
DOEN
GROEN

Hét e-book voor de start van
een duurzame lifestyle

xMOYU VLWSSN



Inhoudsopgave

5
21 Plantaardig(er) eten 
in een paar stappen

 5 Eigen groenten verbouwen

9 12 Zero waste swaps voor 
beginners

12 Machtig kleine stapjes 
voor een beter klimaat

14 Een duurzaam huis door 
je Urban Jungle

18 Een eerlijke kledingkast 
Hoe dan?!

24 Column: Roomser dan de 
paus?

25 Zo gezond als je 
immuunsysteem

28 DIY: Zero waste en vegan 
verzorgingsproducten

Huishouden Gezondheid Persoonlijke groei
31 Makkelijk je gedrag 
veranderen met Karen 

34 Visualisatie oefening 
voor goede gewoonten 

35 Media & More

21
14

925

31



Het idee dat duurzaamheid alleen iets is voor hippies, pioniers of geitenwollensokken-
types is allang verleden tijd. En gelukkig maar! Voor onszelf én voor de aarde zorgen is
nu belangrijker dan ooit tevoren. Met een klimaatcrisis die op ons afstevent en de ge-
breken in onze maatschappelijke systemen – blootgelegd door de coronacrisis – is de
tijd van nadenken, discussiëren en overleggen voorbij. Daadwerkelijk actie ondernemen
is wat het werkelijke verschil gaat maken. 

Dus: dit is de tijd van doen. 

Hoe? Op een makkelijke, inspirerende en praktische manier. Een manier die bij jou en
jouw leven past. Om die reden hebben we dit e-book ontworpen. Zodat we jou kunnen
inspireren om duurzame keuzes te maken. Dat doen we aan de hand van diverse
artikelen, interviews, columns en persoonlijke verhalen van experts die zelf dagelijks de
(duurzame) daad bij het woord voegen.  

We nemen je mee in de wereld van plantaardig eten, zero waste huishoudproducten,
duurzame gedragsverandering, het belang van een sterk immuunsysteem en een 
eerlijke kledingkast. En nog meer, maar daar kom je zo vanzelf achter!

We wensen je namens de hele redactie ontzettend veel leesplezier toe. We hopen dat
dit e-book je activeert om (weer) een stap in de groene richting te zetten en dat jij op
jouw beurt weer anderen weet te inspireren. 

Jouw inzichten en successen online met ons vieren? Graag! Deel jouw verhaal op
Instagram, gebruik daarbij de hashtag #ebookgroendoen en tag ons op @VLWSSN en
@moyu_notebooks. 

Liefs!

Joni & Lotte  

Voorwoord

Joni Hendrix
Hoofdredacteur VLWSSN

@VLWSSN
vlwssn.nl

Lotte Hertog
Head of Communication MOYU

@moyu_notebooks
moyu-notebooks.com
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Duurzaam in de keuken
 Eigen groenten verbouwen

Staat duurzaam leven bij jou dit jaar ook bovenaan het to-dolijstje? Dan
is er iets waar je misschien nog niet over hebt nagedacht. Natuurlijk kun
je biologische seizoensgroenten kopen, maar er is nog een veel leukere
manier: ze zelf kweken! Tekst: Kim Nelissen  – Foto's: Thomas Duiker (Dyve Media)

Of je nou een kleine tuin hebt of een
balkon, ook jij kunt je eigen groenten
verbouwen. Je hoeft er echt geen groot-
grondbezitter voor te zijn. Zelf heb ik
een minimoestuin van 6m2 in een
buurttuin en nog wat moestuinpotten in
mijn kleine achtertuin. In totaal verbouw
ik daar maar liefst 27 verschillende
groenten, fruit en kruiden. Een volks-
tuintje is natuurlijk ook één van de
mogelijkheden. Dus laat je vooral niet
tegenhouden.

Maar hoe begin je? Wat heb je nodig? En
welke groenten zijn geschikt voor een
kleine ruimte? Ik geef je tips en tricks om
jouw eigen moestuintje te starten.

Grond voorbereiden
Een goede voorbereiding is het halve
werk en dat is met moestuinieren niet
anders. Het moestuinseizoen loopt grof
gezegd van maart tot en met oktober,
maar je kunt op elk moment beginnen
met voorbereiden.
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Ten eerste is het goed om na te denken
over hoe je gaat moestuinieren. In de
volle grond of in potten/bakken? Als je in
potten en bakken gaat kweken, wat echt
prima gaat, dan hoef je geen grond te
bewerken. Je gooit er in maart gewoon
moestuinpotgrond in en klaar voor de
start.

Ga je moestuinieren op een lapje grond,
dan kan het handig zijn om de grond
alvast klaar te maken. Want de bodem is
eigenlijk het allerbelangrijkste bij moes-
tuinieren. Als die niet gezond is, kom je
niet ver. Wat je kunt doen is al een
lekker dikke laag compost eroverheen
gooien (nadat je eventueel gras of
onkruid verwijderd hebt). Laat je lapje
grond vooral niet braak liggen in de
winter of middenin de zomer.

Slim je groenten kiezen
Als je maar een klein oppervlakte hebt
om op te moestuinieren, dan is het
belangrijk om je groenten slim te kiezen. 

Eén pompoenplant kan bijvoorbeeld je
hele tuintje overnemen, dus die zou ik je
niet aanraden. Wat zijn dan wel goede
groenten? Kies groenten die:

Weinig ruimte innemen en snel groeien
Er zijn wat groenten die lekker snel
groeien én die weinig ruimte in nemen.
Het leuke daarvan is dat je na de oogst
nog prima een andere groente kunt
telen. Zo kun je op één plekje misschien
wel vier verschillende groenten telen
gedurende het moestuinseizoen. Snelle
groeiers zijn bijvoorbeeld radijs, rucola,
raapsteel, pluksla en Aziatische mesclun
(een slamix). Deze kun je allemaal al na
ongeveer 4-6 weken oogsten.

De hoogte in gaan
In steden doen ze het ook: de hoogte in
bouwen. Superslim, want het kost je
minder grond. In de moestuin werkt dat
precies zo. 



Een rijtje sugarsnaps, peultjes of
doperwten neemt nauwelijks ruimte in
beslag. Je laat ze tegen een rek
omhoogklimmen en hebt nog genoeg
plek over voor andere groenten. Kijk ook
naar de klimmende varianten, zoals
klimcourgettes.

Een grote opbrengst hebben
Sommige groenten nemen wel aardig
wat ruimte in beslag, maar dan heb je
ook wat. Wat dacht je van 30-40
courgettes van één plant. Nog zo’n
enorme producer is de komkommer.
Van een tomatenplant kun je ook aardig
wat oogst hebben als je hem goed
verzorgt. Houd je van pittig eten? Teel
dan zelf peper. Een peperplant neemt
niet veel ruimte in beslag en doet het
ook (juist eigenlijk) goed in pot. Hij
beloont je met vele verse pepers.

Bemesten

Zo kun je echt maandenlang oogsten
van dezelfde plant. Winterpostelein
groeit ook weer aan. Palmkool oogst je
van onderaf, de bovenkant groeit ge-
woon door. Deze plant gaat zelfs twee
seizoenen mee!

Weer aangroeien
Sommige groenten oogst je 1x en dan
haal je ze uit de grond. Maar er zijn ook
groenten die weer aangroeien als je
hebt geoogst. Als je het hart van
bijvoorbeeld snijbiet, pluksla of
raapsteel heel laat en het blad een paar
centimeter boven de grond afknipt, dan
groeit het gewoon weer aan. 

Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je
groenten kiest die je zelf graag eet. Maar
laat je ook verrassen door groenten die
je wellicht nog niet kent, doordat je ze
niet zo snel in de supermarkt vindt,
zoals palmkool, raapsteel, snijbiet en
winterpostelein. Extra leuk, vind ik zelf.
Het is slim om een moestuinplan  te
maken, zodat je precies weet wat je
wanneer moet zaaien en wanneer er
weer iets nieuws in mag. Zo heb je nooit
een leeg plekje in jouw moestuin. 

Niet alle groenten hebben hetzelfde
nodig. Sommige groenten hebben
genoeg aan een beetje compost, zoals
radijs, ui, raapsteel, winterpostelein,
bietjes, wortels en sla. Andere groenten
zijn echte vreetzakken en hebben naast
compost ook mest nodig. Denk aan
courgette, tomaten, komkommers,
pepers, paprika, aubergine en kolen.
Zowel te weinig als te veel mest kan
zorgen voor een slechte opbrengst. Oh
ja, en die mest is natuurlijk biologisch.
Kunstmest is niet zo duurzaam en ook
helemaal niet goed voor je grond.

