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Voorwoord
Beste PINK!’ers,
‘Eerst water, de rest komt later’
Het is niet voor niets dat de Nederlandse Brandwondenstichting deze slogan hanteerde, want water is van
levensbelang. Niet alleen in het geval van brandwonden; een mens heeft water nodig om te kunnen overleven in
welke situatie dan ook . Toch heeft niet iedereen dezelfde
toegang tot schoon (drink)water. Zo kan het zijn dat een
leeftijdsgenoot in Ethiopië 15 kilometer moet lopen voor
een emmer drinkwater, terwijl wij er dagelijks ons toilet mee
doorspoelen.
Water is dus een schaars goed, ook dichter bij huis. Door
klimaatverandering wordt het op veel plekken in Europa steeds
heter en droger. Zo besloot Rome onlangs om alle fonteinen
in de stad (en dat zijn er nogal wat) uit te zetten, om water te
besparen. Maar ook in Nederland hoor je steeds vaker dat er
sprake is van een ‘neerslagtekort’. Vooral voor boeren kan dit
problematisch zijn.
Natuurlijk weten we inmiddels allemaal dat we niet te lang
moeten douchen en dat we ook op andere gebieden beter
kunnen ‘consuminderen’. Want als iedere wereldburger zoveel
natuurlijke hulpbronnen in een jaar zou consumeren als de
gemiddelde Nederlander, dan zouden we drieënhalve aardbol
nodig hebben om in die behoefte te kunnen voorzien. Dit jaar
was 2 augustus de dag waarop we de grens overschreden van de
hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen die we in één jaar kunnen
gebruiken zonder de aarde uit te putten. Deze datum schuift elk
jaar verder naar voren, dus we ‘lenen’ meer en meer hulpbronnen
van toekomstige generaties. PINK!’ers gingen in Utrecht en Den
Haag de straat op om meer bewustzijn te creëren omtrent Earth
Overshoot Day en ons consumptiepatroon.
Terwijl de kabinetsformatie vanwege de zomervakantie stillag, vonden 20.000 varkens een gruwelijk einde bij een
stalbrand in Erichem. Ook het schandaal met de gifstof fipronil in eieren zou genoeg reden moeten zijn voor politici
om uit hun strandstoel te komen en over te gaan tot actie. Of we op partijen als het CDA en VVD moeten wachten
tot zij maatregelen gaan nemen voor een dier- en milieuvriendelijker wereld, ik denk het niet. Laten we daarom
gezamenlijk als PINK!’ers wél ons best (blijven) doen voor onze idealen. Wij zullen onze stem laten horen, van
introductiemarkten tot demonstraties, van Leeuwarden tot aan het Europarlement. Doe met ons mee en kom naar
onze activiteiten, ga bij een commissie of bestuur, deel onze berichten op social media, zodat ons stemgeluid overal
te horen zal zijn. Van de huidige traditionele politiek moeten we het niet hebben; wij zijn de toekomst!
Veel leesplezier gewenst met deze Brul
Peter de Weerd
Secretaris PINK!
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Prikbord
Nieuweledendag
In de ochtend en middag van zaterdag 9 september,
hield PINK! haar eerste nieuweledendag. Veel PINK!’ers
zijn ontzettend enthousiast om werk te maken van
hun idealen en hun steentje bij te dragen aan een
betere wereld. PINK! is dan de ideale organisatie om
deze jongeren hierbij te helpen. Helaas kan het voor
veel leden moeilijk zijn om die eerste stap bij PINK! te
nemen. Logisch, ze kennen nog niemand en hebben nog
geen goed beeld bij de organisatie. Om die reden zullen
vanaf nu nieuweledendagen worden georganiseerd om
PINK!’ers een goed beeld te geven van wat er bij PINK!
allemaal te doen is. En de eerste van deze dagen was
een enorm succes! Niet alleen leerden de aanwezigen
elkaar en de jongerenorganisatie kennen, ze leerde ook
over de verschillende afdelingen, commissies en teams
die onder de banner van PINK! actief zijn en waar zij zich
bij zouden kunnen aansluiten. Heb jij het gemist? Houd
de agenda en de nieuwsbrief in de gaten, want er zullen
meer van dit soort dagen volgen!
Excursie Lille
PINK! is in Frankrijk geweest! Met een groep van
twintig enthousiastelingen zijn we door Lille getrokken.
Naast genieten van de prachtige stad, het heerlijke
plantaardige eten en het gezelschap van andere
PINK!’ers, hebben we inspirerende ontmoetingen gehad
met twee verschillende Franse politieke partijen die
opkomen voor dieren: PACTE en de Parti Animaliste.
Hoewel de twee partijen in aanpak erg van elkaar
verschilden, was het geweldig om de passie te ervaren
van onze Franse bondgenoten om de wereld een betere
plek te maken voor dieren. Er zal actief contact met ze
gehouden worden om te bekijken waar onze bewegingen
elkaar kunnen ondersteunen.
Thematour
De thematour is in oktober nog in volle gang. Dit betekent
dat er door het hele land heen door de afdelingen
lezingen en filmavonden worden georganiseerd waarin
we ons zullen verdiepen in specifieke thema’s. De
thematour zal nog stoppen in Limburg, Noord-Holland,
Gelderland en Flevoland. Zie de agenda op de website
voor meer informatie en om je op te geven!
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PRIKBORD

Afdeling Limburg
PINK! Limburg, de nieuwste afdeling in de gezelligste
provincie van ons land, is op zoek naar versterking
van het team! Ben je goed met financiën, dan kun je
solliciteren om onze nieuwe financieel beheerder te
worden. Kun je goed plannen, schrijven en contacten
onderhouden, dan is de functie van secretaris wat voor
jou. Als je vragen hebt of je bent gelijk al enthousiast
om te solliciteren, stuur dan een mail naar limburg@
pinkpolitiek.nl!
Afdeling Gelderland
De afdeling PINK! Gelderland is op zoek naar nieuwe
bestuursleden! Woon jij ook in die ene oostelijke
provincie die net Overijssel is maar dan beter en wil jij
je inzetten voor dieren, natuur en het klimaat? Stuur
dan een e-mail naar gelderland@pinkpolitiek.nl en kijk
wat jij kunt doen! Er is nog een vacature voor secretaris,
bestuurslid acties en bestuurslid politiek.
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Van overstromingen tot droogtes
Klimaatverandering en de waterkringloop
Doris Huitink

