COMMENTAAR

Kabouters
BERT BULTINCK is hoofdredacteur van Knack.

‘ W E H E B B E N in enkele dagen klaargespeeld wat jarenlang onmogelijk was’,
zei Julien Bayou afgelopen zondagnacht.
Daar was geen woord van gelogen. Bayou
is nationaal secretaris van ‘Europe Ecologie Les Verts’, de Franse groenen. Hij
klopte zich op de borst omdat zijn partij
net een akkoord had afgesloten met het
extreemlinkse La France Insoumise van
Jean-Luc Mélenchon in de aanloop naar
de Franse parlementsverkiezingen in
juni. In die nieuwe constructie zijn de
groenen de kabouters. De groene presidentskandidaat Yannick Jadot behaalde
begin april niet eens 5 procent.
Mélenchon eindigde op 21,95 procent, en
kwam amper 400.000 stemmen te kort
om de tweede ronde te halen.

anders dan de Franse
pers, het nieuwe akkoord niet te snel
‘historisch’ noemen. In tijden van oorlog
moeten we met dat woord zuinig
omspringen. Maar de nieuwe constructie is een links laboratorium dat in juni
niet alleen door president Emmanuel
Macron, maar ook door de rest van
Europa nauwlettend zal worden
gevolgd. Een aantal van Mélenchons
standpunten overlappen netjes met die
van de groenen. Hij is een vurige voorstander van klassieke linkse strijdpunten zoals de herverdeling van de
welvaart en een solide sociale zekerheid.
Maar Mélenchon verzet zich niet minder
heftig tegen de NAVO (hij wil eruit stappen) en de Europese Unie (‘neoliberaal’).
En dat is niet alles. Populisme vindt
Mélenchon geen probleem, journalisten
zijn geliefkoosde schietschijven en met
sommige van zijn uitspraken scheert hij
langs het antisemitisme. In het verleden
stak hij zijn sympathie voor de Venezolaanse dictator Hugo Chavez niet onder
stoelen of banken. Ten tijde van de
annexatie van de Krim sprak hij onomwonden zijn begrip voor Poetin uit.

samenwerking er nu toch komt, bewijst
hoe zenuwachtig de Franse groenen zijn.
Terwijl de Grünen in de Duitse regering
de grootste economie van de EU mee
aansturen, waren de jongste presidentsverkiezingen voor Les Verts ontgoochelend, zeker na de hoopgevende Europese
verkiezingen (2019) en, vooral, de lokale
verkiezingen van 2020, toen ze steden
als Lyon, Bordeaux en Straatsburg in
handen kregen. Het verbond tussen
extreemlinks en groen illustreert nog
maar eens hoezeer de Franse kiezers de
laatste tijd naar de extremen neigen,
zozeer dat de Franse groenen denken te
moeten volgen. Ook als dat inhoudt dat
je bepaalde regels van de EU zomaar
naast je neer mag leggen – ‘ongehoorzaamheid’ was het ordewoord dit

écologique et sociale’, zoals de nieuwe
formatie heet?
D E Z E W E E K sluit Roularta, het
moederbedrijf van Knack, zich publiek
en expliciet aan bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties,
met onder meer energievoorziening met
zonnepanelen, een verduurzaming van
het wagenpark en een groenere omgeving. Daarmee gaan we mee in de veel
grotere ontwikkeling in het Vlaamse
bedrijfsleven die al jaren aan de gang is,
en die al lang niet meer ideologisch is,
laat staan partijpolitiek. Ook de Knackactie ‘Maai Mei Niet’ slaagt er zonder al te
veel moeite in de identitaire oorlogjes te
overstijgen: zowel Zuhal Demir (N-VA)
als Tinne Van der Straeten (Groen) steunt

