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Verantwoordelijk uitgever
stijn De Kock - tsjuster Design 
- Hoste 41 - 3290 Deurne-Diest - 
stijn@visitamagazine.be - 0472 35 
99 42 - www.tsjuster-design.be

redactie stijn De Kock, elke aerts, 
jimmy coopman, Kelly eeckhaut  
cover foto: tsjuster Design

oplage 15.000 drukkerij
Druk in de Weer - Gent / gedrukt 
met inkten op vegetale basis, zon-
der iP alcohol, geen solventen.  
papier 100 % recycled distributie
tsjuster Design - Deurne-Diest

abonnement
Voor €12 ontvang je de 5 uitgaves 
van 2012 in je brievenbus. stuur  
een mailtje naar onze redactie  
info@visitamagazine.be

advertenties
elma Multimedia BVBa - steven  
Hellemans - s.hellemans@elma.be  
+32 (0)15 56 99 95

Visita Magazine is niet verantwoordelijk 
voor de inhoud van de advertenties, fouten 
in teksten en prijzen van artikels. teksten en 
foto’s uit deze uitgave mogen niet zonder 
toestemming gekopieerd worden. Visita 
Magazine is niet bestemd voor verkoop. 
alle verdere informatie is te vinden op 
www.visitamagazine.be

Voorwoord
De ‘kids’ van nu zijn de toekomst! al kan je ze soms achter 
het behang plakken, je oogappels verdienen je volle aan-
dacht, een blakende gezondheid en een schone omgeving. 
en tegen de tijd dat je merkt dat je ‘kleine spruit’ een kwart 
meter boven je uitsteekt, kan je er als bewuste ouder beter 
voor gezorgd hebben dat hij of zij het daar zelf nog steeds 
mee eens is. niet?

in onze kindvriendelijke special vind je alvast een heleboel 
leuke ecotips en -spulletjes voor je kids. of wat te denken van 
de man die als geen ander het ecothema toegankelijk maakt 
voor zij die een pretpark vaak nog gratis mogen bezoeken: 
Dimitri leue.

ook de volwassenen krijgen voldoende aandacht. in het 
tweede deel van onze biobiertrilogie bijvoorbeeld of het 
vervolg op ‘de geheimen voor een strakke buik’ door Visita’s 
sportieve huiscoach jimmy coopman. 

Veel leesplezier
stijn De Kock

inhoud

Biobieren EcoHuis Kids Special

Stresshormoon 
onder controle

04. lezersreacties
04. Varia
05.  Visita Venster
14. tiengemeten
20.  Kooptips Kids
22. Kinderboeken

24.  De iPad revolutie
28.  Het geheim achter 

goed voelen
29.  Feel Good 2!
32.  Zwangerschapskledij
34.  Biobier wedstrijdWedstrijd

6 10 13
26 30

win:  
boekenpakket

Recepten

zaterdag 6 oktober 2012
ICC Ghent

Publieksbeurs 

kOOkDeMO’s 

WOrksHOPs
Met o.a. Wim Ballieu, 
Mme ZsaZsa, Lisette Kreisher

Alle info op: www.veggielicious.be 

Veggielicious_ADV170_100.indd   1 12/07/12   21:23

Dimitri Leue 16
35zie backcover

Visita’s eigen webwinkel met leuke eco-gifts!
nu verkrijgbaar:

exclusieve en eco-vriendelijke wenskaartenpakketten 
Fsc-papier - bedrukt met ecologische inkten.
ook per stuk verkrijgbaar inclusief envelop. 

nettasjes van Boweevil
extra sterke boodschappentasjes (10 tot 15 kg) in trendy kleuren. 100% biokatoen + fairtrade.

canvassen en fotovergrotingen
Verfraai je woning met Visita! Kies een foto uit onze collectie.
canvassen verkrijgbaar in diverse formaten. Bedrukt met ecologische inkten. 

www.visitamagazine.be/shop

Visita Shop
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In volgende Visita
december – januari 2012/2013
Special feesten – Een zeer uitgebreide kerst- 
en nieuwjaarsspecial! De aanstormende feest-
dagen à la Visita, biobieren (deel 3), indruk-
wekkende recepten en nog veel, véél meer.

Reacties van lezers 

GROENE PRAATJES?

In deze uitgave jammer genoeg geen Groe-
ne Praatjes. Omdat het niet zo kan zijn dat 
eco-bewust Vlaanderen al uitgepraat is deze 
nieuwe oproep: wil JIJ onze lezers graag laten 
weten hoe je, wel of niet fanatiek, je steentje 
bijdraagt aan jezelf en je omgeving? En wil je 
ook wel eens met foto in een magazine staan? 
Stuur dan een mailtje met naam, adres en te-
lefoonnummer naar info@visitamagazine.be
Nota: Deze rubriek is niet bestemd voor commerciële 
doeleinden. 

Visita in je mailbox?
www.visitamagazine.be/visita-online

Visita in je brievenbus
Voor slechts €12 krijg je alle uitgaves van 2012 
toegestuurd.
www.visitamagazine.be/abonneer-visita

Zeg het ongezouten
Laat ons uw ongezouten mening na 
over Visita Magazine. Vul de enquête in 
via www.visitamagazine.be/enquete 

√

Lezersreactie
Wat vind je tof aan Visita Magazine? Heb je een 
leuke, grappige anekdote te vertellen? Of wil je 
reageren op een artikel? Laat je gedachten niet 
afkoelen en deel ze met ons. Misschien haalt jouw 
reactie het volgende nummer van Visita Magazine 
wel. reactie@visitamagazine.be

Winnaar biobierpakket
De winnaar van het biobierpakket is Els Doize 
uit Kortrijk. Wij wensen haar alvast veel plezier.

Winnaar Sonja Kimpens slankcursus 
De winnaar van Sonja Kimpens slankcursus 
was bij het ter perse gaan nog niet bekend. 
De naam van de geluksvogel vind je binnen-
kort op Facebook.

Visita Venster is onze eigen agen-
da- en berichtenpagina. De ide-
ale manier om data van uw eve-
nementen, workshops en allerlei 
andere berichten aan Vlaanderen 
te laten weten. Met een oplage 
van 15.000 exemplaren, verdeel-
punten over heel Vlaanderen en 
een fl ink aantal online lezers bent 
u verzekerd van de nodige aan-
dacht bij het juiste publiek.

Ook graag je evenement of 
zoekertje in Visita Venster?
Bezoek onze website voor 
meer informatie. 
Deadline voor de volgende 
uitgave (dec/jan) is 
10 november 2012.
Interesse? 
www.visitamagazine.be/
bericht-zoekertje-toevoegen
www.visitamagazine.be/
agendapunt-toevoegen

Visita 
Venster

BEURZEN

  
Veggielicious
za 6/10/12 - ICC Gent - Publiek-
beurs, kookdemo’s, workshops 
- Met o.a Wim Ballieu, Mme 
ZsaZsa en Lisette Kreisher - 
www.veggielicious.be

Feel Good 2!
Zondag 14 oktober vanaf 13.00u 
- een forum voor ‘werkende 
vrouwen met opgroeiende 
kinderen (0-12 j.) - Gastsprekers: 
o.a. Karin Van Hoorick en Annick 
Ottenburgs. Speciale gaste: 
Martine Prenen
www.feelgood2.org
www.facebook.com/
FEELGOOD2.FG2

BEAUTY - 
WELLNESS

Fairtrade en bio 
modeshow M/V
met stijlvolle en betaalbare 
ecokleding. Bekijk de collecties 
van o.a. Ethos, Ideo en Ecot-
ton. Plaats en datum: Heracles, 
Boskant 14 te Westerlo - zo 14 
oktober 2012, 14u30. Organisa-
tie: Meer dan Mooi, i.s.m. Mo-
dena Schoenmode, haarstudio 
Naturel en schoonheidsinsti-
tuut Calmanté. Info en tickets: 
www.meerdanmooi.be.

SPIRITUALITEIT

[C] Basisopleiding 
astrologie
Toegevoegde meerwaarde: 
kunst, cultuur, geometrie, medi-
tatie, holistische verbanden uit 
de Veda’s, . wanneer: vanaf okto-
ber 2012 op regelmatige basis. 
750 euro Astro-Pallas, Roden-
bachstraat 8 - 3191 Hever (tussen 
Mechelen en Leuven). tel: 015 51 
74 75 www.astro-pallas.be

WORKSHOP - 
VOORDRACHT

[V] Lezing: Human Design 
Relatie ouder - kind/puber
Wie is “mijn” kind/puber? Waar-
om is mijn kind hyperactief, moe, 
onhandelbaar, boos of melan-
cholisch? Waarom is mijn kind zo 
gevoelig, autistisch, hoogsensi-
tief, dromerig, verstrooid, dyslec-
tisch? Hoe nemen we de juiste 
beslissing? Vrijdag 2 november 
in de Kruierie in Balen. 
www.to-be-advies.be

ONTMOETINGEN

Ben jij die slanke aantrek. ge-
zonde ecofashionista (-50) op 
een racefi ets en/of in een run-
ningoutfi t; rom. ecologist (+50): 
biovoeding (vleesloos) en sport 
(doen en kijken), kunstbeleving 
en muziekluisteraar, design (ge-
recycleerd) en duurzame smaak 
(op en naast mijn bord)
zot van antwerpen; bel mij aub: 
0473/171986

Ik heb zopas jullie magazine ontdekt bij 
de bakker en ik vind er heel interessante 
artikels in terug. Mooie mix tussen life-
style, gezondheid en kennis. Ik kijk al uit 
naar de volgende editie!
Veel succes nog
David

Zeg het ongezouten
Laat ons uw ongezouten mening na 
over Visita Magazine. Vul de enquête in 
via www.visitamagazine.be/enquete 

De naam van de geluksvogel vind je binnen-
kort op Facebook.kort op Facebook.

