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Crush, brush and Smyle!
BEE HONEST
Shampoo bars &
conditioners
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EXCELLENT TOOTHPASTE
WITHOUT THE WASTE!
Goede tandpasta. Geen bullsh*t.

ARLA
Zuivel zonder lactose

BIOSTIME
Biologische opvolgmelk
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Waves introduceert flipflops, die zijn gemaakt in Sri Lanka van 100% fair natuurrubber en met
SMYLE
Anders poetsen: schone
tanden, schonere wereld

MY MAGIC MUD
Natuurlijke mondverzorging

10

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.

12

100%
PLASTIC-VRIJ

VEGAN

NATUURLIJKE
INGREDIËNTEN

WWW.WESMYLE.NL

VRIJ VAN
ALLERGENEN

MADE IN
HOLLAND
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Iedere crisis biedt weer nieuwe kansen
Langzaam maar zeker komt het leven na corona weer
op gang. Mensen zijn nog terughoudend maar je ziet
het tij wel keren. Winkelstraten worden weer wat voller
en we kunnen ook weer uit eten, ook al is het nog niet
zoals we gewend waren.
Toch zijn er ook positieve dingen te zien; mensen zijn
zich er bewuster van dan ooit, dat gezondheid en een
goede weerstand essentieel zijn. Velen pakken overgewicht aan en zorgen voor gezonde voeding en beweging, al dan niet aangevuld met supplementen.
Duurzamer leven heeft afgelopen periode ook meer
aandacht gekregen. Velen van ons schrokken van de
hoeveelheid spullen die ze tegen kwamen bij het opruimen waar we nooit meer iets mee doen. Kijk alleen al

naar je kleding kast… (daar heb ik zelf ook last van).
En iedere crisis bied weer kansen voor creatieve ondernemers.
Wat ook een trend is die doorzet zijn producten zonder
plastic verpakkingen, zoals de deo’s van thelekkercompany, producten van Ecomondo en tandpastatabs van
SMYLE.
Deze partijen zijn een actie gestart te bekijken op
www.bespaar1miljoentubes.nl Verderop in deze uitgave een uitgebreid artikel over de actie.
Mooie zomer!
Almar Fernhout (founder)
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NIEUW: BEE HONEST COSMETICS
SHAMPOO BARS & CONDITIONERS!

Een shampoo bar is shampoo in de vorm van een
stukje zeep en is speciaal voor je haar. Het werkt
hetzelfde als een vloeibare shampoo, het zorgt
ervoor dat je haar schoon wordt en volume en
glans krijgt zonder dat het je haar uitdroogt.

n

n
n

n

Je maakt je handen nat en wrijft de shampoobar tussen je handen. Masseer het schuim door het haar en
spoel het goed uit. Er zijn drie verschillende varianten: Jasmijn & Propolis voor droog en beschadigd
haar, Bergemot & Bijenwas voor normaal haar en
een gevoelige huid, Jojoba & Honing voor normaal
tot vet haar.
De shampoo bars & conditioner hebben enorm veel
voordelen:

n

n
n

Geen plastic maar verpakt in een kartonnen doosje (FSC-keurmerk)
Duurzaam: 1 bar = 3 flessen shampoo
Handzaam formaat, makkelijk mee te nemen op
vakantie
De bar heeft als basis een honingproduct; honing,
propolis of bijenwas
De handige 2 in 1 formule zorgt voor glanzend en
makkelijk doorkambaar haar en is het ruikt heerlijk fris
De bar heeft de vorm van een bijenraat
BDIH / COSMOS gecertificeerd en vrij van siliconen, parabenen, conserveermiddelen

Gratis proefmonster bestellen
Bel gratis: 00800 97 44 33 77

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

De bars zijn te koop bij Ekoplaza, Odin en zelfstandige natuurvoedingswinkels.
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We just love ‘veggies’
De hedendaagse cultuur kleurt zich
tegenwoordig steeds meer in met

Vegan. Not
ju st
modern hip
pies!

zogeheten ‘modern hippies’, zogenaamde veganisten die een bewuste
keuze maken voor het welzijn van
mens, dier en onze planeet. Maar waar
gaat vegan precies over? Weten we
eigenlijk wel waar we voor staan als
‘die hard’ vegan? Is it just to avoid the
meat? ‘To be a vegan’ is de trend van
nu. Vegan is hot. Vegan is mainstream.
Maar waar staat vegan precies voor?
Zijn we als vegans te stereotyperen als
: ‘veggies’ of ‘ sojamelk-drinkende
vlees hatende baard-hipsters’? Of
staan we daadwerkelijk achter een
goede filosofie? Kortom: Wanneer ben
je een echte vegan?
Tekst: Neeltje Tuynman

Vegan is momenteel een ware ‘lifestyle’ geworden.
Vele groepen (sub-)culturen in ons land noemen zich
‘veggie’ of ‘vegan’. Een ‘vegan lifestyle’ is zelfs
wereldwijd de trend binnen de voedselindustrie
(food market), (efficiënte) productontwikkeling en bij
uitstek ook in de (social) media.
De ‘vegan lifestyle’ verbindt zich zelfs aan intrinsieke
kernwaarden van de mens, zoals identiteit en
authenticiteit, en komt op deze manier ook binnen
bij de consument. En terecht, want met deze ‘vegan
lifestyle’ kunnen wij ons leven hier tenminste een
beetje verantwoorden op aarde, als zorgzame creaturen die streven naar een schonere en duurzame
wereld waarbinnen er een volmaakte harmonie
bestaat tussen mens, maatschappij en dier. En wie
wil dat nu niet voor onze overbevolkte wereld waarin
de aarde steeds warmer wordt en wij steeds meer
en meer verlangens koesteren in onze westerse welwarende kapitalistische productieindustrie en consumentenwereld?
To be or not to be… vegan?
‘A Vegan world’ is niet alleen een utopie, maar een
te behalen werkelijkheid van productie en consumptie. De vegan kernwoorden duurzaamheid, milieu-

vriendelijk en plant based veroveren ook de (kapitalistische) markt ten aanzien van schoonheidsproducten en andere aanverwante producten en diensten.
Allen pretenderen ze goed te zijn voor de gezondheid en daarnaast afkomstig vanuit een duurzame,
ecologische (milieuvriendelijk) en diervriendelijke
productie. Wat willen we nog meer?
De echte veganist ziet geheel af van producten van
dierlijke herkomst. De veganist zet zich met een
morele overtuiging en idealisme af tegen de intens
grote en scheve machtsverhoudingen binnen de
voedselindustrie (de bio-industrie), die dieren
gebruikt en misbruikt voor consumenten. In de
hyperkapitalistische wereld waarin er een miljardenindustrie omgaat in de productie en distributie van
vlees, pleit de veganist voor een veganistische
wereld zonder vleesconsumptie. De vleesindustrie
wordt vervangen voor de ‘Plant Power industry’, een
industrie die zich richt op de productie en consumptie van volwaardige plantaardige voeding wat ten
gunste komt van een harmonieuze en duurzame
wereld.
De dramatische gevolgen van het opwarmen van ons
klimaat komt in de tweede plaats door de productie
van vlees en zuivel. Er is een grote uitstoot van
broeikasgassen (CO2) door de veeteelt en sprake

