
Zwerfafval op het strand, gifstoff en in ons lijf en goedkope fl utkleding 
in de winkels. Als het aan Gwendala, Noortje en Helene ligt, behoren 

deze vormen van vervuiling zo snel mogelijk tot het verleden. 
Gewapend met een dosis enthousiasme en gedrevenheid zetten 

zij zich in voor hun schone zaak.  ›
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Persoonlijk

“A

‘ Tot mijn  
achttiende  

heb ik op witte  
boterhammen 

met chocopasta 
geleefd’
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ls kind was ik een moeilijke eter en 
leefde ik op knakworsten en witte 
boterhammen met chocopasta. Toen 

ik op mijn twintigste in een spa ging werken, ver
anderde dat. Ik kwam steeds meer te weten over 
voeding en dacht: verhip, toch best interessant. 
Dat voeding als medicijn kan dienen, was voor 
mij een openbaring. Als ik als puber had geweten 
dat mijn pukkeltjes zouden verdwijnen door de 
juiste voeding, dan had ik best met mijn neus 
dicht spinazie willen eten.”

INNERLIJKE ARTS
“Ik heb me in allerlei voedingsstromingen ver
diept om uiteindelijk terug te komen bij de basis. 
Het gaat niet om het weglaten van voedings
middelen, maar om het versimpelen van je 
eet gewoonten. In tegenstelling tot vroeger eten 
we de hele dag door. Ons lichaam is daardoor 
continu bezig met verteren. Door tijdelijk te 
stoppen met eten, zet je je innerlijke arts aan. De 
energie die normaal naar je spijsvertering gaat, 
kan je lichaam gebruiken om dingen op te lossen. 
Mijn eerste detoxkuur vond ik heel spannend. 
Gelukkig ging het boven verwachting goed. Na 
een paar dagen kreeg ik ontzettend veel energie 
en een heel opgeruimd hoofd. Sindsdien doe ik 
het twee keer per jaar.”
“Als orthomoleculair therapeut kom ik veel men

“A sen tegen die te weinig groente en fruit eten. Op 
een gegeven moment ben ik groene smoothies 
gaan voorschrijven, omdat het een makkelijke 
manier is om voldoende vitaminen en minera
len binnen te krijgen. Al snel ging er zo veel tijd 
zitten in het bedenken van recepten dat ik dacht: 
hier moet ik iets mee doen. Ik heb toen onder de 
naam Miss Detox een facebookpagina en blog op
gezet om mijn recepten te delen. Momenteel ben 
ik bezig met een concept waarin alle aspecten 
van het reinigen van het lichaam terugkomen. Je 
kunt wel gezond eten, maar als je niet beweegt of 
verkeerde producten op je lichaam smeert, zorgt 
dat alsnog voor toxines en afvalstoff en.”

SUIKERAANVALLEN
“Ik wil laten zien dat een schoon leven heel sim
pel kan zijn. Je hoeft echt niet uren in de keuken 
te staan of elke dag naar de sportschool. Wel kost 
het tijd om je patronen te doorbreken. Zelf had 
ik in het begin enorm last van suikeraanvallen; 
dan at ik een hele snoeppot leeg of drukte ik een 
chocoladereep achterover. Inmiddels heb ik een 
goede balans gevonden. Natuurlijk gaat het nog 
weleens mis. Dan ben ik moe of gestrest en be
land ik met een reep chocola op de bank. Vroeger 
was ik dan heel boos op mezelf. Tegenwoordig 
denk ik: ik heb ervan genoten, morgen ga ik er 
weer voor.”

Smoothies, sappen, soepen, sporten en smeren. 
Volgens Gwendala zijn dat de ingrediënten voor een 
schoon leven. Als ‘Miss Detox’ wil ze mensen helpen 

om goed voor zichzelf te zorgen. 

