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Alles begon in de jaren tachtig... 

La vie est belle

Alles begon in de jaren tachtig 

toen Stefaan Deraeve en zijn 

vrouw Katrien Steeman, beiden 

verpleegkundigen, naar Rwanda 

trokken in het kader van de bur-

gerdienst van Stefaan. Ze kwa-

men in een streek terecht waar 

geen vlees en nauwelijks groen-

ten te krijgen waren. Stefaan 

besliste om zelf te gaan tuinie-

ren, biologisch, want kunstmest 

was niet voorhanden. 
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Het jaar van klimaatverandering en 
de veganbeweging 
2018 was toch wel het jaar van klimaatverandering en de VEGANbeweging die heel hard aan het groei-
en is. Twee verschillende zaken die toch veel met elkaar te maken hebben.  
 
Voedselproductie is de bom; maar liefst 20-35% van de totale uitstoot van broeikasgassen komt van de pro-
ductie van voedingsmiddelen. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot in en om huis of de uitstoot van autorijden 
en vliegen. De voedingsmiddelenindustrie is een energie-intensieve sector. Eten bereiden kost 10 keer 
zoveel energie (fossiele brandstof) als het oplevert! Met name verhitten, afkoelen en invriezen kosten veel 
energie. Daarnaast wordt door raffinage maar een deel van de grondstof omgezet in levensmiddel: biet 
wordt suiker, pulp en melasse, sojaboon wordt olie en veevoer. 
Hoe mooi is het dat de voedselindustrie innoveert met lekkere en plantaardige producten? Ook de grote 
bedrijven zien de markt veranderen en doen overnames zoals de Vegetarische slager die werd overgenomen 
door Unilever. Sommige mensen vinden het vreselijk; hun favoriete merk in handen van een multinational... 
Persoonlijk ben ik blij te zien dat consumenten steeds beter door krijgen dat ze een keuze hebben en met 
hun handelen de markt kunnen beïnvloeden, èn hun eigen gezondheid uiteraard. 
 
  
Almar Fernhout, Founder

Je cyclus plasticvrij? Natuurlijk!

Wist je dat een pakje conventioneel 

maandverband evenveel plastic bevat 

als 4 plastic draagtassen? Niet alleen 

dat, ze zitten vol met pesticiden, par-

fum en andere schadelijke chemicaliën 

– waarom zou je dat ooit voor je meest 

intieme delen gebruiken? Gelukkig is 

er een betere keuze voor jou en het 

milieu. 

 
Natracare is het eerste merk ter wereld dat al in 
1989 vrouwen een keuze gaf om natuurlijke, biologi-
sche katoenen inlegkruisjes, tampons en maandver-
band te gebruiken. Ze zijn volledig chloorvrij, vrij van 
latex en superabsorberende polymeren (SAPs), waar-
van bekend is dat ze irritatie veroorzaken. In plaats 
daarvan kan de huid in jou gevoelige gebieden ade-
men. Gynaecologen adviseren om over te schakelen 
van traditionele naar meer natuurlijke producten 
voor de gezondheid van je lichaam. 

Wil jij kans maken op het plasticvrij 
maandverband van Natracare? Stuur een  
mail met je gegevens naar 
natracare@debeterewereld.nl en win 1 van  
de 10 pakken Natracare Ultra maandverband.

  
Gemaakt van natuurlijke en duurzame materialen, 
wat betekent dat elk Natracare product veilig naar 
de aarde kan terugkeren. Hun producten zijn biolo-
gisch afbreekbaar en composteerbaar, en ze zijn ook 
veganistisch want er wordt niet op dieren getest. 
Natracare heeft niets te verbergen, alle ingrediënten 
staan dus gewoon op het pak.  
 
Natracare producten werken net als andere traditio-
nele merken, maar in tegenstelling tot de plastic 
producten, zullen ze de aarde de komende 500 jaar 
niet vervuilen.

Grootste vegabeurs Europa in voorjaar 2019 naar Nederland 

VeggieWorld: hip, smakelijk en 100% vegan
Op 9 en 10 maart komt de grootste internationale veggiebeurs van Europa 

terug naar de Jaarbeurs in Utrecht. ProVeg International gelooft in een plantaar-

dige toekomst. Bezoekers beleven hoe lekker en leuk plantaardig leven is. 

VeggieWorld is het jaarlijkse hoogtepunt voor vegetariërs en veganisten. Het 

event is echter het meest inspirerend voor vleeseters. De stands met dikke ham-

burgers, rijk bedekte pizza’s en shoarma zijn op VeggieWorld niet te missen. 

Alleen zijn ze naast 100% lekker ook 100% plantaardig.

Waarom je juist deze editie van VeggieWorld niet 
mag missen 
Voor deze editie pakt VeggieWorld heel het week-
end uit met een vol programma met internationale 
influencers uit de sport-, bloggers- en gezondheids-
wereld. Ook vegan celebrities van eigen bodem 
geven heel het weekend presentaties en kookde-
mo’s. Zo spreekt vegan boegbeeld Lisette Kreischer 
tijdens de beurs over haar nieuwste boek 
Man.Eat.Plant, krijg je een gratis consult bij plantaar-
dig diëtiste Lobke Faasen en presenteren Veerle 
Vrindts en Pablo Moleman, founders van ProVeg 
Nederland, de vega hoogtepunten van het afgelo-
pen jaar. En als kers op de taart komt een aantal 
vegan topsporters, waaronder Janneke van der 
Meulen, demonstreren dat je voor je spieren echt 
geen dierlijke eiwitten nodig hebt. 
 
Meer dan alleen eten 
VeggieWorld staat vooral bekend om het overweldi-
gende aanbod van vegan food. De beurs is echter 

meer dan eten alleen. Ook exclusieve non-food pro-
ducten stellen zich voor. Zo pas je er modieuze 
schoenen zonder leer, experimenteer je er met dier-
proefvrije make-up en heb je een ruime keuze aan 
moderne vegan kleding. Er zijn zelfs gratis yoga-ses-
sies. In 2019 breidt VeggieWorld bovendien uit met 
een uitgebreid kinderprogramma, een Fitplein in het 
teken van sport en gezondheid en een Grow Green 
plein met tips over het kweken van je eigen groen-
ten, duurzamer leven en upcycle DIY workshops. 
 
De toekomst is plantaardig 
“VeggieWorld bereikte in 2018 met ruim 7800 bezoe-
kers een recordaantal. Het grootste deel van de 
bezoekers eet in het dagelijks leven niet veganistisch, 
maar staat wel open om te minderen met dierlijke 
producten. We verwachten dit jaar dat record te ver-
breken,” vertelt Veerle Vrindts, directeur van ProVeg 
Nederland en organisator van VeggieWorld Utrecht. 
ProVeg International streeft naar een wereld waarin 
iedereen kan kiezen voor lekker en gezond eten dat 

goed is voor mens, dier en milieu. De non-profit orga-
nisatie pakt zo niet alleen de milieucrisis aan, maar 
richt zich ook op gezondheid, dierenwelzijn en eerlij-
ke voedselverdeling. “Ook het culinaire aspect staat 
centraal”, lacht Vrindts, “want eten moet natuurlijk 
vooral lekker zijn.” 
 
Hoe kom ik aan tickets? 
Via de website van Veggieworld bestel je kaartjes 

voor maar €8-. Aan de balie kan je ze ook nog 
bemachtigen. Dan betaal je €10-. Kinderen tot  
en met 14 jaar en nieuwe donateurs van ProVeg 
Nederland (actieperiode van 1 januari  tot en  
met 9 maart 2019) mogen helemaal gratis naar  
binnen. 
 
Kijk voor meer informatie en het hele programma op: 
www.proveg.nl/veggieworld



Melatonine (het slaaphormoon) helpt je om 
makkelijker in slaap te vallen. Je kan het zonder 
recept kopen bij apotheken, drogisterijen 
en webwinkels. Als je langdurig last hebt 
van slaapproblemen of vermoedt dat je een 
slaapstoornis hebt, kan je beter naar de huisarts 
gaan. Je huisarts kan indien nodig slaapmedicatie 
voorschrijven.
Slaap lekker!

gordijnen dicht. Slaap in een kamer die iets 
koeler is (18 graden) en het liefst geluid stil. Als 
je last hebt van geluiden kan je overwegen om 
oordopjes te gebruiken.

Tip 8: leer jezelf een ritueel aan voor het slapen
Je kan jezelf ook een ritueel aanleren. Door deze 
altijd uit te voeren voor het slapen gaan leer je 
jezelf en je lichaam aan om in de slaapmodus 
te gaan. Het ritueel kan een activiteit zijn of een 
opvolging van activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan 
lezen, mediteren, tandenpoetsen, douchen, je tas 
inpakken, kleding klaarleggen voor de volgende 
dag, de hond uitlaten of een wandeling maken. 
Dit kan je goed combineren met tip 5 om de 
stress te verminderen.

