

facebook.com/bewustwinkelen

twittercom/bewustwinkelen

download onze gratis app
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Total Bodyscan van Prescan® biedt inzicht

Hoe gezond ben ik?

Als je ouder wordt, realiseer je je dat gezondheidsrisico’s toenemen. Ook als er geen
gezondheidsklachten zijn, kunnen er sluipmoordenaars in het lichaam aanwezig zijn.
Daarnaast kan leefstijl risico’s met zich meebrengen of zijn er familieleden die met iets ernstigs te maken hebben gehad. Prescan® verricht daarom uitgebreid preventief medische
onderzoeken zónder dat een verwijzing nodig
is van een huisarts.
Heft in eigen hand
Door een uitgebreid preventief medisch onderzoek
neem je het heft in eigen handen. De Total Bodyscan
van Prescan® geeft namelijk inzicht in wat er zich in
het lichaam afspeelt. En daarmee kan eventueel
erger worden voorkomen.
Hoe eerder ontdekt, hoe groter de kans op
genezing
Prescan werkt met hooggekwalificeerde artsen en
heeft klinieken in Nederland (Baarn), net over de
grens in Duitsland, Engeland en Oostenrijk. Hier zijn
afdelingen opgezet voor preventie en vroegdiagnostiek. “Steeds meer mensen komen bij ons. Niet
omdat ze ziek zijn, maar juist om te weten hoe
gezond ze zijn,” legt Dr. Gunther Klass, Radioloog en
Chefarts van Prescan uit. “In de meeste gevallen
gaan onze gasten met een gerust gevoel weer naar

huis. Als er echter
wel een aandoening wordt ontdekt, dan is de
kans op genezing
of stabilisatie van
de ziekte groot.
Wanneer de aandoening in een vroeg stadium wordt vastgesteld, is
behandeling vaak nog goed mogelijk. Bij veel mensen wordt een aandoening pas ontdekt als er al langere tijd klachten zijn. Preventief onderzoek stelt
mensen in de gelegenheid om er op tijd bij te zijn.”
Het onderzoek
De Total Body Scan van Prescan bestaat naast de
MRI-scans ook uit een cardiologisch onderzoek. Aan
de hand van leeftijd, risico- en erfelijkheidsfactoren

Een uitgebreid preventief onderzoek kan in Nederland alleen na doorverwijzing
van een huisarts. Door zijn poortwachtersfunctie wil de huisarts onnodig onderzoek vermijden. De mogelijkheden als poortwachter zijn echter beperkt. Geen
arts kan voelen of iemand longkanker heeft, kan ruiken of iemand een darmtumor heeft en geen arts kan zien dat iemand een niertumor heeft. Veel burgers
nemen daarom geen genoegen met de boodschap van een huisarts ‘Er is niets
aan de hand’ en willen zelf de regie houden over hun gezondheid.

wordt het exacte onderzoeksprogramma bepaald.
Alle resultaten worden beoordeeld door een team
van meerdere specialisten, waaronder radiologen,
cardiologen, dermatologen, internisten en urologen.
Het onderzoek neemt een dagdeel in beslag, waarbij de uitslag direct na het onderzoek wordt gegeven.
Duidelijkheid
Niet alleen bekende Nederlanders als Willeke van
Ammelrooy en Henny Huisman hebben hun leven
aan Prescan® te danken. Inmiddels weten velen de
weg naar Prescan® te vinden. De kosten zijn de afgelopen jaren dan ook flink gedaald. Iemand die één
keer per drie jaar een Total Bodyscan doet, betaalt
nog geen 350 euro per jaar. Zelfstandig ondernemer
Nelleke Albers was ook op zoek naar duidelijkheid.
Zij liet zich preventief medisch onderzoeken bij
Prescan zonder directe medische aanleiding. “Ik ging
alleen uit voorzorg, kanker ontdek je vaak pas als het
al te laat is,” aldus Nelleke. Na de zorgvuldige analyse van de onderzoeksresultaten werd een niertumor
ter grootte van een pingpongbal geconstateerd.
“Uiteraard was dit totaal onverwacht, maar dankzij
deze vroege diagnose heb ik mijn toekomst gehou-

den. De tumor zat netjes ingekapseld. Doordat de
tumor in een vroegtijdig stadium werd ontdekt, was
ik in topconditie voor de operatie en ben ik heel snel
daarna hersteld.”
Begeleiding
Als hart- en vaatziekte, kanker of een andere ernstige
aandoening wordt ontdekt, dan sta je er bij Prescan
niet alleen voor. Zo vertelt presentator Henny
Huisman: “Natuurlijk schrok ik erg nadat Prescan een
niertumor bij mij ontdekte. Maar je wordt direct
voortreffelijk verder geholpen en begeleid. Binnen
enkele weken na de diagnose was de kwaadaardige
tumor operatief verwijderd. Er is me een hoop ellende bespaard gebleven.”
Kwaliteit
De cliënten waarderen Prescan® met maar liefst een
9,2. Een dergelijke hoge cliënttevredenheid is uitzonderlijk in de medische sector. Dr. Guenter Klass daarover: “We investeren continu in onze kwaliteit. We
zijn inmiddels gecertificeerd en in het bezit van het
Keurmerk van de Zelfstandige Klinieken Nederland.
Onze cliënten behandelen wij als gasten.”

“Preventief onderzoek stelt mensen in de gelegenheid om er op tijd bij te zijn.”
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Heeft u al eens nagedacht over een laatste rustplaats in de natuur?

Natuurbegraafplaats Heidepol
Misschien kent u de term natuurbegraven inmiddels wel, maar heeft u toch
nog veel vragen. Wat is natuurbegraven nou precies? Wat betekent dit
voor mij en mijn nabestaanden? Graag
geven wij antwoord op deze vragen.

Natuurbegraven wordt mogelijk
op meer locaties in Nederland
Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang
om op meer locaties in Nederland natuurbegraafplaatsen te ontwikkelen. Zo wordt natuurbegraven
voor meer mensen mogelijk gemaakt op locaties in
o.a. Schaijk, Heeze-Leende, Enschede, Wapenveld
en Huis ter Heide in De Moer (in samenwerking
met Natuurmonumenten).
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
op deze nieuwe locaties, kijk dan op onze website:
www.natuurbegravennederland.nl/locaties.

Natuurbegraven is in Nederland een relatief nieuwe
vorm van begraven. Een natuurbegraafplaats is een
mooi natuurgebied waar u vrij bent een plek te kiezen. Op een prachtige locatie tussen Arnhem en
Ede, nabij het Nationaal Park de Hoge Veluwe, ligt
natuurbegraafplaats Heidepol. Wie deze plek
bezoekt, wordt geraakt door het natuurschoon. Hier
vindt men de ruimte voor rust en bezinning.
Anders dan op een reguliere begraafplaats wordt
een laatste rustplaats hier vanzelf weer onderdeel
van de natuur. Op de natuurbegraafplaats vindt u
geen traditionele grafzerken. Enkel een houten
gedenkteken markeert een graf. Zo merkt u nauwelijks dat u zich op een begraafplaats begeeft.
Eeuwigdurende grafrust
Een laatste rustplaats op natuurbegraafplaats
Heidepol is een bijzonder alternatief voor traditioneel begraven en cremeren. Iedereen kan hier zelf
een plek kiezen die bij hem of haar past, onder een
mooie oude boom of in het open veld. Een graf op
Heidepol heeft eeuwigdurende grafrust en wordt
één met de natuur. Hierdoor zijn er voor nabestaanden geen zorgen meer over het grafrecht en onderhoud in de toekomst.

Natuur
Zoals de naam natuurbegraven aangeeft is het element natuur van groot belang. Natuurontwikkeling
en natuurbeheer zijn essentieel voor een natuurbegraafplaats. Met de ontwikkeling van natuurbegraafplaatsen wordt vaak nieuwe natuur gerealiseerd. Zo
worden op Heidepol landbouwgronden omgevormd
naar hoogwaardige natuur, bestaande uit heide,
inheems loofbos en kruidenrijke akkers.

www
www.greencofﬁns.nl
.greencofﬁns.nl
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GreenCoffins staat voor duurzaamheid voor
Mens en Milieu. Met de collectie handgemaakte uitvaartproducten van het Britse
Ecoffins, houder van de Natural Death
Center Award voor de beste milieu verantwoorde uitvaartkisten en als enige ter wereld
producent van Fair Trade uitvaartproducten,
bieden we een vriendelijk ogend groen alternatief voor de traditionele doodskist.

Onze Fair Trade producten zijn vergelijkbaar geprijsd en dragen rechtstreeks bij
aan een duurzame ontwikkeling van de
bevolking in enkele van de armste regio’s
ter wereld. Boeren en vlechters kunnen
onder goede werkomstandigheden hun
werk doen, worden eerlijk betaald en de
WFTO controleert op kinder- en dwangarbeid. www.wfto.com

Duurzaam betekent allereerst een ecologisch verantwoorde kweek van zichzelf
hernieuwende gewassen. Om deze reden
minimaliseren wij bijvoorbeeld ook de inzet
van hout. Belangrijk is verder dat we uitsluitend werken met niet bedreigde of risicovolle
plantensoorten. Door deze werkwijze maken
we optimaal gebruik van de natuur zonder
haar te verbruiken en genereren we een zeer
beperkte CO2 uitstoot, ook in vergelijk met
kisten gemaakt van in Nederland gekapt
hout.
Omdat er aan de uitvaartmanden geen voor
het milieu schadelijke stoffen worden toegevoegd, blijven deze volledig biologisch
afbreekbaar.

natuurlijke uitvaartmanden

Persoonlijke invulling van een
uitvaart
Op Heidepol krijgt men de vrijheid
om een laatste afscheid naar eigen
wens in te vullen. Daarbij wordt
zoveel mogelijk rust en ruimte
geboden. Iedereen kan hier zijn
eigen gebruiken en rituelen volgen,
of juist nieuwe elementen toevoegen aan een waardig afscheid. Er
zijn ruimtes beschikbaar voor het
houden van een afscheidsdienst,
zoals de heidekapel en de boskapel. Een laatste afscheid kan ook
plaatsvinden in de open lucht.
Meer informatie
Heeft u vragen na het lezen van deze informatie of
wilt u een afspraak maken in het informatiecentrum
van natuurbegraafplaats Heidepol? Neem dan telefonisch contact op of stuur een e-mail. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website.

Natuurbegraafplaats Heidepol
Tel. 026 – 711 22 10
Harderwijkerweg 37, 6816 VA Arnhem
vraag@heidepol.nl
www.heidepol.nl
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Cyberscan het meest geavanceerde systeem
op het gebied van Biofeedback!
Elan Vital is een praktijk die zich richt op de versterking van het
immuunsysteem door middel van voeding en de inzet van
Cyberscan bij klanten met fysieke en/of mentale problemen, bij
sporters of bij mensen die herstellende zijn van zware operaties.

Door het gebruik van zogeheten “Raw&living Foods”
zoals Tarwegras, Kiemgroenten en Zuurkool krijgt je
lichaam de optimale hoeveelheid voedingsstoffen
binnen, wat het zelf-genezend vermogen van het
lichaam bevordert.
De Cyberscan is het meest geavanceerde systeem
op het gebied van Biofeedback. Door informatie
eerst uit het lichaam te halen aan de hand van een
energiescan, en dit vervolgens weer aan het lichaam
terug te geven, wordt je immuunsysteem aan het
werk gezet en verbetert het je fysieke en geestelijke
welzijn. We spraken met de founder van Elan Vital
Jeroen Kraakman
Wat is er in jouw optiek mis met ons huidige
voedingspatroon? En wat zijn de alternatieven?
Onze voeding is vulling geworden: het moet vooral
lekker zijn en snel klaar. We eten teveel koolhydraten
en geraffineerd voedsel dat bol staat van suiker,
zout, E-nummers en andere toevoegingen die je niet
in je voeding wilt hebben.
Een ander probleem is de consumptie van vlees en
zuivel. De dierlijke proteïnen die daar in zitten zijn op
termijn schadelijk voor onze gezondheid: ze veroorzaken ontstekingen en zorgen voor een verzuurd
lichaam, waarin je ziektes ruim baan geeft.
Een alternatief is een plantaardig voedingspatroon,
dat bestaat uit kiemgroenten, groene groenten,
peulvruchten, fruit, noten en zaden. Bij voorkeur eet
je zoveel mogelijk rauwe gerechten, want door verhitting boven de 42 graden van producten gaan alle
enzymen verloren, en die heb je nodig voor de spijsvertering. Eigenlijk voor alle processen in je lichaam.
Verder gaan er een hoop vitaminen en proteïnen verloren tijdens het koken, bakken en braden.

