GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT

€ 100 ij

g
kortin

b

n.nl
o
r
b
e
vand
23
g
Zie pa

NUMMER 4 2015 - VERSCHIJNT 6 KEER PER JAAR . WWW.DEBETEREWERELD.NL

10 x

Mail &
Win

2

VOORWOORD

Voor Molly alleen biologisch voedsel
Waar word je nu blij van? Een glimlach
van een kind, de zomerzon, een lekker
drankje op het terras? Of iemand
gelukkig maken? Natuurlijk word je
daar gelukkig van. Maar ook van je
hond of kat die je bij thuiskomst vrolijk
begroet. Veel mensen met een huisdier
weten niet, dat je ook voor huisdieren
biologische voeding kunt kopen in de
speciaalzaak.
Molly is mijn kat, een stoere grijze kater en de schrik
van de buurt. Ook voor honden is hij niet bang. Mooi
om te zien dat hij echt waakt over onze tuin en schelpenpad. Molly woonde sinds kort ergens anders
maar is tot twee keer toe teruggelopen over drukke
wegen en uitgestrekte weilanden, zo’n vier kilometer
terug naar zijn oude huis. Ik bracht hem dan terug,
maar drie dagen later stond hij weer voor de deur.
Prachtig! Hij hoort dus gewoon bij mij. Wat mij
opvalt bij Molly, sinds hij ook biologisch eet, is dat hij
actiever is en veel minder eet dan van de ‘gewone’
brokken.
Ik hoop nog vele jaren te genieten van zijn gezelschap en voor Molly uiteraard alleen het beste biologische dierenvoedsel!
Almar Fernhout

Promo
Promoot
oot jouw
jou
uw bedrijf
bedrrij
ijf met
een Digi-Magazine
Dg
Digi-Mag
gazine
g

  
en/of organisatie:
•
•
•
•
•

almar@debeterewereld.nl



Overal toegang tot uw Digi-Magazine
Visueel aantrekkelijk & Interactief
Rechtenvrij te gebruiken in uw
communicatiekanalen zoals website,
nieuwsbrief en social media
Meer beleving rondom uw product
of dienst
Inzicht in de statistieken

3

Mooie samenwerking

vetsak® Cape Town ‘Making
the world more comfortable’
Een zitzak is gemaakt om te zitten. Maar niet
elke zitzak zit even goed. De vetsak® wél. Het is
dan ook niet zomaar een loungekussen, maar
een heus loungemeubel.
De vetsak® heeft een voelbaar beter zitcomfort, een
duurzame, ‘stille’ schuimvulling die zich telkens
opnieuw in vorm laat brengen én een in de wasmachine wasbare hoes. Daarbij worden de vetsakken
handgemaakt in Zuid-Afrika, op een duurzame wijze
met eerlijke werkomstandigheden voor de lokale
bevolking. vetsak®: een heerlijk én eerlijk loungemeubel.

ken voelt, gewaardeerd en tevreden is. De fabriek in
Woodstock produceert en levert aan alle klanten in
Afrika. De Europese vetsakken worden met de hand
gemaakt in Duitsland. Zo kan vetsak® Cape Town
duurzame kwaliteit garanderen voor álle vetsak®
producten, wereldwijd’.
Kijk voor meer info op: www.vetsak-capetown.com

Deze zomer is een mooie samenwerking
op touw gezet tussen een commercieel
bedrijf en een goed doel, namelijk
Himalaya Herbals en Return to Sender.
Het goede doel wordt gesteund
door Himalaya door bij aankoop van een Himalaya product een gratis Return to
Sender vriendschapsarmbandje cadeau te geven.

Himalaya Herbals omvat een rijk assortiment verzorgingsproducten die Ayurvedische
kruiden uit het Himalaya gebied bevatten. Zoals
shampoos, tand-pasta’s, body lotions en verschillende producten voor het gezicht. Bij Himalaya staat
duurzaamheid en zorg dragen voor mensen, de
samenleving en het milieu hoog in het vaandel, dus
de samenwerking met Return to Sender was een
logische keuze.

ling. Samen bouwen ze aan een betere toekomst
voor de sieradenmakers en hun families.
Together we can make good things happen!
Lees meer op www.himalayaproducten.nl

Return to Sender is een initiatief van Katja
Schuurman. De stichting gelooft dat eerlijke handel
de motor is achter duurzame economische ontwikke-

Zuid-Afrika
In het centrum van Kaapstad creëerde Ryan Buda,
oprichter en ontwerper van vetsak® Cape Town, zijn
revolutionaire zitzak, waarmee nu ook in Europa een
nieuwe manier van comfortabel loungen wordt geïntroduceerd. De vetsakken worden al sinds 2006
handgemaakt door de lokale bevolking van
Kaapstad’s creatieve en oudste wijk: Woodstock. Wat
vooral telt is dat de zitzakken lokaal, duurzaam en
verantwoord worden geproduceerd in een prettige
werkomgeving.
Ryan Buda: ‘Vanaf het ontwerp tot het moment dat
de zitzak thuis wordt bezorgd, is ons belangrijkste
doel om ervoor te zorgen dat iedereen zich betrok-

Inhoud
Op Burendag ontstaan
de mooiste dingen

“Het gaat erom wat we
met elkaar delen, niet
waarin we verschillen”

Op zaterdag 26 september 2015 organiseren
Douwe Egberts en het Oranje Fonds de 10e
editie van Burendag.

Verschillen overbruggen, onderling begrip
stimuleren, vooroordelen wegnemen.

6

7
Zomerse sapjes en
vitale watertjes

Tussen hemel en aarde
Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor
producten van biodynamisch werkende
boeren.

Karaffen gezonde watertjes en ontelbare
glazen versgeperst sap.

17

14
Zorgeloos opgroeien
in een draadloze wereld

Medisch Centrum
“Kinderbuik&co”

Je ziet het niet, hoort het niet en proeft
het niet maar straling is overal.

Het ene kind is het andere niet. Van patiënt naar
de ‘hele’ mens. Het beste uit twee werelden.

27

29
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Ladival zet de zongevoelige
huid in het zonnetje

Zorgeloos
opgroeien in
een draadloze
wereld

Zes op de tien Nederlanders
heeft last van een zongevoelige
huid. Ladival heeft speciaal voor
de zongevoelige huid een zonnebrandcrème die beschermt
tegen straling en allergische
reacties helpt voorkomen. Zoveel
als nodig, zo weinig mogelijk. Dit
is het principe van Ladival.
Zoveel als nodig:
UV-A en UV-B bescherming volgens de
EU richtlijnen
■ Beschermt tegen de schadelijke gevolgen van
IR-A straling (uniek in Nederland)
■

Weet ú hoeveel straling
u in huis heeft?

Zo weinig mogelijk:
Zonder kleurstoffen
■ Zonder parfums
■ Zonder PEG emulgatoren
■ Zonder parabenen of andere conserveringsmiddelen
■

Ladival heeft 3 productlijnen, namelijk voor de
Normale Huid, Zongevoelige Huid en voor Kinderen.
Het merk is de eerste keuze voor degenen die hun
huid niet onnodig willen belasten. De zonnebrandmiddelen van Ladival laten zich goed verdelen op de
huid, absorberen snel en zorgen voor een aangenaam gevoel. Goede redenen om uw huid te verwennen met deze hoogwaardige bescherming tegen
de zon, ongeacht of u een normale, gevoelige of
zeer gevoelige huid heeft.
Kijk voor meer informatie of het aanvragen van
proefmonstertjes op www.ladival.nl

Laat nú uw woning meten op straling.
Gebruik actiecode ‘de betere wereld’.

Meer weten?
www.stralinginhuismeten.nl

Kans maken op één van de 10 prachtige
Ladival-pakketten bestaande uit: Ladival SPF
30, aftersun, strandbal en zonnebril ? E-mail
dan naar zon@debeterewereld.nl en wie
weet ben jij de winnaar!
Telefoon: 073 303 04 80 • Email: info@ﬂoww.com

W ij zetten z

zo n

der

e

extr

ko st
e

n

a

Wat zijn de voordelen

v oor je klaar!

Snel en makkelijk thuis bestellen, ook via mobiel en tablet
Voor 13:00 besteld, dan zetten we het de
volgende dag gratis voor je klaar
in verschillende gemeenten bezorgen wij voor een kleine vergoeding

Doe je boodschappen via
ekoplaza.nl

Laat je verrassen door onze acties en ons aanbod

Heb je een voordeelkaart? De korting wordt dan automatisch
verrekend op jouw bestelling

100%

biologisch

op veel producten ontvang je 10 % korting als je een hele omdoos bestelt
snelle navigatie

Direct inzicht in jouw boodschappenlijst

Jouw bestelgeschiedenis inzien

mogelijkheid om online vooraf te betalen met ideal

Je bent welkom
in mijn wereld
Ik nodig je uit om mijn wereld te
ontdekken. Reis je mee als reporter?

100reporters.nl
Mensen met een Missie is ooit opgericht om missionarissen te faciliteren in hun werk. Werk waarmee ze
mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika ondersteunen om onrecht en uitsluiting aan te pakken in hun
lokale gemeenschap. Al 80 jaar steunt Mensen met een Missie haar missionair werkers. Sterke vrouwen en
mannen, zusters en broeders, die zich elke dag weer met hart en ziel inzetten om de meest kwetsbare
mensen te ondersteunen.
Om ons werk meer zichtbaar te maken, zijn we het initiatief 100 reporters gestart. Dat betekent dat we 100
mensen de mogelijkheid bieden om als reporter een bezoek te brengen aan onze projecten. Het is een
bijzondere manier van doneren. Reporters delen de verhalen die ze ophalen. In woorden en beelden. Via
social media, met presentaties en artikelen. En financieren hun eigen reis. Zo geven we de missionaire
traditie een hedendaags tintje. De ontwikkelingen en verhalen kunt u volgen op 100reporters.nl. Zelf
meereizen als reporter voor Mensen met een Missie? Ook dat kan. In september vetrekken we naar de
Filippijnen en in november naar Kameroen.

Kijk op 100reporters.nl. Of bel met Femke van der Biezen voor meer informatie: 070 - 31 36 734.
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Op Burendag ontstaan de mooiste dingen
Op zaterdag 26 september 2015
organiseren Douwe Egberts en het
Oranje Fonds de 10e editie van
Burendag. Burendag is een feest
waarop buren gezellig samen komen
onder het genot van een goede kop
koffie en iets goeds doen vóór, in of
mét de buurt. Wat ooit begon als
een dag waarop 500 buurten meededen, is inmiddels uitgegroeid tot
een landelijk fenomeen. Inmiddels
vieren ieder jaar ruim 1 miljoen mensen Burendag. Op 19 juni jl. gaf
Koning Willem-Alexander het startsein voor de tiende Burendageditie
op 26 september.

In 2006 vierden we voor het eerst Burendag in
Nederland. Inmiddels is deze dag uitgegroeid tot
een landelijk fenomeen dat in het teken staat van het
vieren en bevorderen van contact tussen buren. Het
Oranje Fonds is sinds 2008 medeorganisator. Het
brengt met Burendag mensen dichter bij elkaar, wat
buurten socialer en leuker maakt. De
Burendagactiviteiten variëren van het aanleggen van
een buurtmoestuin tot een spelletjesmiddag en van
een buurtquiz tot het samen opruimen van zwerfvuil.
Uit onderzoek blijkt dat het daar niet bij blijft. Ronald
van der Giessen, directeur Oranje Fonds, vertelt verder: “Betrokkenheid in ons land begint met je fijn
voelen in je eigen buurt. Burendag is dan ook een
heel mooi startpunt voor meer samenhang. 40% van

Burendag-deelnemers uit eerdere jaren geeft aan dat
door Burendag meer contact in de buurt ontstaat. Ze
kennen meer mensen (73%) en praten vaker met
elkaar (62%). Ook bedenken zij vaker nieuwe plannen
om iets te veranderen in de buurt (25%) en zorgen zij
voor elkaar bij ziekte of ouderdom (17%). Wij ondersteunen buurtorganisaties na Burendag dan ook
graag met hun initiatieven.”

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en
bevordert zo contact en verbinding tussen groepen
mensen. Ook met Burendag brengt het mensen
dichter bij elkaar. De gedachte is dat buurten leuker,
socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten. Van der Giessen: “We hopen dat zo veel mogelijk buurten meedoen met deze jubileumeditie en
zich aanmelden via www.burendag.nl.”

Groen verbindt de buurt
Enkele jaren geleden waren de
gevoelens van veiligheid en saamhorigheid in de Heiloose wijk Ypestein
(Noord-Holland) flink afgenomen. Er
was sprake van vandalisme door een
grote groep hangjongeren. Een bijzondere buurttuin op het aangrenzende landgoed van een GGZ instelling bracht hier verandering in. Over
de verbindende kracht van groen…
De tuin is voor iedereen. Buurtbewoners en psychiatrisch patiënten van de lokale GGZ instelling werken
zij aan zij. Jong, oud, met of zonder beperking. Het
idee is dat iedereen zich welkom moet kunnen voelen. Vrijwilligers hebben rolstoelvriendelijke paden
aangelengd en hoge plantenbakken getimmerd.
Door te starten met activiteiten in en om de buurttuin worden verschillende groepen mensen actief
uitgenodigd om ook aan andere activiteiten deel te
nemen in de wijk. Er is veel betrokkenheid van
omliggende scholen, de wijkvereniging, de GGZinstelling en de gemeente Heiloo. Dorien Reiche,
initiatiefneemster van de buurttuin is trots: “Het is
fijn om te zien wat je met elkaar kunt bereiken. En
hoeveel plezier je jezelf en andere mensen kunt
geven door zoiets moois te maken. We zijn ook ont-

zettend trots op wat we al bereikt hebben. En we
hebben nog plannen genoeg, zo zijn we nu al ver
met de aanleg van een natuurspeelplaats op het terrein.”
Het doel van de buurttuin is meer samenhang en
onderlinge betrokkenheid tussen bewoners van wijk
Ypestein. Daarnaast wil men door middel van activiteiten en ontmoeting bereiken dat er meer begrip

en tolerantie is voor de cliënten van de GGZ instelling. En dat doel is bereikt. Ronald van der Giessen,
directeur van het Oranje Fonds, vertelt: “Wij steunen allerlei mooie sociale initiatieven die mensen in
buurten met elkaar verbinden. Wij zijn dan ook blij
dat wij met onze bijdrage dit initiatief een flinke stap
verder hebben geholpen. Het is een prachtig voorbeeld van hoe een groen initiatief mensen bij elkaar
kan brengen.”

Het Oranje Fonds brengt mensen bij elkaar. Dat doet het door
jaarlijks duizenden sociale initiatieven te ondersteunen.
Gelukkig zijn er in íedere buurt
in ons Koninkrijk initiatieven
waar mensen een hand uitsteken naar hen die dat nodig hebben. Vaak met de tomeloze
inzet van vrijwilligers. Zij gaan
op bezoek bij ouderen, zorgen
dat buurthuizen blijven draaien
of zijn een maatje voor mensen
met een ziekte of beperking.
Het Oranje Fonds steunt sociale
initiatieven met geld en kennis.
Samen zorgen we dat iedereen
mee kan doen. Vindt u dit ook
belangrijk? Word Vriend of
steun ons met een eenmalige
gift via doneer.oranjefonds.nl of
via NL70INGB0000888444 t.n.v.
Oranje Fonds.

SPECIAL VERBINDEN
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Irakese vredesactiviste Nawras (30):

“Het gaat erom wat we met elkaar
delen, niet waarin we verschillen”
Verschillen overbruggen, onderling begrip stimuleren, vooroordelen wegnemen. In het verdeelde Irak zijn dit geen eenvoudige ambities voor de 30-jarige journaliste en vredesactiviste Nawras. Maar steun van familie, vrienden
en activisten uit de rest van de wereld houden haar gaande. Net als een
rotsvast geloof in vrede. ‘Ik wil een blijvend verschil maken in de wereld.’
In Dawaniya, 180 kilomometer ten zuiden van
Bagdad, lijkt de oorlog met terreurgroep ISIS, die het
noorden en oosten van het land teistert, ver weg.
Niets is minder waar, vertelt Nawras. ‘Jonge mannen
uit het zuiden vertrekken naar andere regio’s om hun
land te dienen in de strijd tegen ISIS. Soennieten in
het hele land worden ervan beschuldigd te sympathiseren met het eveneens soennitische ISIS. Terwijl zij
het net zo verschrikkelijk vinden wat er gebeurt en
ook slachtoffer zijn.’ Als journalist schrijft Nawras over

‘Verschillen zonder problemen’ staat op het spandoek dat
Kulluna Muwatinin ontrolt tijdens een flashmob in het
winkelcentrum van Erbil.

sociale problemen, vrouwenrechten, huiselijk geweld
én over politiek, inclusief ISIS. Veel informatie krijgt
ze van haar vrienden uit steden in het Noord-Irak
waar een hevige strijd woedt. Dit zijn ook Soennieten
die hebben moeten vluchten voor het oorlogsgeweld.
‘Ik wil het misverstand bestrijden dat de soennieten
ISIS hebben omarmd en Irak zouden hebben verraden. Dat is gewoon niet waar.’

Verschil maken
Werken aan vrede in een verdeeld land is niet eenvoudig. Wat de jonge Irakese drijft? ‘Ik wil iets achterlaten in dit leven, het verschil maken. Werken aan
echte, blijvende veranderingen. Niet alleen voor minderheden: er is genoeg te veranderen in dit land.’
Makkelijk is dat niet. ‘De veranderingen gaan zo
langzaam dat ik me soms moe en machteloos voel.
Maar de steun van mijn familie en vrienden houden
me op de been. En het is geweldig om me gesteund
te voelen door mensen in Nederland. Dat betekent

enorm veel voor me. Daarnaast geloof ik dat de
mens in staat is om alles te doen waarin hij gelooft.
Hoe moeilijk het soms ook is.’
Kom in actie voor Nawras
Laat zien dat jij Nawras steunt in haar moedige werk
en stuur haar een bemoedigende boodschap. Ga
naar www.paxvoorvrede.nl en lees wat jij kunt doen.
Tijdens de Vredesweek komt Nawras naar Nederland.
Volg haar via www.facebook.com/paxvoorvrede

Van bioloog tot vredesactivist
Nawras studeerde biologie aan de universiteit van
Dawaniya, maar koos in 2010 voor de journalistiek en
het vredesactivisme. Ze werkt onder meer aan het
project Kulluna Muwatinin (‘Wij zijn allemaal burgers’)
dat vredesorganisatie PAX in Irak heeft opgezet.
Door middel van trainingen, uitwisseling en dialoog
probeert ze wederzijds begrip tussen de verschillende gemeenschappen in Irak te stimuleren. ‘Ik breng
mensen bij elkaar, verbind ze, zodat ze elkaar beter
gaan begrijpen. Er bestaan zo veel stereotypes en
vooroordelen tussen groepen in ons land. De deelnemers aan het project vertellen elkaar over hun tradities en gebruiken. Zodra mensen elkaar leren kennen en begrijpen, verdwijnen vaak die vooroordelen.
Ook benadrukken we wat de overeenkomsten zijn
tussen de gemeenschappen. Het gaat er immers om
wat we met elkaar delen, niet waarin we verschillen.’