van grote milieuvervuiling. Denk aan de vermesting
van de grond en de vraag naar enorme hoeveelheden water. Bij de productie van plantaardige producten is veel minder water nodig!
Veganisme maakt een einde aan de exploitatie en
wreedheid van en naar dieren. En daarmee de uitbuiting van mensen in arme landen. Veganisme is
geen utopie maar een haalbare levensstijl waarin de
wereld een rechtvaardige, gezonde plek is om te
wonen met respect voor mens, dier en de maatschappij.
De productie en consumptie van dierlijke producten
heeft ook invloed op de volksgezondheid. Diverse
onderzoeken wijzen uit dat het grootschalige
gebruik van antibiotica in de veeteelt een gevaarlijke
resistentie van bacteriën teweegbrengt. Ook worden
vele kankersoorten in relatie gebracht met de consumptie van dierlijke voeding en gebruik van dierlijke producten. Tijd voor verandering dus!
‘Veggies’ are hot!
‘Vegan’ is hip. Vegan is sexy. Vegan is hot. Vegan is
stylish. Vegan is luxury. Vegan is the new lifestyle!”
Op Instagram gaan ‘veggies’ helemaal los in de
‘vegan lifestyle’. Deze ‘veggies’ zijn alles behalve
alternatieve kruidenvrouwtjes. De populariteit van
Instagrammers, bloggers en vloggers zorgt voor de
verheerlijking van een persoon, product en lifestyle.
De impact van het gebruik van social media is gigantisch voor jonge vrouwen en hun individuele perceptie van de werkelijkheid. Het posten van (vegan)
beeldmateriaal op Instagram brengt een spiraal
teweeg van compensatiedrang en zelfverheerlijking.
Waar critici spreken over het narcisme van social
influencers is het verheerlijken van de ‘vegan lifestyle’ helemaal verantwoord!
It’s cool to be a vegan!
Vegan is de nieuwe productinnovatie en ontwikkeling op de markt! Behalve dat vegan een hype is,
strookt het volledig met de ideologie van het creëren van een betere wereld! En iedereen lift mee op
deze mooie gedachte! Duurzaamheid is het imago
geworden binnen de gerichte communicatie van de
food market, producten en diensten. Er worden talloze innovatieve milieubeschermende maatregelen
vanuit de overheid getroffen en duurzame producten
ontwikkeld.
De Vegan markt is richt zich dus niet alleen op de
geitenwollen sokken onder ons, maar juist op ‘the
young urban capitals’, jonge hoog opgeleiden die
de trend willen volgen en doorzetten. En dat is cool!

Want het dient, behalve populariteit, een hoger doel;
een betere wereld! En dat willen we allemaal!
Vegan is good for you!
Veganisten zijn gezonder dan niet veganisten, blijkt
uit onderzoek van het Voedingscentrum. De vegan
lifestyle biedt kans voor een verantwoorde leefstijl
voor iedereen. Een vegan product is ethisch en
duurzaam van productie. Het gebruik van niet-chemische, biologische, organische en plantaardige producten is goed voor ons lichaam. Als mens heb je
immers maar een lichaam, een ziel! Take care of it!

Now Vegan?
5 Tips & Tricks for a (new) vegan lifestyle:
1. Eat plants. No animals… !
2. Do your vegan homework…why vegan for a
better world?!
3. Think of it as an evolution…No need to be
perfect vegan right now
4. Where to buy vegan food and products.
Use the Internet, read books!
5. Follow vegan Instagrammers, vegan bloggers and vloggers..
Read more..
Vegan (Food) books:
n
Sanne van Rooij: Easy Vegan ( Vegan Award
beste Vegan kookboek 2018)
n
Lisa Steltenpool: Vegarevolutie
n
Kirsty Turner: But I Could Never Go Vegan
n
Kim Julie Hansen: Vegan Reset
n
Davis Frenkie: The Green Kitchen
n
Hugh Fearnley-Whittingsstall: Heel Veel
Veg!
Vegan Favorite Instagrams
(volgens vaganchallenge.nl):
@VEGANBLISSLOVE
@_BALANSCELLE
@OMDATIKHETWIL
@VEGANDELIGHT_EDWIN
@LISAGOESVEGAN, @QUIRINESMIT
@WHATGWENWANTS
@PEOPLELIKEYOUANDMMENL
@DJUUULI
@THEVEGANTRAVELER.
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ECHTE ZUIVEL,
MAAR DAN ZONDER
LACTOSE
We houden van puur
natuurlijke zuivel. Daar
hoeven we niets aan toe te
voegen. Alle voedingsstoﬀen zitten er van nature
namelijk al in. We halen
alleen de lactose eruit met
behulp van een speciale
filtertechniek & lactase.
Dat zorgt ervoor dat je volop
kan genieten van het goede
van zuivel.

DAT VOELT &
SMAAKT GOED!
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You Will Grow

Kriebels in de buik
Column
De komende maanden gaan we aandacht vragen voor het Demeter keurmerk via de slogan
‘You Will Grow’. We portretteren telers, studenten biodynamische landbouw, koks, verwerkers
die laten zien dat groei voor hen een veel bredere betekenis heeft dan puur economische
groei. Namelijk groei gericht op toename van
het bodemleven, van biodiversiteit, van persoonlijke ontwikkeling. You Will Grow: met de
aankoop van een product van Demeter kwaliteit
werk je aan je eigen vitaliteit en tegelijk bied je
de ruimte aan boeren en tuinders die optimaal
zorgdragen voor natuur en landschap. Hierbij
alvast een voorproefje met Mirte Braspenning,
student aan Aeres Warmonderhof.
“Dat is leuk voor mijn vriendje,” dacht de stadse jongedame Mirte
Braspenning toen ze op haar middelbare school in Groningen een poster zag hangen van biodynamische landbouwopleiding Warmonderhof.
Ze ging met hem mee naar de open dag. Tot haar eigen verrassing
voelde Mirte zich gelijk thuis bij de mensen, gebouwen en sfeer. Ze
schreef zich in en inmiddels is ze tweedejaars student. “Ik ben verliefd
geworden op de landbouw.”
Mirte loopt stage bij biodynamisch tuinbouwbedrijf Leeuweriksveld in
Emmen. “Een divers bedrijf,” vertelt ze. “Ze hebben groentepakketten, een erfwinkel en webshop en ook een paar koeien voor de mest
en het vlees.” Om zoveel mogelijk te leren, werkt Mirte met al deze
bedrijfsonderdelen mee. “Ik vind alles leuk,” zegt ze. “Nu ik voor deze
ontwikkelingsweg heb gekozen, ga ik er ook helemaal voor. Ik wil er
heel erg goed in worden en ook alles leren over de natuur.”