De Cyberscan is een apparaat waar je mee werkt,
en vrij uniek te noemen; wat doet het?
De Cyberscan is in ieder geval uniek in Nederland.
Het werkt exclusief met het immuunsysteem: het
meet het morphogenetisch energieveld van het
lichaam, daarna wordt het gescande signaal naar een
database gestuurd waar ruim 140.000 signalen in
staan, die allemaal een disbalans vertegenwoordigen, variërend van een bacterie tot aan het volledige
scala aan ernstige ziektes.
Daar waar een match is tussen het gescande signaal
en de signalen in de database, is er sprake van een
probleem. Bijvoorbeeld wanneer een persoon last
heeft van een voedselvergiftiging, geeft de
Cyberscan exact aan door welke bacterie dat veroor-

zaakt wordt. Of in het geval van griep, welk virus verantwoordelijk is daarvoor.
Het immuunsysteem is op zichzelf prima in staat om
ons te beschermen tegen schadelijke invloeden en
ziektes, maar door fysiek en/of mentale stress raakt
het feitelijk “geblinddoekt”, Cyberscan neemt de
blinddoek weg en laat het immuunsysteem zien wat
het moet corrigeren.
Vaak worden klachten als een op zichzelf staande
kwaal gezien, maar meestal zijn het symptomen van
een onderliggende oorzaak. Omdat de Cyberscan
alleen naar oorzaken zoekt, verdwijnen dus ook de
symptomen zodra deze worden gecorrigeerd.
Met welke problemen kunnen mensen bij jou
terecht?
In principe kan men met bijna elke denkbare kwaal
bij mij terecht, aangezien bijna elke denkbare verstoring in de database is opgenomen, en dus gecorrigeerd kan worden.
Het proces is te vergelijken met het pellen van een
ui, de buitenste lagen vertegenwoordigen de huid;

de middelste lagen de weefsels en organen en de
binnenste lagen de individuele cellen. Doorgaans zijn
er gemiddeld zes sessies nodig, en met elke sessie
wordt er laagje voor laagje weggepeld totdat uiteindelijk de kern van de problemen wordt bereikt.
Hoe verloopt een consult bij Elan Vital?
Voor een consult kan men telefonisch of per e-mail
een afspraak maken. Bij de eerste afspraak worden
de problemen in kaart gebracht en wordt er een persoonlijke database van de klant aangemaakt. Deze
wordt vervolgens voor elke vervolgsessie gebruikt.
De Cyberscan gebruikt dit om de prioriteiten te kunnen stellen.
Voor meer informatie www.elanvital.nl

Stijlvolle tassen van jute, eerlijk en eco
Tulsi Crafts presenteert met trots
een collectie stijlvolle jute tassen.
Stijlvol en jute lijken misschien niet
goed samen te gaan, maar niets is
minder waar! Met verschillende kleuren jute kun je de mooiste patronen
weven. Een strak zwart zigzag
motief, of het traditionele diamant
patroon. Ook haken levert een stof
met een mooie structuur op.
Het mooie van jute is dat het van nature
voorkomt in Bangladesh en een rijke traditie kent binnen de Bengaalse cultuur.
Veel vrouwen op het platteland zijn zeer
vaardig in het spinnen en weven ervan.
Jute groeit zonder bestrijdingsmiddelen
nodig te hebben. Het wordt geplant in de
rijstvelden na de oogst van de rijst en
heeft geen extra water nodig, ecologisch
erg verantwoord dus.
De tassen van Tulsi Crafts worden
gemaakt door een vrouwen fair trade
coöperatie uit Bangladesh, deze coöperatie zorgt voor werkgelegenheid op het
platteland. Zo voorkom je dat door
gebrek aan werk mensen naar de stad
moeten verhuizen, waar de vrouwen vaak
in de textielindustrie terecht komen en
daar uitgebuit worden.

Tulsi Crafts is een label voor eerlijke
accessoires uit Bangladesh, voor jezelf, als
cadeau of voor in je interieur. Alle producten zijn gemaakt van hergebruikte of
natuurlijke materialen. Kleurrijke zijden en
katoenen sari’s krijgen een tweede leven
als sjaal of sieraad, of ze worden omgeto-

verd tot zachte dekens. Stijlvolle tassen
worden gemaakt van jute of gerecyclede
cementzakken. Het uiteindelijke doel van
Tulsi Crafts is 'empowerment' voor de
vrouwen die de producten maken. Voor
meer producten en informatie kijk op
www.tulsicrafts.nl
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De Keuringsdienst van de Aarde
Weleens stilgestaan bij hoe vaak je per dag je handen wast? Als het
goed is, is dat aantal niet op twee handen te tellen. Best belangrijk
dus dat de zeep die je daarbij gebruikt lief is voor je handen en geen
kwaad doet in het milieu. Hoe zit dat met antibacteriële zeep? En wat
%$#"! #"!"$"!

Eerlijk duurt het langst.
Daar
Daarom
om zetten we in deze
rubriek de zaken op scherp.
In elke editie onderwerpen
we pr
producten
oducten – van wijn
tot teenslippers – aan een
kritische blik. Deze editie:
handzepen.

Concept & Tekst:
e
Sonja van
va den Heuvel
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1.

Wat:
Wat: Putty for your hands
Merk: Lush
Verkrijgbaar
www.lush.nl
Verkrijgbaar bij:
bij: Lush-winkels, zie www.lush.nl
Ingrediënten:
Ingrediënten: Met o.a. haver,
haver
err, plantaard
dige glycerine, sheaboter,
sheabote
err, lavendel- en
aardige
kamilleolie. De volledige lijst
ingrediënten
ingrediënten staat online.
Prijs: €10,45 (100 gram)
Keur
Keurmerk:
merk: V
Vegan
egan
Extra:!!
Extra:!! ##"!"!!$!!
"!"!!$!!
wel dat je van de kleur en geur
van hun producten
producten vrolijk
vrolijk
wordt
word
dt en dat er amper
verpakkingsmateriaal
wordt
word
dt gebruikt. Ook om
deze ‘putty’ zit slechts een
papieren
papieren
wikkeltje.
Oordeel:
Oord
deel: De geur van
kamille en lavendel is net
zo zacht als de zeep zelf.
Na het wassen voelen
je handen of je ze hebt
ingesmeerrd met
ingesmeerd
handcrème, zo zacht.
handcrème,

4

3

2.

W
at: Handzeep Rozen
Wat:
Merk: De T
Traay,
raay, Bee natural
Verkrijgbaar
V
erkrijgbaar bij: Natuurvoedingswinkels, zie ook
www
.detraay.nl
www.detraay.nl
Ingr
ediënten: Met macademia-olie en essentiële
Ingrediënten:
rrozenolie.
ozenolie. Het keur
merk garandeert dat er alleen
keurmerk
natuurlijke gr
grondstoffen
ondstoffffen zijn gebruikt.
Prijs: €5,09 (300 ml)
Keur
Keurmerk:
merk: BDIH
Extra: Dit merk heet niet voor niets Bee Natural. In
hun verzor
verzorgingsproducten
gingsproducten gebruiken ze honing,
propolis
was en pr
opolis afkomstig uit de eigen
eko-imkerij de T
Traay.
raay.
Oord
Oordeel:
deel: W
Was
as je handen met je ogen dicht
en je waant je in een bloementuin. De
geur blijft ook lange tijd subtiel aanwezig.

3.

Wat:
W
at:
a Lóa sápa - Handzeep met IJslandse
kruiden
Merk: Sóley
Verkrijgbaar: www.purebeautyboutique.nl
www.purebeautyboutique.nl
Verkrijgbaar:
Ingrediënten:
Ingrediënten: Met handgeplukte IJslandse
dige oliën.
bronwater en plantaardige
plantaard
kruiden, bronwater
De volledige lijst staat online.

2
Sip, sap, sop!
Na het plassen handen wassen (en na niezen, voor het eten, enzovoort); handen was
was-sen is ons met de paplepel ingegoten. En ter
terecht.
echt. Maar het zet alleen zoden aan de
dijk als je het goed doet: minimaal 20 seconden lang je hele handen met wrijvende
bewegingen inzepen en daar
daarna
na goed afspoelen en afdr
afdrogen.
ogen. Enne, die kraan gaat
natuurlijk pas aan na de twintig seconden inzepen, hè?
Pompjes met desinfecter
desinfecterende
ende (antibacteriële) zeep
eep zijn volop verkrijgbaar
verkrijgbaar.
r. Best
vr
vreemd,
eemd, want de Gezondheidsraad raadde al in 2001 het gebruik van zeep waaraan
desinfectantia zijn toegevoegd af. V
Volgens
olgens onderzoek maakt het in de strijd tegen de
griep niet uit of je desinfecterende
desinfecterende zeep of gewone zeep gebruikt, terwijl deze zeep
waarschijnlijk wel schadelijk is voor je huid, het milieu en bijdraagt aan het rresistent
esistent
maken van schadelijke micr
micro-organismen.
o-organismen.

Prijs: €25,- (500 ml)
Keurmerk: geen
Keurmerk:
Extra: De oprichster van
Organics is de
Sóley Organics
IJslandse actrice Sóley
 $
$ !!
 !
!

!! 
huidverzorging luidt:
over huidverzorging
‘wat je op je huid
aanbrengt, is voeding voor
aanbrengt,
je huid’.
Oorrd
deel: Zacht schuim en
Oordeel:
een mysterieuze, kruidige
 ! !
! #"!!#!
#"!!#!

waarrdoor
d
is heel zuinig waardoor
je
" ! !!"!"
!!"!" !
"

4.

Wat: Handzeep met verveine en karitéboter
Wat:
(sheaboter)
L’Occitane
Merk: L’Occitane
Verkrijgbaar bij: L’Occitane-winkels
L’Occitane-winkels en via
Verkrijgbaar
www.loccitane.com
www.loccitane.com
Ingrediënten: Een lange lijst veelal
Ingrediënten:
ingrediënten met ook
natuurlijke ingrediënten
synthetische toevoegingen.

Prijs: €16,- (500 ml)
Keur
Keurmerk:
merk: Geen
Extra: De in de zeep verwerkte karitéboter
oter wor
wordt
rdt
d
fairtrade ingekocht van vr
ouwelijke pr
vrouwelijke
producenten
oducenten in
Burkino Faso.
Oordeel:
Oord
deel:
d
Een eigenzinnige handzeep, van een
eigenzinnig merk; dat niet eens zozeer uitblinkt
in puur
uur natuur
natuur,
r, maar vooral in sociale projecten
projecten
als eerlijke handel en het tegengaan van (visuele)
handicaps in ontwikkelingslanden.

5.

W
Wat:
at: Zeep Reviving Rosemary
Merk: Gamila Secr
Secret
et
V
Verkrijgbaar
erkrijgbaar bij: Dr
Drogisterijen,
ogisterijen, zie www
www.gamila.com
.gamila.com
Ingr
Ingrediënten:
ediënten: Zo’n 80% vir
virgin
gin olijfolie en een mix
van 15 kruiden.
Prijs: €22,95 (115 gram)
Extra: De zeep is geschikt voor je hele lijf, van top
tot teen. Zelfs als masker of scheer
scheercrème
rcrème kan dit
blokje volstaan.
Oordeel:
Oord
deel:
d

!"!
!"! ##"!!%!!!
"!!%!!!
een prijzig blokje. Nog een minpuntje: de
hoeveelheid karton waarin het blokje zeep verpakt
zit.
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Met je hoofd in de wolken, hart en armen wijd
open, en je voeten stevig op de grond... Sowieso
een prima tip om als uitgangspunt te nemen voor
een meer bewuste lifestyle. Maar als dat eerste
Lentelicht verschijnt en de warme zonnestralen op
je bol en door je huis dansen, voel je dat het tijd
wordt voor een schoon lijf en een schoon huis.
So let’s do this!

