
  NIEUWSBRIEF  GROENE  DOMINICUS
nummer 6 – 15 augustus 2019

De nieuwsbrief is een initiatief van de "Werkgroep Groene Dominicus", 
bestaande uit Hans Opschoor, Cokkie van Santen, Einar Sies.
e-mail:  groen@haagsedominicus.nl
Zie ook de website 
www.haagsedominicus.nl/groenedominicus.html

In dit extra dikke zomernummer: 
Klik (in de online versie) op een link om naar het betreffende artikel te springen

 Zonnecellen op Bethel
 Hoe belangrijk is het milieu voor jou? Interview met Wil en Joke Hoek

 Voor je agenda: Workshop Superwaar
 Tuin van Bethel

 Uit de media: Over het klimaatakkoord, Twee iconische foto's, Afval
 Earth Overshoot Day
 Gezocht

Zonnepanelen
Er liggen nu zonnepanelen op het dak van Bethel: 20 panelen op het schuine dak en 10 panelen op
het platte dak. 
De installatie is in bedrijf vanaf 5 juli! Op 30 juli werd de 1000 kWh grens gepasseerd.

Boven en linksonder: foto's van de installatie Rechtsonder: situatieschets
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Hoe belangrijk is het milieu voor jullie?
Wil en Joke Hoek geïnterviewd door Einar Sies

Wil (links) en Joke Hoek

De dag begint regenachtig als ik half juni op weg ga naar de zussen Joke en Wil Hoek voor het 
interview 'Hoe belangrijk is het milieu voor jullie?'. Maar als ik bij hen aan de koffie zit in hun 
mooie flat op de achtste verdieping is de lucht opgeklaard en kan ik genieten van het prachtige 
uitzicht. Aan de ene kant kijk je op het centrum van Den Haag, aan de andere kant zie je de duinen 
en de zee.

Even voorstellen

Ze wonen al meer dan 40 jaar samen. Joke werkte als leidinggevende in de thuiszorg.  Wil werkte 
in het algemeen maatschappelijk werk en ging later werken bij de Gemeentelijke Sociale Dienst, 
“want daar kwam het geld vandaan dat mijn cliënten nodig hadden”. 

Na hun pensionering hebben ze nog het nodige vrijwilligerswerk gedaan. Zo heeft Wil heel wat 
jaren bij het Aandachtscentrum gewerkt als coördinator. 
En nog geen 2 jaar geleden heeft ze een nier afgestaan, niet voor een familielid of een bekende, 
maar voor een willekeurig iemand die een nier nodig had. Heel bijzonder en dapper. 

Hoe duurzaam leven jullie?

Duurzaamheid vinden ze best belangrijk, laten ze weten. 
Eten weggooien zullen ze nooit doen. Bij kennissen zien ze dat al het eten dat na de maaltijd 
overblijft meteen wordt weggegooid. Daar gruwen ze van. 
Ze eten heel weinig vlees. 

Bij hun aankopen letten ze er niet zo op of het voedsel biologisch geteeld is of niet. 
In het winkelcentrum onder hun flat zijn geen biologische winkels .
Daarnaast vragen ze zich af of biologisch wel echt biologisch is. Is het niet vooral een manier om 
het duurder te kunnen verkopen? Al die verschillende keurmerken waar je geen wijs uit kunt.

Als het koud is gaat de verwarming alleen in de woonkamer aan. In de andere ruimten blijft de 
verwarming uit. Ze krijgen dan ook aan het eind van het jaar altijd geld van de stookkosten terug. 
Joke is  boos op de verhuurder. De buitenmuur van het appartement naast hen is heel slecht 
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geïsoleerd is. Hun buur krijgt het niet warm gestookt en moet jaarlijks veel bijbetalen. Op zijn 
klachten werd de muur niet beter geïsoleerd. Nee, de woningbouwvereniging gaf een elektrisch 
kacheltje!

Verder scheiden ze papier en flessen en reizen zo min mogelijk met de auto. Vroeger ging het 
meeste met de fiets, maar dat gaat de laatste tijd niet meer. Nu is het dus openbaar vervoer. 

Verre vakantiereizen doen ze niet, maar daarin speelt de leeftijd ook een rol. Maar ze gaan nog 
graag op pad, zoals eerder dit jaar naar de Eifel..

Ergeren jullie je als anderen zich weinig of niets van het milieu aantrekken?
Spreek jullie mensen op hun gedrag aan?

Zeker ergeren ze zich! En ze spreken mensen er ook op aan als ze bijvoorbeeld blikjes zo op straat gooien. 

Krijg je dan geen grote mond terug?

Eigenlijk niet. Het hangt er ook van af hoe je het zegt.

