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ze sociologie studeert aan de UvA
wordt ze zich bewust van het feit
dat grote systemen misschien on
veranderlijk lijken, maar dat we ze
wel degelijk kúnnen veranderen. 

Verschil maken

Door zes jaar geleden aan te haken
bij MaatschapWij groeit een groter
bewustzijn vertelt ze, „Aan de ene
kant gaat er veel mis, maar aan de
andere kant kunnen wij als burgers
het verschil maken. Dat bewustzijn
is ingedaald en motiveert me om
aan de slag te gaan en ook anderen
te activeren.”

Deelnemers aan de challenge

worden niet in het diepe gegooid,
verzekert Nadine. „We gaan elke
maand de deelnemers vanuit een
thema voeden met tips en inspira
tie. Deze maand is het voorberei
den en bij de feestdagen gaat het
bijvoorbeeld over cadeaus. Mensen
blijken het moeilijk te vinden om
iets te geven wat niet nieuw is.
Maar wat als je zelf een knuffel
haakt of je lievelingsboek met een
persoonlijk woord cadeau geeft?
Ook de psychologie komt aan bod,
wat doet kopen met je? Je wordt er
niet gelukkig van, maar denkt van
wel. Daarnaast gaan we de gemeen
schap erbij betrekken. Iemand

werkt in een repair café, wat is haar
verhaal? Hoe werkt gedragsveran
dering? Hoe leef je op een leuke
manier met een kleine ecologische
voetprint?”

Bruidsjurk

Ze heeft vragen genoeg, „Dingen
waarvan ik nu denk, ’Hoe ga ik dat
doen’. Zoals bijvoorbeeld met sok
ken die stuk gaan en boeken waar
ik dol op ben.” 

Haar bruidsjurk voor volgend
jaar, haar vriend zei ’Ja’, heeft ze
inmiddels al zoveelste hands ge
vonden. Een mooie gedachte, al die
bruiden in dezelfde jurk. „Als

M
aarhuis is nog maar
net van start gegaan, 1
september om precies
te zijn. Bevlogen

vertelt ze: „We delen tips en idee
en. Deze koopniksnieuwschal
lenge gaat niet om perfectie, het
gaat erom dat je meedoet, zodat we
een beweging creëren en er samen
voor zorgen dat dit de nieuwe
norm wordt.”

Ze is hoofdredacteur van Maat
schapWij, een online inspiratieplat
form voor een socialer, vitaler en
duurzamer Nederland. Voor de
challenge heeft ze zich laten inspi
reren door Elisah Pals, de oprichter
van Zero Waste Nederland, die al
zes jaar nagenoeg niks nieuws
koopt en over de hele linie vecht
tegen de wegwerpmaatschappij.
Daarnaast is Elisah is ook ambassa
deur van MaatschapWij. Samen
hebben ze de handen ineengesla
gen om deze challenge mogelijk te
maken. „We hopen dat er minimaal
10.000 mensen aanhaken en dat ze
ontdekken, ’Whow, het is echt
superfijn fijn om zo te leven’ zodat
ze er na dit jaar mee verdergaan.”

Verborgen impact

Met veel enthousiasme vertelt
Nadine, „Er zijn zoveel mooie
redenen om mee te doen. Babette
Porcelijn heeft het boek ’De Ver
borgen Impact’ geschreven. Daarin
laat ze zien dat de gemiddelde
Nederlander leeft alsof we 3,6
planeten hebben en dat spullen het
grootste aandeel van onze ecologi
sche voetafdruk zijn. De impact
van spullen en kleding is verbor
gen, want speelt zich af in andere
landen. Door niks te kopen maak je
een groot verschil op ecologisch
vlak, maar ook voor jezelf. Het
geeft zo veel meer rust en vrijheid,
je bespaart geld en wordt niet meer
voortdurend geprikkeld door recla
mes om iets nieuws te kopen. Je
doet het daarom niet alleen voor de
aarde, maar ook voor jezelf. Door
dat je minder geld uitgeeft, creëer
je misschien ook meer tijd om je te
kunnen focussen op dingen die
echt belangrijk zijn in je leven en
waar je zingeving uit kunt halen.”

Privilege

Nadine benadrukt dat zij en Elisah
wel degelijk inzien dat het ook een
privilege is om te kunnen zeggen
’Ik ga niets nieuws meer kopen’,
„Er zijn immers veel mensen die in
armoede leven en niets kunnen
kopen, die hebben geen keuze.”

