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Waves introduceert flipflops, die zijn gemaakt in Sri Lanka van 100% fair natuurrubber en met 

de gedachte van 'Save the Planet'. Sterker nog, er zit geen stukje plastic in. Veel aanbieders 

van flipflops maken ze van synthetisch rubber en vaak zijn de bandjes van plastic. Waves 

neemt echter duidelijk een standpunt in tegen het gebruik van plastic. Zie pagina 7.
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Het zijn aparte tijden en het lijkt wel of alles wordt 
beheerst door het woord Corona. Vitamines waren 
bijna niet meer te krijgen, winkels, sportscholen en 
horeca gingen dicht, vliegtuigen stonden aan de grond 
en ziekenhuizen lagen vol. Gelukkig komt de samen-
lving langzaam weer op gang, maar de schade is 
enorm. Bedrijven hangen aan elkaar van overheidssteun 
en missen veel omzet, en niet te vergeten het verdriet 
van mensen die dierbaren hebben verloren door het 
virus. Mensen denken heel verschillend over de aanpak 
en herkomst van Corona en dat is voer voor veel discus-

sies in alle media. Ben benieuwd of we iets hebben 
geleerd van deze crisis. Ik ben een rasoptimist, maar de 
geschiedenis leert ons dat velen zich weer snel laten 
verleiden tot het oude patroon. Een pluspunt is dat er 
meer biologische producten worden verkocht en men-
sen hun gezondheid en weerstand meer prioriteit 
geven. 
  
Hou vol! 
 
Almar Fernhout (founder)

Alles komt langzaam weer op gang Geschroeide bloemkool met peterselie-
aardappels en Hoemoes Ras El Hanout
Ingrediënten: 
n 1 bloemkool 
n ½ sjalot 
n 5 el olijfolie 
n 400 g kruimige aardappels 
n ½ bosje bladpeterselie 
n 150 g walnoten 
n 1 bakje Maza Hoemoes Ras El Hanout 
 
Bereidingswijze: 
1. Snij de roosjes van de bloemkool en hak het sja-

lotje fijn. Bak ze samen in de olijfolie op heel hoog 
vuur in een gloeiend hete pan gaar. De sjalot zal 
wat verbranden, maar dat komt de smaak alleen 
maar ten goede.  

2. Kook de geschilde aardappels gaar en prak ze met 
de fijngesneden peterselie grof – hou wat mooie 
blaadjes peterselie apart. Hak ook de walnoten 
grof.  

3. Verdeel de aardappels over een bord of schaal en 
bestrijk deze met de Hoemoes Ras El Hanout. 
Verdeel de gebakken bloemkool erover en gar-
neer met de resterende peterselie.  

 
Variatietip: 
Je kunt de bloemkool ook in zijn geheel bereiden op 
de BBQ. Besprenkel hem tussentijds met olijfolie, 
zodat hij niet uitdroogt. De ingrediënten kun je apart 
erbij of zelfs erin serveren, zoals op de foto!



Koolhydraten en je bloedsuikerspiegel, 

een dynamisch duo 
Alles over koolhydraten

nauwelijks tot geen koolhydraten worden 
gegeten.

Wat is een koolhydraatarm dieet?
Bij een koolhydraatarm dieet worden het 
aantal calorieën afkomstig van koolhydraten 
beperkt, en wordt de focus gelegd op vetten 
en eiwitten. Je kan zelf bepalen hoe streng 
je het koolhydraatarm dieet maakt. Je kan er 
bijvoorbeeld voor kiezen om alleen alle simpele 
suikers uit je dieet te halen. Anderen halen ook 
producten als aardappelen, brood en pasta uit 
het dieet. Een goede richtlijn is om niet meer 
dan 100-150 gram koolhydraten per dag binnen 
te krijgen. Het beste is om alleen nog langzame 
koolhydraten afkomstig van groenten, fruit 
en noten te eten. Voor de rest worden er veel 
dierlijke producten gegeten (vlees, vis, zuivel, 
eieren). Deze bevatten namelijk geen tot weinig 
koolhydraten.

De voordelen van koolhydraatarm eten
Een koolhydraatarm dieet, waarbij het 
uitgangspunt is dat er zo min mogelijk 
koolhydraten worden gegeten wordt steeds 
populairder. Het voorkomt namelijk het 
schommelen van de bloedsuikerspiegel 
waardoor je je energieker voelt en er minder 
schade wordt aangericht aan het lichaam. 
Daarnaast is het effectief om overtollig gewicht 
te verliezen omdat het aantal suikers dat wordt 
omgezet in vet wordt beperkt. Wat vind jij van 
een koolhydraatarm dieet, of heb je hier al 
ervaring mee? Laat het ons weten!

Suikerziekte
Het hebben van meerdere sterke schommelingen 
van je bloedsuiker over een langere periode kan 
leiden tot diabetes type 2 (ook wel suikerziekte 
genoemd). Je lichaam wordt namelijk aan zoveel 
insuline blootgesteld dat de cellen er ongevoelig 
voor worden. Het opnemen van een teveel 
aan bloedsuiker werkt dan minder goed. Het 
volgen van een koolhydraatarm dieet biedt voor 
deze mensen een goede uitkomst. In sommige 
klinieken worden mensen met diabetes type 
2 zelfs genezen of klachtenvrij gemaakt door 
het volgend van een speciaal dieet waarbij 

lichaamscellen wordt opgenomen. Een te hoog 
bloedsuikergehalte is namelijk erg schadelijk 
en kan leiden tot allerlei complicaties. Na het 
eten van een koolhydraat rijke maaltijd wordt dit 
hormoon afgegeven door de lever. Als er meer 
suiker in het bloed zit dan het lichaam nodig 
heeft, wordt het opgeslagen als lichaamsvet.
Het eten van (veel) koolhydraten zorgt ervoor 
dat je bloedsuiker gaat pieken, er komen 
namelijk binnen korte tijd een groot aantal 
suikermoleculen in je bloed terecht. Als reactie 
hierop wordt er ook een grotere hoeveelheid 
insuline afgegeven. Met als gevolg dat het 
bloedsuiker na de piek snel daalt, zelfs tot onder 
het normale niveau. Dit staat ook wel bekend 
als een schommelende bloedsuikerspiegel. 
Omdat het lichaam de grote hoeveelheid suiker 
niet goed kan verwerken, wordt een groot deel 
opgeslagen als vetweefsel. Én doordat het 
bloedsuiker snel daalt door de grote hoeveelheid 
insuline krijg je een dip. Je wordt namelijk moe 
en krijgt nog meer honger, ondanks dat je net 
een maaltijd hebt gegeten. Om deze redenen 
is het beter om een sterke schommeling van je 
bloedsuiker te voorkomen.

