
Als je het huis van Dos Winkel 
bij Antwerpen binnenkomt, 
waan je je even in een museum, 
ook al door de architectuur. He-
dendaagse schilderijen, prachtig 
oud Romeins glaswerk, Afri-
kaanse etnische houtsnijkunst, 
beelden uit het oude Egypte; 
alles komt liefdevol tot zijn recht 
in tamelijk lege ruimtes zonder 
deuren. Bij nader inzien zijn er 
ingenieus verstopte schuifwan-
den, maar de eerste indruk is er 
eentje van openheid, transpa-
rantie en schoonheid. 
Dos Winkel zelf is een energie-
ke, opgewekte en gedreven man 
met een opmerkelijk jonge uit-
straling en stem. Hij houdt niet 
van praatjes pot, meteen zitten 
we in gesprek. Over zijn ver-
zamelingen, de diepe verering 
voor zijn vader, de reizen die hij 
met zijn vrouw Bertie maakte en 
natuurlijk de oceaan. 

Toen we een afspraak maakten voor 
dit interview, liet Dos weten dat hij er 
zin in had, ook vanwege het persoon-
lijke uitgangspunt dat we kozen. ‘Want 
tegenwoordig gaan interviews vooral 
over de situatie van de oceanen en ik 
heb zoveel meer gedaan.’ Maar wie met 
Dos Winkel praat, zal ervaren dat het ge-
sprek in no time toch richting zee gaat. 
Hij wil nu eenmaal bij voorkeur de hele 
wereld bewust maken van de misera-
bele toestand van de grote zeeën, het 
lot van alles dat onderwater leeft en het 
gevaar voor de mensheid die de huidige 
situatie met zich meebrengt. Dos: ‘Ik 
lijk in allerlei opzichten op mijn vader. 
Als ik ergens achtersta, geef ik me daar 
honderd procent voor. Dat heb ik tijdens 
mijn fysiotherapiecarrière gedaan met 
ontzettend veel onderzoek, het schrij-
ven van een groot aantal boeken die in 
allerlei talen vertaald werden, ik heb me 
verdiept in archeologie en mineralogie. 
Allemaal reuze leuk, maar doordat ik 
ging duiken kwam ik jaren geleden in 
aanraking met de onderwaterwereld 
en ontdekte ik in de loop van de tijd dat 
er iets heel erg mis was. Ik wist er niets 
van. Inmiddels bestudeer ik bijna tien 
jaar alles wat met de oceaan te maken 
heeft, ik heb ongelooflijk veel geleerd, 
maar ben tegelijkertijd - en dat heeft me 
in het begin moeite gekost - in de groot-

ste, goorste en meest corrupte beerput 
gevallen, waarvan ik nooit gedacht had 
dat ie zou kunnen bestaan. Je wordt niet 
goed van hoe de oceaan als vuilnisbak 
gebruikt wordt. Alles verdwijnt in de 
zee, van radioactiviteit tot en met che-
micaliën, plastic, alles.’ 

De huilende zee
Begin juni organiseerde Dos’ Sea First 
Foundation samen met Amanprana 
(biologische supervoeding) de Wereld 
Oceaan Dag in Scheveningen. Voor jong 
en oud was er een divers programma 
om inzicht in de situatie van de oceaan 
te krijgen. Dos: ‘We zijn keihard bezig 
de wereld in dat opzicht te veranderen. 
Je kunt zeggen: ach, een kleine NGO, ze 
zijn maar met enkele tientallen (Dos, 
zijn levensgezellin Bertie en een aantal 
vrijwilligers). Maar zowel in Nederland 
als in België zijn we actief en staan in 
contact met 125 andere NGO’s die zich 
hier ook druk over maken. Mensen 
zeggen altijd tegen me: jongen, die 
oceaan is zo groot, daar kan helemaal 
niks mee misgaan. Terwijl er nog maar 
tien procent over is van alles wat we 
honderd jaar geleden in zee hadden met 
betrekking tot visstand! En je kunt wer-
kelijk óveral vis kopen. In Nederland is 
op het ogenblik verreweg de meeste vis 
afkomstig uit Azië. Die wordt in Vietnam 

en China gekweekt aan de monding van 
de grote rivieren en als je ziet wat daar 
aan gifstoffen in het water zit… Het is de 
meest smerige vis die er bestaat. In het 
boek ‘De huilende zee’ hebben we een 
lijst van A4 formaat opgenomen met alle 
rommel die in een Pangasius gevonden 
is. Dat overleef je bij wijze van spreken 
niet. Het is dat wij mensen zo sterk 
zijn, maar bedenk dat die stoffen zich 
wel in je lichaam stapelen. Vis is op dit 
moment verreweg het meest vervuilde 
voedingsmiddel.’ 

