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verantwoordelijk uitgever
Elke Aerts - Tsjuster Design   
Hoste 41 - 3290 Deurne-Diest  
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www.tsjuster-design.be
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Lana Bauwens, Jimmy Coopman,  
Stijn De Kock, Kelly Eeckhaut,  
Marijke Hakkennes

cover Fotografie:  
www.tsjuster-design.be

visita membership
De 6 uitgaven van 2014 in je brieven-
bus? België: €27 - Nederland: €34
www.visitamagazine.be/visitamember

oplage 1.000 gedrukte exemplaren

drukkerij Drukservice - Olen / gedrukt 
met milieuvriendelijke inkten op basis 
van plantaardige oliën op FSC-papier.

advertenties
Elke Aerts +32 (0)479 80 21 14
advertentie@visitamagazine.be  

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 gekopiëerd worden.  
Alle verdere informatie is te vinden op  
www.visitamagazine.be

voorwoord
Hallo!

Water is voor ons iets vanzelfspre-
kend, maar helaas is dat niet overal 
zo en is er bovendien meer met onze 
oceanen aan de hand dan we ook 
maar durfden te vermoeden, getuige 
het interview met Sea First vzw op-
richter en activist Dos Winkel.

Wel positief is dat Visita een infor-
matief steentje kan bijdragen en mo-
tiveert om het bewustzijn verder te 
vergroten. Om dat proces nog aan-
trekkelijker voor je te maken - en de 
nieuwe jaargang in te luiden - staken 
we Visita ook nog eens in een ge-
deeltelijk nieuwe lay-out. Waarvan ik 
hoop dat je ‘m leuk vindt! Dus, neem 
een glas lekker koel kraantjeswater 

en ga er eens lekker voor 
zitten.

Veel leesplezier!

in volgende visita
april 2014 - biobaby
Alles over baby’s en duurzaamheid,  
natuurlijk tuinieren, ecologisch bouwen,  
sport en gezondheid, ontdekkingen in  
Amerika, natuurlijke make-up, heerlijke 
recepten, en nog veel meer.

wedstrijdwinnaar
kookpottenset greenpan
Wij kennen iemand die dit jaar veel plezierige uurtjes in de keuken zal 
doorbrengen met deze uitmuntende set kookpotten van GreenPan. 
Zij, laura ingels uit Budingen, weet het inmid-
dels ook en we wensen haar 
alvast veel kookplezier.

www.facebook.com/visitamagazine

win cursus natuurlijk! suikervrij

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

 
Ga naar onze wedstrijdpagina  
www.visitamagazine.be/wedstrijd  
en vul het formulier in. 

Prijsvraag: 
wat is volgens dos winkel de  
voedingsbron van de toekomst?

meer info over de cursus vind je op de backcover. 
Opgelet! Deelnemen kan t.e.m. 13 maart 2014.
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events

Fair trade en bio modeshow
zo 16 maart - 14u30 - Heracles Wes-
terlo - Waar in Vlaanderen vind je een 
modeshow met faire eco fashion, vegan 
schoenen, natuurlijk mooie kapsels en 
biologische make-up? Juist, daarvoor 
moet je naar de Kempen. Samen met 
enkele modeshowpartners organiseert 
Meer dan Mooi twee keer per jaar deze 
eco modeshow. 
www.meerdanmooi.be

worksHops

crèmes & zalven maken
ma 24 februari - 13u-15u - Krimpen 
a/d IJssel - Natuurlijke crèmes en zalven 
zelf maken met producten uit eigen of 
andermans tuin. Op deze dag gaan we 
hier zelf creatief mee aan de slag en 
kan je je eigen product maken b.v. een 
gezichtscrème, handcrème of zalf of 
misschien kies je wel voor een lekker 
maskertje. 
Aanmelden: info@degroenling.net
www.degroenling.net 

snoeicursus kleinfruit i:  
Frambozen, braambessen  
en rode bessen
za 1 maart - 10u-16u - Yggdrasil - Tienen 

snoeicursus kleinfruit ii: zwarte 
bes, kruisbes, jostabes, taybes
za 8 maart - 10u-16u - Yggdrasil - Tienen

Voor iedereen die graag enkele (of vele) 
bessenstruiken in zijn tuin wilt zetten 
maar absoluut geen idee heeft hoe deze 
struiken moeten onderhouden worden.
Kleinfruit is zeer gemakkelijk in onder-
houd en neemt niet veel plaats in. Het is 
heel gezond fruit dat stukken van mensen 
kost in de winkel. Het plezier van zelf fruit 
te kunnen plukken en eten is niet verge-
lijkbaar met fruit uit de winkel. 
Max. 8 deelnemers. 
Aanmelden via de website:
www.natuurlijkemoestuin.be

visita venster

Er zijn tal van beroepsverenigingen voor hulpverleners, maar een organisatie die de cliënten verenigt om een 
spreekbuis te vormen naar de overheid bestond nog niet.

nacozo: 
consumentenvereniging voor de gebruikers van de natuurlijke gezondheidszorg

wat is het doel van nacozo?
NaCoZo is een uniek project in Vlaanderen en vult de 
vraag in van duizenden mensen:

•	 het streven naar een vrije keuze van zorgverlening
•	 de terugbetaling van de zorgverlening binnen de 

natuurlijke gezondheidszorg
•	 de erkenning van de sector van de natuurlijke ge-

zondheidszorg
•	 het aanreiken van een kwalitatief aanbod gediplo-

meerde hulpverleners

De vereniging stimuleert de natuurlijke gezondheids-
zorg als aanvulling op de reguliere geneeskunde maar 
behartigt ook de belangen van de gebruikers en ver-
dedigt hun rechten en kansen.

 
NaCoZo wil de stem en kracht bundelen van alle ge-
bruikers én sympathisanten van de natuurlijke gezond-
heidszorg.
Hoe meer mensen de vereniging steunen, hoe meer 
inspraak bekomen kan worden in de toekomst van de 
natuurlijke gezondheidszorg!

schrijf je gratis in
Ben je nu al overtuigd?  
Schrijf je dan gratis in via  
www.nacozo.be/user/register

www.nacozo.be

voor je ecologische uitstappen, cursussen en andere activiteiten

 
Ga naar onze wedstrijdpagina  
www.visitamagazine.be/wedstrijd  
en vul het formulier in. 
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Help bijen met bloemen

Over bijen is er het afgelopen jaar heel veel te doen geweest. Er verschenen overal onheilsberichten.  
Logisch, want onze voedselvoorziening is grotendeels afhankelijk van de bestuiving door deze beestjes, 
maar overal in de wereld gaat het aantal bijen massaal achteruit!

Uit onderzoek bleek dat bepaalde bestrijdingsmid-
delen - met name de neonicotinoïden - grote gevolgen 
hadden voor het welzijn van de bijen. Enkele middelen 
uit deze soort werden dan ook tijdelijk verboden.

Maar is het probleem daarmee opgelost? Gaan er te-
rug meer bijen komen en zal de massale bijensterfte 
voorgoed van de baan zijn?

Ik betwijfel het ten zeerste. Het gebruik van bestrijdings-
middelen is namelijk niet de enige oorzaak van de bijen-

sterfte. Er zijn vele factoren die een invloed hebben op 
de gezondheid van deze beestjes, en bestrijdingsmidde-
len zijn er daar maar een van.

imkers en huisvesting
De drang van imkers om bijen zo actief mogelijk ho-
ning te laten maken, om maar zoveel mogelijk te kun-
nen oogsten, heeft ook sterk negatieve effecten op 
hun overlevingskansen. Het weghalen van alle honing 
en de bijen laten overwinteren op suikerwater is zeker 
niet bevorderlijk voor hun welzijn.

Ook het feit dat alle velden tegenwoordig tot op de 
grens worden omgeploegd en volgezaaid, zorgt er-

voor dat er geen bermen meer zijn en de haag-
kanten en verwilderde stukjes verdwijnen. Met 

als gevolg dat er geen bloemen meer kunnen 
groeien die voedsel bieden aan de bijen. 

Maar minstens even belangrijk; hierdoor 
verdwijnen ook de vele levensnoodzake-
lijk overwinterings- en schuilplaatsen van 
onze gevleugelde vrienden.

Vergis je niet, het zijn niet alleen de ho-
ningbijen maar zeker ook de wilde bijen 
die ons voedsel bestuiven. Deze leven in 
de grond, in bomen, enz. 

Frank anrijs, getrouwd en papa van 3 kinderen, kreeg tuinieren met de paplepel ingegeven. 
Zijn ouders startten destijds het project Ygdrassil, waar Frank nu ook een grote rol in speelt. 
Mede omdat zijn kinderen kampten met allergieën ging hij op zoek naar de basis van gezonde 
voeding. Frank kwam daarbij al snel tot de oorsprong; biologisch, ecologisch en natuurlijk tui-
nieren. Inmiddels geeft hij workshops en cursussen, en is hij graag bereid zijn kennis over tui-
nieren en moestuinen met de Visita-lezers te delen. Een rubriek tjokvol tuinplezier!

Helleborus past mooi in je sierborder 
en voorziet de bijen van voedsel in 
het vroege voorjaar
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Help bijen met bloemen

Alles wordt echter gebetonneerd, oude holle bomen 
worden gekapt, houtkanten verdwijnen,....
Hierdoor verdwijnen al die huisvestingsplaatsen als 
sneeuw voor de zon. Dit heeft een minstens even grote 
impact op de overlevingskansen van bijen als de be-
strijdingsmiddelen.

voedselprobleem
Bijen die uit de winter komen hebben weinig reserve 
en moeten snel terug op krachten komen. Hiervoor 
hebben ze voedsel – en dus bloemen – nodig.

In onze strak aangelegde tuintjes is er in het vroege 
voorjaar en late najaar helaas weinig te vinden. Alle 
siertuinen worden aangelegd met planten die bloeien 
wanneer jij in de tuin vertoeft, hoofdzakelijk het late 
voorjaar en de zomer.

Zeker de maanden maart - april zijn heel belangrijk. Op 
warme dagen komen de bijen dan af en toe naar buiten 
en moeten ze eigenlijk vlakbij voedsel kunnen vinden.

de oplossing 
Je hoeft niet de moeite te doen om een zakje bloe-
menzaad te gaan halen in het lokale tuincentrum. Dit 
zijn meestal éénjarigen die niet de kans krijgen om zich 
uit te zaaien en vormen slechts een tijdelijke oplossing. 
Je kan wel een bijdrage leveren door enkele vroeg-
bloeiende, overblijvende planten in je tuin te zetten, 
zodat je voedsel voorziet voor vele jaren.

welke planten?
Er zijn heel veel planten die in de sierborder gezet kun-
nen worden. Zo kan je bv. Randjesbloem, Helleborus-

soorten, Bosanemoon, Slanke 
Sleutelbloem of Longkruid 
zetten. Deze bloeien 
allemaal in maart 
en gaan een uit-
stekende hulp zijn 
voor bijen.

Wie meer plaats 
heeft, kan mis-
schien zelfs kiezen 
voor enkele grotere 
struiken of bomen. Zo is 
de Toverhazelaar een heel 
mooie verschijning in de vroege 
lente, maar ook een zeer geschikte bijenplant.

Een ander voorbeeld is de Gele Kornoelje. Gele Kor-
noelje heeft een hele mooie bloei die je naar het voor-
jaar doet verlangen en is eveneens zeer bijvriendelijk.

Ook bij de bomen zijn er verschillende kandidaten. Een 
hazelaar of wilg is heel gemakkelijk en levert een hele 
hoop voedsel op.

Wie een beetje research en/of navraag doet – op in-
ternet of bij je lokale tuincentrum – zal zeker verschil-
lende planten vinden die zowel de bijen als jezelf een 
plezier kunnen doen. 

Gecombineerd met een bijenhotel kan je op deze een-
voudige manier je steentje bijdrage aan de overleving 
van de bij.

nu planten
Nu is het de juiste periode om te planten. Tijdens dagen 
dat het niet vriest, kan je perfect je border aanpassen 
en enkele bijenplanten ertussen zetten. Zorg dat het 
zeker doorlevende planten zijn, zodat het voedsel voor 
de bijen verzekerd is voor de komende jaren!

longkruid

www.natuurlijkemoestuin.be

zorg voor 
schuilplaatsen

7

NATUURLIJK TUINIEREN - Frank Anrijs



el pozo inverso

Geen betere manier om duurzaam wonen in de kijker te zetten dan zelf een kijkje te gaan nemen bij de 
mensen thuis! Van lage-energiewoningen en passiefhuizen tot houtskelet en ecologische materialen.     
De creativiteit van natuur en architectuur kent nauwelijks nog grenzen.