Wat dacht je van 30 tot 40
courgettes van één plant

'Ongedierte' bestrijden
Als je gaat moestuinieren krijg je te
maken met 'ongedierte'. Ik zet het
bewust tussen aanhalingstekens, want 
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Heb je hulp nodig bij het maken van een
moestuinplan, wil je weten wanneer je
wat zaait, uitplant en oogst en hoe je al
die groenten kweekt? Kijk dan op
moesmeisje.nl. Daar vind je alle info die
je nodig hebt om te starten. En er staan
heerlijke vega recepten op met
groenten uit eigen tuin. 

Je kunt me ook volgen op Instagram,
YouTube, Twitter, Facebook en
Pinterest.

elk beestje heeft nut in de natuur. Maar
welkom zijn ze niet altijd, omdat ze je
opbrengst kunnen verminderen of je
oogst ronduit verpesten. Denk aan
rupsen, luizen en slakken. Ga niet met
chemische troep aan de slag, maar kies
voor milieuvriendelijke bestrijding, zoals
het inzetten van lieveheersbeestjes
tegen luizen, aaltjes tegen slakken en
het verplaatsen van rupsen naar een
plek waar ze wel welkom zijn. Ook wat
groene zeep met water is effectief tegen
luizen en andere insecten zoals spint.

Meer tips over moestuinieren?
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Pepers
Paprika
Aubergine

Tuinboon
Doperwt
Sugarsnaps

Tomaat

Radijs
Rucola
Wortels
Spinazie

Palmkool

Aardappels

Raapsteel
Snijbiet
Courgette
Broccoli

Pluksla

Komkommer

Sperzieboon
Boerenkool
Spruitkool

Andijvie
Chinese kool

Paksoi
Tatsoi

Winterpostelein
Raapsteel
Bladmosterd

Veldsla
Rucola
Winterspinazie

Knoflook

Herfstplantui

Let op: niet alles kun je direct in de volle grond
zaaien. Vruchtgroenten zoals komkommer,
tomaat, courgette, peper en paprika zaai je thuis
binnen voor en zet je vanaf half mei in de volle
grond of buiten in een grote pot. 

Voor een uitgebreide zaai, plant- en oogst-
kalender, kijk op moesmeisje.nl 
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12 Zero waste swaps
voor beginners

Leven zonder afval, het lijkt onmogelijk. Toch kun je door een paar
simpele aanpassingen je afvalhoop een stuk verminderen. Wil je weten
hoe? Hieronder staan twaalf makkelijke zero waste swaps die je vandaag
al kunt invoeren.  Ook leuk: kies elke maand een andere swap om door
te voeren in je huishouden! Tekst: Joni Hendrix

Zeeppompjes
Op het toilet, de badkamer en in de keuken heb je waarschijnlijk
een zeeppompje staan. De kans is groot dat het een wegwerp
pompje is. Vervang alle wegwerp zeeppompjes door een pompje
dat je kunt navullen. Ga bijvoorbeeld naar Casa of Xenos en koop
een aantal leuke varianten. 

Bamboe wattenstaafjes
Tegenwoordig zijn er in steeds meer winkels bamboe
wattenstaafjes te koop, zoals bij de Etos. Maar die zitten in een
plastic verpakking. Beetje jammer. Een andere optie zijn de
bamboe wattenstaafjes van The Humble Co. Deze zijn 100%
biologisch afbreekbaar en zijn verpakt in een dun kartonnen
doosje. Extra leuk: ze zijn te koop in verschillende kleuren.

Houten afwasborstel
Een houten afwasborstel is een duurzame keuze als je minder
plastic wilt gebruiken. Bij de meeste houten afwasborstels kun je
ook de borstelkop vervangen. Zo hoef je maar één gedeelte weg te
gooien. Na een tijdje is de houten steel ook aan vervanging toe,
maar je doet er veel langer mee dan een plastic variant.

Voor elke maand één

Onthoud: elke zero waste swap is er weer één, ook al lijkt die niet
groot. Met elke stap draag je weer bij aan een beter milieu!
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Bijenwasdoeken
Heb je al eens van bijenwasdoeken gehoord? Dit is een duurzame
variant voor aluminiumfolie. Bijenwasdoeken zijn te koop in small,
medium en large. Ze zijn wel een stuk duurder dan een rol
aluminiumfolie, maar de doeken kun je ruim een jaar gebruiken én
ze zijn duurzaam. Je dekt met een doek bijvoorbeeld gemakkelijk
een bakje met leftovers af of je gebruikt ze om je boterhammen in
te verpakken.

Herbruikbare koffiebeker
Reis je veel en koop je vaker koffie of thee onderweg? Neem dan
een herbruikbare koffiebeker mee, zoals een Stojo-cup. Stop de
cup standaard in je tas en als je bij de Starbucks of Kiosk wat te
drinken gaat halen, vraag dan of ze daar je drankje in willen doen.
In de meeste gevallen krijg je ook korting. Win-win!

Shampoobar
Een shampoobar is shampoo in de vorm van een blok zeep. Geen
plasticverpakking dus! De afgelopen tijd zijn er ontzettend veel
shampoobars op de markt gekomen. Niet elke bar is even fijn, dus
let goed op de samenstelling. In het begin is het even wennen om
met een blok ‘zeep’ je haren te wassen, maar het went snel.

Verse thee
Als je veel thee drinkt, dan gooi je per dag wel een aantal
theezakjes in de prullenbak. Een goed alternatief voor zakjes thee
is verse thee van bijvoorbeeld Simon Lévelt. Hier verkopen ze
verse thee in papieren zakjes, ideaal. En er is heel veel keuze en de
theetjes zijn veel lekkerder. Nog een voordeel: je kunt met één
schepje verse thee zo’n vier of vijf keer een kop thee maken.

Herbruikbare waterfles
Dit is wel een heel makkelijke swap! Dopper is één van de
bekendste merken met herbruikbare waterflessen, maar ook Chilly
heeft hele leuke en fijne herbruikbare waterflessen. Een waterfles
mag ook wel een eyecatcher zijn. Chilly verkoopt flessen met hele
toffe printjes. Maak er een statement mee en inspireer anderen
om ook zo’n herbruikbare waterfles te kopen.

Wil je nóg minder afval produceren? Maak dan bijvoorbeeld je eigen 
verzorgingsproducten. Op pagina 28 in dit e-book vind je fijne DIY's.
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Notitieboekje van MOYU
Ben je ook een notitieboekjesfan? Dan is het duurzame boekje van
MOYU zeker wat voor jou. Het boekje is gemaakt van boomvrij
steenpapier en je kunt alles wat je op een bladzijde schrijft met een
doekje weer uitwissen. Elke bladzijde kun je tot wel 500 keer
gebruiken. Wow! Dit is echt zo fijn, je hebt dus nog maar één
notitieboekje nodig voor bijvoorbeeld al je aantekeningen en to-
dolijstjes. En: voor elk verkocht boekje wordt er een boom geplant
in samenwerking met Trees for Kenya.

Safety razor
Bespaar tot wel veertien wegwerpmesjes per jaar door te kiezen
voor een Safety Razor. Dit scheermesje is een fijn alternatief voor
de wegwerpvariant. Een Safety Razor gaat lang mee, je huid blijft
lang glad en de mesjes van het scheermes zijn gemakkelijk te
vervangen. Ook niet heel onbelangrijk: het mesje ziet er stijlvol uit,
jeej!

Sophie Green schoonmaakmiddel
Duurzaam schoonmaken? Het kan! Zo heeft het merk
SophieGreen een antwoord gevonden op die onnodige berg
plastic afval die wordt veroorzaakt door schoonmaakmiddelen. Een
fles weggooien doe je bij SophieGreen niet, want je koopt één keer
een fles en daar zit wat poeder in. Je doet er 750ml water bij, even
schudden en je hebt bijvoorbeeld een allesreiniger. Is de reiniger
op? Dan maak je de fles schoon en koop je een refill poeder. Zo
makkelijk kan het zijn! 

Zero waste shoppen met linnen tasjes
Doe standaard een aantal canvastassen in je tas. Zo hoef je
bijvoorbeeld appels niet meer in een plastic zakje te doen, maar
kun je daar een canvastas voor gebruiken. Er zijn ook fijne linnen
tasjes te koop, speciaal om groente en fruit in te verpakken. Zo
hoef je los fruit of losse groenten niet meer in plastic te gooien.