Nadine groeit als enig kind op in
Koog aan de Zaan. Haar vader
werkte in het sociaal domein bij de
gemeente en haar moeder met
kinderen als peuterspeelzaalleid
ster. Het was altijd veel naar buiten
en in de vakanties naar Texel. Als

Vrij en blij van geen spullen 
interview Nadine Maarhuis gaat samen met haar 1.400 volgers minder consumeren

Nadine Maarhuis: ,,Het gaat niet om perfectie, het gaat erom dat je meedoet.” FOTO HELEEN VINK

Niet een paar
mensen die
perfect niks

nieuws kopen,
maar héél veel

die dat
imperfect

doen

Een jaar lang niks nieuws kopen, deze uitdaging
gaat Nadine Maarhuis (28) aan. Om haar
voornemen te delen, startte ze twee maanden
eerder de Facebookgroep ’Koop een jaar niks
nieuws’. Tot haar verrassing groeide deze, voor ze
überhaupt was begonnen, al snel naar 1.400
betrokken leden die de uitdaging nu óók aangaan.

Zodra je stopt
met kopen,

word je weer
mens in plaats

van
consument



iemand de challenge in november

tegenkomt, kunnen ze ook nog

instappen. We zijn niet zo rigide”,

zegt Nadine uitnodigend.

Hoop tenslotte. „Ik heb zeker

hoop, anders zou ik dit allemaal

niet doen. Hoop houden is ook een

morele verantwoordelijkheid, want

als we de hoop opgeven en niets

doen, geven we alles op. Ik hou van

Moeder Aarde en ben verliefd op

haar. Het is bijzonder hoe gul de

natuur is, je hoeft maar iets te

geven en krijgt zoveel terug. Dus,

’let’s go’.”

Heleen Vink

ullen kopen

•iInspiratie

Schrijf je in voor een
maandelijkse nieuwsbrief vol
tips en inspiratie voor de
koopniksnieuwschallenge:
maatschapwij.nu/
koopniksnieuws. Volg de
Facebookgroep ’Koop een jaar
niks nieuws’:
facebook.com/groups/
431388168565221 of de
LinkedIngroep:
linkedin.com/groups/14115685. 
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De hevige bosbranden die delen van Europa deze
zomer  teisterden,  hebben  de  hoogste  uitstoot
van koolstof en andere vervuilende stoffen in vijf
tien jaar veroorzaakt. Wetenschappers van de Eu
ropese dienst Copernicus hebben dat vastgesteld
met  behulp  van  satellietgegevens.  Ze  schatten
de koolstofuitstoot in de Europese Unie plus het
Verenigd Koninkrijk op 6,4 megaton. Sinds de zo
mer van 2007 zijn de meters niet zo hoog uitge
slagen.

De  combinatie  van  een  hittegolf  in  augustus
en aanhoudende droogte  in WestEuropa heeft
niet alleen tot meer bosbranden geleid, legt Co
pernicus uit. Ze waren ook zeer intens en hielden
lang aan. 

Vooral Frankrijk en Spanje kregen verwoesten
de natuurbranden te verduren. In die landen was
de bijbehorende uitstoot het hoogste in twintig
jaar, aldus de onderzoekers van het aardobserva
tieprogramma van de EU.

Ook  in  Nederland  waren  diverse  natuurbran
den.  Zo  smeult  natuurgebied  Mariapeel  in
NoordLimburg nog na. Daar woedde dagenlang
brand, met veel rookoverlast als gevolg.

Copernicus  wijst  er  regelmatig  op  dat  hoge
temperaturen  en  droogte  steeds  meer  voorko
men door klimaatverandering. Dat blijkt ook uit

diverse rapporten van het IPCC, het internationa
le  panel  van  klimaatwetenschappers.  Bosbran
dexpert Mark Parrington van Copernicus noemt
de schaal van de branden  in een verklaring  ’ex
treem zorgwekkend’.

Na de hete zomer in Europa houdt Copernicus
met satellieten ook de Amazone de komende tijd
goed in de gaten. Daar breekt over enkele weken
de  tijd  van  het  jaar  aan  waarin  doorgaans  de
meeste bosbranden zijn.

Hoogste uitstoot in 15 jaar door bosbranden

Hoge koolstofuitstoot door bosbranden. FOTO EPA

1. Doe mee met de deeleconomie
Lenen, delen en huren is het nieuwe kopen.

2. Leer repareren
Door aan de slag te gaan met repareren stel je jezelf niet alleen
in staat om te consuminderen, maar maak je tegelijkertijd een
eind aan de wegwerpmaatschappij.

