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FRANCISCAANS MAANDBLAD
N° 5 JUNI INTERVIEW

arta Resink werkte 
onder andere als 
opbouwwerker, 

schillenboer, milieuvoorlich-
ter, bij een biologische boer 
en de Kleine Aarde in Boxtel. 
Ze is een van de oprichters 
van Omslag, in 1994 in Sint 
Michielsgestel. De Werk-
plaats voor Duurzame Ont-
wikkeling is een ideële orga-
nisatie. Sinds 2000 is Omslag 
gevestigd in de Kloosterhof 
van Gestel. Marta woont in 
het pand.

We sluiten aan bij het woord 
van Franciscus: voedsel, kle-
ding en onderdak; dat is ons 
genoeg. Marta Resink: ,,Dat 
vind ik wel heel primair. Dit 

zijn alleen materiële dingen. 
Het gaat mij ook om nabij-
heid van anderen, de sociale 
interactie. Het is belangrijk 
dat er ook andere mensen 
zijn. Liefde en warmte zijn 
een basisbehoefte. In de 
welvaartsmaatschappij is 
juist ook veel eenzaamheid. 
Je kunt het zoeken in mate-
rie, maar als je geen contact 
hebt, kwijn je weg.

De Chileense econoom Man-
fred Max-Neef heeft een ma-
trix gemaakt van fundamen-
tele menselijke behoeften. 
Hij maakt het onderscheid 
tussen behoeften en mid-
delen om behoeften te be-
vredigen. Dit inzicht kan een 

belangrijke sleutel tot veran-
dering geven. Zijn benadering 
was voor mij een eyeope-
ner. Het gaat om voortbe-
staan, bescherming, liefde/
genegenheid, begrip, deelna-
me, ledigheid/ nietsdoen, iets 
tot stand brengen, identi-
teit en vrijheid.

We moeten leren onze iden-
titeit te ontlenen aan wie we 
zijn als mens - in plaats van 
aan spullen en status. Kwa-
liteit in plaats van kwantiteit. 
Het is wezenlijk je talenten te 
ontwikkelen in relatie tot de 
natuur en tot andere men-
sen. Dan word je een au-
thentiek mens en geen een-
heidsproduct.

We hebben behoefte aan 
voedsel. Je neemt voedsel 
uit potjes en zakjes. Welke 
grondstoffen zitten daar in, 
is het door kinderhandjes 
verpakt, van ver ingevlogen 
met het vliegtuig? Als je je 
eigen voedsel verbouwt, heb 
je contact met de aarde. Je 
bent er bewust mee bezig, je 
kunt ook balen bij hete zon, 
kou of regen. Maar je gaat an-
ders met voedsel om. Weinig 
mensen kunnen echter zelf 

Als je je eigen voedsel 
verbouwt, heb je 
contact met de aarde

Op een onverwacht zonnige meimiddag 

theedrinken in de tuin van het Kloosterhof 

van Gestel te Eindhoven. Wat is een betere 

plaats om met Marta Resink van Omslag 

over eenvoudig leven te praten!
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hun voedsel verbouwen. Je 
kunt wel voedsel op de boe-
renmarkt kopen. Je hebt daar 
direct contact met de mensen 
die het hebben verbouwd. 
 
Het gaat om de schaal. Er 
is vervreemding in de mas-
samaatschappij ten opzichte 
van voedsel. In een wereld 
waarin het ene deel aan obe-
sitas lijdt en het andere aan 
ondervoeding. Welke ont-
wikkeling wil je steunen? De 
multinationals of lokale pro-
ducenten? Kies je biologisch 
en fair trade? Koop je bij AH, 
de wereldwinkel of de na-
tuurvoedingswinkel? Bij de 
laatste heb je de keus uit de 
kleine zelfstandige onderne-
mers of ketens als Eco Plaza.

