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BEELD
THEMA: EEN FRISSE KIJK OP SPULLEN

WANT WAAR UW 
SCHAT IS, DAAR 

ZAL OOK UW 
HART ZIJN.

Bekijk meer 
foto’s op de 
Facebookpagina van 
Woord en Daad.

Afgelopen zomer gingen 250 
sponsorkinderen uit Sierra 
Leone naar de Vakantiebijbel
school. Na afloop kregen ze 
een Bijbel mee naar huis: een 
geschenk dat voor hen veel 
waarde heeft. Wat is jouw 
kostbaarste bezit? 

Mattheus 6:21

BEELD
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LENS / FILTER

Je telefoon is goud 
waard

Eens? Nee, niet per se als je denkt 
aan de verkoopprijs. Maar mis
schien wel als je bedenkt hoe vaak 
je je telefoon gebruikt. En ook als 
je stilstaat bij de kosten van grond
stoffen, productie en transport die 
achter je telefoon schuilgaan.

 
Levensgevaarlijk!
Zoals bijvoorbeeld kobalt; 

dat wordt gebruikt voor de 
accu van je smartphone. Naar 
schatting 35.000 (!) kinderen en 
tieners in Congo werken iedere 
dag in de kobaltmijnen onder 
heel slechte omstandigheden. 
Een levensgevaarlijk baantje! 
Er zijn voor jouw smartphone 

nog veel meer andere kostbare 
grondstoffen nodig. We putten 
de aarde uit met onze gigantische 
vraag naar grondstoffen. Als je dat 
bedenkt, is de prijs van je telefoon 
hoog toch?

Het kan beter!
De vraag is: kan het duur

zamer? Ja, gelukkig wel! Kies 
bijvoorbeeld voor een refurbished 
telefoon. En zorg voor een 
stevig hoesje en investeer in een 
screenprotector. Zo gaat je mobiel 
een stuk langer mee! En lees in 
deze Grenzeloos bij ‘Voorgesteld 
voor jou’ hoe telefoonproducent 
Fairphone zorgt voor een eerlijke 
en duurzame smartphone. 

Grote kans dat jouw smartphone is 
gemaakt met hulp van kinderarbeid!

GOUD IN 
HANDEN?
#fairverbonden

LENS/FILTER

THEMA: EEN FRISSE KIJK OP SPULLEN

De ervaring van 
Henriët Kessels:

Ik heb al bijna vijf jaar 
een Fairphone. Mijn eer
ste telefoon ging 4 jaar 
mee en inmiddels heb ik 
bijna 1 jaar de Fairphone 
3+. Prima telefoons 
en ze worden met elke 
versie beter, al kun je 
voor het aanschafbedrag 
wel betere telefoons 
vinden. Maar ik vind 
het juist mooi om met 
mijn smartphone een 
bijdrage te leveren aan 
een betere wereld. En je 
kunt zelf onderdelen van 
je telefoon vervangen, 
ideaal! Ik ben fan!
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VOORGESTELD VOOR JOU/TIPS

Fairphone
Je staat ermee op en je gaat 
ermee naar bed: je smartphone. 
Maar hoe kun je bij de aanschaf 
van een smartphone keuzes 
maken die goed zijn voor je 
medemens en onze planeet? 
Fairphone is een unieke telefoon, 
waarbij je zeker weet dat jouw 
telefoon eerlijk is geproduceerd. 
Leuk weetje: je kunt deze tele
foon helemaal uit elkaar halen en 
losse onderdelen vervangen.

www.fairphone.com/nl 
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HOE FAIR 
BEN JIJ?
Duurzaam leven: lastig, duur of ingewikkeld? 
Nee hoor! Tip: begin klein en probeer het 
langzaam uit te bouwen. Koop bijvoorbeeld eens 
een ander soort zeep of verdiep je in duurzame 
alternatieven voor plastic zakjes. Succes!

#duurzame dingen

Happy Soaps
Mint en Katoen of Amandel, Tarwe en 
Honing: de handgemaakte shampoo en 
conditioner bars van Happy Soaps kun 
je in diverse geuren kopen. En het mooie 
is: ze zijn plasticvrij en worden met de 
hand gemaakt uit alleen natuurlijke 
ingrediënten. 

www.thehappysoaps.com 
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VOORGESTELD VOOR JOU/TIPS 

Tip : combineer 
met een bamboe 

tandenborstel!

