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✌ Zonnepanelen steeds
interessanter!
✌ 100% BIO = 100% SMAAK!
✌ De lekkerste organic
zomerdranken getest!

✌ Ayurveda =
kennis van leven!
✌ Thaise keuken
met een glimlach!

NOVIRAL® ANTI ALLERGIE SPRAY
HET WAPEN TEGEN

HOOIKOORTS

Voorkomt en vermindert niezen, een lopende neus en
jeukende ogen.
Medisch hulpmiddel bij hooikoorts, stof- en dierenallergie.
Zie www. noviral.nl

Écht (h)eerlijk
rundvlees
Direct van de boer op uw bord
Het welzijn van onze koeien staat bij alles
wat we doen voorop. Ze worden puur
natuur, met liefde en aandacht en zonder
preventieve antibiotica bij onze eigen boer
grootgebracht. En dat proef je.
Ons vlees heeft de smaak en kwaliteit van
vroeger. Mooi van structuur, mals en vol smaak.
Het vlees bestelt u eenvoudig online. Het wordt
na rijping geportioneerd, vacuümverpakt en
diepgekoeld bij u thuis afgeleverd. Klaar voor
gebruik of de diepvries.

Proef zelf hoe écht eerlijk vlees smaakt
en bestel uw pakket online!

Speciale
lezersactie

sameneenkoekopen.nl

Bestel nu met
10% korting
sameneenkoekopen.nl/
beterewereld

Nu ook verkrijgbaar: echt (h)eerlijk varkensvlees (sameneenvarkenkopen.nl)
Binnenkort verkrijgbaar: echt (h)eerlijk kippenvlees (sameneenkipkopen.nl)
Sameneenkoekopen.nl en sameneenvarkenkopen.nl zijn labels van SEKK.
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De Betere Wijn en Ekoplaza doneren
€ 4530,15 aan I Love Beeing
AmBEEssadeur Waldemar Torenstra nam de cheque
namens de bijen in ontvangst.
“Er zijn in totaal meer dan 30.000 flessen van De Betere Wijn verkocht. Een prachtig
aantal! Op deze manier kun je met een mooi biologisch en vegan friendly product bijdragen aan het behoud van biodiversiteit en onze bijen in het bijzonder!” vertelt
Almar Fernhout eigenaar van “de Betere Wijn“ enthousiast.
Waldemar Torenstra zelf imker vertelde gepassioneerd over zijn liefde voor het bijenvolk en het belang van een gezonde populatie.
Elske van Hoeckel maakte nog eens duidelijk dat Ekoplaza het initiatief volop ondersteunt en zich als winkelketen graag inzet voor het behoud van deze prachtige dieren.
Tijdens het event werd er volop genetwerkt onder het genot van de heerlijke wijnen
en de prima verzorgde catering.
Tevens waren de nieuwe bijenkasten van I Love Beeing te bewonderen.
De Betere Wijn is verkrijgbaar in o.a. alle Ekoplaza filialen.
Met zoemende groet;
De Betere Wijn.
Volg ons op social media voor actueel bijennieuws. Voor vragen of suggesties:
info@debeterewijn.nl of 020 5285100

ekoplaza.nl
ek
ko
op
oplaza.nl
is vernieuwd!

Je dagel
dagelijkse
dagelijk
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ijj se biologische boodschappen
b
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oplaza.nl

In de nieuwe online wink
winkel
kel
e wor
wordt
d t boodschappen
doen nog snel
ler en makk
kelijk
e ker.
e Je kuntt er
sneller
makkelijker.
best
tell
e en op jouw manier: onder
weg of thuis, op
bestellen
onderweg
u ter
e of ttablet.
ablet.
a
RRecepten
eecepten
e zijn een
voudig
je comp
computer
eenvoudig
ttee vinden en op je boodschappen
nllijst
j t ttee zzetten.
eettten.
e
boodschappenlijst

Meer dan 7000 biologische productten
e
Nattuurlijk
u ke cosmetica & non-food
Filtter
e voor allergie of dieet
boodschappen zonder
Wij zettten
Wij
e je boodschappe
ext ra kostten
e voor je klaar
Ruim 95 afhaalpuntten
e
In verschillende gemeentteen bezorgen
wij voor een kleine vergoeding aan huis
www.ek
www.ekoplaza.nl
oplaza.nl
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Steeds meer mooie producten
Steeds meer mooie en gezonde merken komen op de markt. Zoals
de nieuwe drankjes van Naturfrisk en Proviant met ingrediënten als
gember en rabarber. Ik word blij van de vele innovaties waarin ook
steeds meer kruiden hun weg vinden, bijvoorbeeld lavendel. Dit zit
onder andere in Tranquini; ‘voor een positive flow’, zoals ze zelf mooi
zeggen.
In landen als Denemarken en Engeland gaat het nog sneller. Daar struikel
je over de aantrekkelijke verpakkingen van healthy en veelal organic dranken. Zelf koop ik veel nieuwe poducten en laat ze mijn kinderen proeven.
Meestal aangelengd met water. De reacties zijn vaak komisch omdat ze de
smaak niet kunnen traceren. Rabarber smaakt, volgens de meisjes, naar
zure aardbeien en lavendel smaakte naar bloemetjes. Grappig want bloemetjes krijgen ze toch echt niet voorgeschoteld. Toch eens opletten wat ze
in hun mond stoppen als ze in de tuin spelen…

Enjoy & Do Good!
Almar Fernhout

Zomerse suggesties voor
een verantwoord drankje
Verantwoorde dorstlessers met
biologisch vruchtensap

Dag in, dag uit rennen we van hot naar her.
Van
a afspraak naar afspraak,
afspra we vergeten om
te ademen en even stil te staan bij alles wat
ons lief is.
Nu ik zwanger ben merk ik dat ik sneller
moe ben, juist op die momenten denk ik
vaak: “Anne,
A
doe eens rustig!” Waat mij dan
heel erg helpt is even rustig ademen en mediteren.

Anne is een health & beauty
coach en runt samen met haar
moeder een D.I.O dr
ogisterij.
drogisterij.
Zij heeft een blog waarin
ze aandacht heeft voor de
nieuwste beauty pr
oducten,
producten,
een gezonde levensstijl, tips en
tricks en nog heel veel meer!

Sta wat eerder op in de ochtend en ga in alle stilte op je bed zitten, in
kleermakerszit. Sluit je ogen en haal heel diep adem. Herhaal dit tien minuten
lang. Probeer op dit moment even aan niks te denken, heb je daar wat meer moeite
mee, zet dan een meditatiemuziekje op.
Meditatie heeft al vanaf een paar minuten per dag positieve gevolgen voor je
gezondheid en geluksbeleving. Waanneer je mediteert kom je op de eerste plaats tot
rust, je laat stress los en krijgt overzicht in je leven.
Op mijn blog www
w..anne.diodr
.anne
ogist.nl
g
vertel ik alles over zwangerschapsyoga,
mediteren en lekker zen worden. Lees je mee?

Liefs,

In de nieuwe richtlijnen goede voeding van de
Gezondheidsraad staat voor: drink zo min mogelijk
suikerhoudende dranken, waaronder ook vruchtensap. In sappen zitten veel natuurlijke suikers uit het
fruit en het drinken van suikerhoudende dranken is
gelinkt aan overgewicht en diabetes type 2. Als
drank zijn kraanwater, thee en koffie zonder suiker
betere keuzes. Fruit kun je beter eten dan drinken,
want dat geeft meer verzadiging en bevat nog alle
waardevolle voedingsstoffen.

■

Kruidenthee van bijvoorbeeld
Yogi laten afkoelen en dan klein
scheutje Ekoland biologisch
vruchtensap erbij

De nieuwe Ekoland sappen hebben heel verrassende
exotische smaken (onder andere granaatappel, aronia, ananas, abrikoos, kweepeer, vlierbloesemextract). De sappen worden gemaakt van hoge kwaliteit
biologisch fruit. Natuurlijk niet het fruit wat mooi ligt
te glimmen in de winkel. Maar bijvoorbeeld van
appels met een deukje, bobbel, of klein plekje.
*Natuurlijk kun je in plaats van biologische sappen ook heel goed biologisch-dynamische vruchtensappen van LunaeTerra gebruiken.

Maar als het warm is hebben we veel vocht nodig en
om dan alleen water of (koude) thee te drinken is
ook niet erg aantrekkelijk. In de supermarkt verschijnen naast de light frisdranken met kunstmatige
zoetstoffen, de bronwaters met een vruchtensmaakje, maar duurzamer en natuurlijker is het om zelf lekkere drankjes en frisdrank te maken. Maar hoe kunnen we van lekkere biologische sappen meer verantwoorde dranken maken? Enkele suggesties voor verantwoorde dorstlessers:
■ Kraanwater met klein scheutje Ekoland biologisch
vruchtensap* (verschillende smaken verkrijgbaar)
■ Koolzuurhoudend bronwater met klein scheutje
Ekoland biologisch vruchtensap
■ Aantal muntblaadjes in kraanwater laten trekken
en dan klein scheutje Ekoland biologisch vruchtensap erbij
■ Kraanwater met klein scheutje Ekoland biologisch
vruchtensap en wat kaneel
■ Koude thee met klein scheutje Ekoland biologisch
vruchtensap (bitter en zoet is goede combinatie)

Henny de Lint,
diëtiste en natuurvoedingsdeskundige,
werkzaam bij Natudis.nl

Twennybar: gezond, voedzaam en compleet
De Twennybar is een flapjack, maar dan volgens Joylent’s
recept; gezond, makkelijk, goedkoop en leuk.
Een reep bevat 20 procent van alle voedingsstoffen die een
gemiddeld volwassen persoon op een dag nodig heeft. Vandaar
de naam Twennybar. Twenny, snap je? Van twenty? Engels voor
twintig? Ahum, sorry.
Als je er vijf op een dag eet hoef je je geen zorgen meer te
maken over gezond eten. Inderdaad; Een Twennybar is gezonder,
voedzamer en completer dan, bijvoorbeeld, een banaan.

Stuur ons je motivatie waarom jij deze
makkelijke, snelle en gezonde bars zou
willen winnen en maak kans op:
drie x 5 Twennybars of 1 x 25 Twennybars
of 1 week joylent shakes
mail naar: Joylent@debeterewereld.nl
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Ayurveda is een geneeskundig
systeem dat ontstaan is in India. Ayur
betekent ‘leven’ en Veda betekent ‘kennis’
en Ayurveda staat dus voor ‘kennis van leven’.
Het werd voor het eerst benoemd in de Veda’s,
behorend tot de oudste teksten ter wereld, welke
zijn opgesteld door de wijze uit India na intensieve
periode van meditatie en contemplatie en uit compassie
voor de mens en natuur. Ayurveda vertelt ons hoe alles op
aarde uit vijf elementen bestaat. Van olifant tot zandkorrel van
mens tot waterdruppel, alles bestaat uit de vijf elementen die in elk atoom
aanwezig zijn. Om meer te weten te komen over Ayurgveda gingen we in
gesprek met een deskundige op dit gebied: Rajah Sagarajah.

Ayurveda kaas
Hoe kwam je in aanraking met Aryurveda
“Ziekte was een keerpunt in mijn leven. De ziekte
wekte namelijk mijn interesse op voor de werking
van het lichaam. Zo ben ik gaan studeren, ik wilde
alles weten, wat heb ik niet goed gedaan voor mijn
lichaam en geest? Tijdens mijn zoektocht kwam ik in
aanraking met “kundalini yoga”, ademhaling yoga
(pranayam), Siddha vaidya en Ayurveda.
Ik heb heel snel het besluit genomen om me in te
schrijven voor een studie in Ayurveda. Toen ik klaar
was had ik geen enkele twijfel meer over wat ik verder in mijn leven wil doen en wat mijn doel is”, aldus
Rajah Sagarajah, die een autoriteit is geworden op
het gebied van Ayurveda.

Aryuveda, wat is dat nu precies ?
Ayurveda vertelt ons hoe alles op aarde uit vijf elementen bestaat.
In ieder mens zijn deze elementen aanwezig en wanneer de oorspronkelijke verhouding uit balans raakt,
zal dit de gezondheid beïnvloeden. Doordat de elementen overal aanwezig zijn en hun invloed met de
tijd (leeftijd, seizoen etc.) verschilt is de kans om ziek
te worden altijd aanwezig maar, tevens ook, wanneer
men de juiste kennis heeft, om de gezondheid te verbeteren en te behouden.
Hoewel er in 5000 jaar veel veranderd is in de wereld
en in het leven van de mens, zijn de bouwstenen (de
elementen) hetzelfde gebleven en zo zal Ayurveda

Ayurveda tandpasta

Een Ayurvedische tandpasta met een
speciale samenstelling van geselecteerde kruiden.
Door een combinatie van de beste van traditionele
gezondheidszorg met jaren van wetenschappelijk
onderzoek, biedt dit product de beste natuurlijke

mondverzorging voor de hele familie. De tandpasta
heeft een antibacteriële en antioxidante werking. Dit
zorgt ervoor dat plak en bacteriën die gaatjes en
andere infecties veroorzaken, worden bestreden.
Voorkomt kiespijn, slechte adem en bloedend en
geïrriteerd tandvlees. De tandpasta geneest geïrriteerd tandvlees en voorkomt plakvorming.

altijd toepasbaar blijven. Ayurveda is dus niet alleen
een manier om ziektes te genezen maar ook om
gezondheid (immuniteit) te behouden en versterken.
Klopt het dat Aryuveda bijdraagt aan
ziektepreventie en welke producten zijn er?
Een belangerijk onderdeel binnen ayurveda is voeding. Een Ayurvedisch gezegde is;
“Wanneer je goede voeding tot je neemt, zullen
medicijnen niet nodig zijn,
Wanneer je ongezonde voeding tot je neemt, kunnen medicijnen je niet helpen”.
Binnen Ayurveda bestaan vijf smaken (met
wrang/samentrekkend als zesde) welke weer een
combinatie zijn van twee elementen. Omdat ook al
onze voedingsmiddelen uit de vijf elementen
bestaan, zal elk voedingsmiddel een bepaald effect
hebben op onze elementaire samenstelling (lees;
gezondheid). Zo is het bijvoorbeeld duidelijk dat
pepers een andere invloed hebben op ons lichaam
dan melk, dat melk het effect van peper kan verminderen en is het ook bekend dat sommige mensen
meer peper kunnen eten dan andere. Hoewel verschillende mensen baat hebben bij een verschillend
dieet, zijn er ook diverse mogelijkheden en voedingsmiddelen die voor iedereen een positief effect
hebben op het welzijn, doordat deze bijvoorbeeld de
immuniteit verhogen en het zelfgenezende vermogen van het lichaam versterken.

De kaas die jij maakt, wat is daar zo bijzonder aan?
In onze kaas hebben wij als basis een aantal van deze
immuniteitsversterkende kruiden gebruikt. Dit in
combinatie met heerlijke Hollandse biologische
koeienmelk maakt AyurvedaKaas niet alleen uniek
van smaak maar dus ook extra gezond. Niet alleen in
het Westen maar ook binnen Ayurveda staat verse
biologische melk bekend als een uiterst gezond voedingsmiddel met een heilzame werking op het
lichaam. Omdat melk (en dus ook kaas) niet door
iedereen even goed gebruikt kan worden hebben wij
een aantal kruiden toegevoegt die de spijsvertering
versterken waardoor de kaas beter verteerd wordt
door het lichaam en de geneeskrachtige ingrediënten makkelijker worden opgenomen.

Ayurveda thee
Brengt Kapha (Aarde & Water) in balans. Kruidig, stimulerend en verwarmend. Een mengsel van
zwarte thee, gember, kardamom, gotu kola, zoethout, framboos en brandnetel

Dental Cream gaat ontsteking tegen en biedt verlichting bij ontstekingen. Beschermt en versterkt tandvlees en tanden.
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat
Indian Lilac, Granaatappel en Babool effectief zijn bij
het bestrijden van verscheidene gebitsafwijkingen,
waaronder een slechte adem. Fluorspar is een combinatie van Limoen met fluoride en werkt als natuurlijke bron voor fluoride om gaatjes te voorkomen.
Kenmerken:
Mondverzorging voor de hele familie
■ Versterkt & beschermt
■ Een product op basis van de Ayurveda leer
■

DEZE AYURVEDISCHE PRODUCTEN ZIJN ONLINE TE BESTELLEN BIJ ECOMARKT.NL

by

Primeur! Fajah Lourens lanceert haar MKBM Cup.
DÉ NATUURLIJKE OPLOSSING OM CELLULITE TE VERMINDEREN!

Cellulite staat bij de meeste vrouwen hoog op het lijstje
om te behandelen. Ook Fajah zelf heeft dit altijd als een
probleemzone ervaren.
Na veel verschillende behandelingen te hebben
ondergaan is zij op zoek gegaan naar een oplossing die
werkt; De MKBM Cup
Cup.
Inmiddels heeft Fajah Lourens al over de 110.000
exemplaren van haar Killerbody dieetboek over de
toonbank zien gaan, maar deze powervrouw is niet te
stoppen en lanceert nu in samenwerking met Healthbox
haar eerste Killerbody
erbody Healthbox
Healthbo
ox by
by Faya
Faya!
De MKBM Cup is toegevoegd aan deze Killerbody
Healthbox ter kennismaking.
Deze limited edition Healthbox is bedoeld om dames te
voorzien van een starterspakket, zodat zij direct aan de
slag kunnen om summer ﬁt te worden.
In de box zit alles wat je nodig hebt om de zomer
gezond, slank en sportief door te komen. Zo vind je
in de Healthbox Orthica voedingssupplementen die
het proces rond afslanken stimuleren, een mini foam
roller van BLA
BLACKROLL®
CKROLL
L® om spieren los te masseren,
onmisbare sport accessoires zoals een springtouw en
sportelastieken van SPORTBAY
SPORTBA
AY en de MKBM Cup!
De cup wordt in combinatie met olie gebruikt op de
billen en de benen om zo cellulite tegen te gaan en te
verminderen. Een musthave voor in de zomer!

De Killerbody Healthbox by Faya bestel je nu op

www.healthbox.nl

Faya
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Bewust kiezen voor verantwoord vlees eten

Samen een koe
kopen, natuurlijk!