C  Cursus
O Opleiding
W Workshop
OD Opendeurdag
V Voordracht
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Bio, bier en passie 2
Biobieren zitten duidelijk in de lift. afgaande op de vele reacties op het eerste deel en 
de vele inschrijvingen op onze prijsvraag zit bierdrinkend Vlaanderen te smachten naar 
natuurzuivere ingrediënten, meer kennis en.. euh...meer bier. ook ditmaal strikten we twee 
gepassioneerde bierbrouwers die in hun zoektocht naar de ultieme smaakervaring al gauw 
de nagel op de kop sloegen. De overeenkomst is het gebruik van natuurlijke en biologi-
sche ingrediënten en het waanzinnig lekkere bier. al blijkt tussen de Brusselse brouwerij 
cantillon en het merk Gageleer verhaaltechnisch een wereld van verschil. je leest er alles 
over op de volgende bladzijden.

wedstrijd p34

Behalve smakelijk is Gageleer ook 
een bier met een natuurvriende-
lijke verdienste.
Gageleers geestelijke vader is 
louis Meulders uit Beerse, die 
graag bereid was om onze dorst 
naar kennis te stillen. Vanuit zijn 
woonkamer verhaalt hij enthou-
siast over het ontstaan, de smaak 
en de exploitatie van het moderne 
biobier met middeleeuwse roots.

Benieuwd naar oude tijden
Gageleer zag het levenslicht in 1994 in de gara-
ge van louis. reeds op jonge leeftijd was hij ge-
fascineerd door bier. “Op een gegeven moment 
begon ik me af te vragen hoe de bieren in de 
middeleeuwen zouden gesmaakt hebben. Het 
bleek geen sinecure om daar achter te komen 
maar uiteindelijk ontdekte ik dat de gagel, een 
bladverliezende struik die groeit op vochtige en 
zure veenachtige grond, destijds een belangrijk 
onderdeel was van de gruit. Dat is een menge-
ling van kruiden waarmee men het bier een ken-
merkende smaak bezorgde.”

toen louis tot deze ontdekking kwam, droomde 
hij ervan opnieuw een bier op basis van gagel 
te brouwen. Hij zag echter geen enkele brouwer 
bereid om zich aan een dergelijk experiment te 
wagen. Het was dus eerder uit noodzaak dat 
hij enkele jaren later zelf begon te experimen-
teren in zijn eigen kleine brouwinstallatie. Het 
geslaagde resultaat staat momenteel voor onze 
neus te pronken.

“De smaak van gagel is uniek. Het geeft het 
bier een kruidige smaak met een toets die kan 

gaan van peper tot eucalyptus, naargelang je 
persoonlijke smaakervaring. Ondanks het rede-
lijk hoge alcoholgehalte van 7,5 vol.% alcohol is 
Gageleer bovendien verrassend fris.”

Biologische draai
Zelf commercialiseren zag louis niet zitten, 
daarvoor kende hij de bierwereld al te goed. Zijn 
tweede dochter bracht op een dag echter een 
kennis mee naar huis die wild enthousiast rea-
geerde op louis’ brouwsel. Diezelfde kennis, lid 
van de toenmalige natuurvereniging De Wiele-
waal (opgegaan in het huidige natuurpunt), wist 
enkele andere natuurliefhebbers aan te steken. 
toen kwam van hen het voorstel een cvba op te 
richten (1997) om Gageleer in de markt te zet-
ten en zo fondsen te verwerven voor het behoud 
van natuurgebieden.  

Voor het brouwen volgens origineel recept 
werd vanaf het begin een beroep gedaan op 
de ‘proef’brouwerij in lochristi. in het begin was 
Gageleer een ‘gewoon’ bier: gebrouwen met  
gerstemout uit de reguliere landbouw. Pas na 
enkele jaren groeide het idee om van Gageleer 
een biologisch bier te maken. 

Gageleer
“Middeleeuwse roots” 
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een ‘lambik fundamentalist’ wordt men wel eens genoemd. cantillon dankt deze ietwat 
boude uitspraak aan het feit dat men één van de weinigen is waar de lambik nog op let-
terlijk traditionele wijze gebrouwen wordt. stichter Paul cantillon vestigde de brouwerij in 
1900 en zag zijn bedrijf door de jaren heen steeds in (schoon)familiale handen overgaan.  
Vandaag de dag zetten jean en julie Van roy het familiebedrijf met respect voor het au-
thentieke karakter verder...en met succes. Visita’s gesprekspartner jean verfrist ons met zijn 
kennis en een smakelijke Geuze.

Brouwerij cantillon
‘Lambik fundamentalist’ 

“Ik had niets met bio, behalve dan dat mijn 
dochter er erg mee bezig was, maar ik kon mij 
vinden in het idee. Ik liet de omvorming naar bio 
over aan de cvba. Afgelopen jaar waren we al 
goed voor 90.000 liter. Dat kan tellen voor een 
biobier.”

De gagel zelf is afkomstig uit het natuurreservaat 
De Liereman in oud-turnhout en de gerstemout 
wordt afgenomen van een bioboer in de Kem-
pen. Gageleer is dus grotendeels afkomstig van 
de lokale economie en kent zodanig een lage 
ecologische voetafdruk. 
Van elk verkocht flesje Gageleer gaat een klein 
bedrag naar het beheer van natuurreservaten.

lichtere broertje
sinds 2010 heeft Gageleer een broertje, Bel-
val genaamd. “Veel mensen vroegen naar een 
lichter alternatief voor Gageleer. Ze vonden het 
erg lekker maar die 7,5 vol.% alcohol was voor 
sommigen wat te zwaar. Vandaar dat we met 
Belval op de proppen zijn gekomen. Het heeft 
4,8 vol.% alcohol. Het bevat geen gagel, maar 
wij hebben gezocht naar heel veel smaak. Het 
is een lekker biertje dat niet misstaat naast zijn 
sterkere broer.”

www.cantillon.be

www.gageleer.be
http://users.skynet.be/thuisbrouwen/

‘Biologisch mysterieus’
jean Van roy: “We gebruiken biologische tarwe 
en gerst. Niet vanwege een modetrend of zo 
(lacht). Lambik is een levend bier dat we brou-
wen op traditionele wijze. Het is niet meer dan 
logisch om voor 100% natuurlijke ingrediënten 
te gaan.”
Het mysterieuze gedeelte schuilt in het feit dat 
het resultaat van échte lambik zich tijdens het 
brouwproces niet laat voorspellen. om die re-
den weigert jean zich ook meesterbrouwer te 
noemen. “Een meesterbrouwer bepaalt de 
smaak van het bier. Dat is hier allerminst het ge-
val (lacht). Het bier is de baas. Wij doen ons werk 
en dienen slechts af te wachten hoe de smaak 
zich ontvouwt.” 

over het traditionele karakter is geen woord 
gelogen. De installatie is sinds 1900 namelijk 
onveranderd. Hetzelfde geldt voor de brouw-
methode en de maximale productiecapaciteit 
van 2500 hectoliter. iets waar jean en de talloze 
bezoekers uit alle mogelijke werelddelen zich al-
lerminst aan storen. integendeel, het is net deze 
volharding én het authentieke karakter die can-
tillon zo geliefd maken.
“We brouwen hier enkel in de wintermaanden 
omdat we niet artificieel met temperaturen spe-
len. Het rijpen gebeurt dan weer in traditionele 
houten vaten. We laten het bier ten allen tijde 
dus z’n natuurlijke gang gaan. Het feit dat we 
qua productie al jaren aan ons plafond zitten 
betekent dan ook niet dat we onszelf de das 
omdoen. Het maakt dat we net daarom gewaar-
deerd worden en in populariteit toenemen. Tot 
ver buiten de landsgrenzen.”

‘Bier en buitenland’
20% van cantillons productie wordt verkocht 
in de brouwerij annex museum zelf. 25% gaat 
naar cafés en drankenhandels in België. De res-
terende 55% dient opmerkelijk genoeg voor 
export naar de meest uiteenlopende bestem-
mingen als o.a. Zweden, australië, Finland, Bra-
zilië, spanje en de Verenigde staten. Volgens 
jean worden gespecialiseerde bieren dan ook 
pas echt in het buitenland op waarde geschat. 
“Ze zeggen dat België een land vol bierkenners 
is. Ik durf dat te betwijfelen (lacht). Zeker waar 
het Lambik en Geuze betreft heeft het hier toch 
lang op z’n gat gelegen. De eerste mensen die 
ons steunden waren dan ook voornamelijk bui-
tenlanders. Sommigen laten zich zelfs tatoeëren 
met ons logo, haha.”

in principe brouwt cantillon enkel lambik. Dat is 
de basis van waaruit men wel een aantal varian-
ten heeft ontwikkeld (o.a. Geuze en fruitbieren).  
Het gamma beslaat anno 2012 een tiental bie-
ren met elk hun eigen karakter. Het gaat te ver 
om deze allemaal te vermelden dus een kijkje 
op hun website is zeker geen overbodige luxe. 
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renoveren is eco-logisch
alvast één belangrijk aspect van ecologisch 
bouwen zit ‘m volgens Dirk meteen in hun 
eigen kantoor. namelijk het feit dat het geen 
nieuwbouw is.
Dirk Van regenmortel: “Oude woningen reno-
veren is sowieso duurzamer. Er zijn veel minder 
nieuwe bouwmaterialen nodig omdat men de 
bestaande infrastructuur deels kan behouden. 
Daarbovenop is leven in de stad ook een pak 
milieuvriendelijker en heeft het een niet te ne-
geren sociaal voordeel. Alles is binnen hand-
bereik, men neemt vaker de fiets voor werk en 
ontspanning, enz. Het is natuurlijk geen ver-
plichting maar wel de meest ecologische ma-
nier van woningbouw. We krijgen af en toe wel 
eens een opmerking als ‘Ecologisch wonen in 
een stad? Daarvoor moet je toch in het mid-
den van de natuur zitten? (lacht). Niets is dus 
minder waar.”

toegenomen interesse 
De populariteit is alvast aanzienlijk gestegen. 
De bewustwording van energiezuinig leven en 
het vooruitzicht van een lage energiefactuur is 
uiteraard een prima aanzet. toch wordt al snel 
duidelijk dat het principe van ecowoningen 
veel verder gaat dan dat. 
“Het gaat om hoger en betaalbaar leefcom-
fort, veilig en gezond wonen, duurzaam ener-
gie- en watergebruik en de duurzaamheid van 
het gebouw en de materialen. Een ecohuis 
bouwen is toekomstgericht denken. Ook naar 
de komende generaties toe.”

ecoHuis antwerpen.

toekomstgericht bouwen!
Het ecoHuis is een initiatief van de stad 
antwerpen om diens huidige en toekom-
stige inwoners te voorzien van alle moge-
lijke informatie over ecologisch bouwen. 
Het statige onderkomen van deze dienst 
is geen nieuwbouw maar een renovatie 
van het voormalige winkelpand De Wol-
molen. Één van de rijhuizen achteraan het 
pand heeft men eveneens omgetoverd tot 
een op en top ecologische woning. Visita 
mocht een kijkje nemen en coördinator 
Dirk Van regenmortel informeert ons over 
de voordelen, het hoe en het waarom.