Tip 9: kijk niet op de klok
Je kent het wel, je komt niet in slaap en kijkt op 
de klok die inmiddels op 01:30 staat. Over 6 uur 
moet je al opstaan en je maakt je steeds meer 
zorgen waardoor het nog moeilijker wordt om 
in slaap te komen. Het is beter om niet op de 
klok te kijken als je in bed ligt. Hierdoor heb je 
meer rust en kan je je beter bezig houden met in 
slaapvallen. Zet je wekker dus liever een beetje 
uit het zicht.

Tip 10: slaappillen; melatonine of slaapmedicatie
Als het écht niet lukt, kan je overwegen om 
slaappillen te nemen. Gebruik dit alleen als 
laatste redmiddel, ook als je er voor zou kiezen 
om de homeopathische of ayurvedische varia
nten te kopen. Slaappillen lossen de oorzaak 
van het probleem namelijk niet op en je kan er 
afhankelijk van worden. Op korte termijn is het 
wel een oplossing om toch 昀t te zijn voor die 
ene belangrijke dag. Of om bij te slapen als je al 
dagenlang slaapproblemen hebt.

mobiel, tablet of televisie bootsen dit zonlicht na. 
Het is daarom verstandig om (een uur) voor het 
slapen gaan deze schermen te mijden. Mocht dat 
niet lukken dan is er ook software die het blauwe 
licht eruit 昀lteren zodat de afbraak van melatonine 
beperkt wordt. F.lux is een voorbeeld van z’n 
programma.

Tip 3: slapeloosheid door cafeïne
Een kop kof昀e doet wonderen als je moe bent en 
nog even door moet. Voor een goede nachtrust is 
kof昀e echter een minder goed idee. Drink daarom 
geen kof昀e meer na a昀oop van de middag om 
je slaap te verbeteren. Cafeïne komt ook voor 
in bepaalde theesoorten zoals groene en zwarte 
thee, in energie drankjes en in cola.

Tip 4: ga sporten
Door overdag te bewegen zal je merken dat je s’ 
avonds beter in slaap kunt vallen. Zorg er daarom 
voor dat je voldoende beweegt.

Tip 5: maak het jezelf comfortabel
Zorg ervoor dat je lekker ligt. Hoe minder 
ongemak je hebt hoe sneller je in slaap zult 
vallen. Ligt je bed wel lekker? Zo niet dan is 
het misschien wel tijd voor een nieuw bed, 
matras en/of kussens. (Misschien is de eco 

groen dekbedovertrek of deze ecologische 
beddenspecialist wel iets voor jou; anders 
zit er ongetwijfeld iets tussen in dit slaap-
assortiment met natuurlijke materialen.)

Tip 6: verminder stress
Slaapproblemen worden vaak veroorzaakt door 
teveel stress. Je maakt je zorgen over dingen 
waardoor je er eindeloos over blijft tobben en 
je vol zit met adrenaline. Vervolgens maak je je 
zorgen dat je niet in slaap kunt vallen wat eindigt 
in een vicieuze cirkel. Deze stress kan verminderd 
worden door voor het slapen even wat tijd voor 
jezelf te nemen. Lees een boek, ga mediteren of 
neem een ontspannende douche.

Tip 7: verbeter de slaapomgeving
De omgeving waar je in slaapt heeft veel invloed. 
Zorg ervoor dat het donker is, dus licht uit en 

Ruim een derde van de Nederlanders heeft last 
van slaapproblemen. Dit heeft gevolgen voor 
zowel je gezondheid als je werkprestaties. Een 
slaaptekort kan leiden tot concentratieverlies, 
een slecht humeur, een minder goed geheugen, 
stress en minder creativiteit. Daarnaast stimuleert 
het overgewicht en krijg je er wallen van. Tot 
slot werkt je immuunsysteem minder goed 
waardoor je sneller ziek wordt. Om deze ellende 
te voorkomen kan je dus beter je slaapgewoonten 
verbeteren. Lees onze tips om beter te slapen!

10 tips voor een goede nacht
Tip 1: ga eerder naar bed en voorkom een 
slaaptekort
Een goede nachtrust is afhankelijk van het aantal 
uur slaap en de kwaliteit ervan. Het aantal uur 
slaap dat je nodig hebt verschilt per persoon. Er 
wordt aangeraden om tussen de 7 en 9 uur slaap 
te hebben. Alhoewel deze tip erg voor de hand 
ligt, halen veel mensen deze richtlijn niet.

Tip 2: blauwe schermen zorgen voor slapeloze 
nachten
Melatonine is een hormoon dat ervoor zorgt 
dat we slaperig worden. Door zonlicht wordt dit 
hormoon afgebroken zodat we overdag actief 
blijven. Schermen van bijvoorbeeld je laptop, 

Slapend blij worden, 10 tips voor een goede nachtrust

De gevolgen van slecht slapen - dit doe je eraan!

De gevolgen van slecht slapen - dit doe je eraan! Mensen die 

te weinig slapen worden humeurig, en met goede reden. Een 

goede nachtrust doet wonderen voor zowel lichaam als geest 

én je werkgever. Wij geven je nu 10 tips voor een betere nacht!

3
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Met de kinderen op winkelsafari tijdens de Demeter weken 
Column

Simpel gesteld is de wereld van vandaag een 
directe afspiegeling van onze verbinding met en 
kennis van de natuur. Dat maakt de enorme 
draai die we moeten maken om biodiversiteitste-
ruggang te keren en klimaatverandering te ver-
minderen een ingewikkelde exercitie, omdat de 
meesten van ons opgevoed zijn in een eenzijdig 
op materiële groei gerichte wereld. 
Met deze rooftocht naar voortdurende groei en 
overheersing van de natuur halen we letterlijk 
‘het leven’ uit onze bodems, uit ons landschap 
en bedreigen daarmee ook onszelf. 
 
De oplossing ligt voor de hand en zit in de omkering. 
Recente onderzoeksrapporten geven aan dat de afname 
van insecten weliswaar dramatisch is, maar ook opmerke-
lijk omkeerbaar. 
De dominantie van ons vooral op materiele groei gerichte 
wereldbeeld zorgt ervoor dat we voor onze milieuproble-
men echter vooral technische oplossingen voor ons zien. 
Maar zonder kennis van natuur en ecologie is techniek – 
op zichzelf neutraal – meestal niet de oplossing. 
 
Waarom bijvoorbeeld genetisch manipulatie?  Omdat 
boeren -aangemoedigd door toeleverende bedrijven die 
hier hun verdienmodel op baseren -op dezelfde akkers, 
dezelfde producten willen kunnen telen, terwijl de natuur 
tegenstribbelt met ziekten en plagen. Hierdoor worden ze  
telkens afhankelijker van leveranciers van kunstmest, 
bestrijdingsmiddelen en gemanipuleerd zaadgoed.  Juist 
door dit beheersingsmodel verliezen we onze creativiteit 
om te kijken naar wat de aarde werkelijk van ons vraagt. 
Misschien andere gewassen? Andere omgang met de 
bodem en de biodiversiteit rond de akkers? Maar dit 
vraagt ook betrokkenheid van  burgers/consumenten. 
 
Hoe zorgen we dat boeren en burgers weer verbonden 
raken met de natuur? 
We worden allemaal geboren met een potentiële verwon-
dering voor het leven. Nu zien we gelukkig dat bijvoor-
beeld kinderen door de aanstekelijke verhalen van Freek 
Vonk weer biologie willen gaan studeren. 
Laten we met onze jeugd tegels lichten in onze achtertui-
nen en kijken wat daaronder leeft. Dat gaat onze kinderen 

echt meer brengen dan agressieve games spelen als tijd-
verdrijf. Het afgesneden zijn, het niet onderdeel voelen als 
mens van de natuur is de grootste sta-in-de-weg voor de 
oplossing van onze milieuvraagstukken. De biodynamische 
boeren die maar liefst 10% van hun bedrijven inruimen 
voor biodiversiteit geven het goede voorbeeld. 
 
www.stichtingdemeter.nl 

Bert van Ruitenbeek, directeur van  

Stichting Demeter, het kwaliteitskeurmerk voor  

biodynamische landbouw en voeding

Vanaf 18 maart organiseert Demeter samen 
met ca 150 samenwerkende biologische spe-
ciaalzaken een winkelsafari tijdens de 
Demeter-weken waar kinderen met hun 
ouders, opa en oma of andere begeleiders op 
zoek kunnen naar wilde dieren die belangrijk 
zijn voor het ecologische evenwicht op onze 
biodynamische bedrijven. Een leuke speur-
tocht waar kinderen sowieso na afloop een 
mooie kleurplaat meekrijgen en ook nog kans 
maken op een safari rugzak vol Demeter pro-
ducten. In deze periode zijn er ook tal van 
acties met Demeter producten.

