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Het weer liet even op zich wachten, maar de zomer is nu (op
het moment dat ik dit schrijf althans) toch echt begonnen.
De zomer staat voor ons als organisatie vooral in het teken
van de promotour tijdens de introductieweken op de vele
onderwijsinstellingen die ons land rijk is. Het is ieder jaar
een prachtige gelegenheid om kersverse studenten met
verschillende opleidingsniveaus door het hele land kennis te
laten maken met onze organisatie.
Maar voor velen is de zomer de tijd van het jaar waarin we tot
diep in de nacht op het terras zitten, met vrienden naar festivals
gaan, of op reis gaan om nieuwe plekken te ontdekken. Of
misschien heb je wel een zomerbaan, doe je vrijwilligerswerk,
heb je een vak dat je gaat herkansen, of heb je eindelijk tijd om
de stapel boeken die je al een eeuwigheid in je boekenkast hebt
staan te lezen (zoals ik ;) ).
Hoe je je zomer ook gaat spenderen, het thema voor deze editie
van De Brul is erg toepasselijk voor deze tijd van het jaar. Deze
uitgave staat namelijk in het teken van ‘het buitenland’. Van
dierenrechtenbewegingen in andere landen tot hoe je ecologisch
verantwoord op reis kan gaan en nog veel meer. “Waarom gaan
we eigenlijk op reis?” vroeg ik mezelf laatst nog af. Inmiddels
denk ik hier een antwoord op te kunnen geven. Je leert andere
culturen kennen, vergaart nieuwe inzichten en ontmoet
nieuwe mensen die in korte tijd je beste vriend kunnen worden.
Daarnaast kan je in een onbekende omgeving veel over jezelf leren.
Hoe je je zomer ook gaat doorbrengen, ik hoop en geloof dat deze Brul voor jou datzelfde kan betekenen. Ik denk dat
in die zin op vakantie gaan en actief worden bij PINK! sterk op elkaar lijken. Als ik terugkijk op de afgelopen 4 jaar
dat ik actief ben, realiseer ik me hoeveel nieuwe vrienden ik heb gemaakt, hoeveel ik (al dan niet over mezelf) heb
geleerd en hoeveel ik mijn eigen horizon heb verbreed met visies en standpunten van anderen. Deze Brul zou zomaar
het begin kunnen zijn van jouw prachtige reis met PINK!
Ik wil de redactie ontzettend bedanken voor hun werk en jou veel leesplezier en een hele mooie zomer toewensen.
Maak er wat moois van!
Ilse Smit
Bestuurslid politiek en vicevoorzitter PINK!
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Prikbord
Promotour
Het is alweer bijna tijd voor de jaarlijkse promotour.
Tijdens deze periode zal PINK! aanwezig zijn op veel
verschillende informatiemarkten van universiteiten,
hogescholen en waar mogelijk ook mbo’s om nieuwe
studenten te laten weten over ons bestaan en
enthousiast te maken over het diervriendelijke geluid
dat wij uitdragen. Wil jij hierbij helpen? Stuur een e-mail
naar jouw afdeling en ontdek wat jij kunt doen. Alle hulp
wordt gewaardeerd!
Thematour
Dit jaar zal er ook weer een thematour plaatsvinden.
Vanaf de laatste week van september tot aan het einde
van oktober zullen er over heel Nederland verschillende
activiteiten worden georganiseerd waarin steeds één
thema centraal staat. Je zult veel leren over de visserij,
over privacy tegenover veiligheid, over duurzaamheid
in het onderwijs en nog veel meer. En het is een
fantastische gelegenheid om andere geïnteresseerde
en betrokken PINK!’ers te leren kennen. Blijf de agenda
op www.pinkpolitiek.nl in de gaten houden voor het
overzicht aan activiteiten en tour mee!
Op excursie naar Lille!
Ook dit jaar gaat PINK! weer op reis! Na een erg leuke
en leerzame trip naar Londen in 2016, is het tijd om
Frankrijk te ontdekken. Van 22 tot en met 24 september
zullen we van alles leren over onze bondgenoten op
het gebied van dier en milieu in Frankrijk. Zo staat er
bijvoorbeeld een inspirerende ontmoeting gepland
met onze nieuwe Franse zusterpartij: Parti Animaliste.
Natuurlijk zal er ook zeker tijd genomen worden om de
toerist uit te hangen en zal er lekker worden gegeten in
verschillende vegetarische en veganistische restaurants.
De buitenlandexcursie is ieder jaar weer een geweldige
ervaring waar niet alleen veel geleerd wordt, maar ook
veel vriendschappen worden gecreëerd tussen zowel
oude als nieuwe leden van PINK!. Wees er snel bij, want
er is maar een beperkt aantal plaatsen. Voor meer
informatie, zie de laatst gemailde nieuwsbrief of stuur
een e-mail naar joke@pinkpolitiek.nl
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Nieuweledendag
Jij weet hoe belangrijk dier en mileu zijn en hoe meer je
leerde over de Partij voor de Dieren en PINK!, hoe meer
je hun boodschap begon te waarderen. Je wilde hier een
deel van zijn om de beweging te steunen of misschien
zelfs met jouw ideeën te verbeteren en meldde je aan
voor PINK!. Maar wat nu? Misschien ben je pas net lid,
misschien ben je het al een tijdje, maar je weet maar
niet hoe jij nu betrokken kan raken. Je weet niet wat
jij nu precies kan doen. Misschien heb je weleens een
activiteit langs zien komen, maar ervoer je toch een
drempel om je gelijk als nieuweling tussen de rest te
mengen. Veel van de jongeren die nu actief zijn voor
PINK! ervoeren dit soort problemen. We hebben daarom
besloten op zaterdag 9 september een Nieuweledendag
te organiseren! Tijdens een volle middag leer jij alles wat
er te leren valt over PINK! en wat wij doen. Wij ontdekken
samen met jou wat jouw interesses en kwaliteiten zijn
en vertellen jou over alle manieren hoe jij je bij ons kunt
inzetten voor onze planeet. Zet de stap en meld je aan!
Ieder die zich in wil zetten voor een betere wereld is
iemand die wij graag als bestuur van PINK! leren kennen.
Zie www.pinkpolitiek.nl/event/nieuweledendag voor meer
informatie of stuur een e-mail naar
ledenbinding@pinkpolitiek.nl.
Afdeling Zuid-Holland zoekt een nieuwe voorzitter
Voor afdeling Zuid-Holland zijn we op zoek naar een
enthousiaste PINK!’er die de succesvolle afdeling
opnieuw wil laten bloeien. Heb jij veel ideeën over
hoe een afdeling eruit zou moeten zien en ben jij
bereid je hier voor in te zetten in de provincie met de
meeste inwoners in Nederland? Stuur een e-mail naar
voorzitter@pinkpolitiek.nl en onze eigen Sebastiaan zal
graag met je in gesprek gaan.
Noord-Brabant en Overijssel
Voor Noord-Brabant en Overijssel zijn we nog op zoek
naar enthousiaste leden die graag willen meewerken
aan het realiseren van afdelingen in deze regio’s.
Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar voorzitter@
pinkpolitiek.nl en Sebastiaan zal graag met je in gesprek
gaan over de mogelijkheden. Als het vertrouwen en
het enthousiasme er is, zal je alle hulp, begeleiding en
instructies krijgen die nodig zijn om je op weg te helpen.
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Een wereldwijde politieke beweging

