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puur  lekker  makkelijk  gezond

Power Salad Toppings

www.he-be.com

  Mediterranean Sun
  Spice it up
  Go Nuts

Super gezonde, pure & lekkere kant-en-klare 
toppings op basis van gekiemde zaden & heerlijke 
kruidenmengelingen. Maakt elk gerecht een 
geschenk voor je gezondheid!

  lichter
  krokanter
  voedzamer
  makkelijker verteerbaar

http://www.lies-ameeuw.com
http://www.he-be.com


inhoud

beauty:
maak je klaar 

voor 
rokjesdag

low carb
levensstijl

04. Voorwoord
04. Wedstrijd
04. Winnaar wedstrijd
04. Colofon
05.  Visita Venster
06.  Tuinieren: Symptoombestrijding is  

kortzichtig en tijdverspilling
08.  Duurzaam peuterparadijs
11.  Er op uit: groene vakantiegids
12.  Gezonde snacks van Lifefood

13.  special: biobaby 
14.  Herbruikbare luiers 
17.  The Great Cloth Diaper Change
17.  Kooptips biobaby
18.  Natuurlijke verzorgingsproducten 
 voor baby’s bij De Knappe Kikker
20.  Interview: Veerle Vrindts
22.  Interview: Shantala babymassage
25.  Beurs: Ouders natuurlijk
25.  Voordelen draagdoek 

26. Recept
27. Wedstrijd
28. Spelen met groen
30. Low carb levensstijl
32. Beauty: Ben jij al klaar voor rokjesdag?
34. DIY: Blije-billen-scrub

6

8

12

20

22

26 28

27

18

32

30 34
3

INHOUD



colofon
verantwoordelijk uitgever
Elke Aerts - Tsjuster Design   
Hoste 41 - 3290 Deurne-Diest  
info@visitamagazine.be  
+32 (0)479 80 21 14  
www.tsjuster-design.be

redactie Elke Aerts, Frank Anrijs,  
Lana Bauwens, Jimmy Coopman,  
Stijn De Kock, Kelly Eeckhaut,  
Marijke Hakkennes

cover Fotografie:  
www.tsjuster-design.be

visita membership
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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
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Visita Magazine is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties, fouten in teksten 
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gekopiëerd worden.  
Alle verdere informatie is te vinden op  

www.visitamagazine.be

voorwoord
Hoi!

Wanneer vrouwen zwanger of net 
bevallen zijn van een flinke zoon of 
dochter, gaan ze vaak bewuster naar 
de toekomst kijken. Logisch, want de 
kersverse oogappel moet natuurlijk 
verzekerd zijn van een aangenaam 
leven. Ook voor diens eigen kinderen 
en de daarop volgende generaties.

In Visita besteden we sowieso veel 
aandacht aan een schonere en be-
tere wereld, en de bewustwording 
op allerlei gebieden neemt gelukkig 
nog steeds gestaag toe. In deze uit-
gave zijn het in elk geval de kinderen 
(maar ook de mama’s en de papa’s) 
die de hoofdrol spelen. En dan blijkt 
dat we altijd nog kunnen bijleren.

Veel leesplezier!

p.s.: Ook papa’s 
zijn natuurlijk 
met de toe-
komst van hun 

kind begaan ;)

in volgende visita
juni 2014 - energie v.d. zon
Gebruik de energie van de zon om zowel je 
elektriciteit, als je eigen batterijen op te laden.  
Natuurlijk tuinieren, ecologisch bouwen,  
sport en gezondheid, ontdekkingen in  
Amerika, natuurlijke make-up, heerlijke  
recepten, en nog veel meer.

www.facebook.com/visitamagazine

wedstrijdwinnaar
e-cursus natuurlijk! suikervrij

anne devos uit Brugge Sint-
Kruis, zal zich binnenkort super 
gaan voelen, met meer energie 
dan ooit na het volgen van de 
40-daagse cursus Natuurlijk! 
Suikervrij.
Zij is namelijk de winnaar!

Wil je zelf ook aan de slag met 
deze cursus?
http://urly.nl/suikervrij

visita community
babbel mee, stel vragen,  
help anderen, ga in discussie  
in de Facebookgroep  
ecologisch leven.

lid worden?

www.facebook.com/groups/
ecologischleven
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events

go green
za 5 en zo 6 april – Leiden – groene 
beurs voor natuurlijke, duurzame en  
(h)eerlijke producten.
Voor huis en tuin, fairtrade cadeau-ar-
tikelen, heerlijke delicatessen, alterna-
tief vervoer, groene mode, sieraden, 
(biologisch) eten, proeverijen, gezonde 
kruiden, natuurlijke lichaamsverzorging 
en meer...Laat je verrassen... 
www.gogreenbeurs.nl

gaaf groen lentebeurs
zo 25 mei  – 11-18u – Renbaan 
Duindigt - Wassenaar – Een beurs met 

biologisch tuinieren, vergeten groenten, 
kruiden, fruit & bloemen, oerkruiden, 
permacultuur, alternatieve energie, 
kleurrijke kleding, natuurlijke cadeautjes, 
puur natuur, duurzaam doe het zelf, 
groene kunst, proeverijen, fantastische 
boeken, zelfvoorzienend leven, boeiende 
bedrijven, lokaal voedsel, leuke beestjes, 
elfjes en kabouters, enthousiaste 
mensen & nog veel meer eigentijdse 
inspiratie. 
www.gaafgroen.nl

ouders natuurlijk
za 14 juni – 10-20u – Golden Tulip 
Arnhem-Doorwerth – Een beurs voor 
(aanstaande) gezinnen die interesse 
hebben in of affiniteit hebben met 
natuurlijk en bewust leven. Met als 

trefwoorden: natuurlijk, samen, biolo-
gisch en duurzaam. Er zijn workshops, 
lezingen en activiteiten voor kinderen. 
www.oudersnatuurlijk.nl

meer info: zie p25

opleidingen

indische hoofdmassage
vr 23 - zo 25 mei – telkens van 10 tot 
17 uur – School van Ayurveda - Gent 
– Deze hoofdmassage geeft een sterk 
ontstressend effect op het hele lichaam. 
Ontspanning van de spieren, vermin-
dering van mentale vermoeidheid, 
helderder denken, gevoeliger worden 
voor hogere niveau’s van alertheid en 
concentratie, bevorderd en verdiept ook 
de slaap. Na deze workshop krijg je een 
certificaat.
www.lies-ameeuw.com 

visita venster
voor je ecologische uitstappen, cursussen en andere activiteiten
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symptoombestrijding is  
kortzichtig en tijdverspillend
Ik heb lang gesukkeld met mijn rug. Zeker de laatste 
jaren had ik regelmatig rugklachten, met als climax 2 
winters geleden toen ik echt niet meer kon bukken of 
draaien zonder het uit te schreeuwen. Na enkele tests 
en het nemen van foto’s bleek dat ik een dubbele her-
nia had. Mijn arts sprak onmiddellijk over opereren en 
schreef mij pijnstillers voor.

Omdat ik een operatie toch maar als allerlaatste op-
lossing zag, besloot ik een bezoek te brengen aan een 

osteopaat.

Ongeveer 2 jaar later heb ik nog wel eens last, maar dan 
slechts na een lange dag tuinarbeid of na stressvolle 
momenten. Door m’n bezoekjes aan de osteopaat (die 
een scheefzittende nek, jaren van vastzittende wervels 
en ‘scheef lopen’ heeft aangepakt), en door de oorzaken 
van te veel stress in mijn leven weg te nemen is mijn 
rugprobleem nu zo goed als opgelost.

net zo in de moestuin
Onze hedendaagse manier van probleemoplossing is 
direct reageren op symptomen, net zoals bij de klas-
sieke geneeskunde.
Luizen op de planten betekent: onmiddellijk verdel-
gingsmiddel spuiten! Een mol hoeft z’n snuit maar te 

laten zien en prompt worden de mollenklemmen, 
trilstaven, geurende bloembollen en andere huis-

en tuinmiddeltjes bovengehaald. Als de vogels 
‘onze’ bessen opeten, dekken we de planten 

af met netten, enzovoort, enzovoort.

Helpt het? Misschien. Maar het zorgt er 
niet voor dat de achterliggende oor-
zaak wordt gevonden, en evenmin het 
uiteindelijke probleem wordt opgelost. 
Zo blijf je bestrijden, vallen zetten, net-
ten hangen en – vooral – vloeken dat 
tuinieren toch zo verdomd moeilijk is.

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 ecologisch tuinplezier!
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zoek de échte oorzaak
Een goed voorbeeld hiervan zijn de vogels. Deze dieren 
nemen geen bessen omdat ze honger hebben of omdat 
de besjes er zo lekker uitzien, ze doen dit voornamelijk 
omdat ze dorst hebben. Voorzie ze dus van voldoende 
drinkmogelijkheden als poeltjes, borrelstenen, enz. 
Probleem opgelost!

Kijk eens aan: nooit meer netten hangen :)

Mollen in de tuin zijn evenmin negatief. Ze eten veel 
schadelijke insecten zoals larven die anders aan de 
wortels van je gras vreten. Bovendien zorgen ze ervoor 
dat de grond luchtig blijft. Uiteindelijk kunnen die enkele 
molshopen in de tuin niet veel kwaad, en de voordelen 
van een mol in de tuin zijn véél groter dan dit ene nadeel.

Heel veel mensen hebben last van emelten (larven van 
een langpootmug) en moeten deze bestrijden als ze hun 
gazon willen redden. Weet dan dat een mol er gigan-
tisch veel op eet in zijn leven!

plaaginsecten zijn opruimers
Onlangs las ik het uitstekende boek ‘Tuinieren zonder 
gif‘ van Alwin Seifert. Hij stelt daarin dat er een re-
den is dat planten door luizen worden aangevallen. De 
planten zijn om één of andere reden verzwakt of ziek 
en de insecten zorgen ervoor dat ze verwijderd wor-
den. Enkel de gezonde planten overleven en kunnen 
zich voortplanten. 

Wanneer je ervoor zorgt dat je bodem perfect op orde 
is, en alle noodzakelijke mineralen aanwezig zijn, ben 
je alvast goed begonnen. Wanneer het bodemleven 
dan ook nog de ideale omstandigheden krijgt om zich 
te ontwikkelen, dan nemen je planten helemaal een 
perfecte start. Ze gaan gezond groeien en de kans op 
aantasting door insecten is daardoor heel klein.

Opgejaagde planten – die vooral uit water bestaan en 
weinig mineralen vinden in de bodem – hebben geen 
goed werkend verdedigingsmechanisme, zwakkere 
celwanden, en zijn daardoor een gemakkelijk slachtof-
fer voor de opruimdienst van de natuur.

mogelijk een lange zoektocht
Zo is er voor elk probleem in de moestuin wel een ach-
terliggende oorzaak te vinden. Soms liggen ze echt voor 
de hand, maar evengoed bestaat de kans dat je goed 
zal moeten observeren voor je de oorzaak vindt. En zelfs 
wanneer je die gevonden hebt, is de oplossing mogelijk 
een langdurig proces dat jaren in beslag kan nemen of je 
zelfs noopt je tuin te herbekijken.

