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Het klimaat krijgt rake klappen. Dat hoeft ons leven niet te 
beperken, maar dan moeten we wel nieuwe wegen ontdekken. 
Met vindingrijke nieuwe producten en diensten. Bedacht door 
mensen die geen plasticsoep zien, maar rugzakken of horloges. 
Door tijdreizigers, die oeroude graanvelden doen herleven. En 
door verstrooide professoren die van groente zonnepanelen 
weten te maken. 

GoGoodly volgt ze gefascineerd en zet de beste, slimste, 
mooiste, grappigste, lekkerste en meest duurzame initiatieven 
in de schijnwerpers. Zodat jij kunt genieten van producten en 
activiteiten met een écht goed verhaal. En nieuwe wegen kunt 
verkennen.

Dat kan goed gaan… Of fout. Maar leuk wordt het zeker.  

Let’s go, let’s GoGoodly!
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‘Avocados van Hacienda Altos de Cantarriján’, zeg dat maar eens 
een paar keer hardop achter elkaar. Best lastig, hè? Maar hoe 
moeilijk het is om uit te spreken, des te makkelijker is het om 
direct bij deze boer een doosje avocado’s te bestellen. Dat kan met 
een paar klikken via het platform CrowdFarm, een marktplaats 
met de mooiste organisch geteelde groente, fruit en olijfolie. De 
boeren krijg een betere prijs en jij weet waar het vandaan komt. 
In dit geval uit het zonnige Granada in Spanje en dat is een stuk 
dichterbij dan Mexico, de koploper in de avocado-export (373 
miljoen kg in 2020). Scheelt veel CO2-uitstoot en daar smaken de 
avocado’s nóg lekkerder door! Naast het bestellen van een doosje, 
is er de mogelijkheid om een boompje te adopteren. Je krijgt dan 
de totale jaarlijkse opbrengst toegestuurd.  
Dus rápido naar ‘Hacienda Altos de Cantarriján’ via 
crowdfarming.com.

Avoca
doos

Categorie Lekker
Website crowdfarming.com
Bijzonderheden Je kunt ook een heel veld adopteren
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Categorie Hebben
Website gerrardstreet.nl
Bijzonderheden Free repairs forever!

Dit moeten zoveel mogelijk mensen horen: elk jaar gooien we 50 
miljoen ton aan elektronica weg. En die verdwijnt vervolgens per 
boot naar ontwikkelingslanden… Om daar te worden verbrand. 
Doet pijn aan je oren, toch? Vonden de mannen van Gerrard 
Street ook. Die wilden laten horen dat het ook anders kan, en 
ontwikkelden een volledig modulaire koptelefoon. Zonder lijm 
te gebruiken, maar wel met alle nieuwe snufjes zoals noise 
cancelling. Alle onderdelen kunnen worden vervangen en 
hergebruikt. Klinkt goed, toch? Zeker omdat de koptelefoons ook 
nog eens over een sublieme geluidskwaliteit beschikken. En: 
Free repairs forever! 

Gerrard
Street



GoGoodly Inspiratie voor duurzame doeners 13

Categorie Doen
Website natuurhuisje.nl
Bijzonderheden Reserveer op tijd een huisje

Een weekendje in een écht bijzonder tiny house? Kan! Wat 
dacht je bijvoorbeeld van een duurzame ecocottage in het 
bos? Of ga je liever overnachten in een pioniershuisje, blokhut, 
vergroende betonnen kubus of insectenlodge? Maar een cabana 
of eilandhuisje kan ook, hoor. Kun je zo het water in, net als 
bij het aluminium eco floating house. Mag het het nog iets 
gekker? Okay, okay… Een wijnvat! Nee? Uhhm… Zeecontainer? 
Watertorensuite dan… Of wacht: een sky cabin! Dat is het, hè?