Vader, mijn held
Dos en zijn jongere broer groeiden vlak 
aan de zee op, eerst in Zandvoort, later 
in Scheveningen. Aan de overkant van 
de straat waren geen huizen maar dui-
nen. Zijn vader nam hen altijd mee naar 
het strand. Ze spaarden schelpen, droog-
den plantjes, leerden over de natuur 
op een vanzelfsprekende manier. Dos: 
‘Ik heb nog alle herbaria van destijds. 
Toen ik tien jaar oud was, kende ik een 
paar duizend plantennamen uit mijn 
hoofd, zelfs de Latijnse. Mijn vader was 
etaleur en kunstschilder. In de oorlog 
vluchtten mijn vader en moeder naar 
Zwitserland, daar deed hij de Académie 
des Beaux-Arts. Hij heeft z’n hele leven 
geschilderd, altijd onderwerpen die 
met de natuur te maken hadden.  >> 
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Dos Winkel

Liefde voor de zee

Duizendpoot Dos Winkel (1947) specialiseerde zich in orthopedische fysiotherapie, had jarenlang een 
drukke praktijk, richtte een opleidingsinstituut op en gaf les. Maar hij is ook geïnteresseerd in archeologie en 
mineralogie, reist veel, houdt lezingen en schreef een groot aantal boeken. De laatste tien jaar werpt hij zich 
met name op als oceaanbeschermer via zijn stichting Sea First Foundation. 
www.dos-bertie-winkel.com | www.seafirstfoundation.nl
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Dos: Wat kan hier bij komen staan?
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Prachtig. Ik zal mijn vader wel vaak 
noemen, want hij is mijn held. Op z’n 
zestiende werd hij vegetariër en was 
dat bijna tachtig jaar. Dat kwam zo. 
Als hij vrij was, werkte hij vaak op de 
boerderij van een oom. Daar had hij 
een lievelingskalf dat op een bepaald 
moment verdwenen was. Uiteindelijk 
vond hij het, ondersteboven hangend 
en leegbloedend met een haak door 
een poot. Daarvan is hij zo overstuur 
geraakt dat hij zichzelf voornam 
nooit meer een dier te eten, welk 
dier dan ook. Zo zijn mijn broer en ik 
opgevoed. Later hebben mijn vader, 
mijn broer en ik de stichting ‘Kind 
en Dier’ opgericht. Het geld dat hij 
verdiende met zijn kunst kwam in 
die stichting terecht en van de rente 
werd jaarlijks geld uitgedeeld aan 
zestig organisaties. Toen hij - nog 
maar kort geleden - overleed, hebben 
we dat veranderd. Mijn broer heeft 
geld gestopt in een project in Afrika 
om scholen te bouwen en bij mij is 
het logischerwijs naar de Sea First 
Foundation gegaan. Hij was zo’n 
bijzonder mens en zit nog volop in 
mijn hoofd. Ik leef in vele opzichten 
zoals hij, met natuurbescherming, de 
fotografie, de liefde voor de natuur, 
de tuin.’ 

Tante Lydia en de Romeinse flesjes
Daar in Zandvoort begon Dos al op 
z’n tiende te fotograferen, ‘meest 
plantjes en beestjes’. Deze hobby re-
sulteerde in het uitbrengen van een 
aantal indrukwekkende fotoboeken, 
vaak naar aanleiding van de reizen 
die hij met Bertie maakte. Toen hij 
veertien werd, kwam er een nieuw 
hoofdstuk in zijn leven. Zijn tante 
Lydia Winkel overleed, en hij wilde 
dolgraag de bijzondere flesjes die ze 
bezat hebben. Vanaf dat hij klein was, 
keek hij er al naar. Dos: ‘Ze had geen 
verdere familie, maar mijn moeder 
vond dat haar goede vriend Henri 
Knap de eerste keus moest hebben. 
Die koos verdorie de twee mooiste 
flesjes! De andere twee heb ik nog al-

tijd, het begin van een andere hobby, 
de archeologie. Met die flesjes stapte 
ik op mijn fiets naar het Rijksmu-
seum van Oudheden en daar bleek 
dat ze uit de Romeinse tijd kwamen. 
Intussen hebben Bertie en ik een 
aanzienlijke collectie opgebouwd die
we overal vandaan verzamelen. Ik 
vind die fragiliteit en transparantie 
van glas zo bijzonder. Daarover maak 
ik momenteel een boek.’