Los daarvan: het is natuurlijk nog altijd beter dan jaar 
in jaar uit mollen verjagen, bestrijdingsmiddelen spui-
ten en netten hangen. Nietwaar?

www.natuurlijkemoestuin.be
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duurzaam peuterparadijs

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 jeugd heeft de toekomst”, zo dacht het bestuur van Sint-Jans-
Molenbeek. Het plan om hun gemeente te verfraaien met een eco-
vriendelijke kinderopvang voor de allerkleinsten werd in 2007 opge-
start, en de bouw nadert begin april 2014 haar voltooiing. Visita ging 
vanzelfsprekend op bezoek bij het kleuterwalhalla in spé, en consta-
teerde dat de lange aanloop absoluut de moeite waard was.

nieuw tegenover oud
De fonkelnieuwe constructie staat op hetzelfde terrein, 
recht tegenover het oude schoolgebouw. De peuters 
vanaf 18 maanden, die de kinderopvang zullen bevol-
ken, hoeven bij het aanbreken van hun lagere school-
tijd dus bepaald geen lange afstanden te overbruggen. 
Hoe ze het oude schoolgebouw zullen ervaren na het 
eco-paradijsje is nog maar de vraag, want zowel het 
exterieur als het interieur van het nieuwe gebouw is 
ronduit prachtig. Een rondleiding en toelichting krijgen 

we van Marieke Landron van het verantwoordelijke 
architectenbureau A2M, en Christine Palffy, architecte 
van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek.

Functioneel groendak
Architectenbureau A2M richt zich louter op passieve 
en/of betere projecten, en doet dat schijnbaar goed. 
Wat meteen in het oog springt is het grasdak, dat be-
halve mooi ook multifunctioneel blijkt te zijn.

Christine Palffy Marieke Landron
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Marieke Landron: ‘Het groendak van EPDM is verdeeld in een 
intensief en een extensief gedeelte. 
Het eerste is een grasveld waarop de kinderen kunnen spelen, 
en het andere deel wordt bedekt met sedum. Het speelge-
deelte is er voor zowel de kinderen van de opvang als die van 
de school.’

Christine Palffy: ‘We hadden te maken met een compromis; 
ofwel veel speelruimte, ofwel een groter gebouw. Door een 
deel van het dak als speelveld te gebruiken was dat probleem 
van de baan. Het speelveld is begrensd met een afsluiting zo-
dat er geen ongelukjes kunnen gebeuren. De helling is voor-
zien van een schuifaf en trap en wordt binnenkort nog uitge-
breid met een klimtouw.’ 

Het met sedum bedekte dakgedeelte is ook voorzien van dim-
bare lichtkoepels voor een natuurlijke lichtinval, 15 fotovolta-
ische zonnepanelen en 4 zonnecollectoren die voor warm wa-
ter zorgen. Daarnaast bevat het dak een opvangsysteem voor 
regenwater, dat gebruikt kan worden in de wasplaats, de toilet-
ten en voor de schoonmaak van het gebouw. Het badwater en 
dergelijke is wel gewoon leidingwater, vooral om te voorkomen 
dat de kinderen van het regenwater zouden drinken. 

duurzame materialen
Voor het hele gebouw koos men de meest duurzame materi-
alen uit. FSC-gecertificeerd hout bijvoorbeeld, maar ook lino-
leum voor de – tevens geïsoleerde – vloeren, beton en blauwe 
steen.

Marieke Landron: ‘We hebben overal PIR isolatie gebruikt, een 
thermisch zeer stabiel hardschuim. De isolatie bevindt zich bij 
de muren aan de buitenkant en is afgewerkt met FSC-hout. Er 
is ook domotica voor o.a. de verluchting. We hebben gewerkt 
met een soort ‘dicht raam’, dat je op een kier kan zetten. Aan 
de buitenkant hebben we die ‘ramen’ wel opgeleukt door een 
motief in de houten panelen aan te brengen, omdat het anders 
gewoon een zwart vlak was geweest (lacht).’  

1. Zonnecollectoren, PV zonnepanelen en lichtkoepels op het dak.
2. Kijk vanop het groendak.
3. Opstap naar het groendak.
4. Het intensief groendak is van grasmatten voorzien.

WONEN
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Voor de lichtinval maken we dus gebruik van de dim-
bare lichtkoepels, en zijn er – behalve in de inkomhal – 
geen grote ramen. Dit omdat de kinderen natuurlijk af 
en toe moeten slapen, en dan zijn die koepels erg prak-
tisch. Met de inval van zonlicht valt het sowieso mee. 
We zitten laag en er staan nog gebouwen rondom.’ 

Christine Palffy: ‘Om de luchtdichtheid rond de ramen 
te meten hebben we de blowerdoortest toegepast, 
met een uitstekend resultaat van 0,35 volume per uur.’

verschillende delen
Het gebouw is onderverdeeld in een aantal comparti-
menten. Er is één grote (speel)ruimte die men eenvou-
dig kan scheiden in twee identieke – want gespiegelde 
– ruimten. Ze zijn voorzien van schuifafjes, wastafels 
en toiletten en bieden bieden plaats aan 15 kinderen 
per sectie. Weliswaar is er ook rekening gehouden met 
extra plaats, want natuurlijk zullen er ook kinderen zijn 
die enkel ‘s ochtends of ‘s avonds komen. Daarnaast 
is er een slaapruimte, speelruimte en een ruimte met 
zwembadje. De wastafels hebben bovendien nog een 
praktische én leuke eigenschap.

Marieke Landron: ‘Omdat het voor het personeel best 
zwaar kan zijn om de peuters voor elke verschoning op 
te heffen, zijn de wastafels voorzien van een uitschuif-
baar opstapje. Zo kunnen de kindjes er zelf op lopen.’

Het gebouw onder het dak met het speelveld herbergt 
verder lokalen voor het personeel (o.a. administratie), 
een eetplaats en een keuken. In die laatste wordt niet 
gekookt maar men kan er wel maaltijden en melkfles-
jes verwarmen. Tot slot zijn er nog diverse opbergruim-
tes voor technisch materiaal, medicijnen en ehbo, en 
afzonderlijke ruimtes voor het afval. Plus een wasruim-
te, vestiaire en toiletten voor personeel. Kortom: zeer 
compleet en praktisch georganiseerd.

De toekomstige jeugdige – en hoogstwaarschijnlijk dol-
gelukkige – bezoekertjes zullen vanaf april hun eerste 
stapjes in het nieuwe gebouw kunnen zetten. En wij? 
Wij verlangen terug naar onze jonge jaren.

architect: www.a2m.be

 
Nieuwe kinderopvang en oude school liggen tegenover elkaar. - De ‘bolletjes’ in het plafond zijn niet alleen mooi, ze zorgen ook voor een 
goede akoestiek. De lichtkoepel is dimbaar - De verschoningstafel met opstapje. - Zwembadje - Sectie met toiletten voor de kinderen, 
verschoningstafel en schuifaf.
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uitgebreid en ongerept
Met een ruime keuze uit 240 logeer- en kampeeradres-
sen over de hele Benelux, is het haast onmogelijk om 
geen bestemming naar je persoonlijke keuze te vinden. 
Natuur, rust en ruimte staan in deze gids centraal en dat is 
waar je volop van kan genieten bij elke locatie uit dit boek. 
Bovendien is er voor elk type levensgenieter wat wils. 
Je kan bijvoorbeeld gaan voor een campingplek bij een 
bioboer, tot een staanplaats op een camping met meer 
bedrijvigheid, inclusief de mogelijkheid tot het huren van 
een bungalow, compleet ingerichte tent of yurt. Of breng 
je je welverdiende rust liever door in een landhuis of B&B, 
al dan niet voorzien van een bioculinaire keuken? Alleen, 
met je gezin of in groepsverband? Het kan allemaal.

meer dan groen alleen
Groene Vakantiegids biedt daarnaast veel meer dan al-
leen maar vakantiesuggesties. Er wordt ook rekening 
gehouden met het hele ‘duurzaamheidspakket’ van de 
240 vermelde adressen. Dat betekent dat alle in deze 
gids beschreven accommodaties voldoen aan de kwali-
teitseisen van ECEAT op het gebied van duurzaamheid, 
ligging, sfeer en comfort. Dus niet zomaar elke camping, 
of B&B, maar louter diegenen die hun onderneming op 
een milieuvriendelijke wijze beheren.

Niet zelden betekent dit dat jouw vakantie of uitstap zal 
plaatsvinden op accommodaties in – of in de directe na-
bijheid van – nationale of regionale natuurparken en be-
schermde cultuurlandschappen, die vaak onderdeel zijn 
van belangrijk cultuurhistorisch erfgoed. 

Kortom: vakantiebestemmingen van een authentieke en 
duurzame schoonheid, verscholen in het prachtige plat-
teland dat de Benelux rijk is.

bijzonder bezienswaardig
Bovendien worden vele bezienswaardigheden en activi-
teiten, in en rondom de door jou gekozen bestemming, 
uitgebreid in de gids omschreven. Dat varieert van oude 
architectuur, bijzondere boerderijdierrassen en natuur-
excursies, tot workshops in allerlei gedaanten. Je komt 
wellicht oren en ogen tekort!

Groene Vakantiegids omvat 412 pagina’s en is ver-
krijgbaar aan de boekhandelsprijs van € 15,95. Je kan 
alle aangesloten accommodaties ook terugvinden op 
de website groenvakantiegids.nl, met in het complete 
bestand ook meer dan 1400 locaties in 26 Europese 
landen.

groene vakantiegids

Duurzame vakanties en uitstapjes te midden van 
de ongerepte natuur, we gokken dat de gemid-
delde Visita-lezer daar wel oren naar heeft. We 
hebben dan ook goed nieuws! Het Europees Cen-
trum voor Eco- en Agro-toerisme (ECEAT), publi-
ceert, in samenwerking met ANWB, namelijk een 
fonkelnieuwe editie van de ‘Groene Vakantiegids’. 
Wie de groenste plekjes in Nederland, België en 
Luxemburg wil ontdekken, vangt zich met dit zeer 
complete overzicht geen buil.

www.groenevakantiegids.nl
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www.groenevakantiegids.nl

Lifefood begon 8 jaar geleden met Tereza Havrlandová, een 
meisje van 23 uit Tsjechië dat kampte met overgewicht en veel 
lichamelijke klachten. Op reis in de VS kwam ze in aanraking met 
een raw vegan lifestyle, en haar klachten verdwenen als sneeuw 
voor de zon. Terug in Tsjechië had ze weinig keus in voeding. Ze 
besloot zelf haar eigen hartige en zoete raw vegan snacks te ma-
ken en verkopen. Inmiddels is Lifefood te koop in 18 landen, en 
sinds kort ook in België en Nederland. 

gespot: gezonde 
snacks van lifefood

www.lifefood.nl
www.lifefood24.nl

bouwd worden. Het belangrijkste voor ons is de kwaliteit. 
De smaak moet perfect zijn. Ook moet het 100% biolo-
gisch verbouwd én gecertificeerd zijn. En alle verwerking 
gebeurt beneden de 45 °C. Daarboven gaan veel belang-
rijke enzymen en eiwitten uit het voedsel kapot.”

producten 
Lifefood voorziet gelukkig in alle gemakken van de drukke 
moderne mens. Energierepen met en zonder superfoods, 
lijnzaadcrackers en rauw notenbrood in allerlei smaken, 
gedroogde groentechips, rauwe chocolade in aparte en 
klassieke smaken, zoete koekjes, gekruide rauwe noten, 
rawfood basics, gedroogde vruchten en noten, gedroog-
de olijven, superfoods, bonbons en zeewier.

waar te koop 
Lifefood is al te vinden in een groot aantal natuurvoe-
dingswinkels in België (te bestellen via MARMA bvba) en 
Nederland (via De Nieuwe Band). Ook is alles direct te 
koop in de Lifefood webshop: www. lifefood24.nl. En Vi-
sita leden bestellen met 5% korting! Voor leuke weetjes 
over rawfood, inspirerende blogs en de lekkerste rawfood 
recepten kun je ook terecht bij Lifefood: www.lifefood.nl 
of Lifefood.nl op Facebook. 