De magie van glycatie
Tijdens de piek van het bloedsuiker, dus op 
het moment dat er veel suiker in het bloed zit, 
gedragen de suikermoleculen zich anders. Ze 
gaan namelijk binden aan eiwitten die in het 
bloed zitten. Dit proces wordt ook wel glycatie 
genoemd. De aangetaste eiwitten functioneren 
niet meer normaal en gaan schade aanrichten 
aan bijvoorbeeld bloedvaten en celstructuren. Dit 
kan onder andere leiden tot hart,- en vaatziekten, 
met als gevolg een hoog cholesterolgehalte. Dit 
is ook de reden dat diabetici vaak last hebben 
van hart,- en vaatziekten. Het bloedsuiker kan 
namelijk niet meer goed in de hand gehouden 
worden.

Koolhydraten onder de loep
Koolhydraten zijn moleculen die energie 
leveren. Samen met vetten en eiwitten vormen 
ze de drie belangrijkste voedingsstoffen. Op 
voedingswaarde tabellen wordt er onderscheid 
gemaakt tussen koolhydraten en suikers 
In principe is een koolhydraat een groter 
molecuul bestaande uit meerdere simpele 
suikermoleculen. De simpele suikers, zoals 
glucose en fructose, kunnen snel door het 
lichaam worden opgenomen. Dit komt omdat 
ze direct via de darmwand in het bloed terecht 
kunnen komen. Ze worden daarom ook wel 
de snelle koolhydraten genoemd. De meer 
complexe koolhydraten, zoals zetmeel, bestaan 
uit meerdere suikermoleculen. Omdat deze 
lange ketens eerst moeten worden geknipt in 
stukjes, duurt het langer voordat de suikers 
worden vrijgegeven en opgenomen door 
je darmen. Daarom worden dit ook wel de 
langzame koolhydraten genoemd. Ongeacht het 
type koolhydraat, uiteindelijk komt het als suiker 
in de bloedbaan terecht.

Vezels, onverteerbare koolhydraten
Vezels zijn koolhydraten afkomstig van planten 
die mensen niet kunnen verteren. Wij beschikken 
namelijk niet over de benodigde enzymen 
om het zogenaamde cellulose af te breken 
tot simpele suikermoleculen. Vezels hebben 
daarom geen voedingswaarde. Ze zorgen wel 
voor een goede stoelgang omdat je darmen er 
goed op kunnen kneden.  Verder vertragen ze 
de opname van andere suikers. Op deze manier 
dragen ze bij aan het stabiel houden van de 
bloedsuikerspiegel. Vandaar dat suiker afkomstig 
van fruit beter is voor je gezondheid dan suiker 
afkomstig van snoep. Fruit bevat namelijk vezels.

De werking van insuline
Insuline is een hormoon dat ervoor zorgt 
dat een teveel aan suiker in het bloed door 

Koolhydraten leveren niet alleen energie, maar kunnen je ook suf maken. We eten er al snel te veel van met alle 

gevolgen van dien. Het is om moe van te worden, letterlijk en 昀guurlijk. Koolhydraten onder de loep

Tips voor een stabiele                                 
bloedsuikerspiegel 

1.Verwijder simpele suikers uit je                                
dieet, voornamelijk van snoep, 
frisdrank en vruchtensappen. Kijk 
altijd op het etiket om te zien hoeveel 
suiker er in een product zit. Veel 
bewerkte producten bevatten namelijk 
(toegevoegde) suikers.

2.Eet meer vezelrijke producten 
en kies  voor langzame 
koolhydraten, zoals volkoren 
producten, groenten, havermout en 
noten.

3.Volg een koolhydraatarm dieet 
(zie rechtboven)
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Quooker, de kraan die alles kan
Naast koud, warm en 100°C kokend water geeft de 

Quookerkraan nu ook gekoeld en bruisend water. 

Daarmee zet je zó een pot thee of een kan limonade 

op tafel. En ook koken en afwassen wordt een eitje.

Kranen 
Er zijn verschillende modellen om uit te kiezen. De 
Fusion is een geraffineerd vormgegeven kraan. De 
Flex heeft een buigzame uittrekslang, voor extra 
bereik in de spoelbak. En dan is er nog een losse 
Quookerkraan, die naast een 'gewone' mengkraan 
op het aanrecht komt te staan. 
 

Finishes 
Alle Quookerkranen zijn verkrijgbaar in verschillende 
finishes, zoals chroom en rvs. Daarnaast zijn de Fusion 
en de Flex er in het zwart. Met hun donkere looks 
trekken ze meteen de aandacht. En wat te denken 
van messing patina, een finish die langzaam van kleur 
verandert, en van elke aanraking alleen maar mooier 

wordt? Voor wie durft is er de Fusion met gouden 
finish. Een sieraad voor op het aanrecht! Een bijpas-
sende zeeppomp maakt het compleet. 
 
Reservoirs 
Een Quooker-systeem bestaat uit een kraan op het 
aanrecht en een reservoir in het kastje eronder. Er 
zijn drie verschillende reservoirs. De PRO3 houdt 3 
liter water continu op temperatuur. De COMBI doet 
hetzelfde met 7 liter, maar kan het kokende water 
ook mengen met koud leidingwater en op die 
manier 15 liter warm (60°) water leveren. Het is het 
ultieme alternatief voor de gewone keukenboiler. De 
COMBI+ is aangesloten op zowel de koud- als de 
warmwaterleiding, en kan daardoor zelfs onbeperkt 
warm water geven. 
 
