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ENJOY AND DO GOOD WWW.DEBETEREWERELD.NL

COLUMN
KEES KLOMP

...

De Betere Wereld
begint in jezelf!

‘A

ls je iets wilt weten over je
verleden, kijk dan naar het
heden. Als je wilt weten hoe
je toekomst eruitziet, kijk naar je
huidige daden’. Deze boeddhistische
spreuk gaat over karma, de onlosmakelijke relatie tussen oorzaak en
omstandigheid. Dit inzicht biedt
grote mogelijkheden op het gebied
van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid.
De letterlijke vertaling van het
woord karma is ‘actie’. De kwaliteit
van al het huidige handelen bepaalt
de kwaliteit van de toekomstige
omstandigheden. Als boeddhist heb
ik veel met karma maar weinig met
de gangbare aanpak van duurzaamheid. Deze wordt gedomineerd door
verbieding en bedreiging, en is gefocust op het collectieve. Ik geloof
niet dat menselijk handelen écht
verandert door afdwinging en regelgeving, maar door bewustwording van het individu. Daarom heb
ik De Club Van Drouwen opgericht.
De Club bestaat uit professionals die
geloven dat niet ‘grenzen aan groei’
maar ‘onbegrensde ontwikkeling
van constructieve menselijke kwaliteiten’ het pad plaveit naar succesvolle verduurzaming. Wie werk ziet
als een middel om zichzelf en anderen onuitputtelijk constructief te
ontwikkelen, is welkom! 1

Kees Klomp, commercidealist
www.karmanomics.nl

Maandag
04.01.11

Coalitie Biodiversiteit Ga jij de uitdaging aan?

2011 wordt een echt groen feest
fruit bij welk seizoen horen. De Gemeente Rotterdam organiseerde een
wedstrijd voor de milieuvriendelijkste tuin en in Leiden hebben een aantal scholen de grijze tegels uit de
schoolpleinen gehaald en vervangen
door een mooi groen schoolplein.

2010 was een groen begin, in 2011
moeten alle kleine stapjes leiden tot
een grote stap naar een wereld
waarin duurzaam, biodivers en
biologisch de manier van leven is.
Rosa Draaisma
Hanna van de Wetering

Inspirerende Biodiva
Biodiva, de mascotte van de Coalitie
Biodiversiteit, roept sinds 20 december iedereen op om bij te dragen aan
een biodiverse wereld. Via Facebook,
Twitter en Hyves geeft ze tips, weetjes
en recepten. Duurzaam en biologisch
leven is namelijk helemaal niet zo
moeilijk. Minder eten weggooien,
een dagje vegetarisch eten, koken
met seizoensgroenten of het drinken
van kraanwater dragen al bij aan het
behoud van de biodiversiteit!

...

AMSTERDAM

Stel je eens voor dat er geen dieren of
planten op aarde zouden zijn. Hoe
zou de wereld er dan uitzien? De verschillende soorten op aarde houden
de natuur in balans. Die soortenrijkdom op aarde heet biodiversiteit. Het
is belangrijk dat we niet alleen zand
hebben, maar ook gras en heide. Dat
in onze tuin niet alleen mussen rondvliegen, maar ook spreeuwen, roodborstjes en vinken. De natuur blijft in
evenwicht, juist door alle verschillende soorten die we hebben. Door
de rijkdom aan soorten is er schoon
water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat.
Een jaar geleden is 2010 door de
Verenigde Naties uitgeroepen tot jaar
van de biodiversiteit. En dat is niet
voor niets. Het gaat niet goed met de
biodiversiteit op aarde, bijna de helft
van alle planten en dieren die op aarde leven zijn met uitsterven bedreigd.
De laatste vijftig jaar verdwijnen meer
soorten dan ooit tevoren.

De Coalitie Biodiversiteit
De Coalitie Biodiversiteit zet zich samen met haar ruim 200 partners in
om mensen te laten zien hoe belang-



Nu in onze
webwinkel!