Paardenkracht
De passie die Mirte voor het boerenvak voelt, is onlosmakelijk verbonden met de biodynamische landbouw: “De combinatie van filosofie en
praktijk geeft mij kriebels in de buik. Het wordt voor mij steeds duidelijker dat voeding meer is dan fysieke voedingsstoffen. Er speelt ook
een geestelijke kant mee die ons voedt.” Dat het boerenbedrijf als een
levend organisme wordt behandeld, vindt Mirte ook geweldig: “Met
een gemengd bedrijf en gesloten kringloop kun je daar op inspelen.
Als jouw eigen dieren het zelf geteelde voer eten, sluit hun mest beter
aan op de bodem en het landschap. Zo kun je harmonie brengen in
het bedrijf als geheel.” Hoewel Mirte ervan overtuigd is geraakt dat
wat zij leert de meest duurzame manier is om voedsel te produceren,
ziet ze ook nog ruimte voor ontwikkeling: “Met mijn eindwerkstuk wil
ik onderzoeken of ik een boerenbedrijf kan ontwerpen dat meer energie produceert dan nodig heeft, onder andere met paardenkracht en
via planten die zonne-energie vastleggen. Paarden zijn sowieso beter
voor de bodem dan zware trekkers. Bovendien moeten we simpelweg
af van de fossiele brandstoffen, niet alleen omdat ze vervuilend zijn,
maar op de lange termijn gewoon opraken.”
Fantastisch gevoel
De slogan van Warmonderhof – 'mens worden aan de landbouw' –
heeft Mirte aan den lijve ervaren: “Ik heb vwo gedaan en zag mezelf
als iemand die slim is en goed kan leren. Door met mijn handen in de
aarde te werken, ben ik dichter bij mezelf gekomen. Praktisch bezig
zijn met dingen die heel écht zijn, past bij mij. Als kind kon ik heel dromerig zijn. Nu ben ik meer op de aarde geland en daadkrachtiger
geworden. Mijn denken en doen is meer in balans gekomen.” Na de
Warmonderhof wil Mirte eerst nog wat rondkijken en ervaring opdoen
in de wijde wereld: “Een eigen bedrijf krijg je niet zomaar. En als je het
eenmaal hebt, kom je er ook niet zo makkelijker meer vanaf.”

Tekst en beeld: Annelijn Steenbruggen

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor
biodynamische landbouw en voeding.

Een alg als leverancier van natuurlijke astaxanthine
Deel 24 uit de serie “Eerst voeding dan medicijnen” - door orthomoleculair wetenschapper dr. Gert Schuitemaker
De vraag naar ‘natuurlijke’ voedingssupplementen groeit. Het water is een
schatkamer waarvan nog veel meer gebruik kan worden gemaakt. Zo zijn algen
een waardevolle en welhaast onuitputtelijke voedingsbron. Astaxanthine, de
antioxidant uit het water, is hiervan een mooi voorbeeld.
Wie de ontwikkelingen in de voedingsbranche volgt,
ziet nu en dan hypes en rages ontstaan. Eén zo’n
rage is de groeiende vraag naar algen: natuurlijke
voedingsmiddelen vol nutriënten. Door de gecontroleerde omstandigheden waaronder deze tegenwoordig worden geproduceerd, is het mogelijk om de
werkzame bestanddelen goed te standaardiseren en
in supplementvorm nauwkeurig te doseren. Een goed
voorbeeld hiervan is astaxanthine ‘uit de zee’.
Algen echt duurzaam
Met water als ‘voedingsbodem’ hebben algen vele
voordelen boven producten afkomstig van het land.
Met behulp van innovatieve cultiveringstechnieken is
de productie niet alleen efficiënter, maar ook de
opbrengst aan gezonde voedingsstoffen is vele
malen hoger. Eenvoudige organismen vervullen hierin
een sleutelrol en dan in het bijzonder algen. Ze groeien snel en de cultivering geschiedt onder gemakkelijk
te controleren omstandigheden. Het is wellicht voedselproductie met de hoogste graad van duurzaamheid. De ontwikkelingen op dit gebied verkeren nog
maar in een beginstadium.
Algen behoren tot de oudste en nog steeds meest
primitieve organismen op aarde. Het leven op aarde
is begonnen in het water en daar is waar we de algen
vinden. Zon, lucht en water zijn hun leefomgeving. Ze
staan onderaan de voedselketen en de hogere dieren
voeden zich ermee. De mens staat aan de top van de
voedselketen.
Eéncellige algen zijn meestal mooi groen. Maar als ze

zich moeten beschermen, bijvoorbeeld tegen felle
zon, krijgen ze een rode kleur. Ze gaan dan grote
hoeveelheden astaxanthine aanmaken, een antioxidant met een prachtig dieprood.
‘Longen van de aarde’
Al miljarden jaren zijn algen gewend aan de leefomstandigheden op aarde. Feitelijk hebben ze die leefomstandigheden voor een belangrijk deel zelf gecreëerd. Daarom weten ze hoe ze zich moeten aanpassen aan extreme omstandigheden in de natuur,
met als wellicht de grootste opponenten: zon en
zuurstof. Daarin hebben ze zich dan ook gespecialiseerd, door in de loop van de evolutie een stofje te
produceren dat hen zowel beschermt tegen de UVstraling als tegen de schadelijke zuurstofradicalen.
Algen behoren tot het plantenrijk. Niet voor niets
hebben ze daarom een groot aandeel gehad in de
zuurstofatmosfeer zoals we die nu kennen. Net zoals
bomen en planten halen ze CO2 uit de lucht en produceren zuurstof. Bovendien vormen ze de basis van
al ons voedsel in de voedselketen. Algen maken het
voor mens en dier mogelijk om op aarde te overleven.
Grote zoetwaterbassins
De groene algen die het dieprode astaxanthine aanmaken, bestaan al sinds de oertijd. Maar het wetenschappelijk onderzoek hiernaar is pas recent op gang
gekomen. De eerste publicatie over de gezondheidsvoordelen van astaxanthine dateert van 1991. De

Tekst:
Gert Schuitemaker,
orthomoleculair wetenschapper

Haematococcus pluvialis bleek de ideale alg om
astaxanthine op commerciële basis te gaan maken.
Op Hawaï worden de algen gekweekt in grote zoetwaterbassins, in een uitzonderlijk schone omgeving in
een zogenaamde ‘Biosecure Zone’. Hier is niet alleen
elke dag volop zon, maar zijn gifstoffen absoluut verboden.
Het is in de natuur een wetmatigheid dat wanneer
een organisme, van alg tot mens, onder stress wordt
gezet er dan stoffen worden gevormd die tegen die
stress teweerstellen. Dit is een universeel overlevingsmechanisme. Voor dit doel wordt de Haematococcusalg uitgehongerd en vijf tot zeven dagen aan de felle
Hawaii-zon blootgesteld. Hierdoor produceert de alg
bijzonder grote hoeveelheden van de krachtige antioxidant astaxanthine.