De titel geeft aan hoe eigenaar Matthias Cleiren z’n geliefde woning omschrijft:
een omgekeerde put. Ongeacht de kern van waarheid – en het dichterlijke 
Spaans – dichten wij dit staaltje duurzame architectuur toch ietwat meer lof 
toe. Het huis met de markante vorm in het Antwerpse Heist-op-den-Berg 
trekt de aandacht van zowel media als buurtbewoners, en onvermijdelijk 
dus ook die van Visita. Wij raakten diep in de put...en vonden het nog fijn ook.

gaudi en kettingreacties
Matthias begon twee jaar geleden met de bouw 
van dit unieke huis en betrok het daadwerkelijk eind 
maart 2013. Het behoorlijk experimentele concept is 
afkomstig uit de koker van architect Filip Bronchart, 
die – geïnspireerd door grootmeester Gaudi – met een 

briljante constructie op de proppen kwam. Architect 
Henk Van Aelst werkte het idee vervolgens uit tot het 
in de praktijk kon worden gezet.

Matthias Cleiren: ‘Het gehele binnenwerk van dit huis 
bestaat uit zelfdragende strobalen, gestapeld volgens 
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het principe van de omgekeerde ketting. Kort gezegd: 
je kan een ketting op zo’n manier ophangen dat die 
enkel nog onderhevig is aan trekkrachten. Als je die 
vervolgens omkeert, krijg je een vorm die louter aan 
drukkrachten onderhevig is. Mits goed uitgevoerd kan 
je met een minimum aan materialen dus een uitzon-
derlijk stevige constructie maken. In dit geval dus het 
stapelen van strobalen. Het was het stokpaardje van 
Gaudi en veel van zijn ontwerpen – waaronder de Sa-
grada Familia – leunden op dit principe. Maar ik geef 
toe; het was vaak een echte ‘crime’ (lacht).’

uitdagingen
De bouwfirma die de werken op zich nam zag zich 
inderdaad geplaatst voor een flinke uitdaging, en was 
er niet altijd even gerust in. Matthias heeft dus een 
aanzienlijk deel zelf uitgevoerd. Met het nodige bloed, 
zweet en tranen tot gevolg.

‘Met het bloed viel het gelukkig mee (lacht), maar 
zweet en tranen zeker wel. Het was een uitdaging om 
met de onvoorziene problemen om te gaan en daar 
een oplossing voor te vinden. Regelmatig trad er een 

misrekening op, maar die konden we uiteindelijk steeds 
ombuigen naar een verbetering. Ook kregen we van 
de gemeente geen toestemming om de boog vanuit de 
grond te laten vertrekken vanwege het zonevreemde 
uitzicht. Iets waar ik overigens alle begrip voor heb, 
maar er wel voor zorgde dat we de constructiebouw 
opnieuw konden herzien.’

een warme uitstraling
Alle onvoorziene omstandigheden ten spijt, is de uit-
komst exact wat Matthias voor ogen had; een perfect 
geïsoleerde, CO2-neutrale en zuinige woning. De uit-
straling is zowel modern als rustiek en straalt – anders 
dan we van lemen binnenmuren hadden verwacht – 
een behaaglijk gevoel van warmte en gezelligheid uit. 

‘De wanden zijn eigenlijk super eenvoudig. De kern be-
staat dus uit louter strobalen, afgewerkt met leem aan 
de binnenkant en traskalk, een zeer duurzaam mate-
riaal met quasi dezelfde eigenschappen als leem, aan 
de buitenzijde. De vloer is een ander verhaal en daar 
ben ik eerlijk gezegd het minst tevreden over. De basis 
is uit beton omdat we daar – de drassige grond hier 

Hoe een ‘omgekeerde put’ er fabelachtig kan uitzien. 
De hoge ramen zorgen voor ruim voldoende zonlicht.

Foto rechtsboven: Het terras in aanbouw. 
Linksonder: Het gebogen dak met zonnepanelen, 
wachtend op de groenbedekking.
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indachtig – simpelweg niet buiten konden. Vervolgens 
een laag niet erg ecologisch plastiek (lacht), kiezel, 
leem, stro, opnieuw leem en tenslotte een OSB-plaat. 
Voor het oppervlak koos ik – net als de binnendeuren – 
voor Franse eik. De vloer is dus zo’n halve meter hoog.’

drinkbare douche
Het toekomstige groendak ligt naast het huis alvast te 
kiemen. Hoewel het volgens Matthias – behalve qua 
uitzicht en bijdrage aan het ecosysteem – verder geen 
praktische rol zal hebben, doet het groendak op het 
aangebouwde terras dat wel.

‘Daar fungeert het groendak als filter voor regenwater 
tot het drinkbaar is. Het zal ook worden ingezet voor 
de douche, het toilet en de wasmachine. Aangezien we 
waarschijnlijk toch voldoende regenwater zullen ver-
garen leek het me zinloos om dan met twee verschil-
lende leidingsystemen te werken. Zoals je ziet is er ook 
een terras en een natuurlijke zwemvijver in aanbouw. 

Daar ben ik verzot op en moest er zeker komen (lacht).
Overigens zal het ‘groendak’ bestaan uit rode planten, 
wat volgens mij een zeer mooi effect gaat geven.’

aangename temperaturen
De hoge ramen van driedubbel passief glas zijn afge-
werkt met aluminium aan de buitenkant en gecombi-
neerd hout aan de binnenzijde. Nodeloos te melden 
dat deze bijdragen aan een uitstekende isolatie. Het 
slimme ventilatiesysteem en bodemwarmtewisselaar 
zorgen dan voor de juiste atmosfeer en temperatuur.

‘In de winter vangen de ramen het spaarzame zonlicht 
op, dat vervolgens uitstekend wordt vastgehouden door 
het leem. ‘s Zomers zullen we het invallende licht gaan 
temperen met een eveneens natuurlijke oplossing; het 
planten van een boom. Het ventilatiesysteem bestaat 
uit een 100 meter lang buizenstelsel op 2 meter diepte 
onder de woning. De bodemwarmtewisselaar koelt de 
lucht in de zomer tot een verfrissend ‘keldergevoel’ en 

Een eenvoudige keuken werd door Matthias vakkundig 
onder handen genomen.
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‘s winters tot een aangename warmte. Op deze manier 
is het hier altijd goed vertoeven zonder extreme wisse-
lingen in de omgevingstemperatuur. Als het echt koud 
wordt, is er nog de hoge rendementskachel. Die koos ik 
omdat ik nog een aantal jaren kan teren op het houtaf-
val van de constructiewerken (lacht). Stroom genereer 
ik via zonnepanelen op mijn dak. Dat is een maximale 
5kVA installatie voor een 1-fasige aansluiting. Door 
de opbrengst van de groenestroomcertificaten heb ik 
geen extra energiekosten. Perfect toch?’

brandende vragen
Op onze vraag hoe het zit met de relatie tussen stroba-
len en brandgevaar antwoordt Matthias als volgt:

‘Die associatie maakt men wel vaker maar het is een 
grote misvatting. Het stro is enorm gecomprimeerd en 
bevat nauwelijks lucht, wat het niet makkelijk maakt 
om het in de hens te krijgen. Bovendien is het stro aan 
beide kanten bepleisterd met – en ingekapseld door 
– leem en traskalk. Materialen die haast volkomen 
brandvrij zijn en een erg goede bescherming bieden. 
Het maakt deze woning net brandveiliger dan het 
gemiddelde traditionele stenen woonhuis. Al zijn de architect: www.henkvanaelst.be

verzekeringspolissen daar nog niet helemaal in mee 
(lacht).’

creativiteit wordt beloond
Het kostenplaatje van deze woning is daarbij ook 
goedkoper dan je zou verwachten, al plaatst de eige-
naar zelf daar wel enkele opmerkingen bij.

‘Het bouwen van dit huis kwam neer op zo’n 
€200.000. Daarbij moet je natuurlijk wel rekening 
houden met het feit dat ik veel werken zelf heb uit-
gevoerd en je woning zeker niet op een paar spreek-
woordelijke dagen gebouwd zal zijn (lacht). Verder is 
het natuurlijk afhankelijk van wat je zelf wil. Ik vond 
het hebben van een goed geïsoleerde en duurzame 
woning véél belangrijker dan een duur interieur. Wat 
je daar ziet is dan ook de goedkoopste Ikea keuken 
die ik maar vinden kon, maar ik heb ze overplakt met 
dunne, natuurzuivere houten plankjes die een erg 
mooi resultaat opleveren. Een beetje creativiteit kan 
je dus zeker wel gebruiken (lacht).’

Leem en duurzame houtsoorten bepalen de sfeer. 
Rustiek en toch modern.

De hoge rendementskachel sluit naadloos aan 
op het interieur.
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Charlotte Clarys – initiatiefneemster van He-Be – was zich al vroeg bewust van de invloed 
van gezonde voeding en dito voedingsgewoonten op lichaam en geest. Na jarenlang onder-
zoek, met zichzelf als proefkonijn, kwam Charlotte tot een aantal principes die haarzelf en 
anderen in staat stellen om de juiste balans te vinden tussen vitaliteit en lekker eten. Resulte-
rend in een bedrijf met een visie, vernoemd naar de oud-Griekse godin van de jeugd: Hebe. 

bron van de jeugd
‘Mijn opleiding handelswetenschappen kwam goed 
van pas en inmiddels heb ik ook de studie voedings-
coach afgerond. Wat onze producten betreft; daarin 
zijn we erg selectief en sluiten we geen compromis-
sen. Ze voldoen aan 4 belangrijke criteria: puur, ge-
zond, lekker én gemakkelijk. Met ‘puur’ bedoel ik dat 
een product zo dicht mogelijk bij de natuur moet staan, 
zodat je grootouders het nog als voedsel zouden her-
kennen. Gezond omdat het Lifefood is...voedsel tjok-
vol leven. Ingrediënten worden verhit tot maximaal 40 
graden om geen voedingsstoffen te verspillen en quasi 
alles is gekiemd. Planten die pas beginnen kiemen zit-
ten namelijk op hun hoogtepunt qua voedingswaarde.’

puur, gezond, lekker  
én gemakkelijk

De voordelen ervan zijn volgens Charlotte snel merk-
baar.

‘Er wordt wel eens gezegd dat je bent wat je eet, maar 
zelf hanteren we liever de slogan ‘je bent wat je ver-
teert en absorbeert’. Veel bewerkte voeding, zoals je 
die nu massaal kan vinden, belemmert je spijsvertering 
in alle opzichten, met als gevolg dat je lichaam niet lan-
ger in staat is om voedingsstoffen goed op te nemen. 
De gevolgen worden steeds zichtbaarder: intoleranties, 
allergieën, diabetes, overgewicht,...
Lifefood reinigt je lichaam, bevat louter voedingsstof-
fen die er toe doen en zorgen er tegelijk voor dat die 
optimaal door je lichaam worden opgenomen. En dat 
voel je. ‘

goed gefundeerd
He-Be heeft alvast een goede fundering. Vanuit eigen 
ervaring eigenhandig een gamma producten schep-
pen die – behalve puur en gezond – ook functioneel zijn 
in deze jachtige moderne samenleving...dat vraagt om 
toewijding en gedrevenheid. En een toelichting...

Charlotte Clarys: ‘Die parallel tussen voeding en ge-
zondheid trok me al aan rond mijn 7de (lacht). Ik was 
er veel mee bezig, heb er veel over gelezen en ging uit-
eindelijk ook stelselmatig uittesten op welke manier ik 
mijn lichaam zo gezond en puur mogelijk kon houden. 
Via zelfstudie en door alle invalshoeken onder de loep 
te nemen. Dat deed ik in de eerste plaats voor mezelf, 
maar naarmate ik meer kennis verwierf – en de resul-
taten voel- en zichtbaar werden – kreeg ik er steeds 
meer vragen over vanuit mijn omgeving.’

vier pijlers
Die aandacht bracht haar langzaam maar zeker op het 
idee om haar ervaring naar een bedrijf te vertalen. Wat 
begon met wat voorzichtige experimenten in de keu-
ken leidde algauw tot een compleet gamma natuurzui-
vere producten. 
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complete smaakbom
Lekker en makkelijk zijn de 2 andere vereisten. Als 
voeding – hoe gezond ook – niet lekker is, houdt het 
natuurlijk meteen op. Het gebruiksgemak ervan is een 
ontwikkeling die gepaard gaat met de huidige tijd, en 
toevallig of niet; Lifefood behoeft allerminst langdurige 
bereidingen.

‘Tijd is ook een behoefte en die komen we zeker tege-
moet. Omdat onze producten niet of nauwelijks om be-
reiding vragen, en we ook kant-en-klare mengelingen 
hebben, kan je ze makkelijk op eender welk uur van 
de dag consumeren. Zonder er veel tijd aan te moe-
ten spenderen. Door de hoge voedingswaarde ben je 
bovendien sneller verzadigd. Je behoeft dus kleinere 
porties. Het nemen van supplementen is bij deze over-
bodig, want onze producten bevatten echt alles wat je 
nodig hebt. Ze zijn erg compleet. Ook over de smaak 
is vrijwel iedereen positief... en vaak zelfs ronduit ver-
baasd (lacht).’ 

vergeten smaken
Charlotte voegt er wel aan toe dat veel mensen een 
pure smaak simpelweg niet meer herkennen. 

