
M E N S E N  K I J K E N

‘Met deze  
app wordt een  

duurzame 
 levensstijl simpel 

en leuk’

We proberen allemaal 
meer groen te doen, 
maar deze vrouwen 
pakken het groots aan.
Tekst & foto’s Yasmijn Tan

           HÉ
GROENTJE!

< Suze Gehem (34)  
is oprichter De 
Groene Grachten, 
Rooftop Revolution 
& Green Light 
 District
‘Acht jaar geleden startte ik 

samen met Wubbo Ockels mijn 

eerste duurzame onderneming: 

De Groene Grachten. Inmiddels 

werken we aan projecten door 

het hele land, van Paleis Soestdijk 

tot arbeiderswoningen in 

Hilversum. Met de stichting Rooftop 

Revolution leggen we bijvoorbeeld 

natuurgebieden aan bovenop 

daken. Mijn nieuwste initiatief is 

Green Light District, waarmee  

we de oude binnenstad van 

Amsterdam omtoveren tot een 

groen, toekomstbestendig hart 

van de stad.’ 

> Carlotta 
 Ligtenstein (38) is 
medeoprichter 
 Climars
‘Samen met drie vrienden heb  

ik onlangs de Climars app 

gelanceerd. Climars promoot  

een sustainable lifestyle, het 

geeft gebruikers inzicht in hun 

ecologische voetafdruk en biedt 

21-daagse challenges aan  

om die footprint vervolgens te 

verbeteren. Eenentwintig dagen 

is namelijk precies genoeg om 

nieuwe gewoontes te creëren, 

blijkt uit onderzoek. Met de app 

wordt een duurzame levensstijl 

simpel en leuk.’
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< Ilse Kwaaitaal (30) 
is medeoprichter 
van TWENTY care
‘Toen ik erachter kwam dat 

shampoo voor zo’n tachtig 

procent uit water bestaat,  

ben ik samen met mijn 

 compagnon Mirjam een 

 duurzaam personal-caremerk 

begonnen. Wij ontwikkelen 

shampoocapsules die je thuis in 

een herbruikbare fles stopt en 

oplost in water uit de kraan. Zo 

heb je vloeibare shampoo zoals 

je gewend bent, maar zonder 

onnodig transport en plastic.  

Dat vind ik het mooiste wat er is: 

de wereld beter maken met 

duurzaam ondernemen.’

> Ama Koranteng-
Kumi (40) is oprichter 
van Bloei & Groei
‘In onze stadstuinen in 

Amsterdam-Zuidoost werken 

vrouwen aan een persoonlijk 

opbloeiproject. Iedere vrouw 

krijgt een perceel van ongeveer 

tien vierkante meter tot haar 

beschikking. Samen met een 

tuincoach werken ze aan een 

teeltplan, leren ze de kneepjes 

van zelfvoorzienend tuinieren  

en met groene workshops  

vindt er kennisoverdracht plaats 

over thema’s als ecologie en 

micro-duurzaamheid.’

‘Zo mooi, de 
wereld beter 

maken’

‘Ieder z’n 
tuintje in de 
stadstuinen’
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< Suzanne  
Smulders (35), 
 Diana  Jansen (38) 
en Elisa Jansen  
(35) zijn oprichter 
van LENA Fashion 
Library
‘Veel fast fashion is van slechte 

kwaliteit en gemaakt om snel 

weer te vervangen. Maar wat  

als je de mooiste merken nou 

gewoon zou kunnen lenen? Met 

die circulaire (deel)economie-

gedachte startten wij onze 

duurzame kledingbibliotheek.  

De bibliotheek biedt via een pay 

per use-model de mogelijkheid 

om kleding te lenen. En als je iets 

écht graag draagt, kun je het 

altijd nog kopen.’ 

> Wendy van 
 Leeuwen (41) is 
projectmanager 
cultuur
‘Ik denk dat wij de enigen zijn  

die groter gingen wonen in  

een tiny house. Hoewel we  

niet als idealisten met de bouw 

startten, zijn we dat nu wel  

steeds meer geworden. Wij leven 

zelfvoorzienend, zonder vaste 

aansluiting op water, elektra en 

riool. Leven met – of zonder – zon 

en regen ging in het begin heus 

weleens mis. Maar als je dan  

bij een kaarsje zit te eten, in je 

zelfgebouwde huis, voelt dat 

gewoon super cool!’

‘In onze 
 bibliotheek kun je 

kleding lenen’

‘Wij leven 
zelfvoorzienend’
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