Joke en Wil hebben het idee dat buitenlanders er vaker een troep van maken dan Nederlanders. 'Vroeger 
zagen de straten er heel wat netter uit dan nu.'. 
Maar je kan niet iedereen over een kam scheren, en misschien is het alleen maar een idee.

Een groene Dominicus

Beiden vinden de Werkgroep Groene Dominicus een goed initiatief. Ze noemen meteen de groene tips 
achterin de liturgie en de zonnepanelen. Op hun vraag wanneer die er nou komen kan ik antwoorden dat ze
besteld zijn en volgens de planning begin juli worden geleverd. (Ze zijn inmiddels geplaatst).

Als ik memoreer dat de Werkgroep Groene Dominicus eenmaal per jaar een 'groene viering' organiseert , 
rond de Dag van de Aarde in april, zegt Joke meteen: 'ze mogen wel meer dan eenmaal per jaar aandacht 
schenken aan het milieu'. Die wens is een mooie afsluiting van ons gesprek.

Voor je agenda
Workshop Superwaar – dinsdag 26 november
Wil je in de supermarkt meer duurzame producten kopen, maar raak
je in de war door alle keurmerken, adviezen en tegenstrijdige
meningen? Ben je goed op weg, maar zou je graag de volgende stap
willen zetten naar nog meer duurzame keuzes? Kom dan naar de
workshop 'Superwaar', de opvolger van 'God in de supermarkt'.

Plaats: Bethel
Aanvang: 20.00 uur
Aanmelding: e: superwaar@haagsedominicus.nl

t: 070 – 31 81 656
Kosten: € 7,50 incl. koffie/thee

• Net uit: het boek Superwaar, te bestellen via ww.superwaar.nu.
• Bekijk ook hoe supermarkten scoren op het gebied van uitbuiting in hun productieketens: 

www.oxfamnovib.nl/nieuws/hoe-scoort-jouw-supermarkt-dit-jaar  ?
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Tuin van Bethel – stand van zaken

In het voorjaar is er een gesprek geweest met 2 grote hoveniers. Met de lijst van eisen/wensen 
hebben beide een offerte gemaakt. De kosten voor het realiseren van het ideale ontwerp zijn erg 
hoog. Momenteel zoeken we naar de beste manier om fondsen te werven. En we zoeken naar 
mogelijkheden om met minder commerciële partijen de tuin te realiseren.

We nemen daarin mee dat zowel het realiseren van de tuin als het gebruik ervan duurzaam is, en dat de 
tuin iets te bieden heeft voor diverse doelgroepen. We willen graag maatschappelijk betrokken zijn en 
bijdragen aan sociale cohesie. We houden je op de hoogte!

Uit de media
Over het klimaatakkoord 28 juni 2019

Op 28 juni presenteerde het kabinet het klimaatakkoord. Alle kranten berichtten erover.
Doel is een CO2 reductie van 49% in 2030 en Nederland CO2-neutraal in 2050. 
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Enkele afspraken:
• De belasting op gas gaat stapsgewijs omhoog, die op elektriciteit daalt juist.
• Er komt een CO2 tax voor bedrijven
• Vanaf 2030 mogen geen auto's meer verkocht worden die CO2 uitstoten. Dat betekent dan alleen 

elektrische auto's en auto's op waterstof. Bestaande benzine auto's mogen wel blijven rijden.
• Het is de bedoeling dat er vanaf 2026 een vorm van rekeningrijden wordt ingevoerd.
• Gebouwen moeten in de komende 30 jaar duurzaam gemaakt worden, door betere isolatie,

warmtepompen. In nieuwe wijken komt geen aardgasnet meer.

Daarnaast heeft de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken in een brief aan de regering een aantal 
concrete mogelijkheden voorgesteld waarmee Nederland  de inzet tegen klimaatverandering ook 
internationaal kan versnellen. Voorbeelden zijn: de afbouw van subsidies voor de exploratie van fossiele 
brandstoffen, een krachtiger rol voor Europa en meer wereldwijde steun aan ontwikkelingslanden bij hun 
klimaatbeleid. Dit advies is voorbereid door een commissie onder voorzitterschap van Hans Opschoor. Zie 
www.aiv-advies.nl, onder “internationaal klimaatbeleid.” . 

Meer op nu.nl. Zie ook de officiële website www.klimaatakkoord.nl.

Twee iconische foto's 
Twee foto's haalden dit voorjaar bijna alle kranten, foto's die je niet zo gauw vergeet.

foto 1: Mount Everest, 400 m onder de top, 22 mei 2019

Tussen de 200 en 300 klimmers moesten uren wachten op het smalle pad naar de top (en terug).
Wat vinden jullie van deze foto? Ik word er verdrietig van. Het lijkt de Efteling wel, zei iemand over 
de foto.