Buitenland

Sophie Weij

Eind 2012 richtte de Partij voor de Dieren de Animal
Politics Foundation (APF) op. De PvdD wilde daarmee
de groeiende beweging van (groepen) mensen die zich
inzetten voor dierenrechten, waar de partij zelf uiteraard
ook deel van uitmaakt, versterken. Hiervoor werden
activiteiten en projecten ontwikkeld die zich richten op
netwerken, verbanden leggen en het uitwisselen van
kennis. Hoe staat het nu met de wereldwijde politieke
beweging?
De groei in aandacht voor dierenwelzijn heeft tot
nu toe meer dan vijftien partijen voor de dieren
opgeleverd, die zich inzetten voor de wereld en al haar
bewoners. Dit is geen makkelijke strijd. Partijen die
zich inzetten voor een duurzaam beleid en rechten
voor zowel de mens als dier en milieu, hebben op
te boksen tegen een paradigma dat al lange tijd
leeft in de politiek en de bevolking. Een paradigma
van kortetermijndenken, vooruitgang gebaseerd op
economisch gewin en symptoombestrijding in de
plaats van probleemoplossing. Toch blijven partijen en
organisaties zich internationaal inzetten voor een betere
wereld, waarin al het leven gerespecteerd wordt en er
wordt gebouwd aan een betere en duurzame toekomst.
Door de groei van de dierenwelzijnsbewegingen worden
ook mensen aangesproken die zich hier normaal niet
in zouden verdiepen. Het is een vast onderwerp in
onze politiek geworden en door het verspreiden van
documentaires, essays en artikelen worden deze
onderwerpen nog meer onder de aandacht gebracht.
Men kan er niet meer omheen: dierenwelzijn en de
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toekomst van de aarde zijn spelende kwesties die veel
belang dragen.
De resultaten van de grote inzet zijn, zoals eerder
genoemd, meer dan vijftien betrokken partijen. Een
aantal dat nog steeds groeit en elk boekt vooruitgang.
De PAN (Portugal), de Tierschutzpartei (Duitsland),
de Animal Justice Party (Australië) en de Trees Party
(Taiwan) hebben net als de PvdD al één of meer
volksvertegenwoordigers. Ook partijen die nog geen
plek in de nationale politiek hebben kunnen veroveren,
oefenen wel degelijk invloed uit op het bestuur. Een goed
voorbeeld is de Spaanse partij PACMA, die ondanks veel
steun van de bevolking door het kiessysteem geen zetel
kreeg, maar er wel voor zorgde dat het festival Toro de la
Vega dit jaar niet doorgaat. De zeven partijen die actief
zijn in Europa zijn ook nog verenigd in de Euro Animal 7.
Door samen te werken willen zij hun kansen vergroten in
het Europees Parlement. Op dit moment hebben de PvdD
en de Duitse Tierschutzpartei al een plek verkregen.
Elke zomer komen de Europese dierenpartijen samen
voor de jaarlijkse Animal Politics Meeting, waar kennis
en ervaringen worden gedeeld. Voor een overzicht van
actieve partijen voor de dieren en hun vooruitgang kun
je kijken op: https://www.partyfortheanimals.nl/nl/
partijen-voor-de-dieren-wereldwijd
Hoewel er nog veel te bereiken is, mag er met trots
gekeken worden naar de wereldwijde beweging die de
laatste decennia veel vooruitgang heeft gemaakt. Met de
internationale steun van gelijken vergroten we de kans
de wereld te veranderen.
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Een gesprek met Vanessa Hudson van de
Britse Animal Welfare Party

buitenland
Interview

Joep Horbach

Voor het volledige interview waarin ze ook spreekt over de afgelopen nationale verkiezingen, ga naar: https://www.
pinkpolitiek.nl/vanessahudson/

Zou je jezelf willen voorstellen voor degenen die jou
nog niet kennen?
Hoi, ik ben Vanessa Hudson, leider van de Animal
Welfare Party sinds 2010. Ik ben geboren in Sheffield,
opgegroeid in Nottinghamshire en heb Engels en
communicatiewetenschappen gestudeerd aan de
Universiteit van Liverpool. Ik werk als producer /
regisseur in de media-industrie. Tijdens de vroege dagen

Wat probeert jouw partij te bereiken en op welke
manier?
Ik denk dat alle politieke partijen voor dieren soortgelijke
doelen hebben; het ultieme doel is om toegewijde
vertegenwoordigers voor dieren te verkiezen daar
waar de beslissingen gemaakt worden, zodat deze
beslissingen een eerlijkere samenleving creëren voor
dieren, het milieu en mensen – eentje waar de behoeften

van mijn mediacarrière heb ik in Hong Kong en Australië
gewoond, maar tegenwoordig deel ik mijn tijd tussen
Londen en Nottinghamshire.

van dieren op een juiste manier mee worden genomen.
Intussen spreken we ons uit voor de hoogst haalbare
standaarden voor dierenwelzijn en dierenrechten
en proberen we het politieke debat te beïnvloeden.
We moedigen andere partijen aan om ons beleid
over te nemen zodat dier en milieu uiteindelijk
hoofdonderwerpen in de politiek worden. Het lijkt erop
dat andere (grotere) partijen nu al standpunten van ons
over beginnen te nemen.

