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The Optimist denkt in oplossingen; ‘Solution Management’ is 
wat we praktiseren. Wij verkennen en omarmen kansen en 

perspectieven voor een betere wereld. Wij bieden een podium 
aan de onderstroom van wat al leeft maar nog geen 

mainstream nieuws haalt.

In ons tijdschrift en op onze website presenteren wij ideeën die 
de weg wijzen naar baanbrekende vernieuwing en de mensen 

die daarin vooropgaan. Altijd interessante weetjes, met 
diepgang. Artikelen die een intellectuele uitdaging bieden.

Wij verbinden ons publiek met de kansdenkers en -doeners in 
onze maatschappij. En we presenteren optimisme als een wijze 
van leven, omdat het uw geluk en uw gezondheid ondersteunt. 

Leef langer, lach meer.



Het merk
The Optimist is niet zomaar een 
onafhankelijk opinietijdschrift. Het 
straalt al meer dan vijfentwintig 
jaar positieve energie uit en 
brengt mensen in beeld die met 
nieuwe ideeën en veranderingen 
komen, op weg naar een 
mooiere en betere wereld.  
 
De gedachte dat er meer 
oplossingen dan problemen zijn, 
staat hierbij centraal. Juist in een 
wereld waarin de media zich 
vooral richten op wat niet goed 
gaat, bericht The Optimist over 
wat wél kan. Optimisme is een 
bewuste keuze en gaat verder 
dan staren naar een halfvol glas. 
Het gaat om de inspiratie: hoe 
vullen we het glas en hoe zorgen 
we ervoor dat het met plezier 
wordt genuttigd?
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Het magazine
Pijlers in The Optimist zijn: 
innovatie, duurzaamheid, 
verbinding en welzijn. Dat 
vertaalt zich naar rubrieken als 
Economie, Gezondheid, Natuur & 
Milieu, Samenleving en Zingeving. 
 
Het tijdschrift is onderdeel van 
een communicatiestroom die 
zich richt op het brengen van 
een ode, een eerbetoon, aan 
verheldering, vernieuwing en 
verandering. Wat kan er beter, 
is de centrale vraag en deze 
vraag vormt de kapstok van 
onze boodschap. The Optimist 
heeft vanaf 2021 een oplage van 
15.135 stuks en een bereik van 
67.344 lezers per editie.

 
Het blad is in 1995 voor het 
eerst verschenen en heette 
toen nog ‘Ode’. In 2013 is het 
blad van naam veranderd:  
The Optimist.  Sinds 2016 wordt 
het tijdschrift gemaakt door  
de redactie van uitgeverij  
The Optimist in Den Haag.

Urine als 
grondstof 
Elke dag spoelen we per 
persoon gemiddeld 1,4 liter 
urine weg met 33 liter schoon 
drinkwater. Anthroponix, een 
collectief van eco-designers, 
vindt deze enorme verspilling 
van energie en water absurd en 
pleit voor radicale verandering. 

DOOR: EVA VAN STRIEN

Urine is een waardevolle vloeistof 
die we beschouwen als afval, maar 
wat als we deze bron van grondstof-
fen (weer) bruikbaar kunnen maken? 
Onderzoeks- en ontwerpbureau 
Anthroponix zoekt naar regenera-
tieve ontwikkeling van de mens als 
onderdeel van de natuur. Het doet 
daarom diepgaand onderzoek naar 
ons ‘lichaamsafval’. Hiermee stelt 
Anthroponix het huidige perspec-
tief op menselijke ‘afvalstoffen’ ter 
discussie en toont een vernieuwend 
concept waarmee leven uit urine 
wordt gecreëerd.

Mens in voedingscyclus
Team Anthroponix onderzoekt de 
rol van de mens in een ecologische 
context en laat het menselijk lichaam 
zien als onderdeel van bestaande 
natuurlijke cycli. Met Anthroponix’ 
nieuwe concept wordt urine ingezet 
als plantgroeimiddel. Hiermee wordt 
de mens opnieuw geïntroduceerd in 
de voedingscyclus. ‘We kijken naar 
de afvalstoffen die mensen produce-
ren, met name urine, en zoeken ma-
nieren om de waardevolle elementen 
hieruit in te zetten en aantrekkelijk 

en toegankelijk te maken voor het 
grotere publiek’, vertelt Thieu Cus-
ters, bio-designer bij Anthroponix. 
Door productontwerp, sociale in-
novatie en wetenschappelijk onder-
zoek te combineren, zoekt het team 
van Anthroponix naar toekomstge-
richte alternatieven. ‘Met praktische 
workshops en tests onderzoeken wij 
wat nodig is om een nieuw circulair 
sanitatiesysteem te introduceren. 
Door het organiseren van testwork-
shops in Hong Kong en Eindhoven, 
waarin we onze methode introdu-
ceerden om eetbare planten te telen 
op gefermenteerde urine, hebben we 
de praktische hindernissen kunnen 
onderzoeken van deze manier om 
onze lichamelijke “afvalstoffen” col-
lectief te gebruiken.’
Anthroponix – een samenvoeging 
van het Latijnse woord ‘anthro’ wat 
mens betekent en ‘ponos’ of ‘ponics’ 
wat werken en groeien betekent – is 
een circulair teeltsysteem dat werkt 
volgens het principe van toegankelij-
ke technologie. Custers: ‘Wij starten 
op lokale schaal. Daar werken we 
samen met huishoudens om te expe-
rimenteren hoe het concept gebruikt 
kan worden in een stedelijke omge-
ving voor een circulaire toekomst.’

Vloeibaar goud
Water wordt verondersteld het 
nieuwe goud te zijn, maar er is één 
vloeistof die in de toekomst nog veel 
waardevoller kan worden voor zowel 
mens als natuur. Urine is een zeer 

complexe en moeilijk wetenschap-
pelijk te karakteriseren vloeistof. 
Het bevat de metabole bijproducten 
van voedingsmiddelen, medicatie, 
cosmetica, schoonmaakmiddelen, 
luchtverontreiniging en bacteriële 
residuen. Daarnaast is menselijke 
urine een bron van verschillende 
grondstoffen, voornamelijk stikstof 
(N), fosfor (P) en kalium (K), die 
essentieel zijn voor het telen van 
gewassen. ‘Daarom beschouwen wij 
urine als een waardevolle grondstof 
waar iedereen ter wereld toegang 
toe heeft. Het is een alternatief voor 
industriële meststoffen en energie, 
evenals een diagnostische tijdcapsule 
van het welzijn van mens en milieu’, 
legt Custers uit.
Geïnspireerd door de overvloed aan 
dit natuurlijk afval, ziet Anthropo-
nix urine als vloeibaar goud. ‘Omdat 
het menselijk lichaam slechts 15 
procent van de inname van voe-
dingsstoffen opneemt, betekent dit 
dat 85 procent van de ingenomen 
voedingsstoffen via ons sanitatiesys-
teem wordt ‘gezuiverd’. Als we deze 
stoffen uit ons eigen lichaam zouden 
oogsten in plaats van ze uit beperkte 
bronnen te betrekken, kunnen ze ge-
bruikt worden om op een circulaire 
manier nieuw leven te cultiveren.’ 
Gemiddeld produceert een volwas-
sen mens jaarlijks 500 liter voedings-
stof-rijke urine met de capaciteit om 
250 kilo tarwe of rijst te verbouwen. 
Dat zijn ongeveer drieduizend maal-
tijden of duizend liter bier. 