Tabletten voor je tanden
Dacht je dat je tandpasta alleen in 
tubes kunt kopen? Mis! Je hebt 
tegenwoordig ook tandpasta 
in de vorm van tabletten. Ze 
worden geleverd in een 
recyclebare verpakking en 
dat voorkomt een hoop afval. 
Je stopt een tabletje in je mond en 
kauwt tot het een pasta wordt, daarna 
poets je je tanden. Probeer jij het uit?

www.oceonics.com

#DITVINDJELEUK

Watjes!
Wattenschijfjes: we gebruiken ze bijna dagelijks 
(de meiden dan ). Doordat deze schijfjes niet 
gerecycled kunnen worden, zorgen ze voor veel 
afval. Herbruikbare wattenschijfjes gebruik je 
op precies dezelfde manier, maar na gebruik 
stop je ze in de wasmachine. 
Ideaal, toch?

www.bamboozy.com 

Keep Leaf
Neem jij je bammetjes nog 
elke dag mee in een plastic 
zakje? Er is een mooi, duur
zaam alternatief beschikbaar: 
de wasbare zakjes van Keep 
Leaf. Hip, herbruikbaar én 
beter voor het milieu.
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www.keepleaf.com
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NIEUW CONTACT

TRIPLE INTERVIEW
Kostbare bezittingen

THEMA: EEN FRISSE KIJK OP SPULLEN

Uit het woordenboek: 
*duur·zaam 1. lang durend 2. weinig 
aan slijtage of bederf onderhevig
3. het milieu weinig belastend

Hee, voordat je verder leest… Wat is 
jouw antwoord op deze vragen?

  Welke van je bezittingen is voor jou 
het meest kostbaar?

 Hoe ga jij met deze ‘schat’ om?
  En enig idee hoe duurzaam het is 

geproduceerd?

Grote kans dat je zuinig bent op jouw kostbaarste 
bezit. Je wilt er zo lang mogelijk plezier van hebben. 
Over duurzaam* gesproken! Dubbel-duurzaam, als 
jouw kostbare bezit ook nog eens op een duurzame 
manier geproduceerd is.

Deze vragen stelden we ook aan drie deelnemers uit 
onze projecten. Op de volgende bladzijde lees je hun 
antwoorden.
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NIEUW CONTACT
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NAAM Deme Souleymane uit 
Burkina Faso
Student Job Booster programma 
in Burkina Faso
KOSTBAARSTE BEZIT Motorfiets

NAAM Yehimy Lopez uit Colombia
Student Business Consulting bij partnerorganisatie Conviventia
KOSTBAARSTE BEZIT bril

‘Mijn motorfiets geeft me 
vrijheid. Ik kan me veel gemak
kelijker verplaatsen. Het is een 
tweedehands Spark, ik heb 
hem overgenomen van mijn 
broer. Men zegt dat het een 
duurzaam merk is. Als je er 

goed voor zorgt, en dat doe ik, 
gaat hij lang mee. Ik weet niet 
of hij ook duurzaam is gepro
duceerd. Als ik iets koop, vind 
ik het vooral belangrijk dat het 
product een lange levensduur 
heeft.’ 

‘Zonder mijn bril kan ik mijn 
dagelijkse dingen echt niet 
doen! Ik maak mijn bril elke 
dag schoon en bewaar hem 
’s nachts in een etui. Ik heb 
hem gekocht in het centrum 
van Bogotá. Je kunt ook 
gerecyclede monturen kopen, 
maar ik weet niet of dat voor 
mijn type glazen ook zo is. 
Ik vind het belangrijk om bij 
het kopen van spullen op 
duurzaamheid te letten, maar 

het is in de praktijk wel lastig 
hoor! Je weet niet van alles 
hoe het is gemaakt.’ 

‘Ik heb deze deken al zo lang ik 
het me kan herinneren. Ik ben er 
zuinig op. Ik sliep er als baby’tje 
onder en ook mijn drie kinderen 
hebben eronder geslapen. Nu 
gebruiken we hem als deken op 
de bank, als het koud is. 