‘Wie leeft op cola en fastfood – en dus massa’s suikers 
– heeft daar zeker moeite mee. Het goede nieuws is 
dat je smaakpapillen slechts een tiental dagen nodig 
hebben om zich opnieuw aan te passen. Pure voe-
ding krijgt ook vaak een stempel als dat het flauw en 
smakeloos zou zijn. We laten mensen daarom eerst 
gewoon proeven vooraleer we meer info verstrekken. 
Niemand die daarna die stelling nog inneemt (lacht).’

De vraag naar pure voeding zal in de toekomst alleen 
maar toenemen. Dat feit – en het vermogen om infor-
matief te werk te gaan – is dan een belangrijke troef 
van He-Be.

‘Anderen informeren over het nut en de voordelen van 
pure voeding is ons belangrijkste streven. 
We doen dat door middel van workshops in natuur-
voedingswinkels waar onze producten verkrijgbaar 
zijn, maar ook zeker via onze website en blog. We 
snijden verschillende topics aan zoals bijvoorbeeld su-
perfoods, bepaalde ingrediënten, een stabiele bloed-

www.he-be.com

charlotte’s favorieten 
1. Kokosmelkpoeder en energy 
drinks op basis van medicinale 
paddenstoelen. De favorieten 
van het hele team. Ideaal om 
het lichaam te ontgiften (de-
toxen).
2. De absolute bestseller is 
onze glutenvrije ‘power break-
fastmix’. Een mengeling van 
glutenvrije havermout, ge-
kiemde boekweit, chiazaadjes, 
gojibessen en rauwe cacao. 
Een echte energiebom. Wat 
plantaardige melk erbij, even 
laten weken en klaar!
3. Glutenvrije crackertjes. Ide-
aal als tussendoortje of om te 
presenteren als snack. Een ge-
zondere en even lekkere snack 
zal je niet snel tegenkomen.

suikerspiegel, enz. Maar ook allerlei tips en recepten.  
We tonen je bovendien hoe je dit alles makkelijk in je 
eetpatroon kan integreren. Gezonde voeding zit zeker 
in de lift, maar niet alles wat als zodanig wordt om-
schreven is het ook daadwerkelijk. We blijven dus zelf 
sceptisch en volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet.’

nieuwe levensstijl
‘Mensen worden zich steeds meer bewust van de im-
pact die hun maaltijd op hen heeft. Ook binnen ons 
team is iedereen – direct of indirect – wel eens gecon-
fronteerd met de nare gevolgen van slechte voeding. 
Zoals langdurige ziektes of intoleranties. Er is een be-
sef dat het zo niet verder kan en dat we ons patroon 
moeten omgooien. Liefst zonder aan smaak in te boe-
ten. Daarin zijn we vernieuwend en het maakt He-Be 
toegankelijk voor een breed doelpubliek.
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Op nauwelijks drie jaar tijd is Kasteelhoeve Wange in Vlaanderen uitgegroeid tot een baken op vlak van duur-
zaamheid en ecologie in het landschap van meetinglocaties en gastenkamers. Voor de derde keer heeft zij ‘De 
Groene Sleutel’ verworven en voor de tweede keer is zij genomineerd voor de Award van Toerisme Vlaanderen 
‘Beste Maatschappelijk verantwoorde Ondernemer voor 2013’.

kasteelhoeve wange krijgt voor 
3de keer “de groene sleutel“

bio- of fairtrade leveranciers te werken, de aanplant van 
15 extra hoogstambomen van oude appel- en perenras-
sen,... Kortom, de lijst is imposant.

internationaal ecolabel
De Groene Sleutel is een internationaal keurmerk voor 
milieuvriendelijke toeristische accommodaties. Om 
deze erkenning te verwerven, moeten er – naast een 
ambitieus milieubeleid – ook duidelijke actieplannen 
opgesteld worden. Uiteraard is het daarbij de hoofd-
zaak dat het milieu zo weinig mogelijk belast wordt. 
Een onafhankelijke jury met vertegenwoordigers van 
de overheid, milieuorganisaties en de toeristische sec-
tor kent het label toe. De Groene Sleutel maakt deel 
uit van het ‘Green Key’-programma, het internationale 
ecolabel dat uitgaat van de Foundation for Environ-
mental Education (FEE). In 44 landen ontvingen meer 
dan 2300 ondernemingen de ‘Green Key’. Bond Beter 
Leefmilieu (BBL) beheert de Groene Sleutel in Vlaan-
deren met steun van Toerisme Vlaanderen.

de lat hoger
Kasteelhoeve Wange voldeed in ruime mate aan de cri-
teria van de Groene Sleutel. Geen wonder, want deze cri-
teria zijn voor hen simpelweg de basis. Ze leggen de lat 
graag een stuk hoger om zo een pioniersrol te vervullen 
op vlak van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. 
Gezien de derde Groene Sleutel op rij, wordt die taak 
serieus genomen.

Toerisme Vlaanderen reikt elk jaar Awards uit voor de 
meest spraakmakende, wervende en innovatieve toeris-
tische projecten. Dit jaar is de Kasteelhoeve voorgedra-
gen door de toeristische dienst van Vlaams Brabant en 
is zij gekozen als één van de 3 genomineerden voor de 
Award ‘Beste Maatschappelijk Verantwoorde Onderne-
mer’. De andere twee zijn De Dielis en Hotel Roodhof. 

bio, ecologisch en sociaal
Naast de doorgedreven duurzame verbouwing en be-
heer van het project, hebben de nieuwe initiatieven van 
het voorbije jaar de jury overtuigd: de samenwerking met 
aantal sociale tewerkstellingsprojecten, de aanplant van 
7000m2 houtkanten op het domein in samenwerking 

met vzw Regio Zuid Hageland, de 
samenwerking met een boer 

uit de streek, het open-
stellen van het domein 

voor toeristisch maat-
schappelijk relevante 
projecten (o.a. open 
monumentendag), 
de doorgedreven 
keuze om met een 
heel aantal nieuwe www.kasteelhoevewange.be 

www.groenesleutel.be
www.greenkey.nl
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Hoezo H2o? 
Iedereen weet dat we water nodig hebben en we laven ons 
veelvuldig aan deze kostbare vloeistof. Maar hoe zit het met 
de kwaliteit van bron- en kraantjeswater, de vervuiling en de 
tekorten aan drinkbaar water in minder fortuinlijke gebieden? 
We lessen je dorst naar informatie in dit uitgebreide artikel.

nuttige kooptips
Water kan je op allerlei slimme en duurzame manieren 
gebruiken. Bovendien kan je nooit genoeg te weten ko-
men over zoiets groots en immens belangrijk als de zee. 
Enkele zeer nuttige aankooptips op een rijtje.

dos winkel - van hobbyist tot activist 
Dos Winkel is geboren in Nederland maar woonachtig 
in België. Zijn passie voor duiken en fotografie werd ver-
troebeld toen hij zag wat de mens met de oceanen aan 
het uitspoken is en welke consequenties dat zal hebben. 
Hij maakte een bocht van 180 graden en nam de taak 
op zich om mensen te informeren en de waanzin een 
halt toe te roepen. 
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slecht imago
De reden laat zich raden; kraantjeswater als drinkbare 
substantie heeft geen beste reputatie. Wie de alarme-
rende berichtgeving over allerlei vervuiling in zich op-
neemt zal niet veel moeite hebben om die reputatie 
voor waar aan te nemen. Dus nemen we onze toevlucht 
tot water, afkomstig uit idyllische bronnen, omringd 
door ongerepte natuur. Alleen...is dat ook terecht?

pro en contra
Dat leidingwater grondiger gezuiverd dient te worden 
dan bronwater is een feit. Beide producten zijn onder-

Water (H2O) beslaat zo’n 71% van het totale aardoppervlak en het menselijk lichaam bestaat voor een slordige 
65% uit diezelfde substantie. De stelling dat water van fundamenteel belang is voor het leven op aarde valt op 
geen betere manier te bewijzen dan met het strooien van deze cijfers. Kortom: een gebrek eraan – of een totale 
afwezigheid – en we zijn allen de pineut.

Hoezo H2o?
Hier in het westen hoeven we ons daar (vooralsnog) 
geen zorgen over te maken. Als we water willen, draai-
en we de kraan open...zo simpel kan het zijn. We ver-
bruiken water tijdens het douchen, bij het doorspoelen 
van onze toiletten, de afwas en het huishouden en 
– niet in de laatste plaats –, we drinken het in flinke 
hoeveelheden. 

Flessen versus kraantjes  
Hoewel we een groot deel water onttrekken uit water-
rijke voeding als groenten en fruit, vullen we dat natuur-
lijk aan met het rechtstreeks drinken ervan. Het groot-
ste deel van de mensheid – althans in dit deel van de 
wereld – schaft zich daarvoor flessenwater (bronwater) 
aan, verpakt in plastic, glas en – af en toe – in brickpak. 
We rijden naar winkels om het te kopen, te consume-
ren en de verpakking daarna weg te gooien of (zoals 
glas) terug te brengen. Maar we kunnen toch gewoon 
de kraan opendraaien...niet?

prima argumenten
De argumenten om effectief kraantjeswater te gaan ge-
bruiken zijn dus zeker al ecologisch van aard. Er staat 
geen enkele verpakking tussen jou en je glas water, net 
zo min als een noemenswaardige afstand die je zou 
moeten afleggen. Als we massaal zouden overschake-
len op kraantjeswater bespaart dat letterlijk bergen aan 
afval – waarvan overigens slechts ± 20% daadwerke-
lijk gerecycleerd wordt – en voorkomen we aanzienlijke 
vervuiling door transport en brandstofverbruik. Boven-
dien hoeven we het niet over het prijskaartje te hebben, 
het spreekt voor zich dat je op deze manier honderden 
euro’s op jaarbasis kan besparen.
Ons massaal aan de kraan gaan laven lijkt dus de meest 
logische oplossing die je maar kan bedenken. Alleen...
waarom doen we dat dan niet? 
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hevig aan strenge normen en dito controles. Het lei-
dingwater in Europa dient te voldoen aan zo’n 57 kwa-
liteitseisen en wordt vanzelfsprekend gecontroleerd op 
hardheid (kalk) en zuurtegraad, de aanwezigheid van 
o.a. nitraten, calcium en chloor en – nog logischer – de 
aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën. Bron-
water daarentegen hoeft slechts 15 testen te onder-
gaan.

Ook is bronwater – ondanks de herkomst – natuurlijk 
niet vrijgesteld van milieuvervuiling vanuit de omgeving. 
De kans op contaminatie is wel aanzienlijk kleiner maar 
uit testen (in Nederland) is gebleken dat sommige bron-
waters een hogere dosis bacteriën, nitraat en natrium 
bevatten dan het kraanwater.

Conclusie: geen van beide producten zijn vrij van risico’s 
en zijn uiteindelijk van een vergelijkbare kwaliteit. Veilig 
en gezond genoeg voor consumptie door mens en dier. 
Afgemeten tegen de ecologische impact die het ver-
pakken en transporteren van bronwater met zich mee-
brengt kan je zelf wellicht de juiste keuze aanvinken.

kalk en hardheid
Meestal ontstaan er grote zorgen over de hoeveel-
heid kalk (en dus hardheid) die er in ons kraanwater 
te vinden is. Waar niet iedereen bij stilstaat is dat kalk 
gewoon calcium is en in feite allerminst nadelig is voor 
ons lichaam. Integendeel; hard water is door de hogere 
concentratie calcium en magnesium juist extra gezond. 

Hard, kalkhoudend water levert wel wat huishoudelijke 
ongemakken op. Als hard water verwarmt wordt tot 
boven de 60 graden celcius zal het steevast kalkafzet-
ting veroorzaken, zoals je zelf kan waarnemen aan je 
douchekop en kranen. Bij elektrische apparaten zoals 
je koffiezet, wasmachine of vaatwasser kan kalkafzet-
ting leiden tot verlies van energierendement of – in het 
slechtste geval – het stukgaan van je apparaat. 

Regelmatig je huishoudtoestellen ontkalken met azijn is 
daarom aan te raden. Laat je wasmachine bijvoorbeeld 
een wasbeurt draaien (zonder inhoud dan) terwijl je 
een paar kopjes azijn i.p.v. wasmiddel toevoegt. En doe 
azijn i.p.v. water in de koffiezet en laat deze simpelweg 
draaien. Opgelet; wel goed reinigen na het ontkalken. 

energieke wereld waterdag
22 maart is het Wereld Waterdag en die staat dit jaar 
volledig in het teken van water en energie. Niet alleen 
over waterkrachtcentrale’s overigens, maar ook over de 
manier waarop water in andere energiesectoren wordt 
aangewend, zoals o.a. de koeling in kerncentrales. Het 
doel is om een beeld te krijgen op welke manier wa-
ter op de meest duurzame manier in onze energie kan 
voorzien, rekening houdend met alle mogelijke voor- en 
nadelen.