De CUBE 
De nieuwste innovatie van Quooker is het gekoeld-

waterreservoir, de CUBE. Naast koud, warm en 
kokend, komt er dan ook gekoeld en bruisend  
water  uit de kraan. Handig om limonades en cock-
tails mee te maken, of gewoon een karaf heerlijk fris 
water op tafel te zetten. En nog goed voor het 
milieu ook, want plastic flessen uit de winkel zijn niet 
langer nodig. 
 
De voordelen van een Quooker 
Een Quooker levert het lekkerste water, direct uit de 
kraan. Hij brengt gemak, bespaart tijd én ruimte op 
het aanrecht. Bovendien is een Quooker energiezui-
nig en duurzaam. Zéker met een CUBE erbij, die 
plastic flessen overbodig maakt. En misschien wel 
het allerbelangrijkste: dankzij een goed doordacht 
bedieningssysteem is een Quooker de meest veilige 
kokendwatervoorziening voor de keuken. 
 
Ga voor meer informatie naar quooker.nl
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Durven dromen over 25 % bio landbouw in 2030 en verder 

Boer en burger, als mensen kunnen we het samen eens worden 
Column

Europa heeft met de plannen in de Green Deal het doel 

van 25% biologische landbouw in 2030 neergezet. In 

Nederland zitten we op 4,1 en verder Europees gemid-

deld op 7,7%. 

 
Onze doelstelling is dus een verzesvoudiging in tien jaar tijd? Hoe 
doen we dat in een land gefixeerd op exportcijfers en waar de 
Algemene Rekenkamer aangeeft dat de overheid zelfs te weinig 
inzet toont om het Europese biologische keurmerk bekend te 
maken? 
Wat houdt ons tegen? Een heel sterke lobby vanuit de agro-indus-
trie, waardoor het beleid verduurzaming van de landbouw meestal 
juist in de weg zit, boeren die gevangen zitten in een schuldenpo-
sitie bij de banken, de te grote prijsverschilen tussen biologische 
en gangbare voeding. 
Maar het roer zal toch een keer om moeten. Hoe lang worden risi-
covolle wereldwijde ketens van vlees- en sierteelt, die niet duur-
zaam en heel kwetsbaar zijn, met overheidssteun de hand boven 
het hoofd gehouden?  Zijn boeren met een megastal - die bijna 
altijd veel verzet oproepen in de directe omgeving vanwege stank 
en fijnstof - echt gelukkig? Moeten deze boeren niet de kans krij-
gen om een andere weg in te slaan en zich weer te kunnen verbin-
den met hun omgeving?  En is het niet een mensenrecht om over-
al biologisch voedsel te kunnen kopen voor redelijke prijzen?  
Laten we vooral niet denken dat het niet kan. Dat soort geluiden 
komen uit de lobbyhoek. Onafhankelijke VN-rapporten zijn hier-
over al lang heel duidelijk; het huidige landbouw en voedselsys-
teem is onhoudbaar. 
Het ontbreekt nog aan de verbeelding van een gifvrije en regiona-
le, circulaire landbouwcultuur, waar veel meer waarde wordt 
geschapen dan alleen de prijs voor bulkvoedsel. Waar ook veel 
waardevolle groene banen kunnen ontstaan, al dan niet samen met 
recreatie, zorg, ambachten en educatie. We moeten terug naar 
onze dromen. De mooiste biodynamische bedrijven die ik ken zijn 
ontstaan vanuit een droom en zijn werkelijkheid geworden door 
die droom uit te spreken naar anderen. Dat is in de eerste plaats 
een gesprek op hartsniveau tussen mensen.  Als burgers kunnen 
we in een vorm van burgerparticipatie met onze boeren eens wor-

den over gezond eten, ons landschap en hoe we ons idealiter 
daarin ontwikkelen.  
Maar dan startend in een dialoog zonder de belanghebbenden uit 
de kunstmest, pesticiden, zaad en technologie-wereld en zonder 
de financiers en projectontwikkelaars aan tafel. Dat is essentieel. 
En niet alleen de macht van de inputindustrie is veel te groot, ook 
die van grote supermarkten, de multinationale voedselverwerkers 
en wereldwijde handelaren.  
De zakelijke belangen mogen pas later weer in beeld komen als 
we het hoe bespreken. Natuurlijk zijn toeleveranciers, financiers en 
handelaren onmisbaar, maar hun rol moet altijd worden beoor-
deeld en zo nodig begrensd vanuit de maatschappelijke vraagstuk-
ken die er liggen. En het zal letterlijk coöperatiever en associatie-
ver moeten, geen aandeelhoudersbelang op afstand.  Als leidend 
principe gelden de gezondheid van onze bodems, de biodiversiteit 
en de gezondheid en toekomst van onszelf.  
Onze overheid zal nu met echte maatregelen moeten komen om 
de vraag te stimuleren door bv. BTW op biologisch voedsel af te 
schaffen, vervuilende teelten te belasten en het aanbod te stimule-
ren door omschakeling voor boeren te vereenvoudigen en groene 
diensten te belonen. 
De plannen in de Green Deal zijn een oproep om in beweging te 
komen voor ons allemaal. Als burger en als consument, maak 

bewuste keuzes bij uw 
boodschappen en ga het 
gesprek aan;  de klein-
ste vorm van burgerpar-
ticipatie begint met een 
gesprek over gedeelde 
waarden met de buren, 
een gemeenteambte-
naar of een boer in uw 
omgeving. Met compas-
sie voor iedereen die in 
het huidige systeem ver-
strikt is geraakt, maar 
met de vaste wil om 
elkaar hieruit te bevrij-
den.

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

normen:

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  

 

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

Tekst: 

Gert Schuitemaker, 

orthomoleculair wetenschapper

Vitamine D? Ga NU naar buiten!  
Deel 23 uit de serie “Eerst voeding dan medicijnen” - door orthomoleculair wetenschapper dr. Gert Schuitemaker

De Amerikaanse Jaap van Dissel, dr. Tom Frieden, nu gepensioneerd, zegt in 

een internetfilmpje dat hij ervan overtuigd is dat een COVID-19-infectie door 

vitamine D verminderd kan worden. Van vitamine D is bekend dat het zelfs 

beschermt tegen luchtweginfecties. De longen zijn juist het mikpunt van dit 

virus. Dit is geen hypothese, maar wetenschappelijk vastgesteld (British Medical 

Journal, 2017). In dit onderzoek werd onderzocht of vitamine D-suppletie het 

risico van een luchtweginfectie vermindert.