Ik denk eigenlijk niet dat hij op 
een duurzame manier is gepro
duceerd. Maar het is wel weer 
duurzaam dat we de deken al zo 
lang gebruiken. 
Ik vind het belangrijk dat we met 
elkaar werken aan een schonere 
planeet. Onze kinderen en klein
kinderen hebben een gezonde 
omgeving nodig om op te kunnen 
groeien en te genieten.’ 

NAAM Alba Rodriguez uit Colombia
Student Financieel management bij 
partnerorganisatie Conviventia
KOSTBAARSTE BEZIT deken
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‘IK GENIET ECHT 
EXTRA VAN 

DATGENE WAT 
WE WÉL HEBBEN!’

GEDEELD

Wie ben je en hoe sta je 
in het leven?
Ik ben Geertje Braaksma-
Heijkoop, 24 jaar, bezig met 
mijn master Taalwetenschap en 
daarna ga ik coschappen lopen 
voor mijn studie Geneeskunde. 
Ik sta optimistisch in het leven, 
ben christen en dat probeer 
ik vorm te geven in mijn hele 
leven. Natuurlijk is het een 
zoektocht hoe je dat precies 
doet; dat is best lastig, maar ik 
probeer het wel! 

GEDEELD

NAAM: Geertje Braaksma-Heijkoop 
LEEFTIJD: 24

Geertje: 

THEMA: EEN FRISSE KIJK OP SPULLEN
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Wat vraagt de Bijbel wat jou 
betreft aan ons, als het gaat 
om duurzaam leven?
God heeft de schepping 
gemaakt. Wij hebben het in 
bruikleen. Niet dat ik me dat 
altijd realiseer, maar dat is wel 
waarom we er zuinig op moeten 
zijn. We kunnen niet alles doen 
waar we zin in hebben. 

Kies je bewust voor tweede-
hands artikelen?
Ik zou willen dat ik het meer 
deed. Bij vlagen wil ik bijvoor
beeld alleen maar eerlijke 
kleding kopen, al is dat vaak een 

stuk duurder en weer lastig als 
student. Ik heb wel veel meu
bels in ons huidige huis aange
schaft via Marktplaats of via de 
kringloopwinkel. Tegenwoordig 
koop ik ook steeds meer boeken 
tweedehands. 

Spullen hoeven voor mij niet 
nieuw te zijn, ik geniet net 
zoveel van mijn tweedehands 
aankopen. Ik heb echt een grote 
hekel aan verspilling. Dat is zo 
zonde van de grondstoffen en 
de moeite die het kost om iets 
te maken. Op de achtergrond 
speelt het zuinig zijn op de 

schepping voor mij mee. Het 
is zo zonde om dingen weg 
te gooien die je nog kunt 
gebruiken. 

Wat is je leukste tweedehands 
aankoop?
Toen we gingen trouwen moes
ten we van alles kopen met een 
klein budget. Iedereen bood 
dingen aan en er werd van alles 
spontaan gebracht. Heel leuk! 
Eén van de dingen die we laatst 
nog nodig hadden, was een 
klein opbergkastje dat we bij 
de kringloop gehaald hebben. 
Ik zag toen ook nog een super

leuk salontafeltje staan dat 
ik al heel lang wilde hebben. 
Meegenomen natuurlijk! Dat is 
gewoon leuk én duurzaam! 

Blij zijn met weinig, hoe doe 
je dat?
Ik probeer minimalistisch te zijn 
en overweeg telkens weer of ik 
iets nieuws écht nodig heb. Ik 
heb een lijstje met ‘wensen’ en 
na een paar weken kijk ik op dat 
lijstje of ik het nog steeds net 
zo graag wil. Dit is een proces 
van bewustwording om geen 
impulsaankopen te doen. Hierin 
wil ik nog verder groeien. Ik 
geniet echt extra van datgene 
wat we wél hebben! 