La la la Lente - en alles stroomt weer

Schoon in je lijf, schoon in je huis
De Sioux-indianen wisten het al: de langste reis
die je in je leven zult maken, is die van je hoofd
naar je hart. We kennen het allemaal, en we
weten het eigenlijk ook zo goed. Maar hoe kom
je nu van een leeg hoofd naar een vol hart, in
een gezond lijf? En dat in een gezond, schoon
huis? Vaak is er slechts een klein zetje voor
nodig, wat inspiratie. Wat vind je hiervan:
Energieker met echt voedsel
Het woord detox valt sinds 1 januari jl. regelmatig. Prima wat ons betreft, al is het net als
duurzaam een containerbegrip geworden. Wij
gaan voor voeden in plaats van vullen. Met dat
échte voedsel waar de levenskracht nog in zit,
natuurlijk. Dat proef je niet alleen.., dat voel je
ook! Ongeacht welk dieet je neemt of welke
visie je hebt. En als je voor biologisch kiest,
komen er geheid veel minder tot geen restanten
van pesticiden en dergelijke in je lijf. How’s that
for a change?! Kijk ‘s op www.bionext.nl
en www.demeter.nl bijvoorbeeld.
Adem in, adem uit
Het grote voordeel van buiten zijn, is de lucht.
Niet langs die toegangswegen naar dat Randstedelijke centrum natuurlijk, maar je snapt wat
ik bedoel - hoewel ook uit onderzoek blijkt dat
je beter kunt bewegen in een stad met slechtere
luchtkwaliteit, dan helemaal niet bewegen. De

voordelen daarvan zijn vele malen groter. Er zijn
onderzoeken die concluderen dat de frequenties in de natuur heel anders zijn dan in de stad,
en dat je je daarom zo heerlijk en heel snel kunt
ontspannen.

maken? Diep door ademen, focus alleen op wat
er gebeurt, gewoon doen. Het kan hoor! En
daarmee die paar vliegen in één klap; helemaal
als je milieuvriendelijkere schoonmaakmiddelen
gebruikt.

Verder lezen
Kijk eens op www.debeterewereld.nl voor
allerlei artikelen over schoonmaken en andere
lentekriebels, als ook over bewegen, duurzamer
sporten en mediteren bijvoorbeeld.

Wandelen is een van die weinige, heel eenvoudige manieren om snel te aarden, en van
je hoofd in je lijf te komen. Bijvoorkeur loop
je naar en in het park, of naar de rand van het
dorp, de B-wegen in. Of neem die fiets weer ‘s
uit je schuur en trap ‘m naar het bos. Je zult je
verbazen waarom je dat niet vaker hebt gedaan
de laatste maanden!
En met iets meer moeite sta je in een groot(s)
natuurgebied, of op het strand. Laat maar
waaien, die zorgen; weg met al die zaken waar
je je druk over maakt maar toch geen invloed
op hebt. Let it go... Wat tai chi of yoga helpt
daarbij natuurlijk, en vergeet dan je duurzame
waterflesje niet; water helpt met het afdrijven
van afvalstoffen en negatieve energie.
Thuis helpt dat natuurlijk ook, evenals meditatie
en het steeds populairder worden mindfulness.
En dan is nu het bruggetje naar een schoon huis
snel gemaakt.

En daarvan zijn er genoeg, van Ecover en Klok
Eco tot en met DIY (do it yourself) middelen.
Deze kosten je wel iets meer tijd en wat spierkracht, maar maken net zo goed schoon.
Een ander middel is Marseillezeep, naast
schoonmaakmiddel voor veel mensen ook prima
bruikbaar als shampoo of douchegel. Andere
milieuvriendelijke(re) en veilige manieren om dat
winterstof in die lentezonnestralen te lijf te gaan,
zijn baking soda (zuiveringszout; let wel even op
de prijsverschillen!) en witte azijn.
Een groot voordeel van al deze producten is,
dat de lucht in huis er stukken zuiverder van
wordt. Je wilt niet weten wat er allemaal in je
huis zweeft, als je de traditionele, synthetische
schoonmaakgoedjes gebruikt.

Tekst: Erwin Polderman

Schoon, schoner, schoonst
Al eens geprobeerd om van schoonmaken en
stofzuigen een meer meditatieve bezigheid te

Tot slot, de allerlaatste tip staat natuurlijk in de
volgende alinea, maar dit is ook een aardige:
wist je dat er een heel scala aan (kamer)planten
is die de lucht in je huis zuiveren van chemicaliën
en andere nare stofjes? Zeker als je last hebt
van astma, COPD en dergelijke zeer de moeite
waard om dat te gaan ervaren...

Klok, een bewuste keuze!

De producten van Klok zijn huidvriendelijk en

Milieu én de huid worden optimaal gerespecteerd.

ecologisch. In de recepturen zijn geen parfum

Deze combinatie in één product maakt Klok uniek!

 



www.klok-eco.nl

“Ons voorjaar begint eerder
met TONZON Vloerisolatie”
Stop de afkoeling door de vloer en verkort je stookseizoen

“TONZON
verbetert meer
dan alleen mijn
energielabel”

“Dat hadden
we eerder
moeten doen”

TONZON Vloerisolatie
Een slim idee!
Meer wooncomfort en een energiezuinig huis.
TONZON Thermoskussens hebben een bijzonder isolerend effect
waardoor de vloer warmer wordt dan bij alle andere soorten
vloerisolatie. Dankzij deze warmere vloer krijgt u meer wooncomfort en stookt u minder waardoor ook de energie besparing
hoger is. De gemiddelde besparing bedraagt 15% tot 20% bij
gewone woningen. Bij woningen met vloerverwarming kan dit
oplopen tot wel 40%. De Thermoskussens worden gecombineerd
met een stevige Bodemfolie zodat ook vocht uit de kruipruimte
voorgoed verleden tijd is.
Diverse reumapatiënten melden spontaan dat klachten verminderen door het warmere en droge klimaat onderin de woning.
TONZON Vloerisolatie: al 35 jaar het beste resultaat met de
modernste technieken.
TONZON vloerisolatie is bovendien heel betaalbaar
Richtprijs all-in (materiaal, montage, btw) TONZON vloerisolatie
(exclusief eventuele subsidie):
- 50m2: € 1.850,- 30 m2: € 1.325,Enkele van de vele spontane reacties op Facebook.
OOSTHUIZEN, Loek Petiet.
Het is fantastisch, ook zeer om je stookkosten naar beneden te
krijgen, dat is prima.
SCHAGEN, Annaloes Vacano.
Wij zijn ook super tevreden, kan het iedereen aanraden.
ANDIJK-OOST, Eduard Gorter.
Ik heb het ook onder mijn huis, perfect.

• T: 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) • E: info@tonzon.nl

TONZON Vloerisolatie • een slim idee
Waarom nog langer wachten? www.tonzon.nl
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In de komende edities van De Betere Wereld laten we zien hoe allerlei lichaamsprocessen gereguleerd
worden door mineralen (zoals calcium en magnesium), en hoe je deze ‘celzouten’ kunt gebruiken om
gezondheidsklachten te verhelpen. In dit derde artikel gaat het over Hooikoorts.

Schüsslerzouten
bij hooikoorts
Mmm… heerlijk dat het weer lente is, niet? Lekker zonnetje en
ontluikend groen! Voor mensen met hooikoorts gaat de komst van
het bloeiseizoen echter gepaard met ongemakken als een jeukende,
lopende of verstopte neus, niezen,
jeukende, tranende of branderige

Zelfzorg

ogen en hoest als gevolg van een
droge keel. Geen pretje!
Hooikoorts is een overgevoeligheid of allergische
reactie van je lichaam op pollen, het stuifmeel van
grassen, bloemen, planten en bomen die in bloei
staan. Ze zweven door de lucht en je ademt ze in.
Als het afweermechanisme van je lichaam ‘in de
war’ is, kan het reageren op deze pollen met een
allergische reactie. Hierbij komt de stof histamine
vrij, die zorgt voor genoemde kenmerkende
klachten.
Ook bij hooikoorts kunnen Schüsslerzouten
beslist iets betekenen; celzouten kunnen de
conditie van de slijmvliezen van neus en luchtwegen bevorderen en herstellen.
Het Schüssler basiszout voor slijmvliezen is
Natrium chloratum, Schüsslerzout nr. 8 (in een D6
verwrijving, dus geen potentie!). Natrium chloratum verbetert de slijmvliezen in de neus, alsmede
slijmvliezen en trilharen van de longen. Daarmee
verbetert ook de conditie en treden de typische
hooikoortsklachten minder op.

Preventief: 3x daags twee tabletjes onder de
tong laten smelten.
In acute situaties, zoals bij allergische symptomen zoals een loopneus of tranende ogen,
Schüsslerzout nr. 2 combineren met Schüsslerzout
nr. 8. Dosering: iedere 10 minuut één tablet van
beiden (maximaal 40 tabletten per dag).
Wanneer de allergische reactie uitmondt in
benauwdheid, dan kan nr. 7, Magnesium
phosphoricum (D6) hier aan toegevoegd worden.
Dosering: hete 7 (tien tabletjes oplossen in heet
water) of iedere 10 minuten één tabletje.

Preventief
Schüsslerzouten zijn preventief te gebruiken door
op tijd te beginnen met een onderhoudsdosering
van 3x daags twee tabletjes. Zijn er reeds symptomen, zuig dan iedere 10 minuten een tabletje
op tot de klachten afnemen.

GENIET VAN DE LENTE !

Allergische reactie verminderen
Het Schüsslerzout Calcium phosphoricum nr. 2
(D6) kan helpen het immuunsysteem te
balanceren, waardoor de hyperreactiviteit en
de allergische reactie verminderen.

Schüsslerzouten zijn homeopathische geneesmiddelen zonder speciﬁeke therapeutische indicatie,
toegepast volgens de therapie van Dr. Schüssler.
Bron: In balans met Schüsslerzouten van Margit
Müller-Frahling, ISBN 978 94 6015 052 4.

In de volgende editie besteden we aandacht aan
het thema zomer, zon en zouten.

Een zuivere huid met Neem kruid
In het Himalaya gebied groeit de bijzondere Neemboom die in India bekend staat als ‘de goddelijke boom’. En dat is
niet voor niets. Het Neem kruid wordt gebruikt voor het ontgiften en zuiveren van de huid vanwege de antibacteriële
werking. Het kalmeert de geïrriteerde en aangedane huid en helpt bij de behandeling van o.a. acne.
Regelmatig gebruik van producten op basis van Neem geeft je een zuivere huid
vrij van puistjes en mee-eters. Himalaya Herbals heeft in het assortiment als
reiniger een (Foaming) Face Wash en een toner. Voor diep reinigen gebruik je
de Neem Scrub en het Neem Masker kan je gebruiken om poriën te reinigen en
puistjes te voorkomen.
Probeer een van de Himalaya Neem producten en ervaar het zelf! Ze zijn
verkrijgbaar bij DIO drogisterijen, gezondheidswinkels en natuurwinkels
(o.a. De Tuinen en G&W) vanaf € 5,99.
www.himalayaproducten.nl

Tekst: Nanny Schutte

‘Na gebruik gelijk
een zachte en verzorgde huid;
heel erg fijn. Wat ik ook heb
gemerkt is dat mijn huid er al veel
beter uitziet en dat na een paar
keer gebruiken.’

‘Mijn gezicht
voelt super schoon en
fris aan. Ik gebruik het
nu elke dag en vind het
echt een aanrader.’
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Rustgevers

Natuurlijke huidverzorging

Houd je
huid jong

 Ga op vaste tijd
en naar bed en sta
op vaste tijden op
Drukke periodes door

met de kracht
uit Zuid-Amerika

 Zorg dat je niet
te lan

g in bed ligt

bijvoorbeeld examens of een

 Zorg dat je voldoe
nde tijd
neemt om te slapen

sollicitatiegesprek?
Door de ingrediënten hop,

 Slaap niet tussen
door

passiebloem en valeriaan in
Nervoregin komt u tot rust.
Juist in een periode van (extra)

Lekker slapen

spanningen.
Verkrijgbaar in tabletvorm (100 tbl.)

Genieten van een goede en
gezonde nachtrust, het kan!
Neuraston bevat
ingrediënten als Hop,
Arnica en Damiana en
Maak een foto van jouw mooiste ontspanmoment
met Pflüger en maak kans op één van de 10 heerlijke
dagjes relaxen in de Veluwse Bron voor
2 personen t.w.v. € 65,-.
Mail jouw foto naar info@pfluger.nl
Zie actievoorwaarden op www.pfluger.nl/actie

Panax Ginseng.
Het ideale middel bij
spanningen en slaap1,
maar ook voor vitaliteit
en alertheid2.
1

Help littekens en striae vervagen
en verminder de tekenen van
v
eroudering mett de kracht
kracht v
an
veroudering
van
pur
puree Chileense rrozenbottelolie.
ozenbottelolie.

