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Eiland gezocht
Scheren met komkommer
Naast alle crèmpjes, parfums
en lotions voor vrouwen is er
ook weer eens een milieu- en
diervriendelijke verzorgingslijn voor mannen. Luke Vulmer
ergerde zich aan het ontbrekende aanbod voor mannen en
ontwikkelde de stoere biologische Organic Grooming lijn. Het
assortiment bestaat uit cologne,
deodorant, verschillende zepen,
after shave balsem met wortel
en komkommer en scheercrème. Redacteur Ard was
meteen enthousiast en weigert
zich nog te scheren zonder zijn
nieuwe vrienden in tube. Te koop
via vitaminshoppe.com

Een inspirerend boek dat je meeneemt naar
het eiland Vorovoro in de Stille Oceaan waar
samen met de lokale bevolking een nieuwe
eco-gemeenschap wordt gestart.
Ben Keene vertelt over het ontstaan van tribewanted.com, een uniek community project dat
de on- en offline wereld overlapt. Je volgt alle
moeilijkheden waar Keene onderweg tegen
aan loopt, maar ook de mooie momenten op
het eiland zelf. Het project loopt voorlopig tot
september 2009. Op de site kun je de ontwikkelingen op het eiland blijven volgen.
Uitgeverij Kosmos, ISBN 978-90-215-3243-1,
336 pagina’s. tribewanted.com

Verrommeling Nederland
Zijn spuuglelijke meubelboulevards, fantasieloze industrieterreinen of hoge
elektriciteitsmasten jou een doorn in het oog? Maak jij je zorgen over de
‘verrommeling’ van het open Nederlandse landschap? Ga dan naar verkniptlandschap.nl en laat hier weten wat je in jouw omgeving storend vindt.
De Provinciële Milieufederaties verzamelen tot begin 2009 alle meldingen.
Vervolgens wordt er (door een online stemming) een landelijke én een provinciale Top 3 van ergernissen samengesteld. De winnaars (beter gezegd verliezers)
worden aan de provincies aangeboden, met de pasklare oplossing erbij. Dus
hoe meer meldingen, des te groter de kans dat er wat mee gedaan wordt.

Fietsen met ballen
Voetballen zijn er, logisch, om mee te voetballen, maar dat je er ook
mee kunt fietsen bewijzen Valentijn en Yvonne van der Valk. Zij fietsen
op dit moment namelijk naar Egypte en leggen in totaal 15.000 kilometer
af met ruim 200 ballen van Right To Play achterop. Ze verkopen de ballen
onderweg om aandacht te vragen en geld op te halen voor de stichting die
alle kinderen ter wereld wil laten sporten en spelen. Binnenkort kun je op
GetSalt.com hun blog volgen. fietsenmetballen.nl

Wereldrecord speedkiten
De Franse kitesurfer Alexander Caizergues heeft
geschiedenis geschreven door als eerste ‘zeiler’ de
magische 50 knopen grens te doorbreken.
Op een extreem vlak stuk water voor de kust van Namibië slaagde de Fransman erin om 500 meter lang een
gemiddelde van 50,57 knopen (93,66 km/uur) te halen.
Hiermee heeft de kiter in een klap alle oude records
van windsurfers en zeilers verpulverd. Verwacht wordt
dat kiters binnenkort ook de 100 km/uur grens zullen
doorbreken. Over de wind uit de zeilen nemen
gesproken. luderitz-speed.com
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