Hoe ben je betrokken geraakt bij de Animal Welfare
Party?
Ik hoorde voor het eerst van de partij in 2009 via een
lid in mijn Vegan Runners groep. Toen heette de partij
nog Animals Count. Ik raakte geïnteresseerd in het
maken van een documentaire over de partij en besloot
naar een bijeenkomst te gaan en te ontdekken wie de
hoofdpersonen waren en of er een ‘verhaal’ was. Bij
die eerste bijeenkomst werd ik echt gegrepen door
het belang van wat deze groep mensen probeerde te
bereiken en licht verontwaardigd dat, na een korte vlaag
van interesse in het begin, ze vervolgens grotendeels
genegeerd zijn geweest door de mainstream media.
Toen de tweede bijeenkomst kwam, realiseerde ik me
dat ik betrokken wilde raken om deze ambities een
werkelijkheid te maken. Ik ging niet verder met de
documentaire en besloot in plaats daarvan campagne te
gaan voeren.

“Het lijkt erop dat andere (grotere)
partijen nu al standpunten van ons over
beginnen te nemen.”
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Los van de verkiezingen, hopen we ook dat het naar
de voorgrond brengen van problemen op gebied van
dier en milieu naar het publiek, een positief effect kan
hebben op het consumptiegedrag van mensen om meer
compassievolle en duurzame keuzes te maken.
Werken jullie samen met dierenpartijen in andere
landen? Op welke manieren is samenwerking
tussen partijen zoals die van ons belangrijk en
zijn er manieren om deze samenwerking verder te
verbeteren?
Ja, we nemen deel aan de (meestal) jaarlijkse
bijeenkomsten voor partijen voor dieren georganiseerd
door de Animal Politics Foundation en dit is ontzettend
belangrijk geweest op veel manieren. Het geeft ons een
beeld van de wereldwijde breedte van deze beweging,
we leren van de campagnesuccessen en -mislukkingen
van anderen en we creëren een ontwikkelend gevoel
van verbondenheid – dat ieder politiek succes een
succes is voor dieren dat we allemaal mogen vieren.
In 2014 besloten zeven van onze partijen deel te
nemen aan de Europese verkiezingen als deel van een

grensoverstijgende Europese campagne. We noemden
onszelf de Euro Animal 7 en bestonden uit dierenpartijen
uit Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk,
Spanje, Portugal, Zweden en Cyprus. We hadden tien
gezamenlijke beleidsmaatregelen bedacht en toen zowel
Nederland als Duitsland een zetel binnenhaalde voor
onze beweging in het Europese parlement, zagen we
dit als een overwinning voor ons allemaal. Het doet me
verdriet dat het Verenigd Koninkrijk de EU zal verlaten en
niet langer mee zal doen in de Europese verkiezingen.
Welke rol spelen jongeren in jullie beweging in het
Verenigd Koninkrijk en hoe belangrijk zijn zij om het
een succes te maken?
Jongeren zijn een ontzettend belangrijk deel van de
bredere dierenrechtenbeweging in ons land en zijn echt
de voorhoede van de recentelijke golf van veganisme
die we zien. In de politiek zijn jongeren in het Verenigd
Koninkrijk de laatste jaren echter weinig betrokken

“We waren onder de indruk van hoe
gedreven, kennisvol en dynamisch de
leden van PINK! waren”
– met lage opkomstcijfers bij verkiezingen en weinig
lidmaatschappen van politieke partijen. Wellicht is dat
de reden dat er weinig jongeren lid van onze partij zijn
en dat vinden we erg jammer. Sinds het afgelopen jaar
zien we hier gelukkig verandering in. In april hebben we
een speciaal lidmaatschap voor jongeren gelanceerd en
hebben we de leeftijd om lid te mogen worden verlaagd
naar 16 jaar. We hopen dat dit zal helpen om jongeren
steeds meer te betrekken bij de politiek en bij onze
partij. Zij zijn ten slotte onze toekomstige kandidaten en
bestuursleden wat het belangrijk maakt voor ons om dit
deel van onze beweging te koesteren.
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buitenland
Interview

“Los van de verkiezingen, hopen we ook
dat het naar de voorgrond brengen van
problemen op gebied van dier en milieu
naar het publiek, een positief effect
kan hebben op het consumptiegedrag
van mensen om meer compassievolle en
duurzame keuzes te maken.”

Zijn er manieren voor ons, jonge Nederlandse
dierenrechtenactivisten, om jullie beweging in
het Verenigd Koninkrijk te steunen?
Afgelopen november hebben we
vertegenwoordigers van PINK! ontmoet in
Londen en dit bleek een erg inspiratievolle
ontmoeting te zijn voor ons. We waren onder
de indruk van hoe gedreven, kennisvol en
dynamisch de leden van PINK! waren en dit
speelde echt een rol in onze beslissing om een
jeugdlidmaatschap mogelijk te maken sinds
afgelopen april.
Eén manier waarop leden van PINK! onze
beweging zouden kunnen steunen is
door ons te helpen bij het promoten van
ons jeugdlidmaatschap – in de vorm van
bijvoorbeeld een videobericht aan jonge
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dierenactivisten in ons land, en dit af te sluiten
met een oproep om een jongerenlid te worden
van de Animal Welfare Party of misschien door
een stukje te schrijven over de PINK!-ervaring
van politiek activisme voor onze website.
Geïnteresseerd om te helpen? Stuur een mailtje
naar redactie@pinkpolitiek.nl.
Heb je nog een bericht voor de leden van PINK!?
Ja, bedankt dat jullie zijn wie jullie zijn – voor de
inspiratie, voor jullie passie en mededogen – en
voor het zijn van de toekomstige generatie van
politieke leiders die zich uitspreken voor dieren!
Dankjewel!