Het voornemen voor 2019:  

Streven naar een bewuster en plasticvrij leven!

 We zien in de media regelmatig verschrikkelijke 
beelden voorbij komen van diverse dode vissen, 
vogels  en andere dieren  waarbij de ingewanden 
doordrenkt zijn met plastic. Daar moeten we wat aan 
doen! Streven naar een bewust ‘zero waste’ leven 
moet de tendens worden van 2019!   
  
Een leven zonder plastic afval is mogelijk en hoeft 
geen extra geld, tijd of energie te kosten. Just do it!  
We moeten met z’n allen streven voor een ‘zero 
waste’ lifestyle!  En dat kan! In dit artikel geven we 
een aantal goede tips voor een bewuster en plastic- 
vrij leven! Weiger alle dingen die je niet nodig hebt 
in plastic. Denk aan bijvoorbeeld de eindeloze weg-
werp rietjes, roerstaafjes, koffiebekers, wegwerpbor-
den, boterhamzakjes, waterflesjes, plastic bood-
schappentasjes, enzovoort.  
 
1. Verminder het gebruik van (wegwerp)plastic. 

Zoals het gebruik van wegwerp plastic bekertjes 
voor koffie en thee. Koop een goede herbruikba-

Onze prachtige wereld verstikt zich letterlijk door een overschot 

aan plastic afval wat eindeloos door de mens is geproduceerd. 

Onze oceanen zijn voor 50% vervuild door rondzwervend plastic 

en met name afkomstig van plastic wegwerpartikelen.

re beker van gerecycled of natuurlijk materiaal. 
Denk aan bijvoorbeeld een bamboe mok. Use it 
everyday again! 

 
2. Bewaar en recycle glazen (bijvoorbeeld zoet 

beleg- en groente-) potten voor hergebruik. 
Glazen potten zijn ideaal voor storage !  

 
 
3. Hetzelfde geldt natuurlijk voor plastic dozen, tas-

sen en andere bewaar- en draagmiddelen voor 
boodschappen, kleding en spullen. Koop gewoon 
een goede (bijvoorbeeld stoffen of jute geweven) 
sterke tas en herbruikbare sterke dozen voor al je 
spullen en boodschappen om te bewaren en te 
dragen. 

 
4. Maak de recycle voorraad aan potten, bekers, 

tassen en bewaardozen zo klein mogelijk. 
Gebruik efficiënt!  Zo draag je bij aan zo min 
mogelijk (plastic) afval. 

 

5. Denk ook aan de microplastics in je shampoo en 
andere beautyproducten die je iedere dag onge-
merkt door het doucheputje spoelt of op je huid 
smeert en ook ongemerkt binnen krijgt. Koop 
verantwoorde, geteste en duurzame ecologische 
beautyproducten zonder microplastics. 

 
6. Koop zo min mogelijk verpakte boodschappen en 

het liefst helemaal niet. Ga naar de lokale groen-
teboer, slager en bakker voor verse verpakkings-
loze producten. 

 
 
7. Maar liefst 50% van alle kledingstukken bestaat 

uit plastic. Bij elke wasbeurt belanden er miljoe-
nen microplastic deeltjes in het riool, die vervol-
gens in het milieu terecht komen. Koop dus kle-
ding van uitsluitend natuurlijke materialen die niet 
gemaakt zijn van nylon, acryl of polyester, maar 
van wol, katoen en linnen.
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Slapen bij Mustafa 
Slapen in eco-hotel Kasbah Izoran in Midelt is 

een bijzondere ervaring. Heel het gezin zorgt 

met hart en ziel voor jou als gast. De vrouw 

des huizes kookt de lekkerste, verse gerech-

ten van groenten uit eigen moestuin. De 

zoontjes willen spelen met jouw kinderen tot 

ze erbij neervallen. Middenin de natuur.

Groen rijden 
Wij kozen tijdens deze rondreis voor een 

huurauto via Sunny Cars. Allereerst omdat je 

met hun all-in formule nooit voor onverwachte 

kosten komt te staan. Ten tweede omdat je 

via sunnycars.nl gemakkelijk je kilometers 

kunt compenseren via Greenwheels.  

Kijk op sunnycars.nl

Slapen in de woestijn, duizendgaten flensjes eten en sneeuwballen gooien 

Van de gebaande paden in Marokko

Marokko heeft zoveel meer te bieden dan de betoverende 

medina’s van de koningssteden Marrakesh, Meknes, Rabat en 

Fes. In een week tijd reden wij door de sneeuw van de hoge 

Atlas, zagen we apen in bomen, wandelden we door de dadel-

vallei en sliepen we in de woestijn. En overal kwamen we even 

vriendelijke mensen tegen. Willen we meer of minder 

Marokko? Wij zeggen volmondig: meer! 

 

Tekst Sonja van den Heuvel Fotografie Henry Petersen

“Wake up!”, het is half zes ’s ochtends. Met een belle-
tje en een vriendelijke roep, maken de mannen van de 
bedoeïenentent waar we vannacht in de woestijn heb-
ben geslapen ons wakker. Als we de zonsopgang wil-
len zien, moeten we snel zijn!  
Onze zoon en dochter van zeven en negen springen 
hun bed uit en schieten in hun kleren. Voor hun is zo 
vroeg mogen opstaan op zich al een feest. Even later 
beginnen we aan de klim van de hoogste zandduin die 
voor onze tent ligt. Hijgend klimmen we omhoog, 
tegengewerkt door het mulle zand. Maar we moeten 
door, willen we het spektakel niet missen.  
Eenmaal boven laten we ons uitgeput in het zand val-
len. Maar het is de klim waard. Met zijn viertjes zitten 

we naast elkaar bovenop het duin en kijken we uit over 
de enorme gouden zandbak voor ons. Zover we kun-
nen kijken zand, zand en nog eens zand. Dit zijn de 
zandduinen van Erg Chebbi, aan de rand van de 
Sahara. Dan is het zover ... Eerst wordt een streepje 
zonlicht zichtbaar en dan komt langzaam de hele bol 
tevoorschijn. Het zand om ons heen verandert van 
kleur, van lichtgeel naar goud. Het is pure magie. 
 
Bibberen in de woestijn 
De enige spelbreker bovenop de duin is de kou, want 
jee, nooit geweten dat het in een woestijn zo koud kan 
zijn! Vannacht was het slechts een graad of drie, maar 
vanmiddag zal het hier zomaar weer 26 graden zijn. Na 
nog een verwarmende muntthee in het tentenkamp rij-
den we op onze dromedarissen terug naar het woes-
tijndorp Merzouga. Onze dromedarissen blijken perfec-
te handenwarmers: met onze handen in hun dikke 
vacht schommelen we duin na duin richting ons ontbijt 
in het uit leem opgetrokken kasbahhotel. Daar eten we 
duizendgaatjes flensjes, vers fruit en warme broodjes. 
 
Handen vol dadels 
Gelukkig is na onze woestijnovernachting het avontuur 
nog lang niet voorbij. We gooien sneeuwballen in de 
Hoge Atlas, rijden langs uitgestrekte vlakten waar her-
dersgezinnen wonen, bezoeken de medina van Fes en 
slapen dan weer in een prachtig versierde riad en dan 
weer in een eco-hotel. En overal komen we vriendelijke 
locals tegen. Als we in de dadelvallei uitstappen om te 
wandelen, komt een man naar ons toe om ons twee 

handen verse dadels toe te stoppen. En nee, niet om 
er geld voor te krijgen, maar gewoon uit vriendelijk-
heid. Onze kinderen worden op straat op hun haren 
gekust en zelfs onderhandelen over de prijs gaat in de 
medina van Fes met een lach. Wil je niets kopen, dan 
is een simpel ‘no merci’ genoeg om gemoedelijk uit 
elkaar te gaan. Wat een belevenis is dit land. Wij willen 
meer Marokko!

Ook naar Marokko?  
Ga je naar Marokko, maak dan absoluut een 

rondreis. Als je deze bij Local Hero Travel 

boekt, weet je zeker dat je het echte 

Marokko beleeft en dat het geld dat je 

besteedt terecht komt bij de lokale gemeen-

schap en niet bij een multinational. Kies één 

van de leuke rondreizen en local hero Brahim 

zorgt ervoor dat alles in de puntjes geregeld 

is. De 8-daagse Marokko rondreis 

“Familieavontuur” boek je vanaf € 375,-, 

maar een losse bouwsteen van alleen een 

woestijnovernachting boeken kan ook bij 

deze toffe reisorganisatie.  

www.localherotravel.nl 
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Winterse dagen zitten vol met koffiemoment-
jes. Even heerlijk op de bank kruipen met een 
dekentje en een dampende warme mok. 
 