Ofschoon energieproductie door waterkrachtcentrale’s 
ecologisch interessant lijkt (zeker in een waterrijk land 
als Nederland), zijn er ook enkele kanttekeningen. Voor-
delen zijn dat er tijdens de productie geen schadelijke 
stoffen vrijkomen en de bron vrijwel onuitputtelijk is. 
Daar staat tegenover dat het bouwen van (grote) stuw-
dammen dramatisch kan zijn voor het plaatselijke eco-
systeem. Daardoor komt de vispopulatie ook in het ge-
drang omdat vissen verstrikt raken in de turbinebladen 
en verscheurd worden. Bron: www.milieucentraal.nl

Reden genoeg om de discussie op gang te laten komen 
en te brainstormen op oplossingen.

www.unwater.org/worldwaterday
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tips om te besparen op water
Voor alles is naar goede gewoonte een oplos-
sing. Hier alvast enkele tips die je op weg kun-
nen helpen naar een zuiniger, ecologischer wa-
terverbruik.

•	Gebruik lokaal water.•	Laat een lekkende kraan direct herstellen.•	Voorzie een toilet met spaarknop of een eco-
toilet.•	Gebruik een spaardouchekop.•	Geef je tuin en planten regenwater.•	Gebruik een timer onder de douche.

•	Gebruik regenwater om te poetsen, het toilet 
door te spoelen, in de wasmachine, enz.•	Vang water op (bijvoorbeeld wanneer je 
wacht tot het douchewater warm wordt).•	Kies voor biologisch en seizoensgebonden 
groenten en fruit.•	Ga voor minder of helemaal geen dierlijke 
voedingsmiddelen (melk, vlees, kaas, enz.).•	Kies voor zo puur mogelijke voeding die zo 
min mogelijk bewerkt moet worden.•	Koop biologische kleding (o.a. hennep, bam-
boe, enz.).

chloor
Chloor wordt (of werd) vaak aangewend om leidingwa-
ter te ontsmetten. Tegenwoordig is dat proces groten-
deels vervangen door het gebruik van ozongas en/of 
ultraviolet licht. Chloor – in beperkte hoeveelheden – is 
niet per sé schadelijk voor het menselijk lichaam, maar 
het smaakt natuurlijk niet erg lekker. Wel is het zo dat 
chloor vervliegt als je je glas een half uurtje laat staan 
voor je het consumeert.

minpuntje
De enige factor die het drinken van kraantjeswater 

minder aantrekkelijk maakt is niet het water 
zelf, maar de leiding waar het door stroomt. 
Mits regelmatig gebruik is er weinig aan de 

hand, maar bij langere inactiviteit (lees: wan-
neer het water niet stroomt) kunnen er zich 
bacteriehaarden aan de binnenkant van de lei-
ding/kraan opstapelen. Kom je na een vakantie 
terug thuis, dan is het bijvoorbeeld aan te raden 
om de leidingen eens grondig door te spoelen.

liever bruis?
Vind je dit allemaal logisch maar drink je nu een-
maal graag sprankelend mineraalwater? Dan is 
de Sodastream een erg goede oplossing. Met 

dit toestel maak je in een handomdraai zelf je eigen 
bruiswater met gebruik van kraantjeswater. De zuur-
stofflessen in het apparaat kan je inruilen via Kiala en 
ze worden steevast aangevuld en hergebruikt. Ook fris-
drank is binnen handbereik door simpelweg een lekker 
siroopje aan het water toe te voegen.

app
Erg leuk is de app die in het leven is geroepen om ho-
recazaken te motiveren voor kraanwater te kiezen. 
Gratis of tegen een aanvaardbare vergoeding. Je kan 
de app gratis downloaden (iPhone en Android) op:  
www.krnwtr-drinkkraanwater.nl

www.krnwtr-drinkkraanwater.nl
www.drinkraantjeswater.be
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regenwater recupereren   
In België en Nederland valt het regenwater gewoonlijk 
met bakken uit de lucht. Hoewel we daar soms van balen 
is het meteen ook een zegen, want je kan het op allerlei 
manieren gebruiken en daardoor gigantisch besparen 
op je leidingwaterverbruik. Natuurlijk is regenwater niet 
van dezelfde kwaliteit als kraantjeswater, dus doe je er 
best aan het niet te gebruiken voor de bereiding van 
voeding en je persoonlijke hygiëne (douchen en baden).

Wel is het bij uitstek geschikt om je tuin te besproeien, 
het toilet door te spoelen en de schoonmaak te doen. 
Anno nu is een regenwaterput zelfs verplicht bij een 
nieuwbouwwoning of een renovatie, dus kan je er beter 
je voordeel mee doen. Wat je nodig hebt is een goede 
regenwaterinstallatie met daarbij de volgende aan-
dachtspunten:

•	Een goede filtering van het water (vooral voor de 
wasmachine en schoonmaak)•	Een niet te kleine en evenmin te grote tank. Je wil 
niet zonder vallen, maar het is ook belangrijk ze af en 
toe helemaal op te gebruiken.

Van iets dat 71% van het aardoppervlak beslaat verwacht je niet direct dat er een tekort aan zal ontstaan. He-
laas is slechts 3% zoet en drinkbaar, is de verdeling over de wereld niet helemaal optimaal en is het sowieso niet 
onverstandig om met deze kostbare stof respectvol om te gaan. Om beide problemen tegen te gaan en/of te 
voorkomen zijn er legio tips, trucs en regels, plus allerlei organisaties die zich inzetten om de waterproblematiek 
in een aantal landen en gebieden een halt toe te roepen.

zuinig met water

jouw waterafdruk
We weten dat we dagelijks een flinke hoeveelheid water 
verbruiken. Waar we ons minder van bewust zijn is dat 
er ook massa’s water verbruikt wordt voor de produc-
tie van je voeding en kleding. Zeker voor de productie 
van vlees, veevoeder en gewassen als katoen zijn echt 
gigantische hoeveelheden vereist. De gemiddelde Belg 
verbruikt – al deze factoren indachtig – gemiddeld zo’n 
7400 liter water...per dag(!)

Ter illustratie; een appel van 150g heeft een watervoet-
afdruk van 40 liter (in België), een stuk rundsvlees van 
200gr daarentegen heeft een afdruk van (niet schrik-
ken) zo’n 3900 liter. Deze ‘verborgen’ hoeveelheden 
noemen we ‘virtueel water’ en is precies datgene waar 
we ons ecologisch gesproken ongerust over zouden 
moeten maken. Hier rekenschap mee houden is dan 
ook geen overbodige luxe.

Graag te weten komen wat jouw persoonlijke water-
voetafdruk is? 
Surf naar: http://urly.nl/watervoetafdruk

www.watervoetafdruk.be
www.waterfootprint.org
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de langste waterpijp-
lijn ter wereld
Join The Pipe is een organisatie 
van enthousiaste kraanwaterdrin-
kers die zich ten doel hebben ge-
steld om de langste waterpijplijn ter 
wereld te bouwen. Zodat iedereen, 
waar ook ter wereld, van schoon 
drinkwater kan genieten. 

Uiteraard is die pijplijn symbolisch. 
Door de verkoop van speciaal ont-
worpen flessen, karaffen en drink-
watertappunten in de vorm van 
stukjes waterleiding, en vrijwillige 
donaties van o.a. scholen, festivals 
en bedrijven, hoopt men genoeg 
geld in te zamelen om allerlei water- 
en sanitaire projecten in ontwikke-
lingslanden op te starten. 

www.join-the-pipe.org/nl

www.dopper.com

De cijfers blijven dan ook hallucinant. Terwijl ruim 1 mil-
jard mensen nog steeds nauwelijks toegang hebben tot 
drinkbaar, zuiver water spoelen wij het toilet door met 
70 liter per keer. Dat – en de ecologische voetafdruk 
(zie artikel blz 19, nvdr) is wat Join The Pipe in de nabije 
toekomst graag anders wil zien. Of naar eigen zeggen: 
‘...tot we leven in een wereld waar de ene helft van de 
bevolking is voorzien van schoon drinkwater – en de an-
dere helft ook!’© foto: Marcel Christ - design: Dwars Ontwerp

Een soortgelijk initiatief is Dopper. Dopper wil zwerfvuil en de gigan-
tische plastic soep in de oceanen (ruim 100 miljard kilo!) een halt 
toe roepen, het gebruik van kraantjeswater stimuleren, en overal 
ter wereld waterprojecten opstarten. Ze informeren door middel 
van lezingen en lessen en gooien bovendien een duurzame en 
makkelijk te onderhouden fles in de strijd. Om je te motiveren 
om kraanwater te verkiezen boven pet-flessen en de algehele 
wegwerpcultuur. En alsof dat nog niet logisch genoeg is, is 
Dopper ook voorzien van een flitsend design. Nu ook in staal!

dopper does it!

20

SPECIAL WATER
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www.aquaforall.nl
www.cycleforwater.com
www.protosh2o.org
www.protos.be
www.fairwater.org



Veel soorten vissen zijn al bijna verdwenen door de visserij. Dat komt doordat er steeds 
meer mensen op aarde leven en iedereen vis wil eten. 
Toch zijn er ook mensen die graag zouden zien dat de zeeën gezond zijn en dat er allerlei 
vissen in leven, en ook garnalen en andere bijzondere zeedieren. Wetenschappers  
zeggen dat er maar één oplossing is: we moeten dan net zoals dat op het vaste land 
gebeurt, tussen de 20 en 40% van alle zeegebieden beschermen. In deze gebieden 
mag dan niet gevist worden om de bedreigde vissoorten een kans te geven zich te 
herstellen. Daar is in veel gevallen wel 20 jaar voor nodig! Een groep vissen van één 
soort, zoals bijvoorbeeld haring of kabeljauw, wordt een visbestand genoemd. Van 
alle visbestanden in Europa is bijna 90% overbevist en bijna een derde wordt met 
uitsterven bedreigd omdat de mensen doorgaan met het vangen van te kleine en te 
jonge visjes. Als die noodzakelijke internationale beschermde zeegebieden er komen, 
is er nog hoop voor onze zeeën.

George W. Bush was president van de Verenigde Staten van Amerika. Voor de 
natuur en het milieu heeft hij niet veel goeds gedaan, maar in de laatste dagen van 
zijn presidentschap, eind 2008 heeft hij een supergroot stuk zee in de Stille Oceaan 
beschermd. Voor de dieren die daar wonen is dat heel goed. Dat gebied is zeven 
keer groter dan Nederland (ruim 41.000 km2) en België (ruim 30.000 km2) bij elkaar. 
Reken maar eens uit om hoeveel vierkante kilometer het gaat! Dit is nu het grootste 
beschermde natuurgebied in zee ter wereld. 
In 2006 beschermde president Bush al eerder een enorm gebied rond Hawaii, het 
Papahânaumokuâkea Marine National Monument (360.000 km2). Tot dan was het 
Australische Great Barrier Reef Marine Reserve het grootste beschermde zeegebied. 
(344.000 km2). En nu maar oefenen voor een spreekbeurt op school: wie kan 
Papahânaumokuâkea zonder haperen uitspreken…?!

Op dit moment is maar 1,6% van alle zee op aarde offi cieel beschermd. Dat was voor 
kort nog maar de helft, maar sinds 2010 is daar het gebied rond de Chagos Eilanden 
bijgekomen. Deze eilandengroep is van het Verenigd Koninkrijk (Engeland) en ligt in 
het midden van de Indische Oceaan. 

Vraag:  Vertel eens waarom het nodig is om grote gebieden in zee te beschermen?  