De Gr
Groene
oene Stoel

  
 

 







 

 

 
 
 

duurzaamheid.
Te
eks Erwin Polderman
ekst:
Foto: Kirsten Marsman, Samen Een Koe Kopen

Geen vlees, wel vlees, minder vlees. Dierenwelzijn,
en je eigen gezondheid. Aspecten van je consumptie
waar je ‘s goed over kunt nadenken.
Om een goede keuze te kunnen maken, ging ik in
gesprek met Kirsten Marsman, initiatiefnemer van
Samen Een Koe Kopen.

e
Samen Een Koe Kopen; wat kun je De Beter
Betere
essentie?
Wereld-lezers
Wereld-lezers vertellen
vertellen over de essentie?
In de huidige maatschappijj worrdt
d het steeds
belangrijker dat wij ons bewust zijn wat er allemaal gaande is. Dit geldt met name ook voor
vleesconsumptie; is het vlees dat wij eten nog
wel gezond? Hoe zit het met dierenwelzijn, willen
wij wel vlees eten van dieren waarvan wij niets
weten? Hoe is het met ons milieu? Samen Een
Koe Kopen, Samen Een Varken Kopen en Samen
Een Kip Kopen biedt als antwoord op deze vragen
een prachtig initiatief: 100% traceerbaar vlees,
van dieren die een goed en natuurlijk leven hebben geleid op van een boerderij waar dierenwelzijn en een beter milieu hoog in het vaandel
staan. Klanten kunnen online bestellen en krijgen
dit verse, geportioneerde vlees in de vorm van
een vleespakket middels gekoeld transport,
thuisbezorgd.

it init
iatief mij als consument helpen
Hoe kan d
dit
initiatief
iciperen in een beter
e wer
eld?
te part
participeren
betere
wereld?
Allereerst geven wij antwoor
orrd op de steeds
grroter
o e behoefte van mensen om duidelijkheid te
krijgen over wat ze eten. Wij bieden de bewuste
consument de mogelijkheid op een betaalbare
manier te genieten van duurzaam vlees van
dieren, die weliswaar gefokt
kt worrden
d voor de
vleesconsumptie maar die de tijd krijgen om een
natuurlijke manier te leven en die niet preventief
zijn ingeënt met antibiotica of andere rotzooi.
“Eten met geweten!”
De duurzaamheid van ons bedrijf is terug te
vinden op verschillende fro
o
onten. Zo eten onze
dieren voer dat op eigen, aangrenzende grond
wordt verbouwd. De afstand tot het slachthuis is

minimaal, hetgeen zowel voor dierenwelzijn en
duurzaamheid zeer voordelig is.
De verpakking is speciaal ontwikkeld voor hergebruik en de koeling verbruikt minimaal energie.
Onze dieren lopen heerlijk de hele dag buiten,
lekker voor de dieren maar dit zorgt tevens voor
een lagere CO2-uitstoot. Bij vermenging van
mest in de stal zorgen chemische processen voor
een hoge ammoniakuitstoot; in de wei treedt die
vermenging niet op. Bij het uitrijden van de mest
uit de stal komt opnieuw ammoniak vrij.
Ook de uitstoot en het ontstaan van lachgas en
methaan, deze gassen zorgen voor een opwar
pwarrmend effffect, is op een boerrderij
d
d en
waar de dier
grrotendeels
otend
van het jaar buiten staan aanmerkelijk
minderr.
Verantwoord
V
e
erantw
trend
erantwoord vlees consumeren
consumeren lijkt
lijkt een trend
die
d
ie zich doorzet. Daarnaast
Daarnaast stijgt
stijgt het aantal


  
   

tegenaan?
Wij merken dat natuurlijk ook. Regelmatig hebben wij op markten of via de telefoon lange
kken hier
hiero
over met onze klanten of m
mensen
gesprekken
die overwegen hun eetstijl te veranderen. Wij
juichen dit enorm toe, laten we aub met z’n allen
minder of geen vlees meer eten. En eet alleen
nog maar traceerbaar vlees zodat je weet wat je
eet en je er zeker van kunt zijn dat dierenwelzijn
niet in het geding is geweest.
"! !!!   
mensen die bewust kiezen voor minder vaak vlees
eten. Daarnaast willen zij zeker weten dat de
dieren een goed natuurlijk leven hebben gehad
én kiezen zij alleen voor het eten van ‘schoon’
vlees. Mensen willen geen volgespoten vlees
meerr. Van de efffecten
f
die deze toevoegingen
toevoeging als
bijvoorbeeld antibiotica kunnen hebben op hun
gezondheid, zijn de mensen zich steeds meer bewust. Wat gaat u zich afvragen wanneer u in het
ziekenhuis hoort dat de medicatie niet aanslaat?
Een groot deel van onze klanten bestaat uit
55-plussers, die behoefte hebben aan ‘vlees van
vro
oeger Zij vinden bij Samen Een Koe Kopen
oeger’.
weer die ouderwetse smaak en malsheid van het
vlees, doordat wij ons vlees laten rijpen zoals
oeger zo gewoon was.
vro
De mensen die er voor kiezen geen vlees meer te
eten begrijpen wij, maar of dit in alle gevallen een
gezonde levensstijl is, weet ik niet.

Jul
lie werken volgens de eisen voor biologisch
Jullie
vlees, maar het keur
keurmerk
merk blijft
blijft achterwege.
Hoe zit dat pr
precies?
ecies?
voor.. Het mogen voeren
Wij kiezen hier bewust voor
! !!!!heid hetgeen weer teruggevonden gaat worden
in de prijs van het vlees. Wij willen de prijs voor
dit kwalitatief geweldige vlees betaalbaar houden
zodat iedereen hiervoor kan kiezen.
Daarnaast zijn wij van mening dat de onderscheidende smaak van ons vlees ook tot stand komt
doorrd
dat onze koeien op kruidige weides grazen,
die de afgelopen 13 jaar niet meer zijn omge!!! !
opstarten zouden deze weides compleet omgeploegd moeten worden en gaat er naar ons idee
veel goeds verloren.
De vleesrasrunder
vleesrasrunderen
en krijgen een “mengsel
van mais, bierborstel, hooi en gerstemeel
gerstemeel”
” gegevoerd,
voerd, dat je dus zelf
zelf verbouwt. Dat bespaart
gelukkig elders op de wer
wereld
eld heel wat boskap
en transport
transportkilometers,
kilometers, chapeau! Welke
Welke invloed
heeft dat voer op de smaak?
Natuurlijk heeft dit invloed op de smaak, net als
het grazen op kruidige weides zijn uitwerking
heeft. “Alles wat je er in stopt, komt er ook weer
uit.”
“Uiteindelijk
“Uiteindel
ijk worden
worden zij, apart van de ananiervriendelijke
dere
runderen
diervriendelijke
der
e runder
en op een kalme d
ambachtelijke
ambachtel
ijke manier geslacht.” Je kunt je
voorstellen
voorstel
len dat een deel van onze lezers vindt
vindt
diervriendelijke
dat een d
iervriendelijke dood niet bestaat.
Hoe kijk je daar tegenaan?
Het nemen van een leven is nooit plezierig. Wij
verzorgen de dieren met alle liefde en vinden
de manier waarrop
o zij geslacht
ge
worden dan ook
verschrikkelijk belangrijk.
Ten
e eerste vanuit het oogpunt
oo
van dierenwelzijn.
Onze dieren worrden
d gedur
ge ende een korte reisperiode vervoerrd in een
n twee-koe’’s trailerr, dus
auto’’s. De koeien gaan
niet in grote veevrachtauto’
onder begeleiding van de hun welgekende boerr.
Zij staan niet in een rij voor de slacht maar worden
na goedkeuring door de boer begeleid naar het
punt van slachting.
g heeft ook grrote
o invloed
Een stressvrije slachting
op de kwaliteit van het vlees. Het stresshormoon
kan namelijk een van de oorzaken van taai en
minder smaakvol vlees zijn.

Welke
Welke feedback
feedback hebben jullie
jullie inmiddels uit de
markt ontvangen?
Wij vragen onze klanten regelmatig naar hun
bevindingen. Dit is voor ons een manier om een
vinger aan de pols te houden en adequaat te
kunnen reageren op vragen of opmerkingen.
Onze
ze klanten belonen waarrd
deren ons met een
rapportcijfer 9,6. Dat zegt toch voldoende?
esse
Er leeft onder onze lezers mijn inziens inter
interesse
jullie boerderij
ijk?
jullie
boerderij te bezoeken. Is dat mogel
mogelijk?
Ja dit is zeker mogelijk. Wij organiseren daar
open
n dagen voorr, Iedereen is dan van harte welkom om een kijkje achter de schermen van Samen
Een Koe Kopen te nemen.
Wat kunnen wij in de toekomst nog van Samen
Wat
Een Koe Kopen verwachten?
Als reactie op de vraag uit de markt is er inmiddels ook sameneenvarkenkopen.nl en sinds zeer
recentelijk ook sameneenkipkopen.nl.
 
 
 
 

 
tips kan je onze lezers geven aangaande het
tips
bewar
en als het ber
eiden van het vlees?
bewaren
bereiden
Ons rundvlees is in de vriezer een jaar houdbaarr,
dit staat keurig (net als de soort van het vlees)
aangegeven op de etiketten waarvan iedere afzonderlijke verpakking is voorzien. Voor varkensvlees
es is dit een ½ jaarr. En voor de kip 9 maanden.
!!!!! ! !!
met daarin vers per portie vacuümverpakt, vinden
zij bijgesloten een folder met daarin de basisbereidingen van de verschillende soorten vlees.
Het vleespakket bevat namelijk 13 soorten
variërend van entrecote tot gehakt en van tournedos tot rundersaucijs. Iedereen kan het op de
juiste manier bereiden.
Op onze website en Facebook-pagina geven wij
onze klanten een ruime keuze uit leuke, smakelijke, feestelijke en snelle recepten. Ook tips als
het laten rusten van het vlees na het bakken, is er
eentje van.
PS: Met kortingscode BETEREWERELD ontvang
je als lezer 10% korting op je bestelling. Kijk
op: www
www.sameneenkoekopen.nl/beterewereld/
.sameneenkoekopen.nl/beterewereld/

www.SamenEenKoeKopen.nl
www
.SamenEenKoeKopen.nl
www.SamenEenVarkenKopen.nl
www
.SamenEenV
VarkenKopen.nl
a
www.SamenEenKipKopen.nl
www
.SamenEenKipKopen.nl
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IN DE BETERE WERELD PORTRETTEREN WE ELKE MAAND DE FLOW VAN EEN INSPIRERENDE EN POSITIEVE PERSOONLIJKHEID, IN LIJN MET TRANQUINI

Tranquini nodigt iedereen uit:

Feel the
Flow
Tranquini® Positively Relaxed is een premium
functionele lifestyle drank samengesteld uit
natuurlijke ingrediënten. Tranquini’s formule
bestaat uit een combinatie van groene thee
(met natuurlijke L-theanine) en extracten van
kamille, lavendel en citroenmelisse. Deze ingrediënten helpen om stress te verlichten en
gevoelens van angst te verminderen zonder dat
je er slaperig van wordt. Je kan ieder moment
van de dag genieten van Tranquini Positively
Relaxed. Tranquini draagt op geheel natuurlijke
wijze bij aan een aangename, positief relaxte
levensstijl. In een moderne, razendsnelle en
hyperactieve maatschappij waarin druk en
stress voor veel mensen tegenwoordig synoniem staan aan het leven, vormt Tranquini een
natuurlijk evenwicht.
Tranquini lanceerde eind vorig jaar haar eerste
campagne, Feel The FLOW. Deze campagne
sluit naadloos aan bij Tranquini’s filosofie en
merkethos: haal altijd en overal het beste uit
jezelf en elke situatie. Het concept van Feel the
FLOW is gebaseerd op een idee van Mihaly
Csikszentmihalyi, een van ’s werelds vooraanstaande wetenschappelijke pioniers op het
gebied van welzijn en geluk.
De campagne die te vinden is op youtube,
wordt vergezeld door Ambassadeurs die hun
FLOW willen delen met de wereld en
Tranquini’s webplatform www.tranquini.com,
gevuld met inspirerende content die je helpen
de FLOW zelf te creëren.

On a mission to inspire people to
follow their passion, be happy!
“Als ik op mijn ski’s sta of op mijn board in het
water lig, dan valt alles van me af en ga ik op
in het moment. Dat moment is intens genieten
en voor die momenten leef ik.”
Sanne de Jong is een gepassioneerde Freeride
Skiër en golfsurfer. Al op haar 7e jaar stond zij voor
het eerst op de skies en werd haar passie voor het
skiën geboren. Toen zij op haar 10e voor het eerst
off piste ging, bereikte die passie een hoogtepunt.
De thrill die ze daar voelde, daar wilde ze meer
van. Ze reisde de wereld over, deed mee aan wedstrijden en gaf les. Na een lange blessure maakte
ze de stap van freestyle naar freeride skiën.
Freeride skiën is echt één zijn met de natuur en de
ultieme vorm van het opzoeken van grenzen. De
laatste jaren doet Sanne succesvol mee in the
Freeride World Qualifiers en is ze te zien in de eer-

ste Nederlandse Freeride film Down the
Powderline.
Ook is Sanne oprichter van Chicky Clinics, een
bedrijf dat clinics en trips voor vrouwen action
sports organiseert. “Mijn missie in het leven is dingen doen waar ik gelukkig van word. Ik volg mijn
passies freeride skiën en surfen en wil andere mensen inspireren om ook hun geluk te volgen. Waar
een wil is, is een weg. Iedereen kan zijn of haar
geluk volgen, zolang je maar bereid bent om hier
volledig voor te gaan!”
Sanne hoopt voor veel mensen een voorbeeld te
kunnen zijn, door datgene te doen waar haar passie ligt en ze hoopt hiermee andere vrouwen te
inspireren om ook hun grenzen te verleggen.
“Tranquini drink ik graag op momenten dat ik
even tot bezinning wil komen. Bijvoorbeeld als ik
de golven aan het lezen ben vanaf het strand.
Even alles op orde stellen en de zee op me in
laten werken zodat ik niet voor verrassingen kom
te staan als ik eenmaal in het water lig. Tijdens het
skiën drink ik het graag als ik een top heb bereikt,
even een moment om te genieten van het uitzicht
en de klim naar boven die ik weer heb overleefd,
voordat ik mijzelf naar beneden stort. Op die
momenten voel ik echt de Flow!”
www.chickyclinics.com
Volg Sanne op instagram en raak geïnspireerd.
#Sanne_work_ski_travel
#feeltheflow #positivelyrelaxed

Tranquini is in Nederland verkrijgbaar bij onder
andere de Albert Heijn, Jumbo, Landmarkt en
Zelfstandige Benzine stations.

Foto: Mike de Graeve

Relax. Be Positive. Good Happens

www.facebook.com/TranquiniPositivelyRelaxed

Biologisch
voer
zuiver en gewoon
gewoon beter
B
iologisch v
oer is puur en zuiver
voor
Yarr
a ah voor
v
oor je hond. Daarom
Daarom heeft Yarrah
voor duizend
duizend
honden een overstappakket
overstappakket samengesteld. Met
Met
helderee handleiding en een hotline
hotline om vragen
helder
vragen te
overr op
onzee experts.
stellen aan onz
experts. Zo
Zo stap je simpel over
organic!
100% or
ganic!

Beter
B
eter voor je huisdier
huisdier
Beter
B
eter voor alle dieren
€ 9,99

YARRAH
Y
ARR
A
ARRAH
OVER-OP-ORGANIC
OVER-OP-ORGANIC P
PAKKET
A
AKKET
et -bestaande uit 2k
g biologisch dr
oogvoerr en 7 kuipjes patéBestel
estel het pakk
pakket
2kg
droogvoer
v
oorr € 9
,99 op yarrah.com/overstappen.
yarrah.com/overstappen. Gratis
Gratis thuisbez
orgd!
voor
9,99
thuisbezorgd!
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Appelcider
Wat:
W
at: Mealoc zoete appelcider
('&#"
(
'&#" € 2,65 (330 ml)
! '''&'"
'&'" Natuurvoedingswinkels

"" Appels, traditioneel verbouwd in
'
' 
 
het Spaanse Galicië
Kcal: Niet bekend
Alcohol?
Alcohol
? Ja, 4,1%
Keurmerk:
Keur
merk: EU Ecolabel
En? Friszoet, vleugje citroen en sprankelend.
Absoluut geen straf om te drinken tijdens een
vrolijke picknick. Met handige sluiting

Rabarber-limo
W
Wat:
at: Proviant Berlin Rabarberlimonade
(
('&#"
'&#" € 1,19 (330 ml)
! '''&'"
'&'" Natuurvoedingswinkels
'
' 

 
"" Koolzuurhoudend water, rabarbersap 21%, ruwe rietsuiker, aroniasap, citroensap
Kcal per 100 ml: 31
Alcohol: Nee
Keur
merk: EU Ecolabel
Keurmerk:
En? Ve
errassend lekker! Ve
er
erfrissend:
tikje zoet,

De keuringsdienst
van de aarde

tikje zuur. Al het goede van rabarber in een


Gember-limo
Wat:
Wat: Naturfrisk Ginger Shot
('&#"
('&#" € 3,49 (250 ml)
! '''&'"
'&'" Natuurvoedingswinkels
'

"" 70% gembersap aangevuld met ap' 
 
pel- en citroensap uit concentraat
Kcal per 100 ml: 13
Alcohol: Nee

 '' #
'    

''     
# '      ' '  '  
 '# 
  "
'' #

Concept & Te
ekst Sonja van den
d Heuvel

Keur
Keurmerk:
merk: EU Ecolabel
En? Wow! Een explosie in je mond, krachtige

 
 #
# 


gember in de overtreffffend
fende trap.
Ben je meer van de subtiele smaken? Voeg

'
' 


dan (veel) bronwater toe

Druivensap
W
Wat:
at: Mostovino
(
('&#"
'&#" € 5,50 (750 ml)
! '''&'"
'&'" www.fattorialavialla.nl
' 
'

 
"" 96% sangiovese druiven plus paar
druifjes canaiola en aleatico.
co. Ve
erder niets: ook
    
Kcal per 100 ml: onbekend
Alcohol: Ja, 7%
Keurmerk:
Keur
merk: EU Ecolabel
En? Een mond vol smaak! Je proeft sappige druiven en wordt vrolijk van de subtiele bubbeltjes. Of
zal het door de alcohol komen?

We houden van lekker fris, van
lekker anders, en dus zijn we in
de zomer massaal op zoek naar
verrassende zomerdrankjes. Hoe
   antwoord (lees: puur natuur) zijn?
Cheers!



'
' 
 '#
'#

  
 
 
  
De tr
trend
end van laag alcoholische drankjes is al een tijdje aan de gang en blijft
ontspanook deze zomer
zomer.. Hoera! Want
Want een beetje alcohol zorgt
zorgt voor een ontspannen gevoel en een spannende smaak, maar te veel alcohol kan je zomer
zomer-dag behoorlijk verstier
verstieren.
en. Radler doet het dus ook deze zomer goed, net
als 0,0 pr
procent
ocent bier.
bier.





  
#
# 

 #'
#' 
Limonadesir
Limonadesiropen
open alleen voor kinder
kinderen?
en? Zeker niet. Met de spannende
smaken die je bij veel natuurvoedingswinkels in het schap staan, mix je


 

 
 
 
 
 
 
  

vindt.