Met de code VLWSSN krijg je 10% korting op
alle producten in de webshop van MOYU.
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Duw de rol wc-papier wat plat
Rol of vouw jij wc-papier? Wat je ook doet, als iedereen één velletje minder
gebruikt per dag, dan maken we veel bomen blij. Nieuwe rol nodig? Duw
hem wat platter. Hierdoor stagneert de rol en gebruik je minder papier.

Voorspoelen? Vaatwassers houden juist van vuil!
Sinds kort weet ik ook waarom. Je vaatwasser doet namelijk
beter zijn werk als jij de vaat er vies inzet. Dat komt door de
enzymen in vaatwasmiddelen die zich beter hechten aan
etensresten. Zonder viezigheid spoelen de wasmiddelen zo
de afvoer in. Voorspoelen onder een lopende kraan? Doe
vooral geen moeite!

Wie maak je blij met oud gereedschap? En welke zoekmachine is
milieuvriendelijk? Anke van Dijk geeft met de e-mails van climatechain.nl
antwoord op dit soort vragen rondom duurzaamheid. Tips voor elke dag
én zonder grote aanschaf. Laat je inspireren  door onderstaande 5 tips en
help mee aan een beter klimaat! 
Tekst: Anke van Dijk – Foto's: Annemieke Kok & Pexels 

Machtig kleine stapjes voor een
beter klimaat: 5 tips 

Kook pasta en eieren korter
Pasta en eieren kun je na 2 min. koken prima van het gas
halen. Zet er een sluitende deksel op voor 5 min. en het hete
water doet de rest. Smakelijk!1

2

3

12

http://climatechain.nl/


Best wat bekende merken voegen microplastics toe aan
verzorgingsproducten. Omdat het zo lekker zou smeren.
Alleen… als je doucht komen de deeltjes in ons drinkwater
en uiteindelijk in de zeeën en oceanen terecht. Klein en
fijn, maar samen goed voor zo’n 35.000 ton aan troep.
Hoe kies je een product zonder plastic? De app Beat the
Microbead helpt jou daarbij. 

Scan een product op microplastics

Even afhalen. Doe jij dat ooit?
Mijn online bestellingen haal ik vaker zelf op bij
een afhaalpunt. Dat is met de fiets of lopend
goed voor me én ik doe er het milieu een
plezier mee. Kleine pakketjes maken zo minder
onnodige kilometers in een bestelauto.
Benieuwd naar wat er gebeurt met spullen die
je retour stuurt? Dat is nog niet zo fraai… Kijk
de documentaire ‘Op volle retouren’ van
Tegenlicht hierover.

Meer tips van Anke? Volg haar op Instagram en schrijf je in op climatechain.nl
en ontvang voortaan alle tips per e-mail. Elk stapje is er een!

4

5
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Wie vindt dat een hoop planten nog
echt iets is voor oma’s en moeders heeft
de afgelopen jaren onder een steen
gelegen. Planten in huis laten de boel
tot leven komen én ze hebben een
hoop voordelen. Wist je dat planten de
lucht kunnen zuiveren? In het
tuincentrum wordt vaak aangegeven
welke dit zijn, maar denk bijvoorbeeld
aan de Graslelie, de Goudpalm, de
Paradijsvogelplant of de Lepelplant.
Eerlijk: met zulke namen wil je toch gelijk
een groene parel aanschaffen? De lucht-
zuiverende kwaliteit is erg belangrijk
voor ons mensen. Deze planten zorgen
er namelijk voor dat de CO2 in zuurstof
wordt omgezet, waardoor je simpelweg
beter in je vel gaat zitten én je een
betere focus hebt. 

Niet alleen fysiek, maar ook mentaal.
Een luchtzuiverende plant zorgt niet
alleen voor een schone lucht, maar ook
voor een gezellig aanzicht. Je krijgt een
onbewust zorginstinct (hij mag tenslotte
niet dood) en hoe langer dit lukt, hoe
meer endorfine je aanmaakt. En dat is
weer het gelukshormoon waardoor je
vrolijk wordt!

Een duurzaam huis 
door je Urban Jungle

Om je huis te verduurzamen hoef je niet gelijk met zonnepanelen en een
warmtepomp in de weer. Is jouw huis de afgelopen maanden ook lekker
‘groen’ geworden door het aanleggen van je Urban Jungle? Dan ben je al
lekker bezig! Planten zijn namelijk super duurzaam én goed voor je. Wij
leggen je uit waarom. Tekst: Inge Renes – Foto's: Unsplash

Elke beginner kan tegenwoordig met
planten omgaan door handige apps
zoals Plantsome. Deze appt vertelt
precies wanneer je de plant water moet
geven. Hieronder nog een paar handige
tips om je planten in leven te houden.

Water geven
Steek je vingers even in de aarde om te
zien of de aarde nat is (té nat is vrijwel
nooit goed) of dat je hem een klein
scheutje kan geven. De vuistregel is over
het algemeen: in de zomer minimaal
één keer per week, in de winter kun je
soms wel een week overslaan. Water
geven kun je het best in de ochtend
doen, dan kan de plant de warmte en
het zonlicht van de hele dag gebruiken
om het water op te nemen (of te laten
verdampen) en krijg je geen rotte
wortels.

Planten onderhouden 101

Planten in huis laten de
boel tot leven komen en
bieden veel voordelen
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Verpotten
Groeit je plant uit z’n pot? Dan is het tijd
om deze te verpotten. Bij een nieuwe
plant is hij vaak na een jaar wel toe aan
een groter potje, maar sommige planten
blijven jaren in dezelfde pot staan. Kijk
altijd of hij nog in verhouding staat tot
de pot en of hij nieuw blad blijft
aanmaken. Dan is je plant over het
algemeen tevreden. Verpotten doe je
het liefst in het voorjaar, zodat hij de
hele zomer heeft om weer aan te
sterken.

De juiste plek
Kijk goed waar je jouw plant neerzet. Als
je nog verbaasd bent dat die idyllische
Varen het niet goed doet in je badkamer
zonder ramen moet je misschien even
goed opletten. Je hebt plekken met
direct zonlicht (vlak voor het raam),
halfschaduw (wat verder van het raam
of op een plek waar veel indirect
zonlicht komt) en schaduw (donkere
hoekjes). Lees de labels of googel je
plant even om te zien waar je deze het
beste kunt neerzetten. 

Let op: geen enkele plant houdt het lang
vol in een ruimte zonder ramen. Dan
kan je toch beter voor een nepplant
kiezen.

Let op ziektes
Heb je allemaal kleine vliegjes in huis?
Grote kans dat ze óf je bananen óf je
planten aan het opeten zijn. Om te
voorkomen dat ze duizenden (wat?
miljoenen!) larven in je plantenbak
leggen kun je ervoor kiezen om een
laagje zand in je plantenbak te doen
(hier kunnen de larven niet doorheen
kruipen waardoor ze doodgaan) of
aaltjes te kopen. Dit zijn minuscule
beestjes die alle larven met liefde
opeten waarna ze doodgaan als het
eten op is. Heb je last van bladluis?
Spray dan (buiten) een middel van
afwasmiddel en water op je plant. Zijn
ze zo verdwenen.
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Koop potten bijvoorbeeld via
Marktplaats of de kringloopwinkel.
Zo hoef je geen nieuwe (en vaak
dure) potten te kopen en creëer je
een eigen bonte verzameling. Wil je
toch liever alles in één kleur? Verf ze
dan met bijvoorbeeld Terracotta verf
voor één geheel.
Zoek naar gerecyclede bloempotten.
Dit kan van gerecycled kunststof of
bamboe zijn bijvoorbeeld. Vaak zijn
ze iets duurder dan normale potten,
maar weet dat winkels als de HEMA
ze tegenwoordig ook verkopen!
Scheelt weer in de portemonnee.

Begin je from scratch en moet je ook je
potten nog kopen? Maar zoek je ook
hier een duurzaam alternatief voor?
Gelukkig ben je tegenwoordig niet meer
gebonden aan de vaak prijzige potten
van het tuincentrum.

Stekjes besparen je een hoop poen

Wist je dat je geld kunt besparen door
het groeien van planten? Allereerst kun
je natuurlijk stekjes maken van je
groene vrienden, zodat je als het ware je
eigen planten kweekt. Veel planten zoals
de Pannekoekenplant en de Graslelie
lenen zich er erg goed voor om te
stekken. Ook snelgroeiende kruiden-
planten kun je vaak opsplitsen in kleine
plantjes, waardoor je uiteindelijk meer
plant hebt. Hoe je dat doet? Simpel: knip
een stengel of tak af van de plant of
splits een deel van de basisplant vanaf
de wortel (met name bij kruiden werkt
dit het beste).