duurzaamheid, houdbaarheid, volhouden
Dirk hanteert graag de slogan: duurzaamheid, 
houdbaarheid, volhoudbaarheid. Daarmee be-
nadrukt hij het langetermijndenken. Het (her)
gebruik van materialen, de infrastructuur en 
functies van de woning en de leefomgeving 
dienen tot een balans te komen waardoor men 
optimaal van alle comfort gebruik kan maken en 
een lange levensduur van alles verzekerd is. Zo-
wel de woning als je leefomstandigheden dus.  
“Het is hierbij erg belangrijk om de zaken van bij 
het begin goed aan te pakken. Latere aanpassin-
gen kosten je handenvol geld en laten opnieuw 
een voetafdruk na. Een dergelijke vooruitziende 
aanpak biedt niets dan voordelen op econo-
misch, ecologisch en, zoals ik voorheen al zei, 
zelfs sociaal vlak. Daar slaat die slogan ook op.”

materiaalkeuze
Bij de materiaalkeuze valt meteen op dat oude 
technieken en producten hun herintrede maken. 
leem bijvoorbeeld bezit uitstekende vochtregu-
lerende eigenschappen en ook het aloude lino-
leum blijkt een 100% natuurlijk product te zijn. 
“Leem en leemverf zijn inderdaad ideale ma-
terialen. Ze zijn en ruiken ook natuurlijk en zijn 
makkelijk om mee te werken. Verder is de keuze 
voor gevingerlast kastanjehout een verstandige. 
Er worden slechts stukjes hout gebruikt zodat 
alle delen van een boom gebruikt worden en 
het schrijnwerk zelf sterker wordt. Maar ook de 
recyclage van synthetische materialen zit in de 
lift. Zo kunnen aluminium ramen een duurzame 
keuze zijn, omdat ze lang mee gaan, kunnen 
omgevormd worden voor andere toepassingen 
of voor nieuwe ramen.

water en zon uit de hemel
Qua energie en watervoorziening tracht men 
de levenscyclus ervan te laten roteren in plaats 
van deze te onderbreken. regenwater wordt 
opgevangen en gestockeerd in een bassin en 
gebruikt voor de toiletten, de tuin en de was-
machine. regenwater blijkt bovendien beter 
geschikt (zachter) voor het wassen van kleding 

dan leidingwater. op het vlak van energie wordt 
anno 2012 ook dankbaar gebruik gemaakt van 
nieuwe technologieën.  
“Europa heeft ervoor gezorgd dat de moderne 
huishoud- en verwarmingstechnologie van top-
kwaliteit is. Het energie- en waterverbruik van 
de wasmachines is nu veel lager dan in de jaren 
60 en men zoekt constant naar nieuwe metho-
des om meer rendement en comfort te creëren 
met minder verbruik van energie en water.”

Wat meteen opvalt zijn de hoge ramen over de 
lengte van de woning en het schijnbaar ontbre-
ken van verwarmingselementen. “Dat komt om-
dat we werken met vloerverwarming. De meest 
aangename manier om je huis te verwarmen is 
op lage temperaturen en heeft zo ook weinig 
verlies. De verwarming wordt mee gevoed door 
een grote zonneboiler. Wat de ramen betreft: 
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natuureiland tiengemeten 
een dagje (of langer) uit waar je kids dol op zullen zijn. een 
uitgebreide speelnatuur op een piepklein eiland. rust en ravot-
ten...het komt zelden zo mooi samen.

dimitri leue – kindvriendelijke eco-ridder
creatieve vulkaan Dimitri leue over kinderen, ecologie, zijn 
loopbaan, opvoeding, prioriteiten en viswijzers. Don Kyoto 
spreekt!

kids in de watten
eco-trendy, speelse, stoere en praktische kooptips voor je oog-
appels. Van duurzaam speelgoed tot blitse kleding.

groene ijsberen halen krachtvoer uit hun brooddoos!
Drie jeugdboeken boordevol spanning, humor én een moraal 
die er wezen mag. De perfecte lees-, en een enkele keer, luis-
terervaring voor de jeugdige boekenwurm.

14
16
20
22

de zon is de meest krachtige en gratis verwar-
mingsbron, dus die willen we optimaal benut-
ten. Door de ramen valt er veel zonlicht binnen. 
De zware stenen vloer houdt die warmte dan 
weer uitstekend vast en geef die ’s avonds af. 
Om te voorkomen dat er in de zomer teveel 
zonlicht binnenkomt opteren we voor een groe-
ne omgeving, bomen en (klim)planten, die als 
een natuurlijk filter werken. En goede ventilatie-
technieken natuurlijk.”

sensoren
om het verbruik van water en stroom te mini-
maliseren komt ook hier de technologie weer 
om de hoek kijken. 
“Waarom zou er ergens licht branden of zou je 
water laten lopen als het niet nodig is? Het licht 
in onze wc’s gaat automatisch aan en uit als je 
binnen- en buitengaat. Ook de kraantjes werken 
met sensoren. Zo bespaar je energie en water, 
blijft alles mooi proper en win je aan comfort.”

ecohuisdokter
Het mag duidelijk zijn dat hier niet over één 
nacht ijs wordt gegaan. er zijn nog veel meer 
methodes en opties om je woning tot een duur-
zame en voordelige investering om te toveren. 
Wie van plan is zich in antwerpen te vestigen 
en graag meer (gratis) info en advies wil verga-
ren kan terecht bij het ecoHuis adviescentrum. 
De daar aanwezige ecoHuisdokter(s) zullen je 
met plezier wegwijs maken in de wereld van 
het duurzaam bouwen...aan de toekomst. 

het ecohuis bezoeken? 
je kan de expo ‘Meer doen met minder’ be-
zoeken die u toont hoe u ecologisch kunt bou-
wen, wonen en leven in de stad. 

www.eha.be
turnhoutsebaan 139

2140 Borgerhout
tel.: 03 217 08 11

ecohuis@stad.antwerpen.be
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Groot was onze verbazing toen we bij aankomst 
de veerpont moesten nemen en we op een 
idyllisch eiland terechtkwamen waar we onmid-
dellijk door de natuur, de stilte en de charme 
werden gegrepen. Omdat teveel indrukken zor-
gen voor teveel tekst en Tiengemeten ook voor 
volwassenen een belevenis is, willen we onze 
lezers deze parel niet onthouden. De ideale uit-
stap voor het hele gezin!

Eindeloos natuurplezier
De veerpont was zoals 
gezegd een eerste ver-
rassing. Vanaf een kleine 
aanlegplaats stappen we 
de boot op en begint ons 
avontuur. De overtocht, 
een kleine 10 minuten, is 
voor de kleinsten al een 
belevenis op zich en ook 

wij kunnen ons plezier niet op. Één van de me-
de-opvarenden licht ons alvast in over de ge-
schiedenis van onze bestemming. “Er wonen 
nog slechts een tiental echte bewoners op het 
eiland maar vroeger waren er allerlei bedrijven 
gevestigd. Vóór de stichting natuurmonumen-
ten het beheer van het eiland op zich nam, was 
er zelfs even sprake van om er een vliegveld te 
bouwen of alle kernafval van Nederland hier op 
te slaan. Daar heeft men gelukkig een stokje 
voor gestoken.”

Bij het ontvangstgebouw maakt men ons weg-
wijs naar de Speelnatuur. We komen er al snel 
achter dat hier de weg vinden niet zo’n lastige 
opgave is. Eigenlijk gaat er gewoon een lus om 
het eiland heen. De omgeving is echter prach-
tig. Overal water, overal rust en stilte en dan 
plots: een waar kinderparadijs! Het uitgestrekte 
terrein met heuvels, boomstammen, stromende 

beekjes, riviertjes en modderbaden biedt ver-
tier aan een hele hoop zichzelf uit de naad spe-
lende jongens en meisjes. Ouders amuseren 
zich net zo erg en/of genieten van de omgeving 
en een drankje terwijl hun kroost in de weer is 
met vlotten bouwen en andere spannende din-
gen. 

“Er is vraag naar groen 
om in te spelen”

Terug naar het groen
In tijden waarin je denkt dat de jeugd vastge-
lijmd is aan de computer of het televisietoestel 
krijg je op Tiengemeten een heel andere in-
druk. Mevrouw Helma Braat, communicatiever-
antwoordelijke voor natuurmonumenten zegt 
er het volgende over: “We zijn pas sinds enkele 
maanden geopend voor het publiek maar het 
is al een groot succes. Het bewijst ook dat er 
vraag is naar meer groen om de kinderen in te 
laten spelen. Ouders willen dat hun kinderen 
daar terug mee in aanraking komen.”

Volgens Helma zijn er op moment van schrijven 
zo’n 250 kinderen aanwezig. Wie zich aan lawaai-
hinder verwacht zit er echter naast. Het lijkt alsof 
het eiland als een natuurlijke demper werkt.

Het eiland bied tevens de mogelijkheid tot over-
nachten in charmante vakantiehuisjes. Er is ook 
een kampeergelegenheid nabij de enige(!) loka-
le herberg waar je echter alles kan vinden wat de 
innerlijke mens versterkt. Voor wandelaars en fi et-
sers is Tiengemeten mogelijk wat beperkt in om-
vang (+/-9km). Evengoed is de hele omliggende 
streek een waar paradijs. Het kost je amper 10 
minuten varen om vervolgens te genieten van de 
eindeloze natuur die de streek rijk is.

Kortom: 
inpakken en wegwezen. 
En vergeet je kinderen niet.