  '
' 
 #
# 
Nu fruitsappen gezien wor
worden
den als war
ware
e suikerbommen, winnen gr
groenteoentedrankjes aan terr
terrein.
ein. In de schappen vind je spannende combinaties van
groenten,
gr
oenten, fruit en kruiden zoals rrode
ode biet, gember,
gemberr, appel, wortel, komkomkommer,, peterselie en spinazie. Of sla zelf aan het juicen.
kommer
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Interview met Jesse ’t Lam, directeur Yellow Chips

100% bio,
100% smaak

De Gr
Groene
oene Stoel

 
  
 










 



 
 
 
 

duurzaamheid.
k

Het viel me op dat ik in de schappen van Ekoplaza of
een andere natuurvoedingswinkel steeds pak naar die
heerlijke, 100% biologische aardappel- en groentechips van GoPure. Tijd om ‘s in gesprek te gaan met

ld

Jesse ’t Lam, directeur van Ye
ellow Chips.
Over jullie
jullie nieuwe smaak ‘natural crunch chips
fennel’,
vertellen?
fennel’, kun je daar iets meer over vertellen?
Wij introduceren vol trots een nieuwe aardappelchips variant: ‘GoPure organic natural crunch
potato chips fennel’.
Kenmerkend voor onze nieuwe krakend verse
GoPure aardappelchips is de subtiele smaak van
venkel die een zacht fris en anijsachtig accent aan
het product geeft. Venkel heeft van nature een
rijke smaak en past uitstekend bij de aardappel.
Bovendien hoort venkel bij de groentes die zijn
‘herontdekt’ en weer helemaal in opkomst zijn. Bij
de ontwikkeling lieten wij ons ook inspireren door
210/.-10,1+,1-*0)(-0'&%1$0#+"2! +&(0($*0-2"(0
Het product wordt – zoals alle onze natural crunch
chips - in kleine batches bereid en is uiteraard
100% biologisch.

Wat doet
et Yellow
Ye
ellow Chips tegen de vorming
vorming van
Wat
acrymal
ide bij chips?
acrymalide
$("210"*011-01$(-".,0&-21%101-0*((0
&&,0".0&-*0&&0&0210(1-2(0$("210%&20
1)&20".010)1"1-0)(-0,&&$2((".,10
$1)1-*"221$1-0&&010&-*((-0)(-0($(!
"210'".-012+11-210*+",1*01-'1-01-0
temperatuur verantwoordelijk. Het beheersen van
($("21)&"-0"*0((-,1$".,0)(-011-0((-($0

Kl
inkt goed!
goed! Waar
Waar komen de aardappelen
aardappelen en
Klinkt
gr
oenten voor de bio (gr
oenten)chips vandaan?
groenten
(groenten)chips
Wij produceren de overheerlijke biologische
&+10"*0"-0 1$&&20&+%1-*01,1-20
($*0210((2(1$&&2*(20)(-0 +&(0&&0210
natural crunch chips worden verschillende rassen
1+",0%((&-210"&$01-0(20&*1(0 1'10
variëteiten zijn vanwege hun hoge zetmeelgehalte
bijzonder geschikt om er knapperige chips van te
maken. Onze grondstoffffen worden hoofdzakelijk
$&,(($0111$202"1,%(0)(-0($$10&1-1-0,&0
Maar wij werken ook
uit de Noordoostpolderr. M
101$1*0"-0(-2110$(-21-0'&($*0 +"*$(-201-0
1$" 010-(10&010"*"&010*1"21-0%(-0
210"&$&"*1011$0"*0,%1*((210 10'&110
aardappelen groeien het beste onder de zon en
komen uit Amerika of Spanje.
“Al
les puur natuur.”
natuur.” Dat geldt
geldt ook voor de toe“Alles
toe

  

smaak (zout, paprika, etc) moeten geven?
GoPure staat voor 100% biologische producten
2"10-(++$".,01-0++0)(-0*((,0'".-0210&2+!
en zijn allergeenvrij en vegan. Wij houden onze
"-12" -1-0&-"-+011-010$"0&0101'"1of het puurder – wil zeggen met minder ingrediënten - en smaakvoller kan.
GoPure staat ook voor 100% smaak. Met onze
producten ga jij je familie en vrienden of jezelf
verwennen en genieten van
n een heerlijke verr*-(1"-0 -0&+10"*0+*0()10&010*(-20
of bij een picknick en apéritief.
Waarom
Waarom wor
wordt
dt er gebakken in -hoogwaardige-hoogwaardigezonnebloemolie?
zonnebloemolie?
Wij gebruiken 100% zonnebloemolie want deze
olie is neutraal van smaak en de pure smaak van
de aardappel (of de groenten) en de kruiding
komt het best tot hun recht. Wij bakken onze
"*0"-0'&1-((210 "0$1"0+-&%10"$0
deze olie is bij uitstek geschikt om bij de benodigde temperaturen te frituren.

(0%"$0'11-0&1-1*0'&--1$&1&$"101-011-0
11.10'&+0 10"-12" -1-0'".-0)(-0"&$&"*10
oorsprong en de groentechips bevatten meer
vezels dan gewone aardappelchips.

(&1-0 1-,0".)&&11$20((-021011(++0
maar ook aan procesinstellingen. Wij monitoren
210&1**1-01-0)&11-0(-($*1*0)(-0&-'10
producten uit om ervoor te zorgen dat er zo min
&1$".,0($("210&-*((0
W
Wat
at is binnen het chips segment de meest
zicht
zichtbare
bare tr
trend
end op d
dit
it moment, en hoe speel
speeltt
GoPur
GoPure
e hier
hierop
op in?
1-0($11-101-20"*02(02101%+*%&2"-0
rond voeding doorzet. We zijn een allergenenvrij
12".02((-((*0'".-0&-'10&2+1-0)1(-0&,0
voor de consument met een bijzonder voedingspatroon – vanwege medische redenen of uit
overtuiging – wil GoPure producten lekkere
&2+1-0"121-0 10&-*+1-1-0'".-0&0'&1,0
-((0(+1-"1,10-(++$".,10*(,1-01-0-((011-0
eerlijk én een smaakvol product.

GoPur
e bied
verschillende
GoPure
biedtt inmiddels ook drie verschillende
gr
oentechips varianten aan. W
groentechips
Waarom
jullie
aarom is jul
lie

  


 

 gekleurde
aardappel?
naak, wortel, bataat en gekleur
de aar
dappel?
Om een aantal redenen. Uit ons ontwikkelingstraject kwamen deze groentes heel goed naar voren
&0101"120)(-0*((,01-01++0 ((-((*0
maakt deze samenstelling tezamen een mooie mix
van texturen en kleuren.
n. Te
enslotte zijn de meeste
groentes – met uitzondering van de bataat en de
gekleurde aardappel – in de Noordoostpolder
beschikbaarr.
Kun je zeggen dat gr
oentechips gezonder is
groentechips
 
 


 

Groentechips zijn ook chips en worden gebakken
in olie. Biologische groentechips bevat echter uitsluitend de ingrediënten die je mag verwachten.

Hoe
e kijkt Y
Yellow
e
ellow Chips naar alle
alle onderzoeken
die
die aantonen dat chips en patat de nummer 1
dikmakers
dikmakers zijn?
Binnen de chips categorie biedt GoPure met zijn
"&$&"*10($$111-)".101-0)1(-10&2+1-0
de beste keuze. Wij stimuleren de consumptie
van chips door kinderen niet. Net als voor andere
‘verwen jezelf-producten’ geldt ook voor onze
producten dat je ze met mate moet genieten.
Consumenten zijn goed in staat eigen keuzes te
maken; ze kopen liever een beter product om er
bewust van te genieten. Wij bieden daarom ook
een aantal portieverpakkingen aan om aan deze
behoefte te voldoen.
Wat
Wat kunnen we in de toekomst nog meer van
Yellow
Y
e
ellow Chips verwachten?
Wij werken natuurlijk continu aan nieuwe product1-01-0&-11-02"01$20'&%1$0)&&0((2(1$!0
als voor groentechips. Het vinden van de juiste
&"-("10)(-0*(,1-01+1-01-0,+"2"-0)1!
1"*0*&*0%(012+$20 -0)&&021'10&-%",,1$"-!
en zijn we onder meer afhankelijk van het seizoen.
Helaas kunnen wij nu nog niet verklappen welke
"211 -0%".011-0((0.10)1(**1-
www
www.yellowchips.nl
.yellowchips.nl
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Graanvrij ontbijten?
Tegenwoordig eten veel mensen volgens het
Paleo-principe, een levensstijl die gebaseerd is
op de gedachte dat je zoveel mogelijk 'echte
voeding' moet kiezen. Paleo-liefhebbers eten dus
vooral veel verse biologische groenten, fruit,
noten, zaden en biologisch vlees of vis. Maar bijvoorbeeld géén granen, E-nummers en zuivel.
Een veel voorkomende vraag is tegenwoordig dan
ook: hoe maak ik nou gemakkelijk een graanvrij ontbijt, dat lekker smaakt en ook nog voor een langdurig verzadigd gevoel zorgt? Superfoodies zorgt
ervoor dat gezond en voedzaam ontbijten niet lang
hoeft te duren en tevens erg smaakvol kan zijn. Zo
heeft Superfoodies maar liefst negen verschillende
ontbijtproducten. Alle deze ontbijtjes zijn vegan, raw,
100% organic en zeer voedzaam!

Ben je dol op havermoutpap en pudding, dan is de
‘Chia Breakfast mix’ ideaal; even aanlengen met wat
water of (vegan) melk - verkrijgbaar in Cacao &
Vanilla, Goji & Incan Berries of Pineapple & Almond.
Wil je zonder granen ontbijten dan is de nieuwste
ontbijtlijn van Superfoodies echt iets voor jou! Recent
is een gehele Paleo-ontbijtlijn ontwikkeld, zo zet je
ook binnen een handomdraai een geheel graanvrij
ontbijt in elkaar.
Wil je een ‘crunchy bite’ door jouw smoothie bowl of
(kokos)yoghurt, kies dan voor één van de drie heerlijke granola’s (Cacao & Maca, Coconut & Spirulina of
Goji & Acai).
De Paleonola granola’s van Superfoodies zijn ook verkrijgbaar in drie verschillende smaken: Paleonola
Apple Cinnamon met o.a. chiazaden en lucumapoe-

der, Paleonola Fruity Greens met o.a. spirulina en
bananenpoeder, Paleonola Tropical Berries met o.a.
gojibessen en passievruchtpoeder. Alle Superfoodies
ontbijtproducten zijn vrij van: tarwe, zuivel, soja,
geraffineerde suikers en chemische toevoegingen.
De Paleonola's zijn zelfs zonder havervlokken dus
echt geheel graan-en glutenvrij.
Verkrijgbaar via: Superfood.nl, Ekoplaza of de
Natuurwinkel

E-mail je gegevens naar
superfoodies@debeterewereld.nl en maak
kans op 1 van de 5 sets met 3 Paleonala's
plus een boek van Jesse van der Velde.

Column Jennifer de Jong

Donuts (in een tulband-jasje)
Wie kent ze niet, die heerlijk uitziende
donuts in diverse smaken met mierzoete toppings in alle kleuren van de
regenboog. Het zijn bijna eetbare
cadeautjes. Het trekt altijd mijn aandacht als ik er langs loop en hoewel ik
weet dat het geen verstandige keuze
is voor mijn lichaam, sta ik toch in
dubio. Maar mijn wilskracht wint het
uiteindelijk om niet overstag te
gaan.

Jennifer

Versterkt door de hoge aanwezigheid van e-nummers, gluten en geraffineerde suiker. En toch laten
die kleine zoete rakkers mijn 'o-zo Zen status
van 'let it go' toch triggeren. En waarom? Nou
omdat ze het water in je mond laten lopen en ze
hardop in mijn hoofd roepen 'eet mij, eet mij'.
Okay dan, omdat je zo aandringt..
Maar dan maken we ze wel lekker zelf en kunnen we
na afloop toch nog steeds met een voldaan en trots
gevoel erop terug kijken. Ons lichaam blij,
ons geest vrij.

Donuts in een tulband jasje
Voor 6 mini tulband-donuts heb je nodig:
100 gram amandelmeel
■ 65 gram honing
■ 2 medium eieren
■ 2 tl vanille extract
■ 1/4e tl bakingsoda
■

Verwarm de oven op 150 graden voor.
Mix in de keukenmachine de eieren luchtig, voeg hieraan
de honing en het vanille extract. Dan mag het amandelmeel en de bakingsoda erbij.
Smeer de tulbandvormpjes in met wat kokosolie, en voeg
daarna het beslag tot de helft eraan toe. Zet het voor zo'n
15 minuten in de oven, let op dat ze niet te bruin worden.
Laat ze dan in de vormpje uit de oven afkoelen. En top ze
met waar je zin in hebt.

Mag ik een suggestie doen? Wat dacht je van:
chocolade/hazelnoot
■ vijgen/honing
■ kersenjam
■ gedroogd fruit
■ maanzaad/ahornsiroop
■ banaan/chocolade
■

Ach, laat nu zelf je fantasie maar de vrije loop nemen, je
bent toch al heel verantwoord bezig zo!

Op je gezondheid!

Jennifer de Jong heeft een biologische lunchroom
in Amsterdam, waar al het eten en drinken
gezoet is met natuurlijke en gezonde suikers.
Info: Sugarless.nl
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Demeter als statige eik in het
‘woud’ van keurmerken
COLUMN

De kernwaarden van Demeter komen tot uiting in onder andere de volgende
normen:

Keurmerken in de landbouw zijn veelal ontstaan vanuit groepen kritische boeren en burgers die
vonden dat bedrijven meer aandacht moesten besteden aan ecologische en sociale voorwaarden.
Goed voorbeeld is het EKO keurmerk wat eind vorige eeuw zelfs een wettelijke basis kreeg en het
fair trade keurmerk.
           
te veroveren. Maar met de opmars van het consumentenbewustzijn startte veel bedrijven ook met tal
van eigen logo’s. En nu staat er op vrijwel elke verpakking wel een groen label.
Begrijpelijk dat er in de Tweede Kamer een motie is aangenomen om het voor het winkelend publiek
wat overzichtelijker te maken.
Dat kan eigenlijk heel eenvoudig. Alleen transparante en onafhankelijk gecontroleerde keurmerken
met duidelijke normen die open staan voor iedereen die zich hieraan willen verbinden verdienen aandacht. Mits ze natuurlijk ook daadwerkelijk zorgen voor meerwaarde op duurzaamheid en/of dierenwelzijn en/of de sociale omstandigheden waaronder productie heeft plaatsgevonden.
Er is geen ‘oerwoud’ aan keurmerken. Er zijn er maar een beperkt aantal. Daarvoor staat struikgewas
wat ons het zicht beneemt en daar mag best wat worden gesnoeid. Zeker waar het om pure green
washing gaat. Neem logo’s met “Bewuste Keuze” waarbij een pak roomijs met wat minder zout en
suiker zich zo’n logo kan aanmeten. Er zijn genoeg consumenten die daardoor denken dat je een verantwoorde keuze maakt. Natuurlijk prima om af en toe ijs te eten, maar ga niet de suggestie wekken
dat het ‘gezond’ is. En natuurlijk staat het bedrijven vrij om zelf met logo’s te komen, maar vanuit de
overheid mag wel worden verwacht dat zij zorgen dat de consument toegang heeft tot heldere info
waarbij het kaf van het koren wordt gescheiden. Dat mag wel eens wat scherper op worden gestuurd
gezien het toenemende probleem met overgewicht en tekorten aan goede bouwstoffen. Maar 2% van
alle Nederlanders eet volgens de richtlijnen Gezonde voeding van de Gezondheidsraad.
Demeter is een van de oudste keurmerken. Al dekt het woord keurmerk niet helemaal de lading.
Demeter is meer de vlag van een beweging, begonnen bij boeren die zich hebben laten inspireren
door de landbouwcursus van Rudolf Steiner in 1924
vanuit de zorg van de opkomst van kunst-mest in
de landbouw. In 1928 kwam het logo Demeter
en inmiddels laten boeren en tuinders zich in 50
   
 
biologisch in het sluiten van kringlopen van mest
en voer, dierenwelzijn en ook in de verwerking van
producten waarbij we het ‘levende’ zoveel mogelijk willen behouden. Daarmee is Demeter een van
de statige bomen in het ‘woud van keurmerken’.
Ons voedselsysteem moet veranderen. Keurmerken spelen daarin een rol, maar mogen geen
keurslijf worden. Ze horen onderdeel te zijn van
een maatschappelijke beweging die vanuit consumenten en milieubelangen strijden voor meer
ruimte in de winkelschappen van producten die
hier extra zorg voor bieden. Nog veel beter is natuurlijk dat maatschappelijke kosten bij de productie echt worden doorberekend bij de vervuiler. Maar tot we dat hebben bereikt, zijn keurmerken
instrumenten om de juiste richting te wijzen.
Bert van Ruitenbeek,
directeur van het keurmerk Demeter voor biodynamische landbouw en voeding
www.stichtingdemeter.nl

Nieuw van De Traay

Biologische honing
met duindoorn
Bij de Traay maken ze al sinds 1977 de lekkerste
honingsoorten, honingspecialiteiten en ook
heerlijke plantaardige stropen en siropen. Deze
biologische honing met duindoorn is een heerlijke aanvulling op het assortiment.
Wist je dat duindoorn bekend om haar gezonde
eigenschappen? De sterke smaak van duindoorn
in combinatie met de zoete smaak van honing
geeft een lekkere mild frisse honing! Erg smaakvol
als broodbeleg maar ook bijvoorbeeld in ijs.
Wat dacht je van duindoorn-honing ijs zonder
zuivel?
Ingrediënten (voor 1,5 l):
• 1 l plantaardige melk (bv. amandel)
• 4 el suiker (bv. kokosbloesemsuiker)
• 4 el de Traay honing met duindoorn
• 500 g sojayoghurt naturel

Demeter kernwaarden

Bereiding:
1. Verwarm de amandelmelk, suiker en honing
in een steelpan op laag vuur totdat de suiker is
opgelost (niet laten koken).
2. Laat dit afkoelen en klop de sojayoghurt erdoor. Maak van dit mengsel ijs in een ijsmachine
volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
3. Laat het ijs in minimaal 1 uur stijf worden in
de vriezer. Heerlijk op een zomerse dag!
Adviesverkoopprijs: €4,95.
Voor meer informatie:
www.detraay.com

Levende bodem:

• Bemesting gericht op evenwicht (max. 112 kg N/ha)
• Verbod op stomen van de grond
• Geen gangbare drijfmest
• Ruime vruchtwisseling en toepassing van groenbemesting

Integriteit van dieren: • Verbod op onthoornen en knippen van snavels en staarten
• 2 hanen per 100 hennen
• Verbod op extreme vleesrassen
• Verbod op reproductie via embryo transplantatie
Dierenwelzijn:

• Verplichte weidegang
• Max. 5 leghennen per m2 leefoppervlakte
• Strooien van hele granen voor kippen

Levenskracht:

• Toepassing van preparaten
• Minimaal 10% biodiversiteit
• 100% biologisch voer en gebruik van biologisch stro
• Bedrijfseigen voer en melk
• Bedrijfseigen mest of via samenwerking met partnerbedrijf
• GGO-vrij (ook vrij van protoplastfusie, een GGO-verwante
veredelingstechniek die binnen de biologische normen wel|
is toegestaan)

Een volledig overzicht van normen en richtlijnen staat in het Handboek Demeter
Voorwaarden en is te downloaden via www.stichtingdemeter.nl

Grote én kleine handen weer
heerlijk schoon!
Als de zon schijnt, gaan we natúurlijk met z’n
allen weer naar buiten. Waar we ook zijn, op
vakantie bijvoorbeeld, de kids ravotten overal
en volwassenen steken de handen wat meer
uit de mouwen.
Het moet allemaal ook weer goed schoon, en
dan natuurlijk ook met respect voor huid, milieu
en materiaal. En laten we daar nou net wat voor
hebben: het assortiment van Sonett!
Biologisch en nog veel meer
Deze middelen van Sonett voor het wassen en
reinigen, respecteren het water in de Aarde en je
lichaam als drager van het leven. Alle grondstoffen zijn volledig biologisch afbreekbaar, ze bevatten geen enzymen, petrochemische tensiden,
geurstoffen, kleurstoffen, conserveringsmiddelen
en bleekactivator en er is geen gentechniek noch
nanotechnologie toegepast. De oliën voor de
zeepsoorten en alle etherische oliën zijn voor
100% uit biologische teelt afkomstig. Een mondvol, maar dát klinkt goed, niet?! We nemen er
even twee voor je uit:
Handreiniger
Dit is een zeer effectieve kant-en-klare-oplossing,
voor gebruik op je handen. Bijvoorbeeld als
je tijdens het bbq-en vlees of houtskool hebt
aangeraakt.
Oppervlaktereiniger
Ook deze zuiver plantaardige hygiënische reiniger voor oppervlakken is een kant-en-klare
oplossing. Door de combinatie van alcohol met
etherische oliën worden de vegetatieve kiemen
van schimmels en bacteriën zoals salmonella of
coli al na 2 minuten effectief gedood.
Overal verkrijgbaar, en ook voor de camping
Sonett behoort tot de pioniers op het gebied van

milieuvriendelijke was- en reinigingsmiddelen. En
het mooie is: dankzij de uitstekende kwaliteit plus
de huid- en milieuvriendelijkheid zijn Sonettproducten in bijna alle Europese landen te koop,
dus ook bij jouw vakantieadres in de buurt!
www.sonett.eu

Mail & Win
E-mail naar sonett@debeterewereld.nl en maak
kans op 1 van de 10 Sonett-setjes (handreiniger
300ml, plus oppervlaktereiniger 100ml).