Orthopedische fysiotherapie
Op de middelbare school vond zijn 
gymleraar dat Dos lid moest worden 
van een atletiekvereniging en na een 
tijdje kwam hij in de Nederlandse 
jeugdploeg terecht. Hij werd, zoals 
hij zelf zegt, een echte sportgek. 
Later ging hij fysiotherapie studeren 
en de combinatie met sport pakte 
heel goed uit. Dos: ‘Op het laatst rook 
ik bijna welke blessure iemand had. 
Na mijn afstuderen ben ik me via de 
manuele therapie gaan specialiseren 
in orthopedische diagnostiek en be-
handeling. Er kwam een Nederlandse 

Vereniging voor Orthopedische 
Geneeskunde en later een internatio-
nale, waarvan ik meer dan dertig jaar 
president ben geweest. Het instituut 
bestaat nog steeds, maar op een 
gegeven ogenblik was ik zó met de 
zee bezig… Toen heb ik het verkocht 
en ben ook gestopt met mijn praktijk. 
Af en toe zie ik nog wel patiënten, 
meestal door mij opgeleide artsen en 
fysiotherapeuten die zelf een inge-
wikkelde orthopedische aandoening 
hebben.’

De verzamelingen & de reizen
En dan krijg ik een rondleiding langs 
de glas- en andere verzamelingen. De 
meest speciale voorwerpen trekken 
aan me voorbij en ik kijk mijn ogen 
uit. Nigeriaanse oeroude beelden, 
vroeg Romeins: heel fragiel en mooi 
gekleurd, een geïriseerd goud met 
zilveren schaaltje, ongelooflijk dun 
glas. Egyptische dodenbeeldjes met 
een deel van het zesde dodenboek
erbij van de 26e dynastie (600 voor  
Christus), maar ook beeldjes van 
4000 jaar oud. Een Romeinse urn van 
rond de jaartelling. Een precolum-
biaans sieraad. Allemaal vondsten 
op veilingen of bij gespecialiseerde 
antiquairs over de hele wereld. Dos: 
‘Bertie en ik reizen al 47 jaar samen 
en maakten meer dan 120 expedities 
en grote reizen. Ik heb van iede-
re reis een dagboek bijgehouden, 
daarvan ga ik vast nog eens een boek 
uitbrengen.’ 
Hoe passen al deze intensieve activi-
teiten in hemelsnaam in één mensen-
leven? Dos: ‘De tijd moest verdeeld 
worden tussen praktijk, opleidings-
instituut, gezin en reizen. Zoals ik nu 
vaak zestien uur per dag werk, deed 
ik dat toen ook. Een belangrijk deel 
van avond en nacht werd in beslag 
genomen door werk. Mijn secretares-
ses wisten dat ze elke dag twee uur 
moesten vrijplannen zodat ik kon 
sporten. Dat heb ik altijd gedaan. En 
om de twee maanden gingen we op 
vakantie, soms wel een maand. >>
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Dan kun je veel. Ik had een fantas-
tisch team, dus in mijn praktijk was 
de overdracht vloeiend. Je merkt dat 
ik graag overal diep in wil gaan, hè?’

CO2 
‘Net als nu met dat hele verhaal rond 
de oceaan, de vervuiling en de verzu-
ring. Ik geef veel lezingen en mensen 
vragen me wat ik als het allergroot-
ste probleem op aarde zie. Dat is de 
verzuring van de oceaan, daar zijn de 
wetenschappers het wel over eens. 
Ik ben 67 en toen ik geboren werd, 
waren er 2,2 miljard mensen. En nu 
zijn het er 7,2 miljard. In een vloek 
en een zucht, in verhouding tot de 
geschiedenis van de aarde. 
Toen het ooit allemaal begon, was 
op de wereld geen leven mogelijk 
want er was alleen maar CO2. Dat zit 
nu ook in de lucht, want we ademen 
zuurstof in en CO2 gaat er uit, maar 
op alleen CO2 kunnen we niet leven.
Vervolgens kwamen er heel kleine 
organismen door celdelingen. Die 
vonden dat CO2 wel lekker. Dat 
waren de algen, het eerste leven. Zij 
aten de CO2 op, maar lieten ook iets 
achter: zuurstof. De koolstof (C) hiel-
den ze en de zuurstof (O2) ging eruit. 
Bij mensen en dieren is dat precies 
omgekeerd. Door allerlei celmutaties 