“Ik wil werken aan echte,
blijvende veranderingen in Irak.”

Vrede is niet gemakkelijk en komt nooit vanzelf. Voor vrede is moed nodig. De moed om
tegen de stroom in te roeien en je uit te
spreken. Om verbinding te zoeken, daar waar
het uit de weg gaan van de ander vaak de
makkelijkste weg lijkt.
Een selfie maken voor Nawras tijdens de Vredesweek, wie durft? PAX directeur Jan Gruiters maakt de eerste selfie.
(foto Daniel Maissan)

Vredesweek 2015: Vrede Verbindt
Van 19 t/m 27 september is het Vredesweek. De
week waarin duizenden Nederlanders zich op hun
eigen manier en in hun eigen stad of dorp inzetten
voor vrede, dit jaar onder het motto ‘vrede verbindt’.
Want, zoals de Irakese Nawras het zo mooi
beschrijft: het gaat niet om datgene waarin we van
elkaar verschillen, maar om dat wat ons bindt.
Spil van de Vredesweek vormen de ruim 75
Ambassades van Vrede, lokale actiecentra die van
alles organiseren rond het thema van de
Vredesweek. Van filmavond tot debat, van kerkvie-

ring tot feest. PAX ondersteunt de ambassades met
advies, materialen en inspirerende sprekers. Een van
de hoogtepunten tijdens deze Vredesweek is de
Walk of Peace op zondag 20 september in Den
Haag, een tocht langs verwachte en onverwachte
plekken in de stad van recht en vrede. Meld je aan
op www.walkofpeace.net
Wil je weten wat er tijdens de Vredesweek bij jou in
de buurt te doen is? Of wil je zelf een Ambassade
starten? Ga naar paxvoorvrede.nl/ambassades

Niemand kan in zijn eentje op tegen oorlog en
geweld. Daarom brengt vredesorganisatie PAX al
meer dan 65 jaar mensen bij elkaar die de moed
hebben om voor vrede te gaan. Want samen
hoeven we niet machteloos toe te kijken.
Iedereen die in vrede gelooft kan iets doen.
Van een like op Facebook, het starten van een
Ambassade van Vrede tot het steunen van een
vredesactivist zoals Nawras. Wij geloven dat al

die beetjes durf uiteindelijk optellen tot vrede.
En dat vrede onvermijdelijk is als we samen het
lef hebben om er echt voor te gaan.
Samen met partners in 15 conflictgebieden en
kritische burgers in Nederland werkt PAX aan het
beschermen van burgers, het voorkomen en beëindigen gewapend geweld en het opbouwen
van rechtvaardige vrede.
Meer weten? www.paxvoorvrede.nl

vfonds is hoofdpartner van de Vredesweek
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Samen eten verbindt
Samen eten verbindt. Samen eten is een
gemakkelijke en leuke manier om nieuwe
mensen te ontmoeten. Of elkaar beter te
leren kennen. Daarom vindt tijdens de Week
tegen Eenzaamheid van 24 september t/m 3
oktober de actie De Langste Eettafel van
Nederland plaats. Iedereen kan heel makkelijk meedoen. Samen maken we De Langste
Eettafel van Nederland een succes!
In het hele land gaan mensen met elkaar aan tafel, aan
grote en kleine eettafels. Door jouw tafel aan te melden op samentegeneenzaamheid.nl en te verbinden,
maken we – virtueel – een kilometerslange eettafel.
Schuif ook aan!
Zelf een etentje organiseren
Kom erbij en organiseer ook een eettafel! Je houdt
het klein door thuis de tafel te dekken en een aantal
mensen uit te nodigen, maar je kunt ook een groter
evenement organiseren, bijvoorbeeld in het verzorgingshuis van een familielid of in de bedrijfskantine.
Kijk voor meer informatie op samentegeneenzaamheid.nl (ga naar: week tegen eenzaamheid > voor
organisatoeren > de langste eettafel van Nederland).
Aanschuiven aan een eettafel
Je kunt ook meedoen aan de actie door bij een ander
te gaan eten. Doe dat, daarvoor worden de eettafels
georganiseerd! Of neem iemand mee naar een etentje
die uit zichzelf niet zou gaan. In de agenda op samentegeneenzaamheid.nl vind je alle eettafels en zie je
waar je kunt aanschuiven en lekker mee kunt eten.
Ga naar het programma op samentegeneenzaamheid.nl.

Ruim 625 initiatieven maken maatschappelijke
waarde zichtbaar in de MAEXchange!
Week tegen Eenzaamheid
Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem.
Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich sterk
eenzaam. En al loopt de één meer risico op eenzaamheid dan de ander, iedereen kan met eenzaamheid
geconfronteerd worden. In de Week tegen
Eenzaamheid pakken we eenzaamheid aan.
Bijvoorbeeld met de Langste Eettafel van Nederland.
Thema dit jaar is ‘Kom erbij en verbind’.
Coalitie Erbij
De Week tegen Eenzaamheid is een initiatief van
Coalitie Erbij, een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die samen een vuist maken
tegen eenzaamheid in Nederland. Zie
www.eenzaam.nl (ga naar: over Coalitie Erbij).

Meer dan ooit tevoren gaan mensen in ons land
zélf voor ideeën, verbetering en verandering. Het
gaat vooral om een verschuiving naar de menselijke maat, nabijheid en lokaal samen werken in netwerken en communities. Maatschappelijke initiatieven vormen een krachtige motor voor een vitale samenleving en een nieuwe economie, waarin
iedereen investeert, meetelt en meedoet.
Kracht in NL behartigt de belangen van maatschappelijke initiatieven. Zij verbindt hen met elkaar tot
een nieuwe “topsector”. Om de waarde die initiatieven leveren zichtbaar te maken en investeren erin te
vergemakkelijken, ontwikkelde kracht in NL de maatschappelijk beurs: MAEXchange. Aan deze beurs kan
elk initiatief zich noteren en laten zien welke waarde

wordt geleverd en waaraan behoefte is. Zo staan er
inmiddels meer dan 625 initiatieven door heel
Nederland in de index. Samen leveren ze aan meer
dan 1,1 miljoen Nederlanders welzijnswaarde. Je
vindt er moestuinen, zorg- en energiecoöperaties,
initiatieven die ouderen ondersteunen of mensen aan
het werk helpen. MAEXchange initiatieven schitteren
door innovatiekracht, zijn toekomstgericht, en
bedenken oplossingen voor maatschappelijke problemen waar overheid en bedrijfsleven alleen niet uitkomen. Bijna Ieder initiatief levert meervoudige waarde. Het wordt tijd dat we die kracht zien, waarderen
en versterken!
Wil jij een initiatief steunen of er aan meewerken?
Kijk dan op www.maexchange.nl

Meer keus in Biologisch
vlees en droge worst
Bij Familiebedrijf Weidenaar zien
ze een kans in het vergroten van
de diversiteit van het biologisch
assortiment bij de reguliere
supermarkten maar ook bij natuur
en of eko winkels. Naast het vers
vlees van de slagers maken de
worstmakers van Weidenaar de
lekkerste biologische droge worst
die onder het Weidenaar merk
verkocht wordt in o.a. Marqt winkels.

Creatieve thee
Op water na is thee de meest gedronken drank op
onze aardbol. Er bestaan inmiddels meer dan 3000
theesoorten, maar Vatille heeft het concept 'thee'
toch net even over een andere boeg gegooid.
Het eerste goede nieuws is, de thee die Vatille verkoopt is Fairtrade en biologisch! Ten tweede is de
thee van Vatille supergezond omdat het losbladig is
en van prachtige kwaliteit. Het wordt niet geleverd in
kant en klare theezakjes, hetgeen de kwaliteit van je
thee tekort kan doen.
Zelf samenstellen!
En dan het écht unieke aan Vatille; je kunt zelf je thee
samenstellen. In het online thee-lab kun je je creativiteit de vrije loop laten en kiezen uit witte, groene of
zwarte thee en daar tot vijf ingrediënten aan toevoegen. Je hebt keus uit fruit, bloemen, specerijen, kruiden, noten en zoetigheid. Je kunt de thee zo gezond
maken als je zelf wilt! Ze hebben bijvoorbeeld superfoods; gojibessen en cacaonibs maar ook rustgevende ingrediënten als valeriaan en Sint Janskruid.

Wel trek in lekkere thee, maar gebrek aan creativiteit
- kan natuurlijk de beste overkomen. Voor deze situaties heeft Vatille al wat thee-creaties voor je klaar
staan. Met smaken als Hip Hop Drop, Tropical Jungle
en Zennnsationeel maken ze van jouw theemoment
vooraf al een echt feestje!

Ook Duurzaamheid is een belangrijk
speerpunt voor de familie.
Weidenaar wekt energie op door
middel van zonne-energie en heeft
een warmtekrachtkoppelingssysteem. Hiermee voorzien ze voor
zestig procent in hun eigen energie.
Meer weten? Kijk dan even op de
site! www.friesedrogeworst.nl

Benieuwd naar de droge worst van Weidenaar? Je maakt nu kans op twee pakjes Weidenaar
droge worst. We mogen namelijk 50x 2 pakjes weggeven! E-mail je gegevens naar
drogeworst@debeterewereld.nl en dan maak je kans op 2 pakjes droge worst!
Maak kans op een prachtig theepakket: vier
smaken thee (waarvan er twee zelf kunnen
worden samengesteld nadat je hebt
gewonnen), een thee-infuser en een
cadeaubon t.w.v 10 euro. E-mail je naam en
adresgegevens naar thee@debeterewereld.nl
en wie weet ben jij de gelukkige winnaar.

Calorie-arm alternatief
voor pasta of rijst
Lekkere zomerse pasta eten en toch op je lijn letten. Dat kan nu met Slendier, calorie-arme pasta
of rijst.
Wat is er leuker dan in de zomer samen met
familie en vrienden heerlijke pastamaaltijden te
bereiden en hier dan samen van te genieten in
de buitenlucht. Maar soms eten we te veel.
Het biologische calorie-arme, glutenvrije assortiment
van Slendier biedt dan een goed alternatief voor traditionele pasta’s en rijst. De producten zijn gemaakt
op basis van konjac. Dit knolgewas wordt al eeuwenlang in Japan gegeten als onderdeel van een gezond
dieet. Het konjac knolgewas bestaat voornamelijk uit
water en oplosbare voedingsvezels. Deze oplosbare
voedingsvezel, glucomannan genaamd, ondersteunt
gewichtsverlies in combinatie met een energie
beperkt dieet.
Slendier pasta of rijst bevat weinig koolhydraten, vet
of proteïne en is neutraal van smaak. De producten

House of Originals geeft
Zuid-Afrikaanse wijnvaten
een tweede leven
zijn heel gemakkelijk en snel te bereiden, klaar in 1
minuut, en te gebruiken in al je favoriete pasta of
rijstgerechten. Slendier is te koop bij Natuurwinkel
en biologische speciaalzaken.

Je borrelbites of kaasplank stijlvol presenteren?
House of Originals lanceert het nieuwe merk
‘Original Vineyards’, borrelplanken en schalen
gemaakt van Zuid-Afrikaanse wijnvaten.

Kijk voor lekkere recepten op www.slendier.nl

Tussen de wijnvelden van het Zuid- Afrikaanse dorpje
Franschhoek, waar een Bourgondische cultuur
heerst, worden gebruikte eikenhouten wijnvaten een
tweede leven gegeven. De wijnvaten worden 4 tot 5
jaar gebruikt voor het rijpen van wijn waarna deze
zijn functie verliest. Wij vinden dit zonde en niet
duurzaam, en besloten het prachtige eikenhout van
hoogwaardige kwaliteit een nieuwe functie te geven.
Met aandachtig vakmanschap upcyclet House of
Originals deze vaten tot bijzondere handgemaakte
borrelplanken en schalen. In dit proces wordt door
de lokale bevolking met passie gewerkt. Wij brengen
een unieke collectie borrelplanken en schalen onder
het merk ‘Original Vineyards’. Het eikenhout is gedurende lange tijd in contact geweest met de wijn
waardoor een specifieke tekening wordt afgezet op
het hout, wat de planken een eigen identiteit geeft.
De producten worden met de hand gemaakt van verschillende delen van het vat. Het teruggewonnen

hout is gestoomd, rechtgetrokken, geschuurd en vervolgens behandeld met een minerale olie om kwaliteit te garanderen.
Original Vineyards is onderdeel van het merkhuis
‘House of Originals’ gevestigd in Amsterdam.
Wij brengen in House of Originals merken/producten
onder die wij zijn tegengekomen in het buitenland.
Onze focus ligt op handgemaakte producten die met
passie en vakmanschap zijn gemaakt en waar een bijzonder verhaal achter schuilt.
www.houseoforiginals.nl

E-mail je naam en adres naar
Original@debeterewereld.nl om kans te
maken op zo'n stijlvolle borrelplank!

Geelwortel &
Zwarte peper

Naturals

We gebruiken bij Royal Green alleen breed spectrum kruiden (superfoods). Dit geeft de garantie
dat alle (werkzame) bestanddelen uit het kruid geleverd worden. Conventionele kruiden worden vaak
gestandaardiseerd door 1 stof uit de plant te extraheren. Dit wordt gedaan omdat men denkt het ‘werkzame ingredint’ gevonden te hebben. Dit ‘enkelvoudig ingredint’ wordt gesoleerd door het gebruik van
chemische stoffen. De rest van het kruid raakt beschadigd of wordt weggegooid. Gesoleerde kruiden
verliezen echter de kracht en wijsheid van de gehele plant. Bij Royal Green leveren we alle werkzame
ingredinten van het kruid en kunnen zo een optimale werking garanderen. Royal Green superfoods zijn
vrij van vulstoffen en 100% gecertificeerd biologisch!

NL-BIO-0
Non-EU 1
Agricultu
re

Skal 0250
99

Mushroom complex

Turmeric complex

Spirulina

Maca

Royal Green Mushroom complex bevat
een krachtige combinatie van maar
liefst 7 gecertiﬁceerd biologische paddenstoelen. Gegarandeerd gekweekt
zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen, 100% puur en gecertiﬁceerd
kosher. De 7 speciaal geselecteerde
paddenstoelen werken synergetisch
en versterken elkaars werking. Reishi
wordt gebruikt ter ondersteuning van
de weerstand.
Verkrijgbaar in: 60 vegicaps

Royal Green Turmeric complex bevat
een krachtige combinatie van geelwortel, gember en zwarte peper. Onderzoek
wijst uit dat zwarte peper de opname
van geelwortel vele malen verhoogt.
Zo kunnen we een maximale werking
garanderen. Geelwortel ondersteunt
de spijsvertering en een normale leverfunctie. Royal Green Turmeric complex
is gecertiﬁceerd biologisch, vrij van vulstoffen en uiterst zuiver.
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 100% gecertiﬁceerd biologische Maca is afkomstig uit het centraal hooggebergte van de Andes in
Peru. Gegarandeerd verbouwd zonder
het gebruik van bestrijdingsmiddelen,
100% puur en hooggeconcentreerd (6 :
1). Voor positieve energie. Helpt de vitaliteit te verhogen en biedt een krachtige ondersteuning bij overgangsverschijnselen.
Verkrijgbaar in: 60 vegicaps

Meer informatie: Frenchtop Natural Care Products BV. • Tel: 0226-364400 • www.royal-green.eu
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Meer dan de helft van de
Nederlanders is ‘ﬂexitariër’
Minder vlees in trek
Volgens recente cijfers* heeft 55% van de Nederlanders tenminste 3 dagen per week geen vlees
meer op het bord. En ja, dat is goed nieuws!
Nu is het gemakkelijk om heel wat alinea’s te
vullen met de wereldwijde ellende die vaak
achter ‘vlees’ en de consumptie daarvan
schuilgaat, maar laten we het eens omdraaien.
Tenslotte is dit De Betere Wereld, niet?
Het recente onderzoek* geeft weliswaar aan
dat er redelijk wat verschillen zitten tussen
de inwoners per provincie (zo is 11% van de
Gelderlanders vegetariër terwijl dat landelijk
gemiddeld 3% is), maar voor het gemak: bijna 6
van de 10 mensen die jij kent, kiest dus meerdere
malen per week voor dierlijke producten als vis
en ei, als ook voor champignons, peulvruchten
en vleesvervangers zoals soja, tempé en lupine.
Ook zeewier en algen worden gezien als
vleesvervanger, en zelfs insecten en kweekvlees.
calorieën, kenmerkend voor een plantaardig
eetpatroon, betekent dichterbij je natuurlijke
gewicht.

je de meest heerlijke recepten. Dat doen ze ook
op Flexitarier.nl middels een e-kookboek, vol
recepten van Pierre Wind.
Zo is er heel wat moois en goeds te vinden..,
maar elke reis begint met een eerste stap.
Enjoy & Do Good!

Gezond hoor
Je kunt discussiëren over het gezondheidsaspect
van toevoegingen van hulpstoffen als E-250/251,
bedoeld om vlees langer goed te houden. Ook
aan biologisch vlees en biologische vleeswaren
wordt dit toegevoegd. Vleesconsumptie
beperken tot paar dagen per week, bespaart je
in elk geval een groot deel van de antibiotica,
hulpstoffen en dergelijke.

Vlees met smaak
Goed, je wilt nog een paar daagjes per week
vlees op je bord. Kies dan voor vlees van biologische of zelfs biologisch-dynamische kwaliteit.
Biologisch en biologisch-dynamisch werkende
boeren werken sámen met de natuur, in plaats
van ten koste van. En dat proef je. Echt!
En ja, het is kostbaarder. Maar weet je: je
bespaart je de ‘plofkip’ ellende ermee, inclusief
het dierenleed en de ongezonde rotzooi. En
omdat je toch al bespaarde -want je vlees komt
minstens drie dagen per week niet meer op je
bord- heb je extra budget om te kunnen kiezen
voor beter vlees.

