
Op mijn 9 jaar verdween de auto uit mijn dagelijks bestaan en sindsdien doe ik bijna al mijn 

verplaatsingen met de fiets. Later, op het werk,  kwam daar vooral de trein bij. Gedurende tien jaar 

heb ik wel regelmatig auto gereden, omdat het vormingswerk dat ik deed, op verplaatsing was. Dat 

vergde enig transport van materiaal en ik durfde niet al mijn dierbare collega’s en cursisten op stang 

te jagen door alles anders te organiseren. Ik heb toen wel, en met plezier, uitgezocht  hoe ik naar de 

cursusplaatsen kon geraken met plooifiets en trein op de dagen dat ik 

niets moest transporteren. En ik vond het wel fijn:  die momenten alleen 

achter het stuur, met de radio aan,  concentratie verzamelen voor de 

volgende dag.  Het vliegtuig nemen kwam erbij, omdat mijn partner 

en ik het heel plezant vonden om andere landen te ontdekken.  Zo zijn we 

naar Sicilië en Cuba geweest, maar, zodra het besef  kwam dat 1 verre vliegtuigreisi goed was voor 

een heel jaar autorijden,  zijn we ermee gestopt. Gedurende 7  jaar  hebben we dan met fiets en 

trein leuke vakanties  ondernomen. En toen toch nog één energie-uitspatting voor een laatste heel 

plezante en avontuurlijke reis samen in Indië. 

4 jaar geleden kwam ik alleen te staan. Voor de eerste keer maakte ik ook meer beslissingen voor 

mijn “huishouden”, natuurlijk belachelijk klein, zonder kinderen of partner, maar toch.  

Er stond een oud elektrisch vuur in mijn gehuurde studio, en dat heb ik vervangen door een 

inductievuur,  omdat ik dacht te weten dat het oude zeer energieverslindend was. 

Gas was niet mogelijk.  Ik kon het me toen permitteren en het koken werd  toch 

een heel stuk gemakkelijker.  Je moet dan wel heel alert zijn om alles op tijd af te 

zetten,  want zo’n vuur  blijft gemakkelijk nog 5 minuten warmte geven. Verder heb ik natuurlijk 

allemaal spaarlampen gestoken. Behalve in de dampkap; die was ik vergeten, tot er één lamp  kapot 

ging en ik in de plaatselijke electroshop deskundig advies kreeg dat daar ook spaarlampen voor 

bestonden.  

Verder heb ik van die “zilverpapieren” isolatie tussen de muren en het verwarmingselement 

gestoken, voor de winter er aankwam. Dat was wat uitzoeken en vragen in de winkel hoe dat kon, en 

ik was heel fier dat het gelukt was. Een poging om met een soort van plastiek folie een 

dubbelglasvenster te creëren is minder goed afgelopen, dus dat heb ik maar gelaten.  

De rest meteen isoleren (het dak en de ramen)  lag moeilijk. Ik heb geluk 

met een zeer ecologische huisbazin, die de hand aan de thermostaat houdt en met een dikke trui 

rondloopt tot ongenoegen soms van haar vriend. Maar financieel heeft ze het niet breed en ze wil 

het ook goed en mooi doen. En als huurder mee investeren in iemands anders huis, ligt moeilijk. 

Gelukkig heeft ze het geld kunnen vinden en heeft ze recent bij veel ramen dubbel glas kunnen 

steken..  

 

  



Wat eten betreft, ben ik vegetariër geworden door het lezen van een artikel in Humo over de 

leefomstandigheden van varkens die van de stress door zo-dicht-opeen-te-zitten, elkaars staarten 

afbijten. Zodra ik dat besefte, dat veel vlees op die manier “geproduceerd” werd, ben ik  gestopt het 

te eten.   Dat hoefde voor mijn stukje vlees niet, de dieren zo behandelen. En ik ben een beetje lui 

op dat vlak, dus echt helemaal uitzoeken wat wel of niet goed 

“geproduceerd” werd, vond ik te moeilijk.  En ‘t is grappig hoe 

andere vlees-etende mensen  u dan tot meer consequentie 

uitdagen als ze vragen waarom je vegetariër bent. Z o ontdekte ik 

dus ook de slechte omstandigheden van veel 

uitstervende vissen, en heb ik ook dat in hoge mate gelaten. En 

ook de andere redenen om vegetarisch te zijn, zoals de 

enorme hoeveelheid energie in de vorm van water en voeding 

die je in de “productie” van zo’n beest moet steken. 

Afhankelijk van hoe het geproduceerd wordt 4 keer 

meerii dan als je het gewoon allemaal zelf zou opeten. Toen ik 

samen was met mijn partner, die heel lekker kan koken, 

kwamen we samen tot een redelijke voetafdruk op dat vlak 

met twee of drie keer per week een stuk biologisch gekweekt vlees. 

Ik ben toen ik alleen kwam te staan, ook terug op volledig vegetarisch overgeschakeld, maar heb 

recent met scha en schande moeten ondervinden dat je dan heel goed moet uitzoeken wat je eet om 

voldoende ijzer en magnesium binnen te krijgen omdat dat moeilijker opneemt blijkbaar dan het ijzer 

in vlees. Weer een beetje lui geweest. Dus nu zoek ik uit hoe ik een goed evenwichtig vegetariër kan 

zijn met een occasionele vlees-energie-uitspatting, zonder mijn gezondheid te schaden. 

Nu het nog kan, want als t zo verder gaat met de mislukte oogsten, staat iedereen  op middellange 

termijn op een zeer strikt, vegetarisch regime (eufemisme voor honger door gebrek aan eten) 

En die arme dieren die er niets mee te maken hebben, moeten dat allemaal maar ondergaan? Wou 

dat iedereen altijd evenveel bezorgdheid toonde voor de dieren als voor de giraf in de zoo van 

Noorwegen. 

 

 

 

 

                                                           
i Een reis met  vliegtuig naar Griekenland is bvb 1350 km zie bruxelles environnement 

ii Lees erover op 

http://www.evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=598 
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