Wanneer het over klimaatverandering gaat, ligt het
voor de hand om te denken aan temperatuurstijgingen,
smeltende ijskappen en een stijgende zeespiegel.
In dit stuk neem ik je mee in één van de meer
onbekende processen die zich voltrekken in het kielzog
van klimaatverandering: de ontwrichting van de
waterkringloop en de gevolgen daarvan.
Planeet Aarde is een gesloten systeem. De aarde als
‘systeem’ houdt in dat processen altijd met elkaar
samenhangen, ook al zijn ze ogenschijnlijk niet
verbonden. Een allegorisch voorbeeld is het butterfly
effect: de slag van de vleugels van een kleine vlinder in
de Amazone kan een ketting van oorzaak-gevolgreacties
in gang zetten die uitmondt in een orkaan in Polynesië.
Dat het systeem ‘gesloten’ is, houdt in dat enkel energie
(zonlicht) het systeem binnendringt en verlaat, maar
materie niet (de sporadische meteoriet en ruimtevaarder
daargelaten). Alle ca. 1.400.000.000 km3 water in onze
oceanen, meren, gletsjers, grond en waterdamp blijft dus
binnen ons gesloten systeem en kan niet verder worden
aangevuld. Tezamen vormt het de waterkringloop: een
constante cyclus van verdamping, condensatie, neerslag
en stromen van (smelt)water.
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Het Holoceen, het geologische tijdperk dat de afgelopen
11.000 jaren aanduidt en volgde op een globale ijstijd,
kende in het begin een rappe stijging van de zeespiegel
door opwarming van de aarde. De afgelopen 5.000
jaren was het klimaat echter verbazingwekkend stabiel
waardoor de mens kon floreren als nooit tevoren. Onze
soort maakte de transitie van jagers-verzamelaars naar
een volledige landbouwsamenleving. De mens had de
tijd om te leren over gewassen, over hun zaai-oogstcycli

“Massa-extinctie van vele soorten als
gevolg van een tekort of teveel aan
water en een veranderde temperatuur
is een van de grootste stille rampen van
deze tijd.”

en hun waterbehoeftes. In die tijd werd duidelijk dat
rijst goed gedijt in Oost-Azië, koffie en cacao het beste
rond de evenaar geproduceerd worden en olijven het
lekkerste zijn als ze uit het Middellandse Zeegebied
komen. Naarmate globale handel intensiever werd,
gingen boeren zich steeds meer specialiseren in een

WATER

beperkt aantal landbouwwaren, rekenend op de voor
hen bekende neerslagpatronen en temperaturen.
De door de mens veroorzaakte klimaatverandering
gooit momenteel behoorlijk wat roet in het eten. Het
broeikaseffect zorgt ervoor dat onvoldoende energie
het systeem Aarde verlaat, wat zorgt voor een stijging
in temperatuur, zowel wereldwijd als lokaal. Het is
echter belangrijk om een onderscheid te blijven maken
tussen het weer, de lokale korte-termijn condities van de
atmosfeer, en het klimaat, de gemiddelden van het weer
over een langere periode.
Het wordt steeds duidelijker dat ook de waterkringloop
wordt beïnvloed. Omdat de aarde een systeem is,
leidt een verandering in temperatuur namelijk tot
veranderingen in vrijwel alle andere processen. Door de
hogere temperatuur verdampt er meer water vanuit de
oceanen en het land. Daarnaast houdt warme lucht meer
water vast. Simpel gezegd bestaat een regenwolk bij
een hogere temperatuur dus uit meer water dat langer
wordt vastgehouden. Het resultaat hiervan is intensere
regenbuien die niet meer volgens de bekende patronen
neerslaan. Hevige regenval leidt tot overstromingen in
het ene gebied, terwijl een ander gebied kurkdroog is
door het uitblijven van regenval. Tel daarbij op dat de
verhoogde verdamping van water leidt tot zeer droge,
harde bodems die, mocht er neerslag vallen, niet meer
in staat zijn om het water op te nemen. Het resultaat
is dat water op de oppervlakte blijft liggen en zo weer

makkelijker verdampt of wegstroomt.
De mens weet vooralsnog alleen hoe hij zijn tot akker
of stad gecultiveerde grond moet verzorgen in het
stabiele, voorspelbare Holoceen. Volgens sommige
wetenschappers bevinden we ons inmiddels in een
nieuw geologisch tijdperk: het Antropoceen, de tijd
waarin menselijke krachten naast natuurlijke krachten
bestaan en samen de aarde tekenen. Het Antropoceen
kenmerkt zich als tijd waarin we niet meer kunnen
rekenen op een stabiel klimaat en dus ook niet op de ons
bekende neerslagpatronen. Dit zien we al in Nederland,
waar zomerse hagelbuien de gewassen beschadigen,
maar op andere plekken is het probleem nog veel erger.
Zo maakt Zuid-Afrika momenteel de ernstigste droogte
uit zijn geschiedenis mee, zowel op het land als in de
stad, wat de leefbaarheid van deze gebieden aantast.
Naast de mens rekenen ook flora en fauna op bepaalde
neerslagpatronen. Massa-extinctie van vele soorten
als gevolg van een tekort of teveel aan water en een
veranderde temperatuur is een van de grootste stille
rampen van deze tijd. Als er geen manier wordt gevonden
om klimaatverandering te stoppen, zullen we over
moeten gaan op aanpassing. De mens zal, net als aan
het begin van het Holoceen, moeten leren hoe en waar
het gewassen gaat verbouwen en steden zal bouwen
in de wetenschap dat het weer en klimaat onzekere
factoren zijn. Dit is een opgave die praktisch gezien
nog vele malen uitdagender zal zijn dan het drastisch
verlagen van de uitstoot van broeikasgassen.
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Plastic soepje, iemand?
Fiona Korthals Altes