Voor gratis updates over voedingssupplementen
en het coronavirus:
www.ortho.nl/nieuwsbrief
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Zon, zee, vakantie, voedsel. De Mediterrane regio spreekt al eeuwen tot
de verbeelding. Laten we ‘s een kijkje nemen in de betere voedselwereld
rondom de Middellandse Zee...

Het Mediterrane leven

Nog zo’n weldaad: noten. Walnoten, pecannoten en zelfs cashew.., van een handvol bij voorkeur biologische, ongebrande noten per dag
knap je zo van op; echt super goed voor je lijf!

Wat vooral direct opvalt, is datgene wat de landen
in deze regio gemeenschappelijk hebben: olijven,
oliën, groenten, en ook vis en wijnen. Deze
zijn in Portugal, Spanje, Zuid-Frankrijk, Italië,
Griekenland, als ook in Noord-Afrika en Libanon
bijvoorbeeld volop verkrijgbaar. Ook het drinken
van veel water, ook bij de maaltijd, is iets wat je
overal ziet.
De voedsel- en eetcultuur rondom de Middellandse Zee is vooral ook gebaseerd op ‘gunnen’.
Kleinere producenten en specialisten kunnen
daardoor overleven, familietradities en -recepten
blijven in stand en men doet graag lokaal zaken
met elkaar, ook al wordt er natuurlijk ook tot
achter de eurokomma gerekend.
Als je voor de winkelschappen van een willekeurige Nederlandse supermarkt of speciaalzaak
staat, is het best een uitdaging: zo veel diverse
soorten en kwaliteiten, keurmerken, en ook fair
trade, biologisch en verantwoord. We helpen je
op weg.
Olijf en Olie
Volgens voorstanders van de ‘Mediterrane
lifestyle’ zijn olijven en olijfolie dè reden dat men
in die regio gezonder ouder wordt, dan inwoners
van noordelijker gelegen Europese landen. En er
zijn genoeg wetenschappelijke onderzoeken
vindbaar die dat onderstrepen. Natuurlijk gaat
het dan om olijven en de olie, waar de levenskracht nog in zit. De uit diverse landen verzamelde C-kwaliteiten die onder merken als Carbonell
‘voor weinig’ in de schappen van onze grootgrutters liggen, doen natuurlijk helemaal niets voor
je gezondheid. Ook niet voor je smaak. Met je
mond vol biologische olijven, of groenten en
salades voorzien van een bio olie ben je uiteraard
veel beter af. Dat proef je, en dat voel je. Neem
wel de Extra Vierge-kwaliteit.
De steeds bekender wordende Marokkaanse variant van olijfolie, is het veelgeprezen Argan

best een ruime keuze: wijnen die niet geklaard
zijn met dierlijke producten maar met bentoniet.
Zoals onze De Betere Wijn, verkrijgbaar bij EkoPlaza in de varianten rood, wit en rosé. (En van
elke verkochte 昀es gaat een bedrag naar stichting
I Love Beeing, ten behoud van de bijen).

olie. De olie van de Argan-boom is zelfs in biologische vorm verkrijgbaar en kan net als kokosolie,
uitstekend gebruikt worden voor massages, en
als bescherming voor je lippen, gezicht en haar.
Handig als je toch onder die vriendelijke, maar
soms teisterende zon loopt of vaart.
Sommige oliën hebben het Fairtrade keurmerk,
maar belangrijker is nog dat veel bedrijven/
merken al jarenlang een goede persoonlijke band
onderhouden met alle leveranciers, waardoor fair
trade vanzelfsprekend is geworden. De gunfactor
speelt ook hier een voorname rol.
De betere wijnen
De meningen lopen hier en daar uiteen, maar een
rood wijntje zou goed zijn voor hart en bloedvaten volgens een aantal onderzoeken. Ecologisch verantwoorde en biologisch gecerti昀ceerde
wijnen zijn volop verkrijgbaar, van supermarkt tot
de meer gespecialiseerde delicatessenzaken.
Zelfs de biologisch-dynamische variant met
Demeter-keurmerk komen we steeds meer tegen.
En lekker dat die zijn!
Ook het alsmaar groeiend aantal mensen dat
veganist is (geen dierlijke producten consumeren,
geen lederen schoenen dragen, etcecera) heeft

Vlees of vis?
Rondom de Middellandse Zee zie je veel magere
vlees- en vissoorten. Een sardientje op de grill,
schelp- en schaaldieren bij deegwaren als pasta,
heerlijk. Natuurlijk happen wij voor onze gezondheid ook graag een zogenaamde vette vis weg,
zoals een harinkje en een gerookte makreel, vol
van Omega-3 vetzuren. Koop bij voorkeur biologisch, en let bij vis in welke supermarkt dan ook,
op de vermelding van een MSC- en/of ASC-keurmerk op de verpakking. Dat staat voor duurzaam
gevangen vis respectievelijk duurzame kweek.
Wil je (ook) vlees? Zoek dan die volle smaak van
biologisch, gemakkelijk herkenbaar aan het logo.
Afgezien daarvan is het slim om te kiezen voor
‘lokaal’ als ook voor 3-sterren ‘Beter Leven’.
Groenten, peulvruchten en noten
Rauw, even aangezet of gegrild... Zelfs een
verstokte carnivoor moet wel watertanden van de
door de Mediterraanse zon doorstraalde
groenten. Al eens groenten uit de Marokkaanse
tajine gegeten? Ik zeg doen, je weet niet wat je
proeft. Mijn favoriet zijn slierten zoete, biologische puntpaprika met olie en echt zeezout in een
goede grillpan.
Een andere favoriet uit die regio is hummus.
Natuurlijk overal verkrijgbaar, maar wat kikkererwten, citroensap, olie en bijvoorbeeld koriander
of munt in de blender, en je hebt een heerlijke
hummus waar je een paar dagen blij mee bent.
Ook die andere peulvrucht, linzen, vindt inmiddels heel veel waardering.