En je valt er nog vanaf ook
Nog meer motivatie nodig? Prima! Ander
onderzoek** laat zien dat door plantaardig eten
een afname van gewicht merkbaar is. Geen
garantie natuurlijk, maar gemiddeld kwam uit het
onderzoek een gewichtsafname naar voren van
maar liefst 3,4 kilo! Dus méér vezels en minder

Kies je zelfs voor bio-dynamisch vlees, meestal
voorzien van Demeter-keurmerk, dan heb je
vlees in je handen van een boer die het meeste
aandacht heeft voor het welzijn en de integriteit
van dieren. Dat kan eventueel ook gezegd
worden van die adresjes waar je ook ‘ecologisch
verantwoord’ vlees kunt kopen, maar bij die

Dat scheelt!
En dat bespaart ons zoveel uitstoot van het bekende CO2! Je hebt het vast wel eens gehoord:
je kunt beter een vegetariër zijn en in een
Hummer of oud barrel rijden, dan je als vleeseter
in een elektrische auto verplaatsen. Yep, zoveel
druk legt vleesconsumptie op de Aarde. Minder
vlees, meer maatschappelijke en milieuwinst!

Bronnen
Voedingscentrum.nl
Flexitarier.nl
Bionext.nl
StichtingDemeter.nl
VeggieChallenge.nl
VeganChallenge.nl
ambachtelijke slagers en boeren ben je als
consument al snel aangewezen op hun ‘mooie
blauwe ogen’. En je intuïtie natuurlijk.
Wat altijd nog kan
Vind je het moeilijk om je eetpatroon aan te
passen? Kies dan andere vrienden, verander
van werk en verhuis! Ik chargeer, natuurlijk.
Maar uit het onderzoek blijkt ook dat wat je
eet en drinkt, en hoe je denkt over duurzaam
eten, voedselverspilling etcetera, dat dat sterk
samenhangt met je sociale milieu. Het is maar
een tip... Keuzes in duurzaam en gezond eten
gaan vaak samen, is ook de conclusie van het
Voedingscentrum, dus wellicht raadzaam om
eens om je heen te kijken.
Of wees zelf ‘the change you want to see’ -om
dat van Gandhi maar weer eens aan te halen- en
inspireer je vrienden en collega’s!
Challenge EN Inspiratie
Een andere tip: doe mee aan georganiseerde
uitdagingen en events, zoek je favoriete
blogs en leen kookboeken! Ook op de sites
van vleesvervangers worden vaak recepten
gedeeld. Neem nou de VeggieChallenge
en de VeganChallenge. Op een vrijblijvende
manier kan je (30 dagen) met de plantaardige
levensstijl kennismaken, en natuurlijk geven ze

Tekst: Erwin Polderman

*

Nieuw onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in
opdracht van het Voedingscentrum

**

Meta-onderzoek; 15 onderzoeken naar plantaardig
eten en gewicht werden naast elkaar gelegd, zo is te
lezen op Voedingscentrum.nl
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Kokosolie vierge – Ervaring
en passie, en dat proef je!

cookies

Meer dan 30 jaar geleden zijn wij in Zuid-Frankrijk als
eerste volledig biologische oliemolen in Europa begonnen
met het winnen van olie door persing. Onze ervaring,
onze passie, maar ook onze jarenlange eerlijke samenwerking met de boeren, de strengste kwaliteitscontroles
en een zorgvuldige verwerking van de grondstoﬀen, maken
onze oliën tot wat ze zijn: hoogwaardig, natuurlijk,
en authentiek van smaak.
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BIO RAW WHOLE FOOD
LEKKER SNEL GEZOND ETEN
NATUREL

150
kcal

BIO LO GIS CH

www.GoJuvo.nl
www.GoJuvo.nl

GezondMooiSlank.nl
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puur en effectief

dosering

BIOLOGISCHE MAALTIJDVERVANGER
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De synergie van
74 Raw Whole Super Foods
in maaltijden
hele granen
, fruit, zaden,
kiemen, pad
denstoelen

V

RIJ

Voedingswaarden
per dosering 6 gr. poeder
Energiewaarde
20 kcal
waarvan uit vet per dosering 6 gr. poeder
0 kcal
UVoedingswaarden
MMER
Energiewaarde
20 kcal
Totaal vet
0 gram
waarvan uit vet
0 kcal
waarvan onverzadigd
0 gram
Totaal vet
0 gram
waarvan verzadigd
0 gram
waarvan onverzadigd
0 gram
Natrium
0 mg
waarvan verzadigd Totaal koolhydraten0 gram
3 gram
Natrium
Voedingsvezel 0 mg
1 gram
Totaal koolhydraten
3 gram
Suiker
0 gram
Voedingsvezel
1 gram
Proteïnen
1 gram
Suiker
01 gram
Dosering = 1 zakje (6 gram)
Proteïnen
1 gram
1 Dosering = 1 zakje (6 gram)

GGO
VRIJ

BIOLOGISCHE
MAALTIJDVERVANGERS

Sachet Superfood
2x 6 gram
Portie Raw whole meal
1 x 40 gram
Portie Raw meal Slim
1x 40 gram
Synergie Superfoods
Boekje 35 pagina's
Verzendkosten
van

€ 21,88

voor

€

2,00

€

4,99

€

4,99

€
€

4,95
4,95

€ 7,49

MMER
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RIJ

MAAK KENNIS MET JUVO
E N

BIOLOGISCHE
KWALITEIT

Natuurlijke gezondheid
E N

en meer!

Natuurlijke
gezondheid
RAW
SUPERFOODS

E N

• biologische voeding
• huidverzorging
• superfoods
• rawfood
• olijfolie
• stevia
• argan
• koffie
• rawpasta
• colostrum

Natuurlijk

dosering

41 Vers gevries
kcal
droogde: gro
enten,

RAW SUPERFOODS
BIOLOGISCHE MAALTIJDVERVANGER

Dè webshop voor:

1

E MA ALTIJ DV

PROBEER
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Exclusief bij
www.GezondMooiSlank.nl
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Ingezonden brief

Graanvrije dierenvoeding van Yarrah
Tegenwoordig zijn we allemaal (veel) bewuster bezig met
wat we eten. We maken gezonde keuzes en eten biologisch. Je bent tenslotte wat je eet. Dat geldt voor mens
én dier en daarom is het voor dieren net zo belangrijk
om gezonde goede voeding binnen te krijgen.
Door: Sanne

Onze hond Ting is 8 jaar oud, blijft speels
en is opgewekt. Zij mag allerlei verschillende graanvrije producten van Yarrah voor
honden uitproberen. [Red. Yarrah Organic
Petfood is tweeëntwintig jaar geleden
opgericht en is het eerste merk in Europa
dat 100% biologische honden- en kattenvoer op de markt heeft gebracht].
De graanvrije brokken vindt ze heerlijk. Ze
is kieskeurig en ze eet niet wat haar niet
aanstaat.
Het lekkerste vindt ze het avondeten. Bij
haar avondeten doe ik wat van de brokjes
in saus er doorheen. Ze staat al te kwispelen bij het klaarmaken en de bak in binnen mum van tijd leeg. Ik moet zeggen
dat het ook lekker ruikt.
De brokjes in saus zijn er in verschillende

smaken, zo is er een rund, kip en een
vegetarische variant. Alle zijn graanvrij. Ik
was erg nieuwsgierig naar de vegetarische. Zou ze die net zo lekker vinden? Ik
kan het haar niet vragen maar haar etensbakje was net zo snel leeg als de andere
keren. De vegetarische versie is dan ook
voor mij nu een goede keus als afwisseling. Zo heeft zij ook nu ook zo nu en dan
een vleesvrije dag.
Na al het spelen, rennen in het park en
het waakzaam beschermen van haar baasje verdient ze wat lekkers voor tussendoor. Yarrah heeft vegetarische hondenkoekjes, chewsticks van rund. Die laatste
is niet graanvrij maar heeft een vleespercentage van 93%. Ze doet er alles voor,
zo lekker! Het is echt een lekkernij om

haar zo nu en dan mee te verwennen.
Yarrah heeft een complete lijn voer voor
honden en katten. Alle voeding bevat de
beste biologische ingrediënten en wat er
niet in hoort zit er ook niet in. Geen
geknutsel met kunstmatige geur- kleur- of

smaakstoffen of conserveringsmiddelen.
Gewoon eerlijk voer waar je dier blij van
wordt. En daar word je zelf ook blij van,
toch?
Ook proberen? Kijk dan op www.yarrah.nl
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Tussen hemel en aarde
COLUMN
‘We moeten inzien dat alles met elkaar samenhangt en dat we niet zonder liefde voor de natuur kunnen.’ Woorden uit de nieuwe encycliek van paus Franciscus de ‘Laudato Si’ waar hij wijst op ieders
verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan en de heilige plicht om ‘zuster Aarde’ te
beschermen.
De paus geeft aan dat het model dat streeft naar economische groei en technologische oplossingen
voor milieuproblemen ernstig tekortschiet en alleen ecologische zorg voor de schepping - verbonden
aan zorg voor de armen - problemen het hoofd kan bieden.
Ons systeem kraakt en piept in al haar voegen. En het wordt steeds duidelijker dat we naast technologische vooruitgang vooraleerst een innerlijke evolutie nodig hebben, waarbij we materiele hebzucht
indammen en de aarde als belangrijkste aandeelhouder van al ons doen en laten gaan zien.
En daar kunnen spirituele leiders een belangrijke rol in spelen. Op het congres ‘Celebrating Soil!
Celebrating Life!’, van het jubilerende biologische handelsbedrijf Eosta, kwamen geestelijke leiders uit
de Joodse, Boeddhistische, Islamitische, Indiaanse en Sjamanistische christelijke tradities broederlijk
bijeen om hun visie te geven op de omgaan met onze bodems, met de Aarde.
Al het leven op Aarde komt en wordt immers bepaald door de invloeden uit de kosmos. De seizoenen,
de getijden, dag en nacht. De materie waaruit onze Aarde is opgebouwd.
Zonder die verbondenheid met de natuurlijke ritmes, de liefde voor de natuur gaan we het niet redden. Voor biodynamisch werkende boeren is het leven tussen hemel en Aarde, ofwel het werken met
de kosmische ritmes en de invloed op de ontelbare leefbare organismen in de Aarde een vanzelfsprekendheid.
De beroemde Indiase milieuactiviste Vandana Shiva zei het op het bodemcongres als volgt: “We
moeten durven de waarheid te zeggen. Wetenschappers die de bodem beschouwen als een soort
‘empty box’ die je naar believen kunt beïnvloeden, tonen geen respect en begrijpen niets van de
zelforganiserende kracht van levende bodems”.
Op 30 september bouwen we als biodynamische sector op een congres in Artis verder op de
verbindingen tussen micro en macrokosmos en onze plek tussen hemel en Aarde voor behoud van
bodemvruchtbaarheid en voor vitaal voedsel voor ons allen. Nieuwsgierig? www.stichtingdemeter.nl

Impressie van het congres
‘Celebrating Soil! Celebrating Life!’
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www.stichtingdemeter.nl

In

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

be

r

Bert van Ruitenbeek,
directeur van het keurmerk Demeter voor
biodynamische landbouw en voeding

Volgende generatie biodynamisch boeren heeft er al zin in!

Natuurvoeding
Leren over
aarde, voeding
en gezondheid
kraaybeekerhof.nl

“Eerst kwaliteit dan prijs

De 100% biologische webshop van Ekoplaza
Het afgelopen jaar is hard
gewerkt aan de verbetering van
de 100% biologische webshop
van Ekoplaza. Met name is het
gebruiksgemak voor de klant
geoptimaliseerd en de klant kan
overzichtelijk en snel navigeren.
Verder is de webshop in een volledig nieuwe stijl gegoten wat
past binnen de verdere ontwikkeling van de formule.
Alle levensmiddelen die via de Ekoplaza webshop
verkrijgbaar zijn, zijn van gecontroleerd biologische
kwaliteit. Behalve water, zout en producten uit de
zee. Met deze garantie kan de klant ook online bij
Ekoplaza zorgeloos boodschappen doen.

“We zijn klaar voor de toekomst”, zegt Thijs
Ploegmakers, online marketeer bij Ekoplaza: “de
nieuwe webshop laat zien hoe makkelijk online boodschappen doen kan zijn. Als eerste supermarktketen bieden wij de optie om via iDeal te betalen”.
Om alle klanten optimaal te kunnen bedienen, bevat
de Ekoplaza webshop als enige supermarkt een filter
voor dieet-specifieke wensen. Zo kan er gefilterd
worden op vegetarisch, ei-vrij, soja-vrij, tarwe- en
glutenvrij, melk- en lactosevrij. De website toont dan
alleen de producten waar de klant uit wenst te kiezen.
Als een klant vóór 13 uur bestelt, dan worden de
boodschappen de volgende dag zonder extra kosten
klaargezet in één van de 73 Ekoplaza winkels of één
van de 13 overige afhaalpunten. In verschillende
gemeentes wordt momenteel bezorgd tegen een
kleine vergoeding.
Steeds meer klanten ondervinden het gemak
van snel online boodschappen doen met keuze
uit het grootste biologische assortiment van
Nederland.
www.ekoplaza.nl
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Bio-lo
Bio-logisch!
gisch!
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!
           
gerecht uit het culinaire magazine Smaakmakend, of ga zelf een keer
aan de slag bij een biologisch bedrijf.

C
Column
olumn

Heeft de natuur
een eig
eigenaar?
enaar?
Nee, zou je zeggen. Maar bedrijven als Syngenta en
-2./28-A#9/<;2A.8;;5.A#/";9A-:89--7A//2A-1A2/8&&9)
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;A;7<;2//9A#/2A/00;A/5;2A#9&:'8;2A;2A10/28;2A$;8A
5;;A;7<;2.:'/1A;2A$-<;2A/25;9;A(;597#;2A5;;A
;7<;2.:'/1A27;8A$;;9A#97A<;(9&7";2+A=;8A<//8A/0A
lang niet meer alleen om gentech-gewassen, ook
-1A"0/..7;"A#;9;5;05;A<;%/..;2A%-95;2A.8;;5.A
vaker octrooien aangevraagd. Klassiek veredeld wil
;<<;2A10/28;2A"9&7.;2A-$A;9#--9A8;A-9<;2A5/8A
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van de veredeling. Een ontwikkeling waarover
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Bionext-advertentie uit 217 advertenties.
Stemmen
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gebruiken.
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Wat
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Bionext voert actie tegen dit gat in de wet en tegen
de bedrijven die er misbruik van maken. Er is een
-,6:7!0;A(;%//919-:;5&9;A<;.8/98A(7A';8A &9-1;.;A
Octrooi Bureau tegen een aan Syngenta verleend
-:89--7A-1A5;A9-5;A1/197"/+A 2A8;<;2A#;9<;07"(/9;A
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de natuur voorkomt, zou niet mogelijk moeten zijn!
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Awww.bionext.nl/hartvoorbiodiversiteit wat
7"A-1Awww.bionext.nl/hartvoorbiodiversiteit
je allemaal kunt doen om onze actie te steunen.
Bavo van den Idsert,
Directeur Bionext

Bavo van den Idsert, directeur Bionext
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BIOLOGISCH KOKOSWATER

Keeping it pure and simple!
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat hoog in het vaandel bij Omega & More.
We ondersteunen bijzondere sociale projecten met betekenis voor mensen in nood. Kijk op www.omegamore.nl voor meer informatie.
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Zomerse sapjes  vitale
watertjes
De warme zonnestralen teisteren m’n krullenbos,
en daar waar ik het in andere seizoenen lastiger
vind, leef ik me in deze zomerse temperaturen
graag uit op groente en fruit. Karaffen gezonde
watertjes en ontelbare glazen versgeperst sap.
Supergoed voel ik me erbij! Ook ‘s proberen?
De Betere Wereld helpt je op weg...
Infused water
Dé nieuwste trend van dit moment, direct
gevolgd door het slowjuicen, heet infused water.
Oftewel, een blend van water met fruit en/of
groenten en kruiden zoals munt. Echt heerlijk
om te drinken, die verrijkte watertjes, bijvoorbeeld als afwisseling als je al heel veel kraanwater drinkt. Maar ook superleuk om te maken!
Je wordt al vrolijk als je het fruit of de groente in
mooie stukken hakt - neem wel de biologische
varianten die je eerst goed hebt gewassen.
Ook kinderen vinden dit een feestje, en geef
ze ‘s ongelijk: samen met papa of mama er een
kleurrijk feest van maken! Zo lusten ze er nog
wel een paar.., en wij ook!
In dit artikel geef ik je 3 gemakkelijke receptjes:
voor een homemade ijsthee, een Zweeds watertje en en eentje van Fairtrade.nl want dat zag er
echt zo heerlijk uit, dat móest ik wel overnemen!
Keukenhulp
Het Nederlandse kraanwater behoort tot het
beste water wereldwijd. En het is hier nog zeer
goedkoop ook (helaas daardoor gevoelsmatig
voor velen een reden om het zonder nadenken
te verspillen), maar soms ook gewoon doodsaai.
Voor de afwisseling, of als je wat minder tijd
hebt om een karaf infused water met fruit,
groente en/of kruid als munt te maken, dan
vinden wij het volgende wel een goed idee:
met zo’n keukenhulp van Sodastream voeg je
op een mooie en snelle manier smaak én wat
bruis toe aan je water. Het assortiment bestaat
nu nog uit diverse smaken en ook een colasmaak, maar Sodastream komt in augustus
met een “100% natuurlijk gamma”, bleek bij
navraag. (www.sodastream.nl)
Nog meer lekkere bubbels
In de schappen van natuurvoedingswinkels
als bijvoorbeeld EkoPlaza en Natuurwinkel,
maar ook bij de reguliere supermarkten vind
je ook heel wat bruisends. Denk dan aan de
biologische ijsthee van BOS, de sprankelende
We verloten er 3! Zie elders in de uitgave!

watertjes van Whole Earth en de limonades van
Belvoir en Bionade. Natuurlijk om zó te drinken
ter afwisseling van je water of sapje, maar ook
prima te mixen met fruit of kruid. (En ja, ook met
wat alcohol, maar dat heb je niet van mij.)

giet daar de appelsap en het koolzuurhoudende
water over; verdeel over 4 glazen en pers boven
elk glas nog een schijfje limoen uit; serveer
ijskoud     
 

Zomerse Sapjes
Fruit, groenten, kruiden en specerijen doen het
goed in je blender of slowjuicer. Het verschil
weet je inmiddels wel hè; de blender hakt
alles kort en klein, je krijgt een wat dikker sap,
vol vezels. Uit de slowjuicer komt vooral sap,
doordat de stukken langzaam kapot worden
gewreven en de vezels gescheiden worden van
het sap. En de meeste van die vezels zijn weer
prima te gebruiken in bijvoorbeeld de yoghurt.
Het Nederlandse Versapers heeft er zelfs heel
wat ideeën voor, en bracht dat allemaal samen
in het boek ‘Slow’.
Je kunt je smoothie of sapje natuurlijk verrijken
met wat biologische melk of varianten daarvan
zoals amandelmelk, rijstdrank en kokosmelk of
-water.