Wie: Gwendala Gosliga 
(38), wil laten zien dat een 
schone leefstijl simpel is, 
geeft tips en trucs onder de 
naam Miss Detox. 
 missdetox.nl 

‘Door tijdelijk te 
stoppen met eten, zet je je innerlijke arts aan’

›

Tekst MALOU GODET Fotografi e HADEWYCH VEYS Styling & visagie BORKA.NL
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an kleins af aan kom ik graag in de 
natuur; er zijn zo veel mooie plekken. 
Helaas zie ik ook hoeveel schade we 

met zijn allen aanrichten door het afval dat we ach
terlaten. Duurzaamheid is daarom een belangrijk 
thema in mijn leven. En dan vooral de antropologi
sche visie: de verantwoordelijkheid die ik als mens 
kan nemen in grote duurzaamheidsvraagstukken. 
Niet alleen in mijn werk, maar ook privé. Zo doe ik 
regelmatig mee aan challenges: van een week geen 
plastic kopen tot een maand veganistisch eten.”

MISSIE GESLAAGD 
“In 2015 kwam ik veel op het strand van Katwijk. 
Hoewel het Nederlandse strand natuurlijk relatief 
schoon is, viel het me op dat er toch best wat 
afval rondslingert. Afval waar niemand zich gek 
genoeg verantwoordelijk voor voelt. Omdat ik 
vind dat we allemaal ons steentje moeten bijdra
gen, kwam ik op het idee om strandwandelaars 
te betrekken bij het schoonmaken van het strand. 
Als iedereen het afval opraapt dat hij tegenkomt, 
is de kust zo schoon. In samenwerking met een 
aantal strandpaviljoens ben ik toen ‘juttassen’ 
gaan aanbieden. Mensen vinden het vaak geen 
enkel probleem om mee te helpen, ze moeten al
leen even op het idee gebracht worden. Het afval 
van een ander oprapen zit nu eenmaal niet in ons 
systeem. Als ik van mensen hoor dat ze na een 

“V middagje jutten voortaan geen afval meer laten 
liggen, is mijn missie geslaagd.”
“Ik wil niet alleen het strand schoonmaken, maar 
ook zo veel mogelijk materialen terugbrengen in 
de economie. Gejut afval dat als grondstof kan 
dienen voor nieuwe strandproducten smelten we 
daarom om in een grote zonneoven. Dit gebeurt 
op het strand. Op deze manier is het voor ieder
een zichtbaar wat er met het verzamelde afval 
gebeurt: een publiekelijk recycleproces. Helaas is 
veel afval nietrecyclebaar, maar ook dat is goed 
om te zien. Het zorgt voor meer bewustzijn, ook 
bij mij. Ik doe bijvoorbeeld heel anders bood
schappen nu ik weet welke materialen niet als 
nieuwe grondstoff en kunnen dienen.”

KOFFIEBEKERTJE
“Ik zou het te gek vinden als in deze regio geen af
val meer in zee belandt. Wel zie ik afval rapen als 
het laatste redmiddel. Liever pak ik het probleem 
eerder in de keten aan door naar het productie
proces van bedrijven te kijken. Neem bijvoorbeeld 
een koffi  ebekertje: je gebruikt het maar een 
minuut, maar het blijft vervolgens honderden 
jaren rondzwerven. Wanneer bedrijven kiezen 
voor afbreekbare verpakkingen, is er überhaupt 
geen afval meer. Dat zou toch fantastisch zijn? 
Het lijkt me supergaaf om hier een bijdrage aan te 
leveren.”

Noortje gelooft in samen het verschil maken. Met haar 
campagne Grondstofj utters mobiliseert ze strandwandelaars 

om zwerfafval te verzamelen op het strand.