Hop en Damiana

2

Panax Ginseng

Verkrijgbaar in druppel (50 en 100 ml)

Een natuurlijke
natuurlijke br
bron
on v
van
an antio
antioxidanten,
xidanten,
essentiële vetzuren
vetzuren en vitaminen.

RIOROSA.NL
NATUURMIDDELEN

VERSTOPTE NEUS? RODE
PEPER GEEFT LUCHT!
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. De hete peper remt de
slijmproductie waardoor je weer snel vrij kan ademen door de neus.
$#
$#
$#
$#

"!! ####
####
# # #

## # # ###

Vraag ernaar bij de apotheek, de betere
drogisterij of bestel online op
www.capsinol.nl.
Vandaag voor 16.30 uur
bestellen en betalen =
de eerste post bezorgdag in huis!

VOOR
MOOIE
BORSTEN
ZONDER
COSMETISCHE
INGREEP
BreastGro® bevat een
gepatenteerde natuurlijke
hopformule, de kwaliteit is
wetenschappelijk bewezen
en het is veilig.
Tijdens de kuur slik je
4 capsules per dag en
daarna stap je over op een
onderhoudsdosering van
1 tot 2 capsules per dag.

Meer info:
Scan de QR code
of
www.breastgro.nl

De groene bouwer van Nederland
“Iedereen verdient het in een gezond,
mooi en betaalbaar gebouw te leven.
Nu en in de toekomst.” Dat is de visie
van ORGA bouw.

Geld uitlenen aan ondernemers in opkomende
landen tegen 3-4% rente via crowdfunding
Social enterprise Lendahand maakt het mogelijk direct bij te dragen aan meer werkgelegenheid in groeiende economieën zoals de
Filipijnen, Ghana en Colombia. Uitleners ontvangen daarbij 3-4% rente op de verstrekte
lening.
Hoe het werkt:
1. Kies een ondernemer op de website
Onze lokale partners in de betreffende landen
hebben veelbelovende ondernemers geselecteerd. Het gaat om MKB’ers die doorgaans geen
       
2. Verstrek een lening
Uitlenen kan vanaf 50 euro. Zodra er voldoende
     
op de 1e dag van de daaropvolgende maand van
start. De rente start eveneens op deze datum.
3. Ontvang geld terug met 3-4% rente
De ondernemers lossen de leningen elke zes
maanden in gelijke delen af. Loopt een lening
bijvoorbeeld een jaar, dan wordt dus twee keer

Bovendien vinden we bij ORGA bouw dat de bouwperiode voor alle betrokkenen soepel mag verlopen,
plezierig en zonder verrassingen. Daarom bouwt
ORGA bouw met natuurlijke hergroeibare materialen
en hebben wij een manier ontwikkeld die slimme
bouwmethodes combineert met hightech oplossingen zodat er grote kostenbesparingen kunnen worden gedaan. ORGA bouw verzorgt de hele bouw
voor een vooraf gesteld all-inclusive bedrag. Na de
oplevering krijg je simpelweg de sleutel tot je nieuwe droomhuis overhandigd.

een even groot bedrag terugbetaald, plus rente.
Uiteraard kan het terugontvangen geld vervolgens
opnieuw uitgeleend worden: zo worden meer
ondernemers geholpen verder te groeien en worden nog meer banen gecreëerd!

Lange tijd was Patrick werkzaam bij traditionele
bouwbedrijven. In die jaren groeide bij hem het
besef dat er verandering moest komen in de bouwsector, willen we naar een duurzame toekomst toewerken en hij besloot een nieuwe richting in te slaan.

Goed idee? Ga naar
www.lendahand.com
en doe mee!

In 2013 heeft Patrick ORGA
bouw opgericht. Zijn ambitie
is aan te tonen dat bouwen
met natuurlijke materialen
op een eerlijke manier, in cocreatie met de architect en
opdrachtgever betaalbaar is
en de absolute toekomst
heeft.

Samen met De Betere Wereld verloten we
50 euro om uit te lenen via onze website in
een bedrijf naar keuze!
E-mail je naam, gegevens en reactie naar
lendahand@debeterewereld.nl en maak kans
op 50 euro, plus 3-4% rente!

Frisse voorjaarskleuren
in eco verf

Bij ORGA bouw beschikken we over een ruime hoeveelheid kennis op het gebied van duurzame, ecologische, energiezuinige nieuwbouw, verbouw en renovatie.
Wij hebben alle disciplines in huis om onze opdrachtgevers te begeleiden in het hele traject van advies
tot en met de realisatie.

Ons streven is om zoveel mogelijk wensen van onze
opdrachtgevers te realiseren voor het budget dat zij
voor ogen hebben.
Heb je plannen voor ecologisch (ver)bouwen?
En zoek je een bouwer die:
■ Gegarandeerd ecologisch bouwt
■ Persoonlijk werkt: korte lijnen, gemotiveerde vakmensen en een fijne werksfeer
■ CO2 neutraal en energieneutraal
■ Voor een vast, all-inclusief bedrag met open
begrotingen
We staan voor plezierig bouwen, gezond en comfortabel leven. Dat gunnen we jou ook!
Bel of mail meteen voor meer informatie met ORGA
bouw, de 1e modern groene bouwer van Nederland
info@orga-bouw.nl. Tel. 024-7600140

Het best bewaarde Canadese geheim voor
je auto nu ook in Europa verkrijgbaar!

In het voorjaar krijgen we vaak de kriebels om de winter te verjagen en een
nieuwe start te maken. Even lekker verven werkt altijd heel goed.
Wat denk je van een kleurpalet van
Amazona krijtverven in fris en fruitig
Citron, zacht Rose, stoer Black Pearl en

Heel veel mensen hebben een auto, maar hoeveel van die mensen onderhouden hun auto op
de juiste, milieubewuste manier? Veel te weinig,
is het antwoord op die vraag, helaas.

basis Blanc-de-Blanc.

In een handomdraai heb je een kamer een andere
look gegeven. Doorgaans is de verf in één keer dekkend.
De verf van Amazona is mineraal en volledig natuurlijk. Dat geeft een prachtig poedermat resultaat.
Door de natuurlijke grondstoffen is de verf heel rustig qua uitstraling en kun je wat meer met kleur werken dan met een gewone verf, zonder dat het
schreeuwerig wordt.

Met dezelfde verf kun je je muren verven en je accessoires. Hoe handig is dat. Meubels slechts even reinigen met Amazona Ecoclean, twee laagjes verf aanbrengen en je hebt je accessoires passend gemaakt
bij de nieuwe kleur op je muren. De kleuren zijn ontwikkeld om een warme sfeer in je interieur te creëren.
Amazona is het enige verfmerk dat echt ecologische
krijtverf op de markt brengt. Veel fabrikanten hebben
zichzelf het label “ecofriendly” opgeplakt, maar dat
is letterlijk milieuvriendelijk. Een milieuvriendelijke
verf is weliswaar op waterbasis maar bevat nog
steeds oplosmiddelen en synthetische vulstoffen en
pigmenten en het is maar de vraag of je dat milieuvriendelijk kunt noemen.
Als je voor echt 100% natuurlijke verf gaat, dan kies
je voor Amazona verf.
Kijk voor meer info op www.amazona.nl of bel naar
035 – 6237250.

GoClean Waterless is zich hiervan bewust en de
oprichter Sunny Yashpal, een rasechte autofanaat,
vond het eigenlijk heel vreemd dat er een paradox is
tussen de voorliefde voor je auto en de manier waarop je deze schoonmaakt door er chemische middelen op te smeren. Met alle gevolgen van dien, uiteindelijk: je kunt je blanke lak vervangen, je banden
kunnen barsten, rubbers kunnen uitdrogen, enz.
Toen Sunny bij zijn oudere zus op bezoek was in haar
appartement kwam hij er tot zijn grote schrik achter
dat zij haar auto nooit waste! De vraag die zij aan
Sunny stelde - hoe een auto te wassen als er geen
water in de buurt is - was de reden voor Sunny om
met bevriende professoren aan de slag te gaan om
hier een oplossing voor te vinden.
Er waren een paar eisen waaraan het product moest
voldoen.
1. Het mocht absoluut geen krassen veroorzaken.
2. Het moest een behoorlijke besparing zijn op het
verbruik van schoon drinkwater.
3. Het moest een biologisch afbreekbaar product
zijn.
4. Het moest een plantaardig product zijn.

Na meerdere prototypes was de Waterless Carwash
geboren! Een product dat niet alleen het vuil verwijdert, maar tegelijkertijd ook een wax van natuurlijke
polymeren aanbrengt.
En daarbij geen gedoe met emmers of tuinslangen,
maar gewoon sprayen, vegen en uitpoetsen.
Nadat er eindelijk een perfect werkende formule was
ontwikkeld, heeft Sunny zijn rechtenopleiding afgebroken om zich fulltime te kunnen focussen op
Goclean Waterless.
Omdat Goclean Waterless zich heeft gespecialiseerd
in waterbesparing, wilde men ook iets doen voor
anderen. Daarom wordt voor elke verkochte fles 21
dagen aan drinkwater geschonken aan iemand in
nood. Dit is mogelijk doordat er zeer nauw wordt
samengewerkt met het African Well Fund. Op die
manier is Goclean Waterless niet alleen een product
dat goed is, maar door zijn verkoop ook een product
dat goed doet!
De producten van GoClean Waterless zijn sinds de
zomer verkrijgbaar via verschillende fysieke winkels
en webwinkels. Het merk wordt in Europa gedistribueerd door Eco-shopper.nl

Dé APK voor uw lichaam

INCL. UITGEBREID HARTONDERZOEK

NU: € 945,50+: € 1.010,i.v.m. botdichtheidsonderzoek
GELDIG T/M 16 APRIL 2015

Uw dag bij Prescan®
Welkom

09:30

U wordt in het (academisch) ziekenhuis
ontvangen door onze Nederlandse gastvrouw.
Zij begeleidt u tijdens de onderzoeken. Voordat
de onderzoeken van start gaan, heeft u een
gesprek met onze radioloog. Hij neemt met u het
onderzoeksprogramma en de vooraf ingevulde
medische vragenlijst door. Deze anamnese vormt
het uitgangspunt van uw onderzoek op maat.

MRI-scans

10:30

Uw schedel en hersenen, halsslagaderen,
lever, milt, alvleesklier, galblaas, nieren, aorta,
blaas, prostaat (man), eierstokken/ baarmoeder
(vrouw), bekken, heupgewrichten en lendenwervel worden in de ongevaarlijke MRI-scanner
in beeld gebracht. De beelden worden vervolgens door de radioloog beoordeeld. Na het
maken van de scans wacht u in de bistro een
lunch en iets te drinken.

Cardiologisch onderzoek

12:00

De Total Body Scan van Prescan® is inclusief
uitgebreid onderzoek; uw hart is immers de
motor van uw lichaam. Na een voorgesprek
met de cardioloog wordt een fietstest gedaan,
waarbij gekeken wordt of uw hart goed
functioneert. Tevens wordt een echo gemaakt
om uw hartspier, hartkleppen, hartkamers en
pompfunctie te bekijken.

Prescan ontdekte bij mij een
niertumor. Ik was er gelukkig
op tijd bij.

De uitslag
Het team van specialisten zorgt ervoor dat u
direct na de onderzoeken de uitslag en adviezen ontvangt. Deze worden in een persoonlijk
gesprek uitgebreid met u doorgenomen. Indien
u een aanvullend laboratoriumonderzoek heeft,
ontvangt u deze uitslag binnen een week.

13:00

Meer informatie of een afspraak maken?
*Excl. € 49,- administratiekosten
Bel 074 - 255 9 255 of bezoek www.prescan.nl/beterewereld
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Gezocht: ambitieuze vrouwen
Ben jij tevreden met jouw carrière? Wil jij meer uit je carrière
halen of zoek jij lef om je carriè-

Omega & More en BrandedU

re helemaal de andere kant op

Omega & More is bekend van het produceren van mooie, biologische producten
waarbij rekening wordt gehouden met
zorg voor de mens en het milieu. Daarom
wordt er naast het produceren veel tijd
en aandacht besteed aan het ondersteunen van sporters, bijzondere mensen en
projecten. Omega & More vindt het
belangrijk dat vrouwen zichzelf kunnen
ontwikkelen en dat zij zichzelf op een
positieve manier kunnen positioneren in
de maatschappij. Dit is de reden dat
Omega & More het bijzondere programma van BrandedU sponsort.

te gooien? Omega & More geeft
jou de kans om één van de felbegeerde tickets voor de inspirerende en motiverende seminars van BrandedU te winnen!

