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Overleg bij
de thermostaat

Bewust en duurzaam leven, het is een 
mooi streven. Maar de praktijk blijkt 
weerbarstig. OneWorld kijkt binnen 
bij mensen met duurzame ambities. 
“Ik gebruik restjes theewater om de 
planten water te geven.”

Tekst & foto’s Rinske Bijl

Toen Sinan klein was, nam zijn 
moeder hem regelmatig mee 
naar het park om brandnetels of 

paddenstoelen te plukken. “Nu is dat hip, 
destijds werden we raar aangekeken. We 
plukten alles wat er in het seizoen was, 
liepen vanuit onze woonwijk zo het 
Delftse Hout in.” Later hoorde hij bij een 
natuureducatiecentrum dat zelf zwam-
men plukken een riskante bezigheid is, 
omdat de giftige en eetbare soorten 
nauwelijks uit elkaar te houden zijn. 
“Mijn moeder kan dat gewoon. In Turkije 
is dat heel normaal.” Anika: “Ze vertelde 
laatst dat ze altijd precies weet waar 

Noten kraken
Dankzij Sinans moeder 
zijn er het hele jaar door 
hazelnoten en walnoten.

Je eigen straatje Sinan & Anika
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Overleg bij
de thermostaat

Thuis bij Sinan en Anika
Sinan Özkaya en Anika Duut van Goor 
(beiden 30) wonen boven een café, 
midden in het historisch centrum van 
Delft. Ze leerden elkaar kennen tijdens 
hun studie Politicologie. De ouders 
van Sinan komen uit Turkije, zelf is hij 
geboren en getogen Delftenaar. Anika 
komt uit Brabant. 

Sinan
werkt bij een ICT-bedrijf 
en is gemeenteraadslid 
voor GroenLinks in Delft.



honden en katten gepiest hebben. Aan de 
andere kant: als je bedenkt hoeveel rotzooi 
er op supermarkteten zit, kun je die katten-
pis er ook gewoon afwassen.”

Toetje van pompoen 
Sinan runde een Turks restaurant tot zijn 
compagnon terugging naar Turkije. “Op de 
menukaart stonden ingemaakte groenten 
op mijn moeders wijze. Thuis zou ik dat ook 
willen maken, we hebben een boek over 
wecken in de kast staan. Maar ik kom er niet 
aan toe.” Van zijn moeder leerde hij ook geen 
eten weg te gooien. Anika: “Eens in de paar 
dagen kookt Sinan een drie gangendiner  
van alle restjes. Hij kan echt van alles iets 
lekkers maken.” Sinan: “Laatst had ik een 
grote flespompoen gekocht, maar we zijn 
maar met z’n tweeën. Dan eten we iedere 
dag iets anders met pompoen. Wist je dat je 
er ook heerlijke desserts van kunt maken?”  

Tanktopje in de winter
Gematigd consumeren en respectvol  
omgaan met de natuur zijn centrale waar-
den in de Turkse cultuur en in de islam, 
volgens Sinan. “Niet alleen in tijden van 

schaarste, ook als je in overvloed leeft zoals 
wij nu. Mijn vader wast nog altijd af onder 
een druppelende kraan.” Sinan herkent  
dat ook bij zichzelf. “Ik gebruik restjes  
theewater om de planten water te geven.” 
Anika is ook zuinig met water. Ze staat zel-
den langer dan een of twee minuten onder 
de douche. “Wassen, spoelen, klaar. Je kunt 
ook op andere manieren wakker worden 
dan eindeloos onder de douche te staan.” 
 Ze werd zich bewust van haar energie-
verbruik toen ze in een studentenwoning 
zelf gas en licht moest betalen. “Pas toen  
realiseerde ik me dat je in de winter niet in 
een tanktopje rondloopt en dus een warme 
trui aantrekt.” Sinan: “We gaan heel bewust 
om met de verwarming en hebben het daar 
vaak over. Voordat we de thermostaat hoger 
zetten overleggen we met elkaar.” Hun huis 

Restjes
Bestaan niet bij 
Sinan en Anika. 
Sinan maakt 
er elke drie 
dagen een nieuwe 
maaltijd van. 

Reizen
Sinan en Anika 
houden van reizen, 
dat noemen ze hun 
guilty pleasure.  
Sinan reist vaak op 
en neer naar Turkije 
en Anika was vorig 
jaar in China en op 
Curaçao “Dat willen 
we niet opgeven. 
We willen best met 
de trein, als dat 
goedkoper zou zijn.”

Je eigen straatje Sinan & Anika
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liever haar mening in de theatervoor - 
stel lingen die ze schrijft. “Soms haal ik  
inspiratie uit wat Sinan vertelt over de  
gemeentepolitiek.”
 Op persoonlijk niveau, dichtbij, denken  
ze allebei dat ze invloed kunnen hebben. 
Anika: “We kunnen met z’n tweeën de 
wereld niet redden. Maar elk klein beetje 
helpt. Doordat we er met anderen over  
praten, hebben we misschien toch invloed.” 
Sinan: “Je kunt laten zien wat er mogelijk 
is en zo van onderaf de wereld verbeteren.” 
Anika: “Natuurlijk zijn er altijd mensen  
die het beter doen. Maar we zijn het nog  
aan het leren.” 

is niet goed geïsoleerd, sommige ramen  
zijn nog van enkel glas. “In een huurwoning 
investeer je daar niet in. Ik heb hier en daar 
tochtstrippen aangebracht”, vertelt Anika.
Sinan denkt dat ze elkaar op meer dingen 
kunnen aanspreken. “De zeep die jij net  
gekocht hebt, had je ook biologisch kunnen 
kopen.” Anika: “Die hadden ze niet en ik  
had geen tijd om naar een andere winkel  
te gaan.” Vlees, vis en zuivel koopt het stel 
altijd biologisch. Groente kopen ze vaak  
op de markt. Anika: “Maar het blijft lastig. 
Welke bewuste keuze neem je? Dat koeien 
buiten staan, dat er geen rotzooi op zit of  
dat iets van dichtbij komt? Er zijn zoveel 
verschillende soorten ‘groen’.” Sinan ziet 
een rol voor de politiek. “Er moet veel beter 
gecontroleerd en