11

buitenland

De Europese Unie: wat kan er beter?
Fiona Korthals Altes

Internationale samenwerking lijkt in de hedendaagse
politiek een gegeven. Instellingen zoals de Europese Unie
en de VN moeten ervoor zorgen dat de lidstaten zich
houden aan bepaalde afspraken en zich inzetten voor
gemeenschappelijke doelen. Maar er komt steeds meer
scepticisme vanuit landen over de verbondenheid tussen
staten. Vooral de Europese Unie ligt de laatste tijd onder
vuur. Waar komt dit vandaan, en hoe kan het beter?
Het meest bekende voorbeeld van euroscepticisme is
natuurlijk de Brexit. Behalve Groot-Brittannië hebben
andere Europese landen ook duidelijke voorstanders
en tegenstanders van de Europese Unie. Denk aan een
Marine Le Pen in Frankrijk, maar dichter bij huis zijn ook
de SP, PVV en het Forum voor Democratie weinig lovend
over de Europese samenwerking. De grootste kritiek
komt op het beleid dat gevoerd wordt ten aanzien van
vluchtelingen. Veel burgers zijn angstig over de gevolgen
van nieuwe inwoners, willen nationale gebruiken niet
veranderd zien of hebben negatieve ervaringen die zij
doortrekken naar een generalisatie.
De verwachting dat een land zal veranderen door
immigranten is natuurlijk niet ongegrond. Niemand zal
beweren dat ons land onveranderd is gebleven door
de komst van, bijvoorbeeld, moslims. Maar is dat erg?
En zo ja, waarom en hoe staat dat in verhouding tot
deze mensen helpen? Als je de situatie bekijkt als een
utilitarist, een filosofische stroming die de uitkomst van
een situatie waardeert aan de hand van hoeveel leed en
geluk er wordt gecreëerd, zal de zorg over cultuur niet
winnen van de vraag naar een veilig thuis. Aan de andere
kant is het ook waar dat wij als Europa niet iedereen
kunnen helpen en opvangen. Andere, lokale oplossingen
moeten worden gezocht. Mensen moeten geen reden
meer hebben om te vluchten. Totdat deze oplossingen
gevonden worden, is het echter zoeken naar de juiste
balans.
Men is ook verdeeld over de legitimiteit van de
beslissingen die de EU maakt. Deze hebben vaak grote
invloed op hoe een land functioneert, maar zelden heeft
het volk hier concreet iets in te zeggen. Wij dragen de
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mensen aan die ons vertegenwoordigen in Brussel,
maar moeten rekening houden met een groot aantal
andere landen dat ook wil dat hun belangen worden
meegewogen. Dit wordt moeilijker met ieder land dat
een lidstaat wordt. Elk heeft verschillende belangen en
wensen, wat het maken van beleid bemoeilijkt.
Voor landen binnen de Europese Unie is het voor
burgers soms al lastig om te begrijpen dat niet iedere
staat hetzelfde belangrijk vindt. Bij zoiets als de
vluchtelingenkwestie is dat voor sommig mensen
nog moeilijker; het probleem is ver van ons bed
en de verantwoordelijkheid te onpersoonlijk. Het
afstandsprobleem zou iets zijn waar aan gewerkt
kan worden. Hoe kan je zorgen dat een Nederlander
zich meer verbonden voelt met een vluchteling?
Behalve verbeteringen in het land van herkomst, zou
in Europese landen zelf gewerkt kunnen worden aan
de verbinding tussen inwoners. Nederland zou kunnen
werken aan iedereen zich gehoord laten voelen in het
immigratiedebat, zonder uit het oog te verliezen waarom
we moeten bijdragen aan iedereen een veilig thuis geven.

van burgers. De EU is bijvoorbeeld belangrijk voor
grensoverschrijdende kwesties als klimaatverandering.
Ook voor de veiligheidskwestie kan een sterke Europese
Unie positief zijn; door onder andere de druk van Donald
Trump moeten Europese landen meer gaan investeren in
hun defensie. Burgers kunnen zich beter voorstellen wat
ze hebben aan de EU als dit soort effecten duidelijker
worden gecommuniceerd en gepromoot, en ze weten dat
er ook naar hun wensen geluisterd wordt. Het versterken
van de EU begint bij het versterken van de band met
Europa en Europeanen laten meedenken met het beleid.
Als de staat geen Nexit wil, moet ze zich daar op gaan
focussen.

“In een maatschappij die gewend is dat
alles voor handen en bereikbaar is, is de
EU nog te ongrijpbaar.”
Hetzelfde geldt voor het debat over de Europese Unie
in het algemeen. In een maatschappij die gewend is
dat alles voor handen en bereikbaar is, is de EU nog te
ongrijpbaar. Het probleem is dat mensen niet weten wat
er gebeurt en hoe ze kunnen bijdragen aan Europese
debatten. Alleen door die informatie beschikbaar te
maken, kun je bereiken dat men zich gaat interesseren
en zich minder wantrouwig gaat opstellen. Iets als
een Europees nieuws kan al zorgen dat men zich meer
‘Europeaan’ voelt, naast de eigen nationaliteit, en kan
een groter gevoel van verbondenheid teweeg brengen.
Veel mensen zijn niet positief over de EU. De grootste
winst valt waarschijnlijk te halen bij het informeren
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buitenland

Long Live the Prime Minister
Sebastiaan Wolswinkel

“If this is right, Theresa May hasn’t got the massive
support from the country she was hoping to get, to allow
her to do whatever it is she wanted to do, which she never
told us.”
Schitterende woorden van nieuwscommentator David
Dimbleby bij het zien van de exitpoll van de Britse
verkiezingen op 8 juni. De uitslag was inderdaad in
strijd met Mays verwaande verwachtingen. Van de
enorme overwinning waar ze op gerekend had, en die
het districtenstelsel in het Verenigd Koninkrijk mogelijk
maakt, was geen sprake. Sterker nog, de volgende dag
werd de voorspelling bevestigd dat geen enkele partij
een absolute meerderheid had. De verkiezingen, die
een chaotische campagnetijd en ontbinding van het
parlement betekenden, hadden vervolgens tot meer
“kracht en stabiliteit” moeten leiden – net op tijd voor het
begin van de Brexit-onderhandelingen met Brussel. Het
tegengestelde is gebeurd, en daarmee is het uitroepen
van deze verkiezingen de grootste miscalculatie in de
Britse politiek sinds de referendumbelofte waarmee
David Cameron de verkiezingen in 2015 naar zich
toe trok. Dat is inderdaad niet lang geleden. Mijn
moederland verkeert in chaos.
Bij het ontleden van dit debacle begin ik postBrexitreferendum. Zowat alle gerespecteerde politici
hadden wekenlang het land rondgereisd om burgers
te overtuigen dat één van de twee opties die ze
voorgeschoteld hadden gekregen tot grote problemen
zou leiden. Het Britse volk had daarop gereageerd
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met de eerste ‘f*ck you’ die het zogenaamde politieke
establishment in 2016 te verduren kreeg. Premier David
Cameron gaf toe dat hij als Bremainer niet de juiste
persoon was om het land verder te besturen, en maakte
plaats voor Theresa May – een Bremainer.
Toen volgde een ongelofelijke transformatie. Onder het
mom van de betekenisloze leus “Brexit means Brexit”
werd eenieder die kritische vragen durfde te stellen over
leugens die de uitslag hadden beïnvloed of het proces
dat nu zou volgen, belast als vijand van de democratie.
Dit terwijl het overgrote merendeel van de oppositie
al lang had aangegeven de wensen van het volk te
honoreren. Het kabinet betrok het parlement alleen
maar onder dwang van de supreme court bij Brexit. Zelfs
ministers klaagden dat zij nauwelijks geïnformeerd
werden.
May weigerde inzicht te geven in de intenties van haar
en de weinige collega’s die nog iets te zeggen hadden
binnen haar kabinet. Het bleef vooral bij “Brexit means
Brexit.” Eén ding beloofde ze wel: het land had stabiliteit
nodig, en er zouden dus geen verkiezingen komen.
Het was een meesterlijke zet van May om op 18 april
haar belofte te breken. Ze was ondertussen erg populair
en kon een onverdovende meerderheid verwachten te
winnen.
De Scottish Nationalists hadden in 2015 een
ongelofelijke zesenvijftig van de negenenvijftig zetels
in Schotland gewonnen, dus die konden alleen maar

verliezen, en Labour zat vast aan Jeremy Corbyn als
leider, een vegetarische pacifistische socialist die door
de sensatiepers tot IRA-sympathisant gelieerd aan
Hamas was gemaakt, en die niet eens vertrouwen van de
prominente leden van zijn eigen partij genoot.