Splits je hem vanaf de wortel, kan hij
gelijk in een potje met aarde. Een
stengel laat je eerst groeien in een glas
water. Zodra deze wortels krijgt kan 'ie in
de aarde. Ben je zelf niet zo handig met
het stekken van je bestaande planten of
heb je nog helemaal geen planten? Maar
vind je het een goed idee om geen
nieuwe planten, maar een deel van
iemand anders z’n planten te
hergebruiken? Googel dan eens op
stekjesruil. Dan vind je diverse pagina’s
en online groepen waar mensen hun
stekjes uitwisselen of verkopen. Zo heb
jij weer een nieuwe plant zonder een
gekweekt wezen in huis te hoeven halen. 

Als wij je nu eens zouden vertellen dat je
sommige planten tot in de eeuwigheid
kunt blijven eten. Dat je door één plant
een oneindige stroom aan voedsel kunt
vergaren. Zou je ons geloven? Het klinkt
te mooi om waar te zijn, maar sommige
planten lenen zich hier bijzonder goed
voor. We zetten er hieronder een aantal
voor je op een rijtje!

Stekken (en verpotten) werkt het beste in het voorjaar. Dan schijnt
de zon het langst en kan de plant gelijk herstellen van de verhuizing. 

Het eeuwige groene leven

Paksoi, prei, bleekselderij, venkel
en bosui
Allen hebben lange stengels
waar je het kontje (met de
wortels) meestal van weggooit.
Bewaar dit en zet het in een
glas water. Ververs het water
om de zoveel dagen en je zult
zien dat er nieuwe stengels uit
groeien. Hoe handig?!
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Avocado
Oké of je echt nieuwe avocado’s
zult krijgen? Ik acht de kans klein.
Maar hoe leuk is het om uit een
avocadopit een mini-boom te laten
groeien? Het is super simpel: wikkel
de pit in een nat stukje keukenrol
en leg deze in een ziplock zakje op
een warme plek. Zodra er na een
tijdje groene wortels ontstaan, prik
je vier satéprikkers in de pit en
hang je deze met de wortels in een
glas water. Zodra er een groene tak
uitgroeit, kun je hem in de aarde
stoppen (de pit mag zichtbaar zijn)
en een paar maanden later zal je al
een kleine boom hebben.

Wij wensen je heel veel succes bij het
creëren van jouw groene geluk.
Verzorg ze alsof het je baby’s zijn en
geniet ervan. Adem nog even een
keertje helemaal in en uit als je jouw
groene vriendjes hebt neergezet.
Hoewel je van deze energie niet je
telefoon kunt opladen, zorgt het wel
voor een hoop interne energie. En
dat is ook heel veel waard. 

Bieslook
Iedereen die zo’n plantje in de
tuin heeft staan (dus niet binnen!)
weet dat dit het eeuwige leven
heeft. Knip de stengels er vanaf
en gebruik ze voor je maaltijden.
Zo'n twee weken later heb je weer
een vol plantje. 

Knoflook en ui
Bewaar een aantal tenen knoflook
en stop ze (zonder schil) in de
grond. Een paar maanden later
ontstaat er een aantal scheuten.
Je hebt een nieuwe bol knoflook!
Even laten drogen en daarna kun
je het trucje opnieuw proberen!

Gember
Begint je gember uit te lopen? Niet
weggooien, maar snijd 'm in
stukjes en stop de stukjes in een
bakje met potgrond. Na een aantal
maanden groeien er dikke wortels.
Laat deze even drogen en je hebt
verse gember!

Sla
Bewaar het kontje van een krop sla
en zet dit in een bakje met water.
Spray de bovenkant een paar keer
per week met water. Een paar
maanden later ontstaan er nieuwe
bladeren. Stop de sla (met het
kontje) in de aarde en er ontstaat
hopelijk een nieuwe krop. 

Ananas
Nog zo een, of je werkelijk een
nieuwe ananas krijgt... geen idee.
Maar je kunt wel een ananasplant
kweken! Bewaar de groene top van
een ananas en stop deze in water.
Zodra wortels tevoorschijn komen,
doe je de plant in een potje met
aarde. Binnen een aantal maanden
heb je een leuke, sprieterige plant
waar misschien wel een nieuwe
ananas uitgroeit. Wie weet!

Begin met onderstaande experimenten in het voorjaar. Net als de meeste
verzorging van planten is dit simpelweg de beste tijd om nieuwe plantjes te
kweken, omdat deze dan de hele zomer zonlicht kunnen slurpen. 

Sommige etenswaren zorgen niet voor
vermenigvuldiging, maar er kunnen wel
gezellige planten uitgroeien (waar je
weer vrolijk van wordt, dus eigenlijk is
het mentale voeding). Zoals deze twee:
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Een eerlijke kledingkast
 Hoe dan?!

Fair fashion, je hebt de term vast wel een keer voorbij horen komen.
Maar wat is het eigenlijk? Fair fashion is kleding die onder goede
arbeidsomstandigheden en van duurzame materialen wordt gemaakt.
Klinkt mooi, maar hoe zorg je nou voor een kledingkast vol met fair
fashion? Wij geven je handige tips en tricks, zodat je meteen kunt
starten! Tekst: Laurine Broekhuizen – Foto's: Unsplash

Wat maakt fair fashion nou precies ‘fair’?
De kleding is minder schadelijk voor het
milieu door het gebruik van duurzame
grondstoffen, zoals biologisch katoen of
bamboe. Daarnaast wordt er zonne- of
windenergie gebruikt bij de productie
en worden producten gerecycled. Ook
zijn de arbeidsomstandigheden een
stuk beter dan in de ‘normale’ fashion-
industrie, want arbeiders werken in een
gezonde en prettige omgeving én
krijgen eerlijk betaald voor het werk dat
ze leveren. Fair fashion is dus goed voor
zowel mens als milieu. 

Je zou kunnen zeggen dat fair fashion
een reactie is op de fastfashion-
industrie. Fast fashion is namelijk heel
schadelijk voor het milieu. Deze kleding
wordt razendsnel gemaakt, verscheept,
goedkoop verkocht en (in de meeste
gevallen) ook supersnel weggegooid. In
dit productieproces wordt er dus niet
stilgestaan bij mogelijke milieuvervuiling
en arbeidsomstandigheden.

Oké, tijd om zelf aan de slag te gaan met
het verduurzamen van je kledingkast!
Hoe begin je ermee?

Project Cece is een online zoekmachine voor  kleding, een soort groene versie
van Zalando. De perfecte plek om makkelijk en snel toffe items te vinden.
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Doe onderzoek naar het merk
Als je nieuwe items shopt, is het goed om je te verdiepen in het merk. Gebruikt
het merk duurzame materialen zoals gerecyclede stoffen? Wat is de hoeveelheid
CO2-uitstoot? Hoe gaat het om met de arbeiders? Hoeveel water wordt er
verspild? Dit zijn belangrijke dingen om te onderzoeken om er snel achter komen
wat een bedrijf doet op het gebied van duurzaamheid. Eerlijke merken zijn altijd
transparant. Ze geven veel informatie over hun productieproces, arbeids-
omstandigheden en werkwijze. Zo kun je dus beter een afweging maken waar je
voortaan je nieuwe shirtje koopt.

Go vintage!
Neem eens een kijkje bij vintage shops. Het zoeken naar toffe items is op zich al
een hele leuke activiteit. Daarnaast geef je kledingstukken weer een nieuw leven.
Het kopen van een tweedehands item zorgt ervoor dat de levensduur van kleding
wordt verhoogd en dat de afvalberg krimpt, win-win dus. Tegenwoordig zijn er veel
manieren om aan vette vintage of tweedehands kleding te komen. Als je houdt van
de zoektocht kun je het beste fysieke winkels afgaan. Niet zo’n shopper? Dan zijn er
ook genoeg online vintage webshops waar je terecht kunt. Daarnaast is het tof dat
elk vintage item uniek is en jij één van de weinige bent die er eentje bezit!