Veerkrachtigere 
samenleving
We leven in een tijd van klimaat-
verandering, verlies van biodiver-
siteit, water- en luchtvervuiling, 
bodemuitputting en een dreigende 
fosfaatcrisis vanwege schadelijke 
landbouwtechnieken. Dit dwingt 
ons na te denken over deze grotere 
systemen die niet meer werken. 
Door urine te scheiden, kan Anthro- 
ponix voedingsstoffen terugwinnen  
en deze omzetten in waardevolle  
lokale meststoffen. Dit systeem kan  
niet alleen worden gebruikt om  
urine in grotere sanitaire systemen  
op te vangen en te behandelen,  
maar biedt mogelijk ook een lokale  
bron van goedkope meststoffen in  

gebieden waar zowel sanitaire voor- 
zieningen als toegang tot water en  
meststoffen ontbreekt, in droge of  
afgelegen gebieden over de hele we- 
reld. Zo onderzoekt team Anthro- 
ponix of deze meststof op basis van  
menselijke urine inzetbaar kan zijn  
als sociaal-ecologisch-innovatiemid- 
del. Het voordeel van op urine geba- 
seerde mest is dat deze bijdraagt aan  
het sluiten van de voedselkringloop  
en zo een veerkrachtigere samen- 
leving creëert. 
Dat oude systemen niet meer werken, 
daar ondervinden we momenteel de 
gevolgen van. Een zeer urgent pro-
bleem is de zorgwekkende hoeveel-
heid medicatie die gebruikt wordt 
en voor een groot deel via het riool 

‘Urine is een 
waardevolle 
grondstof waar 
iedereen ter wereld 
toegang toe heeft.’
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in het oppervlaktewater terecht-
komt. Al deze schadelijke stoffen 
beïnvloeden het functioneren van 
het ecosysteem. De gevolgen hiervan 
zijn desastreus. ‘Alleen al de resten 
van anticonceptie en antidepressiva 
in ecosystemen zorgen onder meer 
voor een verstoorde voortplanting en 
voedselketen en worden waterdieren 
zelfs fataal. Academisch onderzoek 
op het gebied van recycling van 
nutriënten is daarom essentieel voor 
de toekomst. In samenwerking met 
verschillende wetenschappers blijven 
wij als team de technische kantvan 
Anthronix verbeteren en verdiepen’, 
aldus Custers. 
In 2018 ging het team een vrucht-
bare samenwerking aan met 
Waterschap de Dommel, Instituut 
voor (Afval) Waterbeheer in Noord-
Brabant, om te monitoren hoe 
melkzuurfermentatie de afbraak van 
medicijnresten in menselijke urine 
beïnvloedt en vergeleek dit met de 
verwijdering van medicatie in een 
reguliere rioolwaterzuiveringsinstal-
latie. In 2019 is een samenwerking 
gestart met Wageningen Universi-
teit, om nog diepgaander onderzoek 
te kunnen doen naar het duurzaam 
hergebruiken van onze urine. Toch 
fijn om te weten, als u de volgende 
keer doorspoelt. ••

Het project wordt medegefinancierd 
door het Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie, DesignTrust en Waterschap 
de Dommel.
Meer informatie: anthroponix.org
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INTRODUCTIE

Of we nu willen of niet. Om te veranderen, moeten we breken. Breken 
om te bouwen. En dat roept weleens weerstand op. Niet bij degenen 
die aan het roer staan, of die de daad bij het woord voegen. Wel is 
vaak geduld nodig om de nodige veranderingen op gang te krijgen. 
Maar als de pioniers eenmaal op stoom zijn, dan is er geen weg meer 
terug. ‘Zo leven we namelijk niet in een tijdperk van verandering, 
maar in een verandering van tijdperk’, weet transitiekundige Jan 
Rotmans. Alleen hoe krijgen we de nodige kenteringen nog op gang? 
Soms helpt het om zekerheden zoals een huis, haard en werk los te 
laten. Om het ‘vertrouwen op het leven’ te laten groeien en in te ruilen 
voor een wereld van zijn. Al is het alleen maar om ‘het ware gezicht 
te kunnen tonen’ als mens, maar ook als bedrijf, zoals reclamebureau 
Heldergroen dit graag ziet.

Bovenal is het hoopvol om te constateren dat in de wereld wordt 
gebroken met oude gewoonten. Of dit gewild is of niet, verschillende 
transformaties ontstaan en zijn gaande, waardoor bewustzijn groeit. 
Het leven biedt legio mogelijkheden om een omwenteling te maken. 
Daarin bent u vrij en u wordt er wellicht ook nietsvermoedend voor 
uitgenodigd. Om te leren, om te breken met een ritme waarop u niet 
langer wenst te bewegen. Op weg naar een beter leven, een betere 
toekomst. Beweegt en bouwt u mee? ••

Verandergedachte
DOOR: YILDIZ CELIE

BREKEN OM TE BOUWEN
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Archetypen 
en hun invloed op de toekomst 
Onlangs verscheen het Archetypespel, een kaartspel voor zelfonderzoek, 
training en coaching. Het werd ontwikkeld door Mieke Bouma en 
vormgegeven door Esther Malaparte. Elk van de twaalf archetypen 
vertegenwoordigt een aspect in uzelf en helpen u de rode draad in uw 
levensverhaal te ontdekken en patronen te doorbreken. Ze schreef een 
toelichting over het onderwerp.

DOOR: MIEKE BOUMA

Albert Einstein bracht eens een bezoek aan een schoolklas. 
Een jongetje uit de klas vroeg: ‘Meneer Einstein, wat moet ik 
doen om net zo slim te worden als u?’
Einstein antwoordde: ‘Lees veel sprookjes.’
Een ander jongetje vroeg: ‘Wat moet ik doen om nog slimmer 
te worden dan u?”
Einstein zei: ‘Lees nog meer sprookjes.’
Albert Einstein geloofde in de kracht van de verbeelding. En 
ja, met verbeelding kunnen we werelden creëren, ruimterei-
zen maken, medicijnen en zelfsturende auto’s ontwikkelen, 
maar ook ontsnappen aan patronen en conditioneringen 
die onze ontwikkeling belemmeren. Met onze verbeelding en 
oneindige creativiteit hebben we onze huidige werkelijkheid 
gecreëerd, inclusief de problemen. Met diezelfde verbeel-
dingskracht en creativiteit kunnen we een nieuw verhaal 
schrijven. Voor onszelf en voor de wereld. Het onderzoeken 
van de werkzame archetypen helpt daarbij.