Rijst en deegwaren
Je kunt mij ‘s nachts wakker maken voor eender
welke risotto! Ook het nationale rijstgerecht uit
Spanje, paëlla, is een feest, zowel in kleur als
smaak. Wel vers natuurlijk, niet de Knorrr-pakjes,
brrrr! Pasta’s en andere deegwaren wordt veelal
gemaakt van durüm-tarwe, maar kies bij voorkeur
de volkoren-varianten. Die koolhydraten zijn heel
wat vriendelijker voor je bloedsuikerspiegel. En
tegenwoordig zijn er zelfs deegwaren van spelt
en glutenvrij.
Goed voor je gezondheid
Volg het Mediterrane ‘dieet’ en volgens Zweeds
wetenschappelijk onderzoek waarin duizenden
mensen werden gevolgd en maar liefst 40 jaar
lang duurde, wordt jouw kans op een langer
en gezonder leven met 20% verhoogd! Dat zal
ongetwijfeld zo zijn, maar ook de Mediterrane
levensstijl met de veel lagere stressbelasting
speelt een grote rol. Het tempo van alledag ligt
er lager, en er is simpelweg meer aandacht en
ruimte voor eten en rust.
Gemakkelijk een betere keuze maken
Goed, je bent geïnspireerd geraakt, je wilt lekker
Mediterraans kokkerellen en je staat voor het
winkelschap. En dan? Dan kom je met je mobiele
telefoon en de app van Questionmark een heel
eind! Voor wat betreft voedingswaarde, en hoe
het zit met de aspecten fair trade, gezondheid
en dierenwelzijn bijvoorbeeld, bieden beide apps
uitkomst. En er is al zoveel te scannen: als we
beide apps optellen, kan je al zo’n 40.000 (supermarkt)producten opzoeken. Zo kan je gemakkelijk
vergelijken en een bewuste keuze maken.
Suggesties? Laat het ons weten op
Redactie@DeBetereWereld.nl.
Enjoy & Do Good.., en eet vooral smakelijk!

Bronnen
degroeneweg.nl
slowfood.com
ekoplaza.nl
witsenburg.net
bioplanete.com
thequestionmark.org
debeterewijn.nl
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Zelf zeep of je eigen haarmasker maken
met natuurlijke ingrediënten?
Je huid is het grootste orgaan van je lichaam, dus voelt het goed om precies te weten wat je erop smeert. Het boek Culinaire Cosmetica van
Susette Brabander, alias Crêpe Susette, staat vol met tips en recepten om
zelf duurzame cosmeticaproducten te maken van natuurlijke producten.
Door: Tamarah Krant

Van makkelijk en snel te maken recepten, zoals een
honing-gezichtsmasker, tot recepten die iets meer tijd
kosten, zoals een arganolie-dagcrème of een olijfoliezeep. Alles wat je nodig hebt vind je gewoon in je
koelkast, fruitschaal, voorraadkast of kruidentuin. Het
boek bevat veel achtergrondinformatie over ingrediënten en benodigdheden, dus je weet precies wat je op
je huid en in je haar smeert.
Susette Brabander groeide op met de moestuin en

kruidentuin van haar ouders aan de rand van een
natuurgebied in Midden-Limburg. In 2002 studeerde
ze af aan de Design Academy Eindhoven met een serie
supermarkt-accessoires. Na jaren als vormgever in de
mode, gooit ze het roer om. De clutch werd ingeruild
voor een stevige shopper gevuld met boeken over wijn
en wilde planten en kruiden en nu werkt ze als Creative
Director voor de food, natuur en beauty branche.
Het boek is nu te koop in de (online) boekhandel!

Recept grapefruit-peeling
Deze peeling verwijdert dode huidlagen en trekt ten strijde
tegen donkere plekken, acne, mee-eters en rimpeligheden.
benodigdheden:
sap van 1 grapefruit
n 1 eetl. suiker
n kommetje
n Spateltje
n

Bereidingswijze:
Meng het sap van de subtropische citrusvrucht met de suiker in een
kommetje.
n Maak je gezicht schoon. Verwarm je huid met een warme, vochtige
handdoek. Breng de peeling aan met je vingers of een kwastje.
Laat het gebied rond de ogen vrij. Laat het een paar minuten
intrekken.
n Spoel je gezicht schoon met lauwwarm water. Smeer je gezicht
voorzichtig in met een verzorgende crème of plantenolie.
Houdbaarheid: direct en eenmalig gebruik.
n

Wat te doen als je niet tegen lactose kan en 6 alternatieven
Ongeveer zeven op de tien mensen hebben last van
lactose-intolerantie. Dit kan soms erg vervelend zijn om
mee te leven. Gelukkig staan er steeds meer alternatieve producten in de schappen.
Wat is lactose-intolerantie eigenlijk?
Lactose is een suiker, dat voorkomt in
melk en melkproducten. Om lactose te
kunnen verteren hebben we het enzym
lactase nodig. Lactase wordt in de
dunne darmwand gemaakt. Wanneer er
te weinig lactase wordt aangemaakt in
de darm kan lactose niet volledig verteerd worden. Dit kan klachten geven.
Wanneer het enzym lactase te weinig
wordt aangemaakt spreken we van lactose-intolerantie.
Van de gehele wereldbevolking heeft
zeven op de tien mensen last van lactose-intolerantie. Het kan aangeboren
zijn, maar het kan zich ook ontwikkelen
op latere leeftijd. Wanneer de lactose
uit onze voeding niet door het enzym
lactase wordt afgebroken, komt het
onveranderd in de dikke darm aan. De
bacteriën in de dikke darm bewerken
de lactose evengoed. Er komen hierdoor bepaalde gassen en vetzuren vrij.
Wat kun je eraan doen?
De behandeling van lactose-intolerantie
bestaat eigenlijk simpelweg uit het
weglaten van lactose in je voeding. Om
het helemaal weg te laten is vaak niet
nodig. Kleine hoeveelheden geven vaak
geen klachten. Je kunt een arts of dië-

tiste vragen om voedingsadvies. Ook zijn
er tegenwoordig online veel lactose-vrije
diëten te vinden.
Producten zonder lactose
Gelukkig zijn er ook veel producten zonder lactose te vinden. In de supermarkt verschijnen tegenwoordig veel lactosvrije
producten. Er is bijvoorbeeld yoghurt
zonder lactose in het schap te vinden.
Ook zijn er melkvarianten zonder lactose
van bijvoorbeeld Arla, Campina en
MinusL Daarnaast zijn er steeds meer
melk- en zuivelalternatieven waar geen
lactose in zit.
Sojamelk
Een bekende vervanger van melk is sojamelk. Sojamelk komt voort uit sojabonen
die rijk zijn aan eiwitten, ijzer en vitamine
B1. De sojaboon valt onder de categorie
peulvruchten, die weer bekend staan om
het verlagen van het LDL-cholesterol. Dit
helpt om je bloedvaten gezond te houden.
Niet alleen wordt er sojamelk van sojabonen gemaakt, maar ook yoghurt en olie.
Amandelmelk
Amandelmelk wordt steeds vaker
gebruikt vanwege de talloze voordelen,
zo is het een bron van vitaminen, minera-

