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De nieuwsbrief is een initiatief van de "Werkgroep Groene Dominicus", 
bestaande uit Hans Opschoor, Cokkie van Santen, Einar Sies.
e-mail:  groen@haagsedominicus.nl
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God in de supermarkt
Met trots presenteert de Haagse Dominicus samen met Bethel  op 1 november een avond rond voedsel en 
milieu. 

We beginnen met een praatmaal, een maaltijd met gesprek over
het thema. 

Daarna gaat het in de workshop 'God in de supermarkt' over keuzes
maken bij het winkelen.

Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we
vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’
boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? 
Of toch vis? 
Kies je voor lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en/of eerlijk voor de producent?
Wat we vandaag kiezen in de supermarkt bepaalt mede de toekomst van onszelf, van de mensen die het 
produceren en van de schepping.

De workshop is al enige tijd een begrip in Nederland. Bijna iedereen die de workshop heeft gevolgd is 
enthousiast: de workshopleider zet het thema scherp neer, zonder daarbij moralistisch of belerend te zijn. 
Dat is best een kunst!

Programma

✔ Datum: donderdag 1 november 2018
✔ Plaats: Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30 
✔ 18.00 uur: Praatmaal 
✔ 19:30 uur: Workshop God in de supermarkt 
✔ Kosten: €8,- Voor de hele avond (Praatmaal + workshop)

€4,- Voor één van beide
Betaling aan de zaal 

✔ Opgave bij: Leo van Driel (leo.vandriel@planet.nl)
 of Klaas Bruins (kbruins@stekdenhaag.nl)
 (Geef duidelijk aan of je naar het praatmaal komt, naar de workshop 

of naar allebei.)
✔ Let op: Meld je tijdig aan, want VOL = VOL
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Hoe belangrijk is het milieu voor jou?
Anje Tak geïnterviewd door Einar Sies

De werkgroep Groene Dominicus krijgt nauwelijks reacties vanuit de Haagse Dominicus. 
Komt dat omdat het milieu er niet leeft , of omdat de werkgroep niet goed bezig is? 

Een goede reden om zomaar wat mensen te benaderen met  vragen als  'Hoe belangrijk is het milieu voor 
jou?' en 'Wat doe jij aan duurzaamheid?'. Dit is het tweede interview in die serie. 

Einar Sies

Even voorstellen

Anje is nu gepensioneerd, maar was haar hele
werkzame leven maatschappelijk werker /
werkbegeleider in de zorg voor gehandicapten. 
Van haar moeder, een boerendochter, erfde ze de liefde
voor tuinieren. Ze woont alleen in een benedenwoning
met twee kamers, een keuken en een mooie tuin op
Scheveningen.
Kerken doet ze in de Ekklesia Den Haag en in de Haagse
Dominicus.

Vind je duurzaamheid belangrijk?

Anje: Ja, dat vind ik heel belangrijk. Door veel te consumeren maak je grondstoffen op voor generaties na 
ons, en je vervuilt de aarde. Dat is niet de bedoeling.

Wat doe je aan duurzaamheid?

Ik eet voornamelijk biologisch en koop zelf geen vlees (wel af en toe vis). Bij anderen eet ik weleens vlees, 
maar meestal geef ik van te voren aan dat ik vegetarisch ben.
Ik probeer om niet te veel verpakt voedsel te kopen. Soms is het wel moeilijk kiezen: moet ik de verpakte 
biologische tomaten nemen of de onverpakte niet-biologische? Moet ik de biologische tomaten uit Israël 
nemen of de niet-biologische uit Nederland?
Ik probeer vooral seizoengroenten te eten. In de zomer is dat gemakkelijk, dan eet ik veel uit mijn eigen 
moestuintje van 30m2. Dat ik dan bijvoorbeeld twee weken achter elkaar boontjes eet maakt me niet uit. Ik 
ben niet veganistisch, eet bijvoorbeeld veel yoghurt.

Ik heb in de voorkamer en de achterkamer een gaskachel. Die in de voorkamer staat 's winters het meest 
aan, maar ik stook niet warmer dan 17 graden. Een dikke trui aan houd je ook warm en dan weet je 
tenminste dat het winter is. In de keuken, waar ik eet,  heb ik geen kachel.

Ik heb geen auto meer. In Den Haag doe ik alles op de fiets. Tram en bus gebruik ik zelden. Buiten de stad 
gebruik ik de trein. Alleen als het echt niet anders kan, leen ik van vrienden een auto.