Gegevens van 25 verschillende studies werden 
geanalyseerd, waaraan in totaal ongeveer 11.000 
mensen meededen. Geconcludeerd werd dat vitami-
ne D-supplementen beschermend werken tegen een 
acute infectie van de luchtwegen. Ook weten we 
intussen dat de kans op sterfte door COVID-19 toe-
neemt met de leeftijd én de aanwezigheid van onder-
liggende chronische ziektebeelden zoals diabetes en 
obesitas. Ouderdom en ziekte zijn geassocieerd met 
lagere vitamine D-waarden. 
 
Engelse onderzoekers onderzochten een mogelijk 
verband tussen het aantal sterfgevallen als gevolg 
van COVID-19 en gemiddelde vitamine D-spiegels in 
20 Europese landen. Opvallend was dat de gemid-
delde vitamine D-spiegels in de zuidelijke landen 
beduidend lager waren, ook in de zwaar getroffen 
landen Spanje en Italië. Ze schreven dit verschil toe 
aan een hogere inname van vitamine D in het noor-
den met de voeding en supplementen. De onderzoe-
kers benadrukken dat vitamine D ook in hogere 
doseringen veilig is gebleken. Internationale vitamine 
D-experts bevelen aan om elke dag 2000 IE (50 mcg) 

vitamine D als supplement te nemen. 
Zogeheten risiscogroepen voor een vitamine D-tekort 
zijn naast ouderen, ook kinderen tot 4 jaar, zwangere 
vrouwen en personen met een donkere huid en/of 
een getinte huid. Maar misschien is nog wel de 
grootste groep die bovendien ook nog  behoren tot 
de hier genoemde risicogroepen, de …. binnenzit-
ters, bijvoorbeeld thuis of op kantoor. Natuurlijk voor-
al aan het eind van de winter! Naast nauwelijks zon, 
wordt er onvoldoende vette vis (haring, zalm, 
makreel) gegeten. Eieren en vlees zijn bescheiden 
bronnen van vitamine D, maar vitamine D-verrijkte 
margarine eigenlijk nauwelijks. Ter vergelijking: 100 
gram haring levert 800 IE (20 mcg), terwijl twee 
boterhammen besmeerd met verrijkte margarine 
slechts 25 IE (0,63 mcg).  
 
Eén van de beste adviezen is: ga naar buiten! Zeker 
nu de lente is gearriveerd: Gratis wordt in de huid 
meer dan voldoende vitamine D aangemaakt. Wel is 
het verstandig om een paar dingen in de gaten te 
houden. In de eerste plaats: zorg ervoor dat je nooit 
verbrandt! Dat geldt natuurlijk vooral voor personen 

én vooral kinderen met huidtype-1 of -2. (de rossige 
mensen met sproetjes en blauwe ogen). Onderschat 
de zon niet! Laat bijvoorbeeld kinderen niet onbe-
schermd blootstellen aan een hoog staande zon. Voor 
ieder ander geldt dat het voldoende is dagelijks 15 
tot 30 minuten blootstelling aan hoog staande zon 
(tussen 11.00 en 15.00 uur) met hoofd en handen 
ontbloot bij alledaagse activiteiten.  

 
Zorg vooral in deze tijd van Corona/COVID-19 voor 
‘optimaal’. Een bloedspiegelbepaling is zeker geen 
overbodige luxe. Ga naar de huisarts en als hij niet 
wil, zoek dan op internet naar een niet te dure vitami-
ne D-thuistest.
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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: schoonmaken

Concept & Tekst Sonja van den Heuvel

FAKE – Niet zo schoon als het lijkt 
 

Veel schoonmaakmiddelen bevatten schadelijke stoffen die niet alleen het milieu belasten maar die ook 

in je huis blijven hangen waar jij en je gezin ze inademen. Dat is dus lang niet zo schoon als het lijkt.  

Hoe maak je wel duurzaam en gezond schoon? Drie tips: 

n Vermijd middelen met fosfaten, chloor, bleekmiddel en desinfecteermiddel. In de strijd tegen kalk en 

aanslag in de badkamer zijn schoonmaakmiddelen op basis van citroen- of melkzuur je beste vrien-

den. 

n Gebruik niet te veel schoonmaakmiddel. Iets minder werkt vaak net zo goed.  

n Ook met allerhande huismiddeltjes als citroen, schoonmaakazijn, olijfolie, bakingsoda en zout klaar je 

veel schoonmaakklussen. Op internet vind je veel handige en goedkope schoonmaakrecepten.

Schoner dan schoon
Wat: Schoonmaakkalender   
Merk: Uitgeverij Snor 
Verkrijgbaar: www.dewereldvansnor.nl  
Wat zit erin: Een handig overzicht van de klusjes die je elke dag 
en elke week moet uitvoeren plus voor elke week een extra 
opdracht om je huis echt spic en span te houden.  
Prijs: € 15,99      
Aanrader? Een schoon huis heeft alles te maken met bijhouden. 
En dat is nu juist waar deze kalender bij helpt! Staand op je 
aanrecht helpt hij je om geen klusje te vergeten.  
 
 
Wat: Klokbox vol ecologische schoonmaakproducten 
Merk: Klok   
Verkrijgbaar: Supermarkt en via www.klok-eco.nl    
Wat zit erin: waspoeder, pow(d)er dose kleur, vloeibaar 
wasmiddel wit, afwasmiddel, vaatwastabletten, allesreiniger, wc-
reiniger.  
Prijs: online € 19,99 (normaal €22,50) en tot 30 mei geen 
verzendkosten  
Aanrader? Ja! Al sinds 2001 hebben alle Klok-producten het 
keurmerk van het Europees Ecolabel. Verder bevatten ze geen 
parfum en kleurstoffen, en dat is wel zo prettig voor je huid. Met 
de handige box heb je in één keer alle spullen in huis om 
grondig aan de poets te gaan, dus geen smoesjes meer ☺.    
 