Meerstemmig zelf
‘Soms roep ik mijn ikken bij elkaar,
Ik heb inmiddels al een aardig reservoir,
En als men vraagt: “Hé, welke ik is eigenlijk waar?”
“Ik”, “ik”, “ik”, roepen mijn ikken dan door elkaar.
En dan zwaai ik met mijn voorzittershamer
Verzoek om stilte in de bovenkamer
En dan geef ik met een vorstelijk gebaar
Het woord aan mijn ik van 9 jaar.’
- Harry Jekkers

De Odyssee van Homerus begint met een vergadering  
van de goden op de Olympus. De godin Athene vraagt  
aan haar vader Zeus of Odysseus nu eindelijk eens te- 
rug mag keren naar huis. Odysseus zit dan al een tijdje  
vast op het eiland van de nimf Kalypso. Odysseus heeft  
de woede van de God Poseidon gewekt die hem nu op  
allerlei manieren tegenwerkt en zijn thuisreis belem- 
mert. Zeus stemt tenslotte in – hij geeft toe dat Odys- 
seus het al moeilijk genoeg gehad heeft – en Hermes  
wordt opgeroepen om het besluit van de goden aan  
Kalypso mee te delen, waarna Odysseus eindelijk naar  
huis kan. 
Het is soms een heel gedoe voordat de knoop wordt  
doorgehakt. En zo is het ook vaak in onszelf. Bij pro- 
blemen en dilemma’s, wanneer de boel stagneert of vast  
komt te zitten, vindt ook ín ons een vergadering van go- 
den plaats. Het zijn verschillende innerlijke stemmetjes  
die allemaal wat anders willen. De één wil zekerheid,  
de ander avontuur, van de één mag je die nieuwe auto  
kopen, de ander vindt hem te duur. Welke stem is de  
baas? Is er misschien een stem die zachtjes klinkt maar  
die wel graag gehoord wil worden? Is er een stem die  
monddood is? Naar welke luisteren we? En welke geeft  
de doorslag? 

Kippenhok
Onze identiteit is niet een eenduidig vaststaand iets.  
Het ‘ik’ is een meerstemmig innerlijk koor, een Olym- 

pus vol goden, een wereld vol stemmen, drijfveren,  
wisselende gedachten, impulsen en gevoelens: een  
innerlijk kippenhok. 
Het verhaal van ons leven, onze werkelijkheid, wordt  
bepaald door wat zich daar in dat kippenhok afspeelt en  
welke stemmen daar de baas zijn. Haantjes-de-voorste  
zijn meestal de conditioneringen, de angsten en stra- 
tegieën die, omdat ze al lang werkzaam zijn, een groef  
hebben gevormd in ons bewustzijn en het meeste kabaal  
maken. Maar meer op de achtergrond bevinden zich  
de verlangens en de dromen: het slapend potentieel.  
Pas wanneer we ons bewust worden van de repeterende  
boodschappen die ons worden ingepeperd door de  
stemmen die het hardst klinken en ontdekken dat er  
ook andere mogelijkheden ín ons leven zijn, kunnen er  
nieuwe deuren opengaan en kunnen we ons bevrijden  
van dat wat ons gevangen houdt, en net als Odysseus  
onze tocht vervolgen. 
 
Archetypen
Die motieven, die zich onder de oppervlakte bevinden, 
noemen we ook wel archetypen. Het woord ‘archetype’ is 
bedacht door C.G. Jung en verwijst naar een terugkerend 
universeel karakter, proces, beeld of verhaalpatroon dat 
op alle tijden en plaatsen in kunst, literatuur, menselijke 
dromen, fantasieën en creaties opduikt. We herkennen ze 
in ons menselijk gedrag, maar ook in de mores van een 
heersende cultuur.

Het Archetypespel
Jung behandelde in zijn werk slechts een paar ar-
chetypen, maar er zijn er oneindig veel en ze tonen 
zich steeds weer op een andere wijze. Carol Pearson 
ontwikkelde op basis van deze complexe theorie 
het 12 Archetypen-systeem. Deze twaalf archety-
pen worden behandeld in de boeken Het Verhaal 
van je leven en De 12 Oerkarakters van Storytelling 
en vormen de basis voor Het Archetypespel, een 
kaartspel voor zelfonderzoek, training en coaching 
ontwikkeld door Mieke Bouma en vormgegeven 
door Esther Malaparte (www.malaparte.nl). Het spel 
helpt je spelenderwijs om de verschillende stem-
men in jezelf te onderzoeken en tot nieuwe inzichten 
te komen die je verder helpen op je levensreis. Te 
bestellen bij www.storytellingacademy.nl/webshop 
en www.theoptimist.nl/shop»

‘Het “ik” is een  
meerstemmig innerlijk koor: 
een innerlijk kippenhok.’
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DOOR: LAURA BOETERS

Hoe vang je de
grote vis?
We kennen hem van Blue Velvet en van zijn 
meesterwerk Twin Peaks. Het zijn enkele namen 
uit het indrukwekkende oeuvre van David 
Lynch, die zich overigens niet beperkt tot het 
witte doek. Zo presenteerde het Maastrichtse 
Bonnefantenmuseum onlangs zijn werk en 
nam het zijn kunstwerk Boy Lights Fire op in de 
vaste collectie. Waar komt die creativiteit toch 
vandaan? Naast filmregisseur en kunstenaar 
blijkt Lynch een fervent beoefenaar van 
Transcendente Meditatie. In zijn boek Hoe 
vang je de grote vis? onthult hij wat deze 
meditatietechniek voor hem en zijn succes  
heeft betekend. Het volgende boek- 
fragment geeft u een voorproefje. 

De eerste duik
Toen ik voor het eerst over medita-
tie hoorde, was ik er helemaal niet 
in geïnteresseerd. Ik was niet eens 
nieuwsgierig. Het leek me zonde 
van de tijd. Wat mijn belangstelling 
wekte, was de uitdrukking ‘het ware 
geluk zit vanbinnen’. Aanvankelijk 
vond ik het wat armzalig, omdat 
er niet bij werd gezegd waar je dat 
‘binnen’ moest zoeken en hoe je er 
moest komen. Maar er zat naar mijn 
gevoel iets in. En ik begon te denken 
dat meditatie wel eens die weg naar 
binnen zou kunnen zijn. Ik verdiepte 
me in meditatie, stelde vragen en 
overwoog allerlei vormen. Op een 
gegeven moment werd ik gebeld 
door mijn zus. Ze zei dat ze al zes 
maanden bezig was met Transcen-
dente Meditatie. Ik merkte iets op in 
haar stem. Een verandering. Iets van 
diep geluk. En ik dacht: Dat is wat ik 
wil. Daarom ging ik in juli 1973 naar 
het TM-centrum in Los Angeles 
en ontmoette daar een instructeur. 