Je zal het niet zien staan op de menukaart van een gemiddeld restaurant. Toch loop je het risico om zo nu en dan
een beetje plastic soep naar binnen te werken. Hoe maak je zo’n plastic soep, en als je er niet zo’n fan van bent, hoe
voorkom je het juist?
Een flinke hoeveelheid water
Plastic soep is de naam voor de gebieden van onze
oceanen en zeeën waarin plastic drijft. Tussen San
Francisco en Hawaï bevindt zich de grootste plastic
soep. Een oppervlakte van 34 keer Nederland is bezaaid
met afvalplastic. Het is even zoeken waarschijnlijk,
maar voor een goede plastic soep moet je dus over een
gigantische hoeveelheid aan water beschikken.
De beste gebieden om jouw soep te maken zijn de baaien
bij grote steden, de plekken waar rivieren uitmonden
in grotere wateren en water dat grenst aan industriële
gebieden. Hier wordt het meeste plastic weggegooid of
blijft het door de stromingen het best liggen.
12 miljoen kilo aan plastic
Naast een aanzienlijke hoeveelheid water moet je ook
beschikken over aardig wat plastic. Naar schatting
belandt iedere dag zo’n 12 miljoen kilo plastic in de zee.
Je moet voor een echte plasticsoep dus flink plastic
gaan inzamelen.
Hoe kom je aan zoveel plastic? Vrij makkelijk, eigenlijk.
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Ieder jaar worden er in Nederland 550 miljoen plastic
flesjes weggegooid, meer dan dertig per persoon.
Daarnaast gooit iedereen gemiddeld meer dan 100
plastic tasjes weg ieder jaar. Bedenk dat dit nog maar
het topje van de ijsberg is. Plastic wordt ook verwerkt
in verzorgingsproducten, gebruikt bij de productie van
kleding en dient veelvuldig als verpakkingsmateriaal.
Een beetje hulp van je vrienden en familie, en je komt al
een flink eind.

“Als je echt wil zorgen dat er minder
plastic soep wordt gemaakt, moet je zelf
minder plastic gaan gebruiken.”
Een vleugje ‘ver van je bed-probleem’
Omdat de negatieve effecten van een plasticsoep weinig
zichtbaar zijn, zal men niet snel ingrijpen als je je soepje
maakt. De langetermijneffecten zijn niet tastbaar
genoeg, de directe effecten niet belangrijk genoeg voor
directe actie. Dit maakt dat je soep lekker de tijd heeft

WATER

om door te sudderen; er kraait geen haan naar!
Na een tijdje fragmenteert jouw hoofdingrediënt
door de golven, wind en zon tot kleine deeltjes. Deze
deeltjes komen gemakkelijk op plekken terecht waar
ze veel schade aan kunnen richten, bijvoorbeeld als
ze opgegeten worden door vissen of als ze in ons
drinkwater belanden. Het plastic neemt ook giftige
stoffen op die het onderweg tegenkomt. Zo worden de
deeltjes nog schadelijker voor degene die het, al dan niet
per ongeluk, consumeert. Let dus op: jouw experiment is
zeker niet gezond!
Een alternatief
Mocht je nou niet zo houden van de plastic soep, dan
zijn er gelukkig manieren om juist de productie ervan
tegen te gaan. Je kunt bijvoorbeeld als vrijwilliger
helpen het plastic uit onze wateren te halen. Maar
de gefragmenteerde deeltjes zijn lastig op te ruimen.
Daarnaast ga je de productie van de soep hierdoor
niet tegen. Als je echt wil zorgen dat er minder plastic
soep wordt gemaakt, moet je zelf minder plastic gaan
gebruiken.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Bijna alles wat je
tegenwoordig koopt is van plastic gemaakt of komt in
een plastic verpakking. Een paar praktische tips:
-

Doe zo veel mogelijk boodschappen zonder
plastic verpakkingen. Ga bijvoorbeeld vaker naar
de markt, neem je eigen tassen en bakjes mee,
en koop geen komkommers met een plastic
jasje, maar kies dan gewoon voor een andere
supermarkt;

-

Drink op je stage of werk uit mokken, pak geen 		
plastic bekertjes;

-

Zoek online naar plasticvrije producten. In zoiets
simpels als tandpasta zit ook plastic verwerkt,
maar er zijn merken die dit niet gebruiken.
Colgate en Elmex zijn bijvoorbeeld plasticvrij;
Zelfs in kauwgom kan plastic zitten. Controleer
je pakje kauwgom daarom ook op gekke plastic
ingrediënten.

Wil je meer weten over oplossingen voor de plasticsoep of
welke producten je extra moet controleren? Kijk eens op
hetkanwel.nl of op de website van de Plastic Soup Foundation.
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Het Nederlands Watermuseum in Arnhem
Rhanna Roscher

Toen ik deze zomer van vakantie terug kwam vliegen
naar Schiphol, zag ik eigenlijk voor het eerst hoe laag
Nederland eigenlijk ligt. Op dat moment kon ik me
goed de verbazing van veel buitenlanders voorstellen
over dat Nederland überhaupt bestaat, en deelde die
verbazing zelfs. In Nederland leven ongeveer 4 miljoen
mensen langs de rivieren en maar liefst de helft van
de Nederlanders woont in gebied dat onder water kan
komen te staan. Een enorm aantal. In 1998 kwam de
heer H. van Brink met het idee een voorlichtingscentrum
over water te beginnen in Arnhem, dat uitgroeide tot het
Nederlands Watermuseum, want er bestond nog geen
museum over (drink)water in Nederland. Hier ben ik voor
dit artikel naar toe gegaan om te kijken wat dit museum
allemaal te bieden had wat betreft voorlichting over
drinkwaterwinning, waterverbruik, watersnoodrampen,
waterenergie, enzovoort.
Het museum zelf is om te beginnen al een bijzonder
gebouw. Het is namelijk in de oude Begijnenmolen
gebouwd die er al sinds ongeveer 1404 staat. Daarnaast
is het tijdens de verbouwing in 2002 en 2003 voor een
belangrijk deel ondergronds en onderwater gebouwd,
omdat het door de historiciteit van het pand niet
bovengronds mocht worden aangepast. Het feit dat het
ook deels onderwater (i.e. grondwater) is gebouwd, is
natuurlijk erg toepasselijk voor een museum over water.
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Qua ligging heeft het museum ook een mooie plek,
namelijk in Park Sonsbeek en daarmee ook vlakbij de
Rijn.
In het museum zelf werd ik erg hartelijk ontvangen
door de mevrouw achter de balie, met wie ik nog een
kort gesprekje heb gevoerd over Partij voor de Dieren
en PINK!. “Hier in het museum hebben we ook een
afdeling over dieren,” wist de mevrouw mij te vertellen.
Maar ik denk dat het meest interessante voor ons toch
meer de informatie over de waterenergiewinning en
de gevolgen van de ontwatering van Nederland zijn.
Door de ontwatering komt Nederland steeds lager
te liggen en moeten we ons steeds beter tegen het
wassende water beschermen. Een ander belangrijk