100% puur natuur
Lifefood is geboren uit puur idealisme om écht pure, eer-
lijke, lekkere en gezonde voeding op de markt te brengen, 
zonder rotzooi, en zonder gesjoemel. “We gebruiken alleen 
biologische groenten, noten, zaden, vruchten en specerij-
en. Niets meer en niets minder. Geen toevoegingen. Daar-
door is alles ook natuurlijk glutenvrij, suikervrij, lactosevrij 
en sojavrij, geschikt voor allerlei diëten, mensen met aller-
gieën en diabetici. Alles is écht 100% rauw en biologisch. 
We selecteren alle ingrediënten zelf en gaan zelf naar 
de plantages om te kijken hoe al onze ingrediënten ver-

Tereza Havrlandová van Lifefood 
op de olijvenplantage in Peru.
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met de billen bloot
Ofwel: herbruikbare luiers versus wegwerpluiers en alles wat er verder ook maar enigszins 
mee te maken heeft. Inclusief een wereldwijde recordpoging ‘zoveel mogelijk herbruikbare 
luiers vervangen’. Een artikel ‘full of shit’? Nee hoor, gewoon een leuke boodschap.

baby’s blije kooptips
Ook hier zijn ze weer: handige, praktische en eco-vriendelijke spulletjes voor baby en peu-
ter. Morsen, speeltjes, mutsjes en doekjes op kindermaat.

viva la mama shantala!
Het bovenstaande mag dan een vreemde titel zijn, in de twee interviews op deze pagina’s 
zal één en ander volstrekt duidelijk worden. Een babyspecial kan en mag natuurlijk niet 
voorbijgaan aan de mama’s van die lieve spruitjes, en evenmin aan het behouden van een 
hechte band tussen die twee. Veerle Vrindts en Shanti Van Genechten kunnen er uren over 
praten.
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bronnen, isoleren onze woningen beter en willen daar 
op termijn dus ook financieel voordeel uit halen. Waar-
om zouden we dan niet hetzelfde doen met luiers? 

Zeker, de aankoop van een startpakket herbruikbare 
luiers kost je al snel een paar honderden euro’s en ook 
je wasmachine zal een paar tandjes moeten bijzetten. 
Desondanks vallen ze op termijn een stuk goedkoper uit 
dan de wegwerpvariant, zeker als je bedenkt dat weg-
werpluiers je gemiddeld een extra vuilniszak per week 
kosten en er veel verpakkingsafval mee gemoeid is.

Die extra wasbeurten wegen daarnaast ook niet op 
tegen de eerder vermelde hoeveelheid afval. Wel moet 
gezegd worden dat het kostenplaatje mede afhankelijk 
kan zijn van het type (zuinige?) wasmachine die je hebt, 

In de populariteitspolls zal ik er wellicht niet hoog mee scoren, maar iemand moet het zeggen; baby’s zijn behoor-
lijke vervuilers! Zeker wat betreft de gigantische hoeveelheden wegwerpluiers die jaarlijks worden weggegooid. 
Gelukkig groeit het besef dat het ook anders kan en wint de katoenen herbruikbare luier – getuige wereldwijde 
acties als The Great Cloth Diaper Change (waarover verderop in dit magazine meer) – flink aan populariteit.
Toch zijn we er nog niet helemaal.

met de billen bloot 

Wat de meeste jonge mama’s en papa’s tegenhoudt 
om de wegwerpluier te vervangen door diens duur-
zamere broertje of zusje is het gedoe. Natuurlijk, 
wegwerpluiers zijn handig. Na de boodschap van je 
oogappel doe je ‘m uit, vouw je ‘m dicht en gooi je de 
luier – inclusief vaak onwelriekende substanties – sim-
pelweg bij het afval. Easy does it! De term ‘luierdoeken’ 
daarentegen levert nog steeds visioenen op van sta-
pels was, strijk, poepspoelen en ongewenste lekkages. 
Allemaal niet bevorderlijk voor het enthousiasme van 
de ouders...maar is dat ook terecht?

milieu- en kostenplaatje
De samenleving is inmiddels een stuk milieubewuster 
én financieel zuiniger geworden. We investeren bijvoor-
beeld in zonnepanelen of andere duurzame energie-
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en of je veel, weinig of helemaal nooit gebruikt maakt 
van een droger. Die laatste vreet namelijk behoorlijk wat 
energie. Nog een interessant weetje: een fors aantal ge-
meenten kennen kersverse ouders subsidies toe als ze 
kiezen voor herbruikbare luiers!

een ‘gepamperde’ rekening
Valt het aankoopbedrag je alsnog tegen? Open dan een 
‘herbruikbare luierrekening’. Immers, wie een baby op 
de wereld zet, wordt doorgaans met cadeautjes overla-
den. Zet het rekeningnummer en de term ‘herbruikbare 
luierrekening’ op je geboortekaartjes, en laat je vrien-
den en familie bewust bijdragen aan jouw persoonlijke 
duurzame keuze.

gemoderniseerde luiers
Net als de ‘inzittenden’ maakte de luierdoek door de 
jaren heen ook een forse evolutie door. De moderne 
herbruikbare luier doet in geen enkel opzicht meer 
onder voor de reguliere wat betreft gebruiksgemak, 
comfort en hygiëne. Uitspoelen is niet langer nodig, 
hij absorbeert veel beter, en zelfs de meest onhandig 
aangelegde ouder zal geen enkele moeite hebben om 
baby’s billetjes in een oogwenk opnieuw te verpakken. 
Geen gegoochel meer met veiligheidsspelden, maar 
drukknoppen of een handige klittebandsluiting. Prak-
tisch en doeltreffend. Je kan vervolgens kiezen uit al-
lerlei verschillende soorten. Zo zijn er voorgevormde en 
niet-voorgevormde luiers, die op hun beurt weer kunnen 
onderverdeeld worden in strikluiers, vouwluiers, nacht-
luiers, meegroeiluiers, all-in-one, enz. Het komt er vooral 
op aan je te informeren bij de speciaalzaak en samen 
tot de voor jouw baby meest geschikte keuze te komen. 
Er zijn zoveel noemenswaardige eigenschappen per 
soort luier, dat we er makkelijk een magazine zouden 
mee kunnen vullen. Een tijdschrift dat we dan wellicht 
‘Poop’ zullen dopen ;)

praktische onderdelen
Bij een herbruikbare luier kan je bijvoorbeeld gebruik 
maken van een inlegvliesje. Dit zijn ‘papiertjes’ die wel 
vocht doorlaten, maar niet de ontlasting.
Wie een poepluier dient te verschonen kan het inleg-
vliesje met de ontlasting meteen in het toilet deponeren 
en bij een plasluier kan je het hergebruiken door het 

simpelweg mee te wassen. Sommige merken verkopen 
daarbij biologisch afbreekbare inlegvliesjes, wat van-
zelfsprekend nog een stuk interessanter is. Opgelet; niet 
elke gemeente waardeert het om inlegvliesjes tussen 
het groentenafval terug te vinden! Ook makkelijk is de 
luierzak, waarin je – zowel onderweg als thuis – de ge-
bruikte luiers kan stockeren. Deze zak kan je vervolgens 
in de wasmachine uitduwen zonder daarbij je handen 
vuil te maken. Je wast de zak simpelweg samen met 
de luiers, maar evengoed in combinatie met je hand-
doeken, theedoeken en ondergoed in één was. In dat 
geval weliswaar op een temperatuur van 60 graden! Je 
kan hiervoor gebruik maken van je gebruikelijke (ecolo-
gisch) waspoeder danwel een specifiek luierwaspoeder. 

extra uurtjes
Omdat je ze nu eenmaal moet uitwassen mag je reke-
nen op een paar extra uurtjes werk per week. Dat klinkt 
je wellicht niet als muziek in de oren, maar bedenk dat je 
huishouden na de geboorte van je kind sowieso aan de 
nodige veranderingen onderhevig zal zijn. Kortom: aan 
die paar wasbeurten extra raak je snel gewend. 
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Ook de wasbare zwemluiers zijn er in diverse kleuren 
en motiefjes.
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beter voor de baby
We zouden nog uren kunnen doorgaan over de prak-
tische, financiële en milieuvriendelijkere aspecten van 
de herbruikbare luier, maar laten vooral we het belang-
rijkste niet vergeten; namelijk diegenen die het ding in 
kwestie in de eerste fase van hun leven dagdagelijks 
zullen dragen...jouw baby. Hun vocabulaire mag dan nog 
niet zo erg ontwikkeld zijn, ze laten je heus wel merken 
wanneer hen iets niet zint of wanneer ze zich ongemak-
kelijk voelen. Dus wat zijn de voordelen voor hen?

gezondere billetjes Sowieso zijn herbruikbare luiers 
beter voor de billetjes. Wegwerpluiers bevatten stoffen 
die weliswaar voor een haast perfecte absorptie zorgen, 
maar daarnaast ook flink wat vocht onttrekken aan de 
billetjes van je baby. Vaak met een uitgedroogde huid, 
roodheid en/of uitslag tot gevolg. Het is meteen de reden 
waarom je bij wegwerpluiers steevast zalf aan de billetjes 
moet smeren. Uiteraard moet je ook herbruikbare luiers 
wel regelmatig verversen om dit te voorkomen.

sneller zindelijk Doordat een herbruikbare luier min-
der absorbeert zal je kindje ook letterlijk ‘nattigheid voe-
len’. M.a.w.; ze worden er zich veel sneller van bewust 
en zullen derhalve in een veel vroeger stadium zindelijk 
worden. Dat is overigens niet zomaar een gedachte-
gang, maar een wetenschappelijk bewezen feit.

baby met stijl Herbruikbare luiers zijn simpelweg mooi-
er dan wegwerp. Je kan ze verkrijgen in allerlei kleuren 
en diverse prints. Sommige zijn zo mooi dat het bijna een 
misdaad zou zijn om er een nog een broekje overaan te 
trekken. Wie wil nou niet dat z’n baby gezien wordt, en 
welke baby heeft een hekel aan extra aandacht? Precies!

bron: www.graceisgreen.com
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nieuw editie
Op zaterdag 26 april om 11u lokale tijd zal de nieuwe 
recordpoging van start gaan. Het is de bedoeling dat 
iedereen over de hele wereld op dit tijdstip, in de eigen 
tijdszone, met het vervangen van katoenen luiers be-
gint. Op die manier zal de recordpoging de klok rond 
plaatsvinden.