‘Ik begon  
te denken  
dat meditatie  
wel eens die weg 
naar binnen zou 
kunnen zijn.’

BOEKFRAGMENTBOEKFRAGMENT

MEDITATIE

»
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‘Mensen zijn veel meer verbonden 
met de oceanen dan ze beseffen en 
we zijn er voor ons eigen overleven 
sterk van afhankelijk. En de bescher-
ming van de zeeën in het algemeen is 
noodzakelijk om de planeet gezond te 
houden.’ Een van de beste dingen die 
we volgens Ramsey kunnen doen, is 
een bewuste consument zijn. Haaien-
vlees wordt vaak verkocht onder mis-
leidende namen zoals ‘rock salmon’ 
of witvis. Ook is het vlees te vinden in 
dierenvoer en in cosmetica.
Een probleem van gigantische pro- 
porties is de toename van plastic in  
de oceanen. Met name het uit elkaar  
vallende plastic wordt door vissen en  
vogels gezien als eetbaar materiaal.  
De grotere, aan de oppervlakte  
drijvende stukken plastic, trekken  
ook haaien aan. En dit kan ook weer  
leiden tot ongewenste confrontaties  
met zwemmers en surfers. Ook hier  
kunnen mensen een bijdrage leveren  
door eenmalig gebruik van plastics  
te verminderen.
Ramsey en Oliphant zullen blijven 
onderzoeken, fotograferen en infor-
meren. Ze geloven dat beelden zoals 
in deze reportage geografische en 
taalgrenzen overschrijden en één van 
de krachtigste middelen zijn om grote 
aantallen mensen te bereiken. Ieder-
een kan een bijdrage leveren door 
initiatieven te ondersteunen. En door 
net als de haaienbeschermers hun 
stem te laten horen en unieke talenten 
in te zetten om bewustwording verder 
te vergroten.
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Vrijheid om uw  
geweten te volgen
Over vrijheid en de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat, is éminence 
grise Jan Terlouw meer dan stellig: we moeten er dringend beter mee omgaan.  
De kans dat onze kinderen het anders minder goed zullen hebben dan wij is groot. 
Groter dan ooit. Er is echter hoop – als we maar echt willen.

DOOR: BRIAN DE MELLO

Als kind groeide hij op in de oorlogsjaren (‘van de 
tweede wereldoorlog, niet van de eerste, hoor’) en hij 
heeft de planeet drastisch zien veranderen in de afgelo-
pen achtentachtig jaar. Vrijheid associeert Terlouw in 
eerste instantie met bevrijding van oorlog, en met vrede. 
Nog jaarlijks wordt hij uitgenodigd om ergens in het land 
op 4 of 5 mei een toespraak te houden en dat doet hij met 
overtuiging. Al snel duikt de naam van politiek filosoof 
Montesquieu op, die hij vrij citeert: ‘Echte vrijheid is: de 
vrijheid om te kunnen doen wat je moet doen. Oftewel: 
de vrijheid om je geweten te volgen.’
Dit motto praktiseert Terlouw tot op de dag van van-
daag, zo blijkt uit ons gesprek. In zijn werkzame periode 
als natuurkundige en wiskundige, en later als politiek lei-
der van D66, was hij zich al bewust van de morele plicht 
die hij als frontrunner heeft om mensen te attenderen op 
de waarheid. ‘Kennis is voor mij gemeenschapseigendom. 
Ik zeg vaak: je hebt die kennis dankzij de gemeenschap, 
dankzij anderen vóór jou die het bedacht hebben, dank-
zij een overheid die ervoor zorgt dat je het kunt leren. Je 
hebt als wetenschapper de verantwoordelijkheid om jouw 
kennis ten dienste te stellen van de maatschappij.’ 

Hedendaagse onzin
Dat brengt ons bij een actuele kwestie: de ontkenning 
van het klimaatprobleem door sommigen. De bloeddruk 
van Terlouw loopt enigszins op als hij hierover zijn me-
ning geeft. ‘Ik vind dat wetenschappers de plicht hebben 
om dit tegen te spreken. Want jij weet het, jij hebt ervoor 
geleerd. Heel veel mensen weten het niet, die hebben er 
niet voor geleerd.’ 
Op de vraag of er voldoende aan de bel wordt getrokken 
antwoordt hij resoluut: ‘Nee, het gebeurt niet genoeg. 
Wetenschappers moeten zich veel meer bewust worden 
dat ze ook verantwoordelijkheid krijgen door die kennis. 
Ze zijn namelijk ook nog staatsburger, niet alleen maar 
wetenschapper.’ Wat moet er gebeuren om de boodschap 
over het voetlicht te brengen? ‘Onderwijs speelt een be-
langrijke rol, maar ook de politiek. Door niet te accepte-
ren dat mensen zeggen: “Ik geloof de wetenschap niet”. 
Alleen al door dit zinnetje geef je er blijk van dat je niet 
snapt wat wetenschap is. Het is geen geloof, het is zoeken 
naar de waarheid.’
Tegenwoordig hebben meer mensen een eigen waarheid,  
zien we dagelijks in de media. ‘Ja, een eigen waarheid,  
namelijk: onzin’, klinkt het fel. ‘Dat stemt mij weleens  
treurig. Kijk, ik ben opgegroeid in de oorlog, en dat was  
een bijzondere, donkere tijd. Maar we leven nu ook in  
een heel bijzondere tijd. Namelijk in een tijd waarin het  
besef begint door te dringen dat we de aarde ongeloof- 
lijk uitgebuit hebben. De energie die is samengebald in  
olie, kolen en gas hebben we de afgelopen honderd jaar  
ongestoord opgebruikt. Natuurlijke bronnen hebben er  
honderden miljoenen jaren over gedaan om gevormd  
te worden, en een liter olie verbranden we in een uur.  
Nogmaals, we hebben de aarde uitgebuit. Dat klinkt  
misschien niet aangenaam voor de lezers van een blad  

als The Optimist ’, voegt hij er met een bescheiden lachje  
aan toe. 
Direct daarachteraan: ‘Het goede nieuws is dat we in de 
afgelopen honderd jaar ook kennis hebben ontwikkeld 
om het tij te keren; we kunnen de energie van de zon nu 
makkelijker bruikbaar maken. We beschikken over tech-
nologie, zodat onze kinderen en hun kinderen dóór kun-
nen. We staan aan het begin van een nieuwe tijd, waarin 
we de kans hebben om het anders te gaan doen – op 
straffe van verpaupering en verschraling. Dan moeten we 
wel stoppen met de aarde uit te buiten, te ontbossen, op 
te maken, te vergiftigen. Neem nou de stikstofkwestie en 
al die andere stoffen die opeens in de publiciteit komen 
en waar we al jaren van weten dat ze schadelijk kunnen 
zijn. We hoeven er niet mee door te gaan, maar dan moet 
de wil er wel zijn om te veranderen.’
Op het Haagse Malieveld is het tegenwoordig ‘woens- 
dag-maak-ergens-gehakt-van-dag’, zo lijkt het. Hoe  

denkt Jan Terlouw over al die demonstrerende boeren  
en bouwers? 
‘Ze demonstreren omdat er iets moet veranderen. En ze  
vrezen dat zij voor die veranderingen op moeten draaien.  
Dat moet natuurlijk niet. Neem de boeren. We weten nu  
dat er minder stikstof geproduceerd moet worden. Daar  
moet de landbouw onherroepelijk een aandeel in heb- 
ben, want daar komt nou eenmaal een hoog percentage  
uit voort. Maar dan moet je niet roepen: het is het pro- 
bleem van de boeren, laat hen er maar voor opdraaien.  