B
3. BESCHERMDE ZEEGEBIEDEN

1

Het    LFA   ET van de

ZEE
A B

Voor kinderen van 10 tot 100

Tekst en foto’s: Dos Winkel
Illustraties: Marieke Hannen
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Het alFabet van de zee
‘Een boek voor kinderen van 10 tot 100 jaar’. Dat is de 
leuze waarmee Dos Winkel (tekst en onderwaterfoto-
grafie) en Marieke Hannen (illustraties) aangeven dat 
de bezorgdheid omtrent de oceaan elke leeftijd aan-
belangd. Van A tot Z worden 69 woorden besproken 
die een directe of indirecte relatie met de oceaan heb-
ben. Vaak ‘verteld’ door vissen en andere zeedieren, 
en zodanig verwoord en geïllustreerd dat de betekenis 
meteen duidelijk is. Een prachtig vormgegeven stuk 
educatieve lectuur over de bedreigingen, maar ook de 
schoonheid, van de oceaan. 
€ 24,50 in de boekhandel
€ 30 via Sea First online shop (inclusief verzendingskosten)
www.seafirst.be
www.seafirstfoundation.nl

wat is er mis met vis?!
Het veelbesproken boek dat geen spaander heel laat omtrent 
thema’s als overbevissing, bijvangst en illegale visserij, maar 
ook over het feit hoe wij als consument gehersenspoeld wor-
den omtrent de gezondheidsvoordelen van vis en visolie. Een 
“must” voor iedereen die de zee en zijn eigen gezondheid een 
warm hart toedraagt. En kennis wil maken met alternatieven, 
want die zijn er in overvloed.
www.seafirst.be
www.seafirstfoundation.nl

de Huilende zee
Het nieuwe boek van Dos Winkel en de opvolger van 
‘Wat is er mis met vis?’. Met de hulp van een aantal 
vooraanstaande wetenschappers gaat Dos uitgebrei-
der in op de fabels rond vis en visolie en de verzuring 
van de oceaan. Verplicht leesvoer!
€ 30 via Sea First online shop (inclusief verzendingskosten)
www.seafirst.be
www.seafirstfoundation.nl

De Huilende Zee
De bedreigingen van de oceanen en hun bewoners

Hoe gezond zijn vis en visolie?

 

 
tekst en fotografie Dos Winkel

 
illustraties Geert Vons  

boeken 
Dos Winkel (zie interview pagina 22) 
en zijn Sea First vzw laten geen kans 
onbenut om het bewustzijn omtrent de 
toestand van de oceanen aan te wak-
keren. Dit door middel van een aantal 
prachtig vormgegeven en informatieve 
boeken. Een selectie.



van hobbyist tot activist
om meteen met de deur in huis te vallen, 
hoe staan de oceanen ervoor?
dos winkel: Slecht. De vervuiling door met name che-
mische verontreiniging, (o.a. plastic, dioxines en PCB´s) 
en verzuring (door te veel CO2 ), is gigantisch en we zijn 
goed op dreef om het ecosysteem onder de waterspie-
gel snel en efficiënt om zeep te helpen. Dat is de grootst 
mogelijke bedreiging voor het leven op aarde, want wat 
de meeste mensen amper beseffen is dat de oceanen 
onze levensader zijn. Kijk; ongeveer 75% van het totale 
aardoppervlak bestaat uit water, en onder die water-
spiegel bevindt zich de grootste natuurlijke CO2-filter 
ter wereld. Véél groter dan de regenwouden. Helaas 
gebruikt de mens de oceaan als ideale vuilstortplaats 
en vissen we ze ook nog eens letterlijk leeg. Als we zo 
doorgaan zal het groen (met name het plantaardig fy-
toplankton) in de oceaan niet langer in staat zijn om 

CO2 in O2 (zuurstof) om te zetten. Met alle gevolgen van 
dien.

Hoe uit zich dat onder de waterspiegel?
Al het leven daar zal langzaam maar zeker worden 
vernietigd. Het probleem zit ‘m vooral in het fytoplank-
ton. Dat is – samen met het dierlijk zoöplankton - het 
voornaamste voedsel van de meeste zeedieren èn de 
grootste producent van zuurstof op aarde. Het fyto-
plankton kan de immense hoeveelheden CO2 en andere 
chemische rotzooi al lang niet meer verwerken, wordt 
ziek en sterft af. Wat volgt is een vicieuze cirkel die het 
hele ecosysteem aantast, want behalve een gebrek aan 
O2 ontstaat er ook een enorm voedseltekort. Je kan 
het een beetje vergelijken met het dwangvoederen van 
ganzen. Die dieren worden volgepropt met rotzooi en 
eindigen dan met een volkomen verziekte lever. Zo zijn 

In zijn professionele leven was Dos Winkel 
een succesvol internationaal werkzaam 
fysiotherapeut. Zijn bloeiende praktijk 
en een passie voor duiken en fotografie 
brachten hem en zijn vrouw Bertie naar 
alle uithoeken van de wereld. Helaas con-
stateerde Dos met eigen ogen, en door 
de lens van zijn camera, de gruwelijke im-
pact die de mens en zijn industrieën heeft 
op de toestand van de onderwaterwe-
reld. Reden genoeg om zijn praktijk vaar-
wel te zeggen, de organisatie Sea First 
vzw op te richten, en zich – op inmiddels 
pensioengerechtigde leeftijd – te storten 
op het redden van wat er te redden valt. 
Een ontnuchterend interview met een 
man met een missie.
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de oceanen er in feite ook aan toe. We maken ze in een 
recordtempo ziek.

“de oceanen kunnen de  
vervuiling en overbevissing 

niet langer aan”

kan je ‘andere rotzooi’ voor me definiëren? 
Plastic! Iedereen heeft het over de zogenaamde ‘plastic 
soep’ – gigantische massa’s drijvend plastic dat zich in de 
oceaan verzamelt – maar plastic zit inmiddels overal in 
het water. Nog erger is dat plastic een slordige 80.000 
gifstoffen bevat die langzamerhand vrijkomen in zee. Vis-
sen en vogels zien het aan voor voedsel, worden ziek en 
sterven. Daarbovenop hebben we jarenlang kernafval 
‘veilig’ op de oceaanbodem gedumpt en je kan je niet 
eens voorstellen wat er nog allemaal wordt geloosd.

en de impact van de visserij?
Tja, wat niet uitsterft als gevolg van de vervuiling, on-
dergaat dat lot door de overbevissing. 
De visindustrie weet drommels goed waar ze mee bezig 
is en wat voor consequenties dat zal hebben. Het mag 
echter niet baten. Men vist met zogenaamde ‘longlines’, 
vaak meer dan 100 kilometer lange lijnen die onder wa-
ter worden uitgezet en waarvan er permanent zo’n 22 
miljoen kilometer in onze oceanen zit. Dat is 550 keer 
rond de aarde! Behalve dat de hoeveelheid vangst die 
ze effectief voor verkoop gaan gebruiken allesbehalve 
verantwoord is, vangen die longlines ook andere dieren 
die minder tot geen commerciële waarde hebben. Denk 
dan aan zeeschildpadden, dolfijnen en zelfs zeevogels. 
Dat noemen ze bijvangst en betreft zo’n 45 miljard kilo 
zeedier...per jaar! Zij raken mee verstrikt in de haken en 
netten en worden simpelweg dood of ernstig gewond 
terug in de oceaan geworpen.  

45 miljard kilo dode dieren per jaar... 
voor niets?
Ja, ik ben me ervan bewust dat dit een heel negatief ver-
haal aan het worden is, maar het is echt zo. De visserij-
industrie is – net als de vee-industrie – echt één smerige 
beerput. Zo heb je de Nederlandse firma Parlevliet en van 
der Plas die echt nergens voor terugdeinzen en overal 
mee wegkomen. Boetes van een paar miljoen euro van-
wege illegale activiteiten lachen ze gewoon weg. Vaak 
proberen ze licenties in het buitenland te verkrijgen maar 
worden ze weggestuurd, waarna ze doodleuk onder een 

andere naam en een andere vlag terugkomen. Die in-
dustrie is zo machtig en er is zoveel geld mee gemoeid... 
onvoorstelbaar.

Hoe verklaar je dat zo’n wereldomvattend 
probleem niet bij het grote publiek bekend is?
Omdat de oceaan te mysterieus voor ons is. Ze is groot, 
onpeilbaar diep en we kunnen er als mens niet in over-
leven. De meeste mensen zullen nooit de wereld daar-
onder te zien krijgen, en als ze dat wel doen vinden ze 
‘m natuurlijk nog steeds gewoon mooi. Alleen heb ik het 
geluk – of is de pech? – gehad om te kunnen zien hoe 
diezelfde oceaan er dertig jaar geleden uitzag. Kort ge-
zegd; er heerst het idee dat zoiets immens niet klein te 
krijgen is, en dat is een grote denkfout.

waarin ligt de oplossing? zijn er bijvoorbeeld 
alternatieven voor de visserij?
Alternatieven genoeg, maar dat is helaas geen garantie 
om de industrie en politiek enthousiast te krijgen. Er wor-
den – ondanks alle relevante wetenschappelijke bewijzen – 
geen rigoureuze inspanningen gedaan om de waanzin een 
halt toe te roepen. Willen we een echte kentering teweeg 
brengen, dan moeten we ons huidige consumentengedrag 
volledig omgooien en de huidige 30 miljoen vissersboten 
onmiddellijk terugbrengen naar – hooguit – 8 miljoen. De 
perfecte oplossing voor alle problemen zou een transitie 
naar een volledig plantaardige voedingsstijl zijn. En dat 
niet eens alleen voor het behoud van de oceaan.

Hoe bedoel je?
Als plantaardig voedsel onze voornaamste voedings-
bron wordt heeft dat massa’s voordelen. Alle indus-
trieën leven tenslotte bij de gratie van de consument, 
dus als wij geen vis (of andere dierlijke producten) meer 
zouden consumeren komt er een eindelijk een einde 
aan deze wantoestanden. 
Het spreekt voor zich dat al die vervuiling in het zee-
water niet bijdraagt aan de voedingswaarde van vis en 
andere zeedieren. Vissen zitten tjokvol gifstoffen zoals 
methylkwik, dioxines en PCB’s, opgenomen via hun 
voeding en ademhaling via de kieuwen. Komt nog bij 
dat de vissen die wij (niet ik) consumeren veelal car-
nivoren zijn en dus hoog in de voedselketen staan. Die 
eten massa’s kleinere vissen die stuk voor stuk vol vergif 
zitten. Die hele schakel van verontreinigd voer komt ten-
slotte op jouw bord en in jouw maag terecht.
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en dat is geweten?  
Ja natuurlijk. Er worden uiteraard testen gedaan en er 
worden veiligheidsnormen voor opgesteld. Alleen wor-
den de effecten van al die gifstoffen nooit bij elkaar 
opgeteld. 80% van de vis bevat te veel gifstoffen maar 
men bepaalt domweg hoeveel aanvaardbaar is voor het 
menselijk lichaam. Zo mag de gemiddelde vis 4 pico-
gram dioxines per gram vers gewicht bevatten. Voor pa-
ling maken ze echter een uitzondering want anders zou 
die nooit meer verkocht kunnen worden. Die mag dus 
12 picogram dioxines per gram vers gewicht bevatten. 
Minstens even erg is dat mensen – en dan met name 
zwangere vrouwen – massaal geadviseerd worden om 
vette vis of visolie te gebruiken voor de inname van 
Omega-3. Het is zeker een essentieel vetzuur dat we 
via onze voeding naar binnen moeten krijgen, aange-
zien ons lichaam het zelf niet kan aanmaken. Het is 
echter een fabel dat we die zouden moeten onttrekken 
uit vis. Het is inmiddels zwart op wit bewezen dat de na-
delen van de gifstoffen groter zijn dan de voordelen van 
Omega-3, maar dat is natuurlijk niet iets wat de vis- en 
gezondheidsindustrie naar buiten zal brengen. Deels is 
die Omega-3 ook een regelrechte hype en zijn er ge-
noeg voedingsmiddelen die ons er in kunnen voorzien.  

“zeewier is de voedingsbron 
van de toekomst”

zoals?
Omega-3 vind je in ruime mate in bijvoorbeeld walnoten 
en postelein, maar het moet gezegd dat dit vooral bij 
mannen moeilijker af te breken is. De beste bron om 
Omega-3 – en veel andere essentiële voedingsstoffen 
– uit te halen, is datgene waar vissen de Omega zelf 
ook uithalen, namelijk uit bepaalde eencellige plankto-
nalgen. Je vroeg eerder al naar alternatieven voor de 
visindustrie? Wel, hier heb je de belangrijkste. Zeewier 
is dé voedingsbron van de toekomst.

vertel op. 
De voordelen van zeewier zijn immens. Zeewier en 
algen bevatten weinig vet en nemen daarom minder 
contaminanten op. Gifstoffen worden namelijk opge-
slagen in vet van levende organismes. Een goed bewijs 
daarvan is de ‘Zeewierderij’ in de Oosterschelde. Niet 
bepaald het meest zuivere water van Nederland maar 
desondanks bevatten de daar geteelde zeewieren bijna 

geen gifstoffen. Dat komt mede door het feit dat ze ra-
zendsnel groeien. Er is daarnaast een grote verschei-
denheid aan soorten en sommige daarvan groeien zelfs 
in zoet water. Zeewier groeit dus quasi overal, doet dat 
ongelooflijk snel, bevat haast perfecte eiwitten en ande-
re voedingsstoffen én het smaakt zelfs als vis. Sterker: 
vis smaakt eigenlijk gewoon naar zeewier (lacht).
Het allermooiste is dat we – om letterlijk de hele wereld 
van perfecte eiwitten en de voordelen ervan te voorzien 
– tweemaal de oppervlakte van Portugal nodig zouden 
hebben om het in zee te verbouwen. En ik kan je vertel-
len; neem een wereldkaart, knip twee stukjes ter groot-
te van Portugal eruit en leg ze ergens op de oceaan. 
Dat zijn slechts stipjes in die immense plas water. Dat is 
toch ongelooflijk?