Wat: Microvezelvanger voor in je wasmachine   
Merk: Cora ball 
Verkrijgbaar: www.greenjump.nl 
Wat zit erin: de bal is gemaakt van 100% gerecycled zacht 
plastic en is ontworpen naar de vorm van koraal. 
Prijs: € 34,50     
Aanrader? Wie niet in een grot geleefd heeft, weet dat we met 
zijn allen iets moeten doen tegen de plastic soup. En dan helpen 
alle beetjes. Deze bal is een makkelijke manier om te helpen aan 
het verminderen van microplastics die de zee instromen. Hij 
vangt ongeveer 33% van alle microvezels die uit je kleding 
vrijkomen.  
 
Wat: Extra absorberende schoonmaakdoekjes 
Merk: Full Circle Home 
Verkrijgbaar: www.greenjump.nl 
Wat zit erin: 95% gerecyclede vezels van katoen en polyester, 
bedrukt met niet-giftige inkt.  
Prijs: € 3,40 per 2 stuks     
Aanrader? Valt er een glas limonade om? Deze 
schoonmaakdoekjes slurpen de boel zo op. Ze absorberen 7x 
hun eigen gewicht. Zo heb je geen papieren keukenrol meer 
nodig. Ook voor de schoonmaak van de badkamer zijn ze ideaal. 
Eerst even de wastafel doen, daarna uitwringen en nog even de 
spiegel afnemen. Koud kunstje!  
 
Wat: Zuiverende Luchtspray 
Merk: Puressentiel   
Verkrijgbaar: bij natuurwinkel, apotheek en o.a. via 
www.puressentiel.nl 
Wat zit erin: een combinatie van 41 essentiële oliën. 100% 
natuurlijk, zonder kleurstoffen, conserveringsmiddelen en 
synthetische bestanddelen.  
Prijs: € 25,95 (200 ml)     
Aanrader? Het is best een pittige prijs voor een geurspray, maar 
dit is dan ook meer dan dat. De spray belooft de lucht in elke 
ruimte in je huis met een paar simpele sprays te zuiveren en zelfs 
te ontdoen van huisstofmijt. Nu is dat met deze test lastig om te 
onderzoeken, maar het moet gezegd: na het sprayen voelt je 
huis meteen fris aan en ruikt heerlijk.

Fair
Fake?of

Gooi die ramen open, laat die zonnestralen binnen en ga stofwol-

ken en spinrag te lijf. Het is tijd voor de voorjaarsschoonmaak! 

Want wie wordt er nu niet blij van een opgeruimd huis, fris was-

goed en blinkende spiegels? Misschien niet van het poetsen zelf, 

maar in ieder geval van het resultaat. Helemaal als je weet dat je 

het kunstje ook nog eens duurzaam en gifvrij flikt. Hoe dan? Met de 

poetsproof producten uit deze test!
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Super zomerse FLIPFLOPS
Waves introduceert flipflops die zijn gemaakt in Sri Lanka van 

100% fair natuurrubber en met de gedachte van 'Save the 

Planet'. Sterker nog, er zit geen stukje plastic in. Veel aanbie-

ders van flipflops maken ze van synthetisch rubber en vaak 

zijn de bandjes van plastic. Waves neemt echter duidelijk een 

standpunt in tegen het gebruik van plastic.

Duurzaam en fair trade 
Waves biedt een ethisch flip-flop-alternatief en pro-
duceert volledig natuurlijke, veganistische slippers. 
Het natuurlijke rubber waarvan de slippers worden 
gemaakt is duurzaam, herbruikbaar en biologisch 
afbreekbaar. 
 

Maak kans op deze super zomerse FLIPFLOPS! 
We verloten vier paar. Stuur een mail naar : 
flipflops@debeterewereld.nl

De teenslippers worden gemaakt van 100% natuurlijk 
fair rubber van FSC-gecertificeerde rubberbomen op 
plantages in de vruchtbare hellingen van Sri Lanka. 
Natuurlijk rubber komt van het sap van de rubber-
boom (Hevea brasiliensis). Waves is lid van fairrub-
ber.org en draagt daarmee bij aan een verbetering 
van de werk- en leefomstandigheden van de werkne-
mers op de rubberplantage. Deze plantages staan 
onder toezicht van de Fair Rubber Association 
(FRA).  
 
Fair Rubber is een Fairtrade organisatie voor planta-
ges en bedrijven die werken met natuurrubberpro-
ducten. Het doel van Fair Rubber is om de werk- en 
leefomstandigheden van werknemers van de rubber-
plantages te verbeteren door de principes van eerlij-
ke handel toe te passen en de milieuvriendelijke pro-
ductie van natuurlijk rubber te ondersteunen. 
Waves voldoet aan de criteria van fair trade in 
natuurlijk rubber en mag dus het logo voeren van 
Fair Rubber. Voor Waves is het betalen van een fair-
trade premie een verplichting. De naleving op de 
Fair Rubber criteria wordt gecontroleerd door onaf-
hankelijke auditkantoren. 
 
Comfortabel en uitgebreid assortiment 
De slippers zijn stijlvol en comfortabel. Bovendien 
veroorzaken deze flipflops geen pijnlijke plekken tus-
sen de tenen. Ze zijn heel licht en vormen zich naar 

de voeten van de drager. Er is een uitgebreide 
dames- en herencollectie. Vanaf maat 36 
meisjes/dames en vanaf maat 38 heren/jongens. 
 
www.wavesflipflops.nl

Het voornemen voor 2020:  

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 2020!   
  
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 arti-
kel 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 bij-
voorbeeld de eindeloze wegwerp rietjes, roers-
taafjes, koffiebekers, wegwerpborden, boterham-
zakjes, waterflesjes, plastic boodschappentasjes, 
enzovoort.  
 
1. Verminder het gebruik van (wegwerp)plastic. 

Zoals het gebruik van wegwerp plastic beker-
tjes voor koffie en thee. Koop een goede her-
bruikbare beker van gerecycled of natuurlijk 

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.

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.



Met een Quooker tap je 100°C kokend water direct uit de kraan. 
Zo zet je snel een pot thee en wordt koken een eitje. Voeg je  

een CUBE toe, waarmee je ook koel bruisend en ge昀lterd water tapt, 
dan haal je nog veel meer uit je kraan. Een kan limonade of  

lekkere cocktail is zó gemaakt en een karaf bubbelwater  
supersnel gevuld! Kijk op quooker.nl voor meer informatie.