Thais met een glimlach
Interview met Onno Stienen over onoff spices!
Onno Stienen van
an onofff spices! maakt biologische Thaise woksauzen, currypasta’s en soepen. Arme Thaise boeren zijn er blij
mee. Net als steeds meer Nederlandse klanten. Een interview
over Thais met een glimlach.
Thais met een gl
imlach?
glimlach?
Reisgidsen noemen Thailand het Land van de
Glimlach. Kijk in Thailand naar de mensen om je
heen en je ziet waarom. Die glimlach willen we
met onze biologische en vegetarische Thaise
woksauzen, currypasta’s en
n soepen van onofff
spices! bij je thuis brengen.

tegemoet te komen aan de zogenaamde westerse smaak. Het risico voor onze gezondheid is
enorm. Natuurlijk kun je qua smaak en conserverende waarde niet zonder suiker en zout. Maar
ik heb samen met een voedseltechnicus het afgelopen jaar in onze testkeuken per product de
grenzen opgezocht totdat we tevreden waren.

Hoe laat onof
imlachen?
onofff spices! ons gl
glimlachen?
Met pure ingrediënten die zorgen voor een
plezierig-authentieke Thaise smaak - dus niet het
slappe aftreksel uit de supermarkt. En met een
goed gevoel, omdat we arme boeren biologisch
laten produceren en zo helpen aan een betere
toekomst. Maar ook omdat
at onofff spices! perfect
is voor mensen met weinig tijd, die toch lekker
en verantwoord willen eten. Gemakkelijk en
passend bij gezonder leven. Dus met minimaal
suiker en zout.

Hoe kwam je op het idee voor onof
onofff spices! ?
Ik ervoer zelf hoe lastig en duur het was om in
Nederland lekker Thais te koken. De supermarkt

   
stoffffen aan. Goede ingrediënten zijn lastig te
krijgen, of alleen in grote hoeveelheden. De
bereiding van currypasta’s kost bovendien veel
tijd. Nadat ik in Bangkok een cursus had gevolgd
op een Thaise koksschool, ben ik zelf kookles
gaan geven in Amsterdam. Voor mijn studenten
vulde ik
k pottjjes met authentieke curry ’s en sauzen
waarmee ze thuis oefenden. Zo ontstond het
idee om in Thailand professioneel te produceren.

Minimaal suiker en zout
?
zout?
Ja! Ik vind het een plicht te zorgen voor producten die ook qua gezondheid verantwoord zijn.
Daarom zijn ze lactose- en glutenvrij. Nog belangrijker is dat het gelukt is om het gehalte aan
suiker en zout fors terug te brengen. Gemaksvoeding bevat vaak te veel zout en suiker. Bij
oosterse producten soms ook heel bewust om

boeren ontvingen je met een welwelDie Thaise boeren
kome lach?
Nee, eerder meesmuilend. Ze vonden me een
rare jongen. Gif spuiten is in Thailand nog een
teken van rijkdom. Dus zocht ik in het noorden
arme boeren zonder geld voor bestrijdingsmid-

delen op. Dat geld dachten ze van mij te krijgen.
Maar dan blijkt die Nederlander alleen geïnter     
citroengras, limoenblad en korianderzaad. En eist
hij ook nog productie volgens strakke biologische
protocollen. Zie dat maar eens duidelijk te maken
aan een nauwelijks geschoolde boer.
?
Is het gelukt
gelukt?
Nou en of. Ze werken precies volgens de regels.
Aanvankelijk alleen omdat ik goed betaal. Nu
ook omdat ze begrijpen dat biologisch boeren
de toekomst heeft en ze nu opeens tot de voorhoede behoren. Als ik hun enthousiasme zie,
verschijnt als vanzelf een lach op m’n gezicht.
Vo
oor alle 25 producten en recepten:
www.onoffspices.nl
www.onoffspices.nl
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duurzaamheid.

De natuur is van groot belang voor de
Ve
ereniging Homeopathie. Daarom trakteren wij op bloemen!
Vraag een gratis ansichtkaart voorzien van
bloemzaadjes aan. Leuk voor jezelf of om
aan iemand toe te sturen. De vrolijke ansichtkaart is deels gemaakt van bloemzaadjes.
Door deze te poten kweek je je eigen bos
bloemen.
De speciale bloemzaadjesmix heeft tot doel
het voedselaanbod voor de bijen te verbeteren.
Door de bos buiten te poten draag je dus ook
nog je steentje bij aan een gezondere bijenpopulatie en een betere natuur in Nederland.
Meer info?
www.vereniginghomeopathie.nl

Gratis! Trakteer jezelf of iemand anders op
een bos bloemen!
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Mensen hebben bijen nodig;
bijen hebben bloemen nodig
‘Mijn naam Deborah betekent in het Hebreeuws honingbij. Toepasselijk, gezien mijn betrokkenheid bij bijen.’ Ik houd van Midden-Delfland waar ik woon en als ik door de polders loop, is
alles groen, alles is gras. Ik maak me daar zorgen over. Het hoort kruidenrijk grasland te zijn en
een bloemenzee in de bermen. Ik las het boek ‘De Bijen’ van Rudolf Steiner en dat heeft mijn
ogen geopend en ik wilde zelf iets doen.

De bĳen staan onder druk, daar maakt de
wereld zich zorgen over. Dit probleem is
niet nieuw, veel organisaties en mensen
zĳn ermee bezig. Maar het gaat niet snel
genoeg en de oplossing is kinderlĳk
simpel. Wat kunnen we dus doen? Juist!
Zaaien. Er zĳn genoeg bermen om
bloemen in te zaaien.
En andere maairegels zĳn er nodig.
Honey Highway brengt hier verandering
in! Op grote schaal en snel graag.
Honey Highway streeft naar heel
Nederland als bĳenland. Vol met mooie
bloemen. Mooier, gezonder en biodivers.
Honey Highway is een initiatief waarbĳ de
bermen van Rĳkswegen en Provinciale
wegen ingezaaid worden met Honey
Highway biologische bloemen, en
onderhouden worden zodat er een
natuurlĳk evenwicht ontstaat. Belangrĳk
voor de bĳen (en vlinders) is dat ze
voldoende voedsel – nectar en stuifmeel –

kunnen halen om goed overwinteren
mogelĳk te maken. A4 Honey Highway is
gerealiseerd in samenwerking met
Rĳkswaterstaat, Consortium A4all en de
Gemeente Midden-Delfland. Dit is het
begin en zal navolging krĳgen door heel
Nederland en Europa. Wĳ hebben de
kennis voor een blĳvend paradĳs voor
bĳen in de bermen. Nederland tot een
voorbeeld maken van de oplossing.
Wat kunt u doen?
Ons Honey Highway biologisch
bloemenzaad is te bestellen via de
website. Het bestaat uit 44 soorten
bloemen en kruiden.
■ Op uw land onze bĳenkast plaatsen. U
hoeft er niet wekelĳks honing uit te
halen, maar 1x per jaar 20%. Dat is
alles.
■ Wĳ bieden de Biodynamische imkercursus aan, juist deze cursus is voor de
bĳen en niet om honing te maken.
■

Red de Bĳ! Campagne is een initiatief van
Honey Highway en Seizoener – magazine
voor het vrĳe -schoolveld. Samen met
circa 30.000 vrĳe school kinderen strooien
we rond 7 juni Honey Highway
bloemenzaad, wat 300.000 m2 wilde
bloemen voor de bĳen zal opleveren. Het
doel is dat in 2017 alle schoolkinderen
van heel Nederland wilde bloemen zaaien
op onze Nationale Zaaidag. Meld uw
school aan!
Stichting HONEY HIGHWAY
Levende Buitenplaats van landgoed
Op Hodenpĳl
www.honeyhighway.nl
info@honeyhighway.nl
www.ophodenpijl.nl

Vitaminstore Nieuws

Voelt je huid droog
of trekkerig?
Een droge, gestreste of trekkerige huid wordt
vaak veroorzaakt door een gedehydrateerde of
vochtarme huid. Een conditie waarbij de huid niet
goed in staat is om vocht vast te houden. Het
komt voor bij alle huidtypes en wordt vaak veroorzaakt door het natuurlijke verouderingsproces
en omgevingsfacturen zoals milieuvervuiling of
irriterende cosmetica. Maar, er is goed nieuws.
Om de gedehydrateerde huid te boosten, ontwikkelde het organic skincare merk MÁDARA, SOS
Hydration. Een lijn die bestaat uit twee dermatologisch geteste producten waarvan het hydraterende
effect op de huid wetenschappelijk is aangetoond.
MÁDARA-oprichtster en productontwikkelaar Lotte
Tisenkopfa-Iltnere: “De huid in de stad heeft het
vaak heel zwaar. Wat je huidtype ook is, vervuiling
zorgt voor gevoeligheid en uitdroging. Een product
dat balans brengt en zorgt voor verjonging en hydratatie is in die leefomstandigheden essentieel.”
MADARA SOS Hydration
De lijn bestaat uit twee producten: De SOS Hydra
Recharche Cream en het SOS Hydra Repair Intensive
Serum. Beide producten zitten bomvol vochtbindende
en vochtvasthoudende ingrediënten. Ze herstellen de
vochtbalans in de huid en zorgen ervoor dat de waterreserves in de huid toenemen.
De SOS Cream bestaat uit hydraterende, beschermende en verjongende ingrediënten zoals hyaluronzuur,
sodium PCA, betaïne, lijnzaad en extracten uit de wortel van de antioxidant rijke Noordelijke pioenroos
waarvan recentelijk werd ontdekt dat deze de immuuncellen stimuleert en de huid kalmeert en verjongt.

Lekker met de bonen
erbij van HAK!

Het SOS Serum helpt de dieperliggende vochtlagen
te herstellen en vergroot de waterreservoirs in de
huid. Het serum is rijk aan hydraterende ingrediënten
en pioenwortelextract en bevat een hoge concentratie hyaluronzuur die de opperhuid gehydrateerd
houdt.
MÁDARA SOS Hydration heeft een direct hydraterend effect en na vier weken tijd komt de gezonde
glans van de huid terug en voelt de huid weer glad,
zacht en goed gehydrateerd aan.

Onder andere verkrijgbaar bij Vitaminstore

Bonen staan volop in de aandacht dit jaar. Niet
alleen is 2016 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Jaar van de Boon, ook het
Voedingscentrum gaf bonen onlangs een prominente plek in de Schijf van Vijf. En dit is niet voor
niets, bonen zijn harstikke lekker en gezond en
hebben daarnaast een aantal duurzame eigenschappen.
We eten in Nederland echter nog veel te weinig
bonen. Dit komt omdat veel mensen niet weten
welke bonen er allemaal zijn, en hoe zij deze lekker
klaar kunnen maken.
HAK startte daarom vorig jaar met de campagne
‘bonen erbij’. Je kunt je dagelijkse maaltijd nog rijker
en lekkerder maken met bonen erbij. Ook introduceerde zij vier nieuwe bonen in een stazak. Deze
bonen hebben een pure smaak en een lekkere bite.
Zo bevatten ze geen conserveringsmiddelen en
kunstmatige toevoegingen. Bovendien hoef je de
bonen niet te koken, te verwarmen of af te gieten
voor je ze aan een gerecht toevoegt. HAK bonen in
stazak zijn direct klaar voor gebruik. Wel zo handig!

Niet alleen HAK doet haar best om Nederland meer
bonen te laten eten. Ook Herman den Blijker draagt
zijn steentje bij. Zo bracht hij vorig jaar zijn nieuwe
kookboek uit; ‘Herman over bonen’.

Wil jij ook vaker bonen op tafel? E-mail
jouw gegevens en lekkerste bonen-recept
naar hak@debeterewereld.nl en maak kans
op een bonenpakket met onder andere de
nieuwe stazakken van HAK en het
kookboek van Herman den Blijker.
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Het hele jaar door actueel én leerzaam

Ken je de Pollenkalender al?

Hooikoorts?

Pollenkalender.tv is een idee van de Nijmeegse
biologen Herman van Wissen, Maurice Martens,
Jan Derksen en Liesbeth Pierson, en is de eerste
Nederlandse pollenkalender met videofilmpjes.
Heb je op dit moment hooikoortsachtige klachten,
dan zijn het vermoedelijk de pollen van planten die
op dit moment bloeien. Zoek de bloeiende pollenplanten op in de Pollenkalender, klik op een foto en
bekijk de video’s. Bioloog Maurice Martens leert je
de pollenplanten herkennen waar je allergisch voor
zou kunnen zijn.
Meer pollennieuws
Pollennieuws geeft je achtergrondinformatie over
pollen, hooikoorts en allergie. Het biedt je de moge-

SnizTop, een natuurlijk voedingssupplement voor
als pollen in de lucht zijn
Het pollenseizoen is op zijn hoogtepunt in
Nederland en dat zorgt voor de nodige ongemakken. Circa 20 procent van de bevolking heeft er last
van.
lijkheid om je buitenactiviteiten of vakantieplanning
en ook je eventuele medicatie af te stemmen op de
aanwezigheid van pollen waarvoor je gevoelig bent.
Pollennieuws geeft middels een kaartje een helder
overzicht landelijk, maar je kunt ook zoeken op de
regio van je keuze. Zo kan je je eigen gevoeligheid
aan de hand van de opgegeven codes (rood, oranje
of geel) beter inschatten, en krijg je meer grip op je
hooikoorts. Handig toch!
Voor de pollenkalender, pollennieuws en achtergrondinformatie:
www.pollenkalender.tv
www.pollennieuws.nl

SnizTop is een natuurlijk en medicijnvrij voedingssupplement dat snel werkt bij de ondersteuning van
lichamelijke reacties op allergenen zoals huisstofmijt,
huisdierenstof, pollen en grassen. Het heeft geen
negatieve bijwerkingen, zoals sufheid of slapeloosheid, en is hierdoor naast volwassenen ook zeer
geschikt voor kinderen.
De kracht van de natuur wordt met SnizTop wederom bewezen; het middel is op basis van zink en
Japanse kwarteleieren.
De kracht van kwarteleieren
In de vroege jaren ‘70 bemerkte een Franse huisarts,
gespecialiseerd in allergieën, dat landbouwers die

kwartels (Coturnix coturnix) kweekten, minder allergiesymptomen vertoonden dan de algemene bevolking in dat gebied. Hij gaf rauwe kwarteleitjes aan
zijn allergische patiënten, zowel volwassenen als kinderen, en constateerde dat hun symptomen verminderden.
Nu verkrijgbaar in Nederland
In 2010 ontwikkelde het Zwitserse Stragen Pharma
een eigen productieproces om kwarteleieren aan te
bieden in een smakelijke en handzame vorm:
SnizTop. De afgelopen twee jaar is SnizTop al onder
eigen lokale merk-namen succesvol gelanceerd in
onder andere Canada, Nieuw Zeeland, de Verenigde
Staten en Tsjechië. En nu introduceert Davantis
Health, in samenwerking met het Zwitserse Stragen
Pharma, het product op de Nederlandse en
Belgische markt.
Waar kan ik SnizTop bestellen?
SnizTop is verkrijgbaar via www.sniztop.nl,
www.bewustwinkelen.nl en geselecteerde apotheken en drogisterijen. De verkoopprijs voor 30 kauwtabletten is €14,95.

®

HET WAPEN TEGEN

ANTI
ALLERGIE
SPRAY

HOOIKOORTS
NOVIRAL®
ANTI ALLERGIE SPRAY
Medisch hulpmiddel bij hooikoorts, stof- en dierenallergie.

BESCHERMT
E
BINNEN ENKEL
MINUTEN!

Voorkomt en vermindert niezen, een lopende neus
en jeukende ogen.
Noviral Anti Allergie Spray is een klinisch bewezen, 100%
natuurlijke (cellulose) poederspray voor de neus, die effectief
bescherming biedt tegen pollen en andere allergenen die via de
neus geïnhaleerd worden.
Noviral Anti Allergie Spray vormt een natuurlijk onzichtbaar
gel laagje aan de binnenzijde van de neus. Door het
versterken van neusslijm is het mogelijk om de symptomen
van hooikoorts en allergische rhinitis te voorkomen, of de

Te gebruiken bij:
Allergie voor pollen (hooikoorts)
Allergie voor stof of huismijt
Allergie voor (huidschilfers van)
dieren

duur ervan te verminderen. Noviral Anti Allergie Spray is
geschikt voor volwassenen (ook tijdens de zwangerschap of
borstvoedingsperiode) en kinderen vanaf 3 jaar onder toezicht
van een volwassene.
Noviral Anti Allergie Spray is o.a. verkrijgbaar bij de
(zelfstandige) drogist zoals ETOS, DIO, De Tuinen (Holland &
Barrett) en G&W Gezondheidswinkels.