LATEN WE,

Zal het Franse linkse experiment
de planeet en de portemonnee kunnen
verzoenen?
weekend – zoals de twee partijen
overeenkwamen.
S I N D S H E T straatprotest van de gele
hesjes tegen de stijgende brandstofprijzen zien veel politologen de fusie
van sociale en ecologische standpunten
als de kwadratuur van de cirkel. In
Frankrijk zet de nieuwe linkse formatie
nu resoluut de koopkracht voorop, en
de ecologie in de slipstream. Electoraal is
dat misschien nog niet de domste strategie, ook niet voor de groenen zelf. Maar
inhoudelijk kan het een veel moeilijker
verhaal worden. Zal het Franse linkse
experiment de planeet en de portemonnee kunnen verzoenen? En kan
Mélenchon dan premier worden, als
hoofd van de ‘Nouvelle Union populaire

het project expliciet. De groenen zijn
uiteraard nog altijd ‘eigenaar’ van ecologie als politiek thema. Maar ze zijn al heel
lang de enigen niet meer.
O F D E Franse groenen er in die context
goed aan doen om met een extreemlinkse voorman in zee te gaan, is nog de
vraag. Als zowat elke partij groene
strijdpunten overneemt, dan kan het
raadzaam zijn om bij een grotere partij
aansluiting te zoeken. Maar gespeend
van opportunisme is het in elk geval
niet. Minstens een deel van de groene
achterban gruwt van het autoritaire
populisme van Mélenchon, en terecht.
Midden juni weten we meer.

N I E T W A T je vandaag een evidente
coalitiepartner zou noemen, dus. Dat de
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Op alle moeders
Adoptiemoeder of pleegmama:
vier ándere moeders vertellen.

❘22❘ INTERVIEW

Wie slaapt, die wint
Steven Laureys schreef een
boek over het belang van slaap.
Snel lezen en naar bed.

BUSJE KOMT ZO

Terug naar huis
Het is een omgekeerde
cultuurschok: expats over hun
terugkeer naar huis.

Zonder twijfel onze beste aankoop ooit.
We zijn ook lang niet de enigen die er
een kochten. Door het thuiswerken zijn
meer mensen gaan twijfelen aan het nut
van hun auto. Ook de piekende brandstofprijzen wakkeren de verkoop aan.
E-bikespecialist Stella Bikes uit Nederland – het bakfietsland bij uitstek –
merkte eind februari op jaarbasis een
stijging in de verkoop van 35 procent.
Voor ons land zijn er geen recente cijfers,
maar de tendens is ook hier merkbaar,
bevestigen fietsenhandelaars.
Minder stress, beter voor het milieu én
voor mijn portemonnee. Zo zit ik met
plezier achter het stuur.
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BOUMEDIENE BELBACHIR

De auto, dat is stilaan een aflopende
zaak, hoor je weleens zeggen. In mijn
gezin is dat zeker zo. Onze auto komt
hoogstens nog één per week de garage
uit. Meestal voor een ritje naar het
containerpark of een bezoek aan familie
in Limburg. Tanken hebben we al twee
maanden niet meer gedaan.
De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat
ik niets heb met auto’s. Ik was 32 toen ik
eindelijk mijn rijbewijs haalde. Maar
echt veel heb ik dat nog niet gebruikt.
Terwijl de auto voor velen het ultieme
symbool van vrijheid is, levert het mij
enkel stress op. Sinds een half jaar ben ik
wel de bestuurder van ‘het buske’. Zo
noemen de kinderen onze nieuwe
bakfiets. Na lang twijfelen van mijn kant
– de kostprijs is niet min – kochten we
tweedehands een elektrische cargobike.

❘28❘ MAATSCHAPPIJ

HALLO Libelle
WIJ KIJKEN UIT NAAR JULLIE BRIEVEN EN REACTIES

Karen

Hoofdredactrice
Karen is 46 jaar
en gelukkig
getrouwd met
Koen. Er is bij haar
thuis altijd leven in
de brouwerij,
met haar drie
kinderen Oliver,
Noor en Anthony,
én hond Goemmer.

Ik ben een dromer. Eentje
die graag mijmert over het
verleden, maar nog liever
uitkijkt naar de toekomst.
En die toekomst kan best
verder liggen dan onze volgende vakantie. Soms fantaseer ik bijvoorbeeld over hoe
onze kleinkinderen eruit
zullen zien. Of vraag ik me
af welke jobs Oliver, Noor en
Anthony ooit zullen hebben.
Dat fantaseren was altijd
leuke ‘spielerei’, maar sinds
een tijdje voelt dat ‘spelen
met de toekomst’ anders
aan. Op het nieuws gaat het
over de oorlog in Oekraïne,
stijgende energieprijzen,
#metoo en een mogelijke
nieuwe opstoot van corona
dit najaar. Je zou voor minder bezorgd worden. Maar
dan komt Anthony thuis en
vertelt hij over de nieuwe
kindjes op school. Ze hebben
Oekraïense namen en die
vergeet hij al eens, maar hij
zal zeker vragen of ze mee
willen spelen. En afgelopen

