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COLUMN
VINCENT BIJLO

Of ik nou in Duitsland ben, in 
Engeland, in België, Frankrijk 
of Italië, overal in het ver-

enigd Europa adem ik dezelfde lucht 
in. Oké, in Athene hangen meer ver-
keerswalmen dan in Greve in Chian-
ti, in Bunnik ruik je meer gierende 
boeren dan in Londen, maar overal 
ademen wij dezelfde lucht. Die lucht 
kan schoner, die lucht moet schoner.

Wat luchtvervuiling betreft is 
Europa zo verenigd als het maar kan 
zijn. Zo’n probleem los je niet alleen 
op, daar heb je Europa voor nodig.

We moeten investeren, hoor je 
iedereen roepen, investeren om de 
economische crisis te bestrijden. 
Een goed idee, maar waarin? Gaan 
we op de oude stinkende vervuilen-
de voet verder, of kiezen we voor 
een nieuwe voet die een minder 
grote voetafdruk op de bijna uitge-
woonde wereld achterlaat?

GroenLinks vindt dat we dat laat-
ste moeten doen, en dat vind ik ook. 
We moeten kiezen voor de wind en 
voor de zon en voor het water, we 
moeten met power zo snel mogelijk 
een duurzame energievoorziening 
van de grond krijgen.

Onze economie is de Europese 
economie, net zoals ons geld het Eu-
ropese geld is. Je moet er toch niet 
aan denken wat er gebeurd zou zijn 
als wij in deze tijden van crisis de 
gulden nog hadden gehad.

Europa is geen eiland, Europa is 
een werelddeel dat om zichzelf te 
beschermen andere werelddelen 
helpt. We kunnen vluchtelingen 
wel van ons af blijven slaan, maar 
als we ze in hun eigen land meer 
mogelijkheden geven een bestaan 
op te bouwen hoeven ze de levens-
gevaarlijke reis in wrakke, volge-
pakte bootjes niet te maken.

GroenLinks is een partij die in een 
schone, duurzame, eerlijke, recht-
vaardige en slimme wereld staat. Ik 
denk groot, ik stem Groen! 1

Kiezen voor wind, 
zon en water AMSTERDAM...

Eind jaren negentig ontstond in Zwit-
serland een beweging. We realiseer-
den ons dat het menselijk lichaam 
eenvoudigweg niet gebouwd is voor 
lopen en staan op een vlakke, harde 
ondergrond. Wij ontdekten ook dat 
conventioneel schoeisel het lichaam 
op een onnatuurlijke manier stabili-
seert. Het systeem van spieren dat ons 
skelet ondersteunt wordt hierdoor 
verwaarloosd waardoor pijn in rug en 
andere gewrichten kan ontstaan.

Onze gezondheid wordt voor een 
groot deel beïnvloed door de manier 
waarop we lopen. Wereldwijd zijn er 
initiatieven te zien waarbij ontwer-
pers anders kijken naar lopen. Bij-
voorbeeld MBT, dat bij elke stap de 
houding- en stabilisatiespieren van 
ons hele lichaam wil stimuleren en 
trainen.

Zij noemen hun ontwerpvisie 
MBT en vinden zelfs het predikaat 
‘schoen’ niet passend. MBT is inder-
daad behoorlijk anders te noemen: 
de zool is rond en niet plat, MBT is 
daardoor instabiel en activeert zo de 
spieren in plaats van ze te verwaarlo-
zen. MBT heeft overigens een positief 
effect op het hele lichaam, niet alleen 
op de voeten.

Elke MBT heeft dezelfde zoolcon-
structie: de speciale hak, ‘de Masai-
sensor’ genaamd en de unieke gepa-
tenteerde zoolconstructie zorgen 
voor een natuurlijke instabiliteit, 
alsof je met blote voeten over zand of 
mos loopt. 

Er zijn veel verschillende model-
len voor vrije tijd, na het sporten, of 
naar het werk. Met andere woorden: 
MBT is de anti-schoen. 1

Kijk voor meer informatie op 
www.theantishoe.nl

Lopen
Revolutie begint 
met de zool

Hoe bouw je een beter bestaan op 
als je van de bank geen lening krijgt 
omdat je arm bent? Dan zoek je een 
organisatie die wél durft te investe-
ren. Oikocredit investeert in micro-
krediet. Investeren in Oikocredit 
betekent investeren in mensen.

...
Armere mensen kunnen vaak niet bij 
een reguliere bank terecht vanwege 
onvoldoende onderpand.  Microkre-
diet, een kleine lening van vaak niet 
meer dan honderd euro, geeft arme, 
ondernemende  mensen de kans zelf-
standig een inkomen te verdienen, 
bijvoorbeeld door een bedrijfje of 
marktkraam te runnen.