Info:
www.facebook.com/tiengemeten

www.natuurmonumenten.nl/tiengemeten

Natuureiland 
Tiengemeten

Bij het zoeken naar eco-
verantwoorde speeltuinen 
kwamen we toevallig bij het 
Nederlandse Tiengemeten 
terecht. De ‘speelnatuur’ in 
Zuid-Beijerland (vlakbij Rot-
terdam) zag er op foto fraai 
uit en leek ons wel geschikt 
om er een kort artikel aan 
te wijden. Veel meer info 
hadden we niet nodig.
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hoe en wanneer ben je in het vak gerold? 
Best vroeg. in het toneel althans. ik volgde dic-
tie in de muziekacademie van Mortsel. ik schreef 
ook graag opstellen en die mocht ik bijna altijd 
voorlezen. ik genoot erg van die aandacht (lacht). 
in eerste instantie wou ik clown worden, maar via 
mijn ‘nonkel eddy’ (Warre Borgmans, red.) kwam 
ik tot de ontdekking dat je behalve lachen nog 
véél meer emoties kon laten zien. ik zag hem op 
het toneel goochelen met emoties en verhalen 
terwijl iedereen, inclusief mezelf, ademloos toe-
keek. na mijn humaniora deed ik toelatingsexa-
mens voor (de toenmalige) studio Herman teir-
linck en het conservatorium. ik kon aan beide 
beginnen maar koos voor het laatste omdat War-
re daar ook was geweest. ik heb er geen spijt van. 
Bij studio teirlinck focusten ze zich vooral op het 
uitbouwen van je persoonlijkheid. Bij het conser-
vatorium zeggen ze: ‘dat kan je al, leer ook iets 
anders’. Voor mij heeft dat het beste gewerkt.

“Een kinderpubliek is  
zeker bereid om in  

het verhaal mee te gaan”
Veel van je werk is aan kinderen gericht en 
heeft een ecologische moraal. pikken kinde-
ren dat thema soms makkelijker op dan vol-
wassenen?
(Denkt na) Dat is moeilijk in te schatten. Het ‘pro-
bleem’ met theater is dat er een vast publiek is 
dat qua gedachtegoed vaak al wat groener en 
bewuster is dan de meeste anderen. Preken 
voor eigen kerk dus. in het jeugdtheater heb 
je de schoolvoorstellingen waar kinderen wiens 
ouders er totaal niet mee bezig zijn er opeens 
wel mee in aanraking komen. Die steken er dan 
ook het meeste van op. Het is belangrijk om 
kinderen hierover in te lichten want zij én hun 
nageslacht zijn tenslotte de toekomst. Zolang je 
voor goed theater zorgt en ze er dingen zoals 
vriendschap en vertrouwen in herkennen, zullen 

ze bijna zeker in het verhaal meegaan.  

je hebt 3 kinderen als ik mij niet vergis?
als ik mij niet vergis, heb ik er ook 3 (lacht). ik heb 
lang geen derde gewild vanwege ecologische re-
denen maar de biologische klok van mijn vrouw 
was oorverdovend (lacht). Het is een prachtige 
dochter dus ik heb er geen spijt van hoor.

is hun opvoeding ook een pak bewuster?
Ze worden opgevoed met de waarden die ik zelf 
voel. ik vind het vooral belangrijk dat ze zelf keu-
zes maken. Ze zijn bijvoorbeeld niet gedoopt, 
niet verplicht om net als ik pesco-vegetariër te 
zijn, enzovoort. ik vergelijk het altijd met rijles ge-
ven. je neemt het stuur niet over maar geeft ze 
hints. en als het fout loopt...dan moet je ingrij-
pen. (lacht)
Ze eten al minder vlees dan de meeste kinde-
ren en nemen uit zichzelf meestal een douche 
in plaats van een bad. Ze hebben thuis ook hun 
eigen verdieping en we gaan hen niet om de ha-
verklap controleren. als ik dat wel eens doe blijkt 
dat ze vaak meer ecologisch bezig zijn dan wij. in 
die zin dat ze het toilet de hele dag niet doorge-
spoeld hebben (lacht). aan de andere kant vallen 
ze soms in slaap terwijl ze het licht laten branden. 
Verder worden ze als prinsen en prinsessen be-
handeld. Ze doen soms de afwas en dekken de 
tafel...dat is het ongeveer. nu ik erover nadenk 
moeten we misschien toch wat meer aan kinder-
arbeid gaan doen.

je bent pesco-vegetariër (geen vlees, soms 
vis, red.). is dat ook vanwege ecologische re-
denen?
ja. ik geloof best dat het in de menselijke natuur 
zit om vlees te eten. alleen vind ik dat men op dat 
feit niet moet blijven teren. al die oppervlakte en 
liters water die verspild worden. De uitstoot van 
co2 en methaangassen...dat is gewoon niet meer 
verantwoord. als ik vis eet kijk ik ook altijd op mijn 
‘viswijzer’ om te zien welke ik nog kan eten zonder 
dat hij uitsterft. ook met de herkomst van groen-
ten en fruit houd ik rekening. appel uit België 

Wie anders dan Dimitri 
leue is de geknipte ge-
sprekspartner als we het 
over kinderen én milieu-
bewustzijn hebben? Deze 
ecologisch goed bezige 
bij, zelf papa van een drie-
hoofdige kroost, is wellicht 
het meest bekend als ac-
teur in de Vlaamse film- en 
televisieserie Team Spirit. 
sindsdien is de creatieve 
vulkaan als regisseur, au-
teur en acteur verantwoor-
delijk voor een duizeling-
wekkend aantal projecten 
die niet zelden gericht zijn 
op kinderen en de toe-
stand van ons klimaat. op 
het tijdstip dat Visita hem 
belt, hanteert Dimitri zowel 
de telefoon als het fornuis 
vanwege naderend (en 
hongerig) bezoek. Mocht 
dat een probleem zijn ge-
weest...we hebben er niets 
van gemerkt.

DiMitri 
leUe

kindvriendelijke 
eco-ridder
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of ééntje uit chili? Dan gaan we voor de eerste. 
natuurlijk, je hebt ook nog fairtrade maar dat is 
de pest met cholera vergelijken (lacht). soms is er 
helaas geen volmaakt goede oplossing.

waar komt je engagement eigenlijk van-
daan?
Dat begon pas echt sinds ik kinderen heb. ik was 
al wel wat aan de linkse kant maar vanaf dat mo-
ment bekijk je de wereld toch anders. Dan begin 
je je af te vragen of je wil dat ze daarin opgroeien 
en wat je eraan kan doen ter verbetering. Heb jij 
eigenlijk kinderen?

euh...nee
Dat is niet erg. Dan ben jij sowieso keigoed voor 
het milieu (lacht).

Voor je theatershow Don Kyoto reed je met 
een bakfiets van 135 kilo van zaal naar zaal 
en wekte je tijdens de voorstelling al trap-
pend je eigen energie op. dat kan tellen. 
hoe kijk je daar op terug?
als zijnde vermoeiend (lacht). Het lichtvolume 
was niet altijd ideaal en ik kwam ook tot de con-
clusie dat het publiek regelmatig werd afgeleid 
omdat ik op een fiets moest blijven trappen. aan 
de andere kant is er voor een voorstelling nog 
nooit zo weinig energie verspild. Behalve dan 
een douche achteraf want ik zweette steeds als 
een otter (lacht). Voor het stuk Tegen de lamp 
pakten we het desondanks ietwat anders aan. 
We gebruikten de gewone voorzieningen maar 
probeerden, met de hulp van ‘Low Impact Man’ 
steven Vromman, de voetafdruk tot een mini-
mum te beperken. We reden toen bijvoorbeeld 
in een busje op koolzaadolie en trapten onze 
energie klaar vóór in plaats van tijdens de show.

“Ecologie is niet sexy”
het hoofdpersonage van Don Kyoto is naast 
heldhaftig ook ietwat tragisch. een metafoor 

voor de vaak moeizame strijd die ‘ecologi-
sche ridders’ moeten voeren?
nogal ja. ecologie is niet sexy hé. Mensen zijn 
nog te egoïstisch en denken enkel aan het hier 
en nu. aan de tijd dat ze zelf leven. Ze vergeten 
te vaak dat het er ook over 40 jaar al vrij slecht aan 
toe kan zijn met de wereld en ze dan alsnog in 
de problemen zitten. ook in de politiek gaat het 
moeizaam. Mensen zouden door hun stemge-
drag duidelijk moeten laten zien dat ze ecologie 
belangrijker vinden dan het uitwijzen van buiten-
landers of hoeveel geld de Walen wel niet krij-
gen. Het is een kwestie van prioriteiten en voor 
mij is gezonde lucht priorit-air en de toekomst 
prioritijD.

Frustrerend?
Bwa nee. om het met de woorden van Bram 
Vermeulen te zeggen: ‘ik heb een steen verlegd’. 
Voor mij is het goed om daarmee te beginnen.  
al zou een rotsblok misschien tof zijn (lacht).
Bovendien; al drie mensen zullen zeker hun best 
doen. Die heb ik ook nog zelf verwekt. Daarnaast 
bewijzen je blad en je lezers dat we zeker niet 
alleen staan. We zijn helaas nog met te weinig 
(zucht).

“Een leerschool in geluk”
Voor het project 
W@=D@ ben je 
in de verste (en 
armste) landen 
en gebieden ter 
wereld geweest. 
relativeert dat 
de meeste wes-
terse proble-
men?
Het is vooral een 
leerschool in ge-
luk. Ginds zijn de 
mensen gelukkig 

wedstrijd p35

met helemaal niks. Hier hebben we alles en voe-
len we ons vaak toch nog ongelukkig. Heel bizar. 
Het zijn ook wijze lessen in nederigheid en ‘ont-
consumptie’. Dat het met minder ook kan.
ik heb er geen schuldgevoel aan overgehouden 
of zo. Het is niet omdat men daar hun eten met 
stront verwarmt dat ik dat uit een sociaal gevoel 
ook moet gaan doen. De verdeling moet alleen 
een stuk beter. rijkdom is ginds echt superdeca-
dent en de armoede is op zijn beurt schrijnender 
dan ooit. Zeker in Midden- en West-afrika is het 
echt erg.

meest memorabele moment?
Positief was het contact met de plaatselijke be-
volking en het moment dat ze ons accepteerden. 
ik speelde vaak met de kinderen daar en dat 
vonden ze echt geweldig. Zoals ze blijven lachen 
terwijl ze leven in echt miserabele omstandighe-
den...ongelooflijk.
Het verschrikkelijkste was toen ik in india net uit 
het vliegtuig stapte. toen kwam er een zevenjarig 
meisje op me af en die vroeg me: ‘You want me 
to lick your banana?’.
Dan druk ik me nog voorzichtig uit. Het ergste is 
de gedachte dat er mensen zijn die daar echt op 
ingaan (stilte).

ander onderwerp dan. wat staat er in de na-
bije toekomst op de agenda?
Koken! (lacht). Verder staat er een voorstelling 
onder de naam Wiejoow! in de steiger. Het is 
een stuk met weinig woorden over het ontstaan 
van de wereld. en een ode aan de natuur. Mijn 
zoon kwam met de titel aan. Het klinkt ten eerste 
als een gelukzalige kreet en het is arabisch voor 
‘amai’. 
ook gaan we De Marcellini’s terug opvoeren. 
over twee clowns wiens langdurige vriendschap 
en  samenwerking barsten begint te vertonen. en 
tenslotte nog een stuk met de titel Proces van de 
dieren tegen de mensen. een soort Animal Farm 
maar dan in de middeleeuwen. Het is mijn versie 
van een oude islamitische tekst over ecologie en 
het onrecht dat mensen dieren aandoen.

op welk werk van je ben je het meest trots?
Dan toch wel Armandus De Zoveelste. een klas-
siek sprookje dat ik heb geschreven met behulp 
van een wetenschappelijke handleiding voor het 
maken van sprookjes (lacht). over het resultaat 
ben ik echt supercontent.