“als Het milieu een bank was, 
was Het allang gered”

me dunkt. waarom komt dat idee (nog) niet 
van de grond?    
(Denkt na). Ik denk dat ik dat kan samenvatten met een 
uitspraak van de recent overleden Venezolaanse dictator 
Hugo Chavez: ‘als het milieu een bank was, was het al lang 
gered’. Ironisch dat dat uit de mond van een dictator komt, 
maar hij sloeg wat mij betreft de nagel op de kop. Zolang 
er grof geld wordt verdiend kan het de industrie – en dus 
ook de politiek – dus nauwelijks wat schelen. Een relatief 
eenvoudige oplossing zou zijn om vissers vanaf heden op 
te leiden voor het kweken van zeewier. Het is niet eens 
een echte investering als je beseft dat die machtige vis-
serijbedrijven ook nog eens – door jou en mij betaalde – 
subsidies krijgen. En dan hebben we het wereldwijd over 
ruim 22 miljard euro per jaar! Me dunkt dat die wel beter 
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kunnen besteed worden dan het rijker maken van een al 
rijk bedrijf en het vernietigen van de oceaan.

krijg je nooit bijval uit de politieke hoek? 
Soms wel. We hebben binnen Sea First vzw nu ook ie-
mand die in het Europees Parlement meer kan lobbyen 
en voorstellen op tafel kan leggen. Het gaat allemaal veel 
te traag, dat wel, maar ik moet zeggen dat de overheid in 
Nederland meer openstaat voor oplossingen dan België. 
De consumptie van vis is daar de laatste jaren ook duide-
lijk afgenomen, wat best bijzonder is voor een land waar 
de visserij al eeuwenlang een zeer belangrijke industrie 
is. In dat opzicht loopt België helaas nog fors achter.  
Mag er in Nederland nog maar een zeer beperkt aantal 
vissersboten met de boomkor vissen (vistuig waarmee 
de bodem omgeploegd wordt en waarbij meer dan 90% 
bijvangst is), dan gaat een aantal van deze schepen ge-
woon onder de Belgische vlag vissen. Met toestemming 
van minister van visserij Kris Peeters! Sea First vzw en 
andere organisaties hebben meermaals geprobeerd de 
communicatie met hem te starten, maar het is onbegon-
nen werk. Het dringt gewoon niet tot die man door.  

denk je met sea First vzw een verschil te kun-
nen maken? 
Zeker, het mag dan moeilijk zijn om de industrie en politiek 
te motiveren, de gewone burger is makkelijker te berei-
ken. Ik geef veel, héél veel lezingen en achteraf krijg ik altijd 
reacties die me hoopvol stemmen. Dat mensen geraakt 
zijn door het onderwerp en zich effectief een bewustere 
levensstijl gaan aanmeten. Het aantal toehoorders bij le-
zingen varieert van 30 – 100 man, en op universiteiten 
praat ik regelmatig voor enkele honderden studenten en 
leerkrachten. We bereiken dus jaarlijks duizenden men-

www.dos-bertie-winkel.com
www.seafirst.be

www.seafirstfoundation.nl

sen, waaronder ook veel jonge kinderen. Die kunnen hun 
ouders dan weer “opvoeden”, waarop die de leraar om 
meer uitleg vragen en ik het zelf nog eens opnieuw mag 
gaan uitleggen tijdens een speciale ouderavond (grin-
nikt). Daarnaast heb ik ook een behoorlijk aantal boeken 
geschreven (zie p.21, n.v.d.r.) en storten we ons op aller-
lei projecten om zeewier - en plantaardige voeding in het 
algemeen – te promoten (o.a. Non*Fish*A*Li*Cious, zie  
p. 26 n.v.d.r.)
Op die manier komen we telkens een stapje dichter bij 
ons doel; dat mensen zich bewust worden van het pro-
bleem, maar ook van de oplossing. En er daadwerkelijk 
wat aan gaan doen.

en hoe snel zou die omschakeling moeten 
gaan?
Erg snel. Wat de CO2 – en dus ook de klimaatopwarming 
– betreft wordt me wel eens voor de voeten geworpen 
dat de aarde ooit veel hogere concentraties CO2 te ver-
werken heeft gekregen. Dat is juist, alleen vergeten ze 
dat die opgebouwd werden over zo’n 1000 tot 10.000 
jaar. Nu gebeurt dat dus in een tijdsbestek van 50 tot 
100 jaar! Om er een jaartal op te plakken; onderzoeker 
Daniel Pauly, de bekendste visserijbioloog ter wereld, 
liet een studie uitvoeren door een team van marine- en 
visserijbiologen en ecologen. De conclusie was dat – als 
we niets veranderen – in 2048 de oceanen letterlijk 
leeg zullen zijn. De VN zei toen dat er nieuw onderzoek 
moest komen, maar dan uitgevoerd door economen. Ik 
zie aan je gezichtsuitdrukking dat je de bui ziet hangen, 
maar ook zij kwamen uit op 2050! Ondanks die conclu-
sie gebeurt er echter nog steeds niets.

tot slot: kan je nog genieten van een duik?  
(Denkt peinzend na) Eigenlijk niet nee. Het is jammer 
om te constateren maar het is moeilijk voor me gewor-
den. Eind 2012 was ik met Bertie in de Seychellen. Een 
fantastisch mooi stukje land maar onder de zeespiegel 
een totale ramp. Alles was er kapot, dood, leeg...ik ben 
er na vijf duiken mee gekapt. Ik hoop dus dat ik er ooit 
nog opnieuw van kan genieten.
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Yeah baby! paëlla! 
Een NON*FISH*A*LI*CIOUS kook-
boek met smaken uit de zee zonder 
vis kan natuurlijk niet compleet zijn 
zonder een recept voor Paëlla! Het 
leuke aan Paëlla is dat de bereiding 
ervan in Spanje van oudsher een so-
ciale zondagmiddaggebeurtenis is, veelal klaargemaakt door de 
mannelijke leden van de familie. Slowfood met mannen in de keu-
ken! Wat wil je als vrouw nog meer! Ik vind Paëlla nu al een ware 
afrodisiac! En dan doet dit recept voor Paëlla zonder vis daar nog 
een schepje bovenop doordat de groentes worden gebakken in 
Râs al Hânout, een pittig Marokkaans kruidenmengsel met ro-
zenblaadjes en chili pepertjes.
lisette kreischer

bereiding:

Verhit een scheut olijfolie in de wok. Bak hierin de 
tempeh met de paprikapoeder rondom goudbruin. 
Giet er een scheutje shoyu, de tomatenpuree en de 
sesamolie bij en laat de tempeh de shoyu, puree en 
olie voor een deel opnemen. Zet direct het vuur uit.

Verhit een scheut olijfolie in de wok. Voeg eerst de 
Râs al Hânout toe, zodat dit goed kan mengen met 
de olie. Fruit hier vervolgens de ui met de knoflook 
in. Voeg de wortel, zeebiet of venkel, paprika en 
bloemkool toe. Roerbak nog even goed door, voeg 
wat vocht toe en doe het deksel op de pan. Laat 
het vocht verdampen en de groenten gaar stomen.

Roer de tomaten, peper, kikker- en doperwten, kap-
pertjes en olijven door de groente en bak nog even 
goed door. 

Kook de rijst in een ruime hoeveelheid water vol-
gens gebruiksaanwijzing gaar en voeg het saf-
fraanpoeder, groente- en tempehmengsel toe. Roer 
het geheel goed door en breng op smaak met zee-
zout, peper en limoensap.

ingrediënten:

•	 olijfolie
•	 4 teentjes knoflook, gepeld en geperst
•	 1 grote ui, gesnipperd
•	 1 eetlepel Râs al Hânout
•	 1 kleine wortel, gewassen en in stukjes
•	 1 eetlepel kappertjes, zonder vocht
•	 1/2 kleine bloemkool, gewassen en in kleine roosjes
•	 1/4 zeebiet of zeevenkel, in blokjes en fijngesneden
•	 1 kleine of 1/2 rode paprika, ontdaan van zaadjes  

en steel en in kleine stukjes
•	 200 gram gekookte kikkererwten, zonder vocht
•	 100 gram verse of bevroren doperwten
•	 100 gram kalamata-olijven zonder pit, in stukjes
•	 4 ontvelde tomaten, in stukjes
•	 1 kleine rode peper, ontdaan van zaadjes en fijngehakt
•	 250 gram bruine basmati- of zilvervliesrijst
•	 mespunt saffraanpoeder
•	 1 pakje tempeh, in kleine blokjes
•	 1 eetlepel sesamolie
•	 shoyu
•	 1 eetlepel paprikapoeder
•	 2 eetlepels tomatenpuree
•	 sap van 1 limoen
•	 zeezout en gemalen peper

Voor vier personen

www.lisettekreischer.com - www.seafirst.be26
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geroosterde wintergroenten, 
citroencouscous en romige 
currydressing

ingrediënten:

voor de wintergroenten:
•	 3 grote winterwortels
•	 2 bieten
•	 1 of 2 pastinaken
•	 uien, andere groente naar wens
•	 2 el olijfolie
•	 komijnzaad

voor de citroencouscous:
•	 200 g couscous
•	 1 biologische citroen
•	 1 blik of pot kikkererwten
•	 1 el olijfolie

voor de romige currydressing:
•	 komijnzaad
•	 korianderzaad
•	 handvol korianderblaadjes (uit de vriezer)
•	 zout, peper
•	 knoflook
•	 handvol snijbiet of spinazie
•	 100 ml kokosroom

bereidingstijd: 60 minuten
Voor twee personen

bereiding:

Schil de bieten en snij ze in plakjes. Snij de wortels en 
pastinaken in lange repen, snij de uien in plakjes. Hus-
sel ze om met de olie en het komijnzaad en rooster ze 
in een hete oven (190 graden) in ongeveer 55 minu-
ten tot ze zacht zijn. Vanaf 45 minuten kun je regelma-
tig even in de oven kijken of de groenten niet te donker 
worden. Als de groenten te zwart worden dek je de 
ovenschaal af met een deksel of aluminiumfolie. 

Maak ondertussen de currysaus door komijnzaad, ko-
rianderzaad en knoflook te vijzelen. Doe ze over in een 
beker met de overige ingrediënten en maak een fijne 
saus met een staafmixer. Gebruik eventueel wat water 
als de saus te dik is. 

Maak de couscous klaar volgens de verpakking. Rasp 
de gele schil van de citroen tot je ongeveer een eet-
lepel hebt en meng dit door de couscous. Eventueel 
kun je naar smaak nog wat extra citroen toevoegen. 
Meng de olijfolie ook door de couscous. Spoel de kik-
kererwten af en meng ze door de couscous. 

Serveer de couscous op een bord met de geroosterde 
groente, en de currysaus als een dressing er overheen 
gesprenkeld. De dressing die je over houdt kun je ge-
bruiken om de groente in te dippen. 

Dit recept is van geerte de jong. Rijkdom voor haar 
is een moestuin vol met eten dat je zelf gekweekt hebt. 
Een berm vol met bramen, en weten hoe je daar jam of 
wijn van kunt maken. Geen dingen uit de winkel meer 
nodig hebben. Vertrouwen op jezelf. Anderen wat gun-
nen. Gezond eten op een manier die de wereld spaart. 
Die rijkdom is niet relatief, en die kun je ook niet verliezen.
http://koopweigering.blogspot.nl
recepten en DIY
www.groenegroninger.com 
Alles over duurzaamheid in Groningen
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Het onderste uit de kaas halen - let’s go nuts

Wij zijn de enige zoogdieren op aarde die moedermelk van een ander dier drinken. We staan niet vaak stil 
bij het concept, maar melk is een eigenaardige aanvulling op ons dieet. Naast de vanzelfsprekende gevol-
gen voor de dieren in de melkindustrie en de milieuoverwegingen, zijn sommige mensen ook – vaak zonder 
het echt te beseffen – allergisch aan melk. Maar gelukkig zijn daar al tal val oplossingen voor gevonden.

Iedereen heeft zich waarschijnlijk al gewaagd aan 
sojamelk en na een goed uitgekiemde marketingcam-
pagne van Alpro is ook amandelmelk een bekend ge-
geven in het gemiddelde gezin. In de zuivelafdeling kan 
je ook de yoghurtvariant vinden en zelfs koken kunnen 
we met plantaardige alternatieven. Het enige ontbre-
kende melkproduct in dit plantaardig verhaal is kaas. 