“Corbyn gebruikte de campagne om zijn
verhaal te vertellen. Ondertussen was
May onzichtbaar.”
De eerste paar weken hadden de Tories niet door dat er
iets mis was. De duizenden mensen die naar Corbyn’s
rallies kwamen vielen niet op, en zijn populariteit onder
jongeren was niet bepaald beangstigend. Die stemmen
niet. Het was de mensen uitgelegd dat Labours ideeën
niet serieus te nemen waren, en berustten op een ‘magic
money tree’. Maar Corbyn gebruikte de campagne om zijn
verhaal te vertellen. Ondertussen was May onzichtbaar.
De labour manifesto, met begroting, werd positief
ontvangen. De torie manifesto, zonder begroting, schrok
veel oude kiezers af. Corbyn bleek een aangenaam
persoon, die zich al decennia lang zonder enige behoefte
aan waardering inzet voor een betere wereld. May bleek
stil te vallen bij vragen waarop het politiek tactische
antwoord niet meteen in haar opkwam. Corbyn klom
steeds verder omhoog in de polls, en May zakte. Ook de
aanslagen in Manchester en Londen lijken weinig uit te
hebben gemaakt. Corbyn was dan wel pacifist, maar May
had 20.000 agenten de baan ontnomen.

Op de dag van de verkiezingen leek een redelijke
opkomst van de jeugd niet onvoorstelbaar, gegeven
hoeveel spijt de groep had van hun afwezigheid bij
het Brexit-referendum, en hoe weinig trek ze hadden
in een groter schuldgevoel. Toch betekende het bijna
gelijke percentage stemmers weinig vanwege het
districtenstelsel.
En toen dus - zie begin - die exit poll waar David
Dimbleby zo verbouwereerd over was. Maar meer dan
dat: 72% van de jongeren bleek te hebben gestemd, ten
opzichte van 69% van alle stemgerechtigden. Labour
won het rijkste kiesdistrict van het land. Sinds de Tweede
Wereldoorlog is de stemmentoename voor Labour nog
nooit zo groot geweest. Ze hebben jong en oud verenigd,
arm en rijk. Er is geen regio in het land meer die er
hopeloos uitziet voor Labour. De conservatives zijn hun
meerderheid kwijt. Er zal geluisterd moeten worden.
Helaas duurde de euforie niet al te lang. May kreeg
toestemming van de koningin om een regering te
vormen, en kijkt daarvoor naar de DUP, de Democratic
Unionist Party van Noord-Ierland: een restant van een
protestantse extremistische beweging, bestaande
uit klimaatsceptici en opponenten van LHBT rechten,
waartegenover de Westminster-regering neutraal zou
moeten zijn volgens de Good Friday Agreement die
zorgde voor een eind aan dertig jaar semi-burgeroorlog
in Noord-Ierland. May heeft zich nu van hun steun
afhankelijk gesteld voor haar meerderheid, en daarmee
de grootste miscalculatie gemaakt in de Britse politiek
sinds het uitroepen van de verkiezingen van de dag
daarvoor. Dat is inderdaad niet lang geleden.
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Duurzame vakantiequiz
Doris Huitink

Wanneer deze Brul verschijnt, ben je misschien wel van de zon aan het genieten aan de Middellandse Zee, aan het
hiken in de Schotse Highlands, of kijk je je ogen uit bij al het schoons dat ons eigen landje te bieden heeft. Maar terwijl
deze editie uitgetikt werd, was ondergetekende nog druk bezig met het plannen van een vakantie, wikkend en wegend
over die ene hamvraag: to fly, or not to fly?
Iedereen weet dat vliegen een vreselijke belasting is voor het milieu. Toch stappen er jaarlijks honderden miljoenen
mensen aan boord, waaronder ongetwijfeld ook een aantal PINK’ers. Hoewel niet vliegen natuurlijk het beste is dat
je kan doen, zijn er ook voldoende andere manieren om je gebruikelijke vakantie groener te maken. Een relevant
onderwerp, want 2017 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationaal Jaar van Duurzaam Toerisme voor
Ontwikkeling. Weet jij hoe je de groene toerist uit kan hangen? Test je kennis met deze quiz!

1

Zet op volgorde van minst naar meest duurzame vakantie:

4

Hoeveel bomen zouden er geplant moeten worden om een retourtje
Amsterdam-Athene te compenseren voor CO2-uitstoot?
1

5

(5) Fietsvakantie door Nederland

(2) Cruise over de Middellandse
Zee

(6) Actieve vakantie in de bergen
van Canada

(3) Stedentrip naar Budapest

(7) Interrailen door Europa

(4) Wintersport in de Franse Alpen

(8) Een trip langs de Braziliaanse
steden en stranden

10
Veel dieren worden vermoord en veel natuur wordt aangetast doordat
toeristen nog altijd natuursouvenirs meenemen van vakantie. Zowel
bepaalde gekochte producten, als zelfgevonden aandenkens zijn
verboden om ecosystemen zo veel mogelijk intact te houden. Weet jij
vier soorten souvenirs op te noemen die hartstikke verboden zijn?

Kies het juiste label dat garant staat voor milieuvriendelijkheid
voor de volgende sectoren (kras door welke niet van toepassing is):
Accomodaties:

2

(1) Backpacken in Thailand

The Green Key 				SustainerHome

5

Stranden en havens:
Pristine Marine Label 		

Blue Flag Label

(Combi)reisaanbieders:
Travelife 				

3
16

EcoGo!