Steeds meer mensen kiezen voor een alternatief voor kof-
fie. Na de populaire kurkuma latte en de chai latte, is er 
een verschuiving naar meer volwassen smaken aan het 
ontstaan. Zoete varianten worden vervangen door krui-
den, specerijen en bijvoorbeeld matcha. Matcha is een 
groene thee uit Japan. Drie weken voor het oogsten wor-
den de theeplanten in de schaduw geplaatst, waardoor ze 
extra veel L-theanine en cafeïne aanmaken. Matchapoeder 
wordt gemaakt door de gedroogde theebladeren te verma-
len tot een zeer fijn poeder, waardoor je dus eigenlijk geen 
bladeren overhoudt maar de blaadjes helemaal opdrinkt. 
Met matcha latte kun je heerlijk opstarten in de ochtend of 
alles van je af laten glijden in de avond.  
Mocht je denken dat de cacao latte een hippe naam is 
voor een ordinaire chocolademelk, dan heb je het mis. 
Deze latte bestaat naast gula jawa (de Javaanse term voor 
kokosbloesemsuiker) een fijne combinatie van raw super-
foods: cacao, hennep en maca. Kaneel maakt dit drankje 
helemaal af. De combinatie van maca en rauwe cacao is 
erg lekker omdat beide smaken elkaar versterken. 
Macapoeder komt van het knolgewas maca, dat afkom-
stig is uit het Andesgebergte in Peru. Deze plant groeit 
op grote hoogte (3000-4500 meter) in een onherberg-

zaam gebied en is de enige eetbare plant die op deze 
hoogte groeit. Maca werd al door de Inca’s gebruikt en 
vooral beschouwd als een lekkernij door de zoete smaak. 
Maca wordt ook wel de ‘ginseng van de Andes’ en 
‘Mood Food’ genoemd. Maca wordt veel gebruikt om 
een balans in de hormoonspiegel te herstellen, zoals in de 
boeken van Marjolein Dubbers. Om deze reden is maca-
poeder een product dat wordt aangeraden bij hormoon-
schommelingen. Zeg nou zelf, als je toch al met dit gure 
weer met een dekentje op de bank zit, dan kun je er maar 
beter een warme cacaco latte bij drinken. Toch?! 
 
Christianne de Kort 
Medewerker Kwaliteit en Voorlichting Natudis

Column 

Een koffiemomentje  
zonder koffie

Bee honest natuurlijke 
gezichtsverzorging

Bee honest cosmetics, van Imkerij de Traay, staat 
voor eerlijk. Eerlijk omdat we geen synthetische 
geur-, kleur- en conserveerstoffen (parabenen), 
siliconen of aardolieproducten gebruiken. 
 
Wel vind je in onze producten natuurlijke verzorgen-
de ingrediënten zoals biologische fairtrade honing 
en plantenextracten. Daarnaast ondersteunen we 
projecten die de bij en de natuur een handje helpen. 
Alle producten dragen het BDIH keurmerk, een 
garantie voor gecontroleerde natuurlijke cosmetica.  
  

Aan de basis van een gezonde, stralende huid staat 
dagelijks reinigen. Pas als de huid schoon is, is ze in 
staat om alle werkstoffen in een verzorgingsproduct 
optimaal op te nemen. Onze dagcrèmes bieden 
bescherming tegen schadelijke invloeden van buiten-
af en onze nachtcrèmes ondersteunen het zelfher-
stellende vermogen van de huid. Omdat elke huid 
daarnaast specifieke verzorging nodig heeft, zijn de 
formules precies afgestemd op de behoeften van 
verschillende huidtypen.  
  
Bee honest gezichtsverzorging is verkrijgbaar in 
reform- en natuurvoedingswinkels en via de ver-
nieuwde website! 
www.beehonestcosmetics.com

Holistische huidverzorging volgens Loïs Lee
Een interview met de eigenaar en founder Debbie van Weelden 

van Loïs Lee Pure Skinfood over holistische huidverzorging. En 

waarom deze benadering zo veel beter en gezonder is.

Wat is holistische huidverzorging? 
Daaronder verstaan we huidverzorging in een bredere 
context. Dus niet alleen welke producten je gebruikt 
om je huid te verzorgen, maar alle ‘rituelen’ die je 
doet om je huid zo gezond en mooi mogelijk te hou-
den. Hierbij kan je denken aan voeding, leefstijl en 
stressmanagement, maar ook bijvoorbeeld lymfe-care 
(je lymfatisch systeem helpen in het afvoeren van gif-
stoffen) en massage (bindweefselmassage en Guasha). 
  
Waarom heb je je gespecialiseerd tot expert op 
dit gebied en waarom is deze benadering van 
huidverzorging belangrijk? 

Na een motorongeluk verloor ik mijn milt en moest 
ik gezonder gaan leven. Ik verdiepte me steeds meer 
in natuurlijke gezondheid en volgde een opleiding 
tot hormooncoach en pilates-instructeur. Ik ontdekte 
welke rol bepaalde chemische stoffen spelen bij je 
gezondheid, en dat ze veelal verborgen zitten in veel 
verzorgingsproducten. Ik ging deze stoffen zelf 
zoveel mogelijk vermijden, en zag wat er met mijn 
huid gebeurde (hallo mooie glow!). Vervolgens heb 
ik een opleiding gevolgd tot Organic Skincare 
Formulator,  ontwikkelde ik mijn eigen huidverzor-
gingslijn en ontdekte andere manieren om de  huid 
optimaal te verzorgen. Zoals met Guasha (uit de 
Traditionele Chinese Geneeskunde) en dry brushing. 
  
Er zijn inmiddels veel natuurlijke merken, hoe weet 
ik zeker dat de producten die ik gebruik zo min 
mogelijk negatief effect hebben op mijn 
gezondheid en die van de aarde? 
Enkele dingen om rekening mee te houden zijn:  
crèmes bevatten altijd emulgatoren, stabilisatoren, 
conserveermiddelen en meestal parfum. Dit zijn 
bestanddelen ten bate van de crème, vaak ten koste 
van jouw huid en in vele gevallen zelfs belastend voor 
de gezondheid en hormoonhuishouding. Schuimende 
producten of producten met alcohol zijn vaak te 
agressief voor je huidbarrière en voor onze planeet. 
 

Leer ook hoe je etiketten moet lezen: het ingrediënt 
dat als eerste wordt genoemd, zit er het meeste in. 
Vermijd verder deze belangrijkste ‘verdachte’ ingre-
diënten: 
1. Parfum (‘dekmantel’ voor schadelijke grondstof-

fen) & Alchohol 
2. Parabenen & Phenoxyethanol 
3. Minerale olïen en siliconen zoals Dimethicone 
4. Sodium Lauryl Sulfate (SLS) 
5. Polyethylene Glycol (PEG)  
 
Hoe ziet jouw huidverzorgingsritueel eruit? 
Iedere avond heb ik een ontspannend reinigingsritu-
eel met de cleansing oil en een warm doekje. 

Daarna  breng ik voedende olie aan en geef ik 
mezelf een guasha massage om het lymfesysteem 
een handje te helpen met de afvoer van toxines. 
Zo’n vier keer per week verwen ik mijn lichaam met 
dry brushing voordat ik ga douchen. Na het douchen 
herstel ik de pH-waarde van mijn gezichtshuid met 
een hydrating spray, en daarna breng ik mijn op 
maat gemaakte moisturiser aan. That’s it! 
 
Debbie van Weelden is Holistisch Skincare Expert en 
founder van Loïs Lee Pure Skinfood.
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Alles begon in de jaren tachtig... 

La vie est belle
Alles begon in de jaren tachtig toen Stefaan Deraeve en zijn vrouw 

Katrien Steeman, beiden verpleegkundigen, naar Rwanda trokken in 

het kader van de burgerdienst van Stefaan. Ze kwamen in een streek 

terecht waar geen vlees en nauwelijks groenten te krijgen waren. 

Stefaan besliste om zelf te gaan tuinieren, biologisch, want kunst-

mest was niet voorhanden.

Door hun opleiding wisten ze wel wat af van het 
combineren van ingrediënten. Om de juiste nutriën-
ten binnen te krijgen, combineerden ze groenten, 
zaden en peulvruchten en werden zo vegetariër uit 
noodzaak. 
 
Eenmaal terug in België perfectioneerde Katrien 
haar recepten voor vegetarische bioburgers. De 
vraag kwam van een eerste biowinkel om de pro-
ducten te verkopen en de basis was gelegd voor 
het bedrijf “La vie est belle”.  
 
De naam van het bedrijf werd geïnspireerd door de 
Congolese film “La vie est belle” uit de jaren tach-
tig. Een prachtige film waarin een Congolese dwerg 
ondanks zijn handicap er toch in slaagt om het leven 
van een vrolijke, kansrijke kant te bekijken en deze 
positiviteit deelt met iedereen met wie hij in contact 
komt. Die metafoor is de boodschap die ze met de 
ontdekkingstocht van de vele mogelijkheden van 
vegetarische voeding nog elke dag met jullie willen 
delen.  
 