wil je zelf graag meedoen? 
Doekjes en Broekjes - Leuven - www.doekjesenbroekjes.be
Engeltje Bengeltje - Beerse - www.uitwasbareluiers.be
Gemeente Hoegaarden i.s.m. EcoBaby - www.ecobaby.be
Grace is Green - Kortrijk - www.graceisgreen.com
Klein Spook - Antwerpen en Gent - www. klein-spook.be

Dit inmiddels wereldwijde evenement werd in het leven geroepen door de Amerikaanse Judy Aagard, een fervent 
voorstandster van herbruikbare luierdoeken. Om de voordelen daarvan opnieuw in onze – aan wegwerpluiers ver-
knochte – maatschappij te kunnen introduceren bedacht ze een al even imposant als ludiek plan: een gooi naar een 
plekje naar het Guinnes World Record door mensen op één dag zoveel mogelijk luierdoeken te laten vervangen. 

uitwasbare uitdagingen

the great cloth diaper change 
wereldwijd duurzaam verversen
Het oorspronkelijke plan was om hiervoor vooral zoveel 
mogelijk ‘luierdoekenfans’ in Noord-Amerika bij elkaar 
te sprokkelen, maar het idee werd binnen een mum van 
tijd wereldwijd opgepikt. Al gauw werd The Great Cloth 
diaper Change dus een internationaal evenement met 
een netwerk van enthousiaste organisatoren en deel-
nemers. De eerste editie in 2011 was al goed voor een 
record, behaald door 5026 deelnemers uit ruim 5 ver-
schillende landen. In de navolgende twee jaar groeide 
het aantal deelnemers massaal, met als voorlopige 
hoogtepunt (in 2013 dus) 10.029 deelnemers uit 15 
landen, verspreidt over 5 continenten. Het record aantal 
baby’s die tegelijkertijd verschoond werden staat mo-
menteel op 8301! www.greatclothdiaperchange.com
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veiligheidsglas
De babyflessen van Lifefactory zijn milieuvriendelijk, 
van glas en BPA-vrij en voorzien van een felgekleurde 
siliconen veiligheidshoes. De fles wordt geleverd met 
een siliconen, latex-vrije speen en is verkrijgbaar in 
120 ml en 260 ml. Daarnaast zijn de flessen zo 
ontworpen dat ze met uw kind meegroeien en later 
ook als gewone drinkbeker kunnen dienen. Er kan 
een sippytuitje op en ook een gewone afsluitdop 
zodat de fles mee naar school kan. 

De flessen zijn van zeer stevig glas en mogen 
dan ook in de vriezer en in kokend heet water. 
De flesjes zijn per maat in acht kleuren ver-
krijgbaar. Naast de speen kunnen er ook extra 
doppen geleverd worden
120 ml - € 12,99 / 260 ml - € 16,99
www.greenjump.nl

om te knuffelen
Zo schattig, dit bamboo kuikentje! Gemaakt 
van een zachte vezel, gesponnen uit bam-
boe. Met prettig aanvoelende maïsvulling.
€ 14,50
Afmetingen: 13 x 11 x 23cm
www.bambootoys.nl

meer kooptips op p19



Eigenaresse van webshop De Knappe Kikker is Maike van den 
Brand. Ze is moeder van 3 jongens en vanaf de geboorte van 
haar oudste zoon gebruikt ze natuurlijke producten voor de 
dagelijkse verzorging. Ze kiest hiervoor omdat natuurlijke ver-
zorgingsproducten beter zijn voor de huid en het lichaam van 
kinderen. 

de knappe kikker voor  
natuurlijke verzorgingsproducten  
voor baby’s en kinderen

www.deknappekikker.nl

De Knappe Kikker verkoopt natuurlijke producten die je 
met een veilig en vertrouwd gevoel kan gebruiken voor 
de verzorging van je kind. Het assortiment is met zorg sa-
mengesteld en alle producten komen van gecertificeerde 
leveranciers. Maike: ”En ook voor vragen en advies m.b.t. 
natuurlijke verzorgingsproducten kun je bij ons terecht”. 

In natuurlijke verzorgingsproducten zitten geen nare 
toevoegingen, maar alleen natuurlijke en biologische 
ingrediënten die zacht, voedend en beschermend zijn 
voor de baby- en kinderhuid. 

breed aanbod
Maike: Het idee om een webshop te beginnen met een 
breed aanbod natuurlijke verzorgingsproducten voor 
kinderen van 0-12 jaar, is ontstaan doordat ik niet te-
vreden was over het aanbod. En omdat ik van steeds 
meer ouders hoor dat ze natuurlijke verzorgingsproduc-
ten voor hun baby en kind willen gebruiken en hier naar 
op zoek zijn.” 

maike’s favorieten
Ons assortiment is met zorg geselecteerd en ik ben dan ook en-
thousiast over alle producten. Mijn absolute favorieten zijn:
1. Organic Babies Babyzalf Lavendel. Ideale zalf voor het verzorgen 
van de gevoelige en droge huid (ook geschikt bij eczeem!). Ver-
zorgt, kalmeert en verzacht de huid en is geschikt voor handen, 
gezicht, lichaam en billetjes.
2. Earth Friendly Kids Shampoo&Bodywash. Ruikt lekker fris, is te 
gebruiken als shampoo, badschuim en doucheschuim, het schuimt 
goed èn mijn zoontjes vinden het leuk vanwege de ‘Earth Friendly 
Superkids’ die op de verpakking staan. 
3. Organic Children Sunlotion. Ik ben erg blij met deze zonnebrand 
aangezien dit na jaren zoeken de eerste zonnebrand is waar mijn 
oudste zoon geen uitslag van krijgt! 

-10%*
op alle producten 

met code visita

* Geldig tot 31/05/2014

* bij besteding vanaf €20

1

2
3
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de knappe kikker voor  
natuurlijke verzorgingsproducten  
voor baby’s en kinderen
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blije billetjes
Een verpakking met 72 stuks 100% bio-
afbreekbare doekjes van het merk Earth 
Friendly Baby. Zacht, alcoholvrij en met 
een volkomen natuurlijk parfum van ca-
lendula en kamille. Getest op hypoaller-
genen.
€ 5,50
www.deknappekikker.nl

wat baby’s willen 
Wat je kindje nodig heeft is eenvoudig; 
degelijk, duurzaam en veilig speelgoed, 
kleding en eet- en drinkgerei. En natuurlijk 
heel veel liefde :)

Dat laatste laat zich helaas niet zo makke-
lijk op een paar pagina’s vangen, maar spul-
letjes wel! Vandaar dat we er een aantal 
voor je verzameld hebben.

morsen is leuk!
Slabbetje gemaakt van biologisch katoen 
met een makkelijk afwasbare waterdichte 
coating. Dankzij de op twee plaatsen ver-
stelbare drukknop past dit slabbetje altijd 
perfect. Het opvangzakje zorgt er voor dat 
je baby’s maaltijd niet op de grond belandt 
(nou ja, in elk geval niet alles). Machinewas-
baar op 30°C. 
Opgelet: niet geschikt voor de droogkast!
€ 10,50
Afmetingen: 26,5 x 37 cm
www.kudzu.be

baby blue
Een superzachte en felblauwe babybody van 
het merk Earth Positive. 100% biologisch ka-
toen en voorzien van korte mouwen en druk-
knopjes tussen de benen. Dankzij de overslag 
op de schouders is het aankleden van je baby 
bovendien een makkie. 
€ 12,50
www.meerdanmooi.be

goed gemutst
De Wellicious Baby Ganesha is een lekker warme 
muts die je baby er alleen maar schattiger zal laten 
uitzien. Een perfect cadeau voor jouw baby en hele-
maal geweldig als kraamcadeau voor yogamama’s.
Materiaal: 92% Organic Cotton, 8% Elastane
www.bewustgoed-winkel.nl

meer kooptips op p17



viva la mama!

Veerle Vrindts’ ooievaar landde 27 jaar geleden welis-
waar in België, haar studietijd bracht ze voor een groot 
deel door in Maastricht, om vervolgens haar master te 
behalen in Amsterdam. In die laatste stad heeft ze zich 
sinds 4 jaar ook gevestigd, samen met haar vriend en  
6 maanden jonge dochtertje Mila. Via haar stichting 
Viva Las Vega’s laat ze mensen kennis maken met de 
vele voordelen van plantaardige voeding en dit jaar 
schreef ze mee aan het boek De Vegarevolutie dat 
binnenkort in de boekhandel verschijnt. Een bewuste 
mama met een missie dus, en een zeer duurzame kijk 
op het begrip opvoeding. 

we zijn ietwat te laat, maar evengoed gefelici-
teerd. hoe is de bevalling verlopen?
Veerle Vrindts: Goed eigenlijk. Mila is geboren in een 
ziekenhuis in België. Ik heb er even over nagedacht 
om thuis te bevallen, maar ik was daar eigenlijk nog te 
onzeker over. Achteraf bekeken was dat onterecht, dus 
misschien kies ik er bij een volgend kind wel voor. Mila is 
nu 6 maanden en heeft tot nu toe uitsluitend borstvoe-
ding gekregen. Dat blijf ik – zoals de wereldvoedselorga-
nisatie aanraad – doen tot ze twee jaar is, maar we vul-
len het vanaf nu wel aan met stukken fruit en groenten.

Voor de komische noot in deze uitgave zou een interview met een baby niet misplaatst zijn. Helaas, hoe amusant 
ook, veel meer dan wat onleesbaar schrift zou de conversatie niet opleveren. Heel anders wordt het als je hun 
kersverse, trotse én eco-bewuste mama’s even apart neemt voor een gesprekje over hun oogappel(s) en de 
combinatie ‘opgroeien en duurzaamheid’. Onderwerpen waarover we tot laat in de avond zouden kunnen blijven 
keuvelen met Veerle Vrindts, mama van Mila en oprichtster van Viva Las Vega’s (VLV). 
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niet de gebruikelijke fruitpapjes?
Nee, ik zou niet weten waarom. Door ze hele stukken fruit 
en groenten te geven leren ze al vroeg hun handjes te ge-
bruiken i.p.v. te zitten wachten tot je een lepel in hun propt 
(lacht). Op deze manier vinden ze eten simpelweg veel 
leuker. Ze prakt zelf haar stukken banaan in haar knuisjes 
voor ze ze in haar mond stopt/smeert. Kliederen en ex-
perimenteren met voedsel dus, en tegelijk op een speelse 
manier leren eten.

kies je altijd voor bio? 
Zeker. We eten alleen maar biologische groenten en fruit. 
Die kopen we bij de biowinkel, maar ook geregeld bij de 
bio-afdeling in de supermarkt. Hetzelfde geldt voor bij-
voorbeeld was- en afwasmiddel. Mijn vriend en ik eten 
ook veganistisch, dus vlees of vis kopen we sowieso nooit. 

waarom ben je vegan geworden?
In eerste instantie omwille van het dierenleed, maar nadien 
zijn daar natuurlijk ook de gezondheids- en milieuaspec-
ten bijgekomen. Vanaf m’n elfde at ik vegetarisch en sinds 
2008 ben ik veganist. Ook mijn vriend was al vegetariër 
maar moest als veganist nog uit de kast komen (lacht). 
Vanaf het moment dat we gingen samenwonen was een 
plantaardige levensstijl voor ons een logische keuze.

voeden jullie mila ook veganistisch op? 
Ja, althans toch zolang ze zelf geen beslissing kan ne-
men. We gaan het haar zeker niet verbieden als ze later 
wel vlees of zuivel zou willen eten. Dat is een keuze die 
iedereen voor zichzelf moet uitmaken.

krijg je daar veel positieve danwel negatieve 
reacties op?
Uit onze familie- en vriendenkring krijgen we eigenlijk 
louter positieve reacties. Zelfs mijn gynaecoloog was op-
gelucht omdat ze me nu tenminste niet moest uitleggen 
wat ik tijdens m’n zwangerschap allemaal niet mocht 
eten (lacht). Van andere ouders die hun kind plantaardig 
willen opvoeden hoor ik echter dat die positiviteit niet 
altijd evident is. Daarom heb ik ook de Viva Las Vega’s 
oudergroep opgericht. Op die Facebookpagina kunnen 
ouders met hun vragen over dit onderwerp terecht.

hoe kijk je verder tegen opvoeden aan?
We proberen Mila’s opvoeding zo natuurlijk mogelijk te la-
ten verlopen. Ze slaapt bijvoorbeeld bij ons in plaats van in 
een afzonderlijke kamer en we gebruiken een draagdoek. 