Een hotelbezoeker gebruikt gemiddeld …. van de hoeveelheid water die
een kampeerder gebruikt.
157%

199%

231%
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Antwoorden:

1

Eén boom is voldoende, onder de voorwaarde dat hij 30 jaar lang staat. Een boom neemt relatief veel CO2
op als hij nog groeit, en dit neemt geleidelijk af als de boom ouder wordt. Na 30 jaar is de boom CO2neutraal en moet ‘ie plaatsmaken voor een nieuw, jong boompje. Vaak kun je bij het boeken van je ticket al
een extraatje betalen ter compensatie, maar ook als je dit bent vergeten of het helemaal geen optie is, kun
je doneren op sites als www.treesforall.nl en www.hivos.nl. Je donatie zal gaan naar het managen van een
bos of het realiseren van CO2-neutrale projecten, niet naar het in de grond stoppen van één nieuwe boom.

5

Volgens het WNF is dit de top 10 foute souvenirs: koraal, papegaaienveren, schelpen, ivoor, producten
van zeeschildpadden, krokodillen, slangen en hagedissen, vlinders, cactussen en op de tiende plaats
orchideeën.
Download de app ‘OK’ van de douane om er zeker van te zijn dat jouw souvenirs legaal zijn. Tref je ergens
illegale souvenirs aan? Meld dit dan via de app ‘Wildlife Witness’ en help zo illegale handel in beschermde
soorten te bestrijden.

The Green Key: accommodaties met het Green Key label voldoen aan strenge eisen op het gebied van
duurzaamheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

2

The Blue Flag: Gelabeld als Blue Flag zijn die stranden die schoon zwemwater hebben, voldoende
afvalbakken en sanitaire voorzieningen en die voorlichtingen geven over het schoonhouden van de natuur.
Het Travelife certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die rapporteren over ten minste 65
milieuthema’s en daarnaast nog over thema’s als mensenrechten en maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO).

3

Een hotelgebruiker verbruikt gemiddeld 300 liter per dag, een kampeerder 130 liter. Nu snappen wij
natuurlijk ook wel dat kamperen niet voor iedereen is weggelegd. Let daarom, net als thuis, in een hotel op
je waterverbruik (ook al eindigt de rekening niet bij jou op de mat)!
Gebaseerd op benodigde vervoer, vorm van verblijf, activiteiten en gemiddelde duur van de vakantie:
(8) – (1) – (2) – (6) – (4) – (7) – (3) – (5).
Een paar weetjes over de verschillende soorten reizen:
- Cruiseschepen stoten een ongelooflijke hoeveelheid broeikasgassen uit; ongeveer evenveel als 5
miljoen (!!!) auto’s die dezelfde afstand als het schip afleggen. Gelukkig is ook groeiende bewustwording
binnen de sector. Zo scheiden en recyclen een aantal bedrijven inmiddels al hun afval, en is zonneen windenergie bezig aan een opmars. www.cruisecritic.com geeft veel (kritische) informatie over
cruisevakanties.

4

- Hoewel wintersport vaak een fris en schoon berggevoel geeft, moet het niet vergeten worden dat er hele
natuurgebieden zijn platgewalst om pistes en liftjes aan te leggen en er heel veel energie wordt
verbruikt om al die mensen, en al het bier, bovenop de berg te krijgen. Als je naar laaggelegen gebied
gaat, draag je ook bij aan de vraag naar kunstsneeuw, gespoten door water- en energieverslindende
sneeuwkanonnen. Ook in deze sector is een trend te zien in het gebruik van hernieuwbare energie. Kijk
bijvoorbeeld eens op www.alpine-pearls.com of www.respectthemountains.com voor meer informatie
over duurzame wintersport.
- Die stedentrip in Brazilië is vooral zo onduurzaam omdat je ver vliegt, elke nacht in een hotel verblijft en
weinig zelf kookt.
- Ook natuurvakanties, zoals die in de bergen in Canada, kunnen een heel negatief effect hebben op de
natuur wanneer jij niet netjes op de gebaande paden blijft. Een grote verwoestende factor blijft de toerist
die met zijn grote bergschoenen unieke soorten flora en fauna vertrapt.
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Recensie: Gaycation

buitenland

Tamara Kloosterman

Makers:
Aantal seizoenen:
Duur per aflevering:

Pieter Groenewege

Ellen Page en Ian Daniel
2
circa 45 min.

Ongeveer drie jaar geleden vertelde actrice Ellen Page
in een veelbesproken toespraak dat ze op vrouwen valt.
Tegenwoordig gaat ze voor Viceland op ‘gaycation’ met
haar beste vriend Ian Daniel. Samen onderzoeken ze in
verschillende landen hoe het gesteld is met de situatie
rondom de LGBTQ-gemeenschap. In september 2016 is,
na een positief ontvangen eerste seizoen, een tweede
uitgebracht.
Het seizoen trapt af met een aflevering over LGBTQ
in Oekraïne. Dat daar nog de nodige winst te behalen
valt, wordt snel duidelijk. Verschillende partijen
komen aan het woord: LGBTQ-activisten, maar ook
mensen die zich fel uitspreken tegen rechten voor deze
groep. Het is schrijnend om te horen hoe een rechtsextremistische man spreekt over homo’s, pijnlijk om te
zien hoe twee mannen een geheime ‘trouwceremonie’
moeten uitvoeren, omdat het homohuwelijk nog niet
is toegestaan. Ellen Page interviewt betrokkenen
op een zeer eigen en gevoelige wijze. Dikwijls staan
haar de tranen in de ogen. Dat is ook begrijpelijk. De
geïnterviewden vertellen met gevaar voor eigen leven
over hun persoonlijke ervaringen, over precaire situaties
waarin ze zich hebben bevonden en over de moed die
nodig was en is. De opstelling van Page en Daniel hierin
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Plant in de spotlight: Zinnia

In de spotlight

maakt dat het geheel een authentieke en oprechte sfeer
krijgt.
De aflevering over Oekraïne is zeer interessant, ook
vanwege de complexe politieke situatie met onder
andere Rusland. Emotionele en beladen thema’s worden
goed uitgewerkt, maar tegelijkertijd wordt ook een kijkje
gegeven in het feestelijke nachtleven van Oekraïne en
worden successen, bijvoorbeeld het houden van een
Gay Pride, gevierd. Hierdoor ontstaat een prima mix van
zwaardere en luchtigere thema’s. Een waarschuwing
voor vegetariërs en veganisten is overigens wel op z’n
plek: op een gegeven moment legt een flamboyant figuur
een compleet varkenshoofd op tafel en wordt Ian geacht
een varkensoor te verorberen. Het is onduidelijk of hij
dat meer of minder weerzinwekkend vindt dan het rauwe
ei dat hij een paar minuten daarvoor achterover heeft
geslagen.
Desondanks is Gaycation een goede aanvulling op
het huidige tv-aanbod. Inmiddels zijn er afleveringen
geweest over Japan, Brazilië, Jamaica, Amerika, Orlando,
Oekraïne, India, Frankrijk en the Deep South. Voor
iedereen die houdt van reisprogramma’s, geïnteresseerd
is in culturen en meer wil weten over de LGBTQgemeenschap in verschillende landen, is Gaycation
zeker een aanrader. Als je binnenkort op vakantie gaat
naar een van bovenstaande landen, zou ik zeker de
aflevering daarover van tevoren bekijken.