Bedankt voor dit interview.
is het gedaan? Dat treft. Ze komen hier net panie-
kerig aan mijn mouw trekken (lacht).

als schrijver van jeugdboeken laat dimitri zijn beste kant zien in de volgende werken:
don kyoto -  een intriest en dolkomisch verhaal over Don Kyoto van Borgerhout, een groene ridder die 
het opneemt voor het milieu en ten strijde trekt voor de windmolens. een humoristische aanklacht tegen 
de consumptiemaatschappij. (lannoo)
dodo klein of ei zonder land – scheepskok Wolfert tracht de keizer te overtuigen om het op te nemen 
voor de Dodo. een uit de kluiten gewassen duif die met uitsterven bedreigd is. Kwestie van overtuigings-
kracht heeft Wolfert er eentje meegebracht. Morris, de Dodo, twijfelt of het allemaal iets zal uithalen. 
(lannoo)
de brooddoos, een verhaal in 14 sneetjes. – over pesterijen en van iets negatiefs iets positiefs maken. 
en ook: een brooddoos is slechts de buitenkant, de inhoud is het belangrijkste. ofwel: de brooddoos als 
synoniem voor je lichaam. (Minestrone cookbooks)
appartemensen – allemaal mensen onder één dak en toch niemand die met de andere praat. Bonnie, 
één van de bewoners, is vastbesloten daar verandering in te brengen. (lannoo)
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http://www.keenfootwear.com/
us/en/product/fw12/shoes/kids/
infant/coronado%20print

Voor stoere jongens
Toffe en stoere sweater van 100% orga-
nisch katoen. Leuk detail zijn de knopen 
uit kokosnoot.
Prijs: €40.5 – €43.5

Coole, hedendaagse jeans in ‘Slim Fit’ 
model. Voor de zachte textuur en ‘in-
geleefde’ look worden ze gewassen in 
natuurlijke enzymen afkomstig uit appels!
100% biokatoen.
Prijs: €45 – €48
www.kite-kids.co.uk

Speelgoed, schoolgerei, kleding, kindermeubilair,…er zijn 
heel wat spullen nodig om je baby, peuter en (beginnende) 
puber te laten ontdekken, te laten studeren en zich te ont-
spannen. En natuurlijk wil je geen rommel die snel de geest 
geeft maar ben je op zoek naar duurzaamheid die zich laat 
terugbetalen, met een lage voetafdruk en een hoge kwali-
teit. Een kleine greep vindt je alvast op deze pagina’s.

Betoverende kleurtjes
De kleurpotloden en viltstiften van Faber Castell zijn 
niet enkel mooi en comfortabel in gebruik, ze zijn 
ook eco! Van de (her)gebruikte materialen tot en 
met de reisafstand van de grondstoffen. 
De viltstiften zijn tevens gevuld met inkt op water-
basis. Een tekening met de kleurpotloden kan je 
daarna, met behulp van water en penseel omtoveren 
tot een heus aquarel!
www.faber-castell.com

Mors- en milieubestendig
Een biologisch afbreekbaar 
slabbetje voor ervaren morsers. 
Waterdicht en voorzien van een 
velcro sluiting en print van een 
grappig slakje. Uitkijken of ze 
ook nog aandacht hebben voor 
de maaltijd! 
www.cocoboheme.com

teit. Een kleine greep vindt je alvast op deze pagina’s.

In volle groei
De Growing Table is een 
duurzame investering voor 
jaren! Ze kan dienst doen 
als speel-, teken-, schrijf-, 
en studeertafel voor 
de leeftijd van 3 tot 12. 
Verstelbaar in 4 verschil-
lende zit- en tafelhoog-
ten. Lange levensduur, 
duurzame materialen en 
tijdloos design. 
www.pureposition.de

Alfi e, het duurzame badeendje

Alfi e voelt zacht en soepel en is vervaar-

digd uit 100% natuurlijk rubber. Zonder 

één enkele synthetische toevoeging. 

Geschikt om de kleinste handjes te leren 

grijpen en er compleet veilig op te sab-

belen. Dat wil zeggen: als jij Alfi e nog uit 

handen wil geven.

www.heveababy.nl

Alfi e, het duurzame badeendje

Alfi e, het duurzame badeendje

Op elke slak een puzzelstuk
Fraaie legpuzzel in de vorm van een slakkenhuisje. Spe-
lenderwijs vormen herkennen en ook leuk om ook andere 
vormen mee te maken. Creativiteit voor de allerkleinsten. 
Uit louter Europees hout, handgemaakt en handgeschil-
derd. 100% veilig kinderspeelgoed. 
www.grimms.eu

Mors- en milieubestendig
Een biologisch afbreekbaar 
slabbetje voor ervaren morsers. 
Waterdicht en voorzien van een 
velcro sluiting en print van een 
grappig slakje. Uitkijken of ze 
ook nog aandacht hebben voor 
de maaltijd! 
www.cocoboheme.com

Fraaie legpuzzel in de vorm van een slakkenhuisje. Spe-Fraaie legpuzzel in de vorm van een slakkenhuisje. Spe-
lenderwijs vormen herkennen en ook leuk om ook andere 
vormen mee te maken. Creativiteit voor de allerkleinsten. 
Uit louter Europees hout, handgemaakt en handgeschil-

Let’s party!
Een feestelijke jurkje genaamd ‘Darla’ in 
100% organisch katoen. Je dochtertje in 
stijl voor elke gelegenheid. 
Adviesprijs: €40
www.bamboo-baby.com

Let’s party!Let’s party!

Klaar voor de koude
Een lekker warme jas voor de leeftijden 
van 2,4,6 tot 8 jaar oud. 55% hennep en 
45% organisch katoen.
Adviesprijs: €85
www.lasticot.com

Een lekker warme jas voor de leeftijden 
van 2,4,6 tot 8 jaar oud. 55% hennep en 

Kleurig kleine voetafdruk
Deze kleurige sneakers met leuke print 
zijn vervaardigd uit natuurlijk canvas en 
rubber en veterringen uit gerecycleerd 
aluminium. Voor groeiende voetjes en 
toch een kleine voetafdruk! Hier afge-
beeld met de prints ‘Cargoyle Dots’ en 
‘Dark Earth Owls’
Prijs: baby: €29,95 - kleuter: €49,95
www.keenfootwear.com

Eco op maat
Behalve 100% organisch is deze kleurrijke kleding 
ook voorzien op de stevige groei van je kind. Bijna 
elk kledingstuk is effectief in 2 maten! In de lengte 
verstelbaar aan mouwen, broekspijpen en de body 
is deze kleding geschikt voor langdurig gebruik. 
Daarbovenop zijn de ontwerpen en prints gewaagd 
en spectaculair. 
Baby Body met kap - kleur karamel, met ‘kitten’print, 
100% organisch katoen €24
Leggings - kleur roze, extra dik en comfortabel organisch 
velours €25-28 (afhankelijk van maat)
Jurkje (11 jarig meisje) - zelfde print als de baby body. 
100% organisch katoen  €32-35 (afhankelijk van maat)
en.noshshop.com

van 2,4,6 tot 8 jaar oud. 55% hennep en van 2,4,6 tot 8 jaar oud. 55% hennep en 
45% organisch katoen.
Adviesprijs: €85
www.lasticot.com

van 2,4,6 tot 8 jaar oud. 55% hennep en 

Behalve 100% organisch is deze kleurrijke kleding 
ook voorzien op de stevige groei van je kind. Bijna 
elk kledingstuk is effectief in 2 maten! In de lengte 
verstelbaar aan mouwen, broekspijpen en de body verstelbaar aan mouwen, broekspijpen en de body 
is deze kleding geschikt voor langdurig gebruik. is deze kleding geschikt voor langdurig gebruik. 
Daarbovenop zijn de ontwerpen en prints gewaagd Daarbovenop zijn de ontwerpen en prints gewaagd 

 - kleur karamel, met ‘kitten’print,  - kleur karamel, met ‘kitten’print, 

 - kleur roze, extra dik en comfortabel organisch  - kleur roze, extra dik en comfortabel organisch 

) - zelfde print als de baby body. 
100% organisch katoen  €32-35 (afhankelijk van maat)

) - zelfde print als de baby body. 
100% organisch katoen  €32-35 (afhankelijk van maat)

) - zelfde print als de baby body. 
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Visita is het er volkomen mee eens; je 

kan de jeugd niet vroeg genoeg infor-

meren over de toestand van het klimaat 

en de oplossingen die er voor in aan-

merking komen. niet door hen bang te 

maken met apocalyptische boodschap-

pen natuurlijk. Wel door een medium 

als deze.

Dat ijsberen niet groen zijn, weet ie-

dereen. in het luisterboek De Groene 

ijsBeer is dat toch het geval. Hoe dat 

komt, en wat pinguïns, dierensmokke-

laars, top-koks, ware liefde en een grote 

boze wolf hier mee te maken hebben, 

ontdek je zelf in dit knotsgek, super-

spannend en sprookjesachtig avontuur. 

Met een scenario van Wout thielemans 

en geholpen door een absolute ster-

rencast met o.a. Walter Baele, jelle 

cleymans, Kalina Malehounova, stany 

crets, tine embrechts en de enige ech-

te jan Becaus kan je je verwachten aan 

een geweldige luisterervaring.

