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Als je mij vraagt of ik duurzaam leef, dan zou ik het antwoord daarop niet weten. Probeer ik
toch een antwoord te formuleren, dan raak ik al snel verstrikt in mijn eigen afwegingen. Ik
ga me schuldig voelen. Kop in het zand. En toch... doe ik oprecht mijn best. Waar ik steeds
bij uitkom: het beste wat ik kan doen is me ervan bewust zijn dat ik op elk moment een
keuze heb. Het hebben van een keuze, en de bereidheid om steeds opnieuw een afweging te
maken, dat is ook de leidraad voor het ‘duurzaam dagelijks leven’ bij De tuin van de smid.
Als je in het theehuis bent, dan is het duidelijk
dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt.
Maar toch ligt het er niet dik bovenop.
Sjaak: “Natuurlijk doen we het liefst álles op
de meest verantwoorde manier. Van de inkoop
en de inrichting tot het voer voor de dieren,
hergebruik van materialen, duurzame energie,
enz.. Maar als mensen tijdens hun feest graag
óók vlees serveren, dan doen we daar niet
moeilijk over. En op de kaart hebben we een
heel goed alternatief waar iedereen blij van
wordt: de Dutch Weedburger. Als je bedenkt
dat je met de hoeveelheid water die nodig is om
één hamburger te produceren twee maanden
elke dag kunt douchen, dan ben je toch snel
uitgepraat?”
Toch moet je soms genoegen nemen met
‘zo goed mogelijk’. Een voorbeeld hiervan is
Barbera’s zoektocht naar verantwoord gebruik
van bloemen. “We willen heel graag bloemen op
de tafels”, vertelt ze. “Dat zorgt voor kleur, voor
leven in het theehuis. Maar de meeste bloemen
uit de winkel zijn niet duurzaam. Daarom zijn we
begonnen met een eigen bloementuin. Alleen
blijven die bloemen in een vaasje maar kort goed.
En diende zich een nieuw dilemma aan: de bijen
waren dolblij met hun nieuwe bloemenweide.
Kun je het dan over je hart verkrijgen om die
bloemen te plukken zodat ze één dag mooi zijn
op de tafels? Deze winter hebben we gekozen
voor vetplantjes. Maar toch mis je dan de kleur.
Dus wat dit betreft zijn we er zeker nog niet! ”
Een ander belangrijk criterium in het theehuis is
de praktische uitvoerbaarheid.
“Zo hebben we een tijd geprobeerd om alles
wat terugkwam naar de keuken (vóór de afwas)
apart in te zamelen. Op het aanrecht stond het
vol met bakjes voor bijna alles”, vertelt Sjaak.
Maar dit bleek geen haalbare kaart. “Het leverde
vertragingen op, nam veel ruimte in beslag en
in de praktijk bestaat de bulk van wat terugkomt
uit papier (servetjes, bestekzakjes) en organisch
afval. Dus nu hebben we daar ‘papier’ en ‘de
rest’.“
De kunst is om steeds je ogen open te blijven
houden voor slimme duurzame oplossingen. Op
die manier hoopt De tuin van de smid het samen
met alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers
zo goed mogelijk te doen. Want uiteindelijk is het
dat waar iedereen behoefte aan heeft en gelukkig
van wordt: het gevoel dat je met elkaar iets kunt
veranderen.
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