Sommige invasieve exoten zijn al lange tijd problematisch
zonder dat ze ooit door Fortuyn of Wilders aan de kaak
zijn gesteld. We hebben het dan natuurlijk over nietinheemse planten- en diersoorten die in Nederland zijn
geïntroduceerd en het hier iets te goed naar hun zin
hebben. Maar exoten zijn niet enkel treurnis - sommige
zijn kleurrijke, carnavaleske toevoegingen aan de
bescheidenheid van het inheemse plantenaanbod. Hier
zal ik ingaan op een kleurrijke, niet-inheemse en nietinvasieve exoot en een van mijn favoriete planten: de
zinnia.
Zinnia’s zijn in Nederland eenjarige, niet-winterharde,
zomerbloeiende planten met intens gekleurde bloemen,
afkomstig van de Amerikaanse continenten. Kwekers
zijn gek op de plant en er zijn dan ook gigantisch veel
variëteiten, van perkplantjes van zo’n 15 cm hoog
tot snijvariëteiten van ongeveer een meter. Ze zijn
verkrijgbaar in alle kleuren behalve blauw (blauwe
zinnia’s zijn het resultaat van verf of photoshop, niet van
kweekwerk). De planten bloeien heel lang door en de
bloemen zijn zeer aantrekkelijk voor bijen en vlinders,
zoals iedereen die weleens zinnia’s heeft gekweekt zal
beamen.
Net als bijvoorbeeld zonnebloemen behoren zinnia’s
tot de composietenfamilie of samengesteldbloemigen
(Asteraceae). De kenmerkende eigenschap van deze
familie is dat de “bloemen” eigenlijk bloemhoofden zijn,

die bestaan uit talloze buisbloemen omringd door rijen
lintbloemen. Enkelbloemige soorten hebben één rij
lintbloemen; dubbelbloemige soorten hebben twee of
vaak veel meer rijen lintbloemen en lijken van de verte
wat op dahlia’s. De bloemen blijven de hele zomer lang
verschijnen, totdat de plant in het najaar door de kou het
loodje legt.
Kweektips
- Zinnia’s groeien vanaf het begin al heel hard, dus zaai
ze rond half april in potjes voor of zaai vanaf half mei
buiten ter plaatse. Voorkom dat je ze moet verspenen daar schijnen ze niet van te houden.
- Hard ze een weekje af (overdag buiten, ‘s nachts
binnen) voor je de in potjes gezaaide zinnia’s rond half
mei buiten uitplant. Zet ze op een enorm zonnige plek.
- Veel soorten kunnen goed tegen wat droogte, maar hou
ze liefst regelmatig vochtig en zeker niet drijfnat.
- Knijp het groeipunt er vlak boven het tweede paar
echte bladeren uit om een bossige groei te stimuleren.
Let op dat de eerste “bladeren” die uit het zaad
verschijnen geen echte bladeren zijn, maar zaadlobben.
Tel die dus niet mee.
- Geef vloeibare zomerbloemenmest volgens de dosering
op de verpakking.
- Knip de uitgebloeide bloemen eraf, zodat de plant haar
energie niet in zaadproductie maar in meer bloemen
steekt.

21

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN
Sta je graag in de keuken?
Ja, eigenlijk wel. Ik kook wel meestal van een recept. Ik
kan zelf niet zo goed improviseren, maar ik merk dat hoe
vaker ik het doe, hoe natuurlijker het wordt.
Zou je jezelf omschrijven als een precieze kok? Of meer
een op-gevoelkok?
Als ik voor het eerst een recept krijg, ben ik een precieze
kok. Als ik het vaker doe, dan merk ik waar ik dingen
kan aanpassen en dan wordt het meer op gevoel.
Bijvoorbeeld: Toen ik vroeger tofu bakte en het recept vijf
minuten zei, dan deed ik precies vijf minuten. Nu kijk ik
gewoon wanneer het goed is.
Sinds wanneer leef jij bijna veganistisch en waarom?
Sinds mijn negentiende leef ik vegetarisch omdat ik toen
Animal Liberation heb gelezen van Peter Singer en ik
me dat persoonlijk heb aangetrokken. Ik merk wel dat

Over Pieter
Naam			
Leeftijd		
Woonsituatie		
Werk			
Eetstijl			
Favoriete eten		

de overgang van vlees naar vegetarisch veel kleiner is
dan de overgang van vegetarisch naar veganistisch. Voor
een vegetariër is er veel meer vervanging voor wat een
vleeseter eet. Maar als je veganist bent, zijn er lang niet
zo veel vervangers voor dingen die vegetariërs eten en
als ze er wel zijn, zijn ze heel duur. Dus je moet eigenlijk
op een andere manier leren koken en ik merk dat dat een
proces is dat langer duurt. Ik streef er wel naar: ik koop
geen zuivel meer en ik koop ook geen eieren meer. Als
het ergens in zit of als het heel moeilijk te vervangen is,
dan koop ik nog wel dierlijke producten.