weekend was er een gezellig
feest hier in de wijk, een
leuk buurtinitiatief, net zoals
je er vindt op blz. 18. Laatst
sprak ik ook met collega
Simon die gepassioneerd
vertelde over de Maai Mei
Niet-actie bij ons broertje
Knack. Meer bloemen en
bijtjes in de tuin, je zou voor
minder een maand je gras
laten groeien. En gisteren
nog, was er een mailtje van
een lezeres met een beperking die superblij was met
haar Libelle-fotoshoot. Voor
het eerst in haar leven voelde ze zich ‘vrouw’. Ja, ik ben
een dromer, een optimist
ook. De wereld van morgen?
Daar dragen we vandaag
samen ons steentje aan bij.
Wil je meer lezen over alle
inspanningen die wij en
onze collega’s doen op het
vlak van duurzaamheid
en een betere wereld?
Op roulartacares.be vind
je meer info.

“Wat ben ik blij met het
nieuwe Libelle bookzine
‘Makkelijk Aziatisch’.
Eindelijk zelf eens aan de
slag met oosterse smaken!
Bij het overlopen van de
recepten valt het mij op dat
ze heel haalbaar zijn, maar
misschien een tip voor een
volgende editie: een lijstje
met de Aziatische basisingrediënten die je zeker in
huis moet hebben, was nog
een plus geweest.”

Chris uit Mechelen

Wil jij me ook iets vertellen? Ik zie je mailtje graag komen:
karen.hellemans@libelle.be

“IN DE RUBRIEK ‘HALLO WERELD’ LAS IK WAT ER GEDAAN WORDT OM DE MENSEN EN KINDEREN
UIT OEKRAÏNE TE STEUNEN. DAT IS FANTASTISCH, MAAR BEN IK DE ENIGE DIE OOK AAN DE
DIEREN DAAR DENKT? OOK ZIJ ZIJN HUN ‘THUIS’ VERLOREN EN BANG VOOR DE BOMMEN.
AAN AL DAT DIERENLEED MAG OOK WEL EENS GEDACHT WORDEN…”Nicole
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streven naar een groene omgeving,
het zijn doorgaans vage begrippen.
Slechts af en toe sijpelt die gedachte
de sportwereld binnen. Onlangs,
tijdens de bekerfinale tussen Anderlecht en KAA Gent, ketende een
man zich tijdens de wedstrijd aan
een doelpaal vast, om aandacht te
vragen voor het milieu. Maar wat
doen de clubs zelf? Uitzonderlijk is
het verhaal van de dit seizoen naar
de Engelse derde klasse gepromoveerde Forest Green Rovers, de
groenste club ter wereld. Op matchdagen valt er voor de supporters
geen hamburger te rapen, de truitjes
zijn gemaakt van biologisch afbreekbaar bamboe en binnenkort
bouwen ze een stadion van hout.

inkopen gaan doen. Aan het milieu
wordt dan niet gedacht. Wel aan een
manier om het kampioenenbal tot
een Money Game om te vormen.
Vanaf 2024 wil de UEFA de poulefase van de Champions League
vervangen door een minicompetitie
met 36 teams en in totaal 180
matchen tegenover 96 in het oude
systeem.

ebastian Vettel, de viervoudige wereldkampioen
Formule 1, zegt verderop in dit
blad dat hij zich stoort aan de
laksheid waarmee grote organisaties met het klimaatbeleid omgaan.
Hij vindt dat frustrerend en zelfs
deprimerend. Het gaat hem daarbij
niet alleen over de uitstoot van de
wagens, maar ook over de vele
verplaatsingen. Van Amerika naar
Europa en terug, tussendoor ook
nog races in Azië, het slaat in zijn
ogen nergens op.
Het is een opmerkelijke uitspraak
want met duurzaamheid, een toch
zeer actueel thema, zijn ze in de F1
en in de sport in het algemeen
amper bezig. In Frankrijk was er
onlangs een heftige polemiek omdat
PSG voor de match in Lille (220 kilometer) het vliegtuig had genomen.
Maar deze club heeft zijn eigen
normen en wetten. Net zoals andere
verenigingen uit de Champions
League die door buitenlandse investeerders worden geleid en met glinsterende euro-tekens in de ogen
door de voetbalwereld stappen. Ze
leven in een artificiële wereld. Met
vedetten die met hun eigen privéjet