Zweeds watertje
2-3cm biologische gember
1 tl biologische rietsuiker
3 el sap van biologische citroenen
4 el water (enigzins afgekoeld na de kook)

Gefermenteerde sappen
Fermentatie is een oude manier om voedsel te
bewaren, en waar iedereen zich nu heerlijk druk
om maakt, van de Libelle-lezende huisvrouw tot
en met de met Michelin-sterren omhangen chefkok Jonnie Boer. En terecht begrijp ik. Niet alleen is het een manier om voedsel en de sappen
langer te bewaren (vraag je oma er maar eens
naar en ze doet vast een boekje open) maar
gefermenteerd voedsel blijkt gezonder dan
menigeen altijd dacht. (Behalve je oma dan, die
wist wel van wanten, wat gezondheid betrof.)
Gefermenteerd voedsel bevat namelijk levende,
     
dienen en daardoor je weerstand en stoelgang.
Vandaar ook dat het gefermenteerde groentegerecht uit Korea, Kimchi, tot de gezondste
gerechten wereldwijd behoort.
Fermentatie is trouwens wijdverbreid bekend;
van Groenland tot Papoea-Nieuw-Guinea. Een
andere bekende is Miso, bekend uit de Japanse

keuken. En ja, door het water en al dat goddelijke vocht van de fermentatie, zijn er ook
gefermenteerde sappen verkrijgbaar. Kies uit
het assortiment van Luna Terra (met Demeter
keurmerk!) de sappen die zijn voorzien van de
aanduiding “met melkzuur” en je hebt 0,75
liter pure gezondheid te pakken.
Houd je aan wat regeltjes, en fermenteren is
prima thuis te doen; het internet staat bol van
recepten.

Snij de gember in dunne plakjes of reepjes,
mix alles in een groot glas, zorg dat de suiker
oplost; laat minstens 4 uur in de koelkast staan
voordat je drinkt, of serveert, haal je de gember
er eventueel uit, maar de reepjes kunnen er in
slank gas ook wel mooi uit zien.
IJstheetje
1 biologische citroen
1 (of 2) thee-ei of andersoortige container met
biologische rooibos
2 liter kraanwater in een karaf

Wat je ook probeert en doet..,
Enjoy & doe jezelf some Good!
Tekst: Erwin Polderman

Frisse appelvonkeldrank
(recept van Fair Trade Original, fairtrade.nl)
2 limoentjes, in schijfjes
1 bosje verse munt, gewassen
2 tot 3 el gembersiroop
veel ijsklontjes
600 ml appelsap met lemon & lime (van
FairTrade Original)
200 ml koolzuurhoudend water
Doe de limoenschijfjes (houd er 4 apart), verse
munt, gembersiroop en ijsklontjes in een kan en

snij de citroenen in plakjes en voeg ze aan het
water toe; idem voor de thee-eieren (hang ze
eventueel aan een chop stick); laat het 12 uur in
de koelkast staan; verwjider dan de thee-eieren;
serveer eventueel met ijsblokjes in een glas.
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De keuringsdienst van de aarde
Met warm weer moet je extra veel drinken. Gelukkig maar! Er zijn zoveel superlekkere
bio-drankjes dat de zomer te kort is! Nu maar hopen op een heel, heel, heel lange
(na)zomer. In deze test: zes zinderende zomerdrankjes die je geproefd moet hebben.

Eerlijk duurt het langst. Daarom zetten we in deze rubriek de zaken op
scherp. In elke editie onderwerpen

Concept & Tekst Sonja van den Heuvel

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

Wat: Kokoswater
Merk: Dr.Martin’s
Kwaliteit: Biologisch
Gemaakt van: het verse sap uit
jonge kokosnoten, dus niet van
concentraat zoals zoveel andere
kokoswaters.
Prijs: € 4,99 (1 liter)
Extra: Kokosnoten groeien niet
om de hoek. Des te fijner dat dit
merk nadenkt over de CO2-uitstoot en deze zo laag mogelijk of
zelfs neutraal weet te houden.
Smaak: Een super dorstlesser: fris,
een tikje zoet en bovenal tropisch.
Ook fijn: het lage caloriegehalte,
19 calorieën per 100 milliliter!

Wat: Duits Kellerbier
Merk: Naturstoff
Kwaliteit: Biologisch
Gemaakt van: water, gerstemout,
hop, gist
Prijs: € 1,89 (330 ml)
Extra: In vergelijking met hedendaags gefilterd bier bevat kellerbier meer biergist en vitaminen en
mineralen.
Smaak: Dit bier ondergaat een
langzaam brouwproces (slowbeer)
waardoor de smaak zacht is en
zoetig ruikt.

Wat: Rosato Vino Spumanie
Merk: Wijnhuis Pizolatto uit
Veneto, Italië
Kwaliteit: Biologisch
Gemaakt van: 100% merlotdruiven, 9,5% vol, veganistisch (er zijn
dus geen dierlijke stoffen – zoals
ei of gelatine - gebruikt bij het
klaren van de wijn)
Prijs: € 10,95 (750 ml)
Extra: De fles op zich is al een
feestje!
Smaak: Sprankelend met fijne
bubbeltjes, fruitig; je proeft besjes!

Wijn en water
Je dorst lessen met reguliere frisdrank is voor je lijf geen goed idee (veel suiker en calorieën). Kies liever voor water, (ijs)thee en kokoswater. Drink je op een warme dag een drankje met alcohol? Drink dan om je vochtgehalte op peil te houden, naast ieder glas alcohol
een glas water. In verschillende Zuid-Europese landen doen ze (koolzuurhoudend) water en
(rode)wijn samen in één glas. In Spanje heet dit Tinto de Verano, oftewel zomer rode wijn.

Berg plastic
Zo’n 500 duizend plastic waterflesjes gaan er dagelijks (!) in Nederland over de toonbank.
Wat een enorme berg onnodig plastic. Water uit de kraan is in Nederland van hoge kwaliteit én veel goedkoper. Voor ongeveer 1 euro drink je een heel jaar kraanwater, uitgaande
van 1,5 liter per persoon per dag. Verpakt water (bron- of mineraalwater) is minstens 200
keer duurder. Dus koop de mooiste hervulbare meeneemfles die je kunt vinden en drinken
maar!
Besproken producten verkrijgbaar bij:
Dr.Martin’s kokoswater, Naturstoff kellerbier, Rosato Vino Spumanie Pizolatto en Wostok
koop je bij natuurvoedingswinkels zoals Ekoplaza.
■ De Pink Glasses Grenache (en vele andere betaalbare bio- en vegawijnen) via
neleman.org.
■ Muntthee met kaneel en zoethout bij Wereldwinkels en supermarkten.
■

Wat: Pruim-Kardamon frisdrank
Merk: Wostok
Kwaliteit: Biologisch
Gemaakt van: onder andere
mineraalwater met koolzuurgas,
pruimensap, gezoet met agavediksap en gekruid met natuurlijk
kardemom-extract.
Prijs: € 1,29 (330 ml)
Extra: Door de kruidige smaken
zijn de drie frisdranken van het
Berlijnse merk Wostok spannende
alternatieven voor drankjes met
alcohol.
Smaak: Wow! Fruitig en kruidig
tegelijkertijd, met een pittige
afdronk door de kardemom.

Wat: Pink Glasses Grenache rosé
2014
Merk: Van wijnpionier Neleman,
met wijngaarden in Valencia.
Kwaliteit: Biologisch
Gemaakt van: grenache druiven,
12% vol, veganistisch
Prijs: € 7,49 (750 ml)
Extra: Deze fles mag op tafel blijven staan!
Smaak: Fris met een vleugje perzik. Met gegarandeerd: wij-willenmeer!-effect.

Wat: Muntthee met kaneel en
zoethout
Merk: Fair Trade Original
Kwaliteit: Biologisch
Gemaakt van: munt, kaneel, zoethout, rozenbottel, goudsbloem en
korenbloem
Prijs: € 2,39 (40 gr)
Extra: De arbeiders in Egypte die
de munt telen, krijgen een eerlijke
prijs en een ontwikkelingspremie
waarmee onderwijs en gezondheidszorg voor de hele gemeenschap worden gefinancierd.
Smaak: Zowel heet als ijskoud
heerlijk! Het zelfmaken van ijsthee
is een fluitje van een cent en
absoluut lonend!
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Nederland kan
eindelijk relaxen
Steeds meer mensen ervaren druk.
Druk vanwege werk, opleiding, de
soms vele hobby’s en privé-verplichtingen. Al deze zaken kunnen zorgen
voor spanningen die bijvoorbeeld
stress veroorzaken.
Trendwatchers voorspellen een enorme
potentie en groei voor de markt van
“Relaxation Drinks”. Deze nieuwe categorie is nu door Tranquini®Positively
Relaxed geopend in meer dan 10 landen
in Europa, waaronder Nederland.

Alleen al in Nederland heeft 75% van de
bevolking elke twee weken met stress te
maken. Een van de acht werknemers hebben last van stress op het werk. Van alle
doktersbezoeken zijn twaalf procent
stress gerelateerd. Kortom we zijn aan
ontspanning en een positieve levensstijl
toe. Het is de hoogste tijd voor
Tranquini® Positively Relaxed.
Tranquini® Positively Relaxed is een licht
koorzuurhoudende frisdrank op basis van
zuiver bronwater en de kruidenextracten;

Foto: EpicStockMedia – Fotolia.com

Foto: Konstantin Sutyagin – Fotolia.com

kamille, lavendel, citroenmelisse en groene thee. Het ondersteunt je op je weg
naar ontspanning en helpt je omgaan met
de dagelijkse uitdagingen in je leven op
een relaxte en positieve manier.
Je kan de hele dag genieten van
Tranquini® Positively Relaxed; Als je je
gestrest voelt op je werk, thuis of tijdens
je dagelijkse bezigheden. Voor spannende momenten, een grote meeting of
belangrijke presentatie. Of als je gewoon
even wilt ‘unwinden’ na een heftige of

De Sapmakers van
Schulp

energieke bezigheid. Tranquini®
Positively Relaxed helpt om stress te verlichten en gevoelens van angst te verminderen zonder dat je er slaperig van wordt.

Voor je dagelijkse dosis ontspanning en
positiviteit kun je terecht bij de grotere
Albert Heijn XL’s, diverse horeca, benzinestations en Social Media.

Tranquini neemt mensen mee op reis en
inspireert ze om te ontspannen en positief te zijn, zodat mooie dingen in hun
leven en ook in het leven van iedereen
met wie ze in contact komen kunnen
plaatsvinden. Zo creëren we samen een
‘Betere Wereld’.

Like ons op: www.facebook.com/
TranquiniPositivelyRelaxed
Volg ons op: www.instagram.com/
tranquinipositivelyrelaxed

Relax. Be Positive.
Good Happens!

Hoe maak je lekker
water?
Je kunt water op veel manieren
lekker maken. Met citrus- of
rood fruit, met munt of gember of met schijfjes komkommer. De zomertrend is infused
water met verrassende kruiden.
En deze karaf Lakeview van
Contigo is ervoor gemaakt.

Maak kennis met de 100% pure sappen van de
Sapmakers van Schulp. Sinds 1861 is de familie
Schulp gevestigd aan de rivier de Vecht te
Breukelen met een hoogstamboomgaarden appels
en peren. Vanuit deze fruitteeltachtergrond is
Albert Schulp uiteindelijk in 1995 gestart met het
maken van 100% puur ambachtelijke sappen.
Je proeft het: een fles sap van Schulp
Vruchtensappen is een fles vol fruit. Gezond fruit,
voornamelijk afkomstig uit Hollandse boomgaarden.
Welke van de vele smaken je ook kiest, je proeft
altijd puur biologisch vruchtensap. Zo uit de natuur,
zonder enige toevoeging. Dus geen suiker, kleur-,
geur en/of smaakstoffen. Maak nu kans op een
Schulp Zomers Verwenpakket en waan je even in de
bloesemrijke boomgaarden van Schulp. In het
Verwenpakket vind je een unieke Schulp saptap van
5 liter met Hollandse Appelsap en twee heerlijke

flessen Appel & Aardbeiensap en Appel &
Vlierbessensap. Uiteraard allen 100% puur en biologisch, gezond genieten!

Kans maken op een heerlijk Schulp Zomers
Verwenpakket met een unieke saptap van 5
liter met Hollandse Appelsap en twee
heerlijke flessen Appel & Aardbeiensap en
Appel & Vlierbessensap? E-mail dan nu je
naam en adresgegevens naar
schulp@debeterewereld.nl en maak kans op
1 van de 5 pakketen.

Je vult de transparante infusiestaaf met je favoriete
recept, je vult de karaf met water en je laat het
geheel een paar uur trekken in de koeling. Zo heb je
steeds een verfrissende, gezonde en kleurrijke dorstlesser bij de hand.
Daarnaast veel gebruiksgemak: de speciale klep
voorkomt morsen, lekken of nadruppelen; de karaf is
gemakkelijk bij te vullen; met één hand bedienbaar;
en kan ook nog in de vaatwasser!

Recepten: Infused water met kruiden
Het geheim van lekker infused water zit ‘m drie
ingrediënten per recept, waarvan er één een kruidensoort is. De hoeveelheden kun je naar eigen smaak
bepalen; bijvoorbeeld:
■ Munt + watermeloen + citroen
■ Peterselie + sinaasappel + limoen
■ Koriander + gember + ananas
■ Basilicum + komkommer + meloen
■ Kaneelstokje + appel + citroen
■ Rozemarijn + appel + framboos
■ Munt + ananas + komkommer

De Lakeview is verkrijgbaar via
Mycontigo.com en heeft een adviesprijs van
€ 49,95. Maar we mogen er al 3 verloten. Email je naam, adresgegevens en een receptsuggestie naar contigo@debeterewereld.nl
en dan maak je kans!
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Handgeperste Slowjuice
Vers ingevroren thuisbezorgd!
Wat is Frecious? Niet zomaar juice!
Het is eigenlijk een juice traiteur.
Zelf thuis juicen is veel werk. En
een hoogwaardige slowjuicer kost
een fortuin. Daarom is er Frecious!

Natuurlijke dranken en
verantwoorde snacks
2Food ken je als hét bedrijf voor natuurlijke en
biologische producten van de beste kwaliteit. Al
geruime tijd is 2Food een vertrouwde partner in
het segment van natuurlijke dranken, sappen en
verantwoorde snacks.

Eén Frecious is een kilo groente
Frecious is Nederlands eerste slowjuice. Ze persen
als enige met een schroefpers. Uniek in Nederland.
En misschien wel daarbuiten. Qua lichaamsopname
van voedingsstoffen het summum. Er zit geen kilo
groenten in een flesje, maar je lijf absorbeert veel
meer voedingsstoffen. Na het snijden en bereiden
blijft er al minder over. En je zou 30-60 keer op een
hap moeten kauwen om alles ook echt op te nemen.
The Real Deal
Frecious perst ambachtelijk op de hand. Na productie wordt het supersnel ingevroren. En met vriesbusjes thuisbezorgd. Zo zijn ze minstens een half jaar
vers houdbaar in je vriezer. Ontdooien kan in lauw
ruim water binnen een kwartier!

Wij selecteren en vermarkten onze producten met
zorg en passie. De uitdaging blijft steeds de consument te verrassen met onder meer vernieuwende
producten.
Met de producten van 2Food kan je echt verantwoord genieten van heerlijke dranken, sappen en
smakelijke snacks. Al ruim 10 jaar richten wij ons op
deze productgroep, en daar wijken wij niet vanaf.
Wij demonstreren graag op locatie van afnemers en
tijdens evenementen zoals o.a. in september bij
Slowlands, het Preuve festival bij Kasteel Vaeshartelt
het KLM Open golf. Voor meer informatie zie ook
onze website www.2food.nl.

First Tea
First Tea is biologisch en maakt alleen gebruik van de
beste ingrediënten. Informeer bij ons naar de nieuwe
look en smaken van First Tea!

Nuts & Berries
U kunt nu genieten van heerlijke noten- en zadenrepen waarin onder andere superfoods zijn verwerkt.
De repen zijn biologisch en uiteraard zonder toevoegingen.

Verwacht
Binnenkort verkrijgbaar bij 2Food. CHI 100% RAW
COCONUT WATER. Aan deze biologische kokoswater is helemaal niets toegevoegd! Het is dus puur
kokoswater dat rechtstreeks uit de kokosnoot komt!

Nomadic
Heerlijke ambachtelijke yoghurt smoothies in verschillende smaken. De makers van Nomadic hebben
zich laten inspireren door diverse culturen van over
de hele wereld! Iedere variant heeft zijn eigen smaak
en textuur.

2Food
Het afgelopen jaar hebben wij ons team uitgebreid om
onze klanten in alle delen van Nederland nog beter te
kunnen bedienen. Wilt u meer informatie, neem dan
contact met ons op of ga naar onze website:
www.2food.nl

Waarvoor gebruiken mensen slowjuice?
Veel klanten van Frecious gebruiken het als voorraadproduct om bijv. dagelijks een juice te drinken als
‘lifestyle’ (dagelijks onderhoud).

Berry White - De zomerdrank!
Een heerlijke verfrissende vruchtendrank zonder
koolzuur met witte thee en kruidenextracten. Berry
White is biologisch en bevat geen toegevoegde suikers, kleurstoffen of kunstmatige zoetstoffen. Met
het drinken van Berry White steunt u de Berry White
Foundation. Zij ondersteunen projecten om de scholing van kansarme kinderen te verbeteren.