Ik houd best van spullen kopen, maar het meeste koop ik in de kringloopwinkel, met name kleren en 
boeken. En wat ik niet meer gebruik breng ik er weer terug. 

Ik heb geen TV, maar weer wel een smartphone, een tablet en een computer, die allemaal opgeladen 
moeten worden.

Zijn er nog dingen die je eigenlijk duurzamer zou willen doen? 
En wat weerhoudt je?
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Achter heb ik geen dubbel glas, dat zou misschien wel moeten. Hoeveel dat bespaart? Ik stook natuurlijk 
weinig. Verder heb ik het met de bovenburen weleens gehad over de mogelijkheid om zonnepanelen op het
platte dak van ons pand; maar het was er nog niet van gekomen toen die bovenburen zijn verhuisd. 
En ik gebruik nog niet overal LED-lampen omdat ik nog gloeilampen heb liggen.

Erger je je als anderen zich weinig of niets van het milieu aantrekken?
Spreek je mensen erop aan?

Ik erger me bijvoorbeeld aan mensen die zomaar dingen op straat gooien, soms zelfs terwijl ze naast een 
afvalcontainer staan. Dan zeg ik daar wat van. En als iemand altijd en overal de auto neemt. Dan wijs ik op 
het openbaar vervoer of de fiets. Ik probeer dan niet al te veroordelend te zijn, maar of dat altijd lukt..?

Je hebt de laatste jaren verschillende keren grote reizen gemaakt, buiten Europa. Dat is niet 
bepaald milieuvriendelijk.

Ja daarvan ben ik me van bewust, maar ik voel me er niet schuldig over. De meeste reizen waren ook geen 
'gewone vakantiereizen'. 
Ik ben bijvoorbeeld twee maal naar Indonesië geweest, om te zien waar mijn vader en moeder jarenlang 
geleefd hebben – ze waren er beiden onderwijzer en zijn er getrouwd - , en waar mijn moeder in een 
Jappenkamp heeft gezeten; 
en naar Thailand waar mijn vader in de oorlog heeft moeten werken aan de beruchte Birmaspoorlijn. 

Daarnaast vind ik het voor mij ook een verrijking om kennis te maken met een heel andere cultuur. Dat kan 
ik niet leren uit een boek, daarvoor moet ik in het land geweest zijn. En dat maakt het weer gemakkelijker 
om buitenlanders in Nederland te begrijpen. Misschien moeten er wel meer mensen eens op reis gaan om 
een andere cultuur te leren kennen en erin ondergedompeld te worden. Dat zou vooroordelen kunnen 
wegnemen. 

Hierop ontstond tussen ons een discussie over de (on-)wenselijkheid van nog meer mensen  die naar verre 
landen reizen om kennis te maken met een andere cultuur.
En over het al of niet je schuldig voelen over 'tekortschietend' milieugedrag (reizen, bijvoorbeeld). We zijn 
het er over eens dat dat laatste geen zin heeft. Een reis waarover je je schuldig voelt is precies even 
milieubelastend als een reis waarover je je niet schuldig voelt. Schuldig voelen helpt alleen als dat 
aanleiding is om je gedrag te veranderen.

Vind je dat 'het milieu' ter sprake moet komen in de Haagse Dominicus?

Ja, want dat hoort bij het leven. Politiek ook, trouwens. En dus hoort dat in een geloofsgemeenschap aan de
orde te komen.

Vind je de werkgroep Groene Dominicus een goed initiatief? 
En wat zou de Groene Dominicus nog meer kunnen/moeten doen?

Ik vind de Groene Dominicus een prima initiatief. En een punt waar de Groene Dominicus best wat aan zou 
kunnen doen is de papierverspilling: elke viering een uitgebreid liturgieboekje. Vaak zijn er dan ook nog 
teveel boekjes – en al die boekjes gaan na afloop de prullenbak in. Dat zou toch ook met een beamer 
kunnen, zoals in heel wat kerken al gebeurt? Met eventueel een paar gedrukte exemplaren voor wie het op 
het scherm niet kan lezen. En ook de flyers kunnen wat minder.

Wat zou je zelf binnen de (groene) Haagse Dominicus willen doen voor het milieu?

