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ZIJ DOEN 
GROEN
Alleen tweedehandskleding dragen,  
zero waste leven of wonen op 20 vierkante 
meter. Vier vrouwen over hun duurzame  
lifestyle waarin alles immer een tintje  
groener kan.

Een eigen sustainable 
glamping
Sonya Langedijk (39) en Dave Hemminga 
runnen een sustainable camping.
Sonya: «Hoe groen we leven? Nog niet groen 
genoeg, maar we doen wél ons best. We wek-
ken onze eigen stroom op, filteren ons eigen 
afvalwater, verbouwen onze eigen groenten  
en meer. We overwegen alles en leven bewust, 
bijna zorgeloos. En daar draagt de schoonheid 
van de omgeving aan bij. The luxury of having 
less is ons credo. We hopen onze gasten met 
onze levensstijl te inspireren. Mensen komen  
hier om te onthaasten. Diep in de natuur komt 
de rust je tegemoet en de rest gaat vanzelf. 
Vijf jaar terug woonden we nog in Amsterdam. 
We waren blij met ons leven, maar ook heel 
druk. Bovendien misten we voldoening en 
avontuur. We wilden onszelf opnieuw vinden. 
Op Facebook plaatsten we een oproep: ‘Wie 
kent er een makelaar in Portugal?’ Binnen tien 
minuten hadden we beet en nog geen week later 
was de deal rond. Het avontuur kon beginnen! 
Met ons spaargeld en de overwaarde van ons 
huis konden we de eerste periode acclimatiseren: 
terug naar de basis, groene kennis opdoen  
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“The luxury of  
having less is  
ons credo”

“Hoe verder je in 
een leven zonder 
afval komt, hoe 
meer grenzen je 
overschrijdt”

en uitdenken hoe we onze droom, de realisatie 
van sustainable camping Into The Wild Algarve, 
konden verwezenlijken. Deze zomer openden  
we onze deuren. We leven het plattelandsleven.  
Al gaat dat niet altijd over rozen. Geen stromend 
water, geen elektriciteit, overstromingen, we 
moeten ermee dealen. Maar hier in de natuur 
leer je jezelf – en elkaar – nog veel beter kennen. 
Het is hier een komen en gaan van vrije geesten  
die drijven op avontuur en gesteld zijn op priva-
cy, maar ook houden van gezelligheid. We zijn  
dan ook ontroerd als we de reviews teruglezen 
en men precies ervaart wat we bedoelen. 
Dankbaar en trots! Dit sprookje is nog lang  
niet uit.»

Van low waste naar 
zero waste
Yvonne Renckens (35) is oprichter 
van Fairtrade Gemeente Arnhem 
en zero-waste-blogger.
«Iedere week zie ik mijn buren weer 
een afvalcontainer aan de straat  
zetten. Trots zet ik daar eens in de 
twee maanden één container bij,  
die dan nog niet eens helemaal vol 
is. Sinds een jaar probeer ik zero 
waste te leven. Of eerder low waste: 
ik probeer mijn afval maximaal te  
minimaliseren. Dat betekent dat  
ik verpakkingen vermijd, dingen  
hergebruik en van alles recycle. Ik 
koop bijvoorbeeld kaas bij de boer 
in een bijenwasdoek, haal groenten 
en fruit bij de landwinkel in katoenen 
zakjes, gebruik wasbare watten-
schijfjes en maak zoveel mogelijk 
zelf, zoals blush van bietenpoeder 
en wasmiddel van een blok zeep. 
Mensen denken altijd dat het enorm 
tijdrovend is om zo te leven, maar 
als je eenmaal nieuwe routines hebt, 
valt dat best mee. De lastigheid zit 
hem veel meer in de bereidheid die 
nodig is om dingen vooruit te plannen, 
gemaksproducten – zoals een écht 
goede deodorant – op te geven en 
de handen uit de mouwen te steken. 
Ondanks mijn ambitie om richting 
zero waste te gaan, zal ik zelf echter 
nooit 100 procent afvalvrij leven. Mos 
als wc-papier gebruiken gaat mij  
bijvoorbeeld te ver. En één weckpot 
aan afval per jaar produceren – à la 
mijn grote inspiratie, Queen of Zero 
Waste Bea Johnson – is met een 
niet-zo-zero-bevlogen-vriend en een  
vol sociaal leven bijna niet te doen.
En toch, inmiddels is onze fermenteer- 
emmer een onmisbare huisgenoot, 
gaat mijn WakaWaka (telefoonoplader 
op zonne-energie, red.) overal mee 
naartoe en gebruik ik tegenwoordig 
wasbaar maandverband: iets waar  
je een jaar geleden bij mij écht niet 
mee aan had hoeven komen. Hoe 
verder je in een leven zonder afval 
komt, hoe meer grenzen je over-
schrijdt. Wie weet waar ik over tien 
jaar ben.» >