DE KRAAN 
DIE ALLES KAN

100°C KOKEND, GEKOELD EN BRUISEND WATER
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MUD Jeans is een van de fair fashion pioniers 

Onze jeans besparen gemiddeld 
92% water, 67% CO2 en 49% land
MUD Jeans laat consumenten vanaf nu precies zien 
wat de milieu-impact is van iedere jeans. Het circulai-
re jeansmerk kan deze inzichten delen doordat het 
als eerste jeansmerk ter wereld de milieu-impact van 
haar complete productportfolio heeft laten doorreke-
nen door middel van een Life Cycle Assesment (LCA) 
uitgevoerd door Ecochain. Daaruit blijkt dat MUD 
Jeans in vergelijking met een standaard jeansmerk 
maar liefst 92 procent minder water en 47 procent 
minder land gebruikt. Ook wordt er 69 procent min-
der CO2 uitgestoten. 
 
 

Door Almar Fernhout

MUD Jeans is een van de fair fashion 
pioniers. Wat deed jou besluiten om 
MUD jeans op te richten? 
Sinds mijn 25e heb over de hele wereld 
gewoond en in de kledingindustrie 
gewerkt. Ik heb in China, Hongkong en 
Frankrijk gewoond en een succesvolle car-
rière gehad. Ik had nadat ik mijn eigen 
bedrijf verkocht wat ruimte om een pauze 
te nemen om te gaan genieten en naden-
ken. Na een sabbatical van vier jaar 
begon ik na te denken ‘waar ben je mee 
bezig geweest’. Die snelle handel was 
niet meer wat ik wilde. Ik wilde iets doen 
om de wereld verder te helpen. De kle-
dingindustrie is een van de meest vervui-
lende industriën en de impact van het 
meest populaire kleding item, jeans, is 
met 2 miljard per jaar gigantisch. De 
impact die je daar kan maken is mijn 
drive. Nu merken we dat we in de jeans-, 
in de kledingindustrie en ver daarbuiten 
impact maken. We zijn een luis in de pels 
in de jeans-wereld, maar zijn tegelijkertijd 
de voorloper en ijsbreker. Er wordt door 
de grote jongens naar ons gekeken.  
 
Jullie hebben een “lease a jeans” 
concept. Hoe werkt dit precies?  
Voor een sign-up fee van €29 en €7,50 
per maand kan je een jeans leasen. Je 
leaset hem voor een jaar, daarna kan je 
hem (zonder verdere kosten dus) houden, 
ruilen of terugsturen. Je kan meerdere 
jeans leasen op een abonnement, voor de 

tweede jeans betaal je dan alleen de 
€7,50 per maand. Dat is leuk en gebeurt 
ook veel. Als je eenmaal weet welk model 
goed zit is het wel zo gemakkelijk om 
daar een andere kleur van te bestellen. Er 
zijn ook huishoudens die meerdere abon-
nementen hebben lopen.  
 
Zie je dat consumenten steeds meer 
warm lopen voor eerlijke mode? 
Ja en nee. Wij merken dat er veel aan-
dacht wordt besteed aan duurzame mer-
ken en wij worden vaak als voorbeeld 
genoemd. Ook internationaal, we zijn 
vorige week nog in de NY Times 
genoemd. Covid-19 geeft natuurlijk een 
extra boost. Nu gaan we ineens allemaal 
nadenken over hoe we de economie en 
samenleving anders zouden moeten 
inrichten en meer circulair. Het is mooi 
om als voorbeeld genoemd te worden, 
maar we hebben natuurlijk ook de daad-
kracht nodig. Mensen die echt bewustere 
keuzes maken. En er niet alleen over pra-
ten. Het is toch makkelijk om terug te val-
len in routine. Wij zijn positief over de 
toekomst. We merken dat het voortva-
rend gaat en dat steeds meer mensen nu 
de daad bij het woord voegen!  

 
Jullie zijn in meerdere landen actief, 
hoe gaat het internationaal uitrollen van 
MUD jeans? 
We zijn aardig op weg in Nederland, 
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, 
Scandinavië, Frankrijk en we zijn net met 
een agent in Spanje begonnen. Duitsland 
is vanaf dag 1 een succes. Dat komt 
omdat ze daar zo ver voorop lopen in 
duurzaamheid. Qua kleding maar ook qua 
food. In Berlijn stond de eerste verpak-
kingsvrije supermarkt. In steden als Berlijn 
en Hamburg bestaan al jaren hippe en 
duurzame winkels. In Nederland komen er 
ook steeds meer, en zijn er steeds meer 
grote stores die merken dat de consu-
ment om duurzame alternatieven vraagt. 
Dan wordt het echt prioriteit. Zwitserland 
gaat ook heel erg goed. Er wordt daar 
veel aandacht aan het klimaat besteed, de 
FridaysforFuture zijn daar veel in het 
nieuws en voor de Zwitsers is het bijna 
een sport om duurzame keuzes te maken. 
Natuurlijk scheelt het dat ze ook vaak een 
gunstig inkomstenpatroon hebben.  
 
Welke sustainable brands inspireren jou 
als ondernemer? 
Tony Chocolonely, Dopper, Fair Phone, 
Patagonia, Finisterre. Allemaal B Corps, 
Benefit Corporations, net zoals wij.  
 
Wat zijn de grootste uitdagingen voor 
jullie om MUD jeans te laten groeien? 
We zijn nu keihard aan het doorbreken. 
Alles gaat in een stroomversnelling. 
Gelukkig zijn we goed voorbereid om de 
groei aan te kunnen. Onze fabrikant kan 
gemakkelijk opschalen en wij ook. We 
hebben de juiste transseasonal collectie. 
We hebben bewust geen collecties omdat 
wij geloven in essentials, mooie jeans die 
lang mee gaan. We introduceren af en 
toe een nieuwe kleur, meestal gebaseerd 
op een innovatieve techniek, zoals over 

een paar weken onze Undyed jeans; 
gemaakt zonder indigo, en onze 
Coloured jeans; gekleurd op basis van 
natuurlijke mineralen. We hebben net met 
Ecochain ons Life Cycle Assessment afge-
rond waarbij we de impact van iedere 
jeans helemaal hebben doorgerekend. 
Van het plukken van de katoen tot het 
verven van de garen en de energie die 
daarmee gepaard gaat. Onze jeans 
besparen gemiddeld 92% water, 67% 
CO2 en 49% land. Dingen om trots op te 
zijn. Om de volgende stap te zetten moe-
ten nog meer mensen dit weten. 
Naamsbekend- heid, daar draait het om.  
 