S

Alles draait om geld in de sport,
niet om een groene(re) wereld. Zoals
vorig jaar op de Olympische Spelen
in Tokio bleek. Dat werd in de zomer
georganiseerd, alleen om het
Amerikaanse televisiestation NBC
tegemoet te komen. Er moesten
daardoor een hele hoop afkoelingsmaatregelen worden genomen. Niet
anders wordt het in november bij
het WK voetbal in Qatar, met airco
in de stadions. Los van een schending van de mensenrechten in dit
land.
Bouwen aan een betere wereld,
kiezen voor klimaatneutraliteit,

Tijdens de
bekerfinale
tussen Anderlecht
en KAA Gent
vroeg een
toeschouwer
aandacht voor
het milieu.
BELGAIMAGE

EEN
GROENE
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WERELD?

Opmerkelijk is wel dat het wielrennen als een van de eerste disciplines niet blind bleef voor de
klimaatproblematiek. De Tour
maakt sinds twee jaar werk van een
groener wagenpark, met 85 procent
hybride wagens die deel uitmaken
van de vloot. Steeds meer wielerteams benadrukken dat ze boomplantacties ondersteunen. Los
daarvan blijft de fiets natuurlijk een
duurzaam vervoermiddel.
Door die problematiek ter harte
te nemen denken teams en organisatoren ook commercieel. Ze willen
zich in de markt zetten voor sponsors die verhalen uitwerken rond
duurzaamheid. In een duurzame
wereld moet ook de sport duurzamer. l

In het kader van de duurzaam
heidsobjectieven van de
Verenigde Naties onder
tekende Roularta Media
Group, uitgever van Sport/
Voetbalmagazine, een charter
onder de naam Roularta
Cares. De mediagroep wil zo
actief een rol spelen in een
betere en duurzame wereld.
SPORTMAGAZINE.BE | 6 MEI 2022 | 3
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Revolutie in de directiekamer,
op de werkvloer en bij u thuis
e hebben de industriële revolutie gehad en de
digitale revolutie. Nu beleven we de duurzaam
heidsrevolutie.” Het zijn niet mijn woorden, maar
die van de CEO van een Belgisch beursgenoteerd
bedrijf eerder deze week. Hij antwoordde op de
vraag of de perfecte storm waarin we zitten – de
naweeën van de pandemie, de oorlog in Oekraïne,
de energiecrisis, de aanhoudende leveringsproble
men en de bijbehorende inflatie – een rem zetten
op de verduurzaming van de economie. “Geen
sprake van”, klonk het. “Wie nu niet doorzet, is ge
zien. Zo gaat dat in een revolutie.”
Vaak uit volle overtuiging en soms met lichte te
genzin, maar in zowat elke directiekamer staat
duurzaamheid steeds hoger op de agenda. Onder
nemers hebben tijdens de pandemie gezien dat ze
zich kunnen aanpassen aan extreme omstandig
heden, als dat moet. Greenwashing is de wereld
niet uit en wat we vandaag duurzaam vinden, is
het straks misschien niet meer, maar de richting is
duidelijk. De war on talent speelt een sleutelrol.
Vooruitstrevend zijn helpt om de juiste mensen
aan te trekken. De snel evoluerende regelgeving
speelt eveneens. Of het nu over energie, mobiliteit,
voeding of kleding gaat, bedrijven zien in ijltempo

Ondernemers hebben tijdens de pandemie gezien dat ze zich kunnen aanpassen
aan extreme omstandigheden.
nieuwe regels en normen op zich afkomen. Europa
kijkt niet meer om. Wie nog aarzelt, is minstens
beducht voor de reactie van klanten, medewerkers,
financiers, investeerders en beleggers. De redactie
van Trends zag die versnelling tijdig gebeuren en
zet sinds anderhalf jaar veel meer in op duurzaam
heid in haar breedste zin. U kent ons duurzaam
heidslogo wel: Change the Game. U vindt het elke
week in Trends en op onze website. In deze Trends
besteden we onder meer aandacht aan de revolutie
die de fleet van de bedrijven wacht, maar we spre