Hoe reageerde jouw omgeving op je verandering?
Mijn familie heeft een boerenachtergrond. We hadden
vroeger 66.000 slachtkuikens, dus voor hen was het
wel een omslag. Maar ze gaan er goed mee om. Ik merk
dat mijn moeder ook steeds meer overtuigd wordt door
mijn onophoudelijke gejammer over dit onderwerp. Mijn
vriend eet mee met mij, die heb ik ook overtuigd. Ik weet
niet meer welk boek ik hem had gegeven, maar ik hoefde
hem maar één boek te geven daarover en hij was meteen
om. Zoveel werk hoeft het dus helemaal niet te zijn, je
moet gewoon de juiste mensen uitkiezen.
Hoe reageer jij als anderen aan tafel wel vlees eten?
Ik ga die discussie uit de weg, want dat zijn nooit fijne
discussies en ze zijn ook nooit productief. Ik wil die
discussie meer in zijn algemeenheid voeren dan dat ik
één specifiek iemand ga aanspreken over wat hij of zij
eet. Ik was vroeger wel veel betweteriger en ik denk ook
dat ik het daadwerkelijk beter weet, maar het werkt
gewoon niet. En het is ook niet fijn, je wilt ook prettig met
mensen kunnen blijven omgaan. Ik denk dat het voor de
meeste mensen een proces is. Ook voor mij was het een
proces, ik ben ook niet als veganist geboren. Dat proces
moet je mensen ook gunnen.
Wat vinden vleeseters van jouw kookkunsten?
Over het algemeen wel goed, maar ik zorg wel dat ik
de lekkerste recepten uitkies als ik een keer voor een
vleeseter kook, zodat ik mensen niet afschrik van
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Joep Horbach
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veganisme. Toen ik net begon met vegetariër-zijn had ik zo’n
kookboek gekocht. Ik heb hem hier in de kast staan. [Terwijl
hij een boek tevoorschijn haalt:] Toen was ik nog single en
toen was ik ook echt zo zielig dat ik een “vegan cooking for
one”-kookboek heb gekocht, maar de recepten in dit boek
zijn te ranzig voor woorden. Dat krijg je gewoon niet naar
binnen. Als je op die manier reclame maakt voor veganisme
bij vleeseters, dan worden ze nooit veganist. Je kan dus maar
beter lekkere recepten koken.
Wat lust je absoluut niet? Is dat dan gewoon alles dat in dat
boek staat?
[lacht] Op de één of andere manier vind ik van die blokken
kaas, zeg maar losse kaas, heel vies. Spruitjes vind ik heel
vies. Daar weiger ik me ook overheen te zetten. Ik weiger
spruitjes te leren eten. Bier vind ik heel vies, vooral donker
bier. Echt, niet te drinken. Hoe mensen het binnenkrijgen
snap ik niet. En van die graanachtige dingen zoals bulgur en
quinoa en dat soort rommel.
Couscous?
Couscous ja! Dat is één van de smerigste dingen die er is. O!
En tajine! Van die oosterse gerechten met kaneel erbij en al
die zoete meuk. Van die gedroogde abrikozen en wat ze er
allemaal niet doorheen gooien. Dat vind ik echt heel erg vies.
Nee, dat krijg ik niet naar binnen. En daar zit dan ook nog
vaak couscous bij! Dat is echt dubbel erg.
Op welk kooksel of baksel ben je het trotst?
Dat is denk ik dit [hot and spicy tofu], want dit is echt mijn
favoriete recept. Daarom kook ik het vanavond ook. Altijd als
iemand blijft eten, dan maak ik dit, omdat ik het superlekker
vind. Die variatie moet er nog een beetje inkomen bij mij.
Wat is je grootste kookblunder?
Toen ik nog een bachelor deed in Leiden, maakte ik een
cajun-schotel met cajunkruiden erin. Toen volgde ik het
recept zoals ik altijd braaf doe als ik een nieuw recept
uitprobeer. Ik had cajunkruiden gekocht, maar wat ik niet
doorhad is dat in de cajunkruiden van de Albert Heijn
80% zout zit. En dat recept zei, doe er maar lekker drie
eetlepels cajunkruiden bij, dus ik heel braaf drie eetlepels
cajunkruiden - dus ook gewoon drie eetlepels zout erdoorheen. Dat was zo zout, dat was echt niet meer binnen
te krijgen. Ik moest alles weggooien.
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Recept: 		
Ingrediënten
wokolie
1 blok tofu
1 rode ui
1 rode paprika
1 jalapeñopeper
3 tenen knoflook
⅓ cup (± 80 ml) heet water
3 el natuurazijn
3 el + een beetje sojasaus
1 el bruine basterdsuiker
1 tl allesbinder of maïzena
eventueel 1 tl gedroogde
rode pepervlokken
versgemalen peper
rijst
je favoriete groente

Hot and spicy (ahem)
tofu
1. Wikkel de tofu een halve dag van tevoren in een schone
theedoek om er het overtollige vocht uit te onttrekken.
2. Snijd de tofu in blokjes van 1 cm en doe die in een kom.
Voeg wat sojasaus en peper toe en roer het even door. Laat de
sojasaus even intrekken en proef of de tofu op smaak is. Kan je
best rauw eten, niet moeilijk doen.
3. Verhit een hapjespan met een dun laagje olie (halve cm). Bak
de tofu tot ie vanbuiten bruin en knapperig is en vanbinnen nog
zacht. Tip: niet te veel roeren. Doe de tofu in een schaal met
keukenpapier.
4. Snipper de ui en de jalapeñopeper, snij de paprika in blokjes
van 1 cm en pers de knoflook. Werp dit alles in het restje olie in
de hapjespan en bak zo’n vijf minuten, tot de paprika niet meer
knapperig is.
5. Meng het water met de azijn, de sojasaus, de suiker en
de allesbinder. Voeg eventueel de pepervlokken toe, als je
van pittig houdt. Voeg dit mengsel toe aan de groenten in de
hapjespan en kook zo’n vijf minuten zachtjes door, totdat de
saus een prettige dikte heeft. Voeg zo’n twee minuten voor de
saus klaar is de tofu weer toe en verwarm mee.
6. Serveer met rijst en je favoriete groente (in mijn geval,
een halve gegrilde courgette of aubergine per persoon). Bon
appétit!
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Agenda

2 augustus, Utrecht en Den Haag
Earth Overshoot Day Actie
Afdeling Midden-Nederland en Afdeling Zuid-Holland
Door de maand augustus heen, alle afdelingen:
Promotour (vraag jouw afdeling voor de details in jouw
provincie)

3 september, Utrecht
Discussiemiddag Dierproeven
9 september, Utrecht
Nieuweledendag
22-24 september, Rijsel/Lille Frankrijk
Buitenlandexcursie
Vanaf eind september tot eind oktober, alle
afdelingen:
Thematour (houd de kalender op de website in de
gaten voor de details)
14 oktober, locatie nog onbekend
PINK! Congres
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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
Ilse Smit

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/

Schrijvers
Sophie Weij
Doris Huitink
Fiona Korthals Altes
Sebastiaan Wolswinkel
Tamara Kloosterman
Rhanna Rosscher
Pieter Groenewege
Interviewer
Joep Horbach
Eindredactie
Pieter Groenewege
Fiona Korthals Altes
Rhanna Rosscher
Doris Huitink
Vormgeving
Marissa Blom
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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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