Lukt het om jeans 100% circulair te 
produceren?   
We hebben de afgelopen periode een 
samenwerking tussen industrie en onder-
zoek opgezet door samen met het lecto-
raat Sustainable & Functional Textiles van 
Saxion Hogeschool de mogelijkheden tot 
het ontwikkelen van de eerste 100% post-
consumer gerecyclede katoenen jeans te 
ontwikkelen. De eerste stap in het ontwik-
kelen van deze 100% gerecyclede jeans is 
het ontwikkelen van het garen, waarbij 
mechanische gerecyclede vezels en gere-
genereerde cellulosevezels worden 
gecombineerd. De afgelopen periode zijn 
geschikte stakeholders gevonden en zijn 
de eerste experimenten opgezet. Het ver-
hogen van het percentage gerecyclede 
materiaal in onze jeans draagt bij aan het 
verkleinen van de grote stroom textielafval 
die er op dit moment in Nederland (en de 
rest van de wereld) is. Met deze verande-
ring is er dus begonnen aan een nog duur-
zamere toekomst! Wij waren initiatiefne-
mer en hebben de juiste partners bij elkaar 
weten te brengen om samen te werken 
aan een duurzamere en meer circulaire 
toekomst. De jeans gaat er komen. We 
moeten nu de labtests van juli afwachten.  

 
Waar ben je het meest trots op als het 
gaat om de reis die je hebt gemaakt 
met MUD jeans en wat zou je nog heel 
graag willen? 
Groei is een vies woord maar ik wil dit 
wel groter maken. Omdat je dan meer 
impact maakt; het is duidelijk te zien in 
ons sustainability report dat je impact 
door volume kan maken. Als wij veel 
goede spijkerbroeken verkopen, worden 
er vanzelfsprekend minder vuile spijker-
broeken verkocht. En daarmee kunnen 
we fast fashion afremmen. Ik wil ook 
graag een boek schrijven en jonge men-
sen inspireren. We hebben de afgelopen 
weken webinars gedaan en onze kennis 
over duurzaam ondernemen gedeeld. Er 
zijn veel studenten die op het punt staan 
een belangrijke beslissing te maken voor 
de richting die ze uit gaan in hun carrière. 
Als we hen een beetje op het juiste 
gedachtepad kunnen zetten, kan dat al 
betekenisvol zijn. En er zijn veel onderne-
mers die wel anders willen maar zich 
afvragen, hoe begin je, hoe start je, hoe 
kan je BCorp worden. Ik hoop dat ik daar 
in de toekomst een rol in kan vervullen. 
Als je een bedrijf als MUD Jeans begint 
en je bent er eerlijk in en rechtlijnig en je 
kan dat ook duidelijk laten merken, door 
B Corp te worden, doen veel mooie men-
sen mee. Ik heb de afgelopen jaren heel 
veel geleerd van alle talentvolle mensen 
om me heen. Dat geeft me energie.

Bert van Son
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Resveratrol is een bioactieve stof 
Want wat is resveratrol nu precies? Om te beginnen, 
is het een fytonutriënt oftewel een plantaardige 
voedingsstof. Daarnaast is het een bioactieve stof. 
Buiten vitamines, vezels, koolhydraten, mineralen en 
eiwitten bevat onze voeding namelijk nog andere 
stoffen die onze gezondheid beïnvloeden. 
Bioactieve stoffen hebben veelal een gezondheids-
bevorderend effect, maar hun exacte rol wordt nog 
onderzocht. We kennen duizenden bioactieve stof-
fen. We treffen ze vooral aan in kruiden, groenten, 
fruit, thee en koffie. Resveratrol wordt vooral in de 
schil van rode druiven en in de Japanse duizend-
knoop aangetroffen, maar ook bijvoorbeeld in bes-
sen, pinda’s en moerbeien. 
  
Resveratrol is een krachtige antioxidant 
Resveratrol is tevens een krachtige antioxidant. Het 
woord ‘antioxidanten’ is een verzamelnaam voor 
bepaalde vitamines en mineralen. De letterlijke uit-
leg is ‘tegen oxide’. Oxidatie betekent ‘uit elkaar 
vallen’. U kunt het vergelijken met het roesten van 
ijzer of het bruin worden van een appel als u ‘m 
opensnijdt. Zodra er zuurstof bij komt, gaat het ijzer 
roesten of wordt de appel bruin. Zuurstof speelt 
ook een rol in ons lichaam. Als we eten, verbranden 
we voedingsstoffen. Ook hierbij wordt zuurstof 
gebruikt. Bent u een gedreven sporter? Tijdens 
lichamelijke inspanningen verbruikt het menselijk 
lichaam een grote hoeveelheid zuurstof en ontstaan 
eveneens vrije radicalen. Dit hele proces wordt het 
oxidatieproces genoemd. Resveratrol is als antioxi-
dant in staat om de strijd aan te gaan met deze vrije 
radicalen. Bekende vrije radicalen zijn zonlicht, 
intensief sporten, roken, milieuverontreiniging en 
alcohol. Antioxidanten maken deze vrije radicalen 
onschadelijk en kunnen dus helpen om om de cellen 
te beschermen en gezond te houden. 
  
Hoe werd resveratrol ontdekt? 
In 1939 slaagde de Japanse onderzoeker Takaoka 
erin om een polyfenol aan een witte veratrum te 
onttrekken. Polyfenolen binden als antioxidant 
eveneens de strijd aan met vrije radicalen. De witte 
veranum groeide hoog in de bergen en stond aan 
de basis van de naamgeving van resveratrol. Later, 

in de jaren zestig van de vorige eeuw, werd ontdekt 
dat de stof niet alleen veel voorkomt in de schil van 
rode druiven maar ook een Aziatische plant uit de 
traditionele kruidenkunde: de Japanse duizend-
knoop (Polygonum cuspidatum). Inmiddels wordt 
deze plant veelvuldig ingezet om resveratrol uit te 
extraheren. 
  