Mensen kopen zich suf aan zinloze babyspullen, terwijl het 
eigenlijk erg eenvoudig kan zijn. Voor de grootouders is 
een draagdoek weliswaar wat moeilijker, zij gebruiken dus 
wel een kinderwagen. Mila’s kleding kopen we vaak via 
Marktplaats, maar ook derdehands van vrienden die zelf 
tweedehandskleding gekocht hadden. Ze groeien er zo 
snel uit dat die vaak nog zo goed als nieuw is. Die kleding 
is steevast tweedehands of bio, uitgezonderd de nieuwe 
spullen die we bij het babybezoek gekregen hebben dan. 

gebruik je katoenen luiers?
(knikt) Ook die hebben we vaak van vrienden gekregen. 
Alleen als we ergens op visite zijn gebruiken we uit prakti-
sche overwegingen nog wel eens een wegwerpluier. 

je stichting viva las vega’s is de luiers inmid-
dels wel ontgroeid. vertel!
Ik heb die stichting opgericht om mensen te enthousias-
meren om vaker plantaardig te gaan leven. We bieden 
allerlei informatie, organiseren jaarlijks een festival en 
doen tweemaal per jaar de Vegan Challenge, waarbij 
we iedereen uitdagen om 30 dagen lang vegan te eten. 
Vorig jaar was de Vegan Challenge goed voor 5000 
deelnemers! Verder staat het boek ‘De Vegarevolutie’ 
op de planning. Een onmisbare gids voor een plantaar-
dige levensstijl met allerlei achtergrondinfo over dieren-
welzijn, milieu en gezondheid, de sociale aspecten van 
veganisme en 50 smaakvolle recepten. Een vegan bij-
bel als het ware (lacht). Een gedeelte uit het boek gaat 
ook over het plantaardig opvoeden van kinderen.
De ene helft van het boek is informatief en heb ik samen 
met mijn vriend Pablo Moleman voor mijn rekening ge-
nomen. Mijn collega en VLV-voorzitter Lisa Steltenpool 
is verantwoordelijk voor de recepten en het hoofdstuk 
over gezondheid. 

plantaardig opvoeden 
www.viva-las-vegas.nl/ouders 
www.evavzw.be/ouders

vegan challenge 
Viva Las Vega’s organiseert in april voor de 4de keer de 
Vegan Chanllenge. Ga jij 30 dagen de uitdaging aan om 
volledig plantaardig te eten? Als je je inschrijft ontvang je 
elke dag recepten die je zullen inspireren.
www.veganchallenge.nl

de vegarevolutie 
Verkrijgbaar in de boekhandel en via Bol.com
€19,95 - Wie vriend/donateur wordt van stichting  
Viva Las Vega's voor 1 jaar krijgt het boek gratis cadeau.
www.viva-las-vegas.nl 21
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streven naar erkenning
Shantala werd in Europa geïntroduceerd door de Fran-
se arts Frédéric Leboyer, nadat die in India een verlam-
de vrouw zag die haar baby op haar schoot masseerde. 
Hij bestudeerde haar handelingen, zag welke positieve 
effecten die teweegbrachten bij moeder en kind, en be-
sloot dat deze methode overal ter wereld zou toegepast 
moeten worden. De naam van de vrouw? Shantala.

In tegenstelling tot Nederland – waar Shantala behoor-
lijk populair is – is deze vorm van babymassage in België 
nog niet erkend, laat staan bekend. De gewone baby-
massage is dat wel, maar vanzelfsprekend zijn er een 
aantal belangrijke verschillen aan te wijzen.

Shanti Van Genechten: ‘Shantala is veel persoonlij-
ker en gaat een stuk verder dan het masseren van je 
baby. Dat laatste is namelijk niet zo moeilijk. De rust 
en ontspanning vinden om opnieuw op een natuurlijke, 

krachtige manier met je kind te kunnen communiceren 
is dat wel. Althans, dat geldt voor de meeste ouders in 
onze moderne maatschappij. Shantala is daarom veel 
meer een levenswijze dan een techniek.’

“we leren ouders  
te onthaasten en met hun kind 

te communiceren” 

leren communiceren 
Leentje: ‘Heel belangrijk bij Shantala is het huidcontact 
en de sfeer van ontspanning Het kind ligt steevast op 
de blote benen in plaats van op een koud kussen. Dat 
contact werkt erg rustgevend voor zowel het kind als 
de moeder. Het zorgt er ook voor dat je je opnieuw 
diep bewust wordt van dat wezentje op je schoot en 
je ook de lichaamstaal van je baby leert begrijpen. Je 
hebt interactie, maakt oogconcact,...’

shantala - bewuste babymassage

Shanti Van Genechten, vroedvrouw van opleiding en inmiddels moeder van drie (en een vierde op komst), was 
tijdens haar rootsreis naar India danig onder de indruk geraakt van Shantala, een oud-indiase methode van baby-
massage. Vooral de positieve filosofie en de krachtige band tussen moeder en kind bleef haar bij. Ze vervolmaakte 
om die reden in 2006 een opleiding als docente Shantala babymassage bij Joy Ek te Amesfoort (NL), past deze 
kennis ook toe bij haar kinderen én richtte en passant ook de eerste Belgische Shantalaschool op. Gelijkgestem-
den én eerste cursisten vond ze in Annemie en Leentje, en gedrieën schuiven ze aan voor een boeiend gesprek.
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Shanti: ‘Lichaamstaal is iets waar mensen amper nog 
bij stilstaan. We zijn vooral verbaal en geloven dat we 
pas met onze kinderen kunnen communiceren zodra 
ze kunnen praten, terwijl er juist non-verbaal zoveel 
gebeurt. Gezichtsuitdrukkingen herkennen we nog 
wel, maar we luisteren niet meer naar de rest van het 
lichaam.’

Annemie: ‘Aanraking en affectie tonen is tegenwoor-
dig niet meer zo vanzelfsprekend. Men moet dat echt 
durven en daarbij vooral ook rust kunnen doorgeven. 
In feite beginnen we bij de ouders. We leren ze te ont-
haasten en te ontspannen, opdat ze die gevoelens 
kunnen doorgeven aan de baby.’

“in een kennismaatschappij 
vergeet men de essentie  

van het leven”

bewustwording
De essentie van Shantala is er dus één van bewustwor-
ding en onthaasting. Elke dag bewust de tijd nemen om 
de band tussen ouder(s) en kind te verstevigen. Het is een 
natuurlijk proces dat helaas niet langer vanzelfsprekend is.

Shanti: ‘Die bewustmaking kan natuurlijk niet vroeg 
genoeg beginnen. Zwangerschap wordt nu vooral 
geregeld door anticonceptie en men plant 1 of 2 kin-
deren, die ingepast moeten worden in een gezin met 
twee werkende mensen. We leren als mens soms veel, 
maar helaas niet hoe we met onze baby’s moeten om-
gaan. Daar is jammer genoeg geen handleiding voor 
(lacht).’

Leentje: ‘Sommige vrouwen kunnen heel moeilijk kin-
deren krijgen, en als het dan lukt wordt hij of zij vaak 
als een juweeltje bekeken. De werkelijkheid is echter 
vaak anders en er wordt een hele druk op het kind 
gelegd. Om niet te zeggen dat je verwachtingen als 
ouder(s) niet wordt ingelost. Dat kan soms nare gevol-
gen hebben. Alleen al daarom is het belangrijk om al 
vóór de zwangerschap zeer bewust te worden van het 
leven dat je gaat schenken en je eigen plaats daarin. 
Of de ouders die hier komen uit zichzelf al bewuster in 
het leven staan? Nee, eigenlijk niet. We moeten hen dat 
echt opnieuw aanleren.’ 

Annemie: ‘Overigens is Shantala niet alleen goed voor 
baby’s, maar voor iedereen. Bijvoorbeeld ook voor je 
ouders of bij bejaarden. Bij de ouders vooral omdat ze 
dan zelf ervaren wat het voor een baby kan betekenen. 
Zelf masseerde ik mijn dochter wanneer ze midden in 
de examens zat, om haar te kalmeren.’

positieve effecten
Shantala massage stelt kersverse ouders in staat om 
met de baby te communiceren en heeft in alle opzich-
ten een helende werking. Behalve het versterken van 
de band tussen moeder en kind kan Shantala bijdra-
gen aan een goede spijsvertering, gezond slaapgedrag, 
minder spanningen bij onrustige baby’s en een betere 
weerstand. 

Shanti: ‘Het gevoel van geborgenheid wordt versterkt en 
dat is een goed vertrekpunt voor de latere geestelijke, 
cognitieve én zelfs lichamelijke ontwikkeling van de baby. 

Onze stagiair/bofkont Jens ervaart een heuse Shantala massage Moeder krijgt een massage terwijl haar baby 
nog in dromenland is. 23
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www.shantalaschool.be
www.eerstelijnscentrum.be

We bouwen het langzaam op in 
vijf sessies want dat aantal is ze-
ker nodig om het hele concept 
onder de knie te krijgen. We 
werken in die vijf stappen dan 
met thema’s als slaaphygiëne, 
het gebruik van etherische oliën, 
speciaal aangepaste muziek en 
draagdoeken.’ 

voor de ouders, 
door de ouders
Voor wie het nog niet helemaal 
duidelijk was: bij de Shantala-
school is het geen kwestie van je baby even afleveren 
voor een massage. Belangrijk voor het contact is net 
dat je als moeder zelf - onder begeleiding - leert hoe je 
de massage moet toepassen en hoe je voorafgaand in 
de juiste stemming kan komen. 

Shanti: ‘We doen het alleen zelf als de moeders het 
echt niet anders willen. Bijvoorbeeld als ze te bang zijn 
om iets fout te doen. Als die angst en onrust er is zal de 
massage natuurlijk ook z’n doel voorbijlopen. Al probe-
ren we hen continue te motiveren om het vertrouwen 
in de verzorging van hun kind terug te winnen.’