is er gaandeweg meer plantaardig 
en ander leven gekomen. Ooit was er 
zoveel groen op aarde dat mens en 
dier konden floreren, want groene 

planten zorgen voor de zuurstofvoor-
ziening. Maar nu heeft de mensheid 
zich in korte tijd zodanig uitgebreid, 
dat de verwachting is dat er in 2050 
9 miljard mensen zullen zijn. En 
die produceren allemaal CO2. We 
zitten momenteel gemiddeld net 
even boven de vierhonderd parts per 

million CO2 in de lucht - zo wordt dat 
uitgemeten. Dat is voor ons al niet 
meer gezond, maar voor de oceaan is 
het nog veel kritischer.’ 

Koraalriffen
‘Aanvankelijk was er een evenwicht. 
De oceaan neemt ruim de helft van 
het aanwezige CO2 op, het land iets 
minder en daarbij zijn het de groene 
structuren die het opnemen. Daarom 
is een boomrijke omgeving fantas-
tisch. Doordat we de regenwouden, de 
grootste absorbers van CO2, slopen, is 
het evenwicht weg. Ander groen dat 
ervoor in de plaats komt, zoals maïs, 
neemt véél minder CO2 op en geeft 
dus minder zuurstof af. Door de over-
maat aan CO2 verzuurt de oceaan, 
want de planten op het land kunnen 
de opname niet meer aan.
Het plankton is de basis van de 
voedselketen, de absolute basis. 
Alles wat klein is eet plankton, en de 
visjes die plankton eten, dienen tot 
voedsel voor grotere vissen. De mens 
is het allergrootste roofdier, want 
er staat een mateloze hoeveelheid 
tonijn, haai, barracuda, kortom alle 
roofvissen, op zijn menu. Alle rotzooi 
die in de zee terechtkomt, tast op 
een heftige manier het plantaardig 
plankton, het fytoplankton aan. Denk 

Benefietvoorstelling 
voor de 
Sea First Foundation

De Beagle (het schip waarmee Charles 
Darwin zijn expedities maakte) vaart deze 
avond opnieuw uit! Aan boord onze ver-
trouwde bioloog Dirk Draulans, vergezeld 
door Dos Winkel, natuur- en onderwater-
fotograaf, oceaanbeschermer en medeo-
prichter van Sea First vzw. Samen treden 
ze in het spoor van Darwin, maar ook ver 
erbuiten, de wereld rond in adembene-
mende verhalen en projecties. Zo vaart 
de Beagle van de Antillen, langs Antartica 
en Vuurland naar de Galapagos Archipel 
om van daaruit over te steken naar de 
mooiste koraalriffen op Aarde in Raja Am-
pat. Aan de hand van prachtig beeldmate-
riaal laten Dirk en Dos je genieten van wat 
deze plaatsen aan biodiversiteit te bieden 
hebben. Na de voorstelling krijgt iedereen 
de kans om mee te bieden in een bene-
fietveiling van drie originele onderwater-
foto's (50x50 cm in plexi) van Dos Winkel. 
De opbrengsten van deze benefietavond 
gaan integraal naar Sea First Foundation.