Wat is trans-resveratrol? 
Het is dus duidelijk dat resveratrol fijne eigenschap 
bezit voor het behoud van gezonde weefsels en cel-
len in ons lichaam. Bovendien heeft het een gunsti-
ge invloed op het hart en de bloedvaten. 
Resveratrol bestaat uit twee isomeren. Daar is trans-
resveratrol er eentje van. Trans-resveratrol is bepa-
lend voor de biologische beschikbaarheid, dus de 
opname, van resveratrol. 
  
Resveratrol uit Japanse duizendknoop 
We kunnen nu allemaal elke dag een fles rode wijn 
opslobberen om lekker veel resveratrol binnen te 
krijgen, maar zo werkt het natuurlijk niet. Studies 
hebben uitgewezen dat af en toe een glaasje geen 
kwaad kan, maar echt alleen bij matige inname. U 
zou ook kunnen kiezen voor resveratrol in de vorm 
van vegetarische resveratrol capsules. De krachtige 

antioxidant is voor dit voedingssupplement uit de 
Japanse duizendknoop geëxtraheerd.   
 
Mega-resveratrol met olijfblad en Andrographis 
paniculata (kalmegh) 
Een kwalitatief hoogstaand voedingssupplement is 
Mega-Resveratrol. Deze formule is samengesteld 
met Japanse duizendknoop, olijfbladextract en 
Andrographis paniculata, ook wel kalmegh 
genoemd. In olijfbladextract treffen we als belangrij-
ke bioactieve stof oleuperine aan. De antioxidant 
oleuperine is net als resveratrol goed voor hart en 
bloedvaten*. Andrographis paniculata of kalmegh is 
een bekend bitter kruid uit de Ayurveda. Het wordt 
al eeuwenlang toegepast in de Aziatische kruiden-
leer. Kalmegh ondersteunt eveneens hart en bloed-
vaten* en het afweersysteem*. Bovendien heeft het 
een verzachtende invloed op de luchtwegen*. 
  
*De gezondheidsclaims, gemaakt op basis van 
plantaardige inhoudsstoffen, zijn op dit moment in 
behandeling bij de EFSA. 
  
Resveratrol van verantwoorde herkomst 
Welke resveratrol-variant u ook kiest, het is altijd 
van belang om op de herkomst te achten. Zijn de 
Japanse duizendknoop en de olijfbomen waarvan 
de bladeren worden gebruikt wel verantwoord 
geteeld? Dezelfde kritische vragen gelden voor voe-
dingssupplementen met deze inhoudsstoffen. Let 
dus altijd goed op bij welke aanbieder u kunt reke-
nen op ingrediënten die uit natuurlijke en verant-
woorde teelt afkomstig zijn. Bij vitaminesperpost.nl 
hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. Dit 
bedrijf werkt samen met gerenommeerde relaties, 
die verantwoord ondernemen hoog in het vaandel 
dragen. 
  
Prijs en verkrijgbaarheid 
U kunt resveratrol via de website van www.vitami-
nesperpost.nl/mega-resveratrol  aanschaffen. Onze 
Mega-Resveratrol capsules bestaan per capsule uit 
100 mg trans-resveratrol, 100 mg olijfbladextract en 

100 mg Andrographis paniculata. Om de opname te 
verbeteren, is BioPerine (zwarte peperextract) toe-
gevoegd. Een verpakking met 60 capsules mega-
resveratrol is voor € 24,95 verkrijgbaar. Het supple-
ment is volgens IFS-normen gecapsuleerd. 
  
Over vitaminesperpost.nl 
Het streven van vitaminesperpost.nl is om kwalita-
tief hoogwaardige en natuurlijke voedingssupple-
menten tegen een gezonde prijs aan te bieden. Het 
bedrijf gelooft dat natuurlijke producten beter zijn 
voor de gezondheid dan synthetische (kunstmatige) 
stoffen. Daarom worden zowel natuurlijke als 
natuuridentieke voedingssupplementen verkocht.

Resveratrol voor het behoud van  
gezonde weefsels en cellen

Korting voor De Betere Wereld 

Onze Mega-Resveratrol capsules bestaan per 

capsule uit 100 mg trans-resveratrol, 100 mg 

olijfbladextract en 100 mg Andrographis panicu-

lata. Om de opname te verbeteren, is BioPerine 

(zwarte peperextract) toegevoegd. Een verpak-

king met 60 capsules mega-resveratrol is voor € 

24,95 verkrijgbaar.  

Speciaal voor lezers van De Betere Wereld is er 

nu 10% korting met de code: MEGRES-10 

U kunt resveratrol mét korting bestellen via 

www.vitaminesperpost.nl/mega-resveratrol 

Wie het nieuws volgt moet welhaast op het 
woord resveratrol zijn gestuit. Resvera-wat? 
Resveratrol is een krachtige antioxidant die zich 
onder meer in de schil van rode druiven 
bevindt. Daarnaast heeft de plant Japanse dui-
zendknoop van nature een bijzonder hoog res-
veratrolgehalte. Tijd om dit bijzondere fytonu-
triënt eens nader onder de loep te nemen. 
 
Tekst: Marceline Geelen
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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 

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

T: 
www.debeterewereld.nl
Sales Lions BV

Professionals in sales en marketing
T: 
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, Sanne Knijn, Nanny Schutte

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
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Keihart schrijft de wereld mooi 
 
Je hebt het roer omgegooid, op zoek naar  
een manier van leven en werken die past bij wie jij bent. 
Je volgt je hart en wilt je talent inzetten  
om iets voor anderen te betekenen. 
Je streeft behalve naar financieel-economische  
ook naar maatschappelijke waarden. 
Op naar een sociale en duurzame economie –  
de betekeniseconomie! 
 
Als tekstschrijver richt ik me op  
“zaken die de wereld mooier maken”. 
Mooie producten verdienen een goede tekst! 
Of het nu gaat om een flyer of brochure, webtekst, artikel, blog, 
nieuwsbrief, missie en visie, bedrijfsbiografie, toelichting, … ,  
Keihart levert stevige tekst met hart voor uw zaak. 
 

Nanny Schutte 