Ons commerciële team op de foto van links naar rechts: Inge Begeman - Accountmanager Noord Nederland
– 0611264336 - ib@2food.nl Remco van de Puttelaar – Event manager en Marketing – 033-4659555 –
rp@2food.nl Elise Brouw – Accountmanager Zuid-Holland – 0615943477 – eb@2food.nl Coen de Kovel –
Salesmanager – 0621707898 – ck@2food.nl Bjorn Bosch – Accountmanager nationaal – 0625053577 –
bb@2food.nl Liesbeth van Eijden – Co Founder – l.vaneijden@2food.nl Ron van Geest – Accountmanager
en trainingen – 0646909745 – rvangeest@2food.nl Patrick Kooijman - Accountmanager Noord-Holland –
0646260723 – pk@2food.nl

Ook detoxen is populair. Maar ze kunnen ook goed
ondersteunen bij sporten, zwangerschap en herstel.
Er zijn zelfs een kinderjuices: Toversap! Met veel
groenten, maar toch lekker genoeg.

Verrassend lekker!
Minimaal 65%, maar ook tot 90% groenten. En toch
verrassend lekker! Samen met kruiden en fruit bevat
elke smaak al gauw 6 tot 10 ingrediënten.
Werkzaam
Veel mensen zweren bij slowjuice. Vitaminepillen
worden hiermee vaak overbodig. Het gemak om zo
snel en zo veel natuurlijk voedingsstoffen tot je te
nemen, is uniek. En dat leidt tot een betere stoelgang, een mooiere huid, een fitter en energieker
gevoel etc. Zomaar een greep uit de bijna 700 online
klantenreviews.
“Bestel nu en ontvang drie flesjes extra! Vul bij je
bestelling in het grote opmerkingenveld in: “De
Betere Wereld”. Geldig tot 1 sepember."

Wij mogen 1x een lifestyle zomer pakket
van Frecious verloten t.w.v. €150,-. Dus
mail snel je gegevens en motivatie naar
frecious@debeterewereld.nl

100-dagen-glutenvrij-challenge
1 september van start

Er is veel te doen rondom glutenvrij eten. De ene
professional verkondigt dat het razend gezond is, de
andere juist niet. Wat is nu waar en wat zou het voor
mij kunnen betekenen om glutenvrij te eten? Dat is
wat veel mensen zich afvragen. Daarom organiseert
het merk YAM glutenvrij de 100-dagen-glutenvrijchallenge. 8 bloggers gaan onder begeleiding van
een deskundige coach 100 dagen volledig glutenvrij
eten en delen hun ervaringen op het blog
www.100dagenglutenvrij.nl. Iedere blogger heeft
zijn eigen beweegreden om mee te doen en zijn
eigen verwachting van de challenge. Lezers ontdekken op het blog wat er bij komt kijken om glutenvrij
te eten, wat de moeilijkste momenten zijn om het vol

te houden, maar ook creatieve tips voor de invulling
van een glutenvrij dieet.
“YAM glutenvrij wil consumenten blij maken met
dagvers glutenvrij brood, maar heeft daarnaast ook
de missie om glutenvrij eten toegankelijker te maken
in Nederland” zegt Eva Jansen, Marketingmanager
YAM. “Daar hebben zowel coeliakiepatiënten als
mensen die bewust kiezen om glutenvrij te eten baat
bij. We geven zo meer bekendheid aan glutenvrij
eten en laten anderen laten zien wat dit inhoudt.” De
100-dagen-glutenvrij-challenge start op 1 september
en is te volgen via www.100dagenglutenvrij.nl en
via social media middels #100dagenglutenvrij.
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De Betere Wereld onderzoekt in elke editie hoe de celzouten van Dr. Schüssler kunnen
helpen bij (het voorkomen van) gezondheidsklachten. Celzouten of mineralen kunnen
onbalans in het lichaam herstellen, zoals tijdens de zwangerschap.

Prettige zwangerschap
met Schüsslerzouten

=HOI]RUJ
Tekst: Nanny Schutte

Wie zwanger is kan wel wat extra mineralen gebruiken, zowel om de conditie op peil te houden als voor
de groei van het ongeboren kind. Gezonde voeding
is hiervoor essentieel, eventueel aangevuld met voedingssupplementen. Schüsslerzouten bevorderen de
opname van de bouwstoffen en de verwerking ervan
in de cellen.

5 minuten 1 tabletje of 10 tabletjes opgelost in water
langzaam opdrinken. Bij onvoldoende effect is het
aan te raden Schüsslerzout nr. 2 Calcium phosphoricum en nr. 5 Kalium phosphoricum in te nemen
(enkele tabletjes).

Augurk
De augurk staat symbool voor de drang naar ‘vreemde’ voedingsmiddelen tijdens de zwangerschap.
Volgens Dr. Schüssler is dit een teken van een specifiek tekort. Pittige trek, zoals augurk of haring, wijst
op een tekort aan Calcium phosphoricum,
Schüsslerzout nr. 2. Bij sterke behoefte aan chocolade is nr. 7 Magnesium phosphoricum aan te raden
en bij drang naar zoet nr. 9 Natrium phosphoricum.
Het advies is in acute situaties iedere vijf minuten
1 tabletje in te nemen; daarna gedurende 14 dagen
5-10 tabletjes per dag.

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.

Aangenaam in verwachting met Schüsslerzouten!

Misselijk
Misselijkheid en braken in het begin van de zwangerschap ontstaan als gevolg van een verstoring van de
vochthuishouding, veroorzaakt door verhoging van
de hormonen Oestradiol en Progestageen. Ook de
zuurgraad (pH) van de maag verandert en het maagzuur wordt verdund. Een oplossing kan zijn om
nr. 8 Natrium chloratum in te nemen; acuut iedere

Meer tips
Gespannen borsten

Crème van Calcium fluoratum (nr. 1) en Silicea (nr. 11), eventueel
3 tabletjes van elk toevoegen aan je lievelingscrème.

Pijn aan het bekken

Calcium fluoratum (nr. 1) + Silicea (nr. 11) preventief 3x daags

Zwangerschapsstriae

Inwendig en/of uitwendig Calcium fluoratum (nr. 1) en

2 tabletjes opzuigen.

Silicea (nr. 11).
Oedeem in benen

Benen hoog leggen en inname van Natrium chloratum (nr. 8) en
Natrium sulfuricum (nr. 10).

Vaatkrampen en/of aambeien

Calcium fluoratum (nr. 1), Kalium chloratum (nr. 4),
Natrium phosphoricum (nr. 9) en Silicea (nr. 11).

Kuitkrampen

Magnesium phosphoricum (nr. 7) 10 tabletjes als “hete 7”, en als
het onvoldoende werkt Calcium phosphoricum (nr. 2) toevoegen.
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Wilt u meer weten over energie en energiebesparing? Bijvoorbeeld hoe u
kunt bijdragen aan meer duurzame energie in Nederland? In dit artikel leest
u hoe u dit kunt aanpakken.

Meer weten over
energie?
Wat u ook doet: energiebesparing levert het
grootste voordeel op voor het milieu. Inzicht in
de energierekening is daarom van belang. Ook
daar leest u over in dit artikel.
Zelf energie opwekken
Zonnepanelen zijn milieuvriendelijk en betaalbaar.
De prijs is de afgelopen vijf jaar gehalveerd. Een
zonnepanelensysteem van 6 panelen (met een
vermogen van 1.500 watt-piek) kost momenteel
inclusief omvormer en installatie ongeveer 3.000
euro. Jaarlijks produceert een zonnepanelensysteem van zes panelen bijna 1.300 kWh elektriciteit: bij de leverancier zou u daar momenteel
300 euro voor betalen. Wat een investering in
zonnepanelen echter zo interessant maakt, is dat
de prijs van elektriciteit van het elektriciteitsnet
zal stijgen, terwijl u met zonnepanelen jarenlang
stroom zal kunnen opwekken waar u niets voor
hoeft te betalen. Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar met een
rente van zes procent op een spaarrekening. Dit
heeft voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal
berekend. Kijk voor meer informatie over zonnepanelen op www.portaalzonnepanelen.nl.
Kiezen voor een kleine windturbine is voor
individuele consumenten minder voor de hand
liggend. Een kleine windturbine levert schone
elektriciteit, tegen een relatief lage prijs per kWh;
maar door de hoge aanschafkosten verdient u
de investering niet terug binnen de technische
levensduur. De prijzen van kleine windturbines
lopen sterk uiteen: van 600 euro tot vele duizenden euro’s voor molens met vermogens van
enkele honderden Watts tot enkele duizenden
Watts. De windturbine moet op een windrijke
locatie staan. Zelfs bij optimale elektriciteitsopbrengst, verdient de investering zich niet terug
binnen de technische levensduur van twintig jaar.
De aanschaf van een kleine windmolen doet u
dus vooral uit milieuoverwegingen, en niet vanuit
economische motieven.
Vergroenen van energie
Als u hoopt met uw keuze voor groene stroom
te zorgen voor meer opwekking van duurzame
energie kunt u het beste kiezen voor Nederlandse
wind- of zonne-energie, of voor groene stroom
van een energiebedrijf dat veel investeert in
groene energiebronnen. Kijk voor een overzicht
van groene stroomproducten op de Groene
Stroom Checker via www.hier.nu. U kunt de
ranglijst van groene energieleveranciers hier vinden: www.consumentenbond.nl/energie/extra/
groenste-stroomleverancier.

Tekst: Milieu Centraal

verbruiksmanager heeft deze functies wel. U kunt
een energieverbruiksmanager aansluiten op de
slimme meter. Er zijn veel verschillende soorten,
maar ze hebben gemeen dat ze veel aantrekkelijker en preciezer dan voorheen laten zien hoeveel
energie u verbruikt en wanneer. Gaat u aan de
slag met energie besparen dan ziet u het effect
meteen op de verbruiksmanager. Actief inzicht in
uw energieverbruik bespaart u naar schatting
5 tot 10 procent op uw energiekosten.

Bijdragen aan meer duurzame energieopwekking
kan ook door deelname aan een lokaal duurzaam
energie initiatief. Er zijn veel verschillende
initiatieven. Waar het ene project zich richt op
zonnepanelen op woonhuizen, richt een ander
project zich op de inzet van biomassa of een
windmolenpark of het benutten van restwarmte.
Investeren in duurzame energie
Wilt u graag zonne-energie stimuleren, maar
heeft u geen geschikt dak voor zonnepanelen of
geen mogelijkheden tot het plaatsen van een
kleine windturbine? Dan kunt u meedoen met
een gezamenlijk project.
U kunt bijvoorbeeld investeren in zonne-energie
projecten. Initiatiefnemers van zonne-energieprojecten krijgen via Zonnepanelendelen.nl hulp
     
Als ‘funder’ kan iedereen via ZonnepanelenDelen
investeren in zonnepanelen. De panelen worden
op bijvoorbeeld daken van scholen geplaatst als
er voldoende geld is ingezameld. Ook kunt u
zonnestroom kopen van andere particulieren die
overproduceren via het zonnecollectief van
www.vandebron.nl.
Wilt u windenergie bevorderen? Koop dan
duurzame energie rechtstreeks van bijvoorbeeld
een windmoleneigenaar via www.vandebron.nl.
Zijn er plannen voor windturbines in uw buurt?
Doe dan actief mee aan de inspraakprocedure
en werk mee aan een goed geplaatste turbine.
Op sommige locaties delen omwonenden in de
opbrengst van de windmolen in hun buurt.
Inzicht in energie: slimme meter
De gasmeters en elektriciteitsmeters in Nederlandse huizen worden sinds 2014 op grote schaal

vervangen door een slimme meter: een digitale
meter voor het gas- en elektriciteitsverbruik.
Energieverbruiksmanagers, die u kunt aansluiten
op de slimme meter, geven inzicht in uw verbruik
en maken energie besparen makkelijker en
leuker!
De slimme meter is op afstand te lezen. Wettelijk
is bepaald dat de netbeheerder dit zes keer per
jaar mag doen en uw verbruik mag doorgeven
aan uw energieleverancier. Die kan u dus elke
twee maanden een overzicht geven van uw
energiegebruik en de geschatte kosten. Handig,
want zo ziet u eerder of u meer of minder
T  
slimme meter op afstand geen goed idee, dan
kunt u deze functie laten uitzetten, of de slimme
meter weigeren.
De slimme meter laat net als uw oude meter de
totale meterstanden zien, maar geeft geen inzicht
in details van uw energieverbruik. Een energie-

Meer informatie
www.portaalzonnepanelen.nl
www.milieucentraal.nl/wind
www.milieucentraal.nl/slimmemeter
www.energieverbruiksmanagers.nl
www.hier.nu
www.consumentenbond.nl/extra/groenstestroomleverancier

Goeie
energie
krijg je
rechtstreeks

Alleen
and
deze ma

€100

erstap
goeie ov
korting

Goeie energie krijg je rechtstreeks Vandebron,
van Jaap en Feikje uit Molkwerum bijvoorbeeld.
Met hun windmolen wekken ze energie voor 657
huishoudens op.
Koop nu je energie via Vandebron, in plaats
van een groot energiebedrijf, dan krijgen lokale
energiebronnen een betere prijs voor hun
duurzame energie en ben jij voordeliger uit. Dat
noemen wij goeie energie!
Kijk op vandebron.nl en stap over.
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Jij fashion, zij een goed leven!

Duurzaam Denim
Ben jij dol op unieke sieraden en tassen? Vind je
het niet leuk als er nog 100 mensen met hetzelfde item lopen? Dan vind jij FairBeads vast te
gek!
FairBeads laat zien dat fair trade heel erg fashion is.
Je koopt een fashionable tas of sieraad, loopt er leuk
bij en doet tegelijk met je aankopen iets goeds in
Afrika. Beter kan toch niet?
In veel Afrikaanse landen worden de prachtigste dingen gemaakt. FairBeads helpt de makers een handje
en legt een brug tussen Afrika en Europa. We ontwerpen samen met de makers en geven hen een
goede prijs. Dit leidt tot een mooie samenwerking.

Jaarlijks gebruiken we per persoon 250 á 300
plastic tasjes - da’s bijna 1 nieuwe per dag! De
denim tas van Yaco doet er wat aan!

FairBeads verloot eenmalig, in samenwerking
met De Betere Wereld, maar liefst drie
producten! Een handgemaakte leren tasje uit
Kenia, een armband van gerecycled en
gekleurd glas uit Gambia en een chique
ketting uit Kenia. Meedoen aan de verloting?
E-mail je naam en adres naar fairbeads@
debeterewereld.nl en dan maak je al kans!

Het resultaat? Dat vind je in onze webshop
www.fair-beads.nl

En dat de behoefte om er wat aan te doen, leeft, is
te zien. Ruim 2.500 keer ging zo'n duurzame Yaco
over de toonbank!
Productbeleving staat voorop. Met de tekst 'This is
not a plastic bag' op het stevige denim willen de
oprichters, Joeri Borst en Josin Castelein, dat consumenten op straat zich bewust worden van het automatisme wat we -bijna allemaal- wel kennen.
Omdat je niet altijd zin hebt om een statement te
maken, is de Yaco bag ook binnenstebuiten te
gebruiken!
Kortom, nooit meer bijbetalen voor een extra plastic
tas, geen scheurpraktijken midden op straat en
bovenal een bijdrage aan een schoner milieu.

BESTEL NU OP WWW.HEALTHBOX.NL

MAANDELIJKS THUISBEZORGD
HOOGWAARDIGE
GEZONDHEIDSPRODUCTEN
JE BETAALT SLECHTS € 24,95
Minstens 5 hoogwaardige producten twv. minimaal € 50
maandelijks gratis thuisbezorgd

WWW.HEALTHBOX.NL

Bestel 'm nu voor €19,95 via
facebook.com/yacostudio

Je koopt er natuurlijk eentje, maar we
mogen er ook 3 verloten: maak een kansje
om er eentje te winnen voor je vriend(in),
huisgenoot of collega: e-mail je naam en
verzendgegevens naar
yaco@debeterewereld.nl en dan maak je al
kans.

Nieuw merk, nieuwe producten
en een verbluffend resultaat!

Iedereen maakt schoon, maar maakt ook iedereen goed schoon? Helaas moeten we constateren dat dit niet altijd zo is. Zelfs als het zichtbare
vuil verwijderd is, is nog steeds is er een hele
hoop vuil in de vorm van slechte bacteriën die
het menselijk oog niet kan zien.
Daarom heeft like2Clean een productlijn ontwikkeld
met WMO. Dit zijn producten die zijn voorzien van
goede bacteriën met elk een eigen taak. WMO staat
voor Working Micro Organisms en dit zijn special
geselecteerde bacteriën die u helpen schoon te
maken wat u wel en niet ziet. Like2clean heeft zelfs
een verzorgingslijn van deodorant tot Body Spray’s
met WMO die helpen nare geurtjes te verwijderen
en verlagen het risico op ziektes.
Door een oppervlak te voorzien van een overload
aan goede bacteriën tijdens de reiniging, krijgen
slechte bacteriën geen kans om zich te nestelen. En
zo worden vervelende slechte bacteriën verdrongen.
Alle producten van like2clean zijn van natuurlijke oorsprong en volledig biologisch afbreekbaar.
Like2Clean beseft ook dat het gebruik van producten met WMO enige uitleg vereisen. En heeft daarom een manier gevonden om mensen op een juiste
wijze te onderwijzen.

Dit doet zij door speciale Eco-Lenten op te leiden.
Consulenten die via allerlei kanalen de gebruiker
kunnen adviseren en helpen met het oplossen van
problemen waar zij in de dagelijkse schoonmaak
tegen aan lopen. Dit kunnen allerlei mensen zijn van
marktkooplieden, speciaalzaken tot mensen die
gewoon een paar uur in de week voor zichzelf willen
werken. Maar iedereen die de producten van
Like2Clean wil verkopen wordt eerst opgeleid tot
Eco-Lent.
Like2Clean is actief op zoek naar mensen die graag
onderdeel willen worden van deze nieuwe formule.
Indien u meer informatie wenst kunt u terecht op
www.like2clean.nl
De producten zijn eind augustus verkrijgbaar via verschillende Eco-Lenten.