Dit klinkt natuurlijk allemaal uitstekend, maar toch heb-
ben we het gevoel dat er één bepaalde categorie schro-
melijk vergeten wordt. We vragen Shanti, Annemie en 
Leentje dan ook even naar de rol van de papa’s. Komen 
die ook aan bod?

Leentje: ‘(lacht) Natuurlijk! De band tussen moeder en 
kind is - zeker in de eerste levensjaren - sowieso een 

stuk intenser, maar dat neemt niet weg dat ook papa’s 
baat kunnen hebben bij Shantala. We nodigen beide 
ouders uit en leren de vader ook de moeder masseren. 
Ondertussen past dan iemand anders op de kindjes, 
zodat ook zij leren werken aan hun wederzijdse band.’ 

een goede basis
Middels Shantala willen de drie voor het kind een goede 
basis leggen en mensen ondersteunen in het herbeleven 
van de essentie van het ouderschap, zodat ze daar de 
rest van hun leven van kunnen profiteren. 
Shanti richtte de school op uit passie (en ook uit nood-
zaak in Vlaanderen), wilde klein starten, louter met ge-
motiveerde mensen werken en gaandeweg hun exper-
tise verfijnen. Met de komst van beide cursisten ligt de 
toekomst dan ook open. Leentje is kinesiste en heeft een 
bachelor in gezinswetenschappen, terwijl Annemie ruim 
ervaring heeft opgedaan in de ecologische crèche Eko-
ala. De drie dames delen hun ervaringen en vullen elkaar 
perfect aan. Binnenkort start dan ook de eerste proef-
groep in Vlaanderen. 

Shanti: ‘Die is hier specifiek in de buurt (omgeving 
Diest/Tessenderlo) maar uiteraard is iedereen welkom. 
Omdat Annemie en Leentje tegenwoordig in respectie-
velijk Brugge en Mechelen wonen, kunnen we het ook 
over gans Vlaanderen doen. We hopen dat we Shantala 
flink onder de aandacht kunnen brengen.’

aankondiging
De basiscursus voor ouders met hun baby zal doorgaan in 
Diest waar de hoofdzetel is van Eerstelijnscentrum vzw.
vrijdag 11, 18 en 25 april telkens van 18u30 tot 20uur en 
wordt opgedeeld in twee groepen.
•	 ouders met hun baby (van 6 weken tot 4 maanden)
•	 ouders met hun baby (van 4 maanden tot 9 maanden)
speciaal voor visita lezers: exclusief aanbod voor  
Vlaanderen, basiscursus van 3 lessen aan €25.
Inschrijven en meer info via shanti@eerstelijnscentrum.be  
of tel. 013 44 44 18
 

Shanti begeleidt Leentje (foto links) en Annemie (foto rechts) 
bij de technieken van de massage.

* Met dank aan mama Eef en baby Annelien24
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ouders natuurlijk 
Dat er ook in 2014 baby’s zullen geboren worden is 
al net zo zeker als dat er een nieuwe editie van Ou-
ders Natuurlijk zal plaatsvinden. Dé beurs voor (aan-
staande) gezinnen die interesse hebben in- of affiniteit 
hebben met natuurlijk en bewust leven.

inspirerend en ontspannend
Ook dit jaar zullen zowel organisatie als standhouders 
er alles aan doen om de beurs tot een ware happening 
te maken. Met talloze kramen om heerlijk te shoppen, 
verschillende zalen met lezingen en workshops en een 
omgeving waar kinderen binnen en buiten kunnen 
spelen en – samen met hun ouders – vanalles kunnen 
beleven op het gebied van natuur, muziek en creativi-
teit. Kortom: een warme golf van informatie en inspira-
tie, in een aangename en ontspannen sfeer.

attachment parenting
De Ouders Natuurlijk Beurs haalt zijn inspiratie uit het 
‘natuurlijk ouderschap’, of ‘attachment parenting’. Een 
manier van denken en doen met betrekking tot het 
ouderschap waarbij de woorden nabijheid, inspelen op 

signalen en behoeften van kinderen, dragen, hechting 
en borstvoeding centraal staan. En vanzelfsprekend 
houdt het natuurlijk ouderschap niet op na de borst-
voeding- en luiertijd. Natuurlijk ouderschap houdt ook 
in dat ouders bewuste (natuurlijke) keuzes hebben 
ten aanzien van bijvoorbeeld voeding, communicatie, 
speelgoed of activiteiten. Wiens biologische klok bij 
deze begint te tikken, doet er helemaal goed aan Ou-
ders Natuurlijk een bezoekje te brengen. 

Ouders Natuurlijk vindt plaats op zaterdag 14 juni 
2014 in het Golden Tulip Hotel te Doorwerth, 
Kabeljauwallee 35, 6865 BL Doorwerth - Nederland

www.oudersnatuurlijk.nl

de voordelen van een draagdoek
Draagdoeken zijn zoveel meer dan functioneel 
alleen, dus zetten we de voordelen graag even 
voor je op een rijtje. Bovendien zijn ze ook ver-
krijgbaar in o.a. biologisch katoen, bamboe 
en/of hennep. Wat altijd een pluspunt is!

•	Je kan je baby op je borst of op je rug dragen.•	Je hebt je handen vrij, hoeft geen dure baby-
wagen aan te schaffen en is wel zo makkelijk 
in bv. winkels of het openbaar vervoer.•	Je baby vindt het fijn om dicht bij je te zijn. Hij/
zij ruikt je lichaamsgeur, voelt je hartslag en 
wordt er veel rustiger van. Bovendien vang je 
snel signalen op als de baby bv. honger heeft.•	Het lijkt misschien niet zo, maar de draag-
doek zorgt voor een natuurlijke houding en 
stimuleert je baby om spieren en evenwicht 
te oefenen.•	Ontdekkingsreis. Vanuit de draagdoek kan je 
baby de wereld helemaal ontdekken en voelt 
hij zich ook veiliger.

25
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biercake
bereiding:
Boter een beetje smelten en mengen met de suiker en vanillesuiker tot 
je een massa bekomt. Meng de zeste en een snuifje zout door de massa.
Voeg zelfrijzende bloem of bloem gemengd met bakboeder toe. Giet er 
vervolgens de amandelmelk en ten slotte het bier bij. Goed mengen tot 
een smeuïge massa.
Beboter een cakeschaal en doe het mengsel er in.
1 uur bakken op 170 graden.

ingrediënten:

•	 150 gram boter
•	 150 gram ruwe rietsuiker
•	 1 pakje vanillesuiker
•	 300 gram bakmeel
•	 1/2 pakje bakpoeder  

(ofwel zelfrijzend bakpoeder)
•	 150 ml Cannabier
•	 120 ml amandelmelk
•	 0,5 a 1 koffielepel limoenzeste
•	 snuifje zout

Het is superlekker en verrijkt door de hennepbloesem van het Cannabier. 
Door de limoenzeste geeft de cake een lekkere frisheid.

Bovenstaande gerecht komt uit het e-book:

belgische biobieren - elke aerts

met heerlijke biergerechten
Een prachtig e-book met daarin alle Belgische biobieren, interviews 
met hun geestelijke (biologische?) vaders, en kijkjes in de ‘achtertui-
nen’ van rasechte artisanale brouwerijen. + 17 heerlijke recepten 
van stoofpotjes tot sorbet.

meer info of downloaden via: 

www.visitamagazine.be/biobier
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win

win

cursus natuurlijk! mama

* Van de juiste antwoorden wordt de winnaar bepaald door een extra schiftingsvraag 
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.

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

 
Ga naar onze wedstrijdpagina  
www.visitamagazine.be/wedstrijd  
en vul het formulier in. Deelnemen kan t.e.m. 13 mei 2014. 

Prijsvraag: 
hoe heet de babymassage afkomstig uit india die  
haar naam te danken heeft aan een verlamde vrouw?

Prijsvraag: 
hoe heet de uitdaging om voor het guinnes 
world record zoveel mogelijk luierdoeken 
te vervangen op 1 dag?

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

Het bestaande ´kleurenboeket´ van de BRITA Marella 
heeft er een kleur bijgekregen: de ´Marella Luminous 
Fuchsia´ is de nieuwste speciale editie van deze populaire 
lijn. Alle gekleurde elementen van de waterfilterkan (be-
halve het deksel) zijn doorzichtig, wat het water een zach-
te glans geeft. Dit Marella model ziet er bovendien niet 
alleen goed uit: de gepatenteerde MAXTRA filter techno-
logie vermindert chloor, kalk en andere onzuiverheden die 
de smaak van uw drinkwater kunnen beïnvloeden.

5x brita marella luminous Fuchsiawin

t.w.v. €57 

t.w.v. €22,95 

www.visitamagazine.be/biobier
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spelen met groen

Je hoort het vaak, een kind kost evenveel als een huis. Een dure aangelegenheid, maar in New York mag je 
daar gerust nog een pak bij doen. Scholen kosten hier een fortuin en je mag er niet aan denken dat je baby 
vaak ziek is. Wat dan wel weer ideaal is aan New York, je kan je spruit verwennen met tal van ecologische 
producten. De hippe eco-mom loopt in New York rond met haar baby in een draagdoek en is op weg naar 
de baby yoga. Daar hoort natuurlijk ook speelgoed bij. 

plastic
De functie van speelgoed is om een kind te stimuleren en 
bij te leren. Het helpt bij de ontwikkeling van de hersenen 
en is gewoon ook dolle pret. De grote speelgoedketens 
staan vol met kleurrijke, bijna schreeuwerige plastieken 
items. Over plastic kan gediscussieerd worden, de scha-
delijke effect op lange termijn voor de gezondheid van het 
kind zijn moeilijk aan te tonen. Dat die schadelijke stoffen 
in plastic voorkomen, is wel een vaststaand feit. Daarnaast 
is er natuurlijk de ecologische impact van al dat plastic. 
Zowel bij het productieproces, als wanneer je schattebout 
het speeltje niet meer leuk vindt, komt er plastic in het 
milieu terecht. Daarnaast maakt al dat speelgoed vaak 
deel uit van een marketingstrategie. De creativiteit wordt 

enorm belemmerd en overconsumptie wordt gestimu-
leerd. Weg met gewone en in met het speciale! 

kunstwerkjes
Het mooie aan ecologisch speelgoed is dat er tijd en 
werk in de speeltjes is gestoken. Je krijgt soms unieke 
creaties die afwijken van de norm. De pareltjes zijn met 
zoveel zorg gemaakt dat je geneigd bent om ze meer te 
koesteren. Speelgoed hoeft geen wegwerp item te zijn. 
Via deze weg kan je kind een afwijkende esthetiek ont-
wikkelen die een boeiende en innoverende wereld laat 
zien. Die wereld ga ik alvast voorproeven in Mini Jake 
(Williamsburg) en Acorn (Cobble Hill). Twee kinderwin-
kels die gespecialiseerd zijn in ecologisch speelgoed. 

