Duurzame special
Elif Algu: ‘Als het kan, probeer ik zelf altijd
biologisch te eten, duurzame spullen te kopen
en bewuste keuzes te maken. Dus bedacht ik
dat het fantastisch zou zijn als er een duurzame
Amsterdam Enjoy special zou komen. Judith
(hoofdredacteur Amsterdam Enjoy - red.) is zelf
veel bezig met bewustwording en spiritualiteit
en was direct enthousiast. Amsterdam Enjoy zie
ik als een waardevolle toevoeging voor de stad.
Er staat op de cover: ‘voor de nieuwsgierige
geest’ en dat is precies wat het is. Je slaat hem
open en kunt heel snel screenen wat er op een
bepaald moment in een wijk of in de stad te
doen en te beleven valt. Daarom vind ik het zo
bijzonder dat er nu ook een duurzame editie is.’

“Als kind was ik al maatschappelijk
betrokken en als volwassene ben
ik steeds meer bezig met bewuste
keuzes maken in mijn leven.”

Er zijn in de stad de afgelopen jaren steeds
meer initiatieven en plekken bijgekomen waar je
op zo’n verantwoorde manier kunt winkelen en
eten. Genoeg om een heel blad mee te vullen.’

Inspireren

“Het gaat er inmiddels niet
alleen meer om wat mijn impact
op de wereld is. Het is bijna een
spiritueel pad geworden.”

Bewust Amsterdam

Duurzaam ondernemer Elif Algu
heeft een bijdrage geleverd aan deze
duurzame editie van Amsterdam Enjoy.
Elif licht toe waarom zij graag aan
deze editie wilde meewerken.
Tekst: Charlot Spoorenberg

gedrag zich verhoudt tot andere mensen,
tot de maatschappij. Op die manier wordt
duurzaamheid een heel breed en rijk begrip.’

‘Voor mij is duurzaamheid bewust in het leven

Verdieping

staan. Bewust keuzes maken voor producten die
lang meegaan en die op een verantwoorde en
eerlijke manier geproduceerd zijn. Producten die
van toegevoegde waarde zijn voor mens, milieu
en maatschappij. Als kind was ik al maatschappelijk betrokken en als volwassene ben ik steeds
meer bezig met bewuste keuzes maken in mijn
leven. Ik koop mijn eten bijvoorbeeld bij een
supermarkt die eerlijke producten verkoopt;
niet alleen ecologisch, maar ook fairtrade. Dit
betekent dat er ook wordt gekeken naar waar
een product vandaan komt, hoe het productieproces in elkaar zit. In welke omstandigheden de
boeren werken en of zij eerlijk betaald worden.

‘Bewustwording is een proces. Als je eenmaal
begint, dan komen er steeds meer vragen in
je op. Hoe verhoudt mijn gedrag zich tot het
behoudt van deze planeet? Hoe leef ik, hoe
gebruik ik spullen en wat voor impact heeft
dat? Ik merk dat ik hier steeds meer op ga letten
in mijn eigen consumptiegedrag. Hoe langer
ik ermee bezig ben, hoe nieuwsgieriger ik ben
geworden naar meer. Het gaat er inmiddels niet
alleen meer om wat mijn impact op de wereld is
en het kopen van ecologische spullen. Het is
bijna een spiritueel pad geworden dat ik volg.
Het beïnvloedt mijn koopgedrag, consumptiegedrag én kijkgedrag. Ik observeer hoe mijn

‘Ik zie dat veel mensen in de stad meer
behoefte krijgen om verantwoord en duurzaam
door de stad te kunnen banjeren. In die zin zie
ik dit blad als een cadeautje voor de stad. Voor
de duurzame, nieuwsgierige geest. Door deze
plekken te laten zien, komen mensen erachter
wat er mogelijk is. Je wordt geïnspireerd om
bepaalde keuzes te maken. Dat wordt dan
opeens een optie in iemands leven. Maar het
gaat verder dan dat. Ik wil mensen inspireren
anders naar alle dingen te kijken. Er zijn namelijk
nog veel meer manieren om duurzamer te leven.
Denk bijvoorbeeld aan recyclen en het delen van
spullen. Is het nodig om die boor te kopen, of
kun je hem ook lenen bij de buurman?’

