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Leven begint met Demeter
Demeter is de Griekse godin van de vruchtbaarheid en het internationale keurmerk van de
biodynamische landbouw. Demeter gaat verder dan biologisch. Eisen en richtlijnen zijn strenger.
Met grensverleggende landbouwmethoden versterken boeren de natuurlijke levenskracht die
bodem, planten, dieren en mensen in kringlopen aan elkaar doorgeven. Hun gewassen worden
rustig volwassen, dankzij een ruime vruchtwisseling en minimale bemesting. Echt lekker en
gezond voedsel komt uit het meest natuurlijke landbouwsysteem. Logisch dat je meer van
leven geniet, als je zulke goddelijke sla eet. www.stichtingdemeter.nl

Biologisch-dynamische
Demeter honing

Werkgeluk als driver
in betekeniseconomie
Tekst: Patrick R. van Zuijlen

Even voorstellen: onze nieuwe columnist Patrick R. van Zuijlen. Patrick zal in 2019 transitie belichten vanuit
een business perspectief. In de loop der jaren heeft hij vanuit Dé Bedrijfsoptimalisator® honderden bedrijven ondersteund in hun transitie. Daarnaast hebben ruim 1500 professionals de programma’s van EIGEN
Fundament gevolgd. In deze programma’s gaat het om persoonlijke transitie op zielsniveau. Patrick en zijn
collega’s tonen de weg naar blijvende vitaliteit op alle levensgebieden, inclusief verhoogd werkgeluk.

Moeder aarde gaat bankroet. We maken 1,7
keer meer op dan de capaciteit van de aarde.
Elk jaar bereiken we steeds eerder de datum
dat het rantsoen van dat jaar op is. In 2018 op 1
augustus. In 2019 een datum in juli. Het wordt
een hete zomer! Letterlijk!

lopment Goals van de UN), en/of kopen bewust betekenisvolle producten. Hiermee dragen
ze in toenemende mate bij aan de transitie van
de winst naar betekenis. Het fraaie van deze
transitie is dat betekenisvolle bedrijven sneller
groeien dan winstgedreven ondernemingen.

begeleiden hun bestaande klanten naar betekenis, waarde en producten die resoneren.
Nieuwe klanten herkennen het bedrijf en zijn
waardes. Ook groeit de aantrekkelijkheid van
de organisatie; met name voor de milenials.
Zij achten impact hoger dan winst.

Daarnaast neemt wereldwijd het vertrouwen
in overheid, kerk en leger af. Het bedrijfsleven
neemt de macht over. Bedrijven als Google
en Facebook beheersen in toenemende mate
ons leven. Zakenman Trump heeft het zelfs tot
president geschopt.

Maximaliseren van werkgeluk staat bovenaan
het lijstje van authentieke leiders. Hoe hoger
het werkgeluk, hoe beter medewerkers presteren en hoe hoger hun toegevoegde waarde
voor het bedrijf. Tot 22% meer productiviteit,
37% minder ziekteverzuim/burn-out en langere
dienstverbanden zijn wat gegevens (Bron:
Bootz Allen, Gallup, 2018).

Kortom: werkgeluk laat betekenisvolle organisaties sneller groeien. Hierdoor groeit hun
impact en bijdrage aan de betekenis-economie.
En daarmee een betere wereld.

Het goede nieuws is dat steeds meer mensen de
teloorgang van waarden spuugzat zijn. Ze komen in actie en starten nieuwe bedrijven (25%
van start-ups is betekenisvol, en draagt bij het
oplossen van een van de 17 sustainable Deve-

(Werk-) geluk is onderdeel van de ziel van de
professional en zijn bedrijf. Organisaties die
dat snappen zijn de winnaars van morgen. Zij

Onze Demeter honing komt van een biologisch-dynamische
imker uit Duitsland, waarbij de bijen nectar verzamelen op
wilde bloemen in de Duitse natuur. De honing komt volgens
de Demeter richtlijnen tot stand. Hierbij wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met de natuurlijke leefwijze
van de bijen en de samenhang tussen dierenrijk, natuur en
kosmos. Verkrijgbaar in een crème en vloeibare honing bij
uw biologische speciaalzaak.

DUITSLAND

Al sinds 1977 passie voor honing, en dat proef je!

www.detraay.com

Biologisch en biodynamisch eten
maakt het leven leuker
voor alles en iedereen!
Voor onszelf en onze kinderen,
voor de bijen en de regenwormen,
voor de vissen in de zee.

Doe het voor
onze jeugd...
Deze zomer organiseerden we als Stichting Demeter de actie Toekomst Zaaien op een achttal bedrijven. Gemiddeld kwamen zo’n
70 belangstellenden naar onze boeren om een akker in te zaaien,
meestal met wintergraan.. Hieronder veel jonge kinderen. Het
viel me op hoe blij de jongste jeugd wordt als ze buiten in de weer
zijn, nergens een verveelde houding te bekennen. Lerend over
bodemleven en alles op en rond de boerderij, met een twinkeling
in de ogen.

Dus waarom zou je aardbeien met
gif eten als het ook zonder kan?
Doe je boodschappen bij Odin.
Kleine keuzes, groot effect.

Odin. De coöperatieve supermarkt
www.odin.nl

.nl
academie gastronomie landgoed

OPLEIDINGEN & CURSUSSEN
Natuurvoeding
voor duurzame
gezondheid.
Meer weten?
kraaybeekerhof.nl

Als je dat tot je neemt is het extra schrijnend dat we in hoog
tempo de toekomst van de jeugd slachtofferen op het altaar van
de economische groei. De natuur geeft voortdurend signalen dat
we ons leven drastisch anders moeten inrichten, maar nog steeds
houdt een meerderheid zich stokdoof.
De toekomstscenario’s die we voorgeschoteld krijgen zijn bepaald
niet rooskleurig. En er zal op regeringsniveaus heel veel moeten
veranderen. Toch blijft elk persoonlijk actie betekenisvol, elke
besparing van CO2, elke vorm van bewustwording en deze delen
met anderen. We zullen ons moeten uitspreken en het goede
voorbeeld moeten geven.
Ik stond persoonlijk aan de wieg van de slogan ‘ een beter leefmilieu begint bij jezelf ’ dat geldt nog steeds. Biodynamische boeren
geven ook een goed voorbeeld, hoe je anders met de bodem, met
planten en dieren om kunt gaan. Ze niet opjagen voor persoonlijk
gewin, maar waarden gedreven werken. Ook door hun producten
te kopen geeft u een signaal af. Kies bewust, kies voor Demeter.
Bert van Ruitenbeek, directeur Stichting Demeter
Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw
en voeding
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