Wie: Noortje Schrauwen 
(29), streeft naar minder 
afval en meer recycling, 
richtte Grondstofj utters op.   
 grondstofj utters.nl 

Persoonlijk

›

 ‘Als iedereen afval 
opraapt is   de kust 
           zo schoon'
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‘Gejut afval 
smelten  

we om in 
een grote 

zonneoven’

Fotografie JOSHUA ROOD
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“D

Persoonlijk

‘Ik show zo 
veel mogelijk 

kleding  
die op een 

eerlijke  
manier is 
gemaakt’
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at de wereld meer is dan waar je zelf 
woont, realiseerde ik me als klein 
meisje al. Het welzijn van mensen 

in andere werelddelen heeft me daardoor altijd 
beziggehouden. Dat je geen kleding koopt die in 
een sweatshop (een naaiatelier waarin arbeiders 
in landen als Bangladesh en India kleding maken 
onder erbarmelijke omstandigheden, red.) is 
gemaakt, vind ik heel logisch. Iedereen verdient 
toch een eerlijk loon en goede arbeidsomstandig
heden? Als we iedere keer dat we geld uitgeven 
kiezen voor een bedrijf dat duurzaam produceert, 
zou dat echt het verschil maken.” 

LEUKE JAS
“Duurzaamheid kreeg ik niet van van huis uit 
mee. Op een positieve manier probeer ik mijn 
familieleden er ook bewust van te maken. Als 
mijn moeder zegt dat ik een leuke jas aan heb, 
vertel ik bijvoorbeeld dat die is gemaakt van oude 
dekens. Dat werkt eigenlijk het best. Vroeger was 
ik heel fanatiek, maar inmiddels weet ik dat het 
geen zin heeft om door te drammen. Natuurlijk 
vind ik het frustrerend als ik meiden zie lopen 
met Primarktassen, maar ik spreek mensen 
niet meer aan op nietduurzaam gedrag. Ik wil 
iedereen in zijn waarde laten en geen dingen door 
de strot duwen. Als iemand zegt dat ik bij een be
paalde winkel heel goedkope kleding kan kopen, 
leg ik wel uit dat ik daar niet van ben. Ook show 

“D ik zo veel mogelijk mooie kleding die wel op een 
eerlijke manier is gemaakt. Het mooie aan fair en 
slow fashion is dat de focus ligt op een inclusieve 
wereld, met zowel aandacht voor milieu en eco
logie als de leef en werkomstandigheden van de 
mens. En dan voor iedereen en overal.”
“Duurzame voeding is een hype, maar helaas 
geldt dat niet voor duurzame kleding en cos
metica. Ik wil mensen stimuleren ook daarover 
na te denken. We voeren niet alleen campagne, 
maar geven ook praktische shoptips. Vaak willen 
mensen wel duurzaam consumeren, maar weten 
ze niet waar ze terechtkunnen. Momenteel zijn 
we aan het onderzoeken of we workshops kunnen 
geven op scholen. Het lijkt me boeiend om een 
nieuwe generatie iets bij te brengen op dit vlak. 
Ik wil duidelijk maken dat er andere opties zijn 
en dat het ook een creatieve manier is om jezelf 
te onderscheiden. Door niet voor mainstream te 
gaan, laat je zien wie je bent.”

“Ik vind het jammer dat duurzaamheid nog steeds 
wordt gezien als een subcultuur. Vaak worden we 
neergezet als boze, linkse rakkers. Onzin natuur
lijk, want het is een thema dat iedereen aan gaat. 
Ik zou blij zijn als winkels in de toekomst geen 
speciale fairtradehoekjes hebben omdat álle pro
ducten op een eerlijke manier zijn geproduceerd. 
Of dat ooit gaat gebeuren weet ik niet, maar het is 
wel mijn streven.”  

‘Een leuke jas? 
Gemaakt van oude dekens'

Wie: Helene Oudman (31), 
brengt fair fashion onder 
de aandacht, voert cam-
pagne met haar bureau 
StoereVrouwen. 
 stoerevrouwen.nl 

Je geld uitgeven aan duurzame bedrijven en merken. Voor Helene 
is dat vanzelfsprekend. Met haar campagnebureau StoereVrouwen 

wil ze anderen motiveren om ook bewust te consumeren.

Fotografi e JOSHUA ROOD
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