Koken is ook de passie van de oudste zoon Lieven. 
Hij volgde een koksopleiding en is sinds enkele 
jaren de productontwikkelaar bij La vie est belle. 
Zijn doel is lekkere en gezonde eindproducten 
maken. Ook zoon Karel is werkzaam in het bedrijf, 
hij is verantwoordelijk voor het operationele gedeel-
te. Daarnaast is er nog Nele, zij volgt de bestellin-
gen op in het bedrijf en leidt de klantendienst.  
Toen Stefaan en Katrien in 1992 startten met de ver-
koop van de burgers, waren ze pioniers en was er 
dus ook nog quasi geen aanbod. Ondertussen, 27 
jaar later, is het een wijdverspreid gegeven en stijgt 
het aantal vegetariërs en veganisten constant. Bij La 
vie est belle blijven ze trouw aan hun missie om lek-
kere en gezonde voeding te maken waarbij ze voor-
al streven om steeds betere en duurzamere produc-
ten op de markt te brengen. Daarbij volgen ze de 
vragen en trends van de markt nauw op. Zo zijn de 
laatste generatie burgers ongepaneerd, zoeken ze 
naar de beste ingrediënten en de ideale combinatie 
ervan en werken ze steeds zonder kleur- en bewaar-

middelen. Vegetarisch eten hoeft geen belemme-
ring te betekenen, in tegendeel de mogelijkheden 
zijn eindeloos.  
 
La vie est belle heeft momenteel vegetarische en 
veganistische producten op de markt waaronder bur-
gers, falafels en spreads. We blijven innoveren en 
meegroeien en voorzien ook nieuwigheden later dit 
jaar, zoals een lijn plantaardige nocheese spreads. 
 

Waar ze kunnen, werken ze met lokale boeren 
samen zoals de Belgische quinoa en rode biet in de 
Kinowa burger. Ze brengen elk jaar vier seizoensbur-
gers op de markt met groenten van het seizoen. Zo 
is er een winterburger met savooikool en een lente-
burger met vergeten groente warmoes.  
 
Bij La vie est belle zijn ze er van overtuigd dat er in 
de natuur voldoende rijkdom is om je op een vol-
waardige manier vegetarisch te voeden. Eiwitten 
kan je halen uit melkproducten, kaas en eieren maar 
ook in granen, peulvruchten, noten en zaden. IJzer 
vinden we dan weer in volkoren granen, peulvruch-
ten, zaden en donkere bladgroenten. Daarnaast 
houden we er ook rekening mee dat er voldoende 
vitamines aanwezig zijn in de ingrediënten. In de 
producten zorgen ze dan ook steeds voor een men-
geling van de nodige ingrediënten om de nodige 
nutriënten te hebben.  
 
Als je kijkt naar de toekomst dan wijzen diverse stu-
dies aan dat plantaardige voeding de duurzaamste 
oplossing is. Wat betreft waterverbruik, is over het 
algemeen de watervoetafdruk lager bij plantaardige 
ingrediënten. Plantaardige voeding genereert verder 
minder broeikasgassen en vraagt ook minder land-
bouwgrond. Mensen worden steeds bewuster over 
wat ze kopen en eten. Dit zorgt ervoor dat de bio-
sector en eco-sector de laatste jaren een sterke 
groei kent. Bij La vie est belle dragen ze daar graag 
hun steentje bij.  
 

Meer over La vie est belle 
La vie est belle verkoopt haar producten in 

België, Nederland en Duitsland. In 

Nederland zijn ze in principe verkrijgbaar in 

elke biowinkel (waaronder de winkels van 

Ekoplaza, Odin & Marqt). Ze organiseren 

geregeld proeverijen en je kan hen vinden 

op veggie events. Via de social media kana-

len (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter) 

kan je hun activiteiten volgen.

Vegetarisch eten  

hoeft geen  

belemmering te  

betekenen, in  

tegendeel de  

mogelijkheden zijn  

eindeloos

Bij La vie est belle staan de medewerkers centraal. 
Ook mensen die moeilijkheden op de arbeidsmarkt 
ondervinden, zijn welkom.  Zo werken er mensen 
met autismespectrum of allochtonen op de werk-
vloer. Voor die laatste groep wordt Nederlandse les 
voorzien. Elke werknemer is een onmisbare schakel 
in het proces. La vie est belle trekt graag het zorgza-
me aspect van het biologisch vegetarisch onderne-
men door naar het zorgzaam omgaan met het maat-
schappelijke weefsel.  
Ook qua verpakking streven ze steeds naar beter. 
De producten worden zuurstofvrij verpakt om bederf 
tegen te gaan. De verpakkingen zijn van polypropy-
leen en kunnen gerecycleerd worden. In de zoek-
tocht naar een duurzamere oplossing is La vie est 
belle lid van Food2Know en Pack4Food om zo 
samen te zoeken naar de ideale duurzame verpak-
king. 
 
La vie est belle verkoopt haar producten in 
België, Nederland en Duitsland. In Nederland zijn 
ze in principe verkrijgbaar in elke biowinkel (waar-
onder de winkels van Ekoplaza, Odin & Marqt). Ze 
organiseren geregeld proeverijen en je kan hen 
vinden op veggie events. Via de social media 
kanalen (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter) 
kan je hun activiteiten volgen.



100%
RAW

Eigenschappen:
• 100% gecertifi ceerd biologisch.
• 100% pure koudgeperste kokosolie (niet vermengd).
• Binnen 24 uur na oogst geperst.
• Fluweelzachte kokossmaak.
• Duurzaam verbouwd.
• Altijd getest en gecontroleerd op onzuiverheden.

Verkrijgbaar in: 325 ml & 1400 ml.

Skal 025099

EU/BE-BIO-01Non-EU Agriculture

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

Great Taste 
Award 
winner!

Gecontroleerde zuiverheid
Wanneer je een Royal Green product koopt dan weet je 
dat de ingrediënten gecontroleerd zijn op zuiverheid. 
Royal Green is ISO 22000 gecertifi ceerd. 

coconuts
 ready to be  

  cold pre
ssed

  made withlove & passion

Extra Virgin kokosolie
100% raw & gecertifi ceerd biologische kokosolie

We zijn bij Royal Green trots op onze premium extra virgin, 100% koudgeperste 
kokosolie. Al vanaf 2008 werken we samen met kokosboeren uit de Filipijnen welke 
op ambachtelijk manier, met liefde en zorg, kokosnoten verwerken tot de zuiverste 
kokosolie beschikbaar op aarde. Altijd 100% gecertifi ceerd biologisch en gecontroleerd 
op zuiverheid.

Great Taste Awards 2018
De Great Taste Award wordt beschreven als de ‘Oscar’ van de voedselwereld. We zijn 
het enige Nederlandse kokosolie merk met deze prestige award. Een prachtige bekro-
ning op ons werk waar we uiteraard enorm trots op zijn. Proef de verfi jnde smaak van 
onze zuivere kokosolie maar eens.

Ge
co
nt
rol

ee
rde

 kwaliteit

Naturals



Verzorging met de kracht van de natuur. www.dermagiq.nl

Voor de natuurlijke verzorging
van uw kwetsbare huid
Dermagiq Skin 
& Dermagiq Body Wash
Dermagiq Skin en Body Wash zijn producten op basis honing.

Ontwikkeld op de Universiteit van Wageningen en onderzocht in 

verschillende dermatologie poliklinieken die gespecialiseerd zijn 

in behandeling van huidaandoeningen. 

Dermagiq Skin is geschikt voor volwassenen en kinderen, vanaf 

babyleeft ijd, met eczeem en met wondjes door krabben bij eczeem.

Samen met Dermagiq Body Wash, ook op basis van honing, 

heeft  u een complete en natuurlijke verzorging voor uw gevoelige huid. 

Dermagiq Skin en Body Wash zijn nu ook verkrijgbaar bij Etos.

Voor informatie kijk op:

www.dermagiq.nl - www.emonta.nl/dermagiq



Vier het leven, red de bijen

Geen 18, geen alcohol
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De wijn is stevig, gul en vol van smaak met veel rijp/zwoel fruit zoals kersen in combinatie met wat kruidigheid waarin je ook verrast gaat worden door chocolade en wat 
rijpe tannine.

Verkrijgbaar bij:Voor meer informatie over de wijnen:
www.debeterewijn.nl

voor meer informatie over de bij: 
www.ilovebeeing.nl
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NatuuRlijkE  
lichAamsvErzorGing
Met het badzout MeineBase pH 8,5  

en de douchegel BasenSchauer  

pH 7,5 is de eerste stap naar de  

regeneratieve basische lichaams- 

verzorging heel gemakkelijk. 