TS Products, Gelreweg 9, 3843 AN Harderwijk, NL | Infolijn: 0341 46 21 46 | E-mail: info@tsproducts.nl | www.noviral.nl
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De Betere Wereld besteedt in elke editie aandacht aan de toepassing van Schüsslerzouten; bij
klachten en ziekten is er altijd sprake van een onbalans in de mineralenhuishouding van het
lichaam. Door deze mineralen of celzouten aan te vullen, help je het herstellen.

Schüsslerzouten
mee op reis
De zomervakantie is voor veel mensen de mooiste tijd van het jaar.
U wilt uw vakantiepret natuurlijk niet laten verpesten door bijvoorbeeld hoofdpijn, diarree of een zonnesteek! Bij een goede reisvoorbereiding hoort daarom ook een reisapotheek. Hierin mogen een
drietal Schüsslerzouten niet ontbreken!

Zelfzorg
Tekst: Nanny Schutte

SCHÜSSLERZOUT NR. 3 (FERRUM PHOSPHORICUM) is het eerste hulpmiddel dat zowel uitwendig als inwendig kan worden gebruikt voor acute
snij- en schaafwonden, verstuikingen en pijn. Ook
bij beginnende ontstekingen, keelpijn, beginnende verkoudheid, huidontstekingen, blaasontsteking en oorpijn. Neem bij acute problemen
iedere 5 minuten een tablet en laat deze onder
de tong smelten. Of gebruik uitwendig 5-10
tabletten als brei tot er een verbetering optreedt.

van de verwekker niet wordt verstoord. Andere
toepassingen: beginnende griep, opgeblazen
gevoel en winderigheid, obstipatie en hulp bij
een alcohol’kater’.
Schüsslerzouten zijn homeopathische geneesmid'&%&$#"!$'& #&&&#& &&#$'&#
toegepast volgens de therapie van Dr. Schüssler.
Bron: In balans met Schüsslerzouten van Margit
%%&  %$#
# # ###

SCHÜSSLERZOUT NR. 8 (NATRIUM CHLORATUM) ondersteunt de vochthuishouding. Maakt
u een (lange) vliegreis, neem dan aan het begin
10 tabletten opgelost in een halve liter water
en drink deze sloksgewijs op. Dit compenseert
de droge lucht in het vliegtuig en versterkt de
slijmvliezen. Verder gebruikt u Schüsslerzout nr. 8
bij een waterige neusverkoudheid, tranende en
juist droge ogen, verbrandingen, zonverbranding en insectenbeten. Nr. 8 is ook in te zetten bij
darmproblemen; zowel bij obstipatie als diarree.
SCHÜSSLERZOUT NR. 10 (NATRIUM SULFURICUM) is het uitscheidingszout. Dit is het belangrijkste zout bij diarree, waardoor het uitscheiden

ANDERE VAKANTIE-TIPS
Diarree
Dorst (extreem)
Insectensteek
Reisziekte
Spierkramp
Verstopping
Zonnebrand
Zweten

Nr. 3 + Nr. 10
Nr. 8
Nr. 3 + Nr. 8
Nr. 9
Nr. 3
Nr. 7
Nr. 7

elke 5 minuten 1 tablet
enkele tabletten
elke 5 minuten 1 tablet
3 x daags 1-2 tabletten of acuut iedere 5 minuten 1 tablet
voor acute hulp erbij!
als hete 7 (10 tabletten oplossen in heet water)
als hete 7 (10 tabletten oplossen in heet water)
+ eventueel Nr. 8 + Nr. 10
Nr. 3
preventief of curatief
Nr. 8
eventueel samen, ook uitwendig als brei
zurig: Nr. 9
3 x daags 2 tabletten
stinkend: Nr. 5
3 x daags 2 tabletten
niet voldoende: Nr. 8 3 x daags 2 tabletten

GRATIS Return to Sender vriendschapsarmbandje
bĳ aankoop van een Himalaya product naar keuze.
Duurzaamheid en zorg dragen voor mensen,
de samenleving en het milieu staat bĳ Himalaya
hoog in het vaandel. Daarom zĳn wĳ graag
bereid ons steentje bĳ te dragen door het
Return to Sender project te steunen en
geven we bĳ aankoop van een Himalaya
product een armbandje weg.

www.returntosender.nl

Himalaya verzorgingsproducten
bevatten Ayurvedische kruiden uit
het Himalaya gebied. Sinds 1930
onderzoekt Himalaya vele kruiden
die zich hebben bewezen in de
Ayurvedische gezondheidsleer,
waardoor de producten een
natuurlĳke en krachtige werking
hebben. Het resultaat is een rĳk
assortiment dat je verzorgt van
top tot teen, van binnen en van
buiten.
www.himalayaproducten.nl

Stevigere borsten met een
natuurlijk resultaat?
Het kan zonder cosmetische ingreep

VOOR 2 PERSONEN MET RIO ROSA MOSQUETA
Bij aank
va oop
produnc een
t
keuzenaar

Natuurlijke huidverzorging met de beste plantenextracten uit
Zuid-Amerika en Europa. Vervaagt littekens en vermindert
rimpels op natuurlijke wijze.
Meedoen? Kijk op www.riorosa.nl/wineenreis
De actie loopt van 20 april tot en met 30 juni 2016.

GESPONSORD DOOR

www.riorosa.nl

www.las.nl

Voor mooiere en stevigere borsten hoef je niet
direct een cosmetische ingreep te ondergaan.
Er is een natuurlijker alternatief op basis van een
unieke hop-combinatie.
Dat hop iets doet met borsten wisten hoppluksters uit Beieren al omstreeks 1500. Je kon de
vrouwen die dit werk op de landerijen deden er
in de dorpjes zo tussenuit ‘plukken’. Ze hadden
namelijk stuk voor stuk grotere en vollere borsten.
Tijdens het met de hand oogsten van hop komen
immers actieve stoffen vrij die via het speeksel
door het lichaam worden opgenomen. Daardoor
wordt de groei van het borstklierweefsel gestimuleerd. Helaas hoeven vrouwen die van een biertje
houden, niet op dit effect te rekenen. De hop
wordt namelijk tijdens het brouwproces gekookt,
zodat de ‘borststimulerende’ stoffen hun kracht
verliezen.

BreastGro® voor versteviging of vergroting van
je borsten
BreastGro® Capsules is een voedingssupplement
met een gepatenteerde natuurlijke hopformule
om de borsten en het decolleté te verfraaien. Een
dagdosering BreastGro® bevat precies de juiste
én meest effectieve hoeveelheid hop. BreastGro®
Capsules stimuleren het bestaande klierweefsel in
de borsten. Tijdens de kuur slik je 4 capsules per
dag. Voor versteviging van de borsten volg je de
kuur 3 maanden en voor een borstvergroting 6 tot
8 maanden. Daarna stap je over op een onderhoudsdosering van 1 tot 2 capsules per dag.
Meer informatie: www.breastgro.nl
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Leven zonder stress
COLUMN
We zijn ‘human beings’ en gedragen ons als ‘human
doings’.
Ben jij altijd maar bezig, druk, en ervaar je
stress? Veel volwassenen en kinderen hebben
last van stress. We komen niet toe aan wie we
werkelijk zijn en drukken onze essentie weg door
allerlei activiteiten en rollen die we spelen: carrière maken, werken, sociale activiteiten, sport,
gezin, uitjes, vakanties. Veel activiteiten in (te)
weinig tijd, op weg naar een mooiere toekomst,
zorgen ervoor dat als de toekomst er eenmaal is,
je niet aanwezig bent, omdat je bezig bent met
de volgende activiteit. Ofwel, werken voor later
maar later is al lang begonnen.

Stress zorgt ervoor dat het lastig is om jezelf als
heel te ervaren, weerstand zorgt ervoor dat je
denkt dat stress komt door iets of iemand en dat
het jou overkomt en je er niets aan kan doen. Kan
je in alle eerlijkheid de vraag stellen hoe je in de
stress situatie bent gekomen? Moeilijke omstandigheden, lichamelijke klachten laten je de imperfectie van het leven op aarde zien, dualiteit zorgt
ervoor dat je onderscheid kan maken tussen
ontspanning en stress, gezond en niet gezond.
Je kan altijd de keuze maken om te stoppen met
druk doen en jezelf regelmatig pauze te gunnen.
Door hulp te vragen aan mensen, experts, die

Stress zorgt voor veel gedachten, die je hoofd
vullen, dit kost energie en put je lichaam uit. Je
leven trekt aan je voorbij zonder dat je het doorhebt. Niet meer kunnen voelen, slaapproblemen,
prikkelbaarheid, concentratieproblemen, hoge
bloeddruk, teveel en ongezond eten, overgewicht, vergeetachtigheid, angst, paniekaanvallen,
depressie, buikpijn, hoofdpijn en onbegrepen
lichamelijke klachten kunnen signaal van stress
zijn. Veel mensen met stress bezoeken een arts
wegens symptomen die je lichaam aangeeft als
uiting van stress, er wordt veelvuldig aanvullend
medisch onderzoek gedaan en er worden veel
pillen voorgeschreven om de uitingen van stress
te onderdrukken. Niet erkennen van stress zorgt
voor uitputting of burnout.

je willen ondersteunen en begeleiden hoe jij het
anders kan doen en zelf de regie nemen over je
leven. Hoe vaak doe je niets, zonder verplichting,
zonder telefoon, zonder iets of iemand anders en
BEN je? Het vergt moed en nieuwsgierigheid om
stil te zijn, je lichaam te ontspannen, zodat alle
prikkels kunnen worden verwerkt en je openstaat
voor nieuwe dingen.
Ieder mens is op aarde met een zingeving, een
betekenis en komt ervaren en leren: wat kom
jij leren en wat heb je nodig om hierachter te
komen?
De enige tijd die bestaat is NU. Wanneer je gericht bent op uiterlijke vorm om jezelf te kunnen
zijn, zet je iets tussen jezelf en ZIJN in. “Ik kan
pas mezelf zijn als ik niet meer gestressd ben, als
ik weer gezond ben, als ik een andere baan of
partner heb”. Je kan niet jezelf zijn door iets
te doen of worden: je BENT jezelf, in alle imperfectie. Wat kan je doen voor minder stress?
Wees zorgzaam voor jezelf: geef aandacht aan
wat je eet en drinkt, kies positieve gedachten en
verbind je niet met negatieve gedachten.

Auteur: Dr. Judith M. Deckers-Kocken,
kinderarts MDL en oprichter Kinderbuik&co
Foto: Gijs Versteeg

Glimlach: het verhoogd je welzijnshormoon en is
goed voor je bloeddruk. Geef jezelf en anderen
een compliment in plaats van kritiek. Schrijf
iedere dag op waar je dankbaar voor bent en
wat je mag leren van wat is gebeurd. Waar wordt
je blij van? Ga de natuur in, beweeg dagelijks.
Sta ontspanning toe, ga zitten, ben stil en volg
je ademhaling tot in je buik. Yoga en body mind
technieken verminderen stress.
Kinderbuikenco medisch specialistisch centrum is
het eerste ziekenhuis in Nederland voor kinderen,
waar naast medisch specialistische zorg wordt
onderzocht wat je nodig hebt om helemaal jezelf
te zijn met een team van experts op gebied van
voeding en body mind technieken.
kinderbuik&co medisch specialistisch centrum
www.kinderbuikenco.nl

Activeer je zelfherstellend vermogen
Aromatherapie is de oudste geneeskunst uit onze natuur waarbij de natuurlijke etherische oliën ons lichaam helpen zichzelf

De Gr
Groene
oene Stoel

(sneller) te genezen. Ik sprak hierover met Simone Lodderr,
eigenaar en directeur van Aromed Natuurproducten.


 
  
 





Op wel
ke wijze past Aromed
Aromed Natuurproducten
Natuurproducten
welke
bij de meer bewuste llijfstijl
ijfstijl van onze lezers?
Wij geloven in deze natuurlijke oplossingen voor
mensen die zelf bewust met hun gezondheid
omgaan. Mensen die geloven in het gebruik van
de natuurlijke geneeskracht via de combinatie
van aromatherapie en natuurlijke processen in ‘t
en 100% puur natuurrlichaam. Wij gebruiken alleen
lijke oliën voor de geneeskrachtige werking van
onze producten en alle basisoliën zijn biologisch
geteeld. Ze zijn vrij van conserveringsmiddelen,
oplosmiddelresiduen en pesticiden, en gebruiken
daarbij geen toevoegingen.
Sinds 1989 zijn wij gespecialiseerd in aromatherapie en hoogwaardige zelfzorgproducten, die allen
   "" "    #  
werkzame stofffen
f heel snel op en transporteert het
naar de onderliggende weefsels. Enkele voorbeelden van onze producten zijn: Migrana hoofdrollerr,
Ferula kalknagelolie, Echina
a mondsprayy, Shanghan
Lun spierolie, Candira intieme hygiëne, Cuparosa
gezichtsolie, Thurana wrattenolie.
?
Hoe komen deze pr
oducten tot stand
producten
stand?
      !#   
heel de wereld en worden meestal gewonnen door
stoomdestillatie of koude persing. Wij hebben ook
"" "#" "  !   Nederlands importeur
stofffen
f kopen wij via een N
"""     " ""  

veiligheidsdocumenten ontvangen. Wij hebben
van de producten een veiligheidsdossier laten
#"!  "" !" persoon.
WA
Hierbij staan wij onder controle van de NVW
(Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).
Wij maken alle Aromed-recepten in ons laboratorium en vullen ze daarna direct af in bruine glazen
      !#    "  
ch, samenspraak met onze eigen aromaresearcch
"
"
       """" 
het recept uittesten bij professionals als pedicures,
schoonheidsspecialisten of fysiotherapeuten. Pas
als zeker is dat het product bij minimaal 80-90%
van de mensen werkt, zetten wij het op de markt.
Wat
Wat kunt u vertel
vertellen
len over de werking?
   !" ""#" " ""   
tot 3000 jaar voor Christus. Chinezen wisten dat
essentiële of etherische oliën die in ieder kruid,
plant of boom voorkomen, heilzame eigenschap   
!  ""
   
en verspreid naar India, Perzië en vooral Egypte.
Oude Chinese geschriften beschrijven uitgebreid
de toepassing van etherische oliën in de gezond  " #  "#" " 
verbindt deze eeuwenlange ervaring met heden""   !      

geconcentreerrd en bevatten heel veel stofffen
f en
daarmee vaak heel veel goede eigenschappen
om in te zetten in een recept.






 



 
 
 
 

duurzaamheid.
Te
ek Erwin Polderman
ekst:

Simone Lodderr, dirrecteur
e
Arromed
o
Natuurproducten

Ook versterkt juist een combinatie van verschillende oliën de werking van een recept.
Naast kant-en-klare producten voor een bepaalde
klacht, verpakken wij ook enkelvoudige oliën om
consumenten zelf een recept te laten maken, bijvoorbeeld een massage of huidolie die ze voor
de juiste eigenschappen en geur heel persoonlijk
maken. Ook kunnen natuurlijk de essentiële oliën
gebruikt worden in een aromabranderr.
Hoe wor
dt iemand ar
omatherapeut?
wordt
aromatherapeut?
Met een IFH-erkende beroepsopleiding, op HBOniveau.
W
at kunnen onze lezers in de toekomst van
Wat
Ar
omed Natuurpr
oducten nog verwachten?
Aromed
Natuurproducten
Aromed komt dit jaar nog met een nieuwe verpakking, een paar nieuwe producten en wij gaan onze
       

Tot
T
o
ot slot,
s
wat is uw favoriete geur/aroma?
geur/aroma?
Van
a Geranium worrd ik helemaal blij en vvrolijk. Het
grappige aan deze olie is dat iemand óf afkeer
heeft van deze geur óf het juist heel lekker vindt
ruiken.
www.aromed.eu
www
.aromed.eu

Goed in je vel.
     

    

toegevoegd. Milieu én de huid worden optimaal gerespecteerd. Deze combinatie in één product maakt Klok uniek!

www.klok-eco.nl

Gratis dagje
wellness met
Membrasin*

Membrasin met duindoornbes is een voedingssupplement en
helpt bij droge huid en droge slijmvliezen. Membrasin eye care is een
voedingssupplement en helpt bij droge ogen. Voor meer informatie over Membrasin
en de verkooppunten zie www.membrasin.nl

Geniet nu met Membrasin van een gratis dagje wellness met gebruik van alle sauna- en
wellnessfaciliteiten in 1 van de 5 mooiste wellnessresorts.
*Gratis voucher bij aankoop van 1 verpakking 150 capsules of 2 verpakkingen 60 capsules of 150 ml. Zie actievoorwaarden op www.membrasin.nl/wellnessactie. Voucher is geldig t/m 31 juli 2016.
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Leer je eigen kracht kennen

Mail & Win
E-mail naar aromed@debeterewereld.nl
en maak kans op 1 van de 5 cadeausets
van Aromed: Aromabrander met Lavendel, Citroen en Eucalyptus en de basisolie
Amandelolie.

Aromatherapie
De aromatherapie volgt het principe
van de natuurgeneeskunde: ze wil
de levenskracht en het zelfhelend
vermogen van de mens opwekken en
versterken.
Etherische oliën hebben een diepe werking op
ons psychisch evenwicht. Ze brengen een verandering van stemming teweeg, reguleren dat
wat uit balans is geraakt en kunnen de oorzaak
van een lichamelijke klacht wegnemen. Ze werken in gelijke mate op lichaam en geest, dus in
holistische zin.
In de aromatherapie draait het om essentiële
oliën. In de natuur komen ze voor in kleine
druppeltjes in de wortels, stengels, bladeren,
bloemen, vruchten en zaden van planten.
Je kunt essentiële oliën gebruiken om te verdampen in een aromabrander of mengen met
een natuurlijke emulgator (bijvoorbeeld honing,
melk) voor in een bad. Voor huid of als massageolie meng je ze met een basisolie.
Aromed Natuurproducten - www.aromed.eu

Kenmerken van de essentiële oliën
CITROEN
* Versterkt immuunsysteem, weerstand verhogend, zuiverend voor de huid.
* Concentratieverhogend, opwekkend,
stimulerend, wijsheid en vrolijkheid.