In Acorn kom je binnen in een 
magische wereld. Alle stukken zijn 
ware kunstwerkjes. Ze hebben 
veel lokale kunstenaars, maar veel 
speelgoed is ook afkomstig uit Eu-
ropa. Het opzet van de winkel is 
om mooie stukken speelgoed aan 
te bieden die vooral gemaakt zijn 
uit hout of natuurlijke materialen. 
De nadruk ligt op natuurlijke ma-
terialen die geen schadelijke stof-
fen bevatten. Liefst met de hand 

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”

Europese blokken gemaakt uit één blok hout en 
geverfd met natuurlijke kleurstoffen. (Acorn)
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spelen met groen

gemaakt. Het belangrijkste deel van de boodschap is 
waar het speelgoed wordt geproduceerd. Kinderarbeid 
is helaas nog altijd een feit in veel gebieden. Het zou 
verschrikkelijk zijn moest een kind moeten werken om 
een ander kind van speelgoed te voorzien.

de ideale wereld
Ecologisch speelgoed is duur. Handgemaakte kunst-
werkjes zullen niet elk kind bevallen. Dave van Mini 
Jake legt me uit dat de keuze voor ecologisch speel-
goed snel gemaakt wordt, maar dat de economische 
realiteit het niet altijd mogelijk maakt. Je moet als ou-
der keuzes maken. Zo’n ecologisch speeltje kan zeker, 
maar alles eco kopen, is zeer weinig ouders gegeven. 
De keuze maakt dus eerder deel uit van een filosofie. 
Vaak is ook de functionaliteit van speelgoed een door-
slaggevende factor. Lang niet alle milieuvriendelijke 
speeltjes zijn gemakkelijk te onderhouden. Bedrijven 
zoals Green Toys zijn wel goed op weg om de grenzen 
te verleggen. Waar vroeger ecologisch speelgoed en-
kel op houten speelgoed sloeg, brengen zij nu gerecy-
cleerde plastic speeltjes die mee zijn met hun tijd.  

innovatie
Het leuke aan deze wereld is dat je je verbeelding de vrije 
loop kan laten. Zo ontwikkelde Green Science ecologi-
sche doe-het-zelf projecten om kinderen warm te maken 
voor wetenschap. De dino-robot op zonne-energie lijkt 
me een echte knaller. Zoë B bedacht dan weer speel-
goed voor op het strand dat afbreekbaar is. Mocht je dan 
een speeltje vergeten in het zand, zal het binnen de drie 

jaar volledig verdwenen zijn. Ten slotte is geen probleem 
te groot om een ecologische oplossing voor te vinden. 
Met Pasen in aantocht kijken alle kinderen weer uit naar 
de eieren zoektocht. Voor wie zijn kinderen veganistisch 
opvoedt (of wanneer ze lactose-intolerant zijn), kan je 
beroep doen op herbruikbare paaseieren om tal van lek-
kers in te verstoppen. Zo hoeft je kind niet het gevoel te 
krijgen van het buitenbeentje te zijn op school.  

toekomst?
Wordt milieuvriendelijk speelgoed dan de norm? Dave 
van Mini Jake denkt het alvast niet. Met de economi-
sche drempel zal het nog een tijdje duren eer een groot 
deel van de bevolking de stap zet. Hij merkt wel meer 
interesse. Met de vaak terugkerende berichtgevingen in 
de media over de gevaren van plastic, wordt ecologisch 
speelgoed meer aanvaard bij het grote publiek. Hoe-
wel je merkt dat de keuze voor groen speelgoed vaak 
gemaakt wordt uit een gezondheidsoverweging voor 
de baby, is het positieve effect op het milieu natuurlijk 
goed meegenomen. De eco-speeltjes zullen misschien 
geen standaard worden, maar een voorbijgaande trend 
is het ook niet. Bedrijven zoals Plan Toys groeien aan 
sneltempo en zullen weldra ook in de grote winkelketens 
hun plaats veroveren. Vanaf dan wordt het weer uitkijken 
welke bedrijven daad bij woord houden om de toekomst 
van onze kinderen zo groen mogelijk te maken. 

nieuwe rubriek!“ontdekkingen  in new york”

www.lovegreencity.be
www.acorntoyshop.com

www.minijake.com

Met de hand gemaakte houten dieren uit Duitsland. (Acorn) - Composteerbare eieren voor Pasen van Eco Eggs. (Mini Jake) - Project om 
kinderen warm te maken voor ecologie en wetenschap van Green Science. (Mini Jake)
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val af, voel je beter en leef gezonder 
met de low carb levensstijl !!! 
levensstijl vs. dieet
Is het je opgevallen dat ik het steevast over levensstijl heb 
en nooit het woord dieet gebruik? Dat is een bewuste 
keuze, want de term diëten doet denken aan kortstondige 
fasen van uithongering die je hoogstens een paar maand 
kan volhouden, tot je het opgeeft en weer in je oude eetpa-
troon hervalt. Tegen dan is je metabolisme gehalveerd en 
gaat je lichaam minder vlot om met wat je voorheen veror-
berde. Dit is het zogenaamde jojo - effect. Bij een levensstijl 
daarentegen neem je stap voor stap nieuwe gewoonten 
aan die je helpen je doel te bereiken en te behouden en 
maakt het makkelijker vol te houden. Je eet meer eiwitten 
en vetten en minder koolhydraten en zodoende heb je veel 
minder honger dan bij de klassieke diëten. het geval is. 
Er zijn hier heel wat variaties op, maar laat ons zeggen dat 
de hoeveelheid koolhydraten ongeveer uit 15 tot 40% van 
je totale inname per dag zou moeten bestaan, waar dat 
in het gemiddelde huishouden gemakkelijk 60 tot 65% of 
zelfs meer is. 

alles behalve een hype      
Het eerste betrouwbare low carb boek kwam uit in 1864.  
(Letter on Corpulence, Banting) Hierin omschreef de obe-
se zakenman Banting hoe suiker de hoofdreden was van 
zijn obesitas en de gezondheidskwalen die dit onrecht-
streeks met zich meebracht (slechtziend en slechthorend 
van het vet dat op z’n binnenoor drukte). Met de hulp van 
dokter William Harvey die hem een low carb levensstijl 

aanleerde wist hij dit om te keren. Hij verloor 25 kg vet en 
meer dan 30 cm van z’n buikomtrek in minder dan een 
jaar! Meteen had hij een nieuwe missie in z’n leven gevon-
den: zijn positieve ervaring delen met de wereld. Zijn boek 
verscheen in 4 edities, werd vertaald in het Frans en het 
Duits en verkocht meer dan 63.000 exemplaren in Enge-
land alleen. 

waarom low carb werkt   
Het is vooral een opmerkelijk lagere behoefte van het hor-
moon insuline, de sterspeler in de vetopslag, die het succes 
van de low carb levensstijl verklaart. Insuline is uiteraard 
een levensnoodzakelijk hormoon. Het zorgt ervoor dat je 
niet in coma valt vanwege een te hoge bloedsuikerspie-
gel als je je hebt laten gaan bij het dessertbuffet. Het zijn 
vooral koolhydraten die de pancreas aanzetten tot de 
aanmaak van insuline. Eiwitten doen dit ook, maar in een 
veel mindere mate. Vetten daarentegen hebben hier geen 
enkele invloed op. Als je bv. een lepel kokosvet eet, wordt 
er geen insuline geactiveerd. 

Het hormoon insuline duwt de suikers in de cel, maar als 
er nog steeds een overschot aan suiker is nadat de gly-
cogeendepots in spieren en lever vol zijn (wat meestal het 
geval is na een koolhydraatrijke maatlijd), wordt de reste-
rende suiker omgezet in triglycerides. 
Een hoog insulineniveau zet ook de cholesterolproductie 
in gang. Dit verklaart waarom een voedingsplan met veel 

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. 

Met de zomer in het verschiet ben je misschien op zoek naar een manier die onderstaande beloften waar-
maakt. Er zijn heel want methodes om af te vallen en ik ga zeker niet beweren dat ‘low carb’ de enige is. 
Wel zijn er heel wat voordelen aan deze levensstijl, en die wil ik graag even met je delen! 
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koolhydraten zowel triglyceriden en cholesterol doen stij-
gen. Het geeft ook een verklaring waarom suiker meer 
schadelijk is voor het lichaam dan vetten. Niet alle vetten 
natuurlijk, maar daarover later meer.

Insuline verhindert de vetverbranding. Net daarom ver-
brand je met de low carb levensstijl veel meer vetten. Ook 
als de calorie inname gelijk is aan dat van een dieet dat 
hoog is in koolhydraten. Door insuline te verlagen open je 
als het ware de deuren van je vetcellen, zodat het vet kan 
worden vrijgegeven om te verbranden. Insuline verhindert 
de vetverbranding onder andere omdat het carnitine blok-
keert. Dit is een aminozuur die verantwoordelijk is om de 
vetzuren in de mitochondriën te brengen. (Lees: de ver-
brandingsoven in je cel) 

Insulineresistentie maakt gewichtsverlies enorm moeilijk 
en verhoogd het risico voor hartziekten en diabetes type 
II. Iets wat je uiteraard niet wil en wat je uiteindelijk zelf in 
de hand hebt. 

Nog een nadeel van suiker is dat het kleverig is. Als deze 
kleverige moleculen in aanraking komen met de glibberige 
moleculen van eiwitten kleven ze vast. Deze eiwitmolecu-
len worden nu geglyceerd. Dit proces maakt het eiwit te 
groot en te kleverig om door de kleinere bloedvaten van 
o.a. de ogen, nieren en voeten te passeren. Dit verklaart 
meteen waarom diabetici af te rekenen hebben met nier-
problemen, oogproblemen, tot zelfs amputatie van tenen 
en voeten… 
Deze suikergecoate eiwitten worden AGES genoemd (Ad-
vanced Glycolated End Products). Ze verhinderen heel 
wat lichaamsfuncties en putten het immuunsysteem uit. 

Er valt nog heel wat meer te vertellen over de schade van 
een hoog insulineniveau, maar laat ik vooral nog de nodige 
tips over low carb meegeven. 

zo ga je low carb         
 − Schrap alle granen en suikers uit je voeding (granen 

zetten even fel je insuline in gang als pure suiker). 
 − Drink voldoende water: 0,033 x je lichaamsgewicht  Bv. 

3 l per dag als je 90 kg weegt.
 − Zorg in het begin van de overschakeling vooral voor vol-

doende eiwitten en vetten, zodat je geen honger lijdt. 

Let op: je hoofdzakelijke energiebron is nu vet! Omdat 
er veel minder insuline aan te pas komt ga je dit niet 
langer opslaan. 

 − Eet minstens een half bord groenten bij elke maaltijd. 
 − Eet om de 4 à 5 uur een uitgebalanceerde maaltijd. 
 − ONTBIJT !!! 
 − Gebruik in de eerste weken extra zout (himalaya, zee-

zout, …). Omdat je nieren in veel mindere mate de op-
dracht krijgen om zout vast te houden, heb je er wat 
extra van nodig. Om dezelfde reden is het raadzaam 
om extra kalium in te nemen gedurende de eerste 2-3 
weken. 

 − Als je je na een aanpassingsfase van een dag of 10 - 
en ondanks mijn adviezen - zwak zou voelen voeg dan 
dagelijks 5 à 10 gram koolhydraten aan je maaltijd toe. 
Liefst in de vorm van complexe koolhydraten die traag 
worden opgenomen (quinoa, zoete aardappel, … ).

 − Gebruik minstens één multivitamine als supplement.
 − Mocht je vaker misselijk zijn, dan is dat mogelijk een 

signaal dat je gal niet goed functioneert. Matig in dit 
geval je vetten tot je lichaam is aangepast.