Jouw groene uitdaging

Door de verschillende soorten blijft de natuur in evenwicht.

rijk biodiversiteit is en wat zij zelf
kunnen bijdragen. Want door bewust
te kiezen, kan iedereen zelf zijn steentje bijdragen aan een betere wereld.
Dit kan bijvoorbeeld door minder
afval te produceren, vaker met de
trein op vakantie te gaan, of te kiezen
voor hout met FSC-keurmerk.

Wapenfeiten
In 2010 trok de Coalitie Biodiversiteit
het land in. Zo gingen op 22 mei – op

Fantastische dvd-boxen

Nederlands-Indië

Deze 3 dvd-box schetst de ontwikkeling van
Suriname van een overzees gebiedsdeel van
Nederland tot een zelfstandige republiek.
Ontdek de schoonheid en de geschiedenis
van dit voormalige overzeese gebiedsdeel,
aan de hand van documentaires en mooie
reportages. Suriname gaat leven na het
bekijken van al deze boeiende beelden!
Speelduur 300 minuten, Nederlands ondertiteld.

Nederlands-Indië blijft nog steeds één van
de meest intrigerende hoofdstukken uit de
vaderlandse geschiedenis. Deze fantastische
2 dvd-box bevat maar liefst 8 documentaires
over de ontwikkeling van Nederlands- Indië
naar Indonesie. Uniek beeldmateriaal wekt
de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van Nederlands-Indië tot leven!
Speelduur ca. 250 minuten, Nederlands
ondertiteld.

Adviesprijs € 24,95

*Exclusief € 2,95 verzendkosten

www.webwinkel.depers.nl

010.biodiversiteit.nl
www.debeterewereld.nl,
twitter: @debeterewereld
of kijk op facebook en YouTube.

Genieten van geschiedenis

Suriname

Lezersprijs € 14,95*

Wereldbiodiversiteitsdag – in twintig
natuurgebieden kinderen met BN’ers
en prinses Irene op speurtocht om de
biodiversiteit in de regio te ontdekken. The Amsterdam International
Fashion Week organiseerde de Green
Fashion Competition, een wedstrijd
voor het kledingontwerp dat het beste bijdraagt aan het behoud van biodiversiteit, en de Coalitie verspreidde
‘Proef ‘t Seizoen’, een kalender die
direct laat zien welke groenten en

2010 was een groen begin, 2011 wordt
een waar groen feest. Allemaal kleine
stapjes leiden tot een grote stap vooruit naar een wereld waarin duurzaam, biodivers en biologisch de
manier van leven is. Waar de bestaande soorten behouden blijven en het
ecosysteem zo gevarieerd mogelijk is.
Deze week daagt de Biodiva je uit om
te kiezen voor kraanwater, en geen
pet-flesjes te kopen. Ga jij deze uitdaging aan op www.biobezig.nl? 1

Nederland tijdens de
Tweede Wereldoorlog

The New York
Connection

Bekijk dit buitengewoon unieke beeldverslag
van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit zeer bijzondere beelddocument met
veelal nooit eerder vertoond materiaal biedt
u een indringend en aangrijpend portret van
ons land in oorlogstijd!
Speelduur ruim 5 uur, Nederlands gesproken.

Unieke combinatie van 2 dvd’s en een boek!
The New York Connection gaat in hedendaags New York op zoek naar de vroege geschiedenis van de stad en onderzoekt welke
lijnen getrokken kunnen worden van het
Hollandse verleden naar het New York van
nu. Historische vertellingen uit de 17e eeuw
worden gekoppeld aan actuele thema’s.

Adviesprijs € 19,95

Adviesprijs € 44,95

Adviesprijs € 24,95

*Exclusief € 2,95 verzendkosten

*Exclusief € 4,95 verzendkosten

*Exclusief € 2,95 verzendkosten

Lezersprijs € 14,95*

Lezersprijs € 19,95*

Voor meer informatie en bestellen ga naar de webwinkel.

Lezersprijs € 14,95*