Al deze tiny houses maken niet alleen optimaal gebruik van de 
ruimte, maar ook van je fantasie. Je vindt ze onder andere op de 
sites origineelovernachten.nl, natuurhuisje.nl en  
bijzonderplekje.nl Wij gaan voor het Wikkelhuisje in Friesland, 
dat is gemaakt van duurzaam karton. Boek lezen, voeten in het 
water, fietstocht langs het IJsselmeer, wijntje… Like!

Tiny
House



GoGoodly Inspiratie voor duurzame doeners 15

Categorie Wauw  Website coco-mat.bike
Bijzonderheden Het idee voor de houten fietsen is ontstaan tijdens een 
fietstocht van Amsterdam naar Athene

Coco-Mat Bike is meer dan een fiets. Het is een verhaal over 
duurzaamheid, innovatie en plezier. Het verhaal ook van de Griek 
Paul Efmorfides, die inspiratie haalt uit de natuur zelf en mensen 
vooral blij wil maken. Zijn geheim: ‘The more you give, the more 
comes back, unconditionally, without any expectation’. Dit heeft 
ertoe geleid dat hij van Coco-Mat een wereldwijd succesvol merk 
heeft weten te maken, met onder meer matrassen en meubels 
van uitsluitend natuurlijke materialen. Er zijn honderden 
winkels en hotels wereldwijd, waar je welkom bent om de 
matrassen uit te proberen. En voor de deur vind je er de unieke 
houten fietsen, klaar voor nieuwe avonturen. Want de Coco-Mat 
fiets verbindt je met jezelf, andere mensen, plaatsen, bedrijven en 
ideeën. Koop je een Coco-Mat Bike , dan wordt er direct namens 
jou een nieuwe boom geplant. Goed voor 50 nieuwe houten 
fietsen. Nature on the move…

Nature on 
the move
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Categorie Hebben
Website miniot.com
Bijzonderheden Wheel kan ook aan de wand worden gemonteerd

Horizontaal, verticaal… Je vinylplaten hebben nog nooit 
zo’n mooi podium gehad. Dit product is echt, uhhh… Wauw! 
De makers van Wheel geloven dat de platenspeler net zo 
tijdloos moet zijn als muziek. Daarom gebruiken ze - voor hun 
simpele, maar o zo fraaie design - alleen maar de beste, meest 
duurzame componenten. Wheel is dan ook een gepassioneerd 
familiebedrijf, dat kiest voor hout in plaats van plastic en voor 
leveranciers uit de buurt. Soms moet je het wiel toch opnieuw 
uitvinden. Draaien maar!

Door-
draaien
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Categorie Lekker
Website chocolatemakers.nl
Bijzonderheden Ze hebben ook een chocopakket, leuk als cadeau

Dit bedrijf gun je alle wind in de zeilen: Chocolatemakers. 
De fairtrade cacao die ze gebruiken wordt met het houten 
vrachtschip Tres Hombres uit de Dominicaanse Republiek 
gehaald. Want oprichters Rodney en Enver maken hun 
chocolade niet alleen zo lekker mogelijk, maar ook zo duurzaam 
mogelijk. Als je wilt, kun je ze helpen met het op de kade sjouwen 
van de zakken cacao of een kijkje nemen in de Amsterdamse 
chocoladefabriek van deze helden. Maar begin met een bezoek 
aan hun site en kom alles te weten over deze avontuurlijke 
chocolademakers. Of haal gewoon een lekkere reep of zakje 
chocoladezeiltjes in huis. O ja, je kunt ook alvast checken waar 
op zee de Tres Hombres zich op dit moment bevindt. 