Bestudeer je kledingkast
Kijk eens goed in je kledingkast! Welke items draag je vaak en welke eigenlijk nooit?
Door je kledingkast te bestuderen kom je erachter wat je echt leuk vindt en kun je
doelgericht en efficiënt shoppen. Zo voorkom je toekomstige miskopen. Dus
duurzaam én goed voor je portemonnee.  Tip: heb je items die je niet meer leuk
vindt, maar er nog wel mooi uitzien? Dan kun je een kledingswap houden met
bijvoorbeeld vrienden of collega’s. Als iedereen kledingitems meeneemt, kun je
onderling ruilen en hoef je niks nieuws aan te schaffen. Groen én gezellig.

Vinted 
Thrifted 

Online shoppen
Asosmarketplace
Truevintage 

Offline shoppen
Vintage Island
Appel en ei

Roxy’79 Vintage
De Vintage Kilo Sale 

Toffe én betaalbare fairfashionmerken
Everlane 
Sisterhood

Collection and Co 
Two Thirds 

Colorful Standard
Atelier Jungles     

3

2

1
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Plantaardig(er) eten
in een paar stappen

Dat we op deze planeet in een systeem leven dat niet lang meer
houdbaar is, dat is wel bekend. Gelukkig staan veel mensen op en dragen
ze hun steentje bij aan een mooiere, groenere en plantaardige(re)
wereld. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je zelf iets doen wat veel effect
heeft, maar niet te veel moeite kost? Sytse Monsma neemt je mee in de
wereld van plantaardig(er) eten! Tekst & foto's: Sytse Monsma

Op het gebied van voeding hebben we
als maatschappij heel veel winst te
behalen. De vlees- en zuivelindustrie is
namelijk één van de grootste
boosdoeners op het gebied van CO2-
uitstoot. Dat kan en moet anders! Voor
het kweken en oogsten van plantaardige
voeding daarentegen is er een stuk
minder energie nodig. Want wanneer je
voornamelijk planten eet en je dus
direct voedt met de bron, is het proces
van zaaien totdat het op je bord belandt
het kleinst. Maar wat als je (regelmatig)
dieren eet? Dan eet je het verst van de
bron.

Voor de productie van 1kg
biefstuk is er 25kg plant-
aardige voeding nodig

Huh? Vertel meer!
Ik zal de situatie aan je uitleggen: men
kweekt en oogst plantaardige voeding.
In plaats van dat mensen hier hun
buikje van rond eten, gaat dit naar
dieren in de vlees- en zuivelindustrie. Zij
eten dit een aantal maanden en worden
vervolgens geslacht. Daarna moet het
dier helemaal schoongemaakt worden.
Dit kost veel zoet water en energie.
Daarna moet het vervoerd en ingepakt
worden. Vervolgens wordt het nogmaals
(gekoeld) vervoerd naar de supermarkt
en daar haal jij het op.

Om het, als laatste stap, op te eten.
Zoals je ziet, is dit een heel intensief
proces en duurt het vele malen langer
dan wanneer we ons alleen op
plantaardige voeding voor eigen gebruik
zouden richten. Want wist je dat er voor
de productie van één kilo biefstuk zo’n
25 kilo plantaardige voeding nodig is?
Over inefficiëntie gesproken! 

Met die 25 kilo hadden we veel meer
mensen kunnen voeden. Hoe kan het
dat we zo’n 70 miljard industriedieren
kunnen voeden, maar moeite hebben
om de 820 miljoen mensen die in
hongersnood leven op dagelijkse basis
van eten te voorzien? We zitten echt in
een onhoudbaar systeem. Gelukkig
kunnen we op individueel niveau écht
een verschil maken.

Compassievol leven
Om lief voor de aarde en alles wat erop
leeft te kunnen zijn, is het belangrijk dat 
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je ook lief bent voor jezelf. Ik omschrijf
het altijd als een compassievol leven.
Naar de natuur, de dieren, andere
mensen, maar ook naar jezelf. En wat je
heel goed moet beseffen is dat ieder
begin een uitdaging is. En dat mag ook.
Je hoeft iets nieuws – zoals een ander
eetpatroon volgen – niet van de één op
de andere dag helemaal goed te doen.
Het is een verandering die energie kost
en daar mag je ook de tijd en ruimte
voor nemen. Eet je per ongeluk toch iets
dierlijks terwijl je dat niet wilt? Niets
meer aan te doen. Nu weet je het voor
de volgende keer. Accepteer het en ga
weer door.

Perfectie bestaat niet. Zelfs de strengste
veganist doet wel eens iets ‘verkeerd’.
Toen ik nog in loondienst werkte, zat ik
heel veel in de auto. Super slecht voor
de aarde. Maar ja, ik moest toch van A
naar B komen om mijn centjes te
verdienen en het openbaar vervoer was
geen optie. Dan kon ik niet op tijd op
kantoor zijn en bij een late dienst kon ik
niet meer thuiskomen. Het is roeien met
de riemen die je hebt en elke stap is er
één. Wees trots op de stappen die je al
wel (hebt) (ge)zet!

Plantaardig dieet

Dat klopt (voor mij) niet. Zoals je eerder
las, is een plantaardig dieet echt de
meest efficiënte manier van voeden en
dus het minst schadelijk voor de
planeet. Als laatste reden, die op dit
moment veel mensen over de streep
trekt, wil ik nog je eigen gezondheid
benoemen. Een volwaardig plantaardig
voedingspatroon is namelijk vrij van (de
verkeerde soort) cholesterol. Door op
deze manier te eten, houd je ook veel
verzadigde vetten buiten je lijf en kom je
meer in balans. 

Eet je per ongeluk toch iets dierlijks terwijl je dat niet wilt? Perfectie
bestaat niet. Zelfs de strengste veganist doet wel eens iets ‘verkeerd’

Eén zo'n stap die je kunt zetten, is om te
kiezen voor plantaardig eten. Er zijn
verschillende redenen om te kiezen
voor een volwaardig plantaardig
voedingspatroon. Ik koos daarvoor
vanuit mijn liefde voor dieren. Hoe kan
ik van dieren houden, terwijl ik ze laat
vermoorden om ze te kunnen eten?

Ik dacht altijd dat
veganisme alleen maar
voor de elite was
Plantaardige voeding heeft daarnaast
altijd een lagere caloriedichtheid dan
dierlijke voeding. Vergelijk 100 gram
spinazie (24 kcal) maar eens met 100
gram kipfilet (158 kcal). Wat ik zelf ook
heel erg merkte toen ik overstapte op
plantaardig eten, is dat mijn hoofd
helderder werd. Ik ben ervan overtuigd
dat wanneer je jouw lichaam voedt met
dieren die in angst hebben geleefd, je
lichaam indirect ook vult met angst. En
daar word je denk ik geen gelukkiger
mens van. Ik dacht altijd dat veganisme
voor de elite was. Voor de rijke mensen
die wat meer te besteden hadden. Little
did I know. Het is veel goedkoper! Al
helemaal wanneer je kiest voor whole
food en plant based (onbewerkte,
plantaardige voeding) kiest.
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4 teentjes knoflook
2 pakjes 'kipstukjes' van Vivera
1 el kurkuma
6 el ketjap manis
Kipkruiden naar smaak
Olie om in te bakken

Zet een pan met water op het vuur en kook daar de rijst in. Doe hier de eetlepel
kurkuma bij, zodat de rijst een mooie gele kleur krijgt. Kook de rijst volgens de
verpakking.
Snijd de 'kipstukjes' van Vivera in hele kleine stukjes en kruid ze met kipkruiden naar
smaak. Bak ze goed gaar en als ze bijna klaar zijn, doe je een eetlepel ketjap erbij.
Bak nog een paar minuutjes, zet het vuur uit en zet de stukjes opzij.
Doe een beetje olie in de wok en voeg hier de sambal en gehakte knoflook aan toe.
Roer het goed door en voeg vervolgens alle groente (ook de broccoli- en
bloemkoolrijst) toe. Zet het vuur lekker hoog en schep het geheel goed door. Zodra
de groente heet is, doe je 5 eetlepels ketjap manis erbij. 
Zet het vuur middelhoog en blijf regelmatig omscheppen gedurende 5 tot 10
minuten. Voeg de 'kipstukjes' toe en roer het geheel goed door. Inmiddels is de rijst
ook klaar. Schep de rijst erbij, schep alles goed door en laat het afkoelen.
Serveer direct of bak het de volgende dag op en serveer dan.

Het beste is om dit gerecht een dag van tevoren te maken, zodat je het de volgende dag
kunt bakken. Nasi Goreng betekent letterlijk gebakken rijst. Nasi betekent rijst, Goreng
betekent gebakken. Maar als je het op de dag zelf maakt, is het gewoon heerlijke vegan
Nasi.

1.

2.

3.

4.