De zuurstofspray MiraVera – het 

schoonheidselixer – completeert  

de twee meervoudig bekroonde  

producten en zorgt voor een aanvul-

lende, diepgaande regeneratie.

NatuuRlijkE  
voedIngsmIddelEn
MorgenStund‘, WurzelKraft en de  

7x7 KruidenThee zijn waardevolle  

en zeer effectieve basische voedings-

middelen. De gluten- en lactosevrije 

natuurlijke producten voorzien ons 

organisme van natuurlijke vitale  

stoffen voor de best mogelijke  

mentale en fysieke prestaties.

basisch ballaststoffen eiwit glutenvrij zonder conser-
veermiddelen

vrij van lactose zonder kunstma-
tige aromastoffen

zonder toevoeging
 van suiker 

(bevat van nature aanwezige suikers)

Gratis proefmonster bestellen 
  Bel gratis: 00800 97 44 33 77 

p-jentschura.nl/dbw18
Jentschura International GmbH · Duitsland 

 
 

Bezoek ons! 
Nationale 

GezondheidsBeurs 
in Utrecht

7 t/m 10 februari 2019

GEZONDHEID  
is basiSch!

Energierekening veel hoger dan verwacht! 
Spartaans wonen de nieuwe toekomst? 

Je komt het in de media plotseling overal tegen: de oproep om met 

z'n allen één graadje lager te stoken. Op jaarbasis besparen we daar-

mee niet alleen miljoenen euro's, maar verminderen we ook de CO2-

uitstoot enorm. Door nog minder te stoken, besparen we met zijn allen 

nog meer geld en ontzien we het klimaat nog veel meer. Spartaans 

wonen, maar hoever kun je daarin gaan? Kun je nog gezond wonen in 

een niet of matig verwarmde woning en hoe zorg je er dan op een 

slimme manier voor dat jezelf wel comfortabel warm blijft?

Wanneer een woning goed beschermd is tegen 
wind, regen en tegen de koude, vochtige grond dan 
kun je heel ver gaan. De woningen in Nederland 
beschermen de inwoners wel tegen regen en wind 
maar niet of onvoldoende tegen het vocht dat uit de 
bodem de woning intrekt. De permanente afkoeling 
naar beneden zorgt voor een koude klamme zone 
onderin de woning waar schimmels en huisstofmijten 
welig kunnen tieren. Daardoor zijn veel Nederlandse 
woningen zelfs met verwarming ongezond om in te 
wonen. Door zuiniger te stoken worden ze nog 
ongezonder omdat extra warmte nodig is om het 
vocht uit de kruipruimte kwijt te raken. Dit probleem 
is eenvoudig op te lossen door er voor te zorgen dat 

er geen vocht meer uit de bodem de woning inkomt 
en de vloer naar onderen nauwelijks afkoelt. Met de 
dubbele aanpak van TONZON bereik je dit in een 
klap. Een sterke bodemfolie op de kruipruimtebo-
dem blokkeert het vocht en de unieke 
Thermoskussens reduceren het warmteverlies naar 
beneden tot vrijwel nul.   
  
De thermostaat kan daardoor sowieso al een graadje 
(of meer) lager en voor wie wil of moet, kan de 
kachel zelfs helemaal uit. Om het tóch behaaglijk te 
houden (bijvoorbeeld in bed), introduceert TONZON 
de warmtepads. Deze pads kun je beschouwen als 
warmte-accu’s. Ze zijn gevuld met een zoutoplossing, 

die je met een eenvoudige handeling laat kristallise-
ren, waarbij veel aangename warmte vrijkomt. Je 
maakt ze weer klaar voor gebruik door ze een tijdje 
in zacht kokend water te leggen – liefst natuurlijk 
water dat je anders toch afgiet, zoals eierkookwater. 
Er zijn kleintjes, die je in je handschoen kunt doen, 
ovalen voor in je pantoffels en grotere voor in je 
bed. Dan begint je nacht al behaaglijk, het beste uit-
gangspunt voor een goede nachtrust. En wat goed is 
voor een mens, is ook goed voor het huisdier. Een 
warmtepad onder het kussen in de hondenmand en 
het dier wil nergens anders meer liggen. Acht uur 
later is de warmte nog steeds voelbaar.  
www.tonzon.nl
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Tekst: 

Gert Schuitemaker, 

orthomoleculair apotheker

Leefstijlgeneeskunde zo oud als Hippocrates 
Deel 15 uit de serie “Eerst voeding dan medicijnen” - door orthomoleculair apotheker dr. Gert Schuitemaker

Het jaar 2018 was het jaar van de doorbraak 

van de “leefstijlgeneeskunde”. Absoluut een 

reuzenstap in de goede richting. Maar leef-

stijlgeneeskunde is niet nieuw… 

Volgens internist dr. Hanno Pijl van het LUMC in 
Leiden is voor leefstijlgeneeskunde een “collectieve 
mind shift” nodig. Op Foodlog.nl zegt hij hierover: 
“Zie een dokter niet meer als autoriteit die het pro-
bleem van de patiënt oplost, maar als adviseur. De 
autoritaire methode is verouderd; die komt nog uit 
de tijd dat we dachten dat ziekten één bepaalde oor-
zaak hadden en makkelijk te behandelen zijn. Dat uit-
gangspunt werkt niet voor de multifactoriële ziekten 
die nu zo vaak voorkomen, zoals diabetes type-2. De 
dokter hoort te inspireren en te checken of een inter-
ventie werkt, maar moet ook het initiatief aan de 
patiënt zelf laten.” 
 
Goede tekst! Een variant op: “neem uw gezondheid 
in eigen hand”. Als hoofdredacteur van het tijdschrift 
Fit met Voeding ondersteun ik dit streven al 27 jaar 
door de lezers te informeren. Niet over medicijnen, 
maar over voeding, de basis van leefstijlgeneeskun-
de.  
 
We moeten onszelf niet laten wijsmaken dat leefstijl-
geneeskunde iets “nieuws” is. Het is eerder zo dat 
de leefstijlgeneeskunde opnieuw is uitgevonden. 
Deze vorm van geneeskunde is feitelijk niets anders 
dan een “revival” van de eeuwenoude traditie in de 
geneeskunde, zoals die voor de geboorte van 

Christus al werd toegepast door Hippocrates. Deze 
Griekse geneesheer had als motto: “Uw voeding is 
uw geneesmiddel, uw geneesmiddel is uw voeding”. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de farmaceutische 
geneeskunde, met haar symptoombestrijding met 
synthetische moleculen, een enorme vlucht kunnen 
nemen en de oude geneeskundige traditie verdron-
gen. De laatste decennia heeft de medisch-farmaceu-
tische wetenschap en alles wat daarbij hoort, inclusief 
commercie, de (on)gezondheid van de bevolking 
gedomineerd.  
 
Medische studenten worden in hun examens afgere-
kend op hun kennis van medicijnen. Niet op die van 
voeding. Voeding is zelfs nauwelijks gedoceerd, naar 
schatting zo’n 10 uur gedurende de hele studie! 
Verleden jaar werd een wereldwijde analyse gepubli-
ceerd van wat grote levensmiddelenmutinationals 
doen. De resultaten waren schokkend. Zoals wat 
werd gezegd over Unilever, het bedrijf dat zegt een 
voortrekkersrol te hebben op het gebied van duur-
zaamheid. Slechts 10 procent van de producten van 
deze multinational mogen als gezond worden aange-
merkt. Ook spectaculair is dat Unilever zélf vindt dat 
35 procent van hun producten het etiket ‘gezond’ 
mogen dragen, dus nog bij lange na niet de helft!  

 
Kortom, leefstijlgeneeskunde is historisch gezien de 
“reguliere” geneeskunde. De farmaceutische genees-
kunde met haar symptoombestrijding is de “alterna-
tieve” geneeskunde. Heel goed dus dat nu een kan-
teling gaande is, met een hernieuwde waardering 
voor de eeuwenoude geneeskunde waarin natuurlij-

ke, gezonde voeding en leefstijl altijd centraal heb-
ben gestaan.  
 
Gratis nieuwsbrief van Fit met Voeding?  
www.fitmetvoeding.nl 

Kurkuma gekozen tot Supplement van het Jaar 2019 
Wonderkruid Kurkuma in opmars

Op de Nationale Gezondheidsbeurs in Utrecht werd zaterdag  

9 februari het nieuwe Supplement van het Jaar bekend gemaakt: 

Kurkuma. Op de beurs konden bezoekers stemmen op hun favoriete 

vitamines, mineralen, kruiden en andere supplementen waar ze baat 

bij hebben. Online werden ook al duizenden stemmen uitgebracht.