Anderen helpen met
Klassieke Homeopathie?
De Academie voor Klassieke Homeopathie (AvKH) is dé opleiding die jou
opleidt tot een professionele, deskundige en zelfstandig werkende klassiek
homeopaat.
Het beroep waarin je de ander ondersteunt zichzelf te helen met behulp van een homeopathisch
middel. Zodat zoveel mogelijk klachten - fysiek,
mentaal of emotioneel - kunnen genezen en je de
ander ten volle de mens kunt laten zijn die hij of
zij werkelijk van binnen is.
Ieder mens is uniek dus heeft een geneesmiddel
nodig dat precies bij hem past. Dat betekent dus
ook dat iedere homeopaat uniek is.
Zij, van de AvKH, leren jou je eigen uniciteit te
ontdekken en van daaruit je vak uit te oefenen.
Zoals een oud-student ooit mooi verwoordde: je
bent per slot van rekening je eigen gereedschap.

Waarom homeopathie studeren aan de
Academie voor Klassieke Homeopathie?
Hier vind je het antwoord:
www.youtube.com/AVKHomeopathie

EUCALYPTUS
* Zuiverend voor de luchtwegen, hoeststillend,
krampstillend.
* Concentratieverhogend, verfrissend, verhelderend, opwekkend.

Kom ook naar de Open Dagen
De AvKH heeft twee leslocaties: Amsterdam en
Zwolle. Het nieuwe studiejaar start in Zwolle op
16 september 2016 en in Amsterdam op 17 september 2016. Er zijn 23 lesdagen per jaar.
Om alvast te proeven aan onze opleiding ben je
welkom op de Open Dagen:
In Zwolle en Amsterdam op 3 september 2016.

LAVENDEL
* Zuiverend, huidherstellend (zonnebrand),
verlichtend, ontsmettend.
* Ontspannend, kalmerend, harmoniserend,
slaapbevorderend, stimuleert het denken.

Meer info
Uitgebreidere info over zowel homeopathie
als hoe de academie dat vormgeeft aan de
opleiding? Verdere info en aanmelding:
www.avkh.nl of www.hbohomeopathie.nl

Visie op ziekte en het gebruik van planten
Gelukkig, steeds meer mensen nemen de regie van
hun eigen gezondheid en welzijn in eigen hand.
Het kiezen van een passende, helende geneeswijze is natuurlijk altijd zeer persoonlijk; wat voor
de een geldt, is niet de oplossing voor de ander.
De natuur heeft een diversiteit aan oplossingen
en er wordt op internet van alles geschreven en
aangegeven waardoor we soms door de bomen
de planten niet meer zien.

de materie, de energie, de informatie, de bouw
en transportstoffen in zijn totaliteit zijn nog
aanwezig.
Voeding en kruiden in een verse vorm is niet altijd
toereikend en kan het soms handig zijn om in een
geconcentreerdere vorm de heilzame werking
van de plant tot je te nemen.

Vanuit oude culturen is er gelukkig veel bewaard
gebleven van hetgeen werd beschreven over de
‘echte’ geneeskrachtige en medicinale werking
van de natuur.
De geneeskunde van planten en kruiden is een
manier om het fysieke lichaam en onze geest
-oftewel onze emotionele beleving- te helpen
ondersteunen en is gebaseerd op de helende
werking van de plant, de wortel, de stengel of
het blad.

Essentiële oliën
Deze, ook wel etherische oliën genoemd, bevatten de wezenlijke kracht van de plant. Deze oliën
worden op geheel natuurlijke wijze door destillatie, persen of maceratie uit geneeskrachtige
planten gewonnen. Hiermee worden de levenskracht, de energie en de informatie vanuit de
plant omgezet in een geconcentreerde vorm.
       
voor de heling bij lichamelijke of psychische
klachten. Welk product je kiest, is afhankelijk
van je gezondheidswens. Essentiële oliën dienen
verdund te worden met een basisolie, voordat
het op de huid mag worden aangebracht. Deze
oliën kunnen ook via een geurbrander in de
lucht verneveld worden. Zo kun je veranderingen
aanbrengen in je energie. Pas het preventief toe
of bij klachten, of gewoon als je een lekker geurende omgeving wilt.

Binnen de plantengeneeskunde wordt ziekte
beschouwd als processen die plaats vinden in het
kader van onze persoonlijke trauma, geestelijke
of lichamelijk onbalans. Deze kunnen zich bij uiten
op fysiek, emotioneel, mentaal en/of spiritueel
niveau. Door het inzetten van deze hulpmiddelen, gericht op het verlichten van de symptomen
en de diepere onderliggende lagen, kan er een
bewustwording, heling en of genezing optreden
tot in de kern van het probleem.
Waarom werkt dit veel beter in het genezingsproces? Omdat de plant, de wortel, de steel,
het blad in zijn geheel wordt gebruikt, dus zowel

       
Graveolens. De Geranium ruikt heerlijk, bijna
zoals een roos. Bij uitwendig gebruik (verdund!)
geeft het een verzachtende werking bij huid-

problemen. Bij inwendig gebruik (verdund!) heeft
het zijn uitwerking op emotionele problemen: geranium draagt bij aan het verlichten van de geest,
het loslaten van spanning, negatieve emoties en
nare herinneringen. Het geeft ons een gevoel
van meer te kunnen accepteren en liefdevoller
naar ons zelf en anderen te kijken en te zijn. Als
we onszelf houden, dan kunnen we ons volledig
inzetten voor het houden van anderen.
Schroom niet om deze mooie middelen een
onderdeel van je leven te laten zijn.
Bron: Eveline Koomen Young Living Essentiele
Oliën, Chi Oliën, Volatile, Fytotherapie Bonusan

Meer weten?
Wilt u meer weten over plantengeneeskunde
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

Sonett

uniek

Ö K O L O G I S C H

wierook

U N I E K : De biologischdynamische fabricagemethode van Sonett is uniek :
in een oloïde worden goud,
wierook, mirre, laurier, olijfolie,
de as van rozen en maretak in
een lemniscaat gemengd. Alle
Sonett-producten worden met

deze ritmisch bewerkte toevoegingen verrijkt. Aan het water,
waarvan de oppervlaktespanning voor het wasproces altijd
moet worden opgeheven,
wordt op deze manier een bewegingsimpuls toegevoegd die
het leven bevordert. Bovendien

JOIN THE WORLD
WORLD OF

laurier

mirre

goud

K O N S E Q U E N T

rozenas

olijfolie

loopt al het proceswater door
een wervelketen van twaalf
eivormige glazen waar het in
vrij stromende, prachtig gevormde wervelingen rondgedraaid wordt. Alle Sonett producten zijn 100 % biologisch
afbreekbaar. In tegenstelling

maretak

tot veel andere was- en reinigingsmiddelen zijn ze vrij
van petrochemische tensiden en enzymen. Sonett
producten bevatten geen
geur-, kleur- en conserveringsstoffen. Alle oliesoorten
zijn voor 100 % afkomstig uit

gecontroleerd biologische of
biologisch-dynamische teelt.
Alle Sonett producten worden
uiteraard zonder gentechniek,
zonder nanotechnologie en
zonder dierexperimenten gemaakt. Meer informatie op:
www.sonett.eu
www.sonett.eu
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Duurzaam, zacht én toch sterk toiletpapier - test het zelf!

In De Groene Stoel:
My Satino Black

De Gr
Groene
oene Stoel

 
  
 










 



 
 
 
 

duurzaamheid.

De rol voorbij. Gevouwen toiletpapier is dé innovatie
van nu! Wij gingen er eens goed voor zitten, samen
met Bas Gehlen, directeur Va
an Houtum
H
BV
V.
Wat kunt u De Beter
eW
ereld-lezers vertellen
vertellen
Wat
Betere
Wereld-lezers
over My Sat
ino Black?
Satino
Satino Black is een merk van papierproducent Van
Houtum uit Swalmen, gemeente Roermond. Tot
o
nu toe was het duurzame merk vrijwel alleen te
koop in de zakenmarkt. Met het online platform
My Satino Black (www.mysatinoblack.com)
hebben consumenten de mogelijkheid om ook
thuis gebruik te maken van het Cradle-to-Cradle
merk Satino Black.
Op de website My Satino Black vind je een
matzwarte houder met designuitstraling, die wij de
BriQ noemen. Deze houder vul je met het Satino
Black toiletpapierr. Geen rollen, maar losse vellen
die recycled en ook nog eens Cradle-to-Cradle
  


rend in gebruik.

Te
eks Erwin Polderman
ekst:

van ons als extra service een reminder wanneer
het tijd wordt om nieuw papier te bestellen. Zo zit
je nooit zonder!
Circulaire economie belooft veel milieuwinst
milieuwinst én
Circulaire
enorme werkgelegenheid. Welke
Welke relatie
relatie heeft
enorme
Satino Black met deze term?
term? Wat
Wat is het verschil
Satino
le-to-Cradle?
met Crad
Cradle-to-Cradle?
Wij signaleren dat de bronnen van onze aarde
uitgeput raken en zien de oplossing in het sluiten
van lokale
ale kringlopen (circ
(circulaire economie) met
gezonde materialen (Cradle-to-Cradle). Die oplossing verbindt het bedrijf met al zijn medewerkers

Foto links: Bas Gehlen
Foto linksonder: dispenser My Satino Black
Foto rechtsonder: Urimat, met display

Satino Black draagt als enige ter wereld
wereld de
Satino
keurmerken
keurmerken FSC-r
FSC-recycled,
ecycled, Eur
Europees
opees Ecolabel én
Cradle-to-Cradle.
Cradle-to-Cradle. Wat
Wat betekent dat
dat?
?
Satino Black is uniek omdat het vooroploopt in
duurzaamheid. Wij zorgen voor een duurzame en
relaxte toiletbeleving bij jou thuis. Door ’s werelds
milieuvriendelijkste toiletpapier en dispensers te
gebruiken, lever je heel makkelijk een positieve
bijdrage aan een duurzame toekomst.
De dispenser is gemaakt van gerecyclede kunststof en draagt ook het Cradle-to-Cradle-keurmerk.
Het toiletpapier wordt in Nederland volledig
CO2-neutraal geproduceerd van lokaal opgehaald
oud papierr. Voor de productie van het toiletpapier
is veel energie, en met name hete lucht nodig.
Voor Satino Black wordt alleen gebruik gemaakt
van energie uit hernieuwbare bronnen, dus groene
elektriciteit en groen gas.
Satino
Hoe kan Sat
ino Black mij als consument helpen
participeren
betere
wereld?
e wer
eld?
om te part
iciperen in een beter
Op dit moment wordt nog steeds veel toiletpapier
van verse houtvezel gemaakt. Dat vinden wij een
slechte zaak. Satino Black pakt het anders aan:
onze producten worden gemaakt van 100% oud
papierr. Wij bieden in feite een compleet recycling
concept: van jouw lokaal ingezamelde oud papier
maken wij Satino Black toiletpapier
etpapierr. Thuis hang
je de Satino Black BriQ houder op. Mocht je ooit
afscheid nemen van Satino Black, dan zamelen
we deze houders weer in, zodat deze gerecycled
worden tot nieuwe dispensers. Zo draag je bij aan
het totale kringloop- en recyclingproces!
Waarom
Waarom zou ik als gebruiker willen
willen overstappen
van een rol
rol toiletpapier op gevouwen toiletSatino
papier van Sat
ino Black?
Satino Black is het toiletpapier van de toekomst!
Naast de hierboven beschreven milieuvriendelijke
manier van produceren, heeft het gebruik van
losse vellen een besparend
d effffect en is Satino
Black ook gewoon ontzettend hip op je toilet of
badkamerr. Je bestelt het papier
p
makkelijk en snel
online, het wordt gratis thuisbezorgd en je krijgt

Novosan uit Helsinki die is gespecialiseerd in het
inrichten van milieuvriendelijke sanitaire ruimtes.
Met hele mooie designproducten doen ze er alles
aan om van het toilet een visitekaartje te maken.
Ze zijn heel erg gecharmeerd van Satino Black dat
qua uitstraling – hip, trendy en gedurfd - perfect
bij hun past.

in de omgeving met een positief effect voor mens,
milieu en winst.
bijvoor-Hoe kijkt u tegen samenwerkingen met bijvoor
toeleveran-beeld gemeenten, verwerkers en toeleveran
Van
leading
ciers aan?
an? Is V
an
a Houtum lead
ing by example,
harder
of ziet u dat u veel har
der gaat dan andere
andere
partijen
part
ijen willen
willen of kunnen?
Circculaire economie staat of valt met samenwerking in de keten en wij zijn dankbaar en trots dat
het ons lukt om steeds partijen te vinden met wie
we kunnen ontwikkelen en samenwerken voor de
lange termijn.
Is er contact met eindgebruikers (consumenten,
horeca/openbare
klanten van hor
eca/openbare voorzieningen) en
feedback?
zo ja, hoe gebruikt u hun feed
back?
My Satino Black is een nieuwe start-up, en we zijn
razend benieuwd naar de feedback van onze ge-

bruikers. We juichen terugkoppeling dan ook toe,
en dat kan via onze Facebookcebook- of Twitter
w r-pagina.
Ook staat er een e-mailadres op de website en
zijn wij tijdens kantooruren altijd bereikbaar voor
persoonlijk contact!

Toen
o wij eerder dit jaar de Satino Black Qlash
commercial lanceerden, waren ze meteen enthousiast. De marketingdirecteur van Novosan vertelde
mij dat ze blij verrast waren met de Satino Black
geurlijnen, en ze dachten dat het leuk zou zijn om
de Satino Black geurrccommercial op hun Urimats
met display te laten zien. Inmiddels hebben al veel
Finnen
nen de commer
commerccial in publieke toiletruimtes
toile
gezien. Geweldig, toch?!
www
www.mysatinoblack.com
.mysatinoblack.com

Kun je het toiletpapier ook eerst testen?
Dat kan! Gekscherend wordt gerecycled toiletpapier wel eens vergeleken
en met schuurpapierr. Dat
zetten we graag recht. Vraag een samplebox aan
op www.mysatinoblack.com zodat je het zelf kunt
testen!
Tot
T
o
ot slot een persoonlijke
persoonlijke vraag: welk
welk toilet is u
het meest bijgebleven?
De toiletruimtes met de Urimat in Finland. De
Urimat is een watervrij urinoir met bovenop een
display waarop advertenties en commercials worrden vertoond. Het is een concept van onze klant

Mail & Win
Maak kans op 1 van de 10 BriQ starterspakketten
met het gevouwen My Satino Black toiletpapier!
Doe ook mee, en e-mail je gegevens naar
satino@debeterewereld.nl *
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3 redenen waarom ook jij binnen 3 jaar
zonnepanelen hebt
1. Jouw mindset zal veranderen

2. Elektrisch rijden steeds toegankelijker

Nederland scoort op ecologisch vlak te laag om mee
te kunnen met de duurzame koplopers. In
Denemarken, Duitsland of Spanje heeft de overheid
vormen van hernieuwbare energie zoals zonnestroom
meer gesteund dan in ons land. Dit is een politieke
keuze. Het stimuleren van deze vormen van hernieuwbare energie kost geld en in Nederland had de
politiek dat er niet altijd voor over.
Waar de groei van duurzame energie tussen 2012 en
2013 gemiddeld zo’n 3% per jaar bedroeg, was dit
tussen 2013 en 2014 zo'n 15%. Nu de groei er eindelijk is, moeten we die als land ook voortzetten. In
verband met het Energieakkoord (met doelstellingen
voor 2020) zien we die doelstellingen ongetwijfeld
terug in komende verkiezingsprogramma’s en in een
uiteindelijk regeerakkoord. Straks kun je je niet meer
voorstellen dat we zo lang olie, kolen en gas
opstookten om energie te maken – en over honderden kilometers vervoerden – terwijl de energie al
die tijd gratis op je dak viel.

De verkoop van volledig elektrische auto’s zal dit jaar
verdubbelen door de veranderingen in de bijtelling
voor auto’s. Dit voorspelde informatiebureau
Aumarcon vorig jaar. Afgelopen jaar werden er ongeveer 3.000 nieuwe volledig elektrische auto’s geregistreerd, voornamelijk Model S van Tesla. Tesla kreeg
begin april dit jaar ruim 325.000 orders binnen voor
zijn nieuwe, nog te bouwen, elektrische auto. In 2014
waren er 156 duizend hybride auto’s in Nederland,
een verviervoudiging ten opzichte van vijf jaar geleden. Gezamenlijk rijden die hybrides 2,5 miljard kilometer.
Als je je elektrische auto oplaadt via het stopcontact,
dan rijd je in principe nog steeds op een vervuilende
en dure kolencentrale. Een gekke gedachte, toch? Je
kunt dan ook veel besparen – zowel op milieu als je
portemonnee – als je de auto oplaadt met je eigen
zonne-energie. De aanschaf van een zakelijke elektrische auto wordt overigens ook financieel aantrekkelijk door de fiscale aftrekmogelijkheden en de lage
bijtelling. Extra aantrekkelijk dus!

3. Smart Home groeit
De jaaromzet in de Europese Unie van slimme gebouwen, auto’s en domotica stijgt richting het jaar 2020
naar meer dan 10 miljard euro. Smart home applicaties en domotica zijn al lang niet meer het speeltje
van yuppies en gadgetfreaks. Iedereen krijgt er mee
te maken en in menig gezin of kantoor staat de
domotica al vrijwel ongemerkt. Het aantal smart-tv’s,
slimme lampen, koelkasten, ovens, sanitair en robotstofzuigers stijgt. En ook jij krijgt er ongetwijfeld mee

Zo werkt het, en zó bespaar je!

Wassen zonder Waste
Betalen per wasbeurt en níet voor het bezit van
je wasmachine of droger - het is zoveel voordelig
voor je portemonnee en het milieu. En ja, ook als
je nog een goedwerkende machine hebt, is dat
mogelijk. Hoe zit dat?
Tekst: Erwin Polderman

Marcel Peters en Wouter Buijze zijn de oprichters van
Bundles, en samen actief in het zogenaamde circulair
wassen en drogen. Ik vroeg Marcel het schone hemd
van het lijf (het interview is te lezen op www.debeterewereld.nl) over het hoe en waarom.
"Als we wereldwijd zo doorgaan is, wordt de wereld
één grote afvalberg. Daar wil Bundles iets aan doen.
Als je apparaten niet bezit maar gebruikt, dan blijft
Bundles eigenaar van de apparaten en zorgen we
dat materialen niet worden verspild omdat de apparaten na gebruik een nieuw leven krijgen" vertelt
Marcel.
Grote voordeel: als gebruiker worden je kleren worden mooi schoon zonder dat de wereld daar viezer

te maken. Een slim zonne-energiesysteem is een logische stap om de rest van je Smart Home van energie
te voorzien. Ook jij kunt straks zelf intelligent je temperatuur, ventilatie, lichtval en verlichting regelen. Zo
kun je je energiegebruik beter afstemmen op de
momenten dat je gratis zonne-stroom opwekt.
Bronnen:

Autarco, CBS, RDW, MVO Nederland, Aumarcon
Dit stuk is mede tot stand gekomen door Autarco, het eerste merk complete zonne-energiesystemen. Autarco biedt
Europese kwaliteit, een kWh-garantie en een ingebouwd
Smart Home platform. Kijk op www.autarco.com voor meer
informatie en dealers in jouw buurt.

