


voorkomen ze door zelf zeep en 
tandpasta te maken. Shampoo ge
bruiken ze niet: 'We wassen ons 
haar eens in de maand met regen
water. Verbaast u dat? Het ziet er 
toch niet vies uit? De jongste twee 
kinderen hebben nog nooit sham
poo gebruikt. Ze hebben heel ge
zond haar hoor. We douchen ook 
niet, maar wassen ons aan de lava
bo.' 

Hoe is het zover gekomen? Wat 
drijft hen, tot dit uiterste? 'Voor 
ons voelt dit niet extreem aan', 
lacht Evelien. 'Eenmaal je de 
switch in je hoofd en in je aan
koopgedrag hebt gemaakt, is deze 
levensstijl heel gewoon.' 

Ze was van jongs af aan erg be
kommerd om het milieu: 'Mijn 
eerste spreekbeurt op school ging 
al daarover. Later heb ik bos- en 
natuurbeheer gestudeerd in Wa
geningen, waar zowat alle idealis
ten van Nederland samenkomen. 
Ik heb onderzoek gedaan in het 
Amazpnegebied. Ik dacht dat ik 
daar het paradijs zou aantreffen.' 

Huwelijksaanzoek 

'Maar het viel tegen. Ook al 
woonden die indianen op een plek 
waarvoor je twee uur boven het 
Amazonewoud moest vliegen, 
toch wisten ze heel goed wat er el
ders in de wereld speelde. Ik kreeg 
er huwelijksaanzoeken, omdat 
men in mij een ticket naar h-et 
Westen zag. Het was helemaal 
niet wat ik dacht te zullen vinden.' 

'Het gaat me niet alleen om het 
milieu. Het eigenlijke doel is om 
zo onafhankelijk mogelijk te le
ven. We willen vrij zijn. Vrij van 
verplichtingen, van materiële 
luxe, van koop- en consumptie
drang. We zijn niet tegen geld, 
maar het is voor ons geen doel. We 
kopen sowieso bijna niets nieuw. 

TIPS VAN GREEN EVELIEN 

• Verlichting zonder lampenkappen: ten
huize van Green Evelien zie je alleen kale
peertjes. Nu zitten ér lampen van 5 kWh in.
Vroeger. mét lampenkappen. was 10 kWh no
dig om evenveel licht te maken.
• Groenten hoeven niet in de koelkast. Je
moet hun natuurlijke habitat nabootsen. zegt
Green Evelien. Tomaten. paprika's en cour
gettes groeien bovengronds en kunnen ook zo
bewaard worden. Wortels en pastinaken stopt
Evelien in een bak met bevochtigd zand.
• Eén keer inkopen doen in de week bespaart
je impulsaankopen die je toch niet nodig 
hebt. Wel altijd eerst klaarmaken wat het 
snelst bederft. _Knollen staan dus aan het eind 
van de week op het menu. 
• Koop droge voeding in grote verpakkingen
van 25 kilo en vul daarmee telkens een bokaal
bij. want het is niet handig werken met die
grote zakken. Biowinkels hebben die grote
verpakkingen niet altijd in voorraad. Vraag er
naar.
• Bak taart of cake niet in de oven, maar in
een wonderpan, die je op het gasvuur kan
zetten. Zin in koffie? Een traditionele fluitke
tel. waarmee je water kan opgieten in een fil
ter. verbruikt minder dan een apparaat.
• Loop niet direct naar de winkel om iets
nieuws te kopen als een product stuk-is.
Denk twee keer na. Vraag je af of je het echt
nodig hebt. Vaak is dat niet het geval.
• Cadeautjestijd: wat geef je aan mensen die
zo ecobewust leven en niet naar nieuwe spul
len verlangen? 'Ik heb weleens een mand fruit
van mijn ouders gekregen'. zegt Green Eve
_lien. 'En verder vraag ik vooral naar belevenis
sen: eens komen oppassen hier. of samen
naar het theater of op uitstap gaan. Leuk!'

. Meer tips vind je op Eveliens website: 

www.greenevelien.com 

Tenzij af en toe een stel onder
broeken. Kleren kun je makke
lijk tweedehands vinden, of ik 
krijg er van vriendinnen of fa
milie. Als ze versleten zijn, 
brengen we ze naar een kleding
container. We sorteren ontzet
tend veel. We geven echt niet 
veel uit.' 

Dit is luxe 

'Het gevolg daarvan is dat 
Marcel en ik niet allebei een vol
tijdse job hebben. Vroeger 
werkten we allebei deeltijds, ik 
in het onderwijs, Marcel in fi
nanciën. Nu werk ik van thuis, 
eri Marcel is huisman. Daardoor 
is er altijd iemand bij de kinde
ren: dat is pas luxe! We zijn er 
voor hen riu ze ons het meest 
nodig hebben.' 

'En toch komen we niets te
kort. We hebben een warme ka
chel, veel thee, lekker eten, zelfs 
tweemaal per dag een warme 
maaltijd, en tijd voor elkaar. We 
zijn niet afgesneden van de we
reld. We hebben een uitgebreid 
sociaal leven. Ik heb een blog 
waar-mee ik anderen probeer te 
inspireren, maar hier in het 
dorp praat ik over heel gewone 
dingen. Ik ben niet altijd 'Green 
Evelien'. De gewone Evelien 

, praat ook mee over het weer, de 
school en de hobby's van de kin
deren. Wij bewijzen dat je een 
heel gewoon leven kunt leiden 
en tegelijk heel ecologisch en . 
onafhankelijk kunt zijn.' 

'En later? Dat zien we dan 
wel weer. Ik geloof sowieso niet 
dat er nog een pensioen voor 
ons zal zijn. Momenteel hebben 
we het hier goed, maar het is 
geen must om hier te blijven. 
Ons leven ligt niet vast voor de 
komende 20 jaar. We zijn ner-

'We komen niets 
tekort. We hebben 
een warme kachel, 
veel thee, lekker 
eten, zelfs tweemaal 
per dag een warme 
maaltijd, en-tijd 
voor elkaar' 

gens aan gebonden: niet aan een 
job of carrière, niet aan twee au
to's, niet aan een afbetaling en een 
jaarlijkse vliegvakantie. In die rat
race draaien wij niet mee. We le
ven niet voor later, als we oud zijn. 
We leven nu.' 

Een tweedehand.se auto heb
ben ze wel. 'Toen we nog in Vlaan
deren woonden niet, maar hier 
kan het echt niet anders', zegt Eve
lien. 'Straks gaat Marcel met de 
kinderen naar het zwembad. Hij 
passeert ook even langs de biblio
theek, om boeken terug te bren� 
gen. We gebruiken de auto altijd 
slim, minstens voor twee taken te
gelijk.' 

Driemaal per jaar organiseert 
Green Evelien ecoweekends bij 
haar in de buurt. 'Ik doceer niet, 
maar geef al mijn ecotips en help 
de deelnemers met waar ze in 
vastlopen: hoe begin je met een 
moestuin? Hoe overtuig je je part
ner? Wat zeg je tegen je familie als 
ze almaar vragen blijven stellen 
over je levensstijl? _Mensen die an
ders willen gaan leven, voelen zich 
vaak nogal eenzaam. Op zo'n 
weekend ontmoeten ze gelijkge
stemden. Het is vaak heel gezellig. 
En Marcel kookt altijd: lekker 
hoor!' 