Voor de lagere school is De Groene 

ijsBeer verkrijgbaar als uitgebreid les-

senpakket. De stichting voor wereldon-

derwijs Djapo maakt wederom een goe-

de beurt met dit meeslepende verhaal.

www.djapo.be/groene_ijsbeer.html

www.facebook.com/

djapowereldonderwijs

Klaas eet geen 
vlees. Dat heeft 
hij nooit ge-
daan en dat 
vindt hij heel 

gewoon. Zijn vriendjes vinden het maar raar dat 
Klaas geen frikandellen en kroketten, maar ve-
getarische loempiaatjes trakteert op zijn feestje. 
Klaas heeft geen antwoorden op hun vragen. 
als hij bij oma gaat logeren, vertelt zij Klaas dat 
zij ook geen vlees eet, omdat ze dieren zo bij-
zonder vindt.
Zo dansen koeien van blijdschap als ze in de 
lente weer naar buiten mogen, praten kippen al 

met hun kuikentjes als ze nog in het ei zitten en 
weten vissen hoe laat het is. en als oma vertelt 
dat planten zo sterk zijn dat ze rotsblokken weg 
kunnen duwen en dat je zo groot kunt worden 
als een olifant als je geen vlees eet, weet ook 
Klaas het zeker: hij eet voortaan ook alleen nog 
maar krachtvoer!

antoinette Hertsenberg en de bekende illustra-
tor len Munnik hebben een prachtig prenten-
boek gemaakt. een verhaal over de kracht van 
een zaadje dat tot een grote boom uitgroeit. 
een integer en vrolijk (voor)leesboek. 

een prachtig verhaal waarbij kinderen kunnen 
wegdromen om super brooddoos (wo)man te 
worden.
casie opijn gaat voor de eerste keer naar 
school. Ze wil ontzettend graag leren. 
Het eerste wat ze leert, is dat niet alle kinderen 
even leuk zijn. in ‘Brooddoos’ zit een stevige bo-
terham over pesten, maar ook een hartige bo-
terham over zoeken naar wie je zelf bent.
een brooddoos is een schatkist. ‘tijdens een 
drukke dag op school van gejengel en geduw en 
getrek en gezaag is zo’n brooddoos heel even-
tjes thuiskomen. als je dat dekseltje opheft, dan 
ruik je de keuken. als je in zo’n boterham bijt, 

dan proef je de 
liefde waarmee 
je moeder of je 
vader je boter-
hammen heeft 
gesmeerd.’
Dimitri leue 
schreef het verhaal en tom schoonooghe ver-
zorgde de prachtige illustraties.
‘Brooddoos’ is één deel van de brooddozentri-
logie van Minestrone culinaire Uitgeverij 
(zie pagina 35)

www.minestrone.be

De groene ijsbeer

Krachtvoer  
Waarom Klaas geen vlees eet

Kinderboek tot 12 jaar.

Brooddoos
een verhaal in 14 sneetjes 

Het luisterboek is verkrijgbaar bij de boekhandel. 
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Het onderwerp kwam al meermaals aan bod in 
het nieuws en was goed voor het nodige tumult. 
scholen die hun leerlingen verplichten tot de 
aankoop van een apple-tablet ter vervanging 
van papier en loodzware studieboeken...het was 
niet iedereen genegen.
ondanks protesten van boze ouders én een 
boze overheid besloot het sint-Pietercollege 
-sint-jozefhandelschool in Blankenberge toch 
haar zin door te drukken. alle 710 leerlingen 
werden afgelopen september dus verwacht met 
hun digitale leerkameraad binnen handbereik. 

Met de tablet naar school.
Het is een lastige discussie waarbij voor ieders 
standpunt wat te zeggen valt. Vanuit ecologisch 
(en ergonomisch) standpunt is het echter klaar 
en duidelijk: het is een zegen! De tonnen papier 

annex gevelde bomen die de gemiddelde stu-
dent voor z’n kiezen krijgt, grenst aan het absur-
de. ook de boekentas die vaak groter en zwaar-
der was dan diens eigenaar behoort dankzij de 
iPad tot het verleden. Geen enkele jongere die 
daar volgens mij bezwaar tegen heeft. Dat de 
productie van de tablet ook een impact heeft 
op het milieu kan geminimaliseerd worden door 
het feit dat men digitaal lesmateriaal steeds 
met een druk op de knop kan vernieuwen. Dit in 
tegenstelling tot studieboeken met verouderd 
lesmateriaal. Die verdwijnen jaarlijks per duizen-
den op de afvalberg. 

De keerzijde is er één van keuzevrijheid. De 
verplichting (en kostprijs) baart ouders onrust, 
alsook de mate waarin er leerstof beschikbaar 
is die op de iPad kan gebruikt worden. Die is 
vooralsnog beperkt in aanbod en zal vanwege 
het protest waarschijnlijk moeizaam op gang 
komen. Hoe het evolueert zal de toekomst uit-
wijzen.

tussen 8 en 12 oktober delen de wereldwinkels gratis boter-
hammen met choco uit op tal van openbare plaatsen in heel 
Vlaanderen, in totaal zo’n 40.000 stuks. ook heel wat scholen gaan 
creatief aan de slag met chocoboterhammen, tijdens de scholen-
wedstrijd ‘smeer ze’.
op zaterdag 13 oktober viert oxfam de Wereldwinkeldag. Wie 
die dag een lege chocopot meebrengt naar de wereldwinkel, 
krijgt een volle pot fairtradechoco in ruil.

www.oxfamwereldwinkels.be/depotop

De iPad revolutie

13 oktober:  
oxfam-Wereldwinkels trakteren Vlaanderen

gratis chocopasta  
in ruil voor een lege pot

www.bioshop.be

bio smaakt naar meer... 
kom bio ontdekken in uw

Bio Shopwinkel bij u in de buurt.

*geldig in elke Bio Shop vestiging tot 31 oktober 2012
niet cumuleerbaar met andere acties en kortingen

KORTINGSBON

de pot op?
Geen probleem!

Wereldwinkelswww.oxfamwereldwinkels.be

Ruil je lege chocopot voor een 
gratis pot fairtradechoco 
op de Wereldwinkeldag  
zaterdag 13 oktober

Actie geldig op 13/10/2012 in alle Vlaamse Oxfam-Wereldwinkels. Wie een lege chocopot van gelijk welk merk afgeeft, krijgt gratis 1 pot choco van Oxfam Fairtrade (400 g). 1 pot inruilen per gezin, zolang de voorraad strekt. 

GRATISPOT VAN 
400 G
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Ruil me op 
zaterdag 13 oktober

CHOCO
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hou je 
stress-
hormoon 
onder 
controle!    
 

cortisolmanagement: platte buik  
en verhoogde levenskwaliteit.  
Bekijk dit zeker niet zwart/wit! cortisol vervult 
heel wat belangrijk functies in het lichaam. Het 
is zeker geen kwestie van hoe lager, hoe beter. 
De voornaamste (en primaire) functie van cortisol 

is om je lichaam voor te bereiden op vechten of 
vluchten. er worden suikers in je bloedbaan ge-
pompt, je bloeddruk en hartslag gaat de hoogte 
in en je spieren komen op spanning. Bovendien is 
cortisol je lichaamseigen ontstekingsremmer. 
Zoals vele systemen in het lichaam volgt het een 

jimmy coopman is personal trainer, Biosignature Modulation Practitioner en 
coach uit Zulte. Zijn multidisciplinaire aanpak staat garant voor succesvolle re-
sultaten bij zowel sporters, ondernemers als huismoeders. Hij is nationaal en in-
ternationaal erkend en haalt zijn kennis steeds bij ’s werelds besten. in zijn vaste 
rubriek deelt jimmy zijn knowhow en praktische tips met onze lezers. 

Zoals beloofd hebben we in deze editie aandacht voor het stresshormoon cortisol. De meest 
gekende oorzaken van een verhoogd cortisol zijn: werkdruk, relaties, verkeer, ouderschap, 
angsten en slaaptekort. Waar de meeste mensen niet bij stilstaan is dat er nog heel wat li-
chamelijke factoren zijn die je cortisol de hoogte in jagen. De meest onderschatte daarvan 
zijn: ontstekingen, uitdroging, voedselintoleranties, overdreven duurtraining, onregelmatige 
bloedsuikerspiegels, voedingsdeficiënties en electromagnetische straling.

bepaald ritme. een piek in de ochtend en daar-
na, gedurende de dag, zakt het niveau zodat je  
’s avonds makkelijk kan inslapen. Dit is ook de re-
den dat wakker worden zonder wekker al een eer-
ste teken van een normale cortisolspiegel is. en 
daarom is het ook beter om ’s morgens in plaats 
van ’s avonds te trainen.

nu, dit is de natuurlijke, ideale gang van zaken en 
tegenwoordig helaas vaak een utopie. 
als cortisol chronisch verhoogd wordt, zijn dit de 
gevolgen: afbraak van spiermassa, verminderde 
botdichtheid, een angstig gevoel, verhoogde 
kans op depressie en stemmingsschommelingen, 
verlaagde immuniteit, verlaging (of verlies) van 
libido, leer- en geheugenstoornissen, meer last 
van symptomen bij PMs, menopauzale klachten 
en tenslotte de aanzet voor dit artikel in de vorige 
uitgave: vetopslag! en dan met name op de buik. 
De sleutel is dus balans. Yin en Yang. Kort door de 
bocht: Yin is de kaars, Yang is de vlam. De mees-
ten onder ons hebben helaas teveel vlam voor 
hun kaars. Daarom alvast een reeks praktische 
tips om je stresshormoon beter onder controle te 
houden.

1. Drink voldoende water: 0.033 liter per kg li-
chaamsgewicht. Voor iemand van 90 kg is dit 
3 liter per dag.

2. Verminder omega-6 vetzuren (meeste plant-
aardige oliën) en consumeer regelmatig ana-
nas, papaya, gember en kurkuma in combina-
tie met zwarte peper om ontstekingen onder 
controle te houden.

3. laat je testen op voedselintoleranties en ver-
mijd hiermee ontstekingsreacties. De meest 
accurate test hiervoor is de Mrt-test. (Zie 
vorige uitgave). ik krijg regelmatig de vraag: 
wat is nu eigenlijk gezonde voeding? Wel, dit 
is heel persoonlijk en ik geef pas antwoord 
na een Mrt-test. ik reageer zelf bijvoor-
beeld op appels, tomaat, rijst en oregano. 
allemaal gezond toch? Wel, niet voor mij. 
Voedselintoleranties kunnen ook de onderlig-
gende oorzaak zijn van migraine en hoofdpijn, 

gewrichtspijn, spierpijn, huidproblemen, chro-
nische diarree, fibromyalgie en chronische 
vermoeidheid. 