3.Wees niet bang voor tweedehands
Heb je iets nodig dat je niet kunt ruilen/ lenen/ delen en ook
niet kunt repareren of upcyclen? Ga dan voor tweedehands.

4. Durf andere cadeaus te geven
Er zijn talloze alternatieven voor nieuwe spullen die je anderen
kan geven, waar de aarde én degene aan wie je het geeft heel
blij van worden. Zoals een leuke ervaring, iets lekkers, stekjes
of zaadjes, je eigen lievelingsboek of iets zelfgemaakts.

5. Omarm jezelf zoals je bent
Veel bedrijven praten ons problemen aan, om ons vervolgens
te verleiden met ‘de oplossing’. Namelijk: hun product. Schrijf
je uit voor alle marketinggerelateerde nieuwsbrieven en ont
volg bedrijven die schaamtactieken toepassen op sociale me
dia.

6.Minimaliseer je spullen en kleding
Het klinkt misschien gek, maar hoe minder je hebt, hoe mee
je weet én waardeert wat je wel hebt.

7.Wees imperfect
Laat  je door één nieuwe aankoop niet ontmoedigen, pak de
draad gewoon weer op en focus je op alle keren dat je iets níet
nieuw kocht.

Zie alle handige links op maatschapwij.com en 
https://bit.ly/3cJTiha

Tips Als je opeens autoloos bent, lever je abso
luut iets in. Dat is logisch. In ruil voor die

opoffering mag je het jezelf zo makkelijk
mogelijk maken, vind ik.

Mijn brikje met klapperende kettingkast en
wiebelende wielen heeft dus plaatsgemaakt
voor een ebike. Een ‘lekker dinkie!’, zou een
gewaardeerd collega ‘m noemen. Het fietspad
vol met die nieuwerwetse apparaten is wel
even wennen! Werkelijk iedereen heeft een
andere snelheid en daarom gebaar en
schreeuw ik de hele weg door  vooral naar
slingerende scholieren  ‘aan de kaaaant!’.

En ja, een traditionele fiets is gezonder,
maar een elektrische maakt een autoloos
leven écht haalbaar. En dat is winst, voor je lijf
en de wereld.

Doe jezelf ook een fijne koptelefoon en een
goeie powerbank cadeau. Zeker om het open
baar vervoer te overleven. Het ziet er lelijk uit,
zo’n coupé vol zombies met oorwarmers,
maar ik begrijp het wel. In de trein naar Am
sterdam zat zondag de hele rit een grietje te
bellen met een veelbelovende Engelse date.
Haar stem slaat steeds over en ze giechelt
nerveuzig. Het stel maakt plannen ‘to live off
the grid in Norwegian woods, with six cats
and twelve dogs hihiihii’. Dat ratelt maar

door. Ik wil er zo graag geen last van hebben,
toch hoor ik mezelf zuchten. Schiet toch op
mens, naar je Norwegian woods.

Op de fiets is het ook fijn om iets te luiste
ren. Dan kies ik vaak voor een podcast. Heel
moordlustig Nederland heb ik al trappend
kunnen bestuderen, maar een beetje gebab
bel op het niveau MarcMarie & Aaf is ook
heerlijk. Helemaal als je je even niet zo tof
voelt en genoeg gezeur hebt gehad voor één
dag. 

Verder goed om te regelen is een kortings
kaart van de NS. Dan nog is een vliegticket
naar Barcelona net zo duur als een willekeurig
treinretourtje, maar dat is dan maar zo. Hier
spelen ongrijpbare krachten. Ik kan gefrus
treerd een spandoek maken met rooie stiften,
maar liever ga ik van mezelf uit. Wat kan ík
doen? Een beetje goeie wil is dus niet weg. Ik
ken mensen met twee auto’s voor de deur,
want stel dat de kratten Amstel in de reclame
zijn terwijl je dochter net in de McDrive staat.
Of wat als het regent? (Echt gehoord). Kijk, als
je niet wilt, dan wil je niet. Maar als jij wel
ergens motivatie kunt vinden, ga ervoor! Laat
je plannetje wat sudderen in je hoofd. Je hoeft
er  heus  niet  meteen  voor  naar  Norwegian
woods om verschil te maken.

Norwegian woods

anouk autoloos

Anouk Haakman (39) woont samen met haar dochter Robje (8) in
Hoorn en heeft een haak en breiwinkel in Medemblik. Na twintig
jaar autorijden onderzoekt ze nu een leven zonder eigen auto.