len en antioxidanten. Ook is het licht verteerbaar, bevat het de minste calorieën
van alle melkvervangers en bevat het een
hoge kwaliteit eiwitten. Het is ook mogelijk om zelf amandelmelk te maken, hier
heb je slechts twee ingrediënten voor
nodig: amandelen en water. Je weekt de
amandelen in water, daarna doe je ze in
de blender en vervolgens zeef je de
amandelpulp en laat je het uitlekken
boven een kom. Voor extra smaak en
zoetheid kun je bijvoorbeeld dadels of
vanille-extract toevoegen. In de supermarkt kun je amandelmelk in gezoete- of
ongezoete variant krijgen.
Havermelk
Bij havermelk worden havervlokken
geweekt in water, er ontstaat dan een
romige, lichtzoete melk. Havermelk bevat
veel vezels die goed zijn voor je darmen.
Als je niet houdt van havermout maar je
wilt toch gebruik maken van de voordelen
van haver, dan is havermelk een goed
alternatief. Ook is havermelk uit dit rijtje
de beste voor gebruik in koffie, er staan
in de winkel heuse barista versies!
Kokosmelk
Wanneer je een notenallergie of glutenintolerantie hebt kun je ook kiezen
voor kokosmelk. Kokosmelk komt van het
vruchtvlees van de kokosnoot, ook hier
wordt weer water bijgevoegd. Deze melksoort is rijk aan verschillende mineralen
en vitaminen en staat bekend om het versterken van botten en tanden. De smaak
is erg machtig en daarom voor sommige
iets té aanwezig.

Rijstmelk
In rijstmelk zitten veel belangrijke antioxidanten die je beschermen tegen infecties
en ziektes. Wanneer je rijstmelk drinkt van
bruine rijst krijg je meteen een hoop vitamine E binnen, dit is weer goed voor je
huid en aderen. Rijstmelk bevat weinig vet
en daarmee weinig calorieën, wel vult het
daardoor minder goed dan andere melksoorten. Daarbij moet nog wel worden
gezegd dat er in rijstmelk meer koolhydraten zitten dan in andere melksoorten, dit
kan voor diabetici een probleem zijn.

Lactosevrije koemelk
In je lichaam wordt lactose gesplitst tot
glucose en galactose. Bij lactosevrije koemelk wordt met behulp van lactase, een
lichaamseigen stofje, de lactose van tevoren al gesplitst. Daarna wordt de melk
gefilterd, om zoveel mogelijk van de nog
overgebleven lactose eruit te halen.
Echter kan het altijd nog wel een spoor
van lactose bevatten. Per persoon verschilt het of je dit kan verdragen of niet.
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Biologische opvolgmelk
Combineert de voordelen van de natuur
met wetenschappelijke innovatie.
Met o.a. DHA, vitamine A, C en D (zoals wettelijk is
vastgesteld voor alle opvolgmelk). Onze producten
bevatten melkroom om palmolie te vervangen.
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Kies voor het Biostime® abonnement en krijg
jouw bestelling elke maand gratis thuisbezorgd.
Voor minder zorgen en meer gemak!

L M OL

* Op basis van het innovatieve karakter, de aantrekkelijkheid van het product, de aankoopbereidheid en de gebruikservaring van de consument,
volgens een representatieve steekproef van Nederlandse consumenten (The Nielsen Company).

BORSTVOEDING IS DE BESTE VOEDING VOOR BABY’S.

www.biostime.nl

2671_049_ID_HH_Biostime_Adv_Thuisbezorgd_265x390mm.indd 1
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Wat doet suiker met je lichaam?
Suiker is een energiebron voor je lichaam. Het bestaat voor de helft uit
fructose en voor de helft uit glucose. Fructose wordt verwerkt door de
lever. Glucose wordt opgenomen in het bloed, waarna het hormoon insuline ervoor zorgt dat de glucose in de weefsels terecht komt als brandstof.
Suiker op zich is niet schadelijk. Maar te veel suiker binnenkrijgen is wel
schadelijk. Zes dingen die te veel suiker doet met je lichaam:
Door: Kim Brouwers,
Specialist kennis en innovatie bij het Diabetes Fonds

1. Effect op je hersenen
Suiker zorgt voor afgifte van de stof dopamine en
zorgt daarmee voor het activeren van het beloningscentrum in de hersenen. Je krijgt daardoor
een prettig gevoel. Dit effect stimuleert onbewust
het eten van meer suikerrijk voedsel: je wilt er
steeds meer van. Is suiker verslavend? Lees meer
over wat suiker met je hersenen doet.
2. Effect op je alvleesklier
Te veel suiker (met name uit dranken) belast
de alvleesklier (ofwel pancreas, een orgaan in de
buurt van je maag). De alvleesklier geeft insuline
af aan het bloed. Daarmee wordt de bloedsuiker
geregeld, dat is de hoeveelheid suiker in het
bloed. Bij diabetes is deze hoeveelheid afwisselend te hoog of te laag. Het drinken van (te) veel
suikerhoudende dranken verhoogt het risico op
diabetes type 2.
3. Effect op je vetopslag
Te veel suiker (en daarmee calorieën), met name uit
dranken, kan leiden tot aanmaak van vetten in de
lever, toename van buikvet en vetten in het bloed.
Glucose wordt opgenomen in het bloed. Insuline

zorgt ervoor dat glucose in de weefsels terecht
komt als brandstof. Door te veel suiker te eten kan
je te veel energie binnenkrijgen dat opgeslagen
wordt als vet. Aanmaak van vetten en toename in
gewicht zorgt dat het lichaam minder gevoelig
wordt voor insuline. Dit proces kan leiden tot diabetes type 2.
4. Effect op je gebit
Te veel suiker is niet goed voor je gebit. Bacteriën
in je mond zetten suikers om in zuren die je tandglazuur aantasten. Om tandbederf te voorkomen,
kun je beter niet meer dan 4-7 keer per dag iets
met suiker eten of drinken, dus niet meer dan 4 tussendoortjes buiten de hoofdmaaltijden om.
5. Tekort aan voedingsstoffen
In pure kristalsuiker zit alleen energie, geen voedingsstoffen. Als je veel suikerrijke producten zoals
koek, snoep en frisdrank eet en te weinig gezonde
basisvoeding, kan het dat je tekorten krijgt aan
vezels, vitamines en mineralen. Hierdoor kan je vermoeid raken, vaak hoofdpijn hebben of maagdarmklachten krijgen, zoals diarree. Lees meer over wat
suiker met je darmen doet.