BrandedU is een personal branding leiderschap programma voor vrouwen die de resultaten in hun carrière willen vergroten. Tijdens een reeks van seminars
met als titel “The Path to Succesful Branding” leren
vrouwelijke professionals en ondernemers om zichzelf zichtbaar te maken en te ontwikkelen als 'merk'
zodat het hun carrière ten goede komt.
Gastsprekers komen praten over hoe zij zich als de
go-to person hebben ontwikkeld binnen hun vakgebied. Inspirerende gastsprekers als o.a. Karina van
den Berg (COO RBS), Harriett Brand (voormalige
SVP MTV Networks), Mabel Nummerdor (auteur Miss
Marketing), Gemma Broekhuis (eigenaar
Milestonecards.com), Raja Felgata (Kleurrijke lijst,
journalist), Katja Kok-Keizer (Director Amsterdam &
Haarlem Van Lanschot Bankiers) en Dayanara Ilaria
(eigenaar theTalentSource) hebben al verteld over
hun ervaringen met het neerzetten van een eigen
merk. Naast interessante sprekers worden er leerzame workshops gegeven en is er afsluitend een netwerkborrel.

Personal branding
Wat is nu eigenlijk personal branding? Iedereen heeft
een merk of wel een reputatie. Iedereen heeft unieke
eigenschappen, vaardigheden en een eigen persoonlijk verhaal. Als je jezelf goed positioneert, en dus als
merk ontwikkelt, weten andere mensen waar je voor
staat en hoe ze je kunnen helpen om datgene te
bereiken wat je wilt. BrandedU wil vrouwen helpen
nadenken over het merk dat ze willen zijn en hen de
middelen geven om dit verder te ontwikkelen.
Waarom BrandedU
Vrouwen doen in Nederland nauwelijks aan carrièreplanning, terwijl jezelf als merk neerzetten essentieel

is voor de vooruitgang van je carrière en voor je ontwikkeling als leider. In Nederland ligt het percentage
vrouwen in leidinggevende functies ontzettend laag
als je het vergelijkt met omringende landen en hier
wil BrandedU verandering in aanbrengen. Iedereen
die een succesvolle professionele carrière wil, heeft
hulp nodig. Mannen investeren meer in opleidingen
tijdens hun carrière dan vrouwen, terwijl leiderschapscursussen je helpen met het ontwikkelen van de juiste vaardigheden die je nodig hebt voor groei in je
carrière.

Omega & More stelt één kaartje t.w.v.
€ 299,- voor BrandedU beschikbaar. Like
"Omega & More" op Facebook en stuur je
naam en gegevens met motivatie naar
brandedU@debeterewereld.nl en dan
maak je kans!

www.brandedu.nl

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!”

De marketingmonnik
Brik Brut
Een stoere en unieke fiets
“In één klap was mijn wereld verwoest en mijn
geliefden bliezen hun laatste adem uit.” Zo startte de marketingmonnik zelf de lancering van het
boek “De marketingmonnik” in een voormalig
klooster in de buurt van Utrecht.

De BRIK Brut is een stoere, unieke fiets die geschikt
is voor iedere vrouw. Oersterk en veilig voor bij het
boodschappen doen, perfect voor een ontspannen
ritje en ideaal om mee te shinen in de stad. Met de
BRIK Brut durf je anders te zijn, jezelf te onderscheiden. Geen franjes, zelfs geen ketting, maar gewoon
een fiets zoals een fiets moet zijn.
BRIK BRUT DAMES
De stevige, brede, aluminium buizen maken de Brut

tot een onverwoestbare, maar toch vrouwelijke fiets.
Door het gebogen, sierlijke stuur zit je lekker op je
fiets. De BRIK Brut voor dames is naast stoer legergroen, ook verkrijgbaar in leigrijs en matzwart. Uniek
aan de dames BRIK Brut is de oranje cardanas. Een
cardanas betekent duurzaam en onderhoudsvrij fietsen en door de directe overdracht fietst hij zalig. De
smoes ‘mijn ketting ligt eraf’, is met de BRIK Brut
verleden tijd en die leuke man springt nu gewoon bij
jou achterop!

Het belangrijke personage van het nieuwe boek van
auteur Klaas Klunder realiseert zich na een tragisch
auto-ongeluk dat hij nog één kans heeft om zijn
leven anders in te richten en besluit zich los te maken
van zijn bezittingen en het klooster in te gaan. Hij
geniet er van bezig te zijn met de diepere mysteries
van het leven en bij te dragen aan het welzijn van
anderen in deze ongelijk verdeelde wereld.
Klunder schreef het boek “De Marketingmonnik”
vanuit het besef dat consumenten te vaak om de tuin
worden geleid. Naar zijn mening zouden verkooptechnieken erop gericht moeten zijn mensen te helpen in plaats van ze om de tuin te leiden. Sterker, als
meer bedrijven hun verkooptechnieken zouden koppelen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt de wereld er beter van in plaats van minder goed. “Te vaak vergeten bedrijven de maatschappij waarin een organisatie zich bevindt”, volgens de auteur. In het boek onthult de marketingmonnik drie marketing-geheimen uit de Bijbel die bijdragen aan deze doelstelling. Zo is daar de wet van
de tienden, welke de auteur als volgt ‘vertaalt’: Als
iedere organisatie 10% van zijn netto-winst terug zou
laten vloeien naar de maatschappij in tijd of geld op
een relevante manier, zou de maatschappij waarin wij
leven er heel anders uitzien. Zelf doneert Klunder
1/10 van de opbrengst van zijn boek aan Charity
Water. Een non-profit organisatie met als doel om

schoon en veilig drinkwater naar 800 miljoen mensen
in ontwikkelingslanden te brengen.
Het eerste boek werd op vrijdag 12 december overhandigd aan Willem Lageweg, directeur van MVO
Nederland.
www.marketingmonnik.nl

E-mail je naam en verzendgegevens naar
marketingmonnik@debeterewereld.nl en
maak kans op 1 van de 10 exemplaren!

34

Tekst: Almar Fernhout
   

Transparantie bij koploper
Duurzame denim
Kuyichi is het stoere denim merk dat naast de nieuwe
lente/zomer-collectie ook haar productieproces in
beeld brengt. Zo is de gehele keten transparant, wat
een goede zet is daar steeds meer consumenten het
belangrijk vinden dat mode eerlijk geproduceerd is. Na
de voedselindustrie is het nu aan de mode-branche om
te laten zien waar zij voor staat.
KUYICHI is voorloper als het gaat om stoere
‘fair’ basics en denims; hoe is het merk ontstaan?
Kuyichi is een duurzaam kledingmerk dat in 2001
opgericht is in Haarlem, door ontwikkelingsorganisatie Solidaridad. Lange tijd was er nauwelijks
aandacht voor de problemen in de kledingindustrie: grote milieuschade en slechte arbeidsomstandigheden op katoenplantages en in fabrieken. Solidaridad besloot een handelsketen voor
duurzaam geproduceerde kleding op te zetten.
Toen de grote Nederlandse modemerken geen
interesse toonden, kwam Solidaridad zelf met een
jeansmerk: in 2001 Kuyichi was born.
Op jullie nieuwe site zie je dat de keten helemaal transparant in beeld wordt gebracht;
best uniek of niet?
Uniek is het niet, maar wij doen het wel op onze
eigen manier. H&M en G-star communiceren ook
open over hun productieketen, maar wij gaan een
stap verder door te laten zien waar het katoen
      
waar de stof wordt geweven, en waar het product
in elkaar wordt gestikt. Ook laten we de makers uit de fabrieken zien, zodat onze klanten de
mensen zien die het geproduceerd hebben.
Wat voor trends zie je komend seizoen in jullie
collectie?
Mmm…wij zijn niet zo van de trends, wij maken
2x per jaar een collectie die voldoet aan onze

hoge kwaliteitseisen. Fast fashion past niet bij
Kuyichi, wij zijn een merk dat mooie producten
maakt die een langere periode mee gaan.
Merk je dat er anders wordt gekeken naar met
respect geproduceerde kleding, dan 5 jaar
geleden?
Ja gelukkig wel, de food-industrie is al om. En we
zien nu een bewustwording bij de consumenten
betreft het kopen van mode. Het zit ook veel
lekkerder, de stoffen zijn zachter. Over een aantal
jaar kun je alleen nog maar duurzame mode
kopen.

Hoe maak je een merk als Kuyichi bij een brede
doelgroep populair?
Uiteraard begint het met een mooi product dat
een brede doelgroep aanspreekt. Je verhaal kan
nog zo mooi zijn, maar uiteindelijk moeten de
mensen het wel willen dragen. De combinatie
collectie en beeld (marketing) moet kloppen en in
balans zijn.
Waar lopen jullie tegenaan (wat is een uitdaging) als het gaat om het inzichtelijk krijgen
van het productieproces?
De textielindustrie heeft een lange productieketen. Een goede relatie met je fabrikanten is erg
belangrijk. Frequent bezoeken van de productielocaties is een must. Om onder andere de
kwaliteit te kunnen waarborgen. Uiteraard is een
     
belang. Zo is het voor onze klanten inzichtelijk dat
de stof echt biologisch is of gerecycled.
Kuyichi wil de frontrunner zijn op het gebied van
duurzaamheid. Maar wij zijn een relatief klein
merk, dus de impact is niet zo groot.
Daarom zijn wij blij dat steeds meer en grotere
merken verduurzamen, samen sta je sterker en
heb je meer impact.
Bezoeken jullie de locaties en de mensen die
produceren?
Ja, meerdere keren per seizoen. Dit is noodzakelijk om de relatie goed te onderhouden met de
fabrikanten en de productie te controleren.

Klopt het dat eerlijke kleding duurder is en
hoe komt dat?
Kuyichi opereert in het midden/hoog segment.
Als je ons merk vergelijkt, hanteren wij geen
hogere prijzen dan andere midden/hoog segment
merken.
Waar halen jullie designers hun inspiratie
vandaan?
Uit alles; als je creatief bent, kun je uit de gekste
dingen inspiratie halen. Het is niet zo dat onze
designers de hele wereld rondreizen om inspiratie
op te doen. Bij Kuyichi reizen wij alleen als het
noodzakelijk is.
www.kuyichi.com
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Got a QWSTION?

Wie maakt jouw kleren?
Vorig jaar was het wereldwijd al succesvol, en nu
belooft de tweede Fashion Revolution Day
wederom veel stof te gaan opwaaien, op 24 april.

Goede antwoorden zijn altijd het resultaat van
de juiste vraag.
Het is misschien moeilijk om de tas opnieuw uit te
vinden, maar we kunnen het concept van de tas wel
verbeteren. Dat is de vraag waaruit QWSTION is
ontstaan.
Ons doel is het maken van tassen voor mensen in
een moderne omgeving. Dus als je op zoek bent
naar een tas die past bij jouw manier van leven, dan
vind je dat in een QWSTION tas.

Het mooie van de tassen is dat je ze op meerdere
veelzijdige manieren kunt dragen, aangepast aan de
situatie waarin je je bevindt. Zo kunnen de tassen in
de hand, als schoudertas én als rugzak gedragen
worden.
Bekijk alle tassen op:
www.qwstion.com

De tassen worden ontworpen en ontwikkeld in
Zürich. De productie vindt plaats in de stad Huizhou,
200 km van Hongkong. Deze fabriek is aangesloten
bij BSCI, een Europese organisatie die controle uitvoert op goede en eerlijke werkcondities en de kwaliteit van het ecologische aspect waarborgen.
Bij QWSTION geloven ze dat een product voor zichzelf spreekt en een verklaring van herkomst, de branding is die het nodig heeft.

‘Vier Eerlijk Oranje!’

