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Licht in India

Duurzame webshop

Het einde van de wereld

Hoe Kyoto licht bracht bij de
allerarmsten in India, die geld
van vervuilende bedrijven
krijgen door op hun eigen afval
te koken.
Door Han van de Wiel
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Kunnen webshops wat gewone
winkels nalaten, namelijk het
bieden van een volledig
duurzaam assortiment zodat
de consument niet meer hoeft
te zoeken?
Door Jan Bom
42

Door Jan Bom

Urgentie
Nederland wacht de
klimaatramp niet langer af,
maar startte op de Dag van de
Duurzaamheid meer dan
duizend projecten.
Door Jan Bom
14
Biography

Marjan Minnesma

Wie is de directeur van
Urgenda die tienduizenden
Nederlanders tot een
daadkracht aanzet die doet
denken aan die van
landverhuizers?
Door Hetty Nietsch

Kopenhagen

Tropenbos kopen

Home Economics

Gaat Kopenhagen het
financieel interessant maken
voor investeerders om
bestaand tropenwoud te kopen
en te beschermen?
Door Meindert Brouwer
30

Leasebak voor 150 euro

Het leasebakje van Athlon kan
een einde maken aan de
geldzorgen van gezinnen en
tegelijkertijd aan de
klimaatzorgen in deze wereld.
Door Dennis Mensink
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Planet
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Social Case

Turkse bakfiets

Yalçin Cihangir kwam hier met
niks en verandert met zijn
elegante bakfietsen het
straatbeeld in de steden.
Door Mehmet Ülger
38

Afbreekbaar folie

Dilemma

Wist u dat u uw tuin kunt
bemesten met het
kraakheldere folie waar P+
sinds deze keer in verzonden
wordt?

Leefbaar loon

Door Teus Molenaar

36

Van Puijenbroek Textiel is een
van de zeldzame bedrijven die
de werknemers in verre
productielanden een loon
biedt dat rekening houdt met
de kosten van
levensonderhoud.
Door Astrid van Unen
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MVO Nederland

Groot en klein gebundeld

Ask Jacques

Samenleving & Bedrijf gaat
volledig samen met MVO
Nederland, waardoor
grootbedrijf en mkb nu één
MVO-netwerkorganisatie zijn
geworden.
Door Jan Bom
40

Sportinventaris

5

News & Practices

Goede praktijkvoorbeelden 8
Urgent

Het is het klimaat, sufferds!
Door Marleen Janssen
Groesbeek

13

Products

Vier pagina’s met duurzame
producten voor consumenten
en bedrijven
56
Overseas

Onze berichten
over internationale
inspanningen

60

Books

Duurzame recensies

63

Meet + Greet

Personalia en agendatips

64

Pleasure

Het getekende commentaar
van Erik Kriek
66

Waarom moet een inkoper van
de overheid duurzame
sporttoestellen kopen als je
weet dat daar nauwelijks
duurzaamheidswinst mee valt
te behalen?
Door Jacques Reijniers
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