“De conclusie daarvan is bijna altijd
dat je zwaar de klos bent als je in
Zevenaar woont, dus neem dit mee in je
besluitvorming als je ooit een huis gaat
kopen.”
gevolg van de ontwatering is dat de bodem, doordat
deze droger wordt, niet meer dezelfde flora en fauna
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kan hebben en sommige soorten zullen verdwijnen.
Het is wel duidelijk te merken dat het museum met
name kinderen als doelgroep heeft – met name te zien
als je kijkt naar de vele knopjes, spelletjes en andere
interactieve onderdelen van het museum, maar ik zag
ook veel (volwassen) toeristen die zeer geïnteresseerd de
informatie in zich opnamen.
Ze hebben ook veel informatie over dijken, sluizen en
andere waterwerken. Daarbij kon je filmpjes kijken over
wat er gebeurt als een van de dijken bij de rivieren zou
breken. De conclusie daarvan is bijna altijd dat je zwaar
de klos bent als je in Zevenaar woont, dus neem dit mee
in je besluitvorming als je ooit een huis gaat kopen. De
kans dat een van de rivieren overstroomt wordt namelijk
steeds groter doordat door klimaatverandering er meer
regen valt, maar gelukkig is Rijkswaterstaat bezig
met het uitvoeren van plannen waardoor de rivieren
meer ruimte krijgen en het waterniveau dus lager
wordt (kijk ook eens op de website voor alle projecten
rondom de rivieren meer ruimte geven: https://www.
ruimtevoorderivier.nl/). Het ophogen van de dijken
heeft namelijk niet genoeg effect meer om het risico
op overstromingen te verlagen en het laatste wat we
willen is weer een watersnoodramp waarbij honderden

of duizenden mensen en waarschijnlijk nog veel meer
dieren om zullen komen. Maar het Watermuseum heeft
overal aan gedacht, en er is dus ook een voorlichting
aanwezig over wat je moet doen als er een overstroming
is. Er wordt ook verwezen naar de site overstroomik.nl,
waarvan ook een app is.
Al met al is mijn ervaring van het museum erg positief. In
het hoofddoel – mensen informeren en bewust maken
dat de aanwezigheid van zo ongeveer half Nederland
en daarnaast het toegang hebben tot veilig en schoon
drinkwater allerminst vanzelfsprekend is – zijn ze naar
mijn mening goed geslaagd. Ondanks dat het museum
voornamelijk kinderen als doelgroep heeft, heb ik mij als
iets minder kind er ook prima vermaakt en er ook nog
heel wat geleerd. De dingen die ik hierboven genoemd
heb zijn er slechts een deel van, dus ik kan het museum
van harte aanraden. Tot slot ben ik ook een groot
liefhebber van otterfilmpjes, die ook aanwezig waren!
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De vervuiler betaalt
Onze watervoetafdruk als voorbeeld voor een noodzakelijke belasting op grondstoffen
Joep Horbach

Honderdvijftig liter. Vijftien jaar geleden leerde ik op de
basisschool dat de gemiddelde Nederlander iedere dag
150 liter water verbruikt. In het lesboek stond een foto
van een mevrouw omringd door emmers met water om
zichtbaar te maken hoeveel dat was. Het is een ernstig
probleem, werd ons verteld. Schoon drinkwater is niet
onbeperkt verkrijgbaar. Op de volgende bladzijde stond
een foto van een Afrikaans kind dat lange afstanden
moest lopen om kleine hoeveelheden water te verkrijgen.
Gelukkig hoefden we ons niet lang schuldig te voelen.
We konden er namelijk iets aan doen! Niet meer in bad.
Kort douchen. Alleen de wasmachine aanzetten als deze
helemaal vol zit. De wc niet langer doorspoelen dan
nodig. Kranen niet onnodig aan laten staan, bijvoorbeeld
bij het tandenpoetsen. Ik besloot om me voortaan
netjes aan al het advies te houden, want dan zou alles
goedkomen. Ik had toen nog geen idee hoe misleidend de
informatie was.
Honderdnegentien liter. Dit is wat de huidige
gemiddelde Nederlander iedere dag aan water verbruikt.
Of in ieder geval de Nederlander uit 2013 toen het
onderzoek plaatsvond. Mensen gaan minder vaak in
bad, machines zijn iets zuiniger geworden, de 150 liter in
mijn oude lesboek zal wel afgerond zijn en niet precies
hebben geklopt, en kinderen die vijftien jaar geleden
op de basisschool zaten, hebben tips uit hun lesboek
opgevolgd. Allemaal mogelijke redenen voor dat verschil
van 31 liter. Het gaat dus de goede kant op! Toch? Helaas
werd er toen, en vaak nog steeds, een enorm deel van het
verhaal niet verteld. Het onzichtbare waterverbruik. Bij
alles wat we kopen, bij ieder product, is water gebruikt
in het proces en deze hoeveelheden zijn enorm. Achter
één glas melk zit bijvoorbeeld meer waterverbruik dan
tweemaal die 119 liter.
Vijfduizend liter. Dit is hoeveel de gemiddelde
wereldbewoner iedere dag indirect aan water verbruikt
door wat hij of zij consumeert volgens het Water
Footprint Network. Wij zullen hier als westerlingen
waarschijnlijk nog ruim boven zitten. Ons huishoudelijke
verbruik valt in het niet vergeleken met het
waterverbruik in de industrieën die de producten maken
die wij consumeren. Dat betekent natuurlijk niet dat het
12

niet goed is om ook zuinig te zijn met je huishoudelijke
verbruik: alle beetjes helpen. Maar het is opvallend
hoe vaak de focus alleen gaat naar ons eigen directe
verbruik. Of het nu over water gaat, over energieverbruik
of over CO2-uitstoot: de grootverbruikers zijn de
industrieën. Natuurlijk moeten wij allemaal op ons
verbruik letten, maar te vaak blijven de industrieën
buiten schot.
Het zou al veel helpen, mochten wij als consumenten
verantwoordelijk onze inkopen doen. We hebben nog één
reden (onder vele andere) om dierlijke producten links te
laten liggen en meer groenten en fruit te eten. Zo wordt
er voor een kilo biefstuk 15.415 liter water verbruikt,
voor een kilo kip 4.325 liter en voor een kilo eieren 3.300
liter. Voor een kilo tomaten “maar” 214 liter, voor een
kilo aardappelen 287 liter en voor een kilo appelen 822
liter. Ook zouden we producten als chocolade (17.196
liter per kilo) iets vaker kunnen overslaan. Als je op dit
soort dingen let, verdien je respect, maar we moeten
realiseren dat het niet redelijk is om iedere keer van
mensen te verwachten dat ze álle feitjes over ieder
product onderzoeken voor ze hun inkopen doen. Het
is tijd dat we meer verantwoordelijkheid leggen bij de
industrieën zelf