Deze dag staat namelijk jaarlijks in het teken van de
Rana Plaza ramp in Bangladesh, en specifiek alle
arbeiders die in de mode-industrie werken onder
bedenkelijke werk- en leefomstandigheden. Al 66
landen doen mee!
Liefst voor elke aankoop natuurlijk, maar vraag jezelf
op 24 april eens af waar jouw kleding vandaan komt,
door wie het wordt gemaakt en hoe het wordt
gemaakt. En spreek dan op Facebook, Twitter en/of
Instagram de merken die je draagt en de winkeliers
jouw kleding verkopen, er gerust op aan. Stel
gewoon de vraag, tag hen in je bericht en gebruik
#WhoMadeMyclothes!
Breed aanbod fair fashion
Er zitten een aantal zeer koppige merken of retailers
tussen, zoals Bennetton, maar gelukkig zijn er al best
veel merken die laten zien dat het ook anders kan!
Zie bijvoorbeeld www.kiesduurzamemode.nl. Je kunt
ook goede winkeladresjes vinden via de gratis app
van EerlijkWinkelen.nl en via onze eigen, superdikke

Fair Fashion-Special (kijk op www.issuu.com/debeterewereld) vind je heel de wereld aan bewuste modemerken, van kleding tot en met schoenen en accessoires. En binnenkort komt onze tweede Fair Fashion
Special uit, dus houd onze Facebook-pagina in de
gaten, of abonneer je op onze nieuwsbrief.
http://fashionrevolution.org/country/netherlands/
www.debeterewereld.nl

24 april,
Fashion
Revolution
Day

Win een jaar lang sociaal
wassen met Seepje!

Binnenkort hult iedereen zich weer
in het oranje. Dit jaar kun je voor
het eerst een Eerlijk Oranje-t-shirt
aanschaffen. Zo wordt het een eerlijk feest voor iedereen!
Veel van de oranje t-shirts, pruiken, toeters en bellen
worden in andere landen gemaakt, vaak onder slechte arbeidsomstandigheden. CNV Internationaal heeft
merchandise-producenten vaker opgeroepen om
met eerlijke oranje spullen te komen.
Arbeidsomstandigheden
Het t-shirt is van het merk Continental Clothing, dat
zijn producten laat maken in Turkije, India en China.
Het kledingmerk is aangesloten bij Fair Wear
Foundation, waarmee het merk zich bereid toont om
de arbeidsrechten in de fabrieken te controleren. Dat
is volgens Fair Wear Foundation een eerste en
belangrijke stap in het proces om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. CNV Internationaal
beschouwt de richtlijnen en controle-mechanismen
van Fair Wear Foundation als de meest strikte en
meest betrouwbare.
Bestel
Het Eerlijk Oranje t-shirt kost € 12,50 en is verkrijgbaar in de maten Heren: L/M/S
Dames: L/S (zo lang de voorraad strekt) te bestellen
via de site
www.cnvinternationaal.nl

Seepje laat sinds begin 2014 de natuur je was doen.
Met gebruik van de schil van de Nepalese Sapindus
mukorossi vrucht wel te verstaan. Deze schillen staan
bij aanraking met water een natuurlijke vorm van
zeep af en zijn al bij meer dan 200 winkels in
Nederland verkrijgbaar. Toch willen de Seepje wasmannen meer. Want hoe meer mensen met Seepje
wassen, hoe meer ze samen kunnen bereiken voor
mensen en het milieu!
Als Haagse Vernieuwer heeft Seepje vier nieuwe, vloeibare wasmiddelen ontwikkeld. Seepje ‘vrij en blij geur’
en Seepje ‘vers geperste lentegeur’ zijn 100% plantaardig en verpakt in een kartonnen wasmiddelfles.

delijke en/of geestelijke beperking, een onmisbare
rol in het productieproces. Zo wassen we samen de
wereld schoner en mooier!
Jij kunt een jaar lang gratis wassen met Seepje winnen. Dat betekent 12 flessen Seepje vloeibaar, 6 voor
de witte was en 6 voor de bonte was, met een van
de heerlijke geurtjes naar keuze. Was jij met Seepje
mee?

Samen wassen we de wereld een stuk mooier
Wanneer jij met Seepje wast, zorgen we samen voor
betere werk- en leefomstandigheden in Nepal. Ook
wordt daar de natuur behouden en hebben de waskanjers van Stichting Siza, mensen met een verstan-

E-mail je naam, gegevens en motivatie naar
seepje@debeterewereld.nl en dan maak je
kans op 1 jaar gratis wassen!
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Ladakh: klein Tibet in het
hoge noorden van India
India staat bekend om haar chaotische steden, paleizen en Hindoeïstische
tempels. Maar het uiterste noorden van het land is een compleet andere
wereld. In Ladakh, gelegen in de Indiase Himalaya, vind je niet alleen hoge
bergen en spectaculaire landschappen, maar ook goed bewaard gebleven
Tibetaans-Boeddhistische cultuur. Hier krijg je bovendien de kans om van
dichtbij kennis te maken met het leven van de goedgemutste Ladakhi.
Tekst: Karlijn Meulman • Foto’s: Jan Knaapen

Dharamsala – thuisbasis van de Dalai Lama
Alleen al de reis naar Ladakh toe is een hoogtepunt.
Je kunt ervoor kiezen om direct naar hoofdstad Leh
te vliegen, maar in een aantal dagen van Delhi naar
Leh rijden is spectaculairder. De weg leidt over enkele van de hoogst berijdbare en mooiste passen ter
wereld. De natuur verandert van groene naaldwouden naar de kale, maar kleurrijke bergen van de
Trans-Himalaya, terwijl de cultuur verandert van
Hindoeïsme naar Boeddhisme. Onderweg kun je bijzondere stops maken. Zo kun je een paar nachten
slapen in Dharamsala, waar de Dalai Lama zijn thuisbasis heeft, tezamen met een groot deeel van de
Tibetaanse gemeenschap in ballingschap.
Dharamsala ligt aan de voet van de Himalaya en de
natuur is hier prachtig. Bovendien zijn er verschillende Tibetaanse kloosters te bezoeken.
Hoge bergpassen
Vanuit het hippie-plaatsje Manali, gelegen op 1800
m hoogte, start de twee- of driedaagse tocht naar
Leh. Geleidelijk maar onverbiddelijk stijgt de weg
hoger en hoger. Je gaat over vijf hoge passen, de
laatste daarvan is maar liefst 5300 m hoog. De uitzichten zijn spectaculair en het is dan ook zeer de
moeite waard om regelmatig een stop te maken. Na
een lange reisdag overnacht je in een klein dorpje of
hooggelegen ‘tented camp’. Het grootste deel van
de tocht voert over een immense hoogvlakte waar
Tibetaanse nomaden met hun yaks en geiten rondtrekken. Uiteindelijk daal je af naar de Indusvallei
met zijn idyllische oases van wit-gekalkte huizen
omringd door diepgroene gerstevelden.
Wennen aan de hoogte
Leh, de hoofdstad van Ladakh, ligt op 3500 meter,
dus het is even wennen aan de hoogte als je door de
lucht bent gekomen. Maar wie over de weg komt, is
dan inmiddels aan de hoogte gewend. De sfeer is
hier heel anders dan in India, de invloed van Tibet en
Turkmenistan aan de zijderoute - hier ‘vlakbij’ - zijn
goed voelbaar. Een klein museum laat zien hoe Leh
in het verleden als een spin in het web van karavaanroutes lag. Ver voor de komst van de toeristen kon je
hier op een straathoek vijf verschillende talen horen.
Leh is een heerlijke plaats om door de smalle straatjes te dwalen en te neuzen in de vele winkeltjes die

Kashmiri en Tibetaanse kunstvoorwerpen verkopen.
De vele gezellige restaurantjes bieden alles van
typisch Ladakhi gerechten zoals thukpa (soep met
vermicelli van pastaformaat) to Zuidindiase dosa’s
(hele dunne pannedoeken van rijstebloem).
Kloosters en wandelingen
In de omgeving van Leh liggen verschillende belangrijke kloosters, waar je kennismaakt met de Tibetaanse
cultuur in dit gebied. Natuurlijk zijn de bergen van
Ladakh een paradijs voor wandelaars, en vooral de
meerdaagse trekkings zijn de moeite waard. Je kampeert op de mooiste plekken, wandelt langs rivieren,
over hoge bergpassen en door dorpje waar de tijd
lijkt stil te staan. Houd je niet van kamperen, dan is
een verblijf in een gezellig guesthouse of homestays in
een dorpje buiten Leh een absolute aanrader. Je
slaapt dan bij de mensen thuis, zodat je het dagelijkse
leven op het platteland van dichtbij leert kennen.
Ongerepte natuur
Qua natuur heeft Ladakh onvoorstelbaar veel moois
te bieden. Midden in een prachtige vallei, tussen de
Himalaya en het Karakorum-gebergte ligt Shyok
River Lodge. Je bent hier te gast bij een lokale fami-

lie in een traditioneel Ladakhi huis, met uitstekende
kamers en sanitair. Hier kun je het dorpsleven van
dichtbij meemaken en wandelingen door de bergen
maken. Vanuit de lodge kun je een uitstapje maken
naar Pangong Tso, een groot diepblauw zoutmeer
aan de grens met Tibet. De Nubra Vallei, niet ver van
de Pakistaanse grens, is nog veel oorspronkelijker
dan Leh en de Indusvallei. Het heeft enkele zeer
sfeervolle klooster en de bevolking woont er in kleine
dorpjes die verscholen liggen tussen wuivende wil-

gen en abrikozenboomgaarden, met op zowat elke
staathoek een stupa of manimuur.
Zo reis je door Ladakh
Wil je in korte tijd veel zien van Ladakh en ben je op
zoek naar een bijzondere reis? Kijk dan eens bij
Better Places. Bij deze reisorganisatie plan je je hele
reis in overleg met een lokale reisexpert. Je maakt je
reis helemaal op maat, dus je trip is altijd uniek. Dat
maakt reizen met Better Places heel speciaal.

Alleen al de
reis naar
Ladakh toe is
een hoogtepunt
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‘In een grot heb je geen energieverslindende airco nodig’

Slapen in een grot in Spanje
Waar kun je in één week slapen in een grot, dwalen door de woestijn, wandelen over de maan, sinaasappelen plukken van de boom én je onderdompelen
in Arabische sferen zonder de halve wereld over te vliegen? In Andalusië!
Tekst Sonja van den Heuvel - Fotografie Henry Petersen

Als we vanaf het vliegveld in Malaga richting Grenada rijden, om koers te zetten
naar het plaatsje Baza, verandert het
landschap. Het lijkt wel of we naar de
maan rijden. Het groene landschap vol
vruchtbare sinaasappelboomgaarden en
prachtige witte dorpjes, wordt steeds
grilliger. Rotsen in allerlei vormen en
kleuren doemen langs de weg op, afgewisseld met oneindige velden olijfbomen.
Opeens zien we er één: een grotwoning!
En nog één, en nog één. Stuk voor stuk
bewoond. Dan zien we zelfs een heel
dorp bestaande uit grotwoningen.
Licht en luxe
Luc, de eigenaar van Cuevas Al Jatib het grotwoningencomplex waar we die
week vertoeven – vertelt even later: ‘In
deze regio wonen mensen al eeuwenlang
in grotten. Tot veertig jaar geleden de
trek naar de kust begon door het
opbloeiende toerisme. Veel grothuizen
werden toen verlaten. Nu worden ze
weer volop opgeknapt voor toeristen,
maar ook veel Spanjaarden verkiezen een
grotwoning boven een gewoon huis. Niet
zo gek, want een grotwoning blijft
behaaglijk warm in de winter en koel in
de hete zomers. In een grot heb je geen
energieverslindende airco nodig!’ En voor
de stroom die wel verbruikt wordt in de
zes grotwoningen die Cuevas al Jatib
telt, zijn er zonnepanelen op het dak.
Zon genoeg; er valt hier slechts op twintig dagen per jaar regen.
Binnen is de grotwoning verrassend licht
en luxe door de ‘lichtschoorstenen’ die
tot boven toe door de rots zijn uitgehouwen en de mooie inrichting in Moorse
stijl. De kinderen nemen samen meteen
een bed in beslag dat als een bedstede
uit de rots is gehakt. ‘Dit is onze grot!’
Als dat maar goed gaat, met zijn tweeën

in één bed ... Dat gaat het, door de
absolute stilte en duisternis die er ’s
nachts in de grot heerst, slapen ze de
hele week als roosjes.
Tunnel naar de speelgrot
Op de binnenplaats voor ons huisje toosten we op de week die voor ons ligt, terwijl we staren over het uitgestrekte landschap met in de verte de besneeuwde

bergtoppen van de Sierra Nevada.
Als we ‘s avonds eten in het restaurant van
Al Jatib – tajine met kip en kaneel en couscous terwijl de kinderen door een tunnel
vanuit het restaurant naar de speelgrot
kruipen - maken we plannen voor de hele
week. Morgen dompelen we ons onder in
de hamam naast Al Jatib, overmorgen naar
Grenada om het Al Hambra te bewonderen en te struinen door de Arabische wijk.