WIM VERHOEVEN
Hoofdredacteur

ken ook over warmtepompen of filantropie.
We doen het omdat het mensen bezighoudt in
de directiekamer, op de werkvloer en thuis. We
doen het ook omdat we zien dat Roularta, de uit
gever van Trends en vele andere kwaliteitsmaga
zines, er eveneens voor gaat. Ook in onze eigen di
rectiekamer is de jongste jaren veel nagedacht en
in gang gezet. ‘Roularta Cares’ heet ons traject, en
het duikt op in zowat alles wat we doen. Dat gaat
over de verduurzaming van de eigen productie, de
waarden die het bedrijf uitdraagt op de werkvloer
en in zijn omgeving, tot het planten van bomen op
de bedrijfsterreinen, om de biodiversiteit te verbe
teren. In het geval van een mediabedrijf komt daar
nog een unieke dimensie bij. We bereiken nu een
maal een groot en breed publiek. Elk blad uit onze
stal kan lezers inspireren. Zonder te forceren,
zonder met het vingertje te zwaaien. Het mooiste
initiatief is misschien wel de campagne ‘Maai Mei
Niet’ van ons zusterblad Knack, die voor het twee
de jaar op rij begonnen is. Laat die grasperken
even met rust, dan krijgt de natuur een extra kans.
Mij spreekt dat heel erg aan omdat ik mijn tuin al
jaren niet meer kortwiek. Veel minder maaien en
veel minder uitgebloeide planten weghalen, een
boom zijn gang laten gaan,… Je krijgt er enorm
veel voor terug. Deze lente broedt voor het eerst
een koppel roofvogels achteraan in onze tuin. Het
betekent dat ze zich welkom voelen en daar heb ik
letterlijk niets voor moeten doen.
In het najaar is het weer aan Trends om ons
doelpubliek van ondernemers en leidinggevenden
extra te inspireren. Dan reiken we voor het eerst
de Trends Impact Awards uit. We zullen grote én
kleinere bedrijven adviseren en desgevallend be
kronen op hun pad naar duurzaamheid. Daarvoor
laten we ons wetenschappelijk begeleiden en be
zorgen we de deelnemende bedrijven een profes
sionele externe audit. De beste voorbeelden geven
we een podium. Letterlijk, tijdens de uitreiking
van de Trends Impact Awards, en figuurlijk, om
dat ze hun verhaal in dit blad zullen vertellen. Het
doel blijft hetzelfde: leren van elkaar. Of om het in
de stijl van Maai Mei Niet te zeggen: kruisbestui
ving. z
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EDITO

SURVIVAL OF THE FITTEST
Toen Charles Darwin de term ‘survival of the fittest’ in 1869 gebruikte om
zijn theorie over de natuurlijke selectie kracht bij te zetten, was dat niet
alleen een wetenschappelijke revolutie, maar ook het begin van veel verwarring. Tot vandaag wordt die term nog vaak geïnterpreteerd als
‘de wet van de sterkste’. Maar Darwin heeft nooit beweerd dat de sterkste
soort de grootste overlevingskansen heeft, wel de soort die
zich het best weet aan te passen aan veranderingen in haar omgeving.

AN BOGAERTS
Hoofdredacteur
Trends Style
an.bogaerts@roularta.be
@trendsstylemagazine