Krijtverf, kalkwas en Colourwax
Breng kleur en sfeer in je interieur met Amazona
ecologische krijtverf en de Amazona kalkwas en
Colourwax!
Met Amazona krijtverf geef je je interieur een frisse,
nieuwe uitstraling. De verf van Amazona is gemaakt
op een natuurlijke, minerale, ultra matte basis die
het licht absorbeert. Dit geeft een prachtig poedermat resultaat en een rustige uitstraling. Hierdoor
breng je kleur in je interieur zonder dat het schreeuwerig wordt. Met de verf kan je niet alleen je muren
verven, maar geef je ook je accessoires in een handomdraai een nieuwe look! Amazona krijtverf bevat
uitsluitend natuurlijke pigmenten en is 100% ecologisch, en dus volledig biologisch afbreekbaar. De
verf is dus onschadelijk voor je gezondheid én het
milieu!

Met de Amazona kalkwas en Colourwax geef je hout
een mooi doorleefd karakter en stoere uitstraling. De
ambachtelijke producten op basis van natuurlijke
grondstoffen verbeteren de duurzaamheid van hout.
Je kunt de kalkwas of Colourwax ook over de
Amazona krijtverf aanbrengen voor een mooi gepatineerd effect.
Kijk voor meer informatie op www.amazona.nl of
bel naar 035-6237250.

Hoe Was
je vakantie?
Doe jij je was in een teiltje op de camping in Bakkum?
In het heldere water van een beekje in Oostenrijk?
Of in een luxe wasmachine in the States?

Stuur ons jouw leukste vakantiewasfoto en
maak kans op een reischeque t.w.v. €1500,-*
*) Ga naar www.klok-eco.nl voor de actievoorwaarden

€1500,-
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Milieu en de huid worden optimaal gerespecteerd. Deze combinatie in één product maakt Klok uniek!

Klok, een bewuste keuze!

nieuw

nieuw
Sonett behoort tot de pioniers op het gebied van milieuvriendelijke
was- en reinigingsmiddelen. Sonett producten zijn dankzij hun uitstekende
kwaliteit in veel Europese landen verkrijgbaar. Omdat wij ons ervoor verantwoordelijk voelen dat het gebruikte water door reiniging weer natuurlijk gemaakt
wordt, voegen wij aan de onze producten stoffen toe die in de Oloid ritmisch bewerkt zijn en werken wij bij de productie met proceswater dat in twaalf eivormige glazen reservoirs gewerveld wordt. Alle grondstoffen zijn volledig biologisch
afbreekbaar en vrij van synthetische geurstoffen, kleurstoffen, conserveringsmiddelen, enzymen en bleekactivator en er is geen gentechniek of nanotechnologie
toegepast. De oliën voor onze zeepsoorten en alle etherische oliën zijn voor
100% uit biologische teelt afkomstig.

De Sonett BioBubbles zijn
op de Natexpo 2015 in
Parijs bekroond met de
zilveren bio-innovatieprijs.

Sonett – voor kinderen
Ö K O L O G I S C H

K O N S E Q U E N T

De eerste zeepbellen van
bio-kwaliteit! Speelgoed
waaraan groot en klein buiten
plezier hebben. De zeepbellen
kunnen door drie blaasringen
van verschillende grootte geblazen worden. Ze zijn volgens de
CE-veiligheidsstandaard getest.
Gemaakt van de beste grondstoffen, zonder chemie.

Calendula schuimzeep
voor gevoelige kinderhuid.
Een mild reinigende zeep in een
schuimdispenser, speciaal voor
kinderen – maar natuurlijk ook
voor volwassenen. Gemaakt met
spagyrische calendula-essence.
Heel zuinig in het gebruik, dankzij de nieuwe schuimdispenser.
Sonett – zo goed.
www.sonett.eu

Certified by Certisys

cse-label.org

Reg. by Vegan Soc. stop-climate-change.de iF-design-award

reddot-award

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.

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.

Win tegoed om uit te lenen
via crowdfunder Lendahand
en ontvang 3-4% rente

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

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.

onder goede werkomstandigheden hun
werk doen, worden eerlijk betaald en de
WFTO controleert op kinder- en dwangarbeid. www.wfto.com

natuurlijke uitvaartmanden

Zie voor meer info onze bijdrage in de special 'Pure
Winst', elders in deze krant.

Wij verloten 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!
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Ook een stralingsanalyse woning?
1. Tijdens een woningmeting kun je al
je vragen stellen. Je krijgt een
overzichtelijk rapport, praktische tips
en op maat gesneden advies over
duurzaam gebruik van straling.
2. Met de actiecode ‘de betere wereld’
ontvang je bij een huismeting een
mobileFloww ® cadeau voor duurzaam
gebruik van de straling van je mobiele
telefoon.
3. Ga naar www.stralinginhuismeten.nl
voor meer informatie.

Zorgeloos opgroeien
in een draadloze wereld
Bewust en duurzaam omgaan met straling; vermijden is al lang geen optie meer
Je ziet het niet, hoort het niet en proeft het niet maar straling is overal. Wanneer we mobiel bellen,
internetten, televisie kijken, de babyfoon gebruiken of eten in de magnetron verwarmen. Zelfs als we
slapen worden we omringd door straling afkomstig van Wi-Fi, elektrische apparaten en nachtelijke
mobiele communicatie. Maar wat is er bekend over de mogelijke effecten van straling op de gezondheid? En hoe kunnen we onze kinderen zorgeloos laten opgroeien in een draadloze wereld?
Kinderen extra kwetsbaar
De mogelijke risico’s van straling worden steeds breder en op hoger niveau bekeken. We staan er waarschijnlijk niet bij stil maar de onzichtbare straling die
het mogelijk maakt dat we al onze (draadloze) apparatuur kunnen gebruiken gaat dwars door muren en
ramen heen. Het valt dus te bedenken dat straling
ook doordringt in ons lichaam. Dat maakt kinderen
die nog volop in ontwikkeling zijn en bovendien
opgroeien in een draadloze wereld extra kwetsbaar
voor mogelijke effecten. Wat de specifieke gevolgen
daarvan zijn moet de toekomst nog uitwijzen.
Duizenden wetenschappelijke onderzoeken tonen al
aan dat straling negatieve effecten kan hebben op
onze gezondheid. Van slaapproblemen, hoofdpijn,
concentratieproblemen en oorsuizen, tot aan DNAschade en het lekken van de bloed-hersenbarrière.
Tegelijkertijd zijn er talloze onderzoeken die deze
effecten niet zien. Niemand kan op dit moment dus
met zekerheid zeggen of straling veilig is óf schadelijk.
Instanties maken zich zorgen
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat
straling van draadloze technologie gezondheidseffecten kan veroorzaken. Uit voorzorg maant de Raad
van Europa voorzichtig te zijn met draadloze technologie, met name in de buurt van kinderen en jonge
mensen. Landen om ons heen nemen dan ook al
voorzorgsmaatregelen specifiek gericht op kinderen.
Zo is in Frankrijk draadloos internet verboden in crèches en wordt het gebruik op scholen aan banden
gelegd. In België is er een verbod op de verkoop
van kindermobieltjes en is het maken van reclame
voor de mobiele telefoon, gericht op kinderen jonger dan 13 jaar, verboden. De Nederlandse overheid
stelt dat zoveel mogelijk vermeden moet worden dat

kinderen langdurig in de buurt van bovengrondse
hoogspanningslijnen verblijven, bijvoorbeeld thuis,
op school of in de crèche.
Zorgeloos opgroeien
Omdat we met z’n allen niet meer zonder ons
mobieltje, draadloos internet en tablet willen en kunnen, is straling vermijden geen optie meer. Maar wat
kunnen we wél doen om onze kinderen zorgeloos te
laten opgroeien in een draadloze wereld? We kunnen de kwaliteit van onze woonomgeving verbeteren
door bewust en duurzaam om te gaan met straling.
Hoeveel straling is veilig?
Met name in onze woning zorgt een opeenstapeling
van stralingsbronnen als Wi-Fi, tablets, computers, de
draadloze huistelefoon, maar ook de babyfoon, wekkerradio, magnetron en slimme meter, dat we continu aan straling worden blootgesteld, vierentwintig
uur per dag, 365 dagen per jaar. En omdat we het
niet kunnen zien, horen, proeven of ruiken hebben
we geen idee hoe groot onze dagelijkse portie straling eigenlijk is. Wie ons dat wél kan vertellen is een
professionele stralingsbioloog. Deze kan met wetenschappelijk technische meetapparatuur vaststellen
hoeveel straling er in huis is en dat vergelijken met
verschillende stralingsnormen. Zo zijn er normen die
overheden hanteren en de veel lagere voorzorgsnormen vastgesteld door wetenschappers en artsen die
zich zorgen maken over de effecten van straling op
de gezondheid.
Meten is weten
Zeker als je kinderen hebt of zwanger bent is het van
belang te weten hoeveel straling er in huis is.
Stralingsbiologen van Floww Health Technology,
gespecialiseerd in het meten van woningen op stra-

ling, meten sinds de opkomst van draadloze technologie doorgaans erg veel straling in baby- en kinderkamers. Verschillende artsen en gynaecologen adviseren zwangere vrouwen en jonge moeders bewust
om te gaan met straling vanwege de mogelijke
invloed op kinderhersenen. Deze zijn nog volop in
ontwikkeling en het vermoeden bestaat dat onder
invloed van straling zenuwcellen verkeerde verbindingen kunnen leggen en als het ware ‘verkeerd
bedraad’ raken. Muizen die als foetus blootgesteld
waren aan straling van mobiele telefoons, vertoonden vaker hyperactief en agressief gedrag.
Bewust en duurzaam omgaan met straling
Als je wilt weten wat de stralingssituatie in jouw huis
is, kun je dus een stralingsbioloog in de arm nemen.
Door een meting wordt in kaart gebracht wat de
stralingsbronnen zijn en hoeveel straling ze afgeven.

Ook krijg je inzicht in hoeveel straling er van omringende woningen en zendmasten in de buurt de
woning binnenkomt. Bovendien geeft een stralingsbioloog praktische tips hoe je zelf eenvoudig de
straling in huis kunt verminderen, bijvoorbeeld door
’s nachts de Wi-Fi uit te zetten. Daarnaast krijg je
advies hoe je de aanwezige straling duurzaam kunt
gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld al mogelijk, middels een gepatenteerde technologie, straling om te
zetten in frequenties die van oorsprong voorkomen
in de natuur. Er is dus gelukkig veel wat je kunt doen
om mogelijke effecten van straling, zeker op de
lange termijn, voor te zijn. Je thuissituatie onder de
loep nemen door middel van een professionele huismeting lijkt dan ook haast een onmisbare investering
in de toekomst, met name voor onze kinderen.
www.floww.com
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Calendula (boven) en Aloë Vera (onder)
verlichten de uitwendige symptomen. Voor de
oplossing van huidaandoeningen moeten we
toch echt de diepte in...

Weg eczeem!
de dagelijks aangeboden voeding en de inname
van voldoende vitaminen en mineralen. Door het
toevoegen van voeding met een hoog glutamine#" # ##
cultuur bevat; goede (!) pro-biotica heeft al binnen
twee maanden een gunstige werking op het
darmstelsel en kan het eczeem binnen een zeer
korte termijn van de huid doen wegtrekken. Op
deze manier wordt de echte oorzaak meteen aan
gepakt en kan de huid vrij snel helen.

Jeuk, kriebel, zwellingen en een hele rode huid, vooral in de
zomer echt heel vervelend. Vooral als je lekker wil zwemmen
of in je korte broek buiten wil lopen. De schaamte van zo’n
lelijke huid is vaak de reden dat we lange mouwen en lange
broeken blijven dragen. Een duik in het zwembad slaan we
deze zomer even over.
Heel begrijpelijk, want deze jeukende huiduitslag
gepaard met rode plekken, vochtzwellingen en
schilferingen is voor de aanblik niet echt fraai en
laat je liever niet zien. Het wordt een oppervlakkige huidaandoening genoemd of wel eczeem
of dermatitis. Het gaat echter veel verder dan de
oppervlakte en het wordt dan ook tijd om hier
wat verdieping in de kennis aan te brengen.
Uw kind of uzelf hoeft hier echt niet mee rond te
lopen. Met de juiste inzichten kan snel weer Een
t-shirt, korte broek of rokje worden aangetrokken.
Bij kinderen komt eczeem op jonge leeftijd veel
voor. In de holten van de ellebogen, in de knieën,
op de armen en benen. Nog vervelender als we
het ook goed kunnen zien in het gezicht en als
de huid gepaard gaat met ontstekingen doordat
de huid met de nagels, vaak ‘s nachts, wordt
opengekrabd. Onder de nagels zit vaak, onbemerkt, vuil waardoor de opengekrabde huid kan
infecteren en er dan uiteindelijk ook nog eens
ontstekingen en lelijke wondjes of littekens kunnen ontstaan.
Wat wordt er aan gedaan
De meningen wat we aan eczeem kunnen doen
lopen nogal sterk uiteen. Bij een huisarts of dermatoloog (huidarts) wordt medicatie voorgeschreven
op basis van lokale therapiebehandeling, oftewel:
de aangedane plek wordt behandeld met eczeemzalf of -verband. Soms kiest de arts voor een meer
systematische aanpak en worden er ook medicijnen
voorgeschreven in de vorm van tabletten. Mocht
dit niet werken dan volgt vaak de opmerking dat
het eczeem komt door erfelijke aanleg. Dit wordt
gesuggereerd omdat er vaak meerdere personen
in het gezin zijn die last hebben van eczeem. Wat
hierbij vergeten wordt, is dat in het gezin dezelfde
voedings- en levensstijl aanwezig zijn.

Het advies geen prikkelende zeep te gebruiken, te
zorgen dat de huid niet uitdroogt, andere lakens
of kleding te gebruiken en stof en pollen te vermijden is natuurlijk, voor wat de eerste twee
adviezen altijd prima. Deze adviezen, de medicatie
en de zalf halen echter niet de lichamelijke oorzaak
weg. Persoonlijk ben ik hier niet blij mee, hiermee
smeren we namelijk een crème of zalf over het oppervlakkige probleem en kijken we niet in diepte.

Een oorzaak is meestal ook terug te vinden in een
niet goed werkend immuunsysteem. Het vertoont
een overdreven reactie op stoffen die het lichaam
binnenkomen en laat dit merken door ze uit te
scheiden via de huid. Omdat een groot gedeelte
van het immuunsysteem in de darmen actief is, is
het zinvol en logisch om te kijken welke stoffen de
darmen ontvangen. Dus met andere woorden: wat
stoppen we in onze mond?

    

Mocht u van de arts een zalf meekrijgen, realiseert
u zich dan dat dit meestal zalven zijn op basis van
hormonen (corticosteroïden) of een antibiotica$#"! $$#"##
verwijden de bloedvaten (couperose) en hebben
bijwerkingen in de vorm van ontsteking van de
haarzakjes, haargroei-stimulatie en een jeukend
en branderig gevoel. Deze laatste bijwerking kan
makkelijk verward worden met de jeuk van de
aandoening zelf, het eczeem. Antibioticazalf wordt
gegeven om de bacteriën te doden die mogelijk
de huid zijn binnengekomen via het vuil van de
handen en het krabben. Realiseert u zich dat ook
deze zalven voor uitwendig gebruik de inwendige
oorzaak niet wegnemen. Zodra je met deze zalven
stopt, is de kans groot dat het eczeem weer
terugkomt.

Wat in de vertering niet goed gaat, komt als onverteerbare of ongewenste stoffen van de voeding
in de darmen terecht en kan voor heftige reacties
zorgen die we niet direct linken aan huidklachten.
Uiteindelijk kan dit resulteren in een overactief
immuunsysteem, dat grote moeite heeft bepaalde
stoffen af te voeren en roept daarom de hulp in
van andere organen. Het lichaam wil deze stoffen
namelijk hoe dan ook niet in huis hebben en zal de
snelste weg naar buiten zoeken: via de huid. En
dan het liefst daar waar de huid heel dun is. Zoals
de binnenkant van de ellebogen, knieholten, het
gezicht etc.

De echte oplossing
Om echt systemisch naar het lichaam te kijken is
het zinvol om te begrijpen hoe het lichaam werkt
en waarom het lichaam een huidreactie vertoont
die niet hoort. De plaats waar het eczeem zich
bevindt, zegt veel over het lichaam. Zo is bijvoorbeeld eczeem boven de ogen een aanwijzing voor
dikke darm-verstoring en in het midden van de
handpalm een aanwijzing voor problemen in de
suikerstofwisseling.