“Kosten voor de natuur, het klimaat en
de grondstoffen die onze aarde biedt,
zijn ook kosten. Deze dienen betaald te
worden door degenen die deze kosten
maken.”
Hoe doen we dit? Veel verbruik van grondstoffen
(zoals water) en uitstoot van broeikasgassen kan
gecompenseerd worden door de juiste investeringen. Zo
kan er meer geld gestoken worden in groene projecten,
in het aanleggen van bossen en in het zuiveren van
vervuild water. Waarom dwingen we industrieën niet
om dit te doen? Voer een grondstofbelasting in die zo
hoog is als de kosten voor compensatie en zorg dat
dit geld ook gelijk daar naartoe gaat. Laat een bedrijf

WATER
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belasting betalen voor waterverbruik gelijk aan
de kosten om dit water opnieuw te zuiveren. Laat
een bedrijf belasting betalen voor het herstel
en de schoonmaak van de natuur, mocht het
hier grondstoffen uit winnen of deze op andere
manieren vervuilen. Kosten voor de natuur, het
klimaat en de grondstoffen die onze aarde biedt,
zijn ook kosten. Deze dienen betaald te worden
door degenen die deze kosten maken.
Deze kosten zullen zeer waarschijnlijk verrekend
worden in de prijzen die wij in de winkel betalen.
Dit betekent dat de prijzen die wij voor onze
producten betalen eerlijker weerspiegelen wat
de producten kosten voor onze aarde. We zullen
zo gestimuleerd worden om meer duurzame en
milieuvriendelijke producten te kopen en daar
waar wij dit niet doen, weten wij dat het extra
geld dat wij betalen naar duurzame initiatieven
gaat. We laten consumenten verantwoordelijker
inkopen doen, zonder van ze te verwachten dat
ze alle details ter plekke in de winkel moeten
uitzoeken. Zo helpen we de planeet én de
consumenten.
Allemaal hebben we een verantwoordelijkheid
om onze wereld te verduurzamen. Laten we
inderdaad korte douches nemen in plaats van
uitgebreid badderen. En laten we inderdaad
proberen te letten op wat wij kopen. Maar laten
we tegelijkertijd de overheid aanmoedigen om ons
hierbij te helpen door middel van een duurzaam
belastingbeleid, zodat ook de industrieën zelf
hun verantwoordelijkheid zullen moeten nemen.
Belasting heffen op grondstoffen is een noodzaak.
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De water-quiz!
Lidewei de Boer

Water is ontzettend belangrijk. Je kunt het drinken, er mee koken, jezelf douchen en je lichaam bestaat voor een groot
deel uit water. Wat weet jij allemaal nog meer over water? Test het met deze quiz!

Hoe lang kan een mens zonder water?

1

A.

14 dagen

B.

7 dagen

C.

3 dagen

Hoeveel procent van het aardoppervlak is water?

2

A.

± 51%

B.

± 71%

C.

± 91%

Hoeveel bruggen telt Amsterdam?

3

A rond de 400
B rond de 900
C rond de 1100
D rond de 1500
In welk van deze landen wordt afgeraden om het kraanwater te drinken?

4
18

A.

Spanje

B.

Griekenland

C.

Italië

D.

Bulgarije

WATER
Quiz
Welk van onderstaande mogelijkheden bevat het hoogste percentage water?

5

A.

Een kip

B.

Een ananas

C.

Een tomaat

D.

Een olifant

Hoe lang is de Rijn?

6

A.

9875 km

B.

1324 km

C.

1409 km

D.

6531 km

Hoe snel kan de Noorse Vinvis zwemmen?

7

A.

55 km/h

B.

35 km/h

C.

65 km/h

D.

45 km/h

Welke vis is dit?

8

A.

Bot

B.

Zalm

C.

Schol

D.

Forel

Wat is het populairste ijsje van Nederland?

9

A.

Raket

B.

Magnum

C.

Cornetto
19

Antwoorden:

1 - C 		
		

: 3 dagen. Een mens kan ongeveer een maand zonder eten leven, 		
maar slechts een paar dagen zonder water.

2 - B		

: ± 71%

3 - D		

: In Amsterdam zijn meer bruggen te vinden dan in Parijs en meer

		
4 - D		

grachten dan in Venetië. De bekenste brug is de magere brug.
: Bulgarije. Het water in Bulgarije is over het algemeen drinkbaar,

		

maar niet overal van goede kwaliteit. Vaak wordt gedacht dat dit in

		

Spanje ook het geval is omdat het water er raar smaakt, maar 		
daar is het wel altijd drinkbaar.
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5 - C		

: Een tomaat. Een olifant bestaat voor 70% uit water, een kip voor 		

		

75%, een ananas voor 80% en een tomaat bestaat voor maar liefst

		

90% uit water.

6 - B 		

: 1324 km. De Rijn is daarmee een van de langste rivieren in Europa.

7 - A		

: 55 km/ h

8 - A		

: Bot.

9 - A 		

: De raket. Wisten jullie dat in 2016 Ola gestopt is met het produceren

		

van dit verfrissende waterijsje? Al bestaat er nog steeds twijfel of

		

het een 1-aprilgrap was!

WATER
Quiz - antwoorden

Niet stiekem
afkijken, hè!
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De Herrijzenis van de Hanze
De betekenis van de Oostzee voor het Europa van de toekomst
Jordy Rutten

Menig zichzelf respecterend historicus zal het niet
nalaten om zijn publiek te vertellen dat de geschiedenis
zich nooit herhaalt, maar dat zij wel kan rijmen. Dat de
loop der dingen op het wereldtoneel soms akelig dicht
in de buurt lijkt te komen bij wat zich al eerder heeft
afgespeeld, is voor een deel te danken aan vaste factoren
als geografie.
Het oude Egypte heeft zich ontwikkeld aan de Nijl, een
rivier die het land eromheen zo vruchtbaar maakte dat
de Egyptenaren zich met meer bezig kon houden dan
slechts het verzamelen en verbouwen van voedsel. In
de Nijlvallei kon relatief gemakkelijk voedsel verbouwd
worden en leefden de oude Egyptenaren vrij geïsoleerd
van agressieve invasiemachten. In deze situatie kon een
hoogontwikkelde beschaving worden opgebouwd.
Hetzelfde gold voor het oude Athene, een op zee
gerichte handelsmacht met een progressieve instelling.
Democratie, debatcultuur en burgerschap konden zich
hier ontwikkelen. Hoe anders was dat voor de grote rivaal
van Athene, Sparta, een door land ingesloten stadstaat
met een autoritair, militaristisch bestuur. De droge en
slecht bebouwbare grond rondom Sparta vereiste, zeker
in de oudheid, een hardvochtig bestuur dat het uiterste
vroeg van zijn inwoners. Overleven was niet slechts de
eerste prioriteit, overleven wás het leven. De Atheners,
rijk geworden door handel op zee en gezegend met een
bloeiende agrarische sector, konden het zich permitteren
filosofie, democratie en intellectuele ontwikkeling een
prominentere plaats te geven in hun bestaan.
Geografie kan niet alles verklaren, maar biedt wel een
nieuwe manier van kijken naar wereldse problemen en
creëert nieuwe kaders om bepaalde ontwikkelingen in te
duiden. Bepaalde bondgenootschappen uit het verleden,