VERANTWOORDELIJKHEID

‘Wetenschap is geen 
geloof, het is zoeken 
naar de waarheid.’
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De lezer
The Optimist-lezers zijn mensen 
die aangenaam verrast en 
geïnspireerd willen worden, 
nieuwsgierig zijn naar nieuwe 
kansen en die streven naar 
vooruitgang. Ze durven na 
te denken, staan open voor 
verandering en zijn bereid 
te investeren in kennis en het 
luisteren naar andere meningen. 
Het zijn veelal theoretisch 
opgeleide, welvarende 
consumenten die bewust 
omgaan met producten, met 
de wereld, met elkaar. Zij kopen 
bewust biologische producten, 
zijn geïnteresseerd in gezondheid 
en welzijn, willen bijdragen aan 
een duurzame wereld en een 
schoon milieu.



Lezersprofiel
Uit socio-demografisch 
onderzoek onder lezers van  
The Optimist komt een 
opmerkelijk sterk profiel  
naar voren. Het onderzoek 
is in 2019 uitgevoerd onder 
zowel abonnees, ‘losse’ kopers 
als online-lezers. De index-
weergave hiernaast geeft 
de hoofdresultaten van dat 
onderzoek weer. De verticale lijn 
laat de gemiddelde score van 
Nederland zien (index = 100).

 Kenmerken
 hoog inkomen        
 hoog opgeleid          
 koopwoning           
 woningwaarde        
 functie: directie         
 ondernemer, eigenaar       
 inkomen: 2,5 keer modaal          
 elektrisch rijden          
 auto profiel veiligheid en stijl           
 bewuste consument            
 vegetarisch/vegan           
 innovator         
 early adopter         
 geeft aan minstens 5 goede doelen          
 bereid te betalen voor leesabonnement             
 interesse in cultuur          
 koken & bourgondisch leven           
 reizen & cultuurhistorie          
 interesse gezondheid         
 zelfontplooiing, deelname events          
 aanvullend verzekerd       
 credit card         
 gebruik alternatieve zorg         
 bewust gezond leven          
  landelijk gemiddelde
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25-3418-24 35-44 45-54 55-64 65+

leeftijd

The Optimist streeft ernaar 
mensen in beweging te houden 
of te krijgen. Dit doen we door 
praktische handvatten te 
benoemen waar mensen mee 
aan de slag kunnen. Zodat ze 
na het lezen van het blad of het 
bekijken van de website ook iets 
gaan doen met de opgedane 
kennis. Kernbegrippen van 
onze inhoud zijn: verbonden, 
vreedzaam, krachtig, eerlijk, 
schoon en gezond.



Daily & social media
The Optimist heeft vele volgers. 
Die ontvangen meerdere keren 
per week gratis onze digitale 
nieuwsbrief, The Optimist Daily. 
Hierin belichten wij positieve 
nieuwsberichten, hoopgevende 
ontwikkelingen en opmerkelijke 
weetjes over gezondheid, milieu 
en maatschappij. 
 
Onze Facebookpagina is  
voor veel bezoekers zowel  
een rustpunt als een bron  
van inspiratie in de dagelijkse  
digitale hectiek. Een plek waar 
interactie plaatsvindt met  
The Optimist community en  
waar kennis, gedachten en 
ervaringen worden gedeeld.  
En geliket!



Advertentiemogelijkheden print

Aanlever- en verschijningsdata 2021 (wijzigingen voorbehouden)

Editie Thema*  Aanleveren Verschijning
196 (jan/feb) Hoe trouw zijn we? 19-11-2020 18-12-2020 
197 (mrt/apr) Feminiene kracht 28-01-2021 20-02-2021 
198 (mei/jun) Zwart-witdenken 01-04-2021  24-04-2021 
199 (jul/aug) Een beetje gek? 27-05-2021 19-06-2021 
200 (sep/okt) Jubileumeditie 200 29-07-2021 21-08-2021 
201 (nov/dec) Goede gulle gevers 30-09-2021 23-10-2021 

* De thema's kunnen worden aangepast n.a.v. de actualiteit

Tarieven 2021

Formaat  Frequentie   
  1x 3x 6x 
    pagina spread  € 4.000  €  3.680 €  3.400 
    pagina  €  2.500 €  2.300 €  2.125 
½ pagina liggend  €  1.575 €  1.449 €  1.335 

 
Cover
C2/P3 Openingsspread  €  5.000 
C3, binnenkant achterpagina €  2.750 
C4, achterpagina  €  3.250  

 
Inserts, wikkels, coverflap, opplakkaart 
Op aanvraag

Formaten en afmetingen
 
Formaat in mm, bxh  
    pagina spread 420 x 273  
    pagina 210 x 273  
½ pagina liggend 210 x 136 

1/2 liggend1/1 staand

2/1 staand



Aanleverspecificaties print
Algemeen

MAGAZINE FORMAAT 210 x 273 mm (bxh)

DRUKPROCÉDÉ vellen offset

PAPIERSOORT BINNENWERK 90 grams 2day premium bulk

PAPIERSOORT OMSLAG 200 grams gesatineerd houtvrij M.C.

DRUK full color

UITVOERING garenloos gebrocheerd

Veiligheidsmarge

AFLOOP Zorg voor 3 mm afloop rondom (bleeds). Dit voorkomt 
witranden na het snijden en zorgt ervoor dat de achtergrond mooi 
doorloopt aan alle zijden.

MARGE Houd 5 mm van de snijrand vrij van teksten en belangrijke 
afbeeldingen.

Tekst

LETTERTYPES Zet teksten om naar contouren (outlines) of sluit de 
lettertypes in.

LETTERGROOTTE De minimale lettergrootte die we aanraden  
is 8 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat 
gebruikt wordt.

Kleur

FULL COLOR Zet Pantone- of RGB-kleuren om in Full Color (CMYK).

INKTDEKKING Zorg ervoor dat de totale inktdekking niet boven de  
250% uitkomt.

ZWARTE VOLVLAKKEN Gebruik voor grote zwarte volvlakken de 
volgende opbouw: C50, M50, Y50, K100.

ZWARTE TEKST Maak kleine zwarte tekst op met de volgende 
opbouw: C0, M0, Y0, K100.