Dan naar Pantano Negratil, één van de
grootste stuwmeren van het Iberische
schiereiland, waar je kunt zwemmen, of
gaan we dwalen door de enige echte
Europese woestijn in Almeria in het vlakbij
gelegen natuurpark Sierra de Baza? Een
ding is zeker, we plannen ook een dagje
grot met het bijgelegen zwembad. Ons
huisje is te bijzonder om alleen in te slapen.

Uitblazen aan zee
Wil je na al dit natuurgeweld nog een
paar daagjes uitblazen vlakbij de kust,
dan is een appartement van Hacienda
Guaro Viejo een verademing. Op zo’n 20
kilometer van de drukke badplaats
Marbella, runt het Nederlandse stel
Judith en Gerrit dit complex, vlakbij een
typisch Spaans dorpje.

Met De Betere Wereld korting!
Als lezer van De Betere Wereld kun je een verblijf in Cuevas al
Jatib via www.elizawashere.nl boeken met korting. Eliza was
here geeft je 50 euro korting op jouw reis! Gebruik in stap 3
van je boeking de actiecode EZV15_DBW50.
De voorwaarden:
■

Alleen geldig op een vliegvakantie naar Cuevas Al Jatib.

■

Je krijgt 50 euro korting op de volledige reissom.

■

Geldig op een boeking gemaakt voor 30 april 2015 met een
vertrekdatum tot en met 31 oktober 2015.

■

Niet geldig op reeds gemaakte boekingen, niet i.c.m. andere
acties en niet in te wisselen voor contanten.
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Lekker op reis met een goed gevoel!
Iedereen die weleens een hotelletje boekt via
Booking.com moeten wij dringend van iets heel
bijzonders op de hoogte brengen.
BookDifferent.com is het groene en sociale alternatief van deze grote boekingssite. Ze hebben
hetzelfde aanbod, dezelfde beste prijs garantie
en daarbij goede service voor milieubewuste reizigers. En dan gaat ook nog eens de helft van de
omzet naar een goed doel dat jij kiest.
Hoe werkt het?
Op vakantie gaan is heerlijk! Verrast worden door
een betoverend uitzicht, een bijzonder historisch
gebouw of dat prachtige authentieke dorp. Een zonnig klimaat en heerlijk eten, bij voorkeur direct van
het land, maken het vakantiegevoel compleet. Dat je
je dan liever zo min mogelijk wil bezighouden met of
het verblijf wel goed voor de plaatselijke natuur/of
milieu is, snappen ze best bij BookDifferent. Maar
om te kunnen blijven genieten van al dat moois, zullen we het samen toch echt anders aan moeten pakken. En dat kan als je bij BookDifferent boekt! Van
alle 609.000 hotels die wereldwijd geboekt kunnen
worden op de site laten zij zien welke accommodatie
een beperkte impact heeft op de omgeving. Kies je
ervoor om te overnachten in een hotel met een
groen voetje, dat wil zeggen een hotel met een lage

CO2 uitstoot, dan zit je goed. Is de accommodatie
ook nog gecertificeerd door één van de eco labels
waar BookDifferent mee samenwerkt, dan zit je
gebeiteld!
Op websites zoals Booking.com, Expedia en
Tripadvisor zijn de duurzame opties weggestopt tussen het overige aanbod. De in mei 2012 opgerichte
organisatie BookDifferent.com heeft zich op deze
kwestie gestort en een hotel booking site opgezet
die het de consument gemakkelijk maakt om verantwoorde hotels te vinden en te boeken. Zij weten
inmiddels dat juist de hotels die met zorg en respect
omgaan met hun omgeving en hun medewerkers,
dat vanzelfsprekend ook met hun gasten doen.

En de winst?
Bij de Social Enterprise BookDifferent gaat het niet
om winst maar om impact. Daarom geeft het de
gebruikers van haar site nog een extraatje. Bij elke
geboekt hotel kan de klant de helft van de
opbrengst per kamer, gemiddeld 5 euro, weggeven
aan een van de goede doelen op de site. Goede
doelen bijvoorbeeld die positief bijdragen aan de
omstandigheden van mens en natuur in vakantielanden. En zo worden ook anderen een beetje beter van
jouw vakantie!

BookDifferent werkt samen met 16
betrouwbare eco labels die 6000 hotels
hebben gecertificeerd zoals bijvoorbeeld
Green Key en Travelife. Alleen ecolabels
waarbij de methodiek en uitvoering van
het label wordt gecontroleerd door een
onafhankelijke partij komen in aanmerking
voor een samenwerking met
BookDifferent.com. Hoewel elk ecolabel
zijn eigen accent legt, werken alle labels
aan overkoepelende zaken zoals afvalscheiding, energiebesparing, waterhergebruik en het gebruik van lokale producten.
De berekening van de CO2 uitstoot per
hotel per kamer is in samenwerking met
de NHTV Breda ontwikkeld. Dit algoritme
is een onderdeel van het Carmatop project: Dit is een samenwerkingsverband tussen de ANVR, Nederlandse touroperators
en kennisinstituten.

Blueprint: Chase the sun

Onwijs stoere brillen voor in het zonnetje
Blueprint Eyewear is een jong en hip
zonnebrillenmerk, opgericht in hartje
Amsterdam. Sinds 2013 zijn zij bezig
met veroveren van de zonnebrillen
markt.

duurzame en flexibele thermal-injected
polycarbonaat. Hierdoor zijn ze licht, maar
wel sterk. Ze gaan lang mee en ze zijn
comfortabel genoeg om de hele dag in te
shinen.

Bij Blueprint kun je naast kiezen uit het
brede assortiment ook je eigen zonnebril
ontwerpen. Spiegelglazen, felle kleuren of
gewoon strak in het zwart. Een zonnebril
helemaal naar jouw smaak en waarvan je
zeker weet dat je hem niet snel ergens
anders zal zien. Dat maakt Blueprint
uniek.
De brillen zijn gemaakt van het uiterst

Al onze glazen zijn gepolariseerd en
beschikken over een speciale coating
voor water -en vuilafstoting. Als extraatje
hebben wij daar ook nog een anti-kras
coating aan toegevoegd en UV400
Categorie 3.
Time to shine dus met deze kekke zonnebrillen!
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Istrie parel aan de
Adriatische zee
Zelfs Italianen gaan graag op vakantie naar Istrië. Hier is het gras groener en het water van de
Adriatische Zee helderder. De keuken is (h)eerlijk met veel Italiaanse invloeden maar veel prijsvriendelijker.
Tekst Almar Fernhout • Foto's Zlatan Buzdon

Een combinatie tussen een strandvakantie en cultuur
snuiven in het historische groene binnenland met zijn
piepkleine dorpjes is een gouden combinatie.
Istrië is het hartvormige schiereiland gelegen in het
noordwesten van Kroatië. Van oudsher een geliefde
vakantiebestemming van veel Nederlanders. De uitstekende en mooi gelegen campings en de ongerepte kust met de vele historische kustplaatsen zoals
Pula, Rovinj en Pore zijn belangrijke trekpleisters.
Het binnenland van Istrië is nu in opkomst. De wijnroutes, middeleeuwse vestingsteden, eindeloze fietspaden, het agro toerisme en de culinaire hoogstandjes in de groene heuvels en bergen bieden een
authentieke vakantie ervaring.
Culinaire verwennerij.
Voor liefhebbers van goede wijnen , olijfolie en truffels is dit een prachtig gebied.
Hier wordt er nog volgens traditionele wijze olie en
wijn gemaakt. In Rovinj kun je heerlijke langoustines
en calamari eten , in Buzet vind je grote truffels en
voor wijnen en olijfolie ben je in Motovun aan het
juiste adres.verder hebben de vaak kleine bergdorpjes hun eigen specialiteiten.
Wat direct opviel toen we onze eerste stop maakte
was de gastvrijheid van de mensen. Nog niet zo lang
geleden zat deze regio klem tussen allerlei etnische
conflicten en je merkt dat de mensen blij zijn dat er
weer toeristen komen zonder opdringerig te zijn
maken de mensen het je graag naar de zin.
Een van de inkomstenbronnen is olijfolie en je kunt
rustig stellen dat hier een aantal toppers worden
geproduceerd. Ipsa is bijvoorbeeld een olie die door
de koude persing direct na de oogst heerlijk pittig
smaakt.
Interssant was dat we een cursus olijfolie proeven
kregen van de makers van deze olie en dan komen
de verschillen pas goed naar voren. Het is heel normaal om aan te kloppen bij een boer en te proeven
en iets te kopen als het naar wens is.
Olijfgaarden zover je kunt kijken en hier gebruiken ze
olijfolie niet alleen over salades en vlees maar ook
over chocolade cake.... erg lekker.
Spoorlijn een aanrader voor de Mountainbikers
Een van de mooiste routes om te verkennen is de

Parenzana route. Vroeger een spoorlijn die de kustplaats Porec met het Italiaanse Triëste verbond, is het
nu een prachtige mountainbike- en/of wandelroute
door plekken die anders niet bereikbaar zouden zijn.
Vanwege de indrukwekkende schoonheid van het
tracé, ligt de nadruk op het potentieel voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. De 11 bruggen
en 8 tunnels op de route zijn gerenoveerd, de overwoekerde gedeeltes vrij gemaakt en het pad werd
letterlijk geëffend voor de actieve Istrië bezoeker.
Het traject leidt door het prachtige heuvellandschap
van Istrië, met het grote voordeel dat hoogteverschillen dankzij de bruggen en tunnels beperkt zijn want
het treintje kon vroeger ook niet te veel stijgen of
dalen. Het traject gaat dwars door de prachtige
natuur met de vele wijngaarden en olijfvelden en

langs plekken die met de auto niet bereikbaar
zijn. Zo biedt de voormalige spoorlijn niet alleen
een sportieve uitdaging maar ook de meest
prachtige vergezichten van Istrië.
Je fietst over oude spoorbruggen met een magnifiek uitzicht echt een aanrader!
Benvenuti wijnen voor fijnproevers.
Het verhaal van wijnhuis Benvenuti is een verhaal
over de familie, traditie en een goede ligging.
Het wijnhuis is gevestigd in het binnenland van
Istrië dicht bij het stadje Motovun. Ze werken met
drie autochtone druifsoorten – Malvazija Istarska,
Teran en Muskat. Deze drie soorten hebben door
de geschiedenis heen de beste resultaten gegeven. Dit samen met de generatielange traditie van
wijnproductie van de familie Benvenuti en een uit-

stekende ligging van de wijngaarden staat garant
voor een waar genot in de fles.
De productiecapaciteit is bescheiden; een bewuste
keuze om de hoge kwaliteit te kunnen waarborgen.
De wijn heeft duidelijke fruittonen en de voor de
witte grond typische mineraal smaak die uitstekend
op elkaar zijn afgestemd. De filosofie van Benvenuti
familie is dat de wijn een verhaal over de personen
moet vertellen. Het assortiment bestaat uit jonge
witte Malvazija, stevige rode Teran en de weelderige
dessertwijn allen uniek in hun soort.
Nieuwsgierig
Op zoek naar een vakantie met afwisseling een super
klimaat aardige mensen en heerlijk eten?
probeer dan Istrie eens als bestemming verassend en
heel betaalbaar.
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STOP de plof-pomp:
Geef een BluePump!

Kom
je
buiten
spelen?
Kinderen gratis mee op zomervakantie

Veel hulporganisaties in Afrika geven "PlofPompen", maar die zijn niet duurzaam en lossen
daarom het waterprobleem niet op. Ze maken de
mensen juist afhankelijk van de hulp. Dat moet
stoppen! Doe mee op geefwater.nl.
Nog steeds is het waterprobleem in Afrika niet
opgelost. Is er echt te weinig water in Afrika of is er
iets anders aan de hand?
Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de waterpompen onvoldoende is, pompen gaan te vaak
kapot, waardoor het probleem blijft bestaan.
FairWater vindt dat ook de mensen in Afrika recht
hebben op een betrouwbare watervoorziening.