Chocolate-
makers 
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Nieuwsgierig geworden?  
Kijk op pagina 137
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Categorie Hebben
Website livelarq.com
Bijzonderheden Haalt 99% van de bacteriën uit het water

Terwijl je in 1 minuut dit stukje leest, worden er weer zo’n 1 
miljoen single-use flesjes verkocht. En daarvan belandt een groot 
deel als afval in onze oceanen. Maar gelukkig: herbruikbare 
waterflesjes worden steeds meer de norm. Enige nadeel is wel, 
dat deze flesjes na een aantal keer wat funky gaan ruiken en ook 
de smaak van het water minder lekker wordt. Of zelfs bacteriën 
bevat. Hoe fijn zou het zijn als je dat op magische wijze met 
een druk op de knop oplost? Met de Larq bottle kan dat. Deze 
high-tech fles is door uv-lichttechnologie namelijk zelfreinigend 
en zo’n 10.000 keer hygiënischer dan een gewone herbruikbare 
fles. Water erin, druk op de knop en na een minuut – jawel! – 
heerlijk, helder, hygiënisch water. Proost!

Altijd
zuiver
water
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Categorie Hebben
Website blossombs.com
Bijzonderheden Leuk idee voor Moederdag

Leg eens een bommetje onder het traditionele bosje bloemen.  
Ga voor Blossombs. Dat zijn kleurrijke 'bloem-bommetjes’, 
gemaakt van een biologische zadenmix van wilde bloemen.  
Gooi ze in je tuin, in een pot op het balkon of op een braakliggend 
stukje grond en kleur de wereld met de mooiste wilde bloemen! 
Daar worden ook bijen en vlinders blij van. Dus koop zo’n 
Blossombs Giftbox en… Kabloem!

Kabloem!
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Categorie Held
Website www.youthtopia.education
Bijzonderheden Haar baan als ‘fulltime changemaker’

Denk groot, denk als Melati. Melati wie? Melati Wijsen. Dochter 
van een Nederlandse moeder en Indonesische vader. Op haar 
twaalfde startte ze het project ‘Bye Bye Plastic Bags’, waarmee 
ze er na zes jaar in slaagde om plastic tasjes van Bali te bannen, 
met hulp van verschillende organisaties op het eiland. Het 
Amerikaanse Time Magazine nam haar vervolgens op in de lijst 
met 25 invloedrijkste tieners en ze mocht spreken op het World 
Economic Forum in Davos. Je zou er een film van kunnen maken, 
en dat is ook gebeurd: in 2021 kwam de documentaire BIGGER 
THAN US uit, met Melati in de hoofdrol. Het is een film die een 
magnifieke wereld van moed en plezier laat zien, van inzet 
voor iets wat groter is dan wijzelf. De inmiddels 21-jarige Melati 
zet zich nu in voor YOUTHOPIA, een bedrijf waarin ze andere 
jongeren helpt om ook changemaker te worden.
Wat een held, deze jongedame.

Geen plastic
tasjes meer
op Bali

Bye Bye-
Plastic- 
bags-
Bye Bye-
Plastic- 
bags-
Bye Bye-
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Op naar de Oosterschelde. Het betreden van de getijdezone langs 
de voet van de dijk voelt een beetje als het betreden van een 
toneel. Hoofdrolspeler: de oester. Publiek: duizenden vogels, op 
zoek naar eten. Maar ook jij kunt er een heerlijk maaltje halen, 
want oesters, mosselen en alikruiken (kleine zeeslakken) liggen 
er voor het oprapen. Wel even de getijden checken, want het 
doek gaat twee uur voor laag water op en sluit zich weer 2 uur 
na laag water. Neem een oestermesje mee en je kunt ter plekke 
genieten van deze Zeeuwse zilte zaligheid. Ook mag je tot 10 kilo 
meenemen naar huis, maar check vooral de nieuwe regels: de 
Oosterschelde is een beschermd natuurgebied en niet overal vrij 
toegankelijk. Ga vervolgens heerlijk op oesterexpeditie in het 
Nationaal Park Oosterschelde, want zoals Shakespeare het al 
zo mooi formuleerde: 'The world is your oyster'. Ontdek, beleef, 
geniet.

Categorie Doen  Website np-oosterschelde.nl
Bijzonderheden Het kweken van oesters is weinig milieubelastend en 
kan zelfs bijdragen aan de waterkwaliteit

Oester
expeditie


