Duuzaam ondernemen leeft in Noord-Hotland. Goede zaken maakt ledere maand een hip tang: ondernemers
dle de kachten bundelen om van duuzame ontwikkellng een bloeiende buslness te maken. Rels met ons mee
en maak kennis met een creatieve en inspirerende wereld.

'De kansen liggen overal v00r het grijpen'
Lia Dekker (tinks op foto), eigenaresse
van Boji in Schagerbrug, en lnge Slothouber, commercieeI bedrijfsleider bii
hoveniersbedriif Groenmeesters in Heerhugowaard, werken samen aan het ver-

visjes in de sloot te kijken. lk wilde met
een camera langs de Amazone reizen en
dieren redden."

duuzamen van de buitenruimten.

bundelen?

Vanwaar die passie voor duurzoom, verantwoord ondernemen?
Lia Dekker: ,,Het zit in mijn DNA. Toen
duurzaam ondernemen een naam
kreeg, besefte ik dat ik daar altijd al mee
bezig was."

lnge Slothouber: ,,lk heb van jongs af
aan een passie voor alles wat bloeit en
groeit. Als klein meisje lag ik in het gras
naar de watervlooien en

Wat wos de motivatie om de krochten te

Lia Dekker: ,,Boji wil duurzaamheid
zichtbaar maken voor buiten. We brengen consumenten in contact met leveranciers, producenten en ontwerpers op
het gebied van een duurzame buitenruimte. Het was een verademing toen
ik lnge ontmoette. We hebben echt een
klik samen. Het is heerlijk om met elkaar
te werkenÍ
lnge 5lothoubei:,,Groenmeesters heeft

een duurzaam concept ontwikkeld voor
tuinen.We zitten op één lijn met Boji qua
smaak en vormgeving. De manier waarop Lia en haar medewerkers met consumenten omgaan en service verlenen,
past helemaal bij waar wij voor staan als
Groenmeestersí
Wat levert het op?

Lia Dekker: ,,Naast het plezier dat deze
samenwerking oplevert, is het fijn om
een sparringpartner als lnge te hebbenJ'
lnge Slothouber: ,,We versterken elkaar
omdat we een gezamenlijke visie heb-

beni'
Waar zien jullie konsen liggen voor een
duurzame toekomst?
Lia Dekker: ,,De kansen liggen overal

voor het grijpen. Duurzaamheid heeft
immers te maken met alles wat je doet.
Het gaat niet om de weg die je gaat,
maar om het spoor dat je achterlaat!"

Gouden tip vroor ondernemers
die hun bedrijf willen verduurzamen?

Lia Dekker: ,,Het veranderen
van de wereld begint bij jezelf.
Niet denken maar doen!"
lnge Slothouber: ,,Denk vanuit de
planeet en mens als één geheel.
Van koffiedrinken tot het luchtje dat
je opspuit, de planten in je tuin, je werk
en het huis waarin je woontÍ
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