Als u FairWater donor wordt, maakt u kans op een
reis naar Gambia om zelf te beleven hoe belangrijk
het is dat een dorp een betrouwbare pomp heeft.
Deze Gambia reis wordt gesponsord door
Fairtickets.nl.
Fairtickets is door een efficiënte werkwijze ook nog
de goedkoopste, zonder verborgen kosten, dat is
fair. Gewoon doen dus.
Duurzaam is niet altijd duurder!

www.nivon.nl/zomeractie

FairWater stuurt daarom geen geld, maar duurzame
BluePumps uit Nederland. Daarmee heeft een dorp
weer veilig water, elke dag, voor meer dan 25 jaar.

Onontdekt Griekenland? Chalkidiki!
Reisorganisatie Eliza was here heeft een nieuwe bestemming: Chalkidiki!
Dit Griekse schiereiland heeft stranden, een ongerepte natuur en wat
vooral erg leuk is: de Grieken houden van hun traditionele gerechten. Er
zijn daarom verschillende food festivals waar je van alles kunt proeven.

“Het liefst leer ik een streek kennen door me onder
te dompelen in de lokale cultuur. En op Chalkidiki
kan dat het beste door een food festival te bezoeken. Zoals het Katsamaka festival in Polygyros waar
ik nu ben. Een gemaskerd feest waar het eten de
hoofdrol speelt. De inwoners van het dorp sloven
zich uit in de keuken en delen hun Kerasma, een
traktatie voor gasten, met liefde uit. En het ruikt allemaal zo lekker! Het water loopt me in de mond als
een oud Grieks vrouwtje een schaaltje met Garides
(grote garnalen) onder mijn neus houdt. Dat kan ik
natuurlijk niet afslaan. En ook de Keftedes (gehaktballetjes met munt) horen bij mijn favorieten,” aldus
Eliza.
“Het Grieks schiereiland heeft drie ‘tenen’:
Kassandra, Sithonia en Athos. Kassandra is toeristisch
en je vindt er veel tavernes en barretjes. Sithonia is
nog onontdekt en mijn favoriete deel. Het is er rustig

en ontspannen. Berg Itamos, de stranden en vele vissersdorpjes zijn zeker een bezoekje waard. Athos
staat op de UNESCO werelderfgoedlijst vanwege de
twintig orthodoxe kloosters die er op de meest schitterende locaties zijn gebouwd.”
“Het is ook niet zo gek dat de traditionele gerechten
op Chalkidiki zo smaakvol zijn. Er groeien hier veel
mooie producten. Op Sithonia, de tweede teen van
Chalkidiki, zijn er veel wijngaarden. En ook de olijven, geitenkaas en honing zijn hier erg lekker.
Nergens in Griekenland zijn zoveel bijenhouders als
hier.”
Overnachten
En natuurlijk heb ik in Chalkidiki ook fijne plekjes ontdekt om te logeren. Zoals Thalassokipos, een hotel
bovenop een klif. Je hebt daardoor een prachtig uitzicht en het strand ligt op slechts een paar meter.

Eigenaren Mary en Christos zorgen voor een warm welkom. Ook
Nefeli Villa’s is een mooie plek.
Hier heb je een eigen villa,
omringd door natuur en ook hier
ligt het strand om de hoek. Ook
denk ik vaak terug aan Kappa
Luxury Villas & Suites en Sunny
Villas & SPA. Hier heb je altijd een
privézwembad met veel privacy.
Eliza was here
Waar iedereen rechts afslaat, gaat Eliza linksaf. Eliza
was here is specialist in het aanbieden van bijzondere
vakantieadresjes rond het Middellands Zeegebied.
Boek je een vliegvakantie op www.elizawashere.nl,
dan is een huurauto altijd inclusief. Zo kun je zelf op
zoek naar je vakantieadresje en de omgeving verken-

nen. Naast het aanbod van vliegvakanties, biedt Eliza
was here ook autovakanties aan naar Spanje, Italië en
Kroatië. Eliza was here is aangesloten bij de ANVR,
SGR en de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.
Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op de
website of bel naar 010-2700820.
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Eerste reisbureau ter wereld op zee
CruiseClub, de cruisespecialist die al jaren gevestigd is in Rotterdam, is van plan om medio 2015
een nieuw filiaal te openen op zee. Met die vestiging wil CruiseClub zich nog meer profileren als
dé cruisespecialist van Nederland.
CruiseClub wil in juli 2015, als eerste reisbureau ter
wereld, haar nieuwe vestiging openen op zee.
Directeur Sander Janssen liep al langer met dit lumineuze idee.
De nieuwe, hypermoderne winkel zal worden gevestigd op een drijvend ponton, dat op dit moment
gebouwd wordt. Aan boord zullen vele faciliteiten
worden geïntegreerd, die kenmerkend zijn voor cruiseschepen. CruiseClub zal zijn reisbureau dus combineren met de eigenschappen van een echt cruiseschip. 'Cruise & Book' is een nieuwe term die voor
dit unieke reisbureau van toepassing is. Een consument die geïnteresseerd is in een cruise, kan eerst

ervaren hoe het is om op een cruiseschip te zijn,
alvorens hij zijn cruiseboeking doet.
Cruise boeken op zee
CruiseClub wil met de nieuwe vestiging de klant meteen laten ervaren hoe het is om op zee te ontspannen,
net zoals op een cruiseschip. Weliswaar vaart de winkel niet, maar men kan zich op dit drijvende kantoor
wel voorstellen hoe het is om te cruisen. Zo kan de
bezoeker op het zonnedek genieten van de zon, zich
laten verwennen in de spa, aan zijn conditie werken in
de fitness en heerlijk overnachten in één van de 4 hutten. Dit alles met het doel om de potentiële klant te
overtuigen om te gaan cruisen en het liefst deze dan
ook meteen te boeken bij CruiseClub natuurlijk.
"Uiteindelijk doen we dit natuurlijk wel met een doel
en dat is om de klant van CruiseClub nog beter te
bedienen teneinde onze omzet te vergroten", aldus
Sander Janssen. Zo heeft elke hut aan boord een

tablet waarmee heel makkelijk direct een cruise
geboekt kan worden via www.cruiseclub.nl. Deze
tablets zijn zelfs in de spa en in de fitnessruimte te vinden. Uiteraard zijn er ook cruisespecialisten aanwezig
om advies te geven en vragen te beantwoorden.
Het drijvende reisbureau van 15000 kilo zal komen te
liggen in het IJ te Amsterdam, vlakbij de Passenger

Terminal. In haven- en cruisestad Rotterdam heeft
CruiseClub immers al een vestiging, dus is het een
logische keus om nu ook een vestiging te openen in
de andere cruisestad van Nederland. De nieuwe winkel van CruiseClub zal te bereiken zijn via een sloep,
waarmee geïnteresseerden op afspraak worden opgehaald.

Nacht van de Vluchteling
Het is nauwelijks voor te stellen dat inmiddels 12
miljoen Syriërs huis en haard hebben moeten verlaten. 8 miljoen mensen zijn op de vlucht in Syrië;
3,9 miljoen in buurlanden Libanon, Turkije,
Jordanië en Irak.
Minstens 220.000 doden, waarvan alleen in 2014 al
3.500 kinderen. Dat is de cynische oogst van de
reeds 4 jaar durende oorlog in Syrië.

Het verwoestende geweld, het verdriet en de wanhoop van miljoenen mensen in nood zal voorlopig
nog voortduren. Hulp is hard nodig.
Help de slachtoffers van het Syrische conflict. Kom in
actie! Sponsor een loper van de Nacht van de
Vluchteling. Help geld in te zamelen of doneer op
IBAN 999.
www.nachtvandevluchteling.nl/geefnu

WoesteLand Academie:

Maak jongeren enthousiast over
natuur en duurzaamheid
WoesteLand, de jongeren van IVN (Instituut voor
natuureducatie en duurzaamheid) start nieuw
project! Bij de WoesteLand Academie leer je hoe
je (andere) jongeren de natuur kunt laten beleven en hoe je hen kunt inspireren tot een duurzamere levensstijl.
En natuurlijk ga je dat ook zelf ervaren. De
WoesteLand Academie is de plek waar jij jezelf kunt
ontwikkelen en kunt bijdragen aan een duurzamere
wereld.
De Academie bestaat uit zes afzonderlijke workshops
(in Arnhem, Utrecht en Amsterdam) over natuur- en
milieueducatie gericht op jongeren (vanaf 12 jaar) en
jongvolwassenen (tot 30 jaar). Ze staan open voor
iedereen die interesse in het onderwerp heeft, of je
nu zelf jong bent of niet. Om mee te doen hoef je
geen ervaring te hebben met natuur, milieu, duurzaamheid, jongeren of educatie. Enthousiasme is voldoende!
Geef je op: www.woestelandacademie.nl

Wij verloten 5 keer een workshop onder
onze lezers, dus e-mail je naam en gegevens
naar woesteland@debeterewereld.nl en
maak kans!

DIVERSEN

Sudoku
6

2

Verkrijgbaar bij:
De Betere Wereld is op steeds
meer plaatsen landelijk, en gratis,
verkrijgbaar, onder andere bij de
filialen van onderstaande ketens,
bedrijven en organisaties.
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Kijk voor volledig overzicht op:
WWWDEBETEREWERELDNL
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Zoek uit welk getal er onder het vraagteken staat en
e-mail dit naar:*

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

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

stichting De Betere Wereld
Keizersgracht 253, 1016 EB Amsterdam
Tel: 020 52 85 100 Fax: 020 52 86 959
www.debeterewereld.nl
Saleslions BV
professionAls in sales en marketing
Tel: 020 52 85 100
www.saleslions.nl
DTP
Floppy Design

Almar Fernhout
info@debeterebox.nl
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Almar Fernhout
Hoofdredacteur

almar@debeterewereld.nl

Erwin Polderman
Chef Redactie

erwin@debeterewereld.nl

Nanny Schutte
Redactie

nanny@debeterewereld.nl

Marcel Overbeek
Accountmanager

marcel@debeterewereld.nl

Maarten Heije
Accountmanager

maarten@debeterewereld.nl

Aan dit nummer werkten onder andere mee:
-ELANIE DE ,EEUW .atuur & Milieu en Milieu
Centraal
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Vitaminen en mineralen zijn vaak synthetisch. Een aantal voorbeelden zijn: ascorbinezuur (synthetische vitamine C), calcium ascorbaat (ester-C), calcium carbonaat
(krijt & gesteente) en zo kunnen we wel doorgaan. Laat u niet misleiden en controleer
altijd of het ingredient wel echt natuurlijk is. Royal Green introduceert met trots
gecertificeerd biologische vitaminen en mineralen welke daadwerkelijk afkomstig zijn
uit planten. Het onafhankelijk biologische label op onze producten bewijst het. Vrij van
bestrijdingsmiddelen en 100% puur natuur!
NL-BIO-0
1
Non-EU
Agric

ulture

Skal 0250
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Royal Green Vitamin B complex

Royal Green Spirulina

Royal Green Selenium Complex

Royal Green levert 100% gecertiﬁceerd biologische
B vitaminen samen met een krachtige combinatie
van silicium, lavendel, rhodiola, cordyceps, maitake,
reishi, geelwortel, gember & zwarte peper. Foliumzuur en rhodiola dragen bij aan de weerstand tegen
tijdelijke stress. Vitaminen B2, B5 en foliumzuur dragen bij tot de vermindering van vermoeidheid. Vitamine B6, geelwortel en gember ondersteunen ons
immuunsysteem. Vitaminen B1, B3, B6 en foliumzuur
ondersteunen het geheugen, concentratievermogen
en onze gemoedstoestand.
Verkrijgbaar in: 60 vegicaps

Royal Green’s gecertiﬁceerd biologische Spirulina bevat meer dan 60 werkzame stoffen, waaronder vitamine B12, bèta-caroteen en eiwitten. Bèta-caroteen is
een voorloper van vitamine A dat zoals vitamine B12
bijdraagt tot de normale werking van het immuunsysteem. Daarnaast draagt vitamine A bij tot de instandhouding van een normale huid en vitamine B12
tot de vermindering van vermoeidheid.
Verkrijgbaar in: 120 & 60 tabletten

Royal Green levert gecertiﬁceerd biologische Selenium samen met een krachtige combinatie van
Gember, Geelwortel, Rozemarijn & Kaneel. De speciaal toegevoegde kruiden (Geelwortel en Rozemarijn)
dragen samen met Selenium bij tot het normaal functioneren van het immuunsysteem en de bescherming
van cellen tegen oxidatieve stress.
Verkrijgbaar in:
60 vegicaps

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

Naturals