Groentekraam
Yaqueline Callisaya klopte tevergeefs 
bij banken aan voor een kleine le-
ning. De plaatselijke microkredietin-
stelling bracht uitkomst. Met haar 
eerste microkrediet startte Yaqueline 
een groentekraam op de markt van La 
Paz in Bolivia. Ondertussen heeft ze 
haar handel uitgebreid met de ver-
koop van tomaten en zo het gezinsin-
komen verhoogd. Ook heeft ze haar 
huis af kunnen bouwen.
De mensen van de microkredietorga-

nisatie steunen hun cliënten ook in 
moeilijke tijden. Twee jaar geleden 
kreeg de echtgenoot van Yaqueline, 
die als chauffeur op een minibus 
werkt, een ongeluk met zijn bus. 
Yaqueline was wanhopig, want het 
inkomen van haar man is hard nodig 
voor het gezin. Binnen een week was 
ze geholpen met een extra lening, zo-
dat de bus gerepareerd kon worden. 

Arts en monteur
Yaqueline heeft nog vele dromen. Ze 
wil haar kinderen graag laten stude-
ren. Haar dochter Karen wil arts wor-
den en haar zoon Alvaro monteur. 
Oikocredit wil nog veel meer mensen 
als Yaqueline de kans geven om on-
dernemerschap te tonen. Miljoenen 
mensen wachten nog op een eerste 
lening. Daarom zijn investeringen in 
Oikocredit hard nodig.

Oikocredit verstrekt leningen of 
investeringskapitaal aan microkre-
dietinstellingen, coöperaties en mid-
den- en kleinbedrijf. Het kapitaal 
daarvoor trekt Oikocredit wereldwijd 
aan door de uitgifte van aandelen. In 
tegenstelling tot de dramatische 
koersval op de aandelenmarkten 
heeft het aandeel Oikocredit in 2008 
zijn waarde behouden. 

Oikocredit let bij het toekennen van 
leningen goed op economische haal-
baarheid. Gemiddeld wordt 99 pro-
cent van de microkredieten terugbe-
taald, met rente. Er wordt op gelet dat 
de projecten ten goede komen aan de 
gehele gemeenschap. Bovendien zijn 
vrouwenparticipatie en zorg voor de 
leefomgeving belangrijke criteria. 
Oikocredit Nederland is een vereni-
ging met achtduizend leden en hon-
derd vrijwilligers.

Oikocredit Nederland geeft infor-
matie over beleggen, schenken, lid 
worden en andere manieren waarop 
men Oikocredit kan steunen. 1

Oikocredit  Mensen staan centraal

Investeren in microkrediet

Door het gebruik van ‘slimme’ 
schakelaars in en om het 
huis van KlikAan-KlikUit 

kunt u energie besparen zonder dat 
u inlevert op uw wooncomfort. Dit 
draadloze schakelsysteem maakt 
een breed scala aan praktische toe-
passingen mogelijk die het dage-
lijks leven een stuk aangenamer 
maken.

Veelzijdig
Een luxe villa is niet voor iedereen 
weggelegd. Daarom heeft KlikAan-
KlikUit een betaalbaar assortiment 
van zenders en ontvangers, dat een-
voudig en eindeloos uitgebreid kan 
worden. Zo tovert u iedere kamer in 
huis om tot een relaxte lounge. De 
producten zijn meervoudig onder-
ling te combineren, waardoor het 

aantal mogelijke toepassingen haast 
oneindig is.

Naast onder andere verlichting, 
apparatuur en zonwering draadloos 
bedienen met één afstandsbedie-

ning, kunnen bepaalde toepassingen 
ook volledig geautomatiseerd wor-
den via timers en sensoren. In het 
donker thuiskomen, onnodig de ver-
lichting laten branden en de tv einde-
loos op stand-by laten staan behoort 
dus tot het verleden. Het resultaat is 

een jaarlijkse energiebesparing die 
kan oplopen tot 90 euro per huishou-
den.

Huisautomatisering
De producten van KlikAan- KlikUit 
zijn ontwikkeld met oog op ‘Plug & 
Use’, zodat technische kennis geen 
vereiste is. Hierdoor kan jong en oud 
uitstekend uit de voeten met deze 
vorm van huisautomatisering. 

De startersets van KlikAan-KlikUit 
zijn bovendien als beste uit de test 
gekomen in de Consumentengids van 
mei 2009. Kortom, als u modern en 
duurzaam wilt wonen dan is het mo-
dulaire KlikAan-KlikUit systeem zeker 
de moeite waard. Bij slim gebruik is 
de aanschafprijs van het systeem na-
melijk binnen een jaar terug te ver-
dienen. 1

KlikAan-KlikUit

TV NOOIT MEER EINDELOOS OP STAND-BY

MBT is behoorlijk 
anders te noemen: 
de zool is rond
en niet plat.

Vincent 
Bijlo is 
cabaretier.

11 juni, Amersfoort:
Empowering Women
The Oikocredit Experience
Met bijdragen van minister Maria 
Van der Hoeven, minister Bert 
Koenders en klanten en managers 
van microkredietinstellingen. 

Registreren:
www.oikocredit.org/experience

Bijeenkomst

De feestelijke opening van een nieuw marktgebouw in Ivoorkust. 

Jaarlijks kun je op 
deze manier tot 90 
euro besparen op 
de energiekosten.   