“Als je bewuste keuzes maakt en
andere prioriteiten stelt, hoeft
duurzaam leven helemaal
niet kostbaar te zijn”

De kleine portemonnee
‘Duurzaam leven wordt door veel mensen als
kostbaar ervaren. Als je bewuste keuzes maakt
en andere prioriteiten stelt, hoeft dat helemaal
niet zo te zijn. Je kunt zes keer per week plofkip
eten, maar je kunt er ook voor kiezen om twee
keer per week biologisch vlees te eten van een
dier dat een goed leven heeft gehad. Bovendien
kunnen veel mensen zuiniger omgaan met voedsel,
dus minder weggooien. Een ander voorbeeld
is kleding: je kunt drie bloesjes kopen bij een
grote textielfabrikant, maar ook kiezen voor één
wat duurder, verantwoord exemplaar. Je kan die
bloesjes tweedehands kopen of ruilen met

denken en ik zie het als mijn persoonlijke missie
om mensen hiervan bewust te maken.’

DUURZAAM AMSTERDAM
TOP 10 van Elif Algu
Eten en drinken

Verliefd op Amsterdam
‘Ik word minstens drie keer per week verliefd op
Amsterdam. Als ik ’s ochtends over de grachten
fiets en de zon zie opkomen. Als ik in de zomer
door het Vondelpark loop en alle nationaliteiten
en leeftijden naast elkaar het leven zie vieren.
Of als ik zie dat de eettafel op een mooie
zomeravond met alle gemak verhuist wordt
naar de stoep om daar te eten. En zo kan ik wel
doorgaan. Ik heb veel gereisd en kan met volle
overtuiging zeggen dat Amsterdam de leukste
stad op aarde is. Het is altijd fijn thuiskomen,
Amsterdam is echt mijn stad!’

“Ik word minstens
drie keer per week verliefd
op Amsterdam.”

1.

De Culinaire Werkplaats
Initiatief van het ontwerpersduo Marjolein
Wintjes en Eric Meursing die jou willen
inspireren lekker bewust en kunstzinnig
te (gaan) eten. deculinairewerkplaats.nl

2.

Vinnies Deli
Simpel, puur en gezond.
vinnieshomepage.com

3.

Biologische Boerenmarkt
De mooiste, de geurigste, de lekkerste biologische producten. boerenmarktamsterdam.nl

4.

Lavinia Goodfood
Toen ik dit pareltje in Amsterdam ontdekte
had ik het gevoel dat het speciaal voor mij
geopend is! laviniagoodfood.nl

5.

Café de Ceuvel
Meest duurzame cafe van Amsterdam
op een top locatie! cafedeceuvel.nl

Enjoy

vriendinnen, dat is ook duurzaam. Zo ga je
steeds beter kijken naar je eigen uitgavepatroon
en koopgedrag en merk je dat bewuster leven
ook met een kleine portemonnee mogelijk is.
Nog een voorbeeld. Op ons kantoor hadden we
op een gegeven moment niet genoeg glazen. Nu
gebruiken we lege jampotten. Zo makkelijk kan
het al zijn. We hebben veel minder nodig dan we

‘Gelukkig is duurzaam het geitenwollensokkenniveau allang ontgroeid. Steeds meer mensen,
uit alle lagen van de bevolking, worden kritischer
op wat ze eten en kopen. En daar springen
diverse typen ondernemers op in. In Amsterdam
zie je nu dat er ontzettend veel leuke, frisse en
hippe bewuste winkels, eettentjes en dienstverleners te vinden zijn. In elke wijk zijn er verrassende spots te vinden. Met deze duurzame
editie van Amsterdam Enjoy zullen vast nog veel
meer mensen geïnspireerd raken om bewuster
te shoppen en te consumeren. Heel veel plezier!’

Shoppen
6.

Sukha Amsterdam
Producten van eerlijke materialen. Met
liefde en aandacht gemaakt, ingekocht
én gepresenteerd. sukha-amsterdam.nl

7.

Dit is waar
Dé cadeauwinkel voor bijzondere
duurzame producten. ditiswaar.nl

8.

Jutka & Riska
Prachtige vintage kleding, accessoires,
schoenen en tassen. jutkaenriska.nl

9.

Gekaapt
Neemt je mee in een verrassende wereld
van art, design, eten, interieur, kleding,
koffie & (vintage)mode. gekaapt.nu

10.

Lavendula
Speciaalzaak in natuurlijke schoonheid.
lavendula.nl