Trobla - de akoestische
versterker voor je smartphone

van wordt. Bundles zorgt ervoor dat je met minder
energie en wasmiddel ene schonere was draait.
Bovendien zorgen zij ervoor dat de kwaliteitsapparaten van Miele voor iedereen toegankelijk zijn.
Crowdfunding
De samenwerking met Miele staat stevig, en om het
proces van 'wassen zonder waste' te versnellen, is
Bundles een crowdfundingactie gestart – óók zeer
interessant als je nog een goedwerkende machine
hebt! Meer info, ook over de beloningen op:
http://bit.ly/Wasbundles

Doe je mee met Bundles? Top! Je kunt ook
nog kans maken op 1 jaar gratis wassen
met Seepje: e-mail je gegevens dan naar
seepje@debeterewereld.nl

Maak kennis met de Trobla: de stijlvolle houten
versterker die speciaal is ontworpen om het
geluid uit je smartphone optimaal te versterken.
Handgemaakt. Voor oorstrelende audio. Of je nu
muziek wilt luisteren, een conference call hebt,
of ’s ochtends gewekt moet worden: de Trobla is
een lust voor het oog en voor het oor.
Verkrijgbaar in Walnut- en Maplehout.
Trobla is Sloveens voor hoorn. Deze naam doet niet
alleen recht aan het unieke ontwerp, maar is ook een
speelse verwijzing naar waar we deze akoestische versterkers maken: Slovenië. Van gecertificeerd hout.
Volledig recyclebaar. En werkzaam zonder stroom. Zo
kun je overal genieten van heldere klanken. Stijlvol,
duurzaam en verantwoord. Wanneer je maar wilt.
Succesvolle Kickstartercampagne
Door een succesvolle Kickstarter campagne hebben
we al duizend Trobla’s mogen maken. Een arbeidsintensief karwei, want kwaliteit vergt aandacht en vakmanschap. Zo is elke Trobla zorgvuldig opgebouwd
uit vijf houtlagen, en bewerken we deze met de

hand na. Jouw Trobla is dus altijd een strak ontworpen, uniek exemplaar.
Uniek, elegant en duurzaam
De Trobla brengt sfeer. Waar je ook bent. Want door
het fijne formaatje kun je de Trobla overal mee naartoe nemen. Hij mag dan wel klein zijn, door het
hoogwaardige materiaal en speciale design vult deze
houten versterker elke ruimte met een helder, warm
geluid. En dat alles geheel verantwoord, omdat de
Trobla – in tegenstelling tot veel elektronica – het
milieu spaart.

Special voor onze lezers verloten wij een
twee We verloten 2 Trobla versterkers.
Dus mail je gegevens naar
trobla@debeterewereld.nl en maak kans!
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Passie voor wind

Pam, je haar danst!

Deel je passie & win

  

eert de wind jou? Fotograinspireert
Hoe inspir

oegegeven, het ging
To
gin destijds om een tv-reclame voor shampoo, maar de uit-

feer,
r, schilder of musiceer een wind
w
wind-feer

spraak werd in Nederland vooral opgepakt in relatie tot wind. En daar hebben

kunstwerk en deel het voor 30 juni
2016 op Instagram met

wij Nederlanders wat
at mee, met wind. Van
a bellenblazende kinderen, de wind in

#passievoorwind. Je maakt dan kans

de wolken op doeken van beroemde kunstschilders, tot en met grootschalige





 



t.w
.v. 1.949 euro.
euro.
t.w.v.

windmolenparken - de wind blijft ons intrigeren.
keuzes en maatregelen. Leading by example,
zoals dat zo fraai heet. Het werkt echt.
Voorop
V
oorop in wind
o
Over leading by example gesproken: energiebedrijf
Nuon bouwde al 35 (!) jaar geleden de eerste windmolens, in Camperduin.. De twee turbines leverrden
d
destijds stroom voor 50
0 huishoudens. Te
egenwoorrdig zorgt het energiebedrijf ervoor dat Nederlanders op allerlei manieren gebruik kunnen maken
van duurzame energie. De windmolens die Nuon
nu bouwt, genereren overigens zo’n 136 keer
méér vermogen dan die windturbines destijds.
De innovatiekracht van Nuon was ook op een
ander vlak te zien: het was ook de eerste met het
plaatsen van windmolens
ns in waterr. Dat gebeurde
er. Later verrees het eerste
er.
in 1994 in het IJsselmeer
windpark op zee, voor de kust van Egmond aan
Zee. Dat park levert nu gr
gro
oene strroom voor zo’n
100.000 huishoudens. Nuon loopt voorro
op qua
investeringen in duurzame energie, maar daar
houdt het natuurlijk niet mee op: er zijn veel
onderzoeken uitgevoerrd naar de gevolgen van

Wind inspireert ook. Muzikanten Sophie en Démira
delen hun passie voor muziek én windenergie.
Voor Sophie betekent het ruimte en vrijheid, waarrbij ze haar gevoel van de seizoenen vertaalt in
haar muziek. “Wij moeten bedachtzaam omgaan
met de energieën die de aarrde
d ons geeft” vertelt
Sophie. Samen maken zij nu muziek middels en
door de wind, dat zij onlangs te midden van een
windmolenpark aan liefhebbers lieten horen.
“Het is eigenlijk heel logisch om de kracht en de
schoonheid van wind om te zetten in zoiets als een
symfonie” vult Démira aan. [Bekijk hun video op
ht
http://bit.ly/PassieVoorWind
tp://bit.ly/PassieVoorWind]
energie
Wind mee voor duurzame ener
gie
Als we het toch over windenergie hebben, dan
blijkt er soms wat turbulentie te zijn. Alsof al die
kolen- en kerncentrales uit voorgaande decennia
geen “landschapsvervuiling” zouden zijn... Het
lijkt ons slechts een kwestie van even wennen. Een
mens heeft immers vaak moeite met verandering,
maar de nood om te verduurzamen is hoog. Gelukkig is er vaak heel wat te doen aan eventuele
an eerd
klachten, en zijn nadelen van
eerdere modellen
en technologie alweer verholpen door innovatie
en voortschrijdend inzicht.

Nederlandse gebruiker voelt dat ook in zijn of
haar portemonnee.
Wat
W
a
at ku
kunnen we zél
zélff doen?
Vo
oorrd
dat we kijken naar de grote energiebedrijven
of naar wetgeving, wat kunnen we zelf doen?
Waar we met elkaar écht goed op moeten letten,
is ons verbruik. Het meest duurzaam is toch die
energie die je níet verbruikt. Denk bijvoorbeeld
atie: je kunt een goed geïsoleerrde
d woning
aan isolatie:
met minder energie verwarmen, en op persoonlijk vlak draag je gewoon een extra laagje in de
vorm van een truitje bijvoorbeeld, zodat je de
thermostaat wat lager kunt zetten. Ook bespaar
je tot wel 80% per jaar op je energiekosten als je
LED-verlichting gebruikt.
En maak ook eens een rondje langs alle apparaten in huis: het verborgen verbruik van apparaten
die aanstaan terwijl je ze niet gebruikt, kost je
geld. Let
et ook op verrouder
o
de drogers, vaatwassers
en dergelijke: ongemerkt verbruik je meerr strro
oom
dan je denkt...
Ook wat korter douchen (ken je de Douchecoach
al?) helpt je al op weg naar een lager energieverbruik en dus een lagere energienota. Kleine
moeite, grroot
o effffect.

Hoe weet een windmolen waar de wind is?
In de kop van een wind
turbine zit een computer,
computer
die ervoor zorgt
zorgt
windturbine
omputerr, die
dat de wieken automat
isch in de goede richting
richting komen te staan.
automatisch
[Meer feiten? Kijk op ht
tp://bit.ly/Feiten-Fabels]
http://bit.ly/Feiten-Fabels]
Inmiddels zijn er allerlei initiatieven om het voor
 
laten waaien - van kleinschalige initiatieven tot
grro
ote projecten, van het zogenaamde wind-delen
en mede-eigenaarschap van een windmolen, tot
en met de veranderende wetgeving. Nog even,
     

En voor de energie die je wel gebruikt, kijk je
natuurlijk
jk naar een leverancier die strroom
o
levert
die hier in Nederland is opgewekt. Omdat je
dan de ontwikkeling van duurzame energie écht
ondersteunt.
Tot
o slot, probeer elkaar te inspireren met je

het windpark op de natuur en het zee-leven. Zo
weten de onderzoekers bijvoorbeeld nu ook, dat
een kolonie beschermde vleermuizen het park
zijn gaan gebruiken als schuilplaats.
Het ontwikkelen van windparken gebeurt ook
steeds vaker op initiatief van anderen. Daar werkt
Nuon graag aan mee. Dat gebeurt ook steeds
vaker op initiatief van anderen. Het initiatief voor
het Prinses Alexia Windpark kwam rechtstreeks van
de boeren aldaarr. Mooi, als diverse partijen met
ogenschijnlijk verschillende belangen, zich vinden
in een gezamenlijke oplossing als een dergelijk
windpark. Juist door samenwerking maak je meer
en/of gro
otere stappen voor een betere wereld.
Steeds duurzamer
duurzamer,
r, voor
voo jou als gebruiker
Die stappen maken energiebedrijven ook echt
wel. Meer windenergie, stadswarmte en zonneenergie, Nuon zorgt mede voor meer duurzame
energie in Nederland. Voor jou, en je eventuele
krroost. Dat doet het ener
en giebedrijf overigens
graag in overleg met haar klanten en potentiële
gebruikers.
En natuurlijk, verschillende partijen stellen regelmatig (kritische) vragen. Daar wordt serieus naar
geluisterd.

Foto’s: Nuon
Te
ekst: Erwin Polderman

[Op persoonlijker vlak: lees hier bijvoorbeeld ‘s
de “7 slimme vragen” van Jools van Benthem
(9jr), die een spreekbeurt over windenergie wilde
houden: ht
http://bit.ly/SlimmeVragen
tp://bit.ly/SlimmeVragen]
“Hoe zien jullie de toekomst van duurzame
zame enerrgie in Nederland?” was één van onze vragen aan
Martijn Hagens, COO bij Nuon. Zijn antwoor
ntwoorrd is
helder: “Een duurzame maatschappij moet ieders
stip op de horizon zijn. Daarvoor moet er veel
meer duurzame energie worden opgewekt en
daarom steunen we het klimaatakkoord
d van harte.
Duurzame energie zal word
den opgewe
opgewekt door
energiebedrijven, maar ook door consumenten
zelf, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Mensen
krijgen steeds meer mogelijkheden om hun eigen
  
les zorgen daarnaast voor een stabiele levering
van energie, op de momenten dat de wind en de
e
wil niemand
nie
zon het laten afweten. Tenslotte
zonder stroom komen te zitten.
En voor de toekomst: als we groene strro
oom ook
kunnen opslaan, hebben we geen fossiele brandstoffffen meer nodig. Daarom werken we samen
met de TU Delft aan de omvorming van onze
Magnumcentrale tot superbatterij.”
35 Jaar windenergie in Nederland, samengevat in
één beeld: http://bit.ly/WindenergieInBeeld
http://bit.ly/WindenergieInBeeld
Meer info: ht
http://bit.ly/VooropInWind
tp://bit.ly/VooropInWind
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Een schoon geweten, met deze
natuurlijke uitblinker
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een beter
betere
wereld?
e wer
eld?
Groenland bant vuil en viezigheid de wereld uit
en laat de natuur hierbij ongeschonden. Het
gebruikt hiervoor de natuurlijke kracht van biologisch afbreekbare schoonmaakazijn verpakt in
gerecycled materiaal.
Groenland gelooft dat een schone omgeving
een vitale omgeving is, maar we realiseren ons
ook dat schoonmaken vaker meer een kwestie
van moeten dan willen is.
Op onze website +
+++
++ )((!(#")
)((!(#") )$
)$ vind
je daarom handige schoonmaaktips en weetjes
die het schoonmaken zo gemakkelijk mogelijk
maken.
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Groenland is een prro
oduct m
met een natuurlijke
oorsprong zonder toegevoegde niet-natuurlijke
ingrediënten. We werken zoveel mogelijk met
natuurlijke gro
ondstoffffen die een biologische basis
hebben en daarmee bijdragen aan een gezond
binnenhuisklimaat.
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recycled
dat?
?
recycled materiaal. Hoe zit dat
De verpakking voor Groenland Natuurlijk schoonmaakazijn produceren wij zelf. Hierbij werken wij
zoveel mogelijk met gerecycled materiaal dat zelf
      
bestaat bijvoorbeeld uit gerecycled PET
T--materiaal
-m
en ook het etiket is recyclebaarr, zodat het bij het
afval niet apart van elkaar gescheiden hoeft te
worden.
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Heel belangrijk, onze veranderende samenleving
vraagt om nieuwe, duurzamere pro
oducten
oducten. Dit
vereist van prroducenten een continue aandacht
aan
voor innovatieve, duurzamere oplossingen.
Samenwerking is hierbij essentieel, zowel binnen
het bedrijf als extern met bijvoorbeeld klanten en
oot je als
leveranciers. Door samenwerking vergro
bedrijf je
j innovatiekracht.
i
ti k ht Gr
Groenland
l d zoekt
kt actief
naar samenwerking in de keten, bijvoorbeeld bij
     
Je ziet dat door samenwerking in de keten je als
bedrijf een grotere impact kunt realiseren.
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Nieuwe betaalbare producten met hetzelfde
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duurzaamheid.
Patricia Surendonk, CEO Burrg Groep

duurzame karakter als Gro
Groenland Natuurlijk
Schoonmaakazijn. Wij vinden het belangrijk dat
de consument niet alleen duurzame schoonmaakoplossingen aangeboden krijgt, maar dat deze
bovendien betaalbaar zijn. Op korte termijn introduceren wij een Groenland wasmachinereiniger
en Groenland To
oiletreiniger
nigerr. Deze producten zijn
net als de Natuurlijk Schoonmaakazijn een duurzamere variant dan veel van de huidige chemische
reinigingsproducten op de markt.

Te
eks Erwin Polderman
ekst:
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Schoonmaakazijn is zoals gezegd een veelzijdig
pro
od
oduct dat voor allerlei doeleinden te gebruiken
is, zoals het ontkalken van voorwerpen. Een tip
voor ontkalken van de douchekop: laat de kop
weken in een kom met heet water en een scheut
Groenland Natuurlijk Schoonmaakazijn. Of reinig
de glazen douchewand met Groenland Natuurlijk
Schoonmaakazijn tegen kalkafzetting. Daarna
naspoelen met water en weg is de kalk!
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Surfana Surftrips
Surfen stond al langer op mijn verlanglijstje dus toen ik door Surfana uitgenodigd werd om
dit te leren, hoefde ik niet lang na te denken. Op het vliegveld van Bordeaux werd ik
opgepikt door een heel relaxte verschijning genaamd “Bio Bert”. Hij bleek de kok te zijn
die vandaag ook de chauffeursrol vervulde. We reden in een uurtje naar Moliets, een kustplaatsje aan de Atlantische Oceaan waar de golven fantastisch zijn.

De villa staat op slechts 10 minuten
afstand lopen van het strand waar je ideaal kan surfen. ‘s Ochtends ga je met een
instructeur, meestal Jouke, een enthousiaste alleskunner, het water in voor een les
of coachingsessie en de rest van de dag
kan je doen wat je wilt. Lekker relaxen bij
het zwembad van de villa, de prachtige
omgeving verkennen of natuurlijk nog
meer surfen! We hadden een eigen kok,
die je de hele dag verwent met (h)eerlijk
eten. En koken kan hij!
De zuid-westkust van Frankrijk staat

bekend om haar geweldige golven. Zeker
in het voor- en najaar is het heerlijk surfen. Het water is op goede temperatuur,
er zijn weinig toeristen en de surf is super
goed! Het strand ligt op loopafstand van
de villa, dus je kan goed wennen aan de
golven omdat je eigenlijk altijd op dezelfde spot surft. De surftrip naar Frankrijk is
aan te raden voor alle niveaus.
De dagen worden afgesloten met een
gezellig diner met heerlijke Franse wijnen
en er wordt uitgebreid nagetafeld. De
wijnproeverij met Jouke ‘als begeleider

met Franse slag’ was hilarisch en deed
iedereen ontdooien . Wat een goed glas
wijn al kan doen… Tijdens de week wordt
er van alles georganiseerd. De dagtrip
naar San Sebastian (Spanje), waar we verschillende tapastentjes bezochten, en de

outlet in Hossegor zijn erg vermakelijk.
Kortom, een week waarin je je surfskills
kan verbeteren, je lekker buiten in de

natuur bent en waar je kan genieten van
al het moois wat we met elkaar ervaren
tijdens deze heerlijke surfvakantie!
Omdat we de groep graag klein en gezellig willen houden, is er ruimte voor 8 gasten per week. Je hoeft niet perse te kunnen surfen; er is les voor beginners die
nog nooit gesurft hebben, gevorderden
en alles ertussenin. Een surftrip is zeer
geschikt voor mensen die alleen willen
komen.
Naast Frankrijk worden er ook in Spanje
en Portugal surftrips georganiseerd.
Sportief bezig zijn, lekker eten (bedankt
Bio Bert ) en prima sfeer (bedankt Jouke
, Nette en eigenaresse Carine), dat is wat
je kunt verwachten bij Surfana Surftrips.
En dat tegen een heel schappelijke prijs.
Met deze super crew kom je niks te kort!
Meer info via www.surfanasurftrips.nl
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Eindeloos genieten in Laag Holland
Laag Holland; het schilderachtige beeld wat veel buitenlanders
van Nederland hebben, bestaat echt! Op slechts een steenworp
afstand van Amsterdam zijn mooie en gevarieerde recreatiegebieden te vinden. In een groene omgeving - vaak dichterbij dan
je denkt – vind je volop mogelijkheden voor een middagje of
dagje uit. Leuk voor de zomervakantie!
Of je nou op zoek bent naar het oerHollands landschap, trek hebt in een verse
hap of het roemruchte verleden wilt ontdekken waarin land en water streden om
voorrang: in Laag Holland vind je het! Fiets
of wandel door het groene en waterrijke
Waterland of vaar er in een fluisterbootje
doorheen. Hoor vogels fluiten en bijen
zoemen. Op adem kom je bij een van de
vele theetuinen. Geniet van pittoreske vissersdorpjes als Marken en Monnickendam.
Of ben je op zoek naar zwemplekken met
lig- en speelweiden? Dan ben je bij recreatiegebied Het Twiske of recreatiegebied
Alkmaarder- en Uitgeestermeer aan het
juiste adres. Maar ook paardrijden, golfen,
picknicken, zeilen of kanovaren behoren
tot de mogelijkheden.
Wandelen, fietsen, varen
Of het nu gaat om wandelen, fietsen of
varen. In Laag Holland kan elke recreant
aan de hand van bordjes en informatiepanelen op en top genieten van aantrekkelijke routes door Laag Holland.
Over de vaarroutes
Er is maar liefst 310 kilometer route te
bevaren in dit gebied tussen Alkmaar en
Hoorn en Zaandam en Amsterdam

Noord. Via www.sloepennetwerk.nl of
met behulp van een app kan een route
op maat (duur en afstand) worden
samengesteld, die waar nodig op elk
moment kan worden bijgesteld. Eenmaal
in het water hoef je niets anders te doen
dan knooppunten te volgen. Op de app
zie je ook waar je kunt koffie drinken,
eten en slapen en waar je boten kunt
huren, kunt aanmeren en tanken. Van alle
gemakken voorzien dus!
Over de wandelroutes
In Laag Holland zijn diverse gemarkeerde
wandelroutes. Deze zijn tussen de 5 en 16
kilometer lang. De routes lopen over
grasdijken, stille landweggetjes en dwars
door weilanden. Je kunt ook een aantal
routes met elkaar verbinden en je eigen
wandellengte bepalen. Kijk voor ideeën
op www.wandelnetwerknoordholland.nl
Over de fietsroutes
Door middel van het fietsknooppuntensysteem kun je makkelijk een fietsroute
uitstippelen. Een unieke fietsroute is die
van Broek in Waterland, Monnickendam,
over de dijk naar Marken, met de boot
naar Volendam en dan weer terug naar
Broek in Waterland.