4. Hou je duurtraining binnen de perken en ver-
mijd duurtraining op elektrische toestellen, 
want dit jaagt het cortisolniveau helemaal 
door het dak. als we puur over vetverbran-
ding spreken, zijn sprints veel efficiënter. (Zie: 
vetverbranding) Duurtraining werkt daardoor 
spierafbrekend. en het zijn net deze spieren 
die het meest van ons vet verbranden. Kies 
daarom voor een uitgekiende krachttraining 
met korte rusttijden om je groeihormoon, de 
tegenhanger van cortisol, te stimuleren. 

5. Vermijd suikers! Hou je bloedsuikerspiegel 
stabiel door voldoende eiwitten te eten en 
voor de koolhydraten te kiezen die traag wor-
den opgenomen. o.a.: linzen, zoete aardap-
pel, quinoa, … 

6. Zorg dat je lichaam alles krijgt wat het nodig 
heeft. De meest voorkomende tekorten zijn: 
essentiële vetzuren, magnesium, vit. D3, zink 
en de vit. B familie. een simpel tekort kan de 
trainingsresultaten enorm beïnvloeden. Dit is 
een vicieuze cirkel: door een verhoogd stress-
niveau verbruik je meer nutriënten, maar een 
tekort hiervan zorgt weer voor een verhoogd 
cortisolniveau. een uitgekiend supplemen-
tenprogramma kan je helpen om je stress te 
reduceren, beter te slapen en je bloedsuiker-
spiegel stabiel te houden. Veel beter dan ge-
lijk welk stressmanagementprogramma want 
deze laatste kan net weer voor extra druk zor-
gen. 

7. Beperk elektromagnetische straling! Geen 
gsm in de slaapkamer, trek de stekker uit van 
je draadloos internet en andere elektrische 
apparaten voor het slapen gaan. Beperk je tijd 
online zoveel mogelijk. 

8. sluit je dag af in dankbaarheid: schrijf dage-
lijks 10 dingen op waar je dankbaar voor bent. 
studies hebben aangetoond dat een staat van 
dankbaarheid de slaapkwaliteit verbetert. ant-
woord hierbij ook op de volgende vragen: wat 
voor goeds heeft iemand vandaag voor mij 
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www.jimmycoopman.com

Het geheim achter goed voelen 

Zondag 14 oktober vindt 
Feel Good 2, een forum 

voor ‘werkende vrouwen 
met opgroeiende kinde-

ren (0-12 j.)’ plaats. Initiatief-
neemster Lieve Leysen stelde 

vast dat vrouwen in de moderne maatschap-
pij flink wat te verduren hebben als men zo-
wel een carrière als een gezin ambieert. Een 
riem onder het hart en, vooral, de nodige nut-
tige tips leken haar welkom. Vandaar dat ze 
de schouders onder dit evenement zet. Visita 
neemt plaats voor een babbel.

“Vrouwen  
gelukkiger maken”

Lieve Leysen: “Ik begon hiermee toen ik be-
dacht dat het geweldig zou zijn als jonge 
vrouwen nu al wisten wat je normaal pas op je 
vijftigste, of helemaal nooit, te weten komt. Je 
kan de klok nooit terugdraaien dus een dag die 
helemaal aan de moderne vrouw gewijd is, die 
hen informeert over hoe ze hun levensloop zelf 
kunnen bepalen, hoe ze de juiste keuzes kun-
nen maken,...dat leek me wel een goed idee.”

Waarom precies deze ‘doelgroep’?
“Omdat die in maatschappelijk opzicht het 
meest te verduren krijgen. Daar wordt nog te 
weinig bij stilgestaan. Er wordt van hen ver-
wacht het huishouden en de zorg voor de kin-
deren op zich te nemen en daarbovenop een 
full-time job uit te oefenen. Feel Good 2 is een 
dagje voor henzelf. Om de batterijen op te la-
den en te ontdekken welke krachten zij zelf be-
zitten en hoe ze die kunnen inzetten. Uiteraard 
zijn alle vrouwen welkom, dat spreekt voor zich. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!”

Wat staat er die dag op de planning ?
“Verschillende experts delen hun kennis en 
ervaring in de vorm van leuke, interactieve 
info-sessies, mini-workshops en interviews. 
Het belangrijkste is het interactieve gedeelte: 
iedereen kan vragen stellen. Je krijgt nog een 
leuke verrassing mee naar huis ook.”

Feel Good 2 vindt plaats op zondag 14 okto-
ber vanaf 13.00u. Gastsprekers zijn o.a. Karin 
Van Hoorick en Annick Ottenburgs. Als speci-
ale gaste is er Martine Prenen, een Bekende 
Vlaming van radio en tv. Voor alle info over de 
locatie, het programma en inschrijvingen kan 
je terecht op:

www.feelgood2.org
www.facebook.com/FEELGOOD2.FG2

Vrouwen, breng jullie vriendinnen mee!

Feel Good 2!gedaan?, wat voor goeds heb ik voor iemand 
anders gedaan? Wat heb ik vandaag geleerd? 
Door de juiste vragen te stellen, verleg je je 
focus op de positieve dingen in je leven.

9. Zorg voor voldoende en kwalitatieve slaap en 
sta jezelf toe om voldoende te rusten (remem-
ber: de kaars en de vlam?)

10. Vermijd televisie kijken en/of het beeldscherm 
van je computer voor je gaat slapen

11. Leer mediteren! Er zijn heel wat studies gepu-
bliceerd die het verlagend effect op cortisol 
aantonen. (bijvoorbeeld: Mindfulness,…) 

12. Vermijd overeten en teveel tijd tussen de 
maaltijden.

Kwestie van stress te vermijden is het beter dat 
je niet alles ineens wil veranderen. Wist je dat het 
ongeveer 21 dagen duurt voor je een nieuwe ge-
woonte aanleert? Kies één puntje en begin pas 
aan het volgende als deze een gewoonte, een 
automatisme is. 

Philippe (33) is vastgelopen in zijn leven. Hij slikt 
antidepressiva en weet niet wat hij met zijn leven 
verder moet doen. Jarenlang heeft hij gewerkt 
om zijn droom te realiseren. Zijn droom is nu uit-
gekomen. Toch is hij diep ongelukkig. Hij voelt 
zich opgesloten in de gevangenis van zijn nare 
emoties. Wat is er met hem aan de hand?

Philippe begint met een diepgaand zelfonder-
zoek en ontdekt dat zijn onbewuste nare herin-
neringen zijn geluk in de weg staan. Al snel komt 
hij voor een uitdaging te staan. Hoe krijgt hij toe-
gang tot zijn onderbewuste? Hoe spoort hij zijn 
nare onbewuste ervaringen op? Hoe komt hij van 
zijn nare emoties af?

Philippe heeft een creatieve geest. Geleid door 
zijn intuïtie bundelt hij zijn ervaring en kennis 
uit zijn studies van ICT, Mindfulness, Neuro-Lin-
guïstisch programmeren (NLP), Boeddhisme en 
de psychologie in één methode die hij Mindful-
ness Based Trauma Treatment (MBTT) noemt. 
Deze simpele maar krachtige methode gebruikt 
hij om van zijn nare emoties en reactiepatronen 
af te komen. MBTT helpt hem om zich van zijn 
verdriet, schuldgevoelens, onrust, woede, verwijt, 
wanhoop, haat, jaloezie, verschillende zorgen, 
onzekerheid, faalangst en vele andere angsten te 
bevrijden. Ook komt Philippe van het merendeel 

van zijn reactiepatronen af, zoals boos worden bij 
het krijgen van kritiek, snel in de stress schieten 
en overdreven emotioneel reageren. MBTT zorgt 
ook voor een enorme groei van zijn zelfvertrou-
wen en helpt hem zijn geldzorgen te verlichten. 
Zijn zelfontwikkelde methode blijkt in de praktijk 
snel en zeer effectief te werken. Na het “oprui-
men” van zijn nare emoties krijgt hij zijn geluk 
terug en besluit om zijn methode op papier te 
zetten. In zijn boek Mijn weg naar geluk geeft 
Philippe een simpele maar duidelijke uitleg over 
hoe de nare emoties ontstaan en hoe men zich 
daarvan met behulp van MBTT kan bevrijden. 
Ook geeft hij een semiwetenschappelijke onder-
bouwing van de MBTT methode, gebaseerd op 
de werken van bekende wetenschappers zoals 
neuroloog Sigmund Freud, fysioloog Ivan Pavlov 
en psycholoog Francine Shapiro.

ISBN: 9789491612008   
Uitgeverij Selfdiscovery   
238 pagina’s | 19,95 euro

  www.philippeizmailov.com
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•	 8 tomaten, in 8 partjes gesneden
•	 3 sjalotten, vel verwijderd en in tweeën 

gesneden
•	 4 el olijfolie
•	 paar draadjes saffraan
•	 500 g gekookte witte bonen
•	 1/2 bosje dille
•	 peper en zout 

Verhit de oven voor op 190°c. 
Meng de partjes tomaat met de sjalotten en de olijf-
olie en leg het mengsel op een bakplaat. rooster de 
tomaten en sjalotten 20 minuten of tot ze gaar zijn en 
het vocht van de tomaten bijna verdampt is.
Haal uit de oven en laat volledig afkoelen.
Meng de saffraandraadjes met een paar eetlepels 
heet water en laat 10 minuten rusten. Pureer de 
tomaten en sjalotten met de witte bonen, dille en 
het saffraanwater in de blender tot een gladde pasta. 
Kruid met peper en zout. 
Kan tot 2 dagen in de koelkast worden bewaard.
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recepten afkomstig uit het boek  
de Brooddoos, meer dan kaas en salami

soep van edamamé en lamsoor 
met broodkruimgremolata

spread van tomaat,  
witte Bonen en saffraan

soep:
•	 2 el olijfolie
•	 4 grote sjalotten, fijngesneden
•	 2 teentjes knoflook, fijngesneden
•	 1 tl gedroogde tijm
•	 300 g diepvries edamamé-bonen,  

ontdooid
•	 800 ml water of bouillon
•	 150 g verse lamsoor, 

gewassen en uitgelekt
•	 2 handenvol jonge spinazie,  

gewassen en uitgelekt
•	 peper en zout

Broodkruimgremolata:
•	 300 g vers broodkruim
•	 4 el olijfolie
•	 1 stevig mespunt cayennepeper
•	 peper en zout
•	 fijn geraspte schil van 1 citroen
•	 1 teentje knoflook, fijn geraspt
•	 1 bosje peterselie, zeer fijn gehakt