22

gebaseerd op geografische factoren, hoeven heden ten
dage niet minder voor de hand te liggen dan indertijd.
Sinds hun onafhankelijkheid oriënteren Slovenië en
Kroatië zich weer in toenemende mate op Italië, een
land waar zij in veel opzichten meer op lijken dan op de
andere republieken van het voormalige Joegoslavië. De
Visegrad-landen Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije
vormen een steeds hechter blok. In het Europa van
natiestaten tekenen zich nu op natuurlijke wijze weer
bondgenootschappen af die ooit, op basis van een
gedeelde geografische en economische toestand, ook al
bestonden.
Inmiddels lijken zich ook de eerste contouren af te
tekenen van een wederopleving van een ander oud
en succesvol verbond: De Hanze. Dit middeleeuwse
samenwerkingsverband bestond aanvankelijk uit
een reeks Noord-Duitse steden waarvan de lokale
handelaren hun economische ambities projecteerden
op de gebieden rondom de Oostzee. In de loop der jaren

“Geografie kan niet alles verklaren, maar
biedt wel een nieuwe manier van kijken
naar wereldse problemen…”
groeide de Hanze uit tot een samenwerkingsverband
dat voet aan de grond kreeg in gebieden die nu verspreid
liggen in landen als Zweden, Denemarken, Finland,
de Baltische staten, de Polen, België, Duitsland en
Nederland.
Om hun belangen te verdedigen werd, waar nodig, hecht
samengewerkt tussen de verschillende leden van de
Hanze. Deze samenwerking was vooral gericht op het
verkrijgen van monopolieposities voor de Hanzesteden,

WATER

maar dit kon ook een militaire samenwerking zijn. Zo
werd Ivan de Verschrikkelijke succesvol verslagen door
een samenwerking tussen de Hanzesteden toen hij
Estland en Letland bij zijn rijk probeerde in te lijven. De

“De wederopleving van de Hanze in een
nieuwe en moderne vorm kan de eerste
stap zijn op weg naar een Europa waarin
niet alleen onze belangen, maar ook
onze idealen een grotere rol krijgen.”
Hanzeatische samenwerking heeft een aantal eeuwen
standgehouden. Lang heeft zij de handelsstromen
over de Noordzee en de Oostzee beheerst. Met name
vanwege de gezamenlijke afhankelijkheid van de handel
op deze twee zeeën, ontstond een natuurlijk verbond van
spelers met dezelfde belangen en dezelfde doelen.
Nu het Verenigd Koninkrijk zich opmaakt voor de
definitieve uittreding uit de Europese Unie, lijkt de
Frans-Duitse As oppermachtig te gaan worden. Berlijn
en Parijs houden in Europees verband vaak de rijen
gesloten. Nederland heeft zich erg lang prettig gevoeld
onder de vleugels van de Britten. Londen vormde een
natuurlijke en traditionele bondgenoot, met wie wij
een voorliefde voor vrijhandel, een pro-Atlantische
inslag en de nodige reserves tegen de Frans-Duitse
federaliseringsdromen deelden. Deze voormalige
wereldmacht had nog steeds een flinke statuur in
Europa, een formidabele diplomatieke dienst en het
nodige demografische en economische gewicht in de
schaal te leggen. Het wegvallen van de Britten geeft
vooral Nederland de plicht om nieuwe manieren te

zoeken voor het behartigen van de nationale belangen.
Vandaar dat het niet zo gek is dat Mark Rutte een tijdje
terug de gastheer was van een ‘brede consultatie’
betreffende het vertrek van de Britten uit de EU. Naast
de drie Noord-Europese EU-leden Zweden, Denemarken
en Finland waren ook de drie Baltische republieken
Estland, Letland en Litouwen én de Benelux-landen
vertegenwoordigd. Tezamen hebben deze negen landen
een bnp dat bijna even groot is als dat van het Verenigd
Koninkrijk. Deze landen hebben een geschiedenis die
verweven is met het Hanzeverbond. Dit clubje van negen
bestaat uit kleine tot middelgrote EU-lidstaten die op
veel dossiers dezelfde opvattingen en belangen hebben.
De verbindende factor is hier het water. Vanwege de
gezamenlijke oriëntatie op water en de afhankelijkheid
van de wereldzeeën, kijken deze landen op dezelfde
wijze tegen de wereldhandel aan. Daarbij creëert hun
ligging aan Noord- en Oostzee voor de Balten, NoordEuropeanen én de BeNeLux een gemeenschappelijk
bewustzijn van de toenemende militaire dreiging uit
Rusland. Alle negen landen zetten in op digitalisering,
technologische ontwikkeling en een duurzame toekomst.
Met het wegvallen van het Verenigd Koninkrijk ontstaat
een totaal nieuw krachtenveld binnen Europa. Hierin
zouden geografische factoren uiteindelijk weleens
een veel grotere rol kunnen spelen dan wij nu willen
onderkennen. De wederopleving van de Hanze in een
nieuwe en moderne vorm kan de eerste stap zijn op weg
naar een Europa waarin niet alleen onze belangen, maar
ook onze idealen een grotere rol krijgen.
De kansen liggen voor het oprapen, we moeten ze alleen
wel zien liggen.
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Heel Holland
Tamara Kloosterman