GRATIS NEDERLANDSE GEVELSTENENWANDELING IN MONNICKENDAM
Ontdek het mooie Monnickendam door een
wandeling te maken door het oude centrum.
De wandeling duurt circa een uur.
Kom naar informatiepunt Waterland (Zuideinde 2
in Monnickendam) en laat deze advertentie zien.
www.laagholland.com

Meer informatie ?
Kijk voor meer informatie en een volledig
overzicht van alles wat er te doen is op
www.laagholland.com of volg Bureau
Toerisme Laag Holland en de recreatiegebieden op Facebook en Twitter.
Ontdek de recreatiegebieden: op
www.recreatienoordholland.nl vind je
volop mogelijkheden voor een leuk, ontspannend of juist actief dagje uit.

E-mail jouw naam en adresgegevens naar
laagholland@debeterewereld.nl en maak kans op een Laag Holland
vaararrangement voor twee personen. Wat houdt het vaararrangement in?
Een middag fluisterboot varen door het schitterende recreatiegebied
Waterland, rondom het idyllische dorpje Broek in Waterland, inclusief een
picknickmand om onderweg gezellig een hapje te eten en te drinken.
Meer informatie: www.fluisterbootvaren.nl

Zon, zee, strand én..,
die vakantiewas!
Zon, zee, strand, de vakantie klopt weer bijna aan je deur! Heerlijk
hè. Of toch wat mixed feelings? Want voor kinderen betekent dit
natuurlijk veel buitenspelen en dus vies worden. En thuis komen met
een berg was is natuurlijk niet echt een leuk vooruitzicht, dus hoe
krijg je die vakantiewas snel en heerlijk schoon? Wij helpen je...
Geen wasmachine in de buurt? Geen nood. Volg
de volgende stappen, en iedereen loopt er weer
schoon en fris bij!
1. Materiaal verzamelen
Kies een -bij voorkeur grote- emmer, wat wasmiddel en een grote plastic zak of vuilniszak.
2. Zak vullen
Plaats de plastic zak in de emmer en vul deze
met -bij voorkeur lauw- water. Doe voldoende
wasmiddel of zeep bij het water.
3. Was erbij
Doe dan het wasgoed erbij en sluit de zak met
een knoop of touw. Zorg in ieder geval dat de
zak goed gesloten is.
4. Vakantie vieren
Laat de afgesloten zak gewoon een uur of twee
staan, en doe verder wat je leuk vindt... Is het
zonnig buiten? Zet de zak dan in het zonnetje
voor een beter effect.
5. Spoelen
Spoel het wasgoed uit zodat al het wasmiddel of

de zeepresten zijn verdwenen.
6. Drogen
Hang nu je kleding over een waslijn, aan droogrek of desnoods de tak van een boom. Als het
maar droog wordt. En dan, echt waar, klaar is
kees! Eenvoudig, mét resultaat; een kind kan de
was doen - om dat grapje maar ‘s te maken.
Maar welk wasmiddel dan?
Om die vakantiewas goed schoon te krijgen kun
je net zo gemakkelijk een ecologisch verantwoord wasmiddel gebruiken. Want die wassen
minstens zo goed schoon als een traditioneel
wasmiddel. Helemaal als je gebruik maakt van
wasmiddelen met het Europees Ecolabel, dat
‘groene blaadje’. Producten die dit keurmerk
mogen dragen, zijn geproduceerd met een lagere milieubelasting van grondstoffen, energie,
water, schadelijke stoffen, afval en verpakkingen,
waarbij een hoge kwaliteit geëist wordt.
Het Europees Ecolabel biedt jou dus een verantwoord milieuvriendelijk product mét kwaliteitsgarantie. En daardoor wordt jouw (vakantie)was
net zo goed schoon, en je houdt er nog een
beter gevoel aan over.

Goed in je vel
Onder andere de wasmiddelen van Klok zijn ge! !   !  
ens is Klok sinds eind april jl. een campagne
      
assortiment wordt getoond: niet alleen ecologisch
verantwoord, ook nog eens zeer huidvriendelijk!.
Er zijn namelijk geen parfums en kleurstoffen
toegevoegd aan de ingrediënten en de producten zijn getest door het Huidfonds en gecerti!         
      
prijzen! Kijk maar ‘s op de site van Klok.
Overigens zijn de producten verkrijgbaar bij de
meeste supermarkten en de natuur- en reformwinkel.
Meer info:
www.klokeco.nl
www.europeesecolabel.nl
www.smk.nl colabel

 
Tijdens de 3 opnames van het SBS6programma Feiten & Fabels (lokatie:
kantoor Klok), werden de volgende 3
stellingen onderzocht:
• ‘Was- en reinigingsmiddelen zijn niet
altijd huidvriendelijk.’
• ‘Ecologische wasmiddelen wassen
minder goed schoon.’
• ‘Waspoeder is beter voor je wasmachine dan vloeibaar wasmiddel.’
Tijdens de 3 tv-uitzendingen wordt de
uitkomst bekend gemaakt. Bekijk ze
(24 april, 8 en 22 mei) hier terug:
www.sbs6.nl/programmas/feiten-en-

Tekst: Erwin Polderman

fabels/videos
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Mannen onder elkaar
Het zijn twee kanten van dezelfde medaille die veel mannen allebei even
moeilijk tonen: kwetsbaarheid en rauwe kracht. Met zijn mindful survivalweek in de Franse Alpen brengt Roald Penning (38) daar verandering in.
“Schreeuwen terwijl we onder een waterval stonden was magisch.”
“Vroeger voelde ik me veiliger bij vrouwen dan bij
mannen. Bij mannen voelde het gevaarlijker om
mezelf echt te laten zien.” Roald Pennings woorden lijken te contrasteren met zijn verschijning:
      
– een duur model, maar toch – helemaal vanuit
Utrecht naar de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord
is komen trappen. Uit zijn tas tovert hij een enorm
stuk watermeloen en een tros bananen die niet
veel later al in zijn maag zijn verdwenen.
“Totdat ik zo’n tien jaar geleden op een spiritueel
festival deelnam aan een workshop die ging over
mannelijke versus vrouwelijke energie. We werden opgedeeld: aan de ene kant zo’n honderd
mannen, aan de andere kant ongeveer evenveel
vrouwen. Tijdens die workshop ervoer ik voor
het eerst een enorm gevoel van broederschap
met mannen. Ik besefte me hoe erg ik dat had
gemist.”

onze kracht ook vóór elkaar kunnen gebruiken in
plaats van tegen elkaar. En dat we onze scherpte
ook kunnen inzetten om elkaar te versterken in
plaats van elkaar onderuit te halen. Die broederschap is een liefde die er altijd is, die me in mijn
kracht zet en me leert echt wakker en aanwezig
te zijn.”
“De meeste mannen trekken zich terug als ze het
moeilijk hebben. Het masker naar buiten toe is
dan al snel: kom niet te dicht bij me, ik ben stoer
en kan alles prima in mijn eentje aan. Terwijl:
niemand heeft altijd alles maar helemaal op
een rijtje. Dus waarom maken we het onszelf zo
moeilijk? Het tijdperk van de lone wolf is voorbij.
Het is tijd dat mannen hun kwetsbaarheid durven
tonen, het durven laten zien als ze in de shit
zitten. Maar er is voor mannen nog een tweede
taboe: je inner animal helemaal de vrije loop
laten. Brullen als een beer. Ook dat kan in onze
mannengroep. Ons motto is: we doen het wel
zelf, maar niet alleen.”
Real Men Rock the Alps
“Met mijn organisatie The Real Men Project,
begonnen in 2013, wil ik de lessen van de mannengroep naar buiten brengen. Al onze cursussen en workshops hebben als doel om mannen
het belang te laten ervaren van broederschap.
Zoals bijvoorbeeld Foundations of Presence, een
training van zes maanden waaraan we momenteel
werken. Daarin komen thema’s aan bod als kwetsbaarheid, seksualiteit, rauwheid, echtheid en
aanwezigheid.”

Mannengroep
“Ik ben verder op zoek gegaan; ik weet niet
hoeveel workshops en trainingen heb ik gevolgd.
Een belangrijke sleutel bleek de mannengroep
die ik vijf jaar geleden met twee vrienden oprichtte. Nog steeds laat die groep me constant zien
dat we broeders zijn in plaats van rivalen. Dat we

“Sinds twee jaar is ons jaarlijkse hoogtepunt onze
mindful survivalweek Real Men Rock The Alps.
Daarin kan ik echt al mijn ervaring van de afgelopen tien jaar kwijt. De verbindende factor daarin
is embodiment, ofwel mannen in contact brengen
met hun lijf en daarmee met hun gevoel. Dat is de
snelste weg naar helderheid. In de Franse Alpen
maken we daarom een meerdaagse trektocht.
We overnachten op een bergtop onder niets dan

een zeiltje. We baden elke ochtend in een koud
bergmeer. We kanoën en klimmen, er is een grottentocht. Alles met bewustzijn – hoe deal je met
de grenzen die je tegenkomt? En we zijn volledig
off the grid: geen computers, geen telefoons,
geen horloges. Alleen maar de natuur. Met de
elementen, met elkaar, met ons lijf.”

de natuur. Ik wilde al heel lang van baan wisselen
maar werd tegengehouden door angst. Het bleef
eng om daadwerkelijk de stap te zetten, maar ik
voelde in me een shift: van de angst dat ik geen
alternatieven zou kunnen vinden naar de overtuiging dat er miljoenen mogelijkheden zijn.”

Trots laat hij testimonials zien van deelnemers
van vorig jaar: “Het is gemakkelijker voor mij om
vroeg op te staan. Ik voel me helder. Vol energie
en goede moed. Mede ook door het kwetsbaar
mogen zijn. Ik heb ook meer zin om dingen aan
te pakken en mijn dromen na te jagen!” En: “Het
mooist vond ik de herkenning dat andere mannen
met dezelfde issues worstelen als ik. Schreeuwen
terwijl we onder een waterval stonden was iets
magisch. Jullie hebben een omgeving gecreëerd
vol liefde, plezier, echtheid, mannelijkheid,
kwetsbaarheid en eenvoud. Ik neem mee naar
huis dat ik mijn hart meer wil openen, en me meer
wil verbinden met de mensen om me heen. Voor
mijn hart kiezen in plaats van voor mijn hoofd,
voor liefde in plaats van voor angst.” Of misschien
wel de mooiste: “Ik ben behoorlijk aan het veranderen. Bijvoorbeeld het waarderen van kalmte en

Tekst: Nils Elzenga
Foto’s: Sjoerd Rammelt

Meedoen?
De 3e editie van Real men Rock
the Alps, georganiseerd samen
met trainer en outdoor sports
guide Sjoerd Rammelt, vindt plaats
van 20 t/m 27 augustus 2016. Er
zijn nog plaatsen beschikbaar.
Meer weten? Kijk op:
realmenproject.nl/rockthealps
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Maak kans op 1 van de 2
overnachtingen! E-mail naar
boomhut@debeterewereld.nl

Avontuurlijk in Dromenland
Van het begin tot het eind staat de beleving van het kind centraal. Slapen in een
helikopter is inclusief verkleedkleding als piloot of stewardess. Als je in een tipi
op ‘de
d prairie’ slaapt, krijjg je hier natuurliijk
j echte indianenkleren bij. Verb
e liijf
j
je in een pipowagen, verkleed jiij jezelf als clown. Speels ingerichte grasvelden,
ieder met een eigen thema, maken de beleving voor de kinderen compleet. Het
j van een echte saloon.
restaurant is in stijl
Een overnachting in Dromenland is vanaf:
www.janklaassendromenland.nl

€ 129
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Hoog boven de ha
avenmonding van IJmuiden ligt op het duin
van de vuurtoren een uniek 1-kamer hotel met
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DE BOOM IN

€ 110

www.erveveldink.nl

omplek
€ 237

Midweek, vanaf

boomhuizen
CAMPING
AMPING GEVERSDUIN

Slapen onder de
sterren!
Jou laten proeven, ruikeen, horen, zien en
voelen hoe heerlijk het landleven is: dat is
wat het team van Erfgoed Bossem drijft. En
dat doen ze vanuit een eeuwenoud boeren-erf
in de bijjzonder mooie streek Noordoost-T
Twente.
u je hier op een
Naast de biologische veehouderij kun
originele en duurzame manier eten (table d’hôte) en
overnachten.
Wil je op deze donkere plek genieten van de overweldigende sterrenhemel? Zo
vanuit bed! Dat kan in een unieke Sterrenkubus. Met zijn gedurfd design en
doordachte fun
u ctionaliteit verbliijf
j je op een bijjzondere manier op het platteland,
midden in de natuur. Ervaar de magie van de sterrenhemel, alsof je in de open
lucht slaaapt. Logies Sterrenkubus, vanaf
www.erfgoedbossem.nl

€ 69

E-mail naar sterrenkubus@debeterewereld.nl en
maak kans op een weekeend in de Sterrenkubus!

Wakk
a er worden met het
et getjilp van de vogels een
n
uitzicht op het groen van de bomen
n?
In de moderne Boomhuizen op Camping Geversduiin
zit je midden in het boss.
Vanachter
a
de glazen pui op de eerste verdiepin
p ngg
heb je een prachtig uitzicht op de blaadjes van de bomen.
bomen
n.
Door het sffeeervolle interieuur waan je je in een boom
m,
met veel hout en groen. Het Boomhuis is comffoortabeel
ingericht en biedt
dt plaats aan 6 personen.
personen
n.
In de bosrijke omgeving van Camping Geversduiin
bevindt je je midden in de duinen én.
én..,
..,
slechts
chts 4 km van het strand.
strandd.
www
www.campinggeversduin.nl/boomhuis
.campinggeversduin.nl/boomhuiis
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Woordzoeker
G R W W A F O L O F K
U E A L W V F E N
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Wandelen vanuit Buitenboel
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Magnesium
Miso
Vitamine
Vlierbloesem
Zomerdrankjes Zonnepanelen
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Rabarber
Vruchtensap
Zuiver
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Welk woord vind je niet terug in de puzzel? E-mail dit naar*:
  !!!!!!!!$ $! """  ! ! 

* 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.

Mail & Win
,23-,2/04 -24320,3)/,#2&323,(024#-2
+,(-//3-24'430,-2,02)4$'4*,(2-#44+
'4*,(2*,020%,,+,(-//3-2)/-+(320--,3'4*,(2
*,022,,3+,(-//3-2),$$,322,320'4*,(2
*,02',',32 (2-2,(%4(*32,32,,32+(,0,((4*,02/020)2/*2432$,2-00,(,3$,2340(2
,3,0,32,324302&,2/020)2344(2$,2-0,((,32
'&',32)&20,3)/,#
44'2'43-2/+2,,32/,(3403232,,323-,2'/042
//(22+,(-/3,32 *4#2&,2,,,3-2,32/+#/--32
naar woordzoeker@debeterewereld.nl

Natuurlijk kan je je via de nieuwsbrief altijd weer afmelden.
Over uitslag van winacties gaan wij niet in correspondentie.

Team De Betere Wereld
Almar Fernhout

Hoofdredacteur

almar@debeterewereld.nl

Erwin Polderman

Chef Redactie

erwin@debeterewereld.nl

Nanny Schutte

Redactie

nanny@debeterewereld.nl

Accountmanager

tijl@debeterewereld.nl

Accountmanager

tim@debeterewereld.nl

#$$""! 
Tim Bloetjes



Aan dit nummer werkten onder andere mee:
Nils Elzenga, Sonja van den Heuvel, Jennifer de Jong, Ingrid Kersten, Joris
Kroezen, Judith Dekkers. Iedereen, plus alle adverteerders: hartelijk dank!

Verkrijgbaar bij:
De Betere Wereld is op steeds
meer plaatsen landelijk en gratis,
verkrijgbaar, onder andere bij de
%$#"$! " #! """!!!$!
ketens, bedrijven en organisaties.
Kijk voor volledig overzicht op:
www.debeterewereld.nl/debetere-wereld-krant/

Stichting De Betere Wereld
Keizersgracht 253,
1016 EB Amsterdam
T: 020 52 85 100
www.debeterewereld.nl
Sales Lions BV
Professionals in sales en marketing
T: 020 52 85 100
www.saleslions.nl
DTP: Floppy Design

ding
en ndhou

ta
Draagt bij tot de ins ott
b
van normale

e, dig
t
n
e
e
t
Geen ges plantaar
puur

ta b

lette
n

rij Met
k a de
a n c h and g
alcium eoogst;
magne &
sium

Makke

120 tabletten

60 tabletten
34,95
Royal Green Bone Food Complex
Komt uw calcium en magnesium uit gesteente of uit de levende zee? Stenen
zijn geen onderdeel van ons vaste voedingspatroon dus waarom voeden we
onszelf met kalksteen (calcium carbonaat) zoals geleverd in de meeste calcium
supplementen?

men
e
n
lijk in te

59,95

zame bestanddelen (waaronder vele verschillende mineralen) te behouden en
concentreren. Hierbij voegen we nog de best opneembare vitamine K2 (MK-7)
en vitamine D3 toe voor een optimale werking in het lichaam.
Royal Green gebruikt absoluut geen chemicaliën, con-

Royal Green Bone Food complex is ontwikkeld met 1 doel: het behoud van
normale botten. Hiervoor hebben we de 4 belangrijkste ingrediënten uit de
natuur bij elkaar gebracht. Het exclusieve calcium en magnesium complex komt
uit een speciale Rode Alg (Algas Calcareas). Dus niet uit steen maar uit een
pure plantaardige bron welke direct na oogst wordt gedroogd om alle werk-

serveringsmiddelen, synthetische zoet- of smaakstoffen.
Natuurlijk gluten vrij. Ervaar het verschil nu!

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