De Wereldwinkel is begonnen 
met de verkoop van zuivere 
koffie. Nu is fair trade koffie 
overal te koop. Bij eenvou-
dig leven begin je met je af te 
vragen: drink ik koffie? Drink 
ik zwarte thee? Het komt van 
ver weg. Is het fair trade? Je 
hebt het primair niet nodig. Je 
kunt ook kruidenthee drinken. 
Kies je voor luxe producten of 
producten van ver weg, dan 
hebben die een prijs.

De meeste groente kan in 
Nederland geteeld worden. 
Maar groenten komen overal 
in de wereld vandaan, denk 
maar aan de boontjes uit 
Ethiopië, wat verdienen de 
mensen daar zelf aan? Het 
is steeds weer keuzes ma-
ken. Toen ik pas vegetariër 
was, had je eigenlijk alleen 
sojabrokken. Nu is er een 
uitgebreid assortiment aan 
vleesvervangers te koop. 
Waarom vervanger? Het in 
vlees denken blijft, dat zit in 
het taalgebruik, Alsof je an-
ders wat mist. Waarom geen 
linzenflapje of notenrol?
Dat er nu meer vegetarisch 
wordt gegeten komt ook 
door de vleesschandalen.
Tegelijk wordt kweekvlees 
geïntroduceerd. Daarbij is de 
wetenschap doorgeschoten. 
Er is niet eerst de ethische 
vraag gesteld of dit moet of 
nodig is. De mens stelt zich 
boven de natuur.

Voedselbanken zijn een 
noodzakelijk kwaad, ook een 
grote schande dat ze er moe-
ten zijn. Het zegt wat over de 
grotere kloof tussen arm en 
rijk. Er is nog steeds groei 
in de voedselbanken. Voor 

winkeliers is het bovendien 
goedkoper om overgebleven 
voedsel weg te geven dan 
het te laten vernietigen. Er 
wordt altijd meer geprodu-
ceerd dan nodig is, voor de 
economie is overproductie 
nodig.
Het is een illusie dat grond-
stoffen onuitputtelijk zijn.

Dat de economie moet groei-
en, is een geloof geworden. 
Veel apparaten worden be-
wust gemaakt voor een korte 
duur; niet om lang mee te 
gaan. Bij een economie van 
het genoeg is sprake van se-
lectieve groei, en van krimp. 
Een economisch systeem 
zou de ontwikkeling van het 
welzijn van alle mensen moe-
ten stimuleren, niet nog meer 
welvaart voor een kleine elite. 

In de huidige economie heb-
ben alleen die handelingen 
waarde, waarin geld omgaat. 
Kinderen opvoeden, natuur-
behoud, vredeswerk, preven-
tie etc. tellen niet mee, maar 
zijn van onschatbare waarde, 
toch vallen ze buiten de be-
rekeningen. In oorlog wordt 
veel geld verdiend aan wa-
pens en aan wederopbouw. 

Waarom worden vredeswer-
kers die zich bezighouden 
met geweldloze opbouw niet 
meer gewaardeerd? 

Kleding en andere spullen 
koop ik bij Emmaus, dat is 
dus tweedehands. Als ik iets 
nieuws koop doe ik dat bij 
voorkeur in de wereldwinkel. 
Duurzaam leven is goed voor 
iedereen in de wereld. Voor 
het welzijn van de mensen. 
Voor mij is het een leefstijl 
geworden, alles wat je laat 
vallen is geen ballast. Met 
doendenken, in plaats van 
doemdenken, ging ik aan 
de slag bij Omslag met mijn 
idealen voor een ander soort 
wereld! Het geeft mij nog 
steeds veel voldoening. Het 
is een druppel op een gloei-
ende plaat. Maar in de loop 
van mijn leven heb ik mis-
schien wat steentjes verlegd 
in de stroom. Grote verande-
ringen beginnen altijd klein; 
door iemand of een groep 
die besluit iets op een andere 
manier te doen. En die ie-
mand, dat kan iedereen zijn.’’

www.omslag.nl