WIT Opmaak met witte contouren (stroke) of vulling (fill) mag nooit 
op overdruk (overprint) staan. Wit op overdrukt valt weg in het 
uiteindelijke drukwerk.

Beeld

RESOLUTIE Gebruik afbeeldingen met een minimale resolutie  
van 300 DPI.

LIJNEN Lijnen en strepen mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt. 
Diapositieve lijnen moeten ten minste een dikte van 0,5 pt hebben.

Digitaal aanleveren

DRUKPROFIEL Maak het bestand op in Adobe InDesign of Adobe 
Photoshop en lever het aan als drukklare PDF, weggeschreven 
onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen 
aangeleverd te worden als 1 laag.

AANLEVEREN E-mail de PDF naar advertenties@theoptimist.nl. 
Grote bestanden graag verzenden via WeTransfer.



Advertentiemogelijkheden online

BBaannnneerr  vvoooorrbbeeeellddeennBBaannnneerr  vvoooorrbbeeeellddeenn

Tarieven banners

Locatie Formaat 20.000 40.000 Prijs per 1000 views Prijs per 1000 views
    (tot 40K) (v.a. 40K) 
Homepage slider 1950 x 1050 €  1.000,00 €  1.800,00 €  50,00 €  45,00 
Leader board (boven vouw) 728 x 90 €  400,00 €  700,00 €  20.00 €  17,50 
Rectangle (boven vouw) 300 x 250 €  360,00 €  620,00 €  18,00 €  15,50 
Sidebar Rectangle (category en article page) 300 x 450 €  500,00 €  900,00 €  25,00 €  22,50 
Promotie Pop up 800 x 600 – 600 x 400 €  1.000,00 €  1.600,00 €  50,00 €  40,00 
Floating ad (bottom right) 300 x 250 €  700,00 €  1.200,00 €  35,00 €  30,00 
Corner peel (rechtsboven) 300 x 250 €  700,00 €  1.200,00 €  35,00 €  30,00 

Corner Peel Standard

Ads in Sidebar Ads as Slider Single Ad Ads in Pop-up

bottom
right

top
right

bottom
left

top
left

Floating Ads



Gesponsorde artikelen
The Optimist magazine (print), incl. doorplaatsing op website
Per spread (à 1.000 woorden) € 3.935,00 

Daily digitale nieuwsbrief, incl. doorplaatsing op website
Advertorial in Daily kort (200-350 woorden) €  375,00 
Advertorial in Daily lang (350-700 woorden) €  625,00  
Partnerlink in Daily €  250,00

The Optimist website only (online column/artikel) 
Kort artikel (tot 350 woorden) €  200,00
Lang artikel (meer dan 350 woorden) €  350,00

BOEKEN

Voor wie het nog niet in de gaten had: we zijn 
druk. Druk met doen, denken, werken, zorgen, 
(klein)kinderen, praten, luisteren en onze 
mobiele telefoon. Hoe vindt u dan, naast het 
lezen van The Optimist, dat rustmoment waar 
uw lichaam en geest naar snakken?
Die vraag wordt door Marciel Witteman en 
Irene Ypenburg beantwoord in hun boek Yoga 
thuis, dat deze herfst uitkomt. Witteman is niet 
alleen hoofdredacteur van het tijdschrift Yoga 
International, maar tevens yogadocente. Dat 
komt goed uit, want het boek bevat 57 gemak-
kelijke en minder gemakkelijke houdingen 
(asana’s genaamd), die u op alle momenten 
van de dag kunt uitvoeren. Gewoon in uw 
eigen huis, een halfuurtje om de dag mee te 
beginnen of tussen de bedrijven door. ‘Gezeten 
achter je computer, adem in, strek je armen 
omhoog, rek je uit en uitademend weer terug 
naar het toetsenbord, dat is óók al yoga’, vertelt 
Witteman. Zo simpel kan het zijn. Bovendien 
zijn alle asana’s in het boek voorzien van een 

duidelijke uitleg. En u wordt aangemoedigd 
door Ypenburgs creatie YogaCat, de huisvriend 
die u langs de oefeningen gidst. 
Met deze praktische uitgave willen de makers 
ons duidelijk maken dat ons leven niet aan een 
ideaalbeeld hoeft te voldoen. Ook al lijkt de 
buitenwereld – in levenden lijve, of digitaal via 
sociale media – ons wel die kant op te duwen. 
Krijgt u weleens het gevoel dat alles perfect 
moet zijn? Uw uiterlijk, uw kookkunst, uw 
huis, uw kinderen, zèlfs uw yogahoudingen? 
Laat het los, klinkt het devies. Iedereen heeft 
zo nu en dan te maken met een rommelige 
keuken, een kapotte wc-deur, een druk kind of 
een partner die soms prima achter het behang 
past. Om nog maar te zwijgen van de woelige 
wereld in uzelf.
Yoga en meditatie zijn bij uitstek uitlaatklep-
pen om alle frustraties van u af te laten glijden. 
Witteman en Ypenburg laten in Yoga thuis 
zien dat u daarvoor helemaal geen profes-
sionele yogi hoeft te zijn, maar dat iedereen 
het kan, als we het maar liefdevol en geïnspi-
reerd benaderen. Witteman: ‘Ademhalen en je 
bewust worden van je lijf en je beweging, een 
paar keer per dag, dat is al genoeg.’ Dus om tot 
rust te komen, is het belangrijk om even niet 
na te denken en uw lichaam met aandacht te 
voelen, en hiervoor hoeft u niet per se naar een 
yogaklas. Juist in uw eigen vertrouwde omge-
ving kunt u de tijd en ruimte nemen om met 
yogaoefeningen te ontspannen.
Al bladerend door het boek zien we dat we van 
YogaCat veel kunnen leren: die weet namelijk 
als geen ander hoe we ons thuis kunnen voelen 
en rust kunnen vinden in het lijf. Wel negen 
levens lang. | BRIAN DE MELLO

Yoga thuis

Marciel Witteman en Irene Ypenburg
Uitgeverij Balans 
ISBN: 9789463820585
176 pagina’s
Prijs: € 19,99

Yoga als poezenlichtvoetige 

levensfilosofie

YO
GA
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LEIDERSCHAP

Dutch Circular Leadership Conference
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Begeleid door veertig Amsterdamse 
schoolkinderen luidde Mildred Hof-
kes, initiatiefnemer van de Dutch 
Circular Leadership Conference, 
op 21 november 2019 de gong op 
Euronext Amsterdam. Hiermee luid-
den zij tevens een nieuwe, circulaire 
beweging in. 