EDITO

Survival of the fittest is vandaag nog altijd superrelevant. De afgelopen
twee jaar hebben we geleerd dat het niet noodzakelijk de bedrijven met
de meeste middelen zijn die een onverwachte situatie overleven, wel
bedrijven die zich het meest flexibel opstellen en heel hun raison d’être
durven te herbekijken. En dat is net zo, nu er zich een heuse war for
talent ontvouwt. Een war for people zelfs, los van competenties. In elk
geval: werkgevers zullen naast harde cash ook flexibiliteit op tafel
moeten leggen om werknemers aan zich te blijven binden. Die moeilijke opdracht loopt als een rode draad door deze editie van Trends Style.
De Belgische start-up Annie Where is ervan overtuigd dat bedrijfswagens
het fris talent van de toekomst niet meer over de streep zullen trekken.
Misschien zijn hun mobiele officepods een waardige vervanger?
Of wordt de elektrische fiets de nieuwe bedrijfswagen? Wij stuurden
een fervent autojournalist fietsen, en die was behoorlijk onder de indruk
van het potentieel van zulke tweewielers. Alleen jammer dat de Belgische
infrastructuur er niet op voorzien is. De Belg Emmanuel Guisset zocht
dan ook het buitenland op om een nieuwe manier van werken te introduceren. Hij richtte het co-working/living platform Outsite op, dat
inspanning met ontspanning combineert. Van Honolulu tot Bali en
Lissabon wordt zowel gesurft op het internet als op de lokale golven.
Zelfs de meest toonaangevende chef ligt wakker van zijn personeelsbeleid. René Redzepi, de chef en eigenaar van restaurant Noma in Kopenhagen, legt in een exclusief interview uit hoe belangrijk zijn mensen zijn.
“Duurzaamheid zit niet alleen in het respect voor de natuur, maar
ook in het respect voor je werknemers”, zegt hij. De chef lanceert nu
ook een eigen label: Noma Projects. Met de culinaire producten onder
dat label hoopt hij een groter publiek te bereiken én uiteraard meer geld
te verdienen. “Ook die winst wil ik inzetten om mijn personeel beter te
betalen”, drukt hij ons op het hart. Hij schafte bovendien de zaterdagavondshift af. De meest populaire shift voor het cliënteel, maar de meest
belastende voor zijn personeel. Een beetje wat voor de meesten onder
ons de maandagochtendshift heet.
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EDITO

Eva tipt

Bespaart maar
liefst drie plastic
verpakkingen!
blz. 9

Uit gerecycleerd katoen
én tijdloos chic.
blz. 14

Ook dichtbij is
het prachtig.
blz. 70

M

Wij geloven wél
dat we het verschil
kunnen maken.
Kleine stapjes
kunnen een
grote ecologische
impact hebben
als ze een goede
gewoonte worden.

ei is een mooie maand. Er is weer meer groen te zien, de zon is
meer dan eens van de partij. Het is dus ook een mooie maand
om een extra stapje richting duurzaam leven te zetten. Zoals
elk jaar helpen we je daar graag een handje bij dankzij ons ecodossier op
de website, Happy Planet (Flair.be/happyplanet) en met een ecobox (vanaf
volgende week te koop) met leuke producten die je nodig hebt om een
groene start te maken, en dat met een ﬁkse korting. Het kan al eens overweldigend klinken als de overheid je vertelt dat jij zélf voor het milieu moet
zorgen. Je boekt liever geen vliegreis meer, koopt het best geen auto, kookt
met je microgolf en recycleert alles netjes. Maar brengt dat wel iets op als
ondertussen grote industrieën blijven lozen en produceren met een rotvaart? Het antwoord is niet eenvoudig, maar wij geloven wél dat we het
verschil kunnen maken. En nee, dat hoeft niet meteen te zijn door alles in je
leven anders te doen. Kleine stapjes kunnen een grote ecologische impact
hebben als ze een goede gewoonte worden. Zo geven we ook aan merken
en grote bedrijven het signaal dat we het graag anders zien als consument.
Wat ook belangrijk is volgens ons: het is best leuk om duurzaam te
leven. Het hoeft geen opoffering te zijn. We bieden met veel plezier de
inspiratie om af en toe lekker veggie of vegan te (gaan) eten, om de mooiste
spullen lokaal (spot ons Belgisch icoontje op de shoppingpagina’s) te
kopen, gewéldige vintage te scoren, je beautyroutine groener te maken
en dichtbij te genieten van een weekendje weg. We vragen experts om
raad als het even niet duidelijk is: is een navulpak dat je niet kan recycleren
eigenlijk wel écht beter? En we testen nieuwe groene trends graag eerst
voor jullie uit, van de menstruatieonderbroek tot shampoo in vaste vorm.
Zetten jullie in mei met ons een klein groen stapje mee? Dan hebben we
tegen volgend jaar in mei alvast een heel grote stap gezet!

Eva Van Driessche
hoofdredacteur Flair
eva@flair.be eva.vandriessche
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