En net daar ligt blijkbaar de grootste uitdaging voor 
mensen die het dierlijke uit hun eetpatroon willen ban-
nen. Kaas is voor velen een zoute zonde en vaak ook 
de brug te ver naar veganisme. 

de vegan redding
In de veganistische keuken heb je twee stromingen: of-
wel ben je voor vervangproducten, ofwel heb je ze niet 
nodig. Het concept van vervangproducten lijkt sommi-
gen nogal vreemd. Waarom zou je een product willen 
imiteren? Om mensen over de drempel te helpen, tiens! 
Het is een manier om afscheid te nemen van een vorig 
leven en over te stappen naar een andere levenswijze. 
Het resultaat is er een van innovatie en creativiteit. Zo is 
de laatste nieuwe trend in New York notenkaas. Neen, 
geen kaas met noten, maar kaas gemaakt van noten. 

kaas van noten?!
Hoe kan je van iets dat afkomstig is van noten beweren 
dat het kaas is? Het verwerkingsproces is gelijkaardig. 
Het proces om kaas te maken van noten is zelfs eenvou-
diger dan gewone kaas. De noten moeten geweekt wor-
den en sommige ook gepeld. Ze worden in de blender 
gemixt met tal van andere ingrediënten om smaak en 
kleur toe te voegen. Daarna gaat alles in de kaasdoek 
en kan het fermenteren beginnen. In gewone kaas zit 
probiotica die goed zijn voor de darmen. Omdat noten 
deze eigenschap niet hebben, worden er probiotica toe-
gevoegd die het fermenteren bevorderen. 

lana bauwens is sinds 3 jaar strijder voor meer groen, sinds 10 jaar yogi, 
sinds 20 jaar vegetariër en vanaf het eerste moment dierenvriend. “27 
jaar op deze planeet en ik ben volledig verweven geraakt door deze the-
ma’s. Nu ik in New York woon, vormen ze de inspiratie voor LoveGreen 
City. Hier ga ik op zoek naar verhalen die mij en anderen kunnen motiveren 
om op een positieve en leuke manier te bouwen aan een groene toekomst.” 

nieuwe rubriek!“ontdekkingen  in new York”

nieuwste trend in new York. 
kaas gemaakt 
van noten!
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Het onderste uit de kaas halen - let’s go nuts

Hoewel je waarschijnlijk van alle noten kaas kan ma-
ken, zijn er bepaalde die er zich beter toe lenen. Zo zijn 
cashewnoten heel dankbaar. Ze zijn van nature romig 
en geven een dikkere melk die betere kaas maakt. 
Amandelen zijn ook heel populair, maar dat zal wellicht 
niemand verbazen. Als het zo door gaat, verwacht ik 
binnenkort pasta van amandelen. De meest bejubelde 
noot in de Verenigde Staten is zonder twijfel de pin-
danoot. Maar helaas pindakaas, daar hebben ze nog 
geen kaasvariant van op de markt gebracht. 
In tegenstelling tot gewone kaas, kan je vrij snel je ei-
gen notenkaas maken. Online vliegen de recepten je 
om de oren. Maar zoals met zoveel dingen, laat je het 
soms beter over aan de experts.
 
de opties
Elk product dat in zijn kinderschoenen staat, is na-
tuurlijk nog niet perfect. Bepaalde vleesimitaties zijn 
op vlak van structuur bijzonder gelijkend, maar missen 
smaak. Andere zijn dan weer overheerlijk, maar heb-
ben een vreemde textuur waaraan je moet wennen. 
Zo is het ook met de notenkazen. De meest populaire 
variant in het notenassortiment is de Gruyère-imitatie. 
Geraspte kaas moet smelten, zonder uit elkaar vallen. 
Een vrij grote uitdaging, maar het lukt al aardig. 

De Camembert en geitenkaas zijn alvast in de regel ge-
slaagd in het departement uitzicht. Mocht je een onwe-
tend familielid om de tuin willen leiden, zit je hier goed. De 
Camembert is natuurlijk niet smeuïg en lopend, wat niet 
wil zeggen dat de structuur slecht is. Gewoon anders. De 
geitenkaas daarentegen is zo goed als gelijkaardig. 
De harde kazen zijn gewoon vreemd. Misschien ont-
breekt het aan een korst. Zoals ze er nu uitzien, zal zelfs 
je slechtziende oma ze links laten liggen. Ook op vlak 
van textuur zijn de harde kazen niet om over naar huis te 
schrijven. Ze zijn te slap en ontbreken aan kracht. 
Waar wringt vooral het schoentje? In grote lijn is de 
smaak en de vettigheid een probleem. Bij alle kazen was 
er een gebrek aan smaak. Het ontbreekt aan pit, waar-
door alles flets smaakt. De kazen missen ook de smeu-
igheid en rijpheid van echte kaas. Een eigenschap die 
blijkbaar voorbehouden is voor dierlijke producten. Wat 
trouwens niet wil zeggen dat notenkaas geen vet bevat. 

Harde cijfers
Wie dacht te vermageren met no-
tenkaas, is eraan voor de moeite. 
Een portie echte Camembert 
(85) heeft minder calorieën 
dan zijn plantaardige variant 
(140). Voor de cholesterol 
zijn de plantaardige kazen 
dan weer wel een gezond 
alternatief. Ze bevatten ook 
minder zout en geen suiker. 
Hoewel noten bron zijn van kool-
hydraten en vitaminen, doen ze het 
slechter tegenover de dierlijke melk. Ergens ook logisch, 
aangezien die melk als doel heeft een jong dier groot 
te brengen. De moedermelk is niet bestemd voor een 
volwassen persoon. Notenkaas is niet mager, maar wel 
natuurlijker en gezonder wanneer je het met mate eet. 
Bij de keuze om over te schakelen op plantaardige kaas 
is dus niet zozeer het gezondheidsaspect de doorslagge-
vende factor, maar vooral de ethische vraag van belang. 

de nieuwe kaas
In feite komt het erop neer dat je niet op zoek mag gaan 
naar iets wat naar kaas smaakt. Tenzij je chemische 
componenten gaat gebruiken, zal kaas altijd kaas blijven, 
en notenkaas gewoon notenkaas. De kracht van noten-
kaas zit in de textuur en luchtigheid. Het is gezond en valt 
niet zwaar op de maag. De smaak is het grote minpunt, 
maar ook daar is er een opportuniteit. Doordat de basis 
van de kaas, de noten, op zich weinig smaak hebben, 
kan je tal van krachtige smaken toevoegen. De kaas 
wordt dan meer de drager van tal van andere smaken.

Het blijft fascinerend wat men kan maken uit plant-
aardige ingrediënten. Hoewel er nog ruimte is voor 
verbetering, is het belangrijk om deze revolutionaire 
producten te ondersteunen. De verwachtingen zijn dus 
hooggespannen om te zien hoe deze brouwsels zullen 
evolueren en of ze ooit een evenredig impact zullen 
hebben als sojamelk. Wie weet, als Piet Huysentruyt 
ambassadeur wordt, is het direct gebakken!

nieuwe rubriek!“ontdekkingen  in new York”

www.lovegreencity.be
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timemanagement
Voor we aan de slag gaan; realiseer je even dat de tijd 
al gemanaged is. Er zijn twaalf maanden, tweeënvijftig 
weken en driehonderdvijfenzestig dagen per jaar, zeven 
dagen per week, vierentwintig uren per dag, zestig mi-
nuten per uur,... enfin: je snapt het al. De tijd die je hebt is 
voor iedereen gelijk, daar valt weinig aan te veranderen. 
Wat je wel kan managen binnen dit vaststaande gege-
ven is wat je doet, wanneer je dat doet en hoe je dat 
doet. Kortom: zelfmanagement. 

Met dit artikel wil ik niet verkondigen dat elke minuut 
productief moet ingevuld zijn. Integendeel, er moet ab-
soluut ruimte zijn voor ontspanning en plezier. Dat is zelfs 
een vereiste om productief te zijn. Het doel van deze tips 
is net om je tijd beter in te delen om zo je levenskwaliteit 
op te krikken! Wat ik wel wil bereiken is dat er minder 
tijd als het ware „tussen de twee” is. Tijd waarin je niet 
productief bent, maar eigenlijk ook niet ontspant.  

stap 1: evalueer     
Noteer eens een week aan een stuk wat er met je tijd 
gebeurd. Waar verlies je tijd? 
Denken je vrienden dat je tegenwoordig op Facebook 
woont? Doe je jouw boodschappen op het moment 
dat blijkbaar iedereen hetzelfde idee had? Raak je on-
line snel afgeleid?    

stap 2: delegeer of elimineer je tijdrovers      
Zet bijvoorbeeld een limiet op je Facebook gebruik. 
Ook heeft bijna elke grootwarenhuis tegenwoordig 
een dienst die voor jou de boodschappen doet. Een 
meerkost? Ik durf wedden dat je die snel uitspaart 
als je niet zelf langs het rek van de zoete verleidingen 
hoeft te lopen. Met die kostbare tijd kan je doen wat je 
echt graag doet, waar je echt goed in bent en wat je 
gelukkig maakt. Of je kan manieren bedenken hoe je 
iemand anders gelukkig kan maken. 

Zelf heb ik bewust geen tv of kranten en probeer ik 
m’n social media gebruik zoveel mogelijk in te perken. 
Dit is in de eerste plaats een cadeau aan de mensen 
met wie ik in contact kom, omdat ik dan nog echt in 
hun berichten geïnteresseerd ben. Ten tweede weet 
ik precies wat mij persoonlijk voldoening geeft en dat 
is schrijven, trainen, studeren, actief met muziek bezig 
zijn en tijd doorbrengen met de mensen die me na aan 
het hart liggen. 
Wat geeft jouw voldoening? Welke activiteiten zou je 
vaker willen kunnen doen?        

stap 3: bepaal wat je echt wil - je echt nodig 
hebt - om gelukkig te zijn, en wat je niet  
(of minder van) wil in je weekschema      
Voor je jouw agenda of zelfs je to-do lijst vult, is het be-
langrijk dat je weet wat je echt wil en waar je wil uit-

jimmy coopman is personal trainer, nutritionist, roptropraxis en coach uit Waregem. Zijn 
totaalaanpak wordt op maat aangepast en je kan bij hem terecht voor het verbeteren van je 
gezondheid - vetverbranding en versteviging - sportprestaties - stressmanagement. Hij werkt 
met iedereen die belang hecht aan resultaat en bereid is om ervoor te gaan. In zijn vaste 
rubriek deelt Jimmy zijn knowhow en praktische tips met onze lezers. 

We zijn februari, de laatste nieuwsjaarsfeestjes zijn achter de rug en de bubbels zijn uit je systeem. Dit is het 
uitgelezen moment om te bekijken hoe je meer uit 2014 kan halen. Ben jij aan het goochelen met job, gezin, 
partner, hobbies, vrienden, sport, verbouwingen,... dan zal je de tips in dit artikel zeker en vast appreciëren!  
Al deze tips zijn trouwens ook terug te vinden in uitgebreide versie in m’n e-book: “Jouw topjaar”! 
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komen. Wat is voor jou het allerbelangrijkste dit jaar?  
De komende 5 jaar? In je leven?  
De vragenlijsten in mijn e-book “Jouw topjaar” zijn hier 
een uitstekende tool voor, waarbij ook dieper wordt inge-
gaan op elke stap uit dit artikel. 
Beperk je doelen echter tot maximum drie kerndoelen en 
voeg pas een nieuw doel aan dit lijstje toe als je er één 
kan afvinken. 
Bepaal ook wat je niet wil, tegenstaat en dus ongelukkig 
maakt. Zoek ook hier naar oplossingen.

stap 4: durf te verliezen         
Je kent het gezegde: kiezen is verliezen… Als je bereid 
bent veel te verliezen om dat ene te winnen, dan weet 
je dat je goed zit. Dit is iets waar ik mezelf regelma-
tig aan moet herinneren, maar je kan niet alles doen. 
Het is een kwestie van kiezen wat jou het gelukkigst 
maakt en de rest te laten vallen, of door anderen te 
laten doen. Zo wordt je trouwens ook een specialist in 
wat je doet… 

Durven te verliezen slaat op het loslaten van het per-
fectionistische beeld in je hoofd waarin alles precies 
gebeurt zoals jij dat wil. Focus op het eindresultaat,  
zeker als je begint te delegeren (zie volgende stap).  

stap 5: je takenlijst          
Bepaal welke taken nodig zijn – en met welke frequen-
tie – om je doelen te bereiken. Bepaal hoeveel tijd je 
hiervoor nodig hebt en zet deze eerst in je weeksche-
ma. Als je half zo optimistisch bent als ik in je tijdsinde-
ling, dan doe je dit cijfer beter maal 1,5. 
Noteer alle vaste taken (werk, huishouden,...) die die-
nen te gebeuren. Ga je lijstje af en markeer met een Z 
wat alleen jij kan doen, met een D wat je kan delegeren 
en aan wie, en een E wat je kan elimineren. Iemand 
inhuren om te poetsen met dienstencheques is betaal-
baar en kan je al gauw 4 uur opleveren. Ok, misschien 
zal je huis niet perfect gepoetst zijn zoals jij dat wil, 
maar is dat echt het allerbelangrijkste?  
Je kan ook tijd winnen door zoveel mogelijk gelijkaar-
dige taken te groeperen. Zelf hou ik één kookmoment 
om de zoveel dagen waarin ik ineens verschillende 
maaltijden bereid. Scheelt ook in afwas.