De gongslag vond plaats in aanloop 
naar de grootste bijeenkomst op 
het gebied van circulair leiderschap 
die een week later in Amsterdam 
plaatsvond. Tijdens deze unieke 
conferentie op 28 november 2019 
kwamen honderd Nederlandse be-
stuurders, toekomstige bestuurders 
en vrijdenkers (onder wie de hoofd-
redacteur van uw The Optimist) bij 
elkaar om de principes van circulair 
besturen en circulair leiderschap 
vorm te geven. Samen stelden zij het 
Deltaplan Nederland gidsland op het 
gebied van circulair leiderschap op, 
in de vorm van een ‘position paper’. 
Dit document bevat de circulaire 
leiderschapsagenda van Nederland 
en is in december aangeboden aan 
het kabinet. Het dient als inspiratie 
tijdens nationale en internationale 
bijeenkomsten over leiderschap. 
Feike Sijbesma, CEO DSM, minister 
van Financiën Wopke Hoekstra, 
voorzitter van de SER, Mariette 
Hamer en oud-premier Jan Peter 
Balkenende hebben ieder hun steen-
tje bijgedragen aan het succes van de 
leiderschapsbeweging.

Nieuwe beweging
Dutch Circular Leadership is een 
beweging die staat voor: ‘The end of 
linear growth. The start of Circular 
Leadership.’ De symbolische gong-
slag markeerde een nieuw tijdperk. 
‘Het klimaatakkoord, waaronder het 
kabinet recentelijk zijn handtekening 
zette, betekent een fundamentele 

verandering van de Nederlandse 
economie in 2030. Dat klinkt ver 
weg, maar dat is slechts drie WK’s 
verder. De noodzaak van de tran-
sitie, van een lineaire naar een 
circulaire economie, is voor iedereen 
helder. De grote vraag is: hoe komen 
we daar? Daar is leiderschap voor 
nodig, leiderschap van de toekomst’, 
aldus Hofkes. Zij spreekt namens het 
kennis- en ontwikkelingsplatform 
NieuwBestuur dat het initiatief nam 
voor de conferentie.

Circulair Leiderschap & 
Future Leadership 
Bij circulair leiderschap gaat het niet 
(alleen) om plastic kopjes vervan-
gen door mokken, of als bedrijf 
minder vlieguren maken. Hofkes: 
‘Het gaat om het transformeren van 
de core business en het herijken van 
de kernwaarden. Het gaat om hoe 
bestuurders kansen zien in circu-
lair handelen, deze kansen weten te 
vertalen en het fundament laten zijn 
van een succesmodel. Het is daarbij 

belangrijk om niet over de toekomst 
te praten, maar met. Dus de stem van 
de toekomst nemen we mee in de 
besluitvorming van nu.’ 
Dit laatste gebeurt door deelname 
van de Future Leaders, een groep 
van dertig high-potentials onder de 
dertig jaar. Zij staan al voorgesor-
teerd richting circulair leiderschap. 
Voor hen is het logisch om een 
succesvol businessmodel te lanceren 
en tegelijkertijd de aarde te bescher-
men. | BRIAN DE MELLO

Podcasts 
In aanloop naar de conferentie is 
op initiatief van NieuwBestuur iedere 
maand een podcast opgenomen 
met als onderwerp circulair leider-
schap. Tevens zijn specials opge-
nomen met onder meer Frans van 
Houten (CEO Philips), Feike Sijbesma 
(CEO DSM) en Frank Elderson (RvB 
DNB). Deze reeks is terug te luisteren 
via alle populaire podcastplatforms, 
zoals Podbean, iTunes en Spotify.

‘We gaan van een 
lineaire naar een 
circulaire economie.’
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Aanbieding
Kennismaken met Kuyichi? Wij mogen 
onze lezers 15% korting geven. Vul 
de code ‘kuyichixtheoptimist’ in en 
ontvang t/m 28 februari 2020 vijftien 
procent korting op uw gehele aan-
koopbedrag in de Kuyichi webshop.

Ga nu naar www.kuyichi.com

ACHTERGROND

Kuyichi: 
denim met positieve impact
De modewereld is volop in ontwikkeling. Nu bekend is dat de kledingindustrie één  
van de vervuilendste op aarde is, hangt er een mentaliteitsverandering in de lucht. 
De urgentie om de planeet te beschermen groeit. Dat zorgt ervoor dat duurzaamheid 
een hot topic is geworden, en tegelijkertijd ook een vertroebeld begrip. Wat houdt het 
eigenlijk in? En wat is er nodig om het modesysteem écht te verduurzamen? 

DOOR: ROLAND PLUUT

Met die vragen houdt Kuyichi zich al bijna twintig jaar  
bezig. Het idealistische Nederlandse denimmerk ont- 
stond nadat de oprichters in 2000 werden geconfron- 
teerd met de vervuilende en mensonterende gevolgen  
van de katoenindustrie in Peru. Dit moest anders.  
Maar hoe? Niemand was destijds geïnteresseerd in  
duurzaam katoen. De spijkerbroek bleek een populair  
én vervuilend katoenproduct door grootschalig che- 
micaliëngebruik en een waterverbruik van zevendui- 
zend liter per broek. Ze besloten zelf een afzetmarkt te  
creëren, met ’s werelds eerste biologische denimmerk.  
Kuyichi was geboren. 
Evolutie bleek essentieel in de duurzame revolutie. Wat  
begon met low-impact materiaalgebruik en eerlijke  
arbeidsomstandigheden, groeide al snel uit tot een ho- 
listische kijk op duurzaamheid. Zo verving Kuyichi in  
2016 de leren patches voor patches van jacron, gemaakt  
van gerecycled papier. Binnenkort volgen er patches  
gemaakt van maïsafval, voor een nog lagere impact.  
Vrijwel de volledige jeanscollectie is inmiddels ‘PETA- 
approved vegan’. 
 
‘Unfashion’ als speerpunt
Twintig jaar later is de modewereld compleet veranderd. 
Fast fashion werd faster fashion. Gelukkig ontstond er 
ook een tegenbeweging: steeds meer idealistische merken 
betraden de markt. Toch zijn trendy seizoenscollecties 
en grote kortingen nog steeds de norm, met Black Friday 
als jaarlijkse consumeerpiek. ‘Als we de planeet echt 
willen beschermen, is er een mentaliteitsverandering bij 
de consument nodig. We moeten anders gaan consume-
ren’, zegt Peter Schuitema, CEO van Kuyichi. Daarom 
is Kuyichi gestopt met seizoenscollecties en uitverkoop. 

Een nieuw product wordt pas gelanceerd als het perfect 
is. En het blijft in de collectie zolang er vraag naar is. 
Vaak jarenlang. De productfocus ligt op tijdloze essentials 
met een perfecte pasvorm. Lievelingsbroeken, die door 
de hoge kwaliteit jarenlang worden gedragen. Unfashion, 
noemt Kuyichi dat. Schuitema: ‘Het grootste compliment 
dat u ons kunt geven? Door na jaren bij ons terug te ko-
men en uw versleten favoriet opnieuw te kopen.’ 
De volgende stap: van recycling de norm maken. Nog 
steeds wordt minder dan één procent van alle ingeza-
melde kleding gerecycled. De nieuwe missie zorgt voor 
nieuwe uitdagingen, want veel ingezamelde denims zijn 
nog moeilijk te recyclen door hun materiaalcompositie. 
Maar die uitdaging ziet Kuyichi wel zitten; zo is het merk 
tenslotte ook begonnen. Schuitema: ‘Zodra je beter weet, 
moet je beter doen. Er is altijd een nieuwe, positieve 
verandering mogelijk.” ••

‘Mentaliteitsverandering  
bij de consument is nodig.’