Voor een betere en mooiere huid zal je absoluut
inwendig moeten beginnen. Zo is je voeding dus
wel degelijk van belang voor een schonere en
mooiere huid. Zonder goede voedingstoffen kan
de huid van binnenuit nooit genezen. Veel voedingstoffen worden aan een jong kind gegeven en
is het darmsysteem hier nog niet op voorbereid.
Een onbekend terrein voor de jonge moeder.
Mocht dit alles herkenbaar voor u zijn, neem dan
contact op met een deskundige. Samen kijken we
welke voeding te belastend is, welke zinvol,
zonder dat er vitaminen- en mineralentekorten
ontstaan en zonder tekort te doen aan de speci !#   # 
ontstaat er een verantwoorde samenstelling van

Een crème of zalf als uitwendig hulpmiddel
Natuurlijk gaan we ondertussen de huid ook behandelen want de jeuk blijft bestaan zolang we
de organen niet in balans hebben. Een crème of
zalf als uitwendig hulpmiddel is altijd goed mits
deze geen chemische stoffen of hormonen bevat.
Er zijn op de markt ook zinvolle natuurlijk hulpmiddel welke de jeuk verzachten.
#""#!#" !" " 
Calendula of Aloe Propolis in de vorm van zalf
of crème kan tijdens de behandelperiode goed
gebruikt worden om de uitwendige verschijnselen,
jeuk en roodheid, te verzachten. Deze beide
crèmes hebben een antibacteriële werking en
kunnen heel goed op het eczeem aangebracht
worden. Aloë Propolis bevat ook kamille-extract,
vitamine A en E. Deze laatste crème heeft mijn
voorkeur vanwege de meervoudige samenstelling van stoffen. Altijd handig om Calendula
en Aloë Propolis in huis te hebben, omdat het
ook toegepast kan worden bij sneetjes, schaafwonden en ontstekingen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over eczeem bij kinderen
of heeft u een vraag over een passende
behandeling?
Neem dan gerust contact
met mij op.
Ingrid Kersten
Natuurgeneeskundige
www.praktijkvoorvitaliteit.nl
info@praktijkvoorvitaliteit.nl
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Medisch Centrum “Kinderbuik&co”
Het ene kind is het andere niet.
Van patiënt naar de ‘hele’ mens.
Het beste uit twee werelden.
Tekst: Inge Gorris

Begin mei opende het Medisch Centrum
“Kinderbuik&co” zijn openslaande deuren. Binnen is het net als buiten een oase
van rust. Hier heerst geen haast. Wel veel
ruimte en licht dat door de vele ramen vrij
naar binnen kan vallen en door de glazen
tussenschotten zijn weg naar kan vinden
naar de wachtkamer die helemaal niet
meer lijkt op een wachtkamer, maar meer
op een ontvangstruimte of huiskamer.
Ook het geheel oogt niet als een medisch
centrum. Witte jassen ontbreken behalve
als die nodig zijn voor zuiver medische
handelingen. Echte bedden zijn er niet.
Wel vliegtuigstoelen geschonken door de
Schiphol, waarin de kinderen zich beslist
minder ziek voelen dan in de echte “ziekenhuisbedden,” want als je daarin ligt
voel je je als kind pas echt ziek.
Dr. Judith M. Deckers-Kocken is de
oprichtster van deze kliniek. “Mijn ideaal
is het beste te halen uit twee werelden.
Naast al het goede uit de westerse
geneeskunde wil ik deze aanvullen met
een totale integrale aanpak. Dat houdt in
bewustwording van het probleem, ermee
om leren gaan en het zoeken van een
evenwicht en daarbij speelt voeding een
belangrijke rol.” Daar gaat het in deze kliniek om.
Maar om wie gaat het eigenlijk?
De kinderarts is daar zeer stellig in.
Wanneer je haar boek “Kinderbuik” openslaat staat daar op de eerste bladzijde:
Voor alle kinderen van het universum. Dat
zijn er nogal wat.
In Nederland zijn er 800.000 chronisch
zieke kinderen waarvan 100.000 kinderen
langdurige buikpijn hebben zonder een
aanwijsbare lichamelijke oorzaak. Deze
kinderen hebben vaak een traject van drie
tot vijf jaar in diverse ziekenhuizen achter
de rug voordat ze terecht komen bij de
kinderarts, specialist in maag-, darm-en
leverziekten, Dr. Deckers-Kocken.
“Ik zie en hoor het kind. Ik zie het hele
kind en niet alleen de buik of de symptomen die door die buik veroorzaakt worden. Ik spreek niet over maar met het
kind en zijn ouders. Ik zie het kind als een
totale eenheid en ook al doet een onderdeel het niet goed of wat minder, ik
nodig mensen uit voor een “totale”
behandeling waarbij ziekte onderdeel van
de samenleving kan zijn. Zodat het kind
gaat zien wat het wel nog kan in plaats
van wat er niet kan. Ziekte hoef je niet te
zien als vijand. Ik geef het kind zijn eigen
regie terug.”
Hoe gaat dat dan in zijn werk?
“Het kind (van 0 tot 19 jaar) komt met zijn
ouders op een afspraak waarvan de tijd
niet beperkt is tot tien minuten. Naast
alle medische dossiers van vele jaren
inventariseer ik de klachten en beperkingen, maar ik focus me daar niet alleen op.

Judith M. Deckers-Kocken
(Foto: Gijs Versteeg)

Het probleem wordt een onderdeel van
het grotere geheel en met dat geheel
gaat gewerkt worden.
Ik stel vragen als: “Hoe ziet je leven
eruit?” “Wat doe je graag?”“Wat eet je
graag?” “ Waar ben je goed in en word je
blij van?” “Wat wil je zeker niet?” Na mijn
consult gaat het kind naar een psycholoog, diëtiste, verpleegkundige en een
yoga-docent. Zij spreken en zien het
kind/gezin vanuit hun discipline. De intake
duurt wellicht langer dan in een ander ziekenhuis maar is ook grondiger en hierdoor zijn de vervolgbezoeken minder
vaak nodig. Na de intake komt het multidisciplinaire team bij elkaar en stellen we
een behandelingsplan op.”
Judith Deckers-Kocken ziet de mens en
dus ook het kind als een eenheid van
lichaam, geest en ziel. Daar hoort ook
bewustwording van voedingspatronen bij,
net als ademhaling, leefwijze en stress. Zij
heeft werkelijke aandacht voor de kinderen waardoor zij zich gehoord en gerespecteerd voelen. Kinderen gaan haar vertrouwen en en ze gaan zich veilig voelen
en dat is een goede basis voor een genezingsproces. In haar boek “Kinderbuik”
schrijft zij hoe belangrijk gezond, gelukkig
en genieten zijn.

De kliniek ligt er idyllisch bij. Alleen al in
zo’n omgeving van puur natuur komt een
kind tot rust. En wanneer je denkt dat
hier een prijskaartje aan hangt dat maar
weinigen kunnen betalen, dan is dat een
volledige misvatting. Deze kliniek is net
als alle andere klinieken voor ieder kind
toegankelijk. De reguliere consulten worden geheel of grotendeels door de verzekering betaald. De reguliere zorg is zonder onderscheid van portemonnee, achtergrond of cultuur. Voor de andere disciplines is Judith druk bezig de verzekering
ervan te overtuigen dat deze aanpak
geen geld kost maar geld oplevert.
Uitgerekend is de besparing zo’n 340 miljoen euro.
“We werken met meerdere disciplines
tegelijk. Er is geen verlies van tijd want
we kunnen meteen overleggen.
Wachtlijsten zijn hier niet aan de orde van
de dag. We maken een plan. We oogsten
snelle veranderingen wat resulteert in
minder bezoeken aan het medisch centrum en vooral in een gelukkiger kind.
Bovendien zien we de kinderen alleen
poliklinisch en in dagbehandeling, wat
veel gezondheidszorgkosten bespaart.”
Dat deze aanpak resultaat oplevert kunnen we lezen in het proefschrift van

Judith Korterink dat op 19 juni jl. het licht
zag met de titel “Epidemiology, Diagnosis
and Management of functional abdominal
pain in children” met als ondertitel “ a
look beyond the belly.” Daarin wordt
wetenschappelijk onderbouwd dat deze
behandelingsmethode daadwerkelijk
effectief is. De beschreven wetenschappelijke onderzoeken zijn in de afgelopen
jaren onder begeleiding van Judith
Deckers-Kocken uitgevoerd.
Dat de verwezenlijking van dit ideaal van
een bevlogen arts zomaar tot stand
kwam, dat zou een mooi sprookje zijn.
“Deze kliniek werd mogelijk gemaakt
door het oprichten van een stichting en
met behulp van veel sponsors van groot
tot klein en vooral met de letterlijk handen-uit-de-mouwen-stekende vrijwilligers,
die trouwens nog steeds nodig zijn omdat
het pand nog niet helemaal af is. Een
noodkreet is hier wel op zijn plaats.
Iedere hulp is buitengewoon welkom.
Ook is het belangrijk dat deze kliniek
gezien wordt door mensen uit allerlei
lagen van onze maatschappij. Van collega-artsen die rechtstreeks naar ons kunnen verwijzen tot andere collega’s, van
investeerders tot banken. Daarbij zou het
goed zijn ook de opleidingen van de

zorgverleners te informeren over deze
aanpak en ook scholen zouden er hun
voordeel mee kunnen doen.
Op dit moment wens ik dat heel veel kinderen na hun lange omzwervingen rechtstreeks de weg weten te vinden naar de
“Kinderbuik & co” in Berg en Bosch in
Bilthoven.
Mijn doel is om kinderen en hun ouders
de weg te wijzen naar zichzelf en mijn
geluk is dat te mogen doen.”
www.kinderbuikenco.nl

Ben jij weleens moe?

Gebrek aan zonlicht, te weinig lichaamsbeweging in de
buitenlucht en een tekort aan vitaminen in de voeding
kunnen een rol spelen bij vermoeidheid. Zo is door
onvoldoende blootstelling aan zonlicht de voorziening van
vitamine D niet altijd voldoende. Vitamine D is goed voor de
weerstand en de werking van de spieren. Daarnaast zijn
vitamine B2, B3, B5, B6, B11 (foliumzuur), B12, C en ijzer goed
bij futloosheid en vermoeidheid. Een uitgebalanceerd en
compleet multivitaminepreparaat kan zorgen voor een
aanvulling van deze voedingsstoffen op de dagelijkse
voeding. Een zogenaamde ‘multi’ kan een ruime
aanvulling leveren op de vitaminen en mineralen uit de
voeding. Uit een recent onderzoek naar de eetgewoonten
van Nederlanders (RIVM) blijkt namelijk dat minder dan
15% van de volwassenen elke dag voldoende groente eet.

NIEUW: Soft Multi
Ben je weleens moe? Dan is er Soft Multi1 voor
dagelijks gebruik; een complete aanvulling ter ondersteuning van het energieniveau1. Soft Multi bevat
700 mg visolie en is rijk aan B-complex, en daardoor
geschikt bij moeheid1 en geestelijke inspanning2.
Vitamine D3 in Soft Multi zorgt mede voor een
goede weerstand3. De vloeibare inhoud maakt de
softgel licht verteerbaar. Deze softgel is makkelijk
te slikken. Orthica heeft complete multi’s voor onder
andere kinderen, senioren, mannen en voor vrouwen
met een ruime voorziening van essentiële vitaminen
en mineralen.
1

vitamine B2, B3, B5, B6, foliumzuur, vitamine B12 en C

2

vitamine B1, B3, B6, B12 en biotine

3

Vitamine D3 25 mcg

KAG nr.: 431-0515-0616

Soft Multi is verkrijgbaar in een verpakking van 30 softgels met een consumentenadviesprijs van €15,20.
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De populairste hotspots, initiatieven en bewegingen die bijdragen
aan een betere wereld: auteur Crissy Mulder gaat in op trends
die passen bij jouw bewuste lifestyle.

Trendspotting
Verantwoord gemak
Van thuisbezorgde fastfoodmaaltijden zijn
we massaal overgestapt naar thuisbezorgde
maaltijdboxen. Boxen met daarin verse en
gezonde ingrediënten voor een verantwoorde
maaltijd. Wekelijks worden er naar schatting
dertigduizend maaltijdboxen afgeleverd aan
de Nederlandse voordeuren (bron: FD – 2014).
We kiezen hiermee voor verantwoord gemak.
Op de redactie zijn we fan van de Beebox. Het
is Nederlands grootste aanbieder van maaltijdboxen met biologische ingrediënten, 100% van
Hollandse bodem. Beebox is een coöperatie
van burgers, boeren en business partners. Ieders
belang wordt vertegenwoordigd in het bedrijf,
    
maar juist ook de maatschappelijke leidend zijn.
Beebox betaalt haar boeren een eerlijke prijs,
wat bijdraagt aan de ontwikkeling van diversiteit
en biologische productie in Nederland.
www.beebox.nl
Moestuinieren
We zoeken steeds vaker naar nieuwe producten
maar met de oude echte smaak van vroeger.
Geen eenheidsworst, geen kunstmatige
toevoegingen, maar producten die gemaakt
zijn met respect voor mens en natuur. Eerlijke,
gezonde producten uit eigen moestuin bijvoorbeeld. Steeds meer mensen, van jong tot oud,
kweken hun eigen groenten, kruiden en fruit.
Weliswaar als hobby en meestal op kleine schaal.
In de achtertuin, driehoog op een balkon of in
een paar grote potten op een vensterbank. Hoe
klein of groot dan ook, de moestuin is terug van
weggeweest!
Vintage
Door de opkomst van ‘fastfashion zaken’ zoals
Primark en Forever 21 is er de afgelopen jaren
een tegenbeweging ontstaan. Steeds meer
mensen kiezen voor unieke, betaalbare en
duurzame items. Om een eigen stijl te creëren,
maar ook om bewuster met geld en het milieu
om te gaan. Vintage speelt hierin een grote
rol. De tijd dat tweedehands blindelings werd
gekoppeld aan aftandse spullen, goedkope kringloopwinkels en duistere magazijnen is resoluut
voorbij. Vintage stores, pop ups en ruilbeurzen
schieten als paddenstoelen uit de grond.
Tweedehands kleding, maar ook sieraden, meubilair en boeken zijn nu hotter dan hot.
Maaltijden delen met buren
Steeds meer organisaties, maar ook consumen
ten proberen voedselverspilling tegen te gaan.
Een initiatief dat hier creatief op inspeelt, is het
snelgroeiende platform Thuisafgehaald.nl. Bijna
10.000 thuiskoks bieden op dit virtueel kookplein maaltijden aan die zij delen met mensen
uit de buurt. Geen zin om te koken? Kijk dan
welke maaltijden er in jouw omgeving worden
aangeboden en haal iets lekkers op.
www.thuisafgehaald.nl
Slowjuicen
Sapjes zijn ook in! Fruitsappen, en groenteNsappen maken steeds vaker onderdeel uit van
ons dagelijks eetpatroon. Logisch ook, want een

Tekst: Chrissy Mulder

verfrissende groene smoothie is nu eenmaal aantrekkelijker dan een bord spinazie. Slowjuicen is
de nieuwste en meest gezonde manier om zelf
sap te maken. Een slowjuicer past kneuzende,
malende en persende handelingen toe op
groente en fruit. Hier komt geen hitte of zuurstof bij vrij, waardoor vitaminen, mineralen en
levende enzymen behouden blijven. Daarnaast
scheidt de slowjuicer het onverteerbare pulp
volledig van het sap. Zo maak je gemakkelijk
een supergezonde pulpvrije shake.
3D printen van sieraden
3D printen was tot voor kort slechts een
toffe tool voor ontwerpers in de high end
consumentenmarkt. Inmiddels is de duurzame
technologie ook steeds vaker beschikbaar voor
de consument. Zo maakt HEMA het als eerste
winkelketen mogelijk om mET een 3D printer je
eigen sieraden te ontwerpen. Binnen drie
minuten maak je met een online ontwerp module
zelf een armband of halsketting met eigen tekst
of symbolen. De 3D printer is in staat alles

heeft zijn een eigen niche waarin gestreefd
wordt het best mogelijke product aan te bieden.
Door de focus op het product spelen zaken als
duurzaamheid, ambacht en creativiteit een grote
rol in de bereiding en presentatie van het eten.
De consument krijgt daardoor verantwoord eten
op iedere denkbare locatie.

lokaal op maat te maken. Elk ontwerp wordt
digitaal opgeslagen en kan via internet overal
lokaal en direct beschikbaar worden gesteld
voor lokale productie. Dit reduceert de wereldwijde logistiek en transport en vermindert het
aantal restproducten. Een nu nog stille revolutie
waar we in de toekomst ongetwijfeld meer mee
te maken gaan krijgen.
www.3d-print.hema.nl
Streetfood
Eten is het nieuwe uitgaan. Nederland kent
inmiddels meer dan 200 mobiele keukens die
inspelen op deze foodtrend. De gepassioneerde
ondernemers achter deze foodtrucks geven met
hun creatieve initiatieven een vernieuwend en
dynamisch gezicht aan streetfood in Nederland.
Het nieuwe streetfood wordt aangeboden vanuit
   tot
caravans en van vespakarretjes tot dubbeldekkerbussen. Deze keukens vind je regelmatig samen
op hippe food festivals als ‘Rollende Keukens’
en ‘Food Truck Festival TREK’, maar doorgaans
ook gewoon op straat. Elke mobiele keuken

Pure Graze
De tijd dat we kiloknallers verkozen boven biologisch vlees ligt voor steeds meer mensen
gelukkig ver achter ons. We letten steeds beter
op de kwaliteit van ons vlees en kiezen vaker
voor een biefstukje met het kenmerk biologisch
of beter leven. Een succesvolle nieuwkomer is
het vlees van grasgevoerde dieren die vrijwel het
hele jaar door in de wei hebben gelopen. Onder
andere Pure Graze, een netwerk van veehouders
in Nederland, biedt (h)eerlijk Hollands grasgevoerd vlees van runderen, varkens, lammeren en
kippen. Lokaal, milieu- en diervriendelijk(er) en
vrij van antibiotica. Dat zie je, ruik je en proef je.
www.puregraze.com
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Pure Winst!
Pure winst, wat is dat eigenlijk? Natuurlijk wil je dat je vermogen rendeert, maar liever niet door te beleggen in bedrijven die dingen
doen die je liever niet hebt. Op de redactie krijgen we de laatste tijd steeds meer reacties van mensen die ons vragen
“Wat moet ik doen met mijn geld? Wil wel een goed rendement op mijn geld maar wel op een
manier die goed voelt.”
Nu JT er een aantal organisaties en bedrijven die gespecialiseerd zijn in het combineren
van financieel rendement met maatschappelijke winst. Wij stellen er een aantal voor,
zodat u zich goed kunt oriënteren.
Enkele grote banken hebben duurzame aandelenfondsen maar ook beleggen in
specifieke trends zoals ‘gezonde voeding’ en ‘zonne-energie’ is mogelijk.
Kijk en oordeel zellf,
f en mocht u beslissen iets te gaan doen
met duurzaam beleggen, dan hopen wij op ‘Pure winst’ voor iedereen!