Voorzie in je weekschema ook afwerk- of opruimtijd 
voor nog lopende projecten.  

stap 6: mensen           
Bepaal welke mensen je wil zien en wanneer en neem 
ook dit op in je planning.   

stap 7: de macht der gewoonte           
Bepaal welke gewoonten je naar je doel kunnen bren-
gen en ontwikkel een ochtend- en avondroutine. Deze 
kleine acties helpen jou als een sneltrein naar je doel. 
Als je dit een tijdje volhoudt ga je er niet meer over 
nadenken en dat is net het plan!   

stap 8: Hou tijd vrij          
Het is verleidelijk om in een optimistische bui je sche-
ma propvol te zetten. Het leven komt elke dag echter 
met een onvoorziene verrassing. Calculeer ook deze 
tijd in en bespaar jezelf een hoop stress.   

stap 9: Herevalueer           
Zo, je hebt acht stappen doorlopen, jezelf al heel wat 
nieuwe gewoontes eigen gemaakt en veel tijd bespaart. 
Je weet nu ook duidelijk wat je wil en je gevoel van 
vreugde en voldoening is toegenomen. 
Helaas is er niet veel nodig om terug in oude gewoon-
tes te vervallen. Evalueer daarom week na week wat je 
gedaan hebt, welke doelen je kan afvinken, wat effici-
enter kon, enz. Bedenk hoe je dit de komende week zal 
aanpakken. 

stap 10: energie            
Om het maximale uit je tijd te halen is het van cru-
ciaal belang dat je jouw energiepijl goed onderhoudt. 
Een evenwichtig voedingspatroon, het aanpakken van 
voedingsdeficiënties (tekort aan bepaalde voedings-
stoffen), een constante bloedsuikerspiegel, voldoende 
slapen, bewegen, je hormonen in balans houden, … 
Kortom: je levensstijl aanpassen in functie van je ener-
giepeil. 
    

www.jimmycoopman.com
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Droge handen voelen ruw aan en zijn soms zelfs pijn-
lijk. Het is dan ook absoluut geen overbodige luxe om 
in de winter je handen extra te verzorgen.  
 
voorkom uitdroging 
Je kan je handen nog zo goed verzorgen, als je het 
probleem niet bij de oorzaak aanpakt, dan is het als 
dweilen met de kraan open. Zorg er dus voor dat je 
voldoende drinkt, want als jij voldoende vocht binnen 
krijgt, profiteert je huid hiervan mee. Draag warme 
handschoenen als je naar buiten gaat om kou op je 
handen te voorkomen. Draag huishoudhandschoenen 
tijdens het poetsen en de afwas om het uitdrogende 
effect van schoonmaakmiddelen en warm water te 
voorkomen. En verhoog de luchtvochtigheid van de 
ruimtes waar je in verblijft. Dit kan je bijvoorbeeld 
doen door een schaaltje water op de verwarming te 
plaatsten.  

Hydrateren 
Smeer je handen dagelijks in met een hydraterende 
handcrème, zoals de Granaatappel Regeneratie Hand-
crème van Weleda.  
Als je handen echt droog zijn kan je een paar keer per 
dag je handen insmeren, of zelfs iedere keer na het 
wassen van je handen. Stop dus vooral een tube hand-
crème in je tas als je snel last hebt van droge handen.   

 
marijke Hakkennes (28) is naar eigen zeggen een echt meisje-meisje. Gek op beauty en 
fashion, maar eveneens gefascineerd door de mogelijkheden die een natuurlijke lifestyle te 
bieden heeft. Haar passies en interesses verenigt ze al uitstekend op haar eigen website 
www.projectnaturalbeauty.nl en ook in Visita deelt ze graag haar ervaring en know-how in onze 
beautyrubriek. Marijke woont samen met haar vriend Hans en kat Ketjap in Noord-Brabant.

In de winter hebben onze handen het zwaar te verduren. Niet alleen hebben ze last van het koude weer, ook de 
verwarming doet onze handen geen goed. Door de warmte die de verwarming geeft daalt namelijk het vochtge-
halte in de lucht. En hoe droger de lucht. Hoe droger onze huid wordt. 

Handverzorging in de winter
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Handverzorging in de winter
extra verzorging 
Eens in de zoveel tijd is het fijn om je handen extra te 
verwennen. Zo is het goed om je handen af en toe te 
scrubben. Hiermee verwijder je dode huidcellen, zodat 
je handcrème extra goed zijn werk kan doen. 
Als je de handcrème echt de tijd wilt geven, dan kan je 
hem het best aanbrengen voor het slapengaan. Breng 
een dikke laag handcrème aan op je handen en trek 
vervolgens dunne katoenen handschoentjes aan. De 
handschoentjes zorgen voor extra warmte, waardoor 
de poriën van je handen open gaan staan en de crème 
goed in je huid kan trekken.   

vergeet je nagelriemen niet 
Goed verzorgde handen herken je aan gehydrateerde 
nagelriemen. Vergeet deze dus niet ook goed te ver-
zorgen. Masseer iedere dag een nagelriemcrème zoals 
Badger Cuticle Care in je nagelriemen. Je kan ook één 
keer per week je nagels en nagelriemen een oliebe-
handeling geven. Je kan hiervoor gebruik maken van 
een hydraterende olie zoals avocado olie, maar er zijn 
ook speciale oliën voor verkrijgbaar, zoals Soin des 
Ongles Tea Tree van Diar Argan. 
Snij je nagelriemen nooit af. Je nagelriemen dienen 
namelijk als bescherming voor je nagelbed. Je kan 
je nagelriemen wel voorzichtig terug duwen met een 
houten of rubberen bokkenpootje.  

nagellak 
Gelakte nagels zijn voor veel onder ons het ‘puntje op 
de i’ van verzorgde handen. En de winter is het ideale 
moment om lekker uit te pakken met donkere kleuren. 
Zelf gebruik ik graag nagellak die 3Free of 5Free is, 
zoals de nagellak van Priti NYC, Kure Bazaar en Zoya. 
Deze nagellakjes bevatten minder gifstoffen dan regu-
liere nagellak. 
Maar hoe leuk nagellak ook is, wees er in de winter 
wel spaarzaam mee, want het kan je 
nagels behoorlijk uitdrogen. Of 
beter gezegd: het verwijde-
ren van de nagellak kan 
je nagels en nagel-
riemen uitdrogen, 
want nagellakre-
mover is ontzet-
tend uitdrogend. 
Let er dus op dat je 
een milde nagellak 
remover gebruikt, 
zoals de nagellakre-
mover van Sante. 
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www.projectnaturalbeauty.nl

geef jezelf een manicure in 10 stappen 
1. Verwijder eventuele restjes nagellak en vijl je na-

gels. 
2. Maak een handbadje met lauwwarm water en 

jojoba-olie. Laat je handen hier ongeveer 10 mi-
nuten in weken. 

3. Scrub je handen goed. Je kan zelf een scrub ma-
ken door olijfolie en suiker met elkaar te mengen. 

4. Masseer een nagelriemolie in je nagelriemen en 
laat deze ongeveer 10 minuten intrekken. 

5. Duw je nagelriemen voorzichtig terug met een 
bokkenpootje. 

6. Was je handen goed en zorg ervoor dat je handen 
helemaal droog en vetvrij zijn. 

7. Breng een basecoat aan op je nagels als basis 
voor je nagellak. Een basecoat voorkomt verkleu-
ring en zorgt ervoor dat de nagellak extra lang 
blijft zitten. 

8.  Lak je nagels door 2 dunne laagjes nagellak in 
jouw favoriete kleur aan te brengen. Laat de laag-
jes goed drogen.

9.  Breng een topcoat aan over de nagellak. Een top-
coat zorgt voor een mooie glans. Bovendien zorgt 
hij ervoor dat je nagellak langer blijft zitten. 

10. Breng je favoriete handcrème op je handen aan 
en geef jezelf gelijk een lekkere handmassage.
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diY
plastic jewels are  
a poor girl’s  
best friends

 

Creatieve DIY specialiste kelly eeckhaut is zeer actief op haar eigen blog Ma vie en vert. 
Ze is verzot op creativiteit en handwerk, koken, vegan chocomousse, fietsen, schrijven en lezen 
in het zonnetje en deelt met plezier haar praktische ervaring met onze lezers.
www.gedachtesprongetjes.blogspot.be

Soms blader ik door reclameblaadjes of websites van conventionele merken. Op zoek naar inspiratie en mooie 
dingetjes. En jawel, soms vind ik net wat ik nodig had om mijn brein wakker te schudden. Een blader- of scroll- 
sessie, de herinnering aan een (in het upcyclingwereldje) bekende techniek en een paar minuten tijd, meer was 
er niet nodig voor mijn laatste nieuwe juwelen.

de techniek      
Voor deze juwelen ging ik aan de slag met samenge-
smolten plastic. Ik ben een fervent plastic-zakjes-weige-
raarster, dus het duurde een tijdje voor ik een geschikt 
zakje vond: een tweedehandsexemplaar met kapotte 
hengsels, klaar voor de vuilbak, maar met liefde gestre-
ken en dusdanig gered van een te snelle dood.

tip: doe dit buiten of met open 
ramen, want de vrijkomende 
dampen zijn niet bepaald 
gezond te noemen.

nodig
- plastic zakje, van de dunne, fragiele soort, met of 

zonder print
- strijkijzer + strijkplank
- bakpapier

zo doe je dat!
1. Vouw je plastic zakje zo dat er 8 lagen op elkaar 

liggen.
2. Leg onder en boven je samengevouwen plastic een 

laagje bakpapier.
3. Strijk op lage stand en smelt de zwakke, breekbare 

zakjes samen tot stevige plastic vellen. 
 
resultaat: nog altijd plastic, maar wel steviger en bij-
gevolg langer bruikbaar!

34

DIY - Kelly Eeckhaut

http://www.gedachtesprongetjes.blogspot.be


de resultaten      
En daarna: knippen en plakken en prutsen en af en toe 
misschien een beetje in het haar krabben. Ik maakte 
twee kettinkjes, maar gebruik gerust dezelfde techniek 
om een paar of zevenendertig oorbellen te knutselen.

nodig
- samengesmolten plastic zakjes
-  ketting
- ringetjes 
- schaar
- duimspijker
- (rondbek)tang
- fantasie

tip: recupereer onderdelen van oude of 
tweedehandsjuwelen en combineer ze 
met samengesmolten plastic zakjes. als 
de oorspronkelijke zakjes effen waren, 
kan je ze uiteraard pimpen met een stiftje 
of combineren met andere zogenaamde 
rommel (knoopjes! restjes garen! restjes stof! 
een verpakkingslintje! nog ander prul!).

zo doe je dat!
1. Knip je plastic lapje in vormen naar keuze. 
2. Maak gaatjes waar nodig met een duimspijker.
3. Bevestig ringetjes door de gaatjes. Gebruik een 

(rondbek)tang om het proces te vergemakkelijken.
4. Pruts alles aan elkaar tot het eruitziet als (onge-

veer) bedoeld.
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natuurlijk! suikervrij
start jouw 40 dagen zonder suiker

er bestaan geen kant-en-klaar diëten of eetmethodes die voor iederéén geschikt zijn
Ieder lichaam is immers uniek. Daarom is het optimaliseren van een gezonde levensstijl  
een persoonlijke ontdekkingsreis waarbij ik je stap voor stap zal leren wat goed voor je is.

de 10 voordelen van een suikervrij eetpatroon
1. Meer energie

2. Gewichtsverlies, indien nodig

3. Stabiele bloedsuikerspiegel, waardoor eetbuien weg blijven

4. Een betere weerstand

5. Gezonde haren, nagels en huid

6. Betere mondhygiëne

7. Minder drang naar zoet

8. Een gezonde darmwerking en stoelgang

9. Geen after-dinner-dips

10. Een alerter brein en een beter geheugen

cursus natuurlijk! suikervrij
De 40 dagen durende online cursus ‘Natuurlijk! Suikervrij’ is 
opgebouwd uit 10 delen waarin alle belangrijke thema’s 
aan bod komen. Zoals: de verslavende werking, welke 
voedingsmiddelen, de drang naar zoet, koolhydraten, 
je nieuwe eetpatroon, het verkomen van terugval,...

Kies voor een natuurlijke levensstijl door je voedingspatroon en levensstijl te veranderen. 
De enige manier waarmee je blijvend resultaat behaalt.

meer info?
http://urly.nl/suikervrij

http://urly.nl/suikervrij