6. Groter risico op diabetes type 2
Te veel suiker eten en drinken kan ervoor zorgen
dat je teveel energie binnen krijgt wat leidt tot
overgewicht. Overgewicht geeft je een groter risico
op diabetes type 2. Als je diabetes type 2 hebt is
de kans groter op het krijgen van complicaties zoals
een hartinfarct, blindheid en nierfalen.
Kan ik dan beter helemaal geen suiker eten?
Nee, want het lichaam heeft ook suiker nodig.
Alleen niet te veel. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt aan om maximaal 10% van je
benodigde energie per dag uit vrije suikers te
halen, om overgewicht en tandbederf te voorko-

men. Vrije suikers zijn toegevoegde suikers en suikers uit honing, siropen, vruchtensappen en vruchtenconcentraten. Dit komt neer op 12,5 suikerklontjes per dag voor vrouwen en 15 per dag voor mannen. De gemiddelde Nederlander krijgt 1,5 tot 2
keer teveel suiker binnen. Daarom raden wij aan om
je bewust te zijn van je vrije suikerinname en je te
houden aan de maximale aanbevolen hoeveelheid
per dag. Suikers die van nature in groente, fruit en
melk zitten mogen wel, deze producten staan in
de Schijf van Vijf.
www.diabetesfonds.nl

Racisme en klimaatverandering aanpakken door ‘fast fashion’ af te wijzen

Slow Fashion Season
Grote modemerken spreken zich via social media uit in solidariteit met de internationale
Black Lives Matter beweging. Maar veel van deze merken laten dat niet zien in hun
beleid. Het merendeel van de kleding wordt nog altijd onder slechte omstandigheden
gemaakt door kinderen en vrouwen van kleur in het globale zuiden. Door het Coronavirus
hebben veel van deze merken zelfs hun orders geannuleerd en geweigerd de lonen van
de arbeiders te betalen. De campagne ‘Slow Fashion Season’ wil dat mensen gaan stemmen met hun portemonnee en weigeren te kopen bij merken die de lonen van hun
management verkiezen boven dat van arbeiders aan de andere kant van de wereld.
“We willen laten zien dat racisme niet alleen in het
politiegeweld in de Verenigde Staten zit, maar het zit
ook verweven in de kleding die we dragen. Blijkbaar
vinden de grote kledingmerken winst belangrijker
dan het welzijn van niet-witte mensen die in de
fabrieken in landen zoals Bangladesh staan” aldus
Mara de Pater, projectleider bij CollAction.
Onder de slogan ‘Actions speak louder than words’
vraagt Slow Fashion Season 25.000 mensen om drie
maanden lang, de gehele zomer, bewuste keuzes te

maken als het gaat om kleding. Door nauwelijks en
alleen duurzame of tweedehands kleding te kopen
gaat Slow Fashion Season de strijd aan tegen de
racistische en milieuvervuilende aspecten van de kledingindustrie. De campagne Slow Fashion Season
begon twee jaar geleden als een klein Nederlands
initiatief van Stichting CollAction, maar is nu uitgegroeid tot een wereldwijde campagne.
De campagne spoort mensen aan om vanwege
milieuschade en mensenrechten geen fast fashion te
kopen. Om tijdens Corona duurzame ondernemers
te steunen, worden deelnemers wel aangeraden bij
lokale en duurzame merken te kopen die zonder uitbuiting en met een goed diversiteitsbeleid werken –
maar alleen als ze echt een kledingstuk nodig hebben.

61 actieve ambassadeurs van Finland, tot Zuid-Afrika
en Pakistan tot de Verenigde Staten.

“Een andere lifestyle, en een andere manier van consumeren is mogelijk en door collectief te veranderen
heeft dit een groot effect. We laten zien dat het
goede doen niet saai of moeilijk is, maar juist energie geeft en om creativiteit vraagt. Vooral als je
onderdeel wordt van een netwerk van mensen over
de hele wereld. Met dat netwerk kunnen we een
statement maken voor beleidsmakers en stakeholders uit industrie zelf” zegt Lena Hartog, the directeur van CollAction. De campagne heeft momenteel

Over CollAction
CollAction.org is het eerste crowdacting-platform ter
wereld en presenteert hiermee een nieuwe oplossing
voor collectieve actieproblemen. Dit zijn problemen
waar we (bijna) allemaal aan bijdragen, maar waarbij
het in ons individueel belang is om ons handelen niet
te veranderen – denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, files, plasticvervuiling. Bij crowdacting committeren mensen zich vooraf met een groep aan een
handeling. Wanneer een vooraf vastgesteld aantal

mensen zich heeft gecommitteerd, dan komt deze
groep collectief in actie. Het is dus vergelijkbaar met
crowdfunding, maar mensen zeggen een actie toe,
in plaats van een geldbedrag. De visie van
CollAction is een wereld zonder collectieve actieproblemen. Wij dragen hieraan bij door een platform te
ontwikkelen en te onderhouden dat crowdacting
faciliteert: www.collaction.org. CollAction is een
stichting met ANBI status en draait voornamelijk op
vrijwilligers.
www.slowfashionseason.org
www.collaction.org
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Samen 1 miljoen tandpastatubes besparen!

Anders poetsen: schone tanden, schonere wereld
Urgenda ondersteunt allerlei koplopers die ook de wereld “samen
sneller duurzaam” willen maken. Smyle is zo’n koploper die zich
tot doel heeft gesteld om in één jaar 1 miljoen plastic tandpasta
tubes te vervangen door zogenaamde ‘brush mints’, als eerste
grote stap om plastic uit de wereld te helpen.
Plastic tandpastatubes zijn zeer vervuilende verpakkingen, die moeilijk afbreekbaar zijn. Ze zijn
gemaakt van verschillende soorten en lagen plastic,
vaak geperst om een dun laagje aluminium. Door
de bijkomende tandpastaresten zijn ze vrijwel niet
te recyclen. Per jaar worden 20 miljard tandpastatubes geproduceerd. Plastic wordt meestal gemaakt

van aardolie en bij de productie en het verbranden
komt CO2 vrij. Nog een reden om van die tubes af
te willen.
Even op kauwen
Smyle is een jong bedrijf, toegelaten tot het
ClimateKIC Accelerator Program, dat ‘brush mints’
heeft ontwikkeld: tandpastatabletten in een glazen
flesje, dat via composteerbare navulverpakkingen
kan worden bijgevuld. Over alle onderdelen is nagedacht.
Almar Fernhout (oprichter Smyle): “De impact van
plastic tandpasta tubes is immens en het is mijn missie om mee te werken aan een wereld met minder
plastic! Met alleen al de keuze voor een andere
wijze van tanden poetsen willen we 1 miljoen tandpasta tubes besparen. Om een beeld te geven: alle
tubes op elkaar zijn net zo hoog als de Eiffeltoren!”
Plastic Soep
Marjan Minnesma (directeur Urgenda): “We vergeten vaak dat plastic gemaakt is van de fossiele
brandstof, aardolie. Zo ook de plastic tandpasta
tube, maar ook de shampooverpakkingen en allerlei

andere flessen in de badkamer. Als we die overal ter
wereld zouden kunnen vervangen, dan maken we
echt verschil! Minder uitstoot, minder plastic soup,
minder vraag naar aardolie.”
Nederlands product
Smyle is een natuurlijke, vegan tandpasta, 100% vrij
van micro-plastics*, kunstmatige toevoegingen en
allergenen. Smyle werkt samen met ACTA, de
Academie van Tandheelkunde Amsterdam om te
zorgen voor verantwoorde mondverzorging.