Ik heb gedacht over de tuin van Bethel, maar heb daar vanaf gezien omdat ik al twee tuinen heb. Maar 
vraag me als er iets concreets is en dan zal ik zien. 
De suggestie om zelf ook een 'milieu-interview' af te nemen vindt ze een goed idee.
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5 Groene tips voor je elektronische spullen
Duurzaamheid is een hot item. Jij wilt natuurlijk ook je steentje bijdragen aan een beter milieu. Misschien 
neem je al vaker de fiets of trein in plaats van de auto. Of je eet biologische producten en minder vlees. 
Wist je dat je met weinig moeite ook duurzaam kunt omgaan met je mobiele telefoon en apparatuur voor 
thuis? (Overgenomen van www.duurzaamnieuws.nl)

1.  Recycle je oude spullen
Gooi je oude of kapotte elektronische spullen niet in de afvalcontainer, maar breng ze naar een recyclepunt.
Bijvoorbeeld naar de gemeentewerf. Of naar speciale inzamelpunten voor elektronische apparaten. 
Onderdelen uit je oude apparaten worden hergebruikt, voor nieuwe apparaten of voor iets heel anders! 
Ook kun je je oude mobiele telefoon inruilen voor een nieuwe. Samsung heeft bijvoorbeeld gave 
inruilacties. Daarbij krijg jij flinke korting op je nieuwe Samsung smartphone. Het duurzame daaraan is dat 
jouw oude telefoon een tweede leven krijgt. Want de onderdelen van je oude telefoon worden hergebruikt 
of je mobieltje wordt opgelapt voor een nieuwe blije gebruiker.

2.  Zet de stroom eens uit
We zijn zo gewend al onze elektronische apparaten aan te laten staan, dat we niet doorhebben hoeveel 
energie we verbruiken. En niet alleen als je op vakantie gaat, maar ook als je even weg van huis bent en ’s 
nachts als je slaapt. Eenvoudige manieren om energie te besparen:

- Zet de tv of Bluetooth speaker helemaal uit in plaats van alleen op stand-by. Ook in stand-by modus
verbruiken zulke apparaten stroom.

- Zet je mobiele telefoon eens uit ’s nachts. Hoe zuiniger je bent met je batterij, hoe minder je je 
smartphone hoeft op te laden.

- Ga je voor langere tijd weg, zet dan je internet modem en je wifi-router uit. Je gebruikt toch geen 
internet als je weg bent.

- Pro-tip: koop een stekkerdoos met een schakelaar. Daar kun je meerdere apparaten op aansluiten 
en ze tegelijk uit zetten door de schakelaar om te zetten. Zo bespaar je op jaarbasis ongeveer € 40,-
door je tv en toebehoren uit te zetten. Met één druk op de knop ben je veel energiezuiniger bezig!

3.  Kies niet altijd het nieuwste model
Je bent duurzamer bezig als je een tweedehands tv of een refurbished telefoon koopt. Voor jou hoeft dus 
geen nieuw product te worden gemaakt en die grondstoffen kunnen mooi in de grond blijven. Via 
Marktplaats kun je voor een prikkie een mooie tv van een paar jaar oud vinden. Bij KPN kun je bijvoorbeeld 
terecht voor refurbished iPhones voor een stuk minder geld. Deze gerenoveerde iPhones zijn zorgvuldig en 
professioneel gecheckt, gereinigd en waar nodig gerepareerd. Zo goed als nieuw en toch goed voor het 
milieu!

4.  Wees zuinig met je spullen
Je hóeft geen nieuwe spullen te kopen terwijl je huidige spullen het nog prima doen. Doe eens wat langer 
met je tv, laptop of mobiele telefoon. Een mobiele telefoon hoef je bijvoorbeeld niet elk jaar in te wisselen 
voor een nieuwe. Als je je besturingssysteem (iOS of Android) update en je geheugen af en toe leeg maakt 
van foto’s, filmpjes en ongebruikte apps, wordt je smartphone niet zo traag. Zo draait ‘ie best een jaartje 
langer mee. Met een Sim Only abonnement betaal je bovendien niet voor een dure telefoon.

5.  Kies voor duurzame producten
Ga je toch voor een nieuwe tv, laptop of telefoon? Overweeg dan een duurzaam geproduceerd product. 
Deze apparaten zijn vaak nét wat duurder in aanschaf, maar zijn wél slaaf-vrij, met gerecyclede onderdelen 
of van milieuvriendelijke stoffen gemaakt. Bijvoorbeeld de Fairphone. Deze eerlijke telefoon is gemaakt van 
materialen uit conflictvrije gebieden. Ook kun je losse onderdelen zelf bestellen en vervangen. Greenpeace 
kan trots op je zijn!
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