DUURZAAM DENIM
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Gulle geschenken
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DOOR: LAURA BOETERS EN YILDIZ CELIE

Niet-toxisch
De nieuwe generatie drinkbekers 
en -flessen is van RVS. Familiebedrijf 
Klean Kanteen® introduceerde in 
2004 als eerste de BPA-vrije, herbruik-
bare waterfles van roestvrijstaal. Het 
merk wilde een niet-toxische oplos-
sing voor plastic waterflessen. Inmid-
dels heeft het bedrijf een veelzijdige 
collectie waterflessen, geïsoleerde 
mokken, lekvrije schoolbekers en fles-
sen voor babyvoeding. Ook heeft het 
merk genoeg accessoires, om drink-
tuiten en deksels (met stalen rietjes) 
te vervangen. Met deze producten 
hoopt Klean Kanteen het eenmalig 
gebruik van materialen te voor-
komen. De producten zelf zijn 100 
procent recyclebaar. De materialen 
worden bovendien onder goede 
omstandigheden geproduceerd. De 
fabrieken houden rekening met het 
milieu en de arbeidsomstandighe-
den van werknemers. 
www.kleankanteen.com

Wijnnatuur
Samen al drinkend de (wijn)wereld 
een beetje mooier maken? Dat kan 
met de wijnen van Neleman. De 
wijnen worden omschreven als bio-
logische wijnen die zonder gebruik 
van bestrijdingsmiddelen en toevoe-
gingen worden gemaakt. Maar zoals 
ze bij Neleman zelf ook concluderen, 
kan het korter met de woorden: Just 
fucking good wine! Niet voor niets 
zijn één rode en één witte wijn uit 
het assortiment bekroond met deze 
titel. Zelfs wijncolumnist Onno Kleyn 
is onder de indruk, hij beoordeelde 
Nelemans witte Just fucking good 
wine met een 10-. Neleman gelooft 
dat hoe oorspronkelijker en mooier 
de natuur is, hoe oorspronkelijker en 
mooier de wijn wordt. Het merk is dan 
ook extra zuinig op zijn unieke drui-
ven, de wijngaarden en de natuur 
eromheen. 
www.neleman.org

GoodPlanet time
Er is geen mooier cadeau dan tijd. 
Tijd is immers een kostbaar goed. Als 
we aan iets de tijd zouden kunnen 
geven, is het wel aan de aarde. Tijd 
om op adem te komen, te herstellen.  
Deze wens wordt ook gekoesterd 
door horlogemerk Omega. Het be-
drijf steunt daarom de GoodPlanet 
Foundation. Deze stichting zet zich in 
om de schoonheid en biodiversiteit 
van onze oceanen te bewaren voor 
toekomstige generaties. 
Voor deze samenwerking ontwierp 
Omega het horloge The Seamaster 
Planet Ocean 600M GoodPlanet. 
Een deel van de opbrengst wordt 
gedoneerd aan twee Indonesi-
sche projecten van de GoodPlanet 
Foundation. Deze projecten stellen 
het herstel van de Indonesische kust 
centraal. Dit is belangrijk voor de 
locals, die economisch afhankelijk 
zijn van de zee.  
www.omegawatches.com/ 
goodplanet

Schoon slapen
Knisperende katoenen lakens,  
een fijn hoofdkussen en een  
warme deken. Wie droomt er  
nu niet lekker in een schoon,  
opgemaakt bed? In de wereld  
van ‘slapen en baden’ is echter  
nog veel verbetering nodig.  
Het merk Yumeko is zich hiervan  
bewust en kaart de textielketen  
vol onmenselijke praktijken en  
vervuiling aan. Zelf voegt het  
merk de daad bij het woord  
door te werken aan een schone  
en eerlijke keten. Alle produc- 
ten van Yumeko voor in de  
slaap-, bad- en woonkamer zijn  
door een strenge selectiepro- 
cedure gekomen en hebben  
een biologisch- en Fairtrade  
certificaat. De producten wor- 
den door vakmensen gemaakt  
in landen als India, Nederland  
en Portugal. In de webshop  
staat vermeld waar het betref- 
fende product vandaan komt.  
Omdat het altijd beter kan,  
meet en rapporteert het bedrijf  
ieder jaar over de impact die  
het bewerkstelligt.  
www.yumeko.nl

NATUURCHEMIE
Met Abel heeft u een geur van 100 procent na-
tuurlijke ingrediënten in handen. Het parfum is 
opgericht in Amsterdam door Nieuw-Zeelander 
Frances Shoemack na een mislukte zoektocht naar 
het ultieme, duurzame parfum. Aangezien ze zo’n 
parfum niet kon vinden, heeft ze als voormalig 
wijnmaker met een voorliefde voor geur, zelf een 
parfum ontwikkeld met haar Nieuw-Zeelandse 
collega Isaac Sinclair. Werken aan Abel ziet mees-
terparfumeur Sinclair als een kans om opvallende 
geuren te maken met de beste, natuurlijke ingredi-
enten ter wereld. Abel lanceerde in 2013 het eerste 
parfum. Inmiddels levert het merk wereldwijd 
een selectie unisex geuren. Het bijzondere van de 
geuren: de natuurlijke ingrediënten werken met de 
natuurlijke lichaamschemie, volgens het merk. Of-
wel de bestanddelen passen zich aan, aan de huid, 
waardoor een eigen persoonlijke geur ontstaat. De 
geur kan zich dus ontwikkelen naarmate de dag 
verstrijkt, totdat deze vervlogen is.
www.abelodor.com

MOOI VERHAAL
Iemand verblijden met een mooi cadeau is nóg leuker 
als het product een goed verhaal heeft. Dit goede verhaal 
vonden wij bij Inge Hoogesteger. In 2013 veranderde 
haar leven toen zij een reis maakte naar Nepal. De bevol-
king stal haar hart. Ze besloot haar baan op te zeggen om 
zich volledig in te zetten om Nepalese en Thaise vrouwen 
te helpen. Hoogesteger zorgt ervoor dat deze vrouwen op 
een eerlijke manier geld kunnen verdienen, wat resulteert 
in Sjaal met Verhaal. Zoals de naam doet vermoeden, 
maken de vrouwen onder andere sjaals. Zo’n sjaal houdt 
niet alleen warm, maar steunt ook de maaksters ervan. 
Inmiddels is Nepal voor Hoogesteger een tweede thuis en 
worden met de omzet diverse projecten ondersteund. 
www.sjaalmetverhaal.nl
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