Mensen gaan met vakantie over de hele wereld, zoeken steeds exotischer bestemmingen, steeds 
meer uitdagingen; hoe extremer en hoe verder, hoe beter.  Moet je alles willen wat kan? 
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foto 2: Groenland, 13 juni 2019

Normaal is dit een ijsvlakte, met aan het einde van de zomer zo hier en daar wat plassen smelt-
water. Nu is het ijs hier half juni al helemaal bedekt door water. Door het broeikaseffect? 
Het Deens Meteorologisch Instituut meldde dat er half juni nog nooit zó weinig ijs was in het 
noordelijke poolgebied. Temperaturen in dit gebied waren dit voorjaar tot ruim 20 graden hoger 
dan normaal.

Bij nadere beschouwing geeft foto 1 de oorzaak aan, foto 2 het gevolg. Door het moderne leven 
met verre reizen, toenemend energiegebruik, smelten gletsjers, waardoor rivieren verdrogen, de 
zeespiegel stijgt en leefgemeenschappen worden bedreigd.

Afval 27 juni 2019, radio

Er is in Nederland het afgelopen jaar 8,5 miljard kg afval opgehaald, ongeveer even veel als het 
vorig jaar, laat het CBS weten. Dat is 500 kg per persoon.
In 2017 is 51% van dat afval gescheiden, in 2018 58%. Dat komt onder meer doordat er meer 
inzamelpunten zijn gekomen. Wel is er minder papier opgehaald dan het jaar ervoor. Mogelijke 
oorzaak: door de toenemende  reclame op internet, werd minder papieren reclame verspreid.

Over afval gesproken, speciale ploegen vrijwilligers, allen ervaren bergbeklimmers, hebben vorig 
jaar 16.500 kg de afval gehaald van de Mount Everest, waaronder 2.00 kg poep, 1000 kg  klim-
uitrusting, zoals zuurstofcilinders en tenten. En de lichamen van vier overleden klimmers die niet 
eerder waren geborgen.

Earth Overshoot Day (Wereldoverschrijdingsdag)
Dit jaar viel Earth Overshoot Day, in het Nederlands Wereldoverschrijdingsdag op 29 juli . 
Op die dag had de wereldbevolking alle energie en hulpbronnen opgebruikt die de aarde in 2019 
kan leveren. De rest van het jaar teert de aarde dus als het ware in op wat er in de loop van de 
geschiedenis is gevormd (denk aan vruchtbare grond, planten, bomen, dieren, maar ook aardolie 
en aardgas).

Je kan het vergelijken met een bedrijf  dat op 1 januari een jaarbudget krijgt, dat op 29 juli op is. Dat bedrijf 
moet dan sluiten of interen op het vermogen.

Elk jaar berekent de onderzoekorganisatie Global Footprint Network op welke datum Wereld-
overschrijdingsdag valt – dat blijkt steeds vroeger te zijn.
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In het jaar 2000 viel Earth Overshoot Day op 23 september en in 1970 op 29 december. 
Daarvoor was er geen Overshoot Day omdat er toen minder energie en grondstoffen werden verbruikt dan de
aarde kon leveren.

Dat de Wereldoverschrijdingsdag steeds vroeger valt heeft 2 oorzaken: de toenemende 
wereldbevolking en het toenemende gebruik van hulpbronnen (energie, grondstoffen).
Gelukkig stijgt het verbruik van hulpbronnen door milieumaatregelen nog maar langzaam, maar 
het stijgt nog steeds. 

Natuurlijk is het verbruik van hulpbronnen niet overal op aarde even groot. Rijke landen verbruiken veel meer 
hulpbronnen dan gemiddeld, arme landen veel minder. De afbeelding geeft dat duidelijk weer:

Het gebruik van de hulpbronnen van de aarde is niet overal hetzelfde. De figuur hieronder toont de overschrijdingsdag 
voor verschillende landen: 

Land Overschrijdingsdag 2019
Wanneer zou het Earth Overshoot Day zijn als de hele wereldbevolking leefde zoals....

• Als we allemaal zouden leven als in de oliestaat Qatar dan waren we op 11 februari door 
ons budget.

• Als we allemaal zouden leven zoals in Nederland waren we op 4 mei door ons budget.
• En als we allemaal zouden leven zoals in Indonesië dan waren we pas op 18 december 

door ons budget heen.

Zie het NOS journaal Ma 29 juli 18:00 (het item begint na ca 10 minuten)
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advertentie
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