Een waar wonderkruid 
Kurkuma (Curcuma longa), staat in Nederland ook 
wel bekend als geelwortel. Het is een kruid uit de 
gemberfamilie en verantwoordelijk voor de prikke-
lende smaak en gele kleur van kerriegerechten. In 
India, waar het kruid al vierduizend jaar geleden voor 
het eerst werd beschreven, wordt kurkuma dan ook 
al sinds jaar en dag gebruikt als huis-, tuin- en keu-
kenmiddel. In Nederland is het moeilijk om aan de 
dagelijkse aanbevolen hoeveelheid kurkuma te 
komen, omdat de stof in de Hollandse traditionele 
keuken nauwelijks wordt gebruikt. Deskundigen stel-
len echter dat de gemiddelde mens met ongeveer 
400 mg curcumine de dag zou moeten beginnen. 
Dat is behoorlijk wat. Gelukkig zijn er capsules met 
curcumine-extract die dan uitkomst kunnen bieden. 
 
Soepel blijven bewegen met Kurkuma-extract 
De chemische naam voor curcumine is diferuloylme-
thaan. De belangrijkste voordelen van deze antioxidant 
zijn dat curcumine goed is voor het hart en de bloed-
vaten. Bovendien kan het de gal- en leverreiniging 
ondersteunen en bijdragen aan een verantwoorde 

bloedsuikerspiegel. Ook mensen die veel bewegen en 
soepele gewrichten willen behouden, kunnen baat 
hebben bij capsules met kurkuma-extract. Daarnaast 
wordt er steeds meer onderzoek verricht naar de 
mogelijk positieve invloed van kurkuma-capsules op 
het geheugen. Uit onderzoek is tevens gebleken dat 
bioperine (zwarte peperextract) bijdraagt aan de 
opneembaarheid van curcumine door het lichaam. 
Helaas blijkt er intussen ook curcumine op de markt te 
zijn die zogenaamd is ‘verrijkt’ met synthetische curcu-
mine maar wordt verkocht als curcumine-extract. Dit is 
helaas schadelijk voor de totale curcuminemarkt. 
 
Hoog gedoseerde Kurkuma + Zwarte peper voor 
een betere opname 
Zoals eerder genoemd, zijn er gelukkig ook betrouw-

bare Kurkuma capsules verkrijgbaar! Zo bevatten de 
Curcumine C3 Complex capsules van Healthy 
Vitamins™ niet alleen 500 mg kurkuma, waarvan 95 
procent curcuminoïden (475 mg), maar ook 5 mg 
bioperine (zwarte peper extract) voor een betere 
opname. Ze zijn afkomstig van het gerenommeerde 
bedrijf Sabinsa. 
 
Verkrijgbaar bij vitaminesperpost.nl 
Kurkuma-extract met bioperine is verkrijgbaar 
via www.vitaminesperpost.nl. Aan de hoog gedoseer-
de capsules met de belangrijkste stof in Kurkuma, 
Curcumine C3-complex™, is voor een betere opna-
me zwarte peper  toegevoegd. Een verpakking met 
60 capsules kost € 29,95.
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Eerlijk duurt het langst. 

Daarom testen we in elke edi-

tie van De Betere Wereld een 

selectie FAIR bevonden pro-

ducten – van wijn tot teenslip-

pers. En lees je hoe je FAKE-

producten ontmaskert. Deze 

editie: ontbijten.

Concept & Tekst Sonja van den Heuvel

FAKE – Dit ben je liever kwijt bij het ontbijt 
 

Aan de ontbijttafel wil je je niet druk hoeven maken om of iets wel of niet gezond is, wel of niet slecht 

voor het milieu is en je wil al helemaal niet denken aan dierenleed. Zaak dus om bij het inslaan van je 

ontbijtproducten daar al bij stil te staan, zodat je aan tafel alleen maar hoeft te genieten. Zo doe je niet 

aan fake-ontbijten: 

 

n Wil je ontbijten met eieren met spek, boter op je brood en een lekker glas karnemelk erbij? Koop in 

ieder geval al je dierlijke ontbijtproducten in biologische kwaliteit. Een stuk diervriendelijker.  

n Ontbijt je graag met granola of muesli? Draai de doos of zak eens om en check de ingrediëntenlijst. 

Ga voor een variant waar bij suikers maximaal 10 gram (per 100 gram) staat. Een stuk gezonder. 

n Ben je gek op bananenbrood, ontbijtkoek en andere baksels? Check of er geen geharde palmolie in 

zit. Voor de productie van deze palmolie wordt veel regenwoud gekapt. Kies een palmolievrije vari-

ant of sla zelf aan het bakken. Een stuk milieuvriendelijker.

Het betere begin van je dag
Wat: Granola – cacao, boekweit, kokos 
Merk: Oot 
Verkrijgbaar: te bestellen via oot.nl waarna je pakketje vanzelf 
door je brievenbus valt 
Gemaakt van: o.a. glutenvrije volkoren havervlokken, boekweit, 
kokosolie, kokosvlokken, cacaopoeder (deze granola bevat maar 
9,2 gram suikers per 100 gram!) 
Prijs: € 15,50 (11 porties)   
Aanrader? Zeker! Een volle chocoladesmaak, knapperige 
granola en een zachte kokossmaak en dat allemaal in kleine 
handige portiezakjes (die gelukkig zo veel mogelijk van 
gerecycled en recyclebaar materiaal zijn gemaakt).  
 
Wat: The Breakfast Club van Ellen van Gool 
Merk: Uitgeverij Lannoo 
Verkrijgbaar: www.lannoo.com 
Gemaakt van: 156 bladzijden vol originele recepten voor een 
evenwichtig en superlekker ontbijt  
Prijs: € 19,99 
Aanrader? Wat een leuk boek. Geen ingewikkeld gedoe en voor 
de meeste recepten heb je niet veel ingrediënten nodig. Van 
bananenmuffins met pindakaas tot mueslitaartjes met yoghurt. 
Van broodpudding tot vegan wafels. Top!  
 
Wat: Banana breadmix uit Pauline’s keuken 
Merk: Leev 
Verkrijgbaar: Albert Heijn, zie www.leev.nu  
Gemaakt van: speltbloem, speltmeel, bakpoeder, koekkruiden 
en zout 
Prijs: € 2,29 
Aanrader? Ja. Natuurlijk kun je de ingrediënten voor een 
bananenbrood prima zelf door elkaar mixen, maar stiekem is het 
best handig dat ze al samen in een pak zitten. Eieren, dadels en 
bananen erbij… Bakkers klaar? Bakken maar!  
 
Wat: Roestvrijstalen thermosfles 
Merk: Klean Kanteen 
Verkrijgbaar: www.greenjump.nl 
Gemaakt van: roestvrijstaal (vrij van bpa, weekmakers, 
formaldehyde en pvc) 
Prijs: € 34,95 (590 ml) 
Aanrader? Superhandig om een lekkere latte macchiato in warm 
te houden of juist een smoothie ijskoud te houden. Via de 
lekdichte cafe cap drink je gemakkelijk rechtstreeks uit de fles. 
 
Wat: Muesli- the ultimate 
Merk: Rude Health 
Verkrijgbaar: o.a. bij Ekoplaza, zie ook rudehealth.com 
Gemaakt van: 23 ingrediënten waaronder havervlokken, quinoa, 
noten, pitten, dadels, gepofte rijst, gedroogd fruit. Geen tarwe.  
Prijs: € 6,15 (500 gram) 
Aanrader? Poeh, de prijs is best even slikken, maar toegegeven: 
dan heb je ook wat. Een muesli waarin je de noten en vruchten 
niet met een vergrootglas hoeft te zoeken. Met elke hap proef je 
andere bijzondere smaken: paranoten, bosbessen, abrikozen, 
zonnebloempitten, dadels… Om in stilte van te genieten.  
 
Wat: Lunchtasje met rits 
Merk: Fluf 
Verkrijgbaar: www.greenjump.nl 
Gemaakt van: stevig biologisch katoen, bedrukt met een non-
chemische kleurstof (azo free) en GOTS gecertificeerd. 
Prijs: € 25,95 
Aanrader? Vandaag vroeg naar een afspraak? Neem je ontbijtje 
gewoon mee. In dit superleuke lunchtasje blijft alles fris en 
fruitig. Met een extra vakje aan de binnenkant voor je beker. Fluf 
streeft ernaar om wegwerpproducten te vervangen door 
herbruikbare producten, om op deze manier een schonere 
wereld te creëren voor toekomstige generaties. Een mooie 
missie!

Fair
Fake?of

Wake up call: veel ontbijtgranen in de schappen van de supermarkt 

bestaan zomaar voor een kwart uit suiker. Slik. Wat kun je dan wel 

gezond en bewust eten als je geen saaie bammetjes wilt? In deze 

FAIR or FAKE gaan we op zoek naar het betere ontbijt. En dat heb-

ben we gevonden.
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* Mail & Win-acties
Bij het meedoen aan de in deze krant geplaatste winacties, wordt 
uw e-mailadres toegevoegd aan ons bestand met abonnees die  
onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen.

Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van nieuwe win-acties, als ook 
van nieuwe producten en diensten die passen bij jouw bewuste, 
verantwoorde lifestyle. 
Nadrukkelijk stellen wij dat je gegevens nooit worden verkocht 
noch geruild noch weggeven aan derden. 

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

De uiterste datum voor het inzenden is  201

Verkrijgbaar bij:
De Betere Wereld is op steeds  
meer plaatsen landelijk en gratis,  
verkrijgbaar, onder andere bij de 
昀lialen van hiernaast afgebeelde  
ketens, bedrijven en organisaties. 

Kijk voor volledig overzicht op: 
www.debeterewereld.nl/de- 
betere-wereld-krant/

Stichting De Betere Wereld
Kennemerstraatweg 13
1814 GA I Alkmaar
T: 088 134 88 10
www.debeterewereld.nl
Sales Lions BV

Professionals in sales en marketing
T: 088 134 88 10
www.saleslions.nl
DTP: Floppy Design

E-mail* dit naar: woordzoeker@debeterewereld.nl
en maak kans op deze pr椀s   > > > > > > > > > > > > > > > > 

almar@debeterewereld.nl
nanny@debeterewereld.nl
tijl@debeterewereld.nl
robin@debeterewereld.nl

Almar Fernhout Hoofdredacteur 
Nanny Schutte Redactie 
Tijl Claassen Accountmanager 
Robin Roegiers Accountmanager

Aan dit nummer werkten onder andere mee: 
Gert Schuitemaker, Sonja van den Heuvel, Tom Vethaak, Anousha van Leent, 
Mees Appel, Daniëlle Ooteman, Milieucentraal, Debbie Wassink

Team De Betere Wereld

Woordzoeker
Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

T N E T O X H O O I K O O R T S J K
H T T N E M U S N O C W L Y D R I K
P G R B N I P T H E N I M A T I V U
Q L E E X V P L L E H E T I H U L R
V J A Z C T J Y R N C J E N I K G C
Y N I N O E K A U E S S Y R I K O K
D V R J T N P O H R I B G L L U Q X
U E G S K M D T G G G F Z X M I A X
U M A A L T I J D I O O P Q D G J W
R J N B A V N F I E L V L U E E H K
Z C R E B Y A U I B O D P F T N Q E
A L D W Y D G L S R I G X E L H F H
A O Q U O Z E L P O B N N F K S V M
M K C S C O V W T N M Z D Y J H O U
S F W T E P Q E D A R T R I A F W J
N E F F O T S S G N I D E O V X L R
P Y C X R V A K A N T I E C U X Z D
S Y D P L Y A T S A P D N A T U R N

PLANT BEWUST HOOIKOORTS

RECEPT EERLIJK DUURZAAM

CONSUMENT GEZOND WATER

VOEDINGSSTOFFEN VITAMINE VEGAN

FAIRTRADE TANDPASTA MAALTIJD

BIOLOGISCH VAKANTIE ENERGIEBRON

Aan dit nummer werkten onder andere mee: 
Gert Schuitemaker, Sonja van den Heuvel, Danielle Grondman

Brandon Wouters Accountmanager brandon@debeterewereld.nl

Win deze heerlijke biologische 
thee-set van De Theepot

Voor de beste kwaliteit basis 

theeën, fijne melanges en voor 

exclusieve (Japanse) theeën zit je 

hier goed! Maak kans op een gratis 

cadeau set van De Theepot !

 De set bestaat uit: 
n Japanse thee 
n Winteravond thee (zwarte thee met kruiden) 
n Theeglas 
n Thee-ei

Vertel ons in een mailtje waarom jij deze 
leuke cadeauset wil winnen en wie weet 
komt er een cadeauset jouw kant op! 
Mail naar: detheepot@debeterewereld.nl

Welk woord vind je niet terug in de puzzel? 

E-mail* dit naar: woordzoeker@debeterewereld.nl 
en maak kans op deze prijs   > > > > > > > > > > > > > > > > 



Ook bij nieuwbouw nog forse besparingen mogelijk 
TONZON Vloerisolatie heeft in een kruipruimte een 
beter isolerend effect dan andere isolatiematerialen. 
Dat is te danken aan het unieke Thermoskussen 
dat in 1980 in Nederland is uitgevonden. Dit is het 
enige materiaal dat de warmtestraling van de vloer 
vrijwel tot nul reduceert. De vloer wordt daardoor 
warmer bij een lagere binnentemperatuur. Daar-
door is de energiebesparing hoger dan bij andere 
isolatiematerialen zoals wol, EPS (polystyreen) 
of purschuim. Die stralen aan de onderzijde nog 
steeds warmte naar de kruipruimte uit. Door dit 
permanente warmtelek worden nieuwbouw vloeren 
niet zo warm en is een vloerverwarmings systeem 
bijzonder traag. 

Bodemfolie op de bodem van de kruipruimte (zie 
illustratie hierboven) zorgt ervoor dat er geen 
vocht vanuit de bodem het huis kan binnendringen. 
De dubbele aanpak met Thermoskussens en Bodem-
folie zorgt voor een warmere vloer en een schone, 
geurloze kruipruimte. TONZON is heel betaalbaar en 
u houdt de opties voor de toekomst open.

Aanpak onnodige warmtelekken spaart extra gas 
We laten veel warmte onbenut weglekken. 
De stookruimte is vaak (te) warm. Geïsoleerde 
CV-buizen stralen onnodig warmte uit in ruimtes
zoals zolders, garages en kruipruimtes. Radiatoren
warmen buitenmuren op. Bij vloer verwarming
lekt veel warmte onbenut aan de onderzijde
weg, zelfs bij nieuwe huizen en zo genaamde
NOM-woningen. Bij woningen met lucht-
verwarming is het in de kruipruimte soms nog
warmer dan in de kamer. We warmen letterlijk
de aarde om het huis op. Kortom veel systemen
stralen onnodig warmte uit. TONZON heeft voor
al deze problemen innovatieve oplossingen
ontwikkeld.

Gas duurder door hogere belasting!
Wanneer de plannen doorgaan, gaat de belasting 
op gas fors omhoog. Vraag nu een kosteloze 
inspectie aan van uw kruipruimte. U ontvangt 
vrij blijvend een offerte op maat zodat u direct 
kunt gaan besparen. Kijk snel op tonzon.nl 
of bel 0900 - 28 66 966 (0,10 p/min).

TONZON BV 
Postbus 1375 
7500 BJ Enschede

info@tonzon.nl
www.tonzon.nl

0900 - 28 66 966 (0,10 p/min)

KvK 06044102

Heeft u een woning van 50 m2 
dan krijgt u al een droge kruip-
ruimte en de warmste vloer voor 
slechts € 1.850,-. Deze advies-
richtprijs is inclusief materiaal, 
montage, btw en een woning-
gebonden TONZON certifi caat.

HEEL BETAALBAAR

Bovenstaande infraroodfoto’s 
laten een duidelijk effect zien. 
Zonder isolatie is het koud en klam 
onderin de woning. Met TONZON 
Vloerisolatie dringt de warmte 
eindelijk door tot in de vloer. 
Lees de vele spontane reacties op 
www.tonzon.nl/facebook

Infraroodfoto’s van 
een betonvloer

Voor TONZON
Koud en klam

Na TONZON
Warm en droog

Pas op voor namaak 

Dat kon natuurlijk niet uitblijven. 
Anderen proberen te profi teren van 
het succes dat TONZON in 37 jaar 
heeft opgebouwd. Daarom geeft 
TONZON  een woninggebonden 
garantie- en echtheidscertifi caat 
af. De volgende eigenaar van uw 
woning weet dan al bij de aankoop 
dat de kruipruimte in orde is. Er 
zijn originele TONZON producten 
verwerkt door een gespecialiseerd 
ambachtsman of bedrijf. 
TONZON folie wordt gemaakt 
volgens een speciaal recept dat in 
de praktijk een zeer lange levens-
duur heeft, zo blijkt uit onafhankelijk 
onderzoek. Geen enkele andere 
folie kan laten zien dat het na 32 
jaar in de praktijk nog evengoed 
functioneert als toen het nieuw was. 
Een betrouwbare verkoper kan u dit 
certifi caat laten zien. Vraag hierom 
en voorkom teleurstelling door het 
gebruik van dubieus aangebrachte 
goedkopere namaak. Ga voor 
gegarandeerde kwaliteit. 

TONZON Thermoskussens

TONZON Bodemfolie

Gasrekening  
onverwacht hoger?

PAK DE KRUIPRUIMTE AAN
MET TONZON!