5.

Vergelijk de prijs van een zakje linzen,
een geweldige gehaktvervanger
trouwens, maar eens met hetzelfde
gewicht aan gehakt. Of check de prijs
van een blik bonen. Je kunt het zo duur,
maar dus ook zo goedkoop maken als je
zelf wilt. Succes!

Recept: Vegan nasi goreng

Allemaal wel leuk en aardig om te lezen over plantaardig eten, maar laten we
nu aan de slag gaan. Dan kun je zelf ervaren dat plantaardige voeding lekker
én voedzaam is. Wat gaan we maken? Een vegan nasi goreng voor 6 personen.

Wat heb je nodig?

400 gram Italiaanse groente
(fijngesneden)
200 gram broccoli-rijst
200 gram bloemkoolrijst
300 gram zilvervliesrijst
2 tl Sambal

Optioneel:
Satésaus (ik gebruik de
kant-en-klare van Remia)
Cassave kroepoek
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In de vaatwasser en wasmachine gaan
wasnoten. Dat zijn schillen van een
struik in plaats van waspoeder.” Het
moet niet gekker worden, zag ik ze
denken. Het onderwerp was afgedaan
en ze aten lekker verder. Voor mij was
het onderwerp daarmee niet afgedaan.
Ik zoek doorlopend naar dingen om
duurzamer te leven.
Eerlijk is eerlijk… ik ben niet roomser
dan de paus. Er zit bij mij een grens aan
duurzaam leven. Zo ben ik te veel
gehecht aan 3-laags toiletpapier. En ook
vliegen zal ik blijven doen. Een voordeel:
mijn ecologische voetafdruk was vorig
jaar een stuk kleiner doordat de auto
veel stilstond en mijn vliegreizen naar
Newcastle en Myanmar niet doorgingen.
Die auto wil ik in de toekomst zo min
mogelijk gebruiken, lang leve online
ondernemen. Maar die vliegreis naar
Myanmar maak ik hopelijk wel, zodat ik
daar workshops creatief schrijven kan
geven aan de kinderen en staf van een
weeshuis in Mandalay. 

"Maar je vliegt wel regelmatig en ook
ver", zei hij. Die had ik kunnen zien
aankomen. “Ja, dat klopt en dat vind ik
soms lastig. Maar dat wil ik wel blijven
doen, omdat ik van andere mensen en
culturen veel kan leren. Omdat ik graag
wil blijven reizen, kijk ik naar andere
dingen die ik kan doen om duurzamer
te leven. Bijvoorbeeld door de CO2-
uitstoot van mijn reizen te compen-
seren.” Mijn nichtje haakte aan. “Wat
doe je dan nog meer?” Ik vond het leuk
dat ze ervoor open stonden om meer te
horen. “Nou, ik doe eigenlijk veel kleine
dingen. Voor korte afstanden wandel ik
of ga ik met de fiets. De vloer in mijn
woonkamer is gemaakt van bamboe en
ik heb tandenborstels die daar ook van
gemaakt zijn. En ik heb foodhuggers
gekocht.” Twee paar ogen keken me
vragend aan. “Da’s zeg maar een
dekseltje gemaakt van siliconen waar-
mee ik groente, fruit en verpakkingen
kan afsluiten.  Dan hoef ik geen alu-
minium- of plasticfolie te gebruiken. 

Roomser dan de paus?
We zaten pre-coronatijd aan tafel toen mijn 10-jarige neefje  ineens
vroeg: “Tante Nanneke, jij bent een flexitariër toch?” Ik legde het bestek
op mijn bord en keek hem aan. “Ja, dat klopt. Al eet ik eigenlijk bijna
altijd vegetarisch de laatste tijd.” Hij knikte bedachtzaam. “Waarom?”
Ook mijn nichtje keek me inmiddels geïnteresseerd aan. “Nou, omdat er
maar één aarde is. Vlees eten heeft een grote impact op de aarde.” 
Tekst: Nanneke van Drunen – Foto's: Edith Verhoeven & Flashback Fotografie (colofon)

Nanneke van Drunen is schrijver & storyteller. Ze brengt  onder
andere al haar kennis en ervaring over via het online programma
'Schrijf jezelf beter'. Naast schrijven is duurzaamheid een passie van
Nanneke. Ze leert elke dag weer een beetje meer over dit thema. 

Heb je duurzaamheidstips voor Nanneke? Stuur haar dan een
DM via Instagram (@nannekevandrunen).
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Zo gezond als je immuunsysteem

In deze coronatijd hebben we het vaak over een
sterk immuunsysteem – gezond zijn. Om zo het
coronavirus buiten de deur te houden en om
beter met stress om te kunnen gaan. Want: liever
voorkomen dan genezen. Maar wat houdt een
sterk immuunsysteem nou precies in en hoe
zorgen we ervoor dat ons persoonlijke
immuunsysteem on point is? Eske Dost (co-
founder en Head Coach bij Crossfitgym Five 21)
legt het uit! Tekst: Eske Dost - Foto's: Lotte Hertog &
Unsplash 

Een sterk immuunsysteem (ook wel
afweersysteem genoemd) betekent dat
je lichaam sneller gaat vechten om
bepaalde ziektes tegen te gaan. Dit geldt  
bijvoorbeeld bij een verkoudheid, het
griepvirus en ook het coronavirus. Een
sterk immuunsysteem bereik je door
allerlei dingen, zoals gezonde voeding,
genoeg slaap, rust, meditatie, bepaalde
kruiden en supplementen. En wist je dat
beweging en training ook enorm veel
invloed hebben op je immuunsysteem?

Daarnaast versterk je het hart door
regelmatig te sporten en daalt het
stresslevel wanneer je genoeg beweegt.
De drie belangrijkste pijlers wat betreft
beweging zijn:

Het belang van beweging

Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk
dat zowel matig als intensief sporten
goed is voor je immuunsysteem. Door
te sporten stimuleer je de
bloedsomloop, wat betekent dat witte
bloedcellen sneller door het lichaam
verspreid worden. Deze bloedcellen
herkennen ‘indringers’ en rekenen
ermee af. Als je niet of weinig sport of
beweegt doen die bloedcellen er dus
veel langer over! 

regelmatig bewegen;
op een gevarieerde manier
bewegen;
af en toe uitgedaagd worden.

Denk bij ‘regelmaat’ aan vaker wél
bewegen (in de week) dan niet. Denk bij
‘variatie’ aan cardiovasculaire sessies
(o.a. hardlopen, sprinten, skeeleren,
touwtje springen, wielrennen) en
krachttraining (met gewichten). De
‘uitdaging’ kun je zien als een pittige
buiten adem trainingssessie. Een sessie
waarin je écht wordt uitgedaagd op een
fysieke en mentale manier. De duur van
deze trainingen hoeft niet lang te zijn.
Rond de 15 tot 30 minuten en zo intens
dat je niet kunt kletsen met je
sportbuddy.
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Ga een rondje hardlopen
in de natuur of doe elke
keer als je naar de wc
gaat 10 squats

In deze tijd is het misschien moeilijker
om in een sportschool te sporten, maar
dat betekent niet dat sporten zelf
onmogelijk is! Extra beweging of sporten
zit ‘m namelijk in de grote én in de
kleine dingen:

Om fit te worden heb je niet per se
extra gewichten nodig (zoals kettlebells
of halters). Je hebt immers je eigen
lichaam (gemiddeld 70-80 kilo; wellicht
iets meer met de coronakilo's erbij…) en
dat kan genoeg uitdaging geven om je fit
en gezond te maken. 

Denk aan bodyweight oefeningen zoals
squats, push-ups, lunges, crunches,
korte sprints, burpees, mountain
climbers, planks en jumping jacks.

Zo makkelijk kan het zijn

Een rondje wandelen in het park;
De trap nemen in plaats van de lift;
Hardlopen of fietsen in de natuur;
Een heuvel, trap of duin op rennen
(en weer terug);
Yoga, pilates of andere groepslesjes
in je woonkamer;
10 squats doen elke keer als je naar
de wc gaat;
5 minuten hoepelen tijdens een
werkpauze;
50 minuten gewerkt? TIjd voor een
minuutje planken;
Bouw een mini gym in de tuin met
dumbbells, kettlebells & elastieken.
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Tada, daar heb je het: een sessie van
tussen de 18 en 27 minuten. Dan ben je
goed bezig! Wordt het te heftig, dan
neem je 10-15 seconden rust aan het
begin van elke minuut om even bij te
komen. Wordt het te makkelijk, dan voer
je het tempo op! Wanneer je de tijd
neemt om regelmatig te bewegen of
sporten, zal je merken dat je je veel
gezonder, sterker en rustiger zal voelen.
Je zet jezelf mentaal even ‘uit’. En dat is
ontzettend belangrijk! Het helpt je
namelijk om beter met stress om te
gaan en zo meer veerkracht te creëren
op zowel mentaal als fysiek niveau.