1 miljoen tubes de wereld uit!
Urgenda vindt dat een mooie uitdaging en zet zich
samen met de ASN Bank, het collectief van energiecoöperaties om nieuwe energie, de eerste verpakkingsvrije online-supermarkt Pieter Pot, en de
Plastic Soup Foundation in om samen 1 miljoen
tandpasta tubes te besparen!
Kauwen maar!
bespaar1miljoentubes.nl
www.wesmyle.nl

Tony’s Chocolonely Chocolate Bar
Op 1 juli opende Tony’s Chocolonely de deuren van Tony’s Chocolonely Chocolate Bar in
de Beurs van Berlage in Amsterdam. Een seriously crazy chocoladebar waar alles draait
om chocolade en je onder het genot van de lekkerste choco-creaties alles te weten kunt
komen over Tony’s missie: samen 100% slaafvrij de norm maken in chocolade.

Crazy lekkere choco-creaties
Tony’s Chocolonely Chocolate Bar is voor iedere
chocoladeliefhebber ’n chocodroom die uitkomt.
De hele dag door stromende chocotaps, s’mores,
zoete chocoladeburgers, bubbelwafels en cake die
je zelf kunt versieren alsof het je verjaardag is. Nog
’n extra topping erop? Het houdt niet op!
Chocoladesnorren en chocoladesaus langs je kin
gegarandeerd (slabbers: check!). Uiteraard is alles
gemaakt met Tony’s Chocolonely chocolade van
volledig traceerbare cacaobonen uit West-Afrika.
Geen zin in zoet? Er is ook genoeg keus voor de
hartige trek. Verse tomatensoep, ’n vegaburger of
’n wrap, het wordt sowieso smullen geblazen!
let’s raise the bar!
“We zijn een impactbedrijf en zoeken altijd naar
nieuwe manieren om chocofans te inspireren met

onze chocolade en onze visie: 100% slaafvrije chocolade, wereldwijd. Als Nederlands merk openen
we juist daarom middenin het centrum van
Amsterdam, op de plek waar 400 jaar geleden al
cacao verhandeld werd, deze chocoladebar”,
aldus Tony’s Livin’ la vida choca Marieke van Elk.
“Het is niet alleen een plek waar we mensen
onderdompelen in onze chocolade, maar ook een
plek waar we mensen bewust willen maken van de
ongelijk verdeelde chocolade-industrie, met als
gevolg moderne slavernij en kinderarbeid op de
cacaoplantages in West-Afrika.” Deze ongelijkheid
ondervinden bezoekers straks zelf op allerlei
manieren in de Bar, aan de ongelijke tafels, bij de
té hoge bar en in de kleding van het Barstars, ontworpen door designer Daniëlle Cathari (bekend
geworden door haar recyclede collectie voor
Adidas) en geproduceerd door A Beautiful Mess
(een initiatief van Refugee Company).
Op gepaste afstand samen genieten
Bij Tony’s doen we graag dingen samen. Of het nu
gaat om het veranderen van de cacao- industrie of
de presentatie van ons jaarFAIRslag tijdens Tony’s
Fair, het verbinden van alle schakels in onze keten,
andere chocolade- bedrijven, chocofans en ons
eigen team staat bij Tony’s altijd centraal. Zo ook
in de Chocolate Bar. In deze tijden van Covid-19 is
het faciliteren van persoonlijk contact voor en met
de mensen om ons heen misschien wel belangrijker dan ooit. Door het treffen van de juiste voorzorgsmaatregelen zorgen we dat iedereen in de
bar op gepaste afstand weer samen kan komen.

Om te genieten van ’n crazy shake of ’n
Tonyccino, een ongelijk verdeeld potje dammen of
gezellig samen aan de grote tafel. Daarnaast komt
er een doorlopende veelzijdige programmering in
de Bar (kunst, muziek, sprekers.. gezelligheid!).
Over Tony’s Chocolonely
Tony’s Chocolonely is opgericht om een einde te
maken aan slavernij en uitbuiting in de cacaoindustrie. Geen doorsnee bedrijf, dus, maar een
chocoladebedrijf dat een sociaal probleem in de
wereld wil oplossen. Sinds de oprichting door de
makers van het tv-programma ‘Keuringsdienst van
Waarde’ in 2005 strijdt Tony’s Chocolonely voor

slaafvrije chocolade. Zij willen niet alleen hun
eigen chocolade 100% slaafvrij maken, maar alle
chocolade wereldwijd. Ze kopen de cacaobonen
direct in bij partnercoöperaties in Ghana en
Ivoorkust en werken intensief met ze samen. Zo
geven ze het voorbeeld, dat chocolade maken
anders kan. En zo inspireren ze anderen om hen te
volgen. Ook jij kunt meedoen. Hoe? Door Serious
Friends met Tony’s te worden. Hoe meer mensen
kiezen voor slaafvrije chocolade en Tony’s verhaal
delen, hoe eerder 100% slaafvrije chocolade de
norm wordt.
www.Tonychocolonely.nl
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Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
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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

VEGAN
MAALTIJD

TANDPASTA ENERGIEBRON
MAALTIJD
VAKANTIE
VAKANTIE

ENERGIEBRON

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

* 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.

Team De Betere Wereld
Almar Fernhout
Nanny Schutte
Tijl Claassen
Robin Roegiers

Hoofdredacteur
Redactie
Accountmanager
Accountmanager

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

Aan
onder andere
andere mee:
mee:
Aan dit
dit nummer
nummer werkten
werkten onder
Gert
Sonjavan
vanden
denHeuvel,
Heuvel,Sanne
Tom Vethaak,
Anousha
van Leent,
Gert Schuitemaker,
Schuitemaker, Sonja
Knijn, Nanny
Schutte
Mees Appel, Daniëlle Ooteman, Milieucentraal, Debbie Wassink

De uiterste datum voor het inzenden is  JULI 

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/debetere-wereld-krant/

Stichting De Betere Wereld
+ENNEMERSTRAATWEG 
 '! !LKMAAR
T:   
www.debeterewereld.nl
Sales Lions BV
Professionals in sales en marketing
T:   
www.saleslions.nl
DTP: Floppy Design