Verwarm de oven voor op 180°c.
Meng het broodkruim en de olijfolie grondig met de 
handen. Breng op smaak met peper en zout en bak  
8 minuten in de oven of zolang tot het broodkruim 
een goudgele kleur krijgt. laat volledig afkoelen en
meng met de citroenschil, look en peterselie net voor 
het serveren.
Maak nu de soep: verhit de olijfolie in een pan en 
voeg de sjalotten, look en tijm toe. Kruid met peper 
en zout en laat 15 minuten op een zacht vuur garen. 
Voeg de edamamé-bonen toe samen met het
water of de bouillon en breng aan de kook. laat 10 
minuutjes koken en roer de lamsoor en spinazie door 
de soep. Haal onmiddellijk van het vuur en pureer de 
soep 2 minuten in de blender op de hoogste stand. 
Breng op smaakmet peper en zout. serveer met de
broodkruimgremolata.

salsa van 
zwarte bonen

•	 350 g gekookte zwarte bonen
•	 3 tomaten, vel en zaadjes 

verwijderd en in kleine 
blokjes gesneden

•	 2 rode chilipepers, zaadjes 
verwijderd en zeer fijn gesneden

•	 1 grote stengel groene selderij, 
in kleine blokjes gesneden

•	 1/4 bosje koriander, fijngesneden
•	 2 lente-uitjes, fijngesneden
•	 1/4 bosje bieslook, zeer fijn gesneden
•	 sap van 1 limoen
•	 3 el olijfolie
•	 peper en zout

Meng alle ingrediënten goed onder elkaar en breng 
op smaak met peper en zout.



rep je niet te snel naar winkels. Veel van 
je normale kledingstukken kan je wellicht 
nog eventjes blijven dragen. t-shirts, gi-
lets, etc. rekken meestal goed mee, dus 
tenzij je buik heel snel omvangrijke afme-
tingen aanneemt, kan je wel een tijdje 
verder met je eigen kleerkast.

Zoek in courante eco-
winkels naar een maatje 
groter of naar lossere 
kleding. Zo heeft de ne-
derlandse webwinkel 
Miss Green (miss-green.
nl) verschillende model-
letjes die perfect zijn voor 
zwangere dames, en die 
je na de bevalling kan blij-
ven dragen.

organiseer een swishing van 
ecozwangerschapskleding. 
of kies voor tweedehands via 
de Kringwinkel of lets. Voor 
de nederlandse zwangere 
vrouwen is er ook Big Bellies 

(bigbellies.nl), een webshop die enkel twee-
d e h a n d s 
z w a n g e r -
schapskle-
ding ver-
koopt. Wie 
uitgezwan-
gerd is, kan 
online haar 
z w a n g e r -
schapskle-
ding aanbieden. Want geef toe, op (1 of 2 of 
3 keer) 9 maanden tijd verslijt je toch geen 
kleding?

akua Ba (www.akua-ba.
com - ook te koop via 
lovelyMaternity.com 
en neufMoisBelle.com) 
is een collectie sobere 
en stijlvolle ecologi-
sche zwangerschaps-
kleding geproduceerd 
in afrika. er is niet heel 
veel keuze, maar dat 
maakt kiezen misschien 
net gemakkelijker?

Kersverse mama’s die borstvoeding willen geven, 
kunnen terecht bij Marjoleingerie (www.marjolein-
gerie.be en facebook.com/marjoleingerie.brussels). 
Marjolein, de creatieve madam achter Marjoleinge-
rie, maakt ecologische lingerie op maat. Zo maakt 
ze ook borstvoedingsbeha’s van ecologische stof-
fen en van recyclagestoffen/-materiaal. een unieke 
borstvoedingsbeha, helemaal volgens jouw stijl!

lovelyMaternity.com (www.
lovelymaternity.com/orga-
nic-fairtrade.html) is een ne-
derlandse webwinkel voor 
moeders in spe die ook en-
kele ecologische merken in 
het assortiment heeft, zoals 
het Belgische froy & dind en 
het reeds eerder genoemde 
akua Ba.

Do it Yourself 
met boordstof 
of een oud t-
shirt! Boordstof 
(vraag ernaar in 
de naaiwinkel!) is 
door zijn enorme 
rekbaarheid de 
ideale zwanger-
schapskleding-
maker. ook bio-
logisch tricot is 

een goede vriend van de zwangere naaister. in  
Allemaal rokjes van Mme Zsazsa vind je een pa-
troon voor een zwangerschapsrokje. Hop hop, 
zelf aan de slag!

Visita | style Me Green - Kelly eeckhaut

Kelly eeckhaut is huiscopywriter en allround me-
dewerkster van style Me Green en eveneens 
behept met een voorliefde voor ecochique din-
gen. Kelly is verzot op creativiteit en handwerk, 
DiY-blogs, koken, vegan chocomousse, fietsen, 
schrijven en lezen in het zonnetje.

Zwangerschapskleding, 
een gat in de ecomarkt  

style Me Green

je kind ecologisch opvoeden, het begint bij de zwangerschap. op de meeste 
vlakken kan je gewoon rustig je ecoleventje verder zetten. Maar naarmate die 
buik van je groeit, krimpt je garderobe ecokleding-normale maat zienderogen. 
tijd om op zoek te gaan naar ecokleding voor zwangeren! Maar... waarschijnlijk 
merk je snel dat die zoektocht niet echt vordert. inderdaad, terwijl België zich 
blijft voortplanten en Belgische vrouwen stilaan biokleding verkiezen, blijkt er een
gaatje in de ecomarkt te zijn. Wij geven hier alvast een paar opties om vestimen-
tair zo ecologisch mogelijk zwanger te zijn...
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win*
De temperaturen dalen, de zon gaat vroeger onder,...
wat doe je dan? juist, met je neus in de boeken zitten! 
eventueel met een boterham misschien?
niet geheel toevallig is dat nu net wat we voor jou in 
petto hebben. Uitgeverij Lannoo biedt je namelijk een 
fikse greep uit het werk van auteur Dimitri leue. en 
alsof dat nog niet voldoende is, krijg er je als extra de 
super, super, superdeluxe Brooddoostrilogie van uitge-
verij Minestrone Cookbooks bij!!!
een bundel lees-, kijk-, voel- én kookvoer voor werkelijk 
alle leeftijden.

jeugdboeken dimitri leue 
(voor omschrijving zie pagina 19)

•	 dodo klein of ei zonder land
•	 don kyoto
•	 appartemensen
www.lannoo.be

de Brooddoos Box – speciale editie 

Wat je in handen krijgt, is de parel onder de brood-
dozen! een doos met een hoge aaibaarheidsfactor, 
gevuld met foodcontainers én een boekentrilogie 
over het Belgisch fenomeen ‘De Brooddoos’. lut 
De clercq, Dimitri leue en Margot Vanderstraeten 
staan in voor de literaire vulling. Fotografen tony le 
Duc, tom schoonooghe en Michel Vaerewijck stre-
len vervolgens je ogen.

•	 de Brooddoos, meer dan kaas en salami.  
130 ideeën en recepten om je brooddoos  
gezond en sexy te maken.

•	 Brooddoos, een verhaal in 14 sneetjes.  
een prachtig verhaal waarbij kinderen kunnen 
wegdromen om super brood-
doos (wo)man te worden.  
(zie pagina 23)

•	 mijn Brooddoos, por-
tretten en verhalen.  
27 Belgen  
vertellen en tonen, 
zonder scrupules, wat 
er elke dag in hun 
brooddoos zit.

Boeken zijn verkrijgbaar bij de 
boekhandel en online te koop 
via shop.minestrone.be/ 
de-brooddoos
www.minestrone.be

Prijsvraag: Vul het ontbrekende cijfer in: 
De brooddoos - Een verhaal in…sneetjes 
Ga naar onze wedstrijdpagina www.visitamagazine.be/wedstrijd en vul het formulier in. 
Geen internet?  
stuur dan het juiste antwoord en je naam, adres en telefoonnummer naar Visita - Hoste 41 - 3290 Deurne-Diest

Deelnemen kan t.e.m. 13 november 2012.

Van de juiste antwoorden wordt de winnaar via loting getrokken en persoonlijk op de hoogte gebracht. 
De voorwaarden staan vermeld op de website.

Van de juiste antwoorden wordt de winnaar via loting getrokken en persoonlijk op de hoogte gebracht. 
De voorwaarden staan vermeld op de website.

Mega BoekenpakketWedstrijd Biobieren

interview p16

artikel p6

De vorige keer niet gewonnen? niet getreurd, 
we geven je wederom de kans je te laven aan 
een erg aantrekkelijk biobierpakket! Brouwerij 
cantillon en Gageleer verleiden je met de vol-
gende prijzen:

Valisette cantillon
een fraaie valisette met 3 overheerlijke Gueuze 
bieren (75cl) van cantillon. 
www.cantillon.be

Valisette gageleer
een oog- en tongstrelend bierpakket. 
Bestaande uit 2 flessen Gageleer (75cl), het 
Gageleer glas en bijhorende bierviltjes.
www.gageleer.be

Bezoek onze facebookpagina
Vind ons leuk en laat ons weten wat 
je van Visita Magazine / bepaalde 
artikels vindt.
www.facebook.com/visitamagazine

Prijsvraag:  
In welk jaar werd Brouwerij Cantillon gesticht? 
Ga naar onze wedstrijdpagina www.visitamagazine.be/wedstrijd-biobier en vul het formulier in. 
Geen internet?  
stuur dan het juiste antwoord en je naam, adres en telefoonnummer naar Visita - Hoste 41 - 3290 Deurne-Diest

Deelnemen kan t.e.m. 13 november 2012.
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www.visitamagazine.be/shop

Visita Shop

www.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shopwww.visitamagazine.be/shop

Visita ShopVisita 
Kerstpakket

10-delig + 
enveloppen

Wenskaarten
10-delig + 

enveloppen
(5 ontwerpen)

Canvassen + foto’s

Wenskaarten
FSC-papier

milieuvriendelijke inkten
Ook per stuk verkrijgbaar

Nettasjes
Biologisch katoen - fairtrade