GEDEELD
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‘Spullen 
hoeven voor 
mij niet nieuw 

te zijn, ik geniet 
net zoveel 
van mijn 
tweedehands 
aankopen.’
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KRINGLOOP-

SCHATTEN!
#DUURZAAM DICHTBIJ

BEELD
THEMA: EEN FRISSE KIJK OP SPULLEN

Zomaar een greep uit de producten van 
de kringloopwinkel van Woord en Daad 
in Putten. Bezoek ook eens één van onze 
winkels. Zeker te weten dat je slaagt! 
www.woordendaadwinkels.nl
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MET STER

In dit Bijbelgedeelte wordt de schoon
heid van Gods schepping beschreven. 
Hier hoeven de lelies zelf niks voor te 
doen. Het is Gods werk. Net als de lelies 
zijn wij onderdeel van Gods prachtige 
schepping. Ook voor ons wil God zorgen. 
Tegelijkertijd is het Gods opdracht dat 
wij zorgdragen voor Zijn prachtige 
schepping. We lezen dat de Heere Jezus 
de lelies zo hoog waardeert, dat ze zelfs 
Salomo overtreffen in al zijn heerlijkheid. 
Als we dat weten, kunnen we de aarde 
toch niet verwaarlozen en om zeep hel
pen met onze manier van leven?

Als christen kan het wel lastig zijn om een 
duurzame levensstijl te hanteren in een 
maatschappij die gericht is op veel con

sumptie en luxe. Zeg nou zelf, wie houdt 
er niet van die luxe? Toch lezen we in de 
Bijbel verschillende keren de boodschap 
om goed voor de aarde te zorgen en 
rentmeesterschap uit te dragen. En dat 
kan vaak al met kleine dingen. Laten we 
elkaar aanmoedigen om spullen (zelf) te 
repareren in plaats van gelijk iets nieuws 
aan te schaffen. En bewust alleen spullen 
te kopen die je écht nodig hebt. Probeer 
jij het uit?

TEKST 

ARNO BLOK 

Student 
Leerkracht 

Basisonderwijs 
aan de Christelijke 
Hogeschool Ede 
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EN IK ZEG U, DAT OOK 
SALOMO, IN AL ZIJN 

HEERLIJKHEID, NIET IS 
BEKLEED GEWEEST, GELIJK 

EEN VAN DEZE.
Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; En Ik zeg u, 

dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.

Koop jij alleen spullen 
die je echt nodig hebt?

THEMA: EEN FRISSE KIJK OP SPULLEN

Mattheus 6: 28b-29
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MIJN VERHAAL
THEMA: EEN FRISSE KIJK OP SPULLEN

MIJN VERHAAL

DUURZAME 
INSPIRATIE

Ga jij duurzaam met spullen om? Zo ja, hoe 
doe je dat? Welke tips heb jij voor andere 

jongeren om hier meer mee te doen?

#Tweedehands

Ik probeer zo duurzaam mo
gelijk met spullen om te gaan. 
Zo kijk ik eerst of ik iets twee
dehands kan kopen voordat ik 
iets nieuw koop. Ook probeer 
ik steeds meer dingen te kopen 
die letterlijk duurzaam zijn in 
de zin dat ze lang meegaan. 
Kleding kopen via Vinted vind 
ik ook erg leuk: zo voorkom je 
dat kleding weg wordt gegooid 
en bespaar je kosten.

Mijn grote tip is toch wel de 
kringloop. Eerst had ik er een 
aversie tegen, maar later kwam 
ik erachter dat er heel veel 
bruikbare spullen voor een 
klein prijsje verkocht worden. 
Toen ik op kamers ging, kon ik 
daar allerlei huishoudelijke din
gen vandaan halen, maar ook 
is er vaak heel leuke kleding te 
vinden.

NAAM Thirza Stoelinga
PLAATS Leiden
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MIJN VERHAAL

‘Het is natuurlijk 
tegenwoordig helemaal 

‘in’ om vintage- of 
tweedehandskleding  

te kopen.’

Ik koop steeds vaker mijn 
kleren in tweedehandskle
dingwinkels of bijvoorbeeld via 
Vinted. Het is natuurlijk tegen
woordig helemaal ‘in’ om vin
tage of tweedehandskleding 
te kopen, maar als ik terugkijk 
ben ik zelf al jaren bezig met 
tweedehands shoppen. Zo ging 
ik vaak alle kringloopwinkels af 
om te kijken of ik nog wat leuks 
kon vinden voor mijn kamer. 
Als ik spullen of kleren weg 

wil doen dan zet ik het bijna 
altijd op Marktplaats of Vinted, 
zodat het weer hergebruikt 
kan worden. En je verdient er 
ook weer wat aan. 

Ik zou anderen de tip willen ge
ven om spullen of kleding ook 
tweedehands te kopen of juist 
te verkopen. Er zit altijd wat 
leuks tussen, het is duurzamer 
én goedkoper.