Waar een landje groot in wordt:
Water, water, alsmaar water,
Weer wat hoger, ‘t is nu vloed.
Wederom werken de dijken goed.
Heel Holland droog.
Waar een landje groot in wordt:
Water, alsmaar schoner water,
Desinfectie en koolfiltratie.
Drinkwater voor heel de natie.
Heel holland drinkt.
Waar een landje groot in wordt:
Plastic dobbert alsmaar in ‘t water,
Weer wat meer, die plastic soep.
Wat een gezeur om een beetje troep.
Heel Holland goor.
Waar een landje groot in wordt:
Alle vissen alsmaar uit ‘t water,
Met een kwak kwik op je bord.
Valt wel mee met dat vistekort.
Heel Holland bakt.
Waar een landje groot in wordt:
Water, water, alsmaar water,
Lekker, weer een graad erbij.
Nu geen zin in muggenzifterij.
Heel Holland nat.
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Plant in de spotlight:
Reuzenbalsemien

IN DE SPOTLIGHT

Pieter Groenewege

Het thema van deze BRUL is water en een plant die
we steeds vaker bij het water tegen gaan komen is
de reuzenbalsemien of springbalsemien (Impatiens
grandulifera). Een prachtige plant die ook nog eens lekker
ruikt, maar erg blij moeten we er niet mee zijn: het is
een invasieve exoot. Vlijtige Liesjes, de nichtjes van de
reuzenbalsemien, zijn een verantwoord alternatief.
De reuzenbalsemien is een eenjarige die makkelijk
manshoog wordt, en meestal nog wat hoger. Ze hebben
bloemen die wat aan leeuwenbekjes doen denken, in
de kleuren roze tot wit, heerlijk geurend. De vruchten
van de plant staan onder spanning; bij aanraking rollen
de vruchtdelen razendsnel op waardoor de zaden alle
kanten op vliegen. De teer ogende planten hebben
hiermee een bereik van zo’n zeven meter.
Oorspronkelijk is de plant afkomstig uit de Himalaya,
maar ze is aan het begin van de 20e eeuw in WestEuropa geïntroduceerd en verwilderd. Ze heeft het
hier iets te goed naar haar zin en woekert nagenoeg
onbeheersbaar, daarbij bijgestaan door de agressieve
methode waarmee ze haar zaden verspreidt. Ook zijn
er aanwijzingen dat de plant stoffen uitscheidt die
naburige planten onderdrukken. Naast de negatieve
impact die dit heeft op inheemse soorten, heeft dit
ook negatieve gevolgen voor haar standplaats: de
rivierbanken die door de plant ‘s zomers bezet gehouden
worden, zijn in de winter kaal en kunnen dan ook
ongehinderd eroderen.

Onschuldigere nichtjes van de balsemien zijn het Vlijtig
Liesje (Impatiens walleriana), een bekende perkplant, en
de Nieuw-Guinea-impatiens (Impatiens hawkeri), die in
de handel ook gewoon wordt verkocht als Vlijtig Liesje.*
Aan de bladeren is het verschil echter duidelijk te zien:
de bladeren van het echte Vlijtig Liesje zijn veel lichter
van kleur en sappiger. Beide planten kunnen goed tegen
de schaduw en zijn dan ook als kamerplant toepasbaar.
De Nieuw-Guinea-impatiens heeft ook explosieve
vruchten, die de verzorgingshuizen waar men ze met
regelmaat aantreft danig verlevendigen.
Kweektips
Reuzenbalsemien moet men niet kweken. Takel de plant
tijdens de eerste bloei ter uitroeiing kalm doch doeltreffend
toe met een zeis of kantenmaaier.
De beide soorten Impatiens van bescheiden formaat zijn
algemeen verkrijgbaar, maar voor de echte tuinderservaring zijn ze het beste zelf gekweekt. Zaad is ook algemeen
verkrijgbaar.
Vlijtige Liesjes kunnen slecht tegen droogte en goed tegen
vocht. Ideaal voor als u geneigd bent te veel water te geven.
Men schijnt Vlijtige Liesjes in de winter op een vorstvrije
plaats over te kunnen houden. Waag vooral een poging.
* Er zijn wel ergere dingen, zult u denken. En inderdaad: nog
steeds worden Pelargoniums steevast als Geraniums verkocht.
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OVER SARA
Naam			
: Sara Laurijssen
Leeftijd		
: 22
Studie			
: Applied ethics
Woonsituatie		
: Op kamers
Eetstijl			: Veganist
Favoriete eten		
: Italiaans

IN DE KEUKEN BIJ PINK!er... Sara
Joep Horbach
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EEN KIJKJE IN DE KEUKEN

Sta je graag in de keuken?
Ja, heel graag. Vroeger toen mijn zusje en ik twaalf
waren, zei mijn moeder dat we vanaf nu iedere maand
een keer moesten gaan koken. We mochten niets maken
uit pakjes en niets afhalen, dus toen heb ik het geleerd.
Maar ik vind het ook eigenlijk wel leuk. Alleen als je
veel werkt, dan heb je er niet veel tijd voor en dat is wel
jammer.

verhuisde, dacht ik: dit is een mooi moment daarvoor.
Toen had ik geen spullen meer in mijn voorraadkast
die niet veganistisch zijn, dus dat was handig. En
waarom… Voor het milieu met name. En ik vind het een
heel raar idee dat er dieren in stallen staan en heel erg
veel pijn hebben en een rot leven lijden, omdat ik graag
lekkere dingen eet. Ik studeer ethiek, dus dat kan ik niet
verkopen aan mezelf.

Zou je jezelf omschrijven als meer een precieze kok of
een op-gevoel kok?
Op gevoel. Ik ben niet iemand die ieder theelepeltje
gaat afwegen of er genoeg kruiden in zitten of zo. Soms
verpest ik het en dan bedenk ik me wat ik er nu nog bij
kan gooien om het beter te maken, in plaats van dat ik
alles ga afmeten om het te laten kloppen.

Hoe reageerde je omgeving op je beslissing om
veganist te worden?
Mijn moeder is al drie jaar veganist, dus dat was
makkelijk en daardoor heeft niemand er echt iets over
gezegd. Af en toe maken mijn huisgenoten er wel grapjes
over, maar die maken overal grapjes over dus dat is
niet erg. Als ik niet veganist was, hadden ze wel ergens
anders grappen over gemaakt.