 − Gebruik extra vezels bij elke maaltijd. Deze onderhou-
den een vlotte stoelgang, geven je sneller een vol ge-
voel, verlagen je cholesterol en zorgen ervoor dat je 
bloedsuikerspiegel beter geregeld wordt. 

 − Vermijd geharde plantaardige vetten (gebak, koekjes, 
margarine,... ).

 − Vermijd gefrituurde voeding.
 − Bereken je omtrek en neem foto’s. Ga hooguit 1 x per 

week op de weegschaal staan en zorg op dat moment 
voor gelijkaardige omstandigheden.

 − Schrijf op wat je eet of neem foto’s.
 − Bij trek naar zoetigheid: consumeer een lepel kokosvet! 

Deze wordt snel in energie omgezet. Voer ook je eiwit-
ten op en/of gebruik het aminozuur glutamine. 

De beste manier om de overstap te maken is onder bege-
leiding van een deskundige. Indien je een meer persoon-
lijke aanpak wenst, waarbij je stap voor stap deze tips op 
jouw maat toepast, ga dan naar www.jimmycoopman.
com en maak een afspraak. 

www.jimmycoopman.com
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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.

De dagen worden langer en de temperaturen die schieten omhoog. Nog even en het is alweer rokjesdag. 
Het startschot van het warme weer en de periode dat we onze blote benen en armen weer kunnen laten zien. 
Om goed voorbereid te zijn op deze dag, is het verstandig om je lichaam nu al ‘rokjesdag-proof’ te maken. Want 
nadat ons lichaam een paar maanden opgesloten heeft gezeten in warme, dikke, vaak synthetische kleding is hij 
waarschijnlijk best droog en een beetje verwaarloosd. Tijd om je lichaam dus nu alvast helemaal klaar te maken 
voor het mooie weer. Zodat, zodra rokjesdag aanbreekt, jouw benen en armen gezien mogen worden!

ben jij al klaar voor rokjesdag?
ontharen 
In de winter kunnen we hier net wat lakser mee zijn, maar 
in de warmere maanden moeten we er toch echt aan ge-
loven: ontharen. 
De meest snelle en pijnloze manier is en blijft scheren. 
Laat je huid ongeveer 5 minuten onder de douche of in 
bad weken. Hierdoor worden de haartjes wat zachter, 
waardoor ze makkelijker te verwijderen zijn. Een scheer-
olie of scheerschuim zorgt ervoor dat het mesje soepel en 
snel over je huid glijdt, waardoor je minder kans hebt op 
irritaties en wondjes. Sante heeft Rasierschaum Femme 
in het assortiment. Een scheermousse met een lekkere 
frisse geur, die helemaal bij het voorjaar past. Maar je kan 
ook een olie kiezen, zelfs een olie die gewoon uit jouw 
keukenkasje komt, zoals olijfolie of avocado-olie. 

Het nadeel van scheren is dat de haartjes weer snel terug 
komen. Meestal voel je na 1 à 2 dagen alweer de haartjes 
terugkomen. Daarom kan je er ook voor kiezen om je huid 
te waxen, harsen of epileren. In al deze gevallen trek je 
de haartjes in hun geheel uit je huid. Hierdoor blijven ze 
langer weg. Vaak wel 3 tot 4 weken, afhankelijk van hoe 
snel jouw haartjes groeien. Doordat je de haartjes tot on-
der het huidoppervlak verwijdert, heb je wel meer kans op 

ingegroeide haartjes. Een ingegroeid 
haartje is een haartje wat onder je 
huidoppervlak groeit. Ze kunnen 
behoorlijk pijnlijk zijn, gaan ontste-
ken en zijn soms erg lastig te ver-
wijderen. Voorkomen is dus beter 
dan genezen! Om ingegroeide 
haartjes te voorkomen is het 
belangrijk om je huid geregeld 
te scrubben. Scrub je huid 2 
keer per week om te voorko-
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men dat dode huidcellen jouw haartje blokkeren recht 
omhoog te groeien en dwingen onder je huid te groeien. 
Scrub sowieso iedere keer voor het ontharen.  

scrubben 
Onze huid vernieuwt zichzelf iedere 30 dagen. Er groeien 
nieuwe cellen aan in de onderste lagen van onze huid, 
en cellen in de bovenste lagen van onze huid worden 
verstoten. Dit zijn dode huidcellen. Deze cellen kunnen 
op je huid blijven liggen en zorgen ervoor dat je huid er 
dof uitziet en minder glad aanvoelt. Door je huid 1 à 2 
keer per week goed te scrubben verwijder je deze dode 
huidcellen van je lichaam. Het resultaat is een stralende, 
glanzende huid, die lekker zacht aanvoelt. Er zijn verschil-
lende scrubhandschoenen verkrijgbaar waarmee je de 
huid kunt scrubben. Maar je kunt ook kiezen voor een 
scrubproduct, zoals de Body Scrub Gommage Corps van 
Mades Signature Series. Voor je gezicht kan je kiezen 
voor een mildere scrub, die speciaal is ontwikkeld voor 
de gevoelige gezichtshuid. Maar je kan ook kiezen voor 
een milde peeling. Bijvoorbeeld Peel Me Up van Biomed.

hydrateren
De winter heeft onze huid wat droger gemaakt, en voor-
al onze voeten, knieën en ellenbogen kunnen wel wat 
extra vocht gebruiken. 

Kies op de droge plekjes voor een extra voedende bo-
dybutter of een speciale creme zoals de Himalaya 29°N 
– 81°E van CÎME. 
Kies voor de rest van je lichaam voor een heerlijke bo-
dylotion met een frisse geur die helemaal past bij de len-
te, zoals de Intense Frangipani Bodylotion van Farfalla. 
Smeer je lichaam na iedere douchebeurt van top tot 
teen in. Zo blijft je huid goed gehydrateerd. 

zonbescherming 
Nu we weer vaker buiten komen en de zon weer lekker 
schijnt, is het extra belangrijk om onze huid te bescher-
men tegen de zon. 
Denk hierbij vooral aan plekjes die veel in de zon ko-
men, zoals je gezicht en handen. Je kan kiezen voor 
een gezichtscrème, handcrème of foundation met SPF. 
Maar je kan natuurlijk ook een zonnebrandcrème op je 
gezicht en handen aanbrengen. De zonnebrandcrème 
van Lovea BIO met SPF 50 is speciaal ontwikkeld voor 
het gezicht en is een prima basis voor make-up.  

www.projectnaturalbeauty.nl

beauty musthaves 
voor het voorjaar: 
- Nagellak! Zeker voor op de tenen, nu die weer gezien 

mogen worden. Kies voor kleuren die helemaal bij de 
lente passen, zoals Nearly Wild Rose van Priti NYC.

- Een mooie bronzer voor een sun-kissed gloed op het 
gezicht. Terra Caramel van Couleur Caramel komt in 
verschillende kleuren en heeft een mooie, subtiele 
glans.  

- Een lipgloss in een zacht roze kleur. Bijvoorbeeld Nude 
Rose van Sante. 

- Een kleine tube zonnenbrandcreme voor in de tas, om-
dat je nooit weet wanneer je in de zon op een terrasje 
beland. Natural Sun van Aubrey Organics heeft een 
inhoud van 68 ml en past dus in iedere tas. © Sante

© Farfalla
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diy
blije-billen-scrub

 

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

Lenteschoonmaak betekende dit jaar ook voorraadschoonmaak. 
Ik kwam kilo’s hazelnoten en kikkererwten tegen, werd eraan her-
innerd dat ik vaker linzen op het weekmenu moet zetten en vond 
enkele restjes. Cacaoboter van chocolade-experimentjes, suiker 
van toen ik nog suiker in mijn zelfgemaakt gebak gebruikte en 
koffie van bijna 4 jaar oud. Sommige wijnen worden beter met de 
jaren, maar koffie? Tijd om er een scrubje van te maken, want dat 
lijf van mij kon zeker ook een schoonmaak gebruiken.

nodig      
 − 4 el gemalen koffie 
 − 250 g suiker naar keuze
 − 100 g cacaoboter
 − (optioneel) een extra geurtje: kaneel, vanille-extract 

of 10 druppels etherische olie naar keuze
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zo gebruik je dat!      
Stap in de douche. Maak je huid nat met warm wa-
ter. Wrijf het blokje draaiend op de probleemgebieden 
(= de cellulitisrijke). Laat een paar minuten inwerken. 
Spoel af met warm water. Doe dit twee à drie keer per 
week voor zachte, schone billen.

zo doe je dat!
1. Smelt de cacaoboter au bain-marie.
2. Roer de suiker en koffie goed door elkaar en zorg 

dat er geen klonters zijn.
3. Haal de gesmolten cacaoboter van het vuur en laat 

een paar minuten afkoelen.
4. Roer de suiker-koffie-mengeling, de afgekoelde ca-

caoboter en voeg eventueel een extra geurtje toe. 
Goed roeren!

5. Schep in een muffinbakvorm of ijsblokjesvorm en 
duw goed aan. Laat opstijven in de koelkast of 
diepvriezer. Duw uit de vormpjes en bewaar in 
een mooi potje. 

 

tip: heb je geen cacaoboter in huis, maar 
bijvoorbeeld wel olijfolie of andere vloeibare, 
plantaardige olie? geen probleem! meng een 
deel suiker op een half deel gemalen koffie (of 
omgekeerd of gelijke verhoudingen, hé, het doet 
er allemaal niet zo hard toe) en voeg olie toe tot 
de gewenste consistentie. laat je pot scrub niet 
in contact komen met water, om de bewaartijd te 
maximaliseren.
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natuurlijk! mama
ontdek alle voordelen van het biologisch én gifvrij 

opvoeden van jouw baby en peuter

de 10 stappen tot een natural mama
1. Biologisch opvoeden

2. Melk van mama of van een beest?

3. Extra vitaminen en mineralen

4. Leer samen babytaal!

5. Alles over baby- en peutervoeding

6. Lekker slapen, je baby én jijzelf

7. Natuurlijke huidverzorging

8. Kom weer in vorm na je zwangerschap

9. Tijd voor jezelf!

10. Motivatie & inspiratie

cursus natuurlijk! mama
In deze 10 weken durende online cursus leer je waarom je er 
voor zou kiezen om een Natural Mama te worden en wat de 
voordelen zijn van gifvrij en biologisch opvoeden voor je 
baby én voor jou! 
Bovendien krijg je toegang tot de besloten Facebook 
groep Miss Natural Mama waar je andere mama’s kunt 
ontmoeten en vragen kunt stellen + als bonus ontvang 
je het e-book 10 Super Snelle & Simpele 1e Hapjes

Als je zwanger bent of pas bevallen dan heb je vaak heel veel vragen. Je wilt immers alles goed doen en de 
beste mama zijn voor je baby. Als je van plan bent om je baby zo natuurlijk mogelijk op te voeden dan is de 
10 weken durende online cursus “Miss Natural Mama” bedoelt voor jou! In de cursus komen onderwerpen 

aanbod die interessant zijn voor ouders met kinderen van 0 tot 2 jaar.

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

http://urly.nl/suikervrij
http://urly.nl/missnatural