Locatie: KBC-auditorium, Havenlaan 2, 
1080 Brussel
Datum: Donderdag 30 oktober 2014 van 
19.30 – 21.30 uur
Toegang: € 10 per persoon
Inschrijven: via www.argusmilieu.be, 
onder het kopje ‘Agenda’
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aan dioxines, pcb’s, zware metalen en brand-
vertragers, het plastic, waarin inmiddels meer 
dan 80.000 gifstoffen gedetecteerd zijn. Die dus 
ook allemaal in vis zitten. Bioloog Boris Worm 
toonde in een groot onderzoek aan dat van het 
fytoplankton op veel plekken in de wereld al 
met veertig procent afgenomen is. En het fyto-
plankton is de grootste zuurstofproducent op 
aarde. Het maakt meer zuurstof dan alle bomen 
en planten op het land!
Want wat gebeurt er als water te zuur wordt? 
Dan lost kalk op. Als je een ei twee dagen in een 
glas cola laat staan, is de schil opgelost door de 
koolzuur die in de cola zit. Dus dat gebeurt ook 
met het dierlijk en plantaardig plankton, dat 
voor een deel uit kalk bestaat. Ook het koraal 
heeft erg te lijden: niet de koraalpoliepjes zelf, 
maar hun uit kalk bestaande huisjes lossen in 
hoog tempo op. De verwachting is, dat wanneer 
er niets veranderd, koraalriffen tegen 2050 
allemaal dood zijn. De prognose is dat het hele 
ecosysteem ‘oceaan’ in elkaar stort als we zo 
door gaan. Dan ontstaat de situatie dat we als 
het ware op 4500-5000 meter hoogte leven, 
waar veel minder inspanning mogelijk is door-
dat er minder zuurstof is.’

Hoe keren we het tij?
Natuurlijk zou Dos zich als gepensioneerde met 
zijn hobby’s kunnen bezig houden en dat doet 
hij ook.  
Maar een belangrijk deel van zijn tijd gaat in 
oceaanbescherming zitten. Daar ging hij >>

Dos: Wat kan hier bij komen staan?
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een CO2 arme wereld toe en gelukkig 
wordt daaraan op alle mogelijke plaatsen 
gewerkt. Dit is wat het klimaat beïnvloedt, 
en het gaat veel sneller dan we dachten. 
Ik weet dat er veel sceptici zijn, maar ik 
oriënteer me wat dit betreft aan de IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change, red.). Dat is mijn leidraad. Ik volg 
de getallen al jarenlang en zie dat de Ph 
daalt en daalt, overal wordt het zeewater 
zuurder, ook in de schoonste zeeën, zoals 
de Arctische en de Antarctische. Daar gaat 
het op dit moment zelfs het hardst.’

Natuur, klimaat, zee, bescherming van die-
ren hebben allemaal met elkaar te maken. 
Maar is er een samenhang met die andere 
interesses van Dos, zoals archeologie en 
mineralogie? Dos: ‘Het is heel simpel. Als 
je het over klimaatwetenschap hebt, moet 
je ook de bodem induiken. Met name 
uit de paleontologie kun je ongelooflijk 
veel leren over hoe het met de wereld is 
gegaan, kijk naar het CO2 verhaal. Vandaar 
ook mijn interesse voor fossielen en mine-
ralen en ja, als je de bodem ingaat, heb je 
kans op allerlei overblijfselen uit andere 
en zeer oude culturen. Ik ben een feitelijk 
mens, oriënteer me graag aan de weten-
schap. Maar toch: in de loop van het leven 
komen er steeds meer vraagtekens, dat zie 
ik als inherent aan het leven. Als iets dat 
jarenlang aangenomen werd voor mij op 
een inzichtelijke manier herroepen wordt, 
adopteer ik zo’n gedachtegang meteen. Dit 
is mijn weg.’

Na een heerlijke vegetarische lunch en 
massa’s groene thee rijd ik terug naar 
huis. Wat een indrukken, overstelpend. 
Maar ook denk ik: oei, ik ben gek op vis. 
De volgende dag bekijk ik het filmpje op 
de homepage van bijvangst.org. Het raakt 
me zodanig dat ik du moment besluit te 
stoppen met vis eten. <<

Interview: Simone Thomasse
Fotografie: Dos Winkel

Sea the Truth
‘Als we in het huidige tempo vis 
blijven vangen en eten zijn over 
dertig jaar de oceanen en zeeën 
leeggevist. Wetenschappers ver-
kondigen deze boodschap al jaren, 
maar dit heeft nog niet geleid tot 
maatregelen die het tij kunnen 
keren. De jacht op vis is een uit 
de hand gelopen economisch 
monstrum: met grote sleepnet-
ten wordt over de bodem van de 
zeeën geschraapt, alles wat leeft 
met een vernietigende kracht 
met zich meenemend. Dit gebeurt 
zelfs tot op een diepte van 1500 
meter. De massale bijvangst gaat 
verminkt, maar meestal dood 
terug de zee in. De oplossing 
wordt door overheden gezocht in 
duurzame visserijprojecten. Ook 
worden er beschermde gebieden 
in zee vastgesteld waar niet gevist 
mag worden en krijgen vissers 
quota opgelegd. Maar deze goed 
bedoelde pogingen zetten weinig 
zoden aan de dijk: slechts 0,8 
procent van de 