En vind je jezelf een goede kok?
Als ik voor vrienden kook en de tijd neem, dan kan ik wel
lekkere dingen koken. Maar als ik voor mezelf kook, dan
doe ik niet mijn best [lacht].
Sinds wanneer eet jij veganistisch en waarom?
Ik eet al sinds mijn tiende vegetarisch en ik wilde al
best wel lang veganistisch gaan eten. Toen ik hierheen

Hoe reageer jij als anderen aan tafel wel vlees eten?
Ik vind het een persoonlijke keuze voor iedereen, maar
ik heb natuurlijk wel liever dat ze geen vlees eten. Dus
ik probeer altijd super lekker veganistisch te koken als
andere mensen mee-eten. Dan hoop ik dat ze om het
recept vragen, want dan koken ze misschien één keer in
de week veganistisch. Ik praat alleen met anderen over
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mijn veganisme als ze er zelf over beginnen. Dus
als ze vragen stellen als: “Mis je het dan niet?” of
“Waar haal je je eiwitten vandaan?”. Ja, dan wel,
maar ik zou niet zelf vragen waarom de ander
vlees eet.
Wat vinden vleeseters van jouw kookkunsten?
Ze zijn altijd wel onder de indruk en zijn altijd
wel verbaasd dat er geen vlees inzit of dat het
veganistisch is. Ik vind het altijd wel grappig als
mensen zeggen: “Ik heb nog nooit veganistisch
gegeten.” Eten ze dan geen fruit? [gelach]
Wat lust je absoluut niet?
Zuurkool. Ik lust geen zuurkool, ik vind het echt
niet lekker. Ik probeer het altijd dood te koken in
ananassap en appelsap, maar het helpt niet. Het
voordeel van zelf koken, is dat je geen dingen hoeft
te maken die je zelf niet lekker vindt.
Welk ingrediënt vind jij dat iedereen moet
proberen?
Ik ben een groot fan van balsamicoazijn, maar
ik zou dat niet in Indiaas eten stoppen. Voor
pastasaus zou ik zeggen, zeker als je geen wijn
wilt gebruiken, gebruik balsamicoazijn. Dat is echt
superlekker. Het is wel niet altijd veganistisch, dus
daar moet je goed voor oppassen. Er kan karamel
inzitten, maar ook karnemelk. Dus je moet even
goed kijken per merk.
Op welk kooksel of baksel ben je het trotst?
Ik kan heel erg lekker naanbrood maken. En verder
zijn mijn pannenkoeken gewoon heel erg goed.
[Sara maakt haar pannenkoeken met bier en
appelmoes. Ik weet ook niet hoe dat werkt.]
Wat is je grootste kookblunder?
Toen ik in het tweede zat van de middelbare
school, moesten we bij verzorging een kookproject
doen waarbij we een hoofdgerecht moesten
maken en een toetje. We hadden bedacht dat we
custard zouden maken als toetje, er was namelijk
een Engels thema. Er was zo’n grote bak en ik
dacht dat we daar gewoon de custard in moesten
doen, vloeistof erbij, en dan mixen, want zo werken
die pakken. Toen bleek dat je daar maar 200
gram van nodig had. Ik kon uiteindelijk de mixer
niet meer aan krijgen omdat hij zo vastzat in de
custard. Mijn ouders plagen mij er nog steeds mee
[lacht].
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Recept: 		

Pasta Bolognese

4 tot 6 personen

Bereidingswijzen:

Ingrediënten:

1.

Bereid de pasta volgens de verpakking (ze weten waar
ze het over hebben).

2.

Stop de ui, de knoflook en de selderij in de 		
keukenmachine en maak fijn (Of snijd ze zelf en pureer
ze eventueel later met een staafmixer)

3.

Fruit op een laag vuur terwijl je de champignons/
paddenstoelen fijn maakt in de keukenmachine.

4.

Voeg de champignons/paddenstoelen toe en bak ze tot
ze zacht zijn.

5.

Voeg de tomatensaus en de puree toe en breng op
smaak met de kruiden.

6.

Voeg de wijn toe en laat het zachtjes koken tot het een
fijne dikte heeft.

7.

Serveer met de pasta en geniet!

-

-

-

Olijfolie
2 uien
1 stengel selderij
1 wortel
2 bakjes champignons of
andere paddenstoelen
Snufje zout
2 tenen knoflook
Halve eetlepel oregano
Handje basilicum
Peper (naar smaak)
Blikje kikkererwten
Eetlepel tomatenpuree
Ongezoete tomatenpasta
(of 6 tomaten zonder schil
en dan alles pureren)
200 ml rode wijn (mijn
voorkeur gaat uit naar
Merlot)
Pasta naar keuze (125
gram pp)

* Ik eet er graag stokbrood bij met olijfolie en zout.
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AGENDA

Thematour:

30

Afdeling Limburg - Maastricht				
Thema: Dieren voor vermaak

20 oktober

Afdeling Midden-Nederland in Utrecht 		
Fair Fashion Festival

22 oktober

Afdeling Midden-Nederland in Utrecht			
VegFest

28/29 oktober

Afdeling Noord-Holland - Amsterdam 			
Thema: Privacy vs. veiligheid

30 oktober

Afdeling Midden-Nederland in Lelystad		
Thema: Oostvaardersplassen

5 november

Afdeling Gelderland in Wageningen			
Thema: Vuurwerk

15 november

WORD PINK!er

COLOFON

De Brul is een initiatief van PINK!, de politieke
jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren.

VOORZITTER
Joep Horbach

Ben jij nog geen lid, maar spreekt onze boodschap je
wel aan? Wil jij iets kunnen betekenen in de politiek
en jouw stem laten horen? Sluit je dan aan bij het
groeiende verzet. PINK!’ers zijn pioniers en tonen
leiderschap.

VOORWOORD
Peter de Weerd
SCHRIJVERS
Fiona Korthals Altes
Lidewei de Boer
Pieter Groenewege
Doris Huitink
Tamara Kloosterman
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Hoewel PINK!’ers niet in de eerste plaats politiek
voeren voor eigen gewin, zien PINK!’ers in dat het
beter behandelen van dieren en het verleggen van
de focus op welvaart naar welzijn ook beter is voor
henzelf.
PINK!’ers laten hun mening weten via de politieke
weg. PINK!’ers voeren actie, doen mee aan debatten
en schrijven opiniestukken om de wetgeving te
beïnvloeden. Word lid, neem contact op met de
afdeling in jouw regio of met één van de commissies
en voor je het weet, ben jij een belangrijk deel van
onze beweging: www.pinkpolitiek.nl/word-lid/
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Ben je lid van PINK! en zou jij ook graag mee willen helpen aan het creëren van dit blad, mail
dan naar redactie@pinkpolitiek.nl Of je nu houdt van schrijven, editen, illustreren, fotograferen,
interviews afleggen of vormgeven, er is altijd iets dat jij kunt doen!
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