Duurzaam crowdfunden met
aantrekkelijk rendement!
Met crowdfunding halen ondernemers
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Samen leveren deze investeringen een bedrag op
*))('&&%&&$%#("!& %"%"$&($&'$%&$)$cierd kan worden. Als de crowd het doelbedrag
bij elkaar brengt, geeft dit een duidelijke bevestiging van het bestaansrecht van de onderneming.
Naast markterkenning realiseert een succesvolle
crowdfundingcampagne ook waardevolle exposure. De investeerder is ambassadeur voor de
onderneming en is in veel gevallen ook gebruiker
van het product. Dat creëert betrokkenheid,
*))(""(%&&%"('%)$%$)$ &($%""%&(mate geschikt is voor ondernemingen met een
duurzame en maatschappelijke impact.
Oneplanetcrowd, het enige crowdfundingsplatform in Nederland dat zich richt op deze niche,
noemt dit de kracht van de crowd.
Marieke Kamphuis, managing director van
Oneplanetcrowd: “Wij hebben deze focus omdat
we zien dat er een snelgroeiende groep mensen
is die net als wij geloven dat duurzame en
maatschappelijke innovatie hard nodig is. En dat
dit ook mogelijk is, want err zijn genoeg onderrnemers met goede ideeën en oplossingen voor
de maatschappelijke uitdagingen waar wij voor
staan. Door deze ondernemingen samen met
           
kunnen de ondernemers hun droom waarmaken

en maken we samen de wereld een beettje
j
mooierr. To
ogether we fund the future!”
Al meer dan 6 mil
miljoen
joen geïnvesteerd
geïnvesteerd
$&#)$& ("*%%"$&(&&%)$%&%&(&%$)$
ciële groep van Start Green Capital en is sinds de
start in 2012 uitgegroeid tot een platform met een
crowd van meer dan 15.000 actieve investeerders
&$%%'!"&$%&("%))$%"#&))&%$)$ &($%
Dit jaar won Oneplanetcrowd 3 van de 5 crowdfundingawards met SnappCar, Mantelaar en
WakaWaka.
Converteerbar
Converteerbare
e leningen
$&#)$& ("*%&%&&$% & &&%$)$ &($
op maat (leningen, converteerbare leningen, voorverkoop en donaties) en kijkt per onderneming
*)%&%'&&%& &%$)$ &($"('%%
Oneplanetcrowd maakte als eerste platform
wereldwijd de converteerbare lening beschikbaar
voor crowdfunding waarmee start-ups met groot
groeipotentieel in staat worden gesteld om grote
bedragen op te halen.
SnappCar is zo’n onderneming en heeft in twee
campagnes ruim 1 miljoen euro opgehaald bij de
crowd. De investeerder draagt niet alleen bij aan
de missie van SnappCar om het autobezit in
Europa met 1% terug te dringen, maar kan ook
mede-eigenaar worden. Investeerders van de
&&(&%$)$ &($("$&%&&$%!$)%)&'))%
hun lening geconverteerd naar aandelen om zo in
&%"&"'%&%#("&(&$%)$%&%$&&%("&%)$%
dit bedrijf. Gevestigde ondernemingen komen
in aanmerking voor een lening, waarbij het gemiddelde rendement voor de investeerder op 7%
ligt. BeGreen bood investeerders een rente
van 7,5% en heeft met het geleende bedrag
gaswarmte op Arenapark in Hilversum vervangen
voor duurzame houtwarmte.
vorm
marktintroductie
Mooie vor
m van markt
introductie
Crowdfunding is ook een mooie manier voor
ondernemers om een nieuw product of dienst op
&%')(%&%(&$&$% $&&&(&(%#("&(&$%)$%

een aanzienlijke korting, interessante extra’s of
ontvangen als eerste het product, zoals bij Yoni,
o
wiens missie het is dat iedere vrouw kan kiezen
voor biologische dameshygiëne zonder chemicaliën.
Cr
Crowdfunding
owdfunding enorme
enorme markt
Crowdfunding was een aantal jaar geleden nog
niet bekend onder het grote publiek, maar groeit
de afgelopen jaren sterk. In Nederland is in 2014
63 miljoen euro opgehaald. In de eerste helft
van 2015 is dat al 49 miljoen euro. Oneplanetcrowd ziet dat ondernemers moeilijk bij de bank
&(& %$$&$ %&(*!%&%$)$ &($&"&&%
van duurzame ondernemingen stijgt. Daarnaast
zien zij in toenemende mate dat mensen een
alternatief zoeken voor hun spaargeld en dat zij
niet alleen geïnteresseerd zijn in een aantrekkelijk
rendement, maar daarnaast ook een positieve
impact willen creëren. Een groot voordeel van
crowdfunding voor investeerders is dat zij zelf
bepalen aan welke ondernemers hun geld wordt
toevertrouwd en in welke projecten wordt geïnvesteerd.
Samen naar duurzame en sociale economie
Oneplanetcrowd levert een actieve bijdrage aan
de overgang naar een meer duurzame en sociale
economie, maar kan dit niet zonder de crowd. Ze
binden dan ook constant nieuwe ondernemers
en investeerders aan zich om samen impact te
creëren. Op www.oneplanetcrowd.nl staan alle
projecten waarin geïnvesteerd kan worden en
vinden ondernemers die willen crowdfunden
meer informatie.
www.oneplanetcrowd.nl
www
.oneplanetcrowd.nl

Foto direct boven: SnappCar
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Financieel en maatschappelijk
rendement: DoubleDividend
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Wat
W
at do
a
doet DoubleDividend ?
DoubleDividend beheert twee beleggingsfondsen en biedt vermogensbeheer op maat. De
$))'%))%""(%&% "'$)&%)$%$)$ &&%&$%
maatschappelijk rendement: Dubbel Dividend.
Maatschappelijk staat de wereld voor een aantal
grote uitdagingen: klimaat, ecosystemen, volksgezondheid en armoede. De bedrijven in onze
portefeuille spelen hierop in. Financieel doen we
geen concessies. Duurzaamheid levert juist een
positieve bijdrage aan het risico-rendementspro&%)$%&&$%&&$#"(&&&
Hoe zijn de bedrijven waarin wordt
wordt belegd te
controleren
controleren op wat ze zeggen?
Ze rapporteren zelf over hun doelstellingen en
dat toetsen wij vervolgens kritisch. Tevens
even is niet
e
alles wat meetbaar is belangrijk en niet alles wat

belangrijk is meetbaar. Gezond verstand helpt.
Bedrijven op onze shortlist hebben goed door
dat een verantwoorde aanpak leidt tot een lager
( "#("&%&$%))($))%$"%&&$%&%"#&&(%
Ook maken we gebruik van onafhankelijke
derden, bijvoorbeeld Oxfam Novib en Access to
Medicine.
jullie
Merken jul
lie een toename van mensen die op
‘eerlijke’ manier hun geld beleggen?
een ‘eerlijke’
Natuurlijk zien wij een toename maar we zijn
bevooroordeeld. Mensen hebben door dat je niet
alles met economische beslissingen en technologische innovatie kunt oplossen. Het hangt er wel
)$%)%"&%!&%&&(!%&$&&(%!%$&$%)%
bedrijven een verantwoordelijkheid hebben die
naast aandeelhouders gericht is op stakeholders
zoals zorg voor werknemers en leveranciers zoals
de Aarde. Dus dienen bedrijven beleid te hebben
op klimaat & energie, ecosystemen & grondstoffen en volksgezondheid & armoede.
We zouden willen dat iedereen zich afvraagt op
welke manier hij/zij wil dat zijn geld beheerd
wordt en of dit past bij de manier hoe hij/zij in de
wereld staat.
Gaat duurzaam beleggen ten koste van het
rendement?
rendement?
Onze resultaten laten zien dat het niet ten

Duurzaam beleggen
in Trends
/.%.+#-.2&!+ .-12&.-.2+&.+%.-.&+
.2+"1.2+&/.+ 11+..2+!#'.+(.#.-+

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en
risico’s vindt u op de website www.trendinvest.nl. Trend Invest is
als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit
Financiële Markten in Amsterdam.

Zonne-energie bijvoorbeeld. En elektrische
auto’s. Maar ook biotech, dat zorgt voor schonere biobrandstof
iobrandstofffen
f en een hogere opbrengst
van landbouwgrond. En Internet of Things en
Robotica, trends die bijvoorbeeld ook in de
landbouw zorgen voor een hogere en kwalitatief
betere productie. Daarnaast gaan we met z’n allen steeds bewuster en gezonder eten. Gezonde
voeding is daarmee ook uitgegroeid tot een
heuse trend.
Deskundigen verwachten dat deze trends de
komende jaren fors zullen groeien. En dat is goed
nieuws. Niet alleen voor onze wereld. Maar dat
kan ook goed nieuws zijn voor beleggers. Echter,
hoe kan
n je daar als belegger nu efffect
f ief van
#("&(&$ %)$%)%!&%!""(&&%*%$#&&$%
op de trend gezonde voeding, hoe pak je dat
)$%))$ %)$%"%!&%"#%"&%'"&&$%))$%$))(%
beursgenoteerde bedrijven, bijvoorbeeld hier in
Europa en in Amerika, die actief zijn op het gebied van gezonde voeding. Dat is een hele hoop
uitzoekwerk. En dat kost veel tijd. Maar het kan
ook een stuk gemakkelijker. Met Trend Invest.
gvuldige select
ie
Zor
Zorgvuldige
selectie
Trend Invest biedt beleggers de mogelijkheid om
 $%$%&%#&&$%"#%(&$%(&$%
'#&%&$%&
Invest maakt per trend een zorgvuldige selectie
van aandelen die een trend vertegenwoordigen.
Zo’n selectie bestaat vaak uit 15 tot 30 aandelen,
dus breed gespreid. Zo’n selectie wordt een
Trend genoemd. Op W
WW
WWTRENDINVESTNL vindt u
een overzicht van alle Trends. Tevens
e
kun u daar
kunt
de rendementen bekijken.

www
www.trendinvest.nl
.trendinvest.nl

Wij stelden de directeur
van Trend Invest,
Robert Schuckink Kool,
nog een aantal vragen:
Waarom is Trend Invest opgericht?
Om beleggers de mogelijkheid te bieden om op
&&$%')&!&%&$%& $&%*!&%&%&&&$%$%
kansrijke trends.
Hoe selecteren jullie de trends?
Op basis van rapporten van vaak grote, internationale onderzoekbureaus.
Gezonde voeding, zonne-energie en biotech
zijn trends die jullie aanbieden; hoe presteren
deze?
Alle drie goed. Beter dan het marktgemiddelde.
De actuele resultaten kan je elke dag volgen op
www.trendinvest.nl. Ook als je nog geen klant
bent.
Is beleggen voor iedereen geschikt?
Nee. Trend Invest belegt uitsluitend in aandelen.
Daarbij loop je natuurlijk altijd risico.

koste gaat van het rendement: in een neutraal
gewogen portefeuille behaalden we de afgelopen drie jaar (2012-2014) een gemiddeld jaarlijks
9,7% rendement terwijl onze traditionele ‘peer
group’ van 27 vermogensbeheerders 8,7%
behaalde1. Echter, als je een uitsluiting-, best in
class- of indexmethode kiest kan het geld kosten.
Deze manieren zijn om uiteenlopende redenen
inferieur. Als je goed weet wat je koopt en niet
te duur inkoopt gaat het niet ten koste van het
rendement of heb je minder risico. Op ondernemingsniveau zal een bedrijf dat de omslag maakt
naar duurzame bedrijfsvoering op korte termijn
wellicht moeten investeren. Dit heet innovatie
en maakt het bedrijf toekomstbestendig. Ieder
bedrijf dat dit niet doet is een potentiële tijdbom
en daarmee een hoog risico.
Wat zijn de tr
Wat
trends
ends op het gebied van duurzaam
beleggen?
1. Meer aandacht voor positieve impact van
beleggingen, in hoeverre kan jouw kapitaal
bijdragen aan oplossingen voor onze wereld (ver
of dichtbij).
2. Meer aandacht voor issues zoals ‘carbon free’
beleggen, waarin mijn en oliebedrijven
worden vermeden
3. Grote beleggers zoals pensioenfondsen en
verzekeraars zijn om en maken portefeuilles
100% lange termijn proof (lees duurzaam).

dividend op de aandelen Shell. Maar laatst vroeg
een twintiger me wat “onduurzaam beleggen”
eigenlijk is en wie dat nog doet. Een uitstervend
ras dus, het oude school denken van veelal vijf
tigers of ouder. Deze hebben nu wel nog het te
beleggen vermogen.
doorgedrongen dat grote
5. Tot
o slot is het besef
be
bedrijven echte impact hebben. De omschakeling
van bijvoorbeeld Adidas naar duurzaam geproduceerde veters is vele malen groter dan impact
die een duurzaam bedrijf zoals Patagonia in zijn
geheel bereikt. Oplossingen moeten komen van
kleine en grote ondernemingen.
iedereen
geschikt?
Is beleggen voor ieder
een geschikt
?
Zeker niet. Het grootste risico van beleggen is
de belegger zelf! Hij kan het zich bijvoorbeeld
eigenlijk niet permitteren of hij handelt op de
verkeerde momenten. Je kunt het beste een
strategie bepalen voor je horizon en daaraan
vasthouden. Een goede minimale horizon is
5 jaar. Als je al het geld voor die tijd nodig hebt
of niet op de inleg wilt inleveren kun je beter
niet beleggen.
Stel, ik wil meer weten over duurzaam beleggen
wat moet ik doen?
Bel me! 020 520 7665
Bas Clerkx,
partner DoubleDividend

www.doubledividend.nl
www.doubledividend.nl
Rendementen zijn na kosten en op basis van publiek beschikbare
gegevens op www.vermogensbeheer.nl. Behaalde resultaten in
het verleden geven geen garantie voor toekomstige resultaten
1

4. De overdracht van vermogen naar nieuwe generaties. Nederland is opgegroeid met het veilige

Crowdfunder Lendahand succesvol

Geld uitlenen aan onder
onder-nemers in opkomende
landen tegen 3-4% rente
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Hoe het werkt:
1. Kies een ondernemer op de website
Onze lokale partners in de betrefffende
f
landen
hebben veelbelovende ondernemers geselecteerd. Het gaat om MKB’ers die doorgaans geen
"&)$%&&$%"%&)))(&%$)$ &($
2. Verstr
e
ek 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
aarr, dan wordt dus twee keer
bijvoorbeeld een jaar
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 worrden nog meer banen gecreëerd!
www.lendahand.com
"&%&& %)%$))(%%www.lendahand.com
en doe mee!
Zie ook de Win-actie van Lendahand elders in
deze krant!
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Over zittende paarden, goulashsoep zonder vlees en knallende zwepen

Onthaasten in Hongarije
 #& '&%&!"(%'%&-%"%*%# &%%*& &%&#!"%*&%"&+%#&! %*%&")'&)*&
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Het is nu 10.00 uur ’s ochtends. De sfeer op de
Poesta is mysterieus, met laaghangende mist en
toch kunnen we zeker zo’n twintig kilometer ver
kijken zonder een enkel teken van de moderne
tijd te zien. Geen auto’s, geen tractors, zelfs
geen hoogspanningskabels verstoren de horizon.
'&%$#&&"$! $$#$ &$$!$"$"%$$
te reizen, want midden op deze vlakte kom je de
&!#$!$$ $&!$$
ander groot wild, maar een beroemde ruitergroep waarvan één ruiter staand (!) op de billen
van twee paarden de drie paarden voor hem
aanstuurt. In volle galop vliegt hij voor ons langs.
De kinderen klappen. ‘Dat kan opa niet met zijn
paard, hoor’, concludeert dochterlief van vijf
droog.
Even later wordt ze samen met haar broertje
met een grote zwaai op het paard getild voor
een rondje over de Poesta. Ze glunderen.
-,+*)('&%*&$%%,%#"! %*
Wow, een hobbel. En nog één! Het is de volgende ochtend, 9.00 uur. Een groep paardenliefhebbers uit de plaats Hajdúszoboszló vertrekt
in een huifkar naar een paardenevenement. Wij
mogen mee. Voor we gaan, wordt er geproost.
Mannen, vrouwen, iedereen slaat een glaasje
52% sterk achterover. Onze reisgenoten spreken
amper een woord Engels, maar dat maakt de
drie uur durende tocht er niet minder gezellig
op.
Er wordt gegeten, gelachen en gedronken – al
"&"$$ $ #!" $"$$#$
schnaps zoveel mogelijk te ontwijken. Onze
kinderen worden toegedekt met uitgetrokken
 !"$$#"!"&! $$$ "$$
prinsesje.
Zo ver we kunnen kijken zien we uitgestrekte
vlakten. Soms schiet er een haas voorbij of slaat

een fazant een kreet. Dan ineens zien we in de
verte rook. Onder een groepje bomen staan
lange tafels en hangen ketels borrelende soep,
aardappelen en vlees boven open vuur. Het hout
om het vuur gaande te houden wordt ter plekke
gekloofd.
We staan nog niet stil of we worden gewenkt
en krijgen een kom gloeiende goulashsoep
aangereikt. Zelfs ik als vegetariër kan zoveel
gastvrijheid niet weigeren en eet mijn kom soep,
op de stukken vlees na, tot op de bodem leeg.
Eerlijk is eerlijk: het is heerlijk.
%*&"&+%#&")'
Klets! Knal! Ruiters gekleed in traditionele
blauwe kleding waarvan de jongste nog geen
tien jaar is, laten in volle galop hun zwepen knallen. Plotseling staan ze stil, de paarden zakken
door hun knieën en gaan plat in het lange gras
liggen. De ruiters klimmen erbovenop en laten
staand op hun paarden hun zwepen weer knallen. Vroeger was dit de manier om de paarden
buiten het zicht van de vijand te houden. Met
het knallen van de zweep bluften ze dat ze knallende geweren hadden.
"$&" !$ $% !$$ &! $"$
iedereen weer terugkeert naar wat hij daarvoor
deed. Eten, lachen, drinken, praten en languit in
het gras liggen. De kinderen rennen achterelkaar
aan en rollen lachend door het gras. ‘Dit is het
echte Hongaarse leven’, lacht György Kanizsay,
vertegenwoordiger van het toerisme bij de gemeente Hajdúszoboszló. Wij zijn verkocht.
Dááág drukte in Nederland. Wij blijven hier nog
even onthaasten!
Tekst: Sonja van den Heuvel
&!&"$"$!"

Geen haast,
wel veel te doen!
$

!$$"$#$$#&&" $$$
(twee uurtjes!) van Eindhoven naar
Debrecen, zie  ) ",.
Via "%%*'%)#* kun je de vervuiling van
je vlucht compenseren.
Op 20 minuten van de luchthaven slaap
je middenin de natuur vlakbij de plaats
Hajdúszoboszló in Hotel Silver Major,
een hotel met ecologische boerderij en
een heus thermaal zwembad. Met grote
familiekamers compleet met keukenblok
en uitzicht op buffels, paarden en ezels.
Zie: %* '++#%' %"+!
Bij Tuba Tanya, een ecologische boerderij
waar oude tijden herleven, beleef je
een gezellige avond vol muziek, verhalen
en streekgerechten: #!)#)*)+!
Voor een huifkartocht over de echte
Poesta, bezoek je het nationaal park
Hortobágy: +*(+!%*
In Hajdúszoboszló is het grootste waterpark van Europa met thermaal baden,
zwembaden en een enorm glijbanenpark
(+!*)"'()+!). Super voor kinderen,
terwijl je zelf bijkomt in thermaal water.
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Sudoku
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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

Verkrijgbaar in een handige meeneem verpakking van 50 gram en in 3-pack bij o.a.