wereldzeeën is beschermd gebied 
– waarvan maar een paar procent 
werkelijk effectief -  en vangst-
quota worden stelselmatig te hoog 
vastgesteld en overtreden. Daarbij 
is de fabel van de gezonde visolie 
hardnekkig. Het is niet nodig om 
vis te consumeren voor de gezon

de omega-3 vetzuren. Vissen 
krijgen deze alleen binnen via 
de planktonalgen die zij eten, ze 
maken ze niet zelf. Dus waarom 
niet rechtstreeks de algen eten 
in plaats van grote hoeveelheden 
vissen doden voor een lepeltje 
visolie?’ (naar een tekst op www.
seathetruth.nl) Dos Winkel: ‘Ik wil 
zoveel mogelijk mensen bewust 
maken van de situatie van de oce-
anen. Daarom schreef ik eerst een 
inmiddels uitverkocht boek over 
wat er mis is met vis en visolie. 
Vervolgens maakten we ‘De hui-
lende zee’ en het kinderboek ‘Het 
alfabet van de zee’, die zijn nog 
gewoon verkrijgbaar. Ondertussen 
liep ik met een idee voor een film 
in mijn hoofd, maar niemand zag 
er brood in. Uiteindelijk besloot 
het wetenschappelijk bureau 
van de Partij voor de Dieren tot 
financiering. De première was in 
2010 en de film is in vele talen 

vertaald. ‘Sea the 
Truth’ werd zelfs 
in het Euro-
pees parlement 
vertoond. We 
krijgen supergoeie 
kritieken.’
De film duurt een 
uur, is bijzonder 
informatief en inte-
ressant. Bekijken kan 
via YouTube, of men 
kan een dvd bestellen 
via de website van de 
Sea First Foundation: 
www.seafirstfounda-

tion.nl 

echt niet mee door als hij zou denken dat 
het niet zinvol is, zegt hij. Hij houdt overal 
zijn verhaal: van lagere en middelbare 
scholen, universiteiten, tot in het euro-
parlement toe. Want het tij kán gekeerd 
worden. Wat kunnen we zelf doen?

Dos: ‘In de eerste plaats: besef dat er nog 
maar een heel klein percentage over is van 
de vis die we honderd jaar geleden hadden 
en dat we ten opzichte van die tijd met vijf 
miljard meer mensen zijn. Al die mensen 
willen eten. Als vegetariër heb ik natuur-
lijk makkelijk praten, dat   besef ik, maar 
eet zo min mogelijk vis, het liefst geen. Dat 
is niet alleen goed voor de oceaan, maar 
ook voor de gezondheid van de mensen 
zelf. Het tweede punt is: hoe minder vlees 
je eet, hoe kleiner je ecologische voetaf-
druk (= een getal dat weergeeft hoeveel 
biologisch productieve grond- en water-
oppervlakte je in een jaar gebruikt om je 
consumptieniveau te kunnen handhaven 
en je afvalproductie te kunnen verwerken. 
Bron Wikipedia). Inmiddels is meer dan 
bekend dat vlees de grootste voetafdruk 
geeft van alle componenten die broeikas-
gassen veroorzaken. Dat hangt samen met 
het ontbossen ten behoeve van het kwe-
ken van gewassen voor de veeteelt. Dat 
is volstrekt inefficiënt. Hiermee worden 
grote CO2 absorbers weggehaald waar-
door er minder zuurstof is. Opgeteld bij 
alle andere facetten van de vleesindustrie, 
blijkt die verantwoordelijk te zijn voor 
bijna twintig procent van alle broeikas-
gassen. Als je twee dagen per week geen 
vlees en vis eet, komt dat overeen met een 
SUV in de garage laten staan. Een ande-
re vergelijking: alle vliegverkeer op de 
wereld bij elkaar, levert maar 3% bijdrage 
aan alle broeikasgassen! Dus eet zo veggie 
mogelijk. 
Natuurlijk kun je op een heleboel andere 
manieren CO2 sparen. We moeten naar 

Dus eet zo 
veggie mogelijk 

Links: Wat kan hier bij komen staan?
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