NAAM Marije Kersseboom
PLAATS Reeuwijk

Ik houd me niet zo bezig met 
duurzaam leven, vooral omdat 
het mijn interesse niet heeft 
en ik er minder de noodzaak 
van zie voor mijn eigen leven. 
Ik koop daarom ook eigenlijk 
al mijn spullen nieuw en ver
koop weinig via Marktplaats. 
Ik kan daarom niet echt 
tips geven aan anderen om 
duurzaam te leven. Wel zou 
ik zelf beter kunnen letten op 
mijn eigen consumptiegedrag 
door te kijken wat ik koop en 
welke impact dat heeft op het 
milieu.

NAAM Gijs Mouthaan 
PLAATS Oud-Alblas

THEMA: EEN FRISSE KIJK OP SPULLEN
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MIJN VERHAAL

Ik probeer vooral duurzaam 
bezig te zijn als het gaat om 
kleding. Ik ben nogal een 
kledingfan, dus ik bestel 
regelmatig kleding. Zeker als 
het gaat om duurzaamheid is 
er in deze branche nog veel te 
verbeteren. Arbeidsomstan
digheden zijn vaak slecht en 

de productie is een zware last 
voor het milieu. Daarom koop 

ik vaak tweedehandskleding op 
websites als Vinted en Markt
plaats. Dan hoeft er voor mij 
geen nieuwe trui gemaakt te 
worden. Bijkomend voordeel 
is de lekker lage prijs. Als ik 
toch weleens nieuwe kleding of 
spullen koop, let ik erop dat het 
een zo duurzaam mogelijk pro

duct is. Zo kijk ik wat het land 
van herkomst is van producten. 
Bij producten buiten Europa, 
geef ik liever de voorkeur aan 
een ander product. 

Het kan best lastig zijn om 
radicaal duurzaam te leven, 
dat merk ik ook. Begin daarom 
eens met iets dat voor jou 
behapbaar is. Begin bijvoor
beeld met tweedehands te 
kopen. Of zoek eens op waar 
jouw kledingstuk of apparaat 
vandaan komt. Je hoeft niet in 
je eentje de wereld te redden, 
maar samen kunnen we echt 
verschil maken! 

‘Je hoeft niet 
in je eentje 
de wereld 
te redden, 

maar samen 
kunnen we 

echt verschil 
maken!’

Ik probeer zo nu en dan 
mijn kleding bij een tweede
handskledingwinkel te kopen. 
Anderen wil ik de tip geven 
om hier ook eens binnen te 
lopen. Er zijn genoeg leuke 
tweedehandswinkels waar 
je toffe spullen kunt scoren! 
Vaak scheelt dat ook in prijs. 

NAAM Pieter van Meijeren
PLAATS Ede

NAAM Larissa Goedhart
PLAATS Oud-Beijerland
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BEELD

Abacavezels zijn
• natuurlijke vezels
• biologisch afbreekbaar

Abacaboeren in het project
• krijgen een eerlijke prijs
• leren hun oogst te 

vergroten
• kunnen in hun bedrijf 

investeren
• hebben het finan cieel 

beter

VEZELS VOOR 
DE TOEKOMST

#Abaca

Mooie spullen die gemaakt zijn zonder het milieu en 
mensen ver weg onnodig te belasten. Klinkt goed, toch? 

Op de Filipijnen verbouwen 
boeren een duurzame vezelsoort: 
abaca (een bananensoort). Van de 
abacavezels kunnen allerlei pro
ducten worden gemaakt. Met het 

project ‘Vezels voor de toekomst’ 
ondersteunt Woord en Daad de 
abacaboeren, zodat zij een goed 
inkomen hebben. Dubbele  
impact dus!

THEMA: EEN FRISSE KIJK OP SPULLEN

Check 
wat er van 

abaca wordt 
gemaakt!

Meer weten? 
Kijk dit filmpje!
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GRENZELOOS

Colofon
Woord en Daad werkt vanuit 
Bijbels perspectief aan duurza
me verandering voor mensen 
in armoede. Zo creëren we sa
men hoop en nieuwe kansen. 
Grenzeloos is het jongerenblad 
van Woord en Daad.
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info@woordendaad.nl
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Afblijven ! Dit is mijn     Grenzeloos!

Deze gadget wil je 
niet missen!
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