Thuiswerken maakt het natuurlijk
lastiger om beweging te krijgen, maar
het is geen excuus om dan maar de
hele dag onderuit gezakt op je werkstoel
te zitten. Investeer daarom in jezelf door
van regelmatig bewegen een gewoonte
te maken waar je op kunt bouwen.

Met de eerder genoemde oefeningen
kun je makkelijk een laagdrempelige
circuit workout in elkaar zetten die voor
elk niveau uitdaging geeft.

Inspiratie voor ieder niveau

Wil je weten hoe je een gewoonte het beste kunt cultiveren? Lees het 
interview met gedragscoach Karen Nijssen op pagina 31 van dit e-book!

Beginner: 2 rondjes, met 10-15 sec rust
tussen de oefeningen.
Ervaren: 2 rondjes, geen rust tussen de
oefeningen.
Super fit: 3 rondjes, zeker geen rust voor
jou!

Maak genoeg tijd vrij om
te bewegen, want je voelt
je daar gezonder, sterker
en rustiger door

Daardoor zal je ook betere keuzes
maken op het gebied van voeding, slaap
en ontspanning, wat weer bijdraagt aan
een sterk immuunsysteem.

Squats 
Push-ups (evt. op een verhoging)
Lunges
Crunches
Korte sprints
Burpees
Mountain Climbers
Jumping Jacks

Doe elke oefening 1 minuut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Zero waste & vegan
verzorgingsproducten

We gaan aan de slag met het zelf maken van vegan verzorgings-
producten. Fijn, want zo weet je precies wat je op jouw lichaam smeert
en kun je zelf kiezen wat het beste bij jou en je lichaam past. Veel DIY-
recepten bevatten bijenwas, maar die schrappen we van onze bood-
schappenlijst. En wees gerust, elk recept duurt maar een half uurtje om
te maken. We starten met het verzamelen van lege potjes, flacons of
handzeeppompjes. En daarna? Gewoon lekker roeren! 
Tekst & foto's: Esther Riphagen

Recept 1: Spicy citrus handcrème

25 gram kokosolie
50 gram sheabutter
2 theelepels huidolie vitamine E
2 druppels etherische olie (1 kaneel en
1 sinaasappel)

Verwarm de kokosolie en de sheabutter
au bain-marie of in de magnetron. Goed
roeren en voeg vervolgens de huidolie
en etherische olie toe. Nog een keer
roeren en laat de crème dan wat
uitharden. Zet deze crème niet op een
zonnige of warme plek. En dan: smeren
maar!

Voeg nooit meer etherische olie toe dan in het recept staat!

Recept 2: Winterglow douchegel

8 gram Aleppozeep
200 ml kokend water
2 eetlepels huidolie vitamine E
5 druppels etherische olie sinaasappel 
5 druppels etherische olie kaneel

Rasp de Aleppozeep en laat de zeep al
roerend oplossen in 200 ml kokend
water. Voeg vervolgens de 2 eetlepels
huidolie toe, 10 druppels etherische olie
en roer vervolgens goed. Even wachten
en je douchegel is klaar voor gebruik!

28



Recept 3: Scrub boost

2 eetlepels koffiedik
2 eetlepels suiker (wit of bruin)
2 theelepels kaneelpoeder
2 theelepels kokosolie

Simpeler kan bijna niet. Gooi alle
ingrediënten bij elkaar en roer totdat
alles goed gemengd is. Doe de scrub in
een potje dat je bewaard hebt, zoals
een schoongemaakte jam- of pinda-
kaaspot. Super handig!

Lavendel werkt kalmerend en is dus extra fijn en handig na het scheren.

Recept 4: Kalmerende baardolie

3 eetlepels huidolie vitamine E 
3 eetlepels castorolie
3 druppels etherische olie lavendel

Doe alle ingrediënten in een kom en
meng goed door elkaar. Alles gemengd
en geroerd? Dan is het tijd om de
baardolie in een bakje of flesje te doen.
Je kunt de olie gebruiken om je gezicht
en baard mee te wassen. Vergeet de
olie niet uit te spoelen. Ook fijn na een
scheerbeurt!

De recepten in dit artikel zijn vrij van microplastics.
Alle ingrediënten zijn te verkrijgen bij Holland & Barrett.
Huidolie vitamine E geeft  extra verzorging en vermindert rimpels en littekens.
Castorolie is goed voor haarverzorging en -groei.
Bijenwas skippen we, omdat dit niet vegan is.

Good to know!
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Gewoontes en gedrag veranderen. Lastig,
maar niet onmogelijk. In dit interview
met coach Karen Nijssen (eigenaresse
van de VET gezondheids-praktijk)  lees je
precies hoe je op een makkelijke en
leuke manier nieuwe, gezonde
gewoontes kunt creëren en oude,
ongezonde gewoontes juist achter je
kunt laten.  Tekst: Lotte Hertog - Foto's: Sophie
Laubert & Manouk Robina Quint

Makkelijk je gedrag 
veranderen met Karen 

Karen is gedragsveranderingscoach en
heeft haar eigen gezondheidspraktijk
VET. Daarin helpt ze mensen hun
gedrag te veranderen om zo (preventief)
aan hun gezondheid te werken. Niet
door hen te vertellen wat ze moeten
doen, maar door hen de kennis en tools
te geven die ze nodig hebben om het
zelf te doen. "Alles is mogelijk en
iedereen is in staat tot verandering. Met
de juiste intentie, intrinsieke motivatie,
kleine stappen, nieuwsgierigheid,
vertrouwen, support en een hoop
zelfkennis kun je creëren wat je maar
wilt. Als coach en trainer help ik je daar
graag bij, tot je mij niet meer nodig hebt.
Kracht, geluk en gezondheid komen
namelijk van binnenuit." 

Wat is de sleutel tot succes?
"Verander alleen voor jezelf en voor
niemand anders. De tweede sleutel?
Stel realistische doelen die voor een
succeservaring zorgen. En als laatste:
maak van gedragsverandering een leuk
proces!" 

Als het je bij elke keuze die je zou
moeten maken heel veel moeite of
wilskracht kost, dan weet je dat je op
een gegeven moment gaat terugvallen.
Je valt dan terug op oude en bekende
gewoontes."

En hoe zit het dan met motivatie? 
"Motivatie is mooi, maar je kunt er niet
op bouwen: het komt en het gaat. De
truc is om vervolgens die motivatie om
te zetten in een 'framework' met
gerichte handelingen die haalbaar,
realistisch én leuk zijn.

Wat zijn gewoontes eigenlijk?
"Een gewoonte is gedrag dat je
automatisch doet zonder er bewust over
na te hoeven denken. Deze gewoontes
worden opgeslagen in je hersenen. Dit
scheelt veel energie in het uitvoeren
ervan. Super efficiënt dus. 

Motivatie is mooi, maar je
kunt er niet op bouwen
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De keerzijde? Des te ‘dikker’ het
opgeslagen hersenpaadje is (omdat je
het al je hele leven doet), des te
moeilijker om het gedrag en de
gewoonte(s) te veranderen."

"Absoluut! Je hebt die gewoontes
aangeleerd. Dat betekent dat je ze ook
weer kunt afleren of veranderen.
Vergelijk het maar met een computer
die je met nieuwe software kunt
updaten of waar je een nieuw pro-
gramma op kunt zetten. Alleen moeten
wij als mensen deze software vaak gaan
herhalen om er ook echt een gewoonte
van te kunnen maken."

Maar... het kan dus wél? 

Hoe zorg je ervoor dat je een
handeling tot gewoonte omtovert?
"Het gedrag moet in de hersenen
vastgelegd worden. En hoe succesvol
dat gebeurt, hangt af van hoe lang je
dat gedrag al doet, hoeveel triggers er
om je heen zijn, wat je vermogen is, hoe
leuk je het oude en nieuwe gedrag
vindt, et cetera. Je kunt niet van jezelf
verwachten dat je ineens moeiteloos
ander gedrag gaat vertonen. Het is dus
belangrijk dat je eerst bij jezelf
identificeert waarom je die oude
gewoonten of dat gedrag überhaupt
nodig hebt – wat geeft het je? Geeft het
je rust, vervulling, genot, verbinding,
troost? Het is essentieel om dit te
weten!  

Vervolgens vraag je jezelf af: wat wil ik nu
écht bereiken en vooral waarom? Laat
daarbij los wat anderen zouden vinden
of zeggen. Het gaat erom dat jij en jij
alleen het wilt of iets juist niet meer wilt.

Als je dit weet, ga je met mini stapjes te
werk die haalbaar en vooral leuk zijn om
te doen. Anders haakt je brein al snel af.
Je wilt juist zorgen voor kleine succes-
ervaringen die ertoe leiden dat je met
het nieuwe gedrag doorgaat, óók als je
motivatie laag is! Dus stel jezelf de vraag:
welke handeling kun je uitvoeren, ook als
je helemaal geen motivatie hebt? 

Zo makkelijk moet je het maken, want we
weten allemaal dat motivatie komt en
gaat. Daarom houden we het nooit lang
vol. We hebben alleen motivatie, geen
realistisch plan.

De mini stapjes worden uiteindelijk
steeds grotere stapjes na verloop van
tijd. Als het goed is worden het namelijk
gewoontes die je ‘gewoon’ doet."

Tip: vier je successen! Het is belangrijk om een blij en trots gevoel
te koppelen aan je gedrag, zodat je hersenen het beter opslaan. 

Je kunt niet van jezelf
verwachten dat je ineens
moeiteloos ander gedrag
gaat vertonen
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Meer weten of serieus aan de slag
met gedragsverandering? 
Op vetisnijs.nl kun je alles vinden over
gedragsverandering en de
coachingsprogramma's die Karen
aanbiedt. Deze programma's zijn met
name gericht op het aanleren van de
tools die je nodig hebt om het
uiteindelijk helemaal zelf te doen, je hele
leven lang. 

Karen is ook host van de VET GEZOND
Podcast: een podcast waarin experts en
ervaringsdeskundigen aan het woord
komen om te praten over het
voorkomen, interpreteren en genezen
van gezondheidsklachten. 

Hoe werken die stapjes  in de
praktijk? Kun je een voorbeeld
geven?
"Stel je voor dat je graag altijd je afval
wilt scheiden. Op dit moment doe je dat
nog helemaal niet. Je kunt dan van de
één op de andere dag alles netjes gaan
scheiden, maar er is een grote kans dat
je op een dag geen zin hebt, moe  of te
gestresst bent om je hier nog mee bezig
te houden. Kies voor een duurzame
aanpak en begin klein: denk aan enkel
plastic flessen in een tas doen en breng
deze  één keer per week naar de plastic
afvalbak. Als dit eenmaal een gewoonte
is, pak je er iets bij, tot je bent waar je
wilt zijn.

Nog eentje: je wilt afvallen. Je kunt van
de één op de andere dag een
crashdieet volgen, vijf keer per week
sporten en koolhydraten vermijden.
Oftewel hét recept om over twee weken
het bijltje erbij neer te gooien. Of je
kiest voor de duurzame aanpak. Begin
met één portie groente per dag
toevoegen. Of misschien zelfs per week.
Lukt dat en gaat het vanzelf? Drink 1
glas water extra per dag, bijvoorbeeld
voor je ontbijt. Gaat dat ook goed? Doe
één set van een oefening naar keuze
per dag als je opstaat. Zo simpel kan
het zijn! Binnen no time creëer je
gezonde gewoontes die je makkelijk
volhoudt en die samen helpen bij het
afvallen of welk ander doel dan ook."
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Je hersenen maken geen onderscheid tussen gedrag dat enkel in je
gedachte plaatsvindt of in de praktijk. Je kunt hier door middel van
visualisatie slim gebruik van maken! Probeer deze oefening in de
ochtend  te doen, zodat je jouw gewenste gedrag al kunt zien én voelen.
Bereid je voor op succes!  Tekst: Karen Nijssen - Foto's: Pexels

Visualisatie oefening  

Ga rustig zitten op een fijne plek. Sluit je ogen, voel je voeten op de
grond en richt je aandacht op de ademhaling. Vertraag op eigen
tempo je ademhaling tot 4 seconden in en 6 seconden uit.
Ontspan je schouders bij elke uitademing.

Bedank jezelf voor het moment dat je jezelf zojuist gegeven hebt en voel de
dankbaarheid voor de dag die nog komen gaat. Dankbaarheid is een van de
krachtigste positieve emoties die je zelf kunt oproepen. Oefen er dagelijks mee
en ervaar hoeveel licht en optimisme dat je kan brengen! 

Vóel de positieve emoties die het in jou oproept, zodra je dat gedrag doet. Hoe
voel je je tijdens en hoe voel je je daarna? Dit is een cruciaal stukje voor je
hersenen om het gedrag vast te leggen als iets positiefs! Het zal zo herkenbaar
worden voor de hersenen, dat het makkelijker wordt het daadwerkelijk te doen. 

Open je ogen, voel het positieve gevoel dat je hebt gecreëerd, sta rustig op en
loop de dag in die je zojuist al mentaal doorleefd hebt. Laat je verrassen!

Loop vervolgens in gedachten je dag door en zie jezelf het gedrag
uitvoeren dat jij graag wilt doen, het gedrag dat voor jou belangrijk
is. Wat wil je doen die dag? Hoe ga je het doen? Waar ben je? Zie
jezelf de handelingen maken!

Hoe beter je al voor je kunt zien en voelen hoe je wilt dat jouw realiteit 
 eruit gaat zien, hoe makkelijker het wordt om het ook echt te doen!

voor goede gewoonten

1

2

3

4

5
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Doe het zero
Jessie en Nicky Kroon
Plastic is en blijft een boosdoener als het gaat om
milieuvervuiling. Daarom willen veel mensen
minder plastic afval produceren. Maar hoe doe je
dit? Volgens de zussen Jessie en Nicky is de gouden
regel om het simpel te houden. Dit boek bevat
allerlei handige tips en recepten voor een leuker
leven met minder plastic. Gegarandeerd succes!

Media
& More

Hoe gaan we dit uitleggen
Jelmer Mommers
Dit boek, uitgegeven door de
Correspondent, legt op een
begrijpelijke en fijne manier uit
wat klimaatverandering is, wat
het effect ervan is en hoe we
onze toekomst zelf in de hand
hebben. Voordeel van de
populariteit van dit boek is dat
je het ook als audioboek kunt
kopen. Leuk om tijdens het
wandelen naar te luisteren!

Tool: Mijn verborgen impact
Ontdek via deze online tool binnen enkele minuten wat
jouw verborgen impact is op de wereld. Hoeveel aardbollen
zijn er nodig als je jouw leefstijl behoudt? En wat is de
boosdoener: kleding, vlees, zuivel, reizen of wonen? De tool
helpt je tevens met het creëren van een actielijst en het
stellen van doelen. 

Podcast: Het groene hart
Jelle Derckx en Saskia Mulder
In deze podcastserie spreken Jelle
en Saskia met mede-growthinkers
over hun visie op duurzaamheid.
Hoe kijken anderen tegen dit brede
thema aan en wat zetten zij in
beweging?

Documentaire: Minimalism
Absolute aanrader voor iedereen die meer wilt
weten over een minimalistische leefstijl.

Toffe Instagramaccounts om te volgen
@Lisagoesvegan
@Zonderzooi
@BakkenzonderBeesten
@Mijngroenevensterbank
@Letstalkslow
@Ikhoefgeentasje
@Hetkanwel.nl
@Hetgroenebroertje
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Allereerst willen we iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan dit e-book. 
Zonder hun kennis, input en inspiratie zou dit e-book er simpelweg niet zijn. 

Daarnaast willen we natuurlijk JOU als lezer enorm bedanken voor de tijd en 
moeite die je hebt genomen om dit e-book te lezen. We hopen dat we je hebben 
mogen inspireren en activeren om een (volgende) stap te zetten naar een 
duurzamer en groener leven. Want zoals je hebt kunnen lezen is duurzaamheid 
helemaal niet zo lastig als het lijkt. Dus... waar wacht je nog op?

Wil je ons feedback geven, heb je een vraag of wil je meewerken aan een volgend 
e-book? Dat vinden we leuk! Mailen mag altijd naar lotte@moyu.rocks of 
redactie@vlwssn.nl (of allebei).

Enne, vergeet ons natuurlijk niet te volgen op Instagram via @VLWSSN en 
@moyu_notebooks. 

Liefs,

Joni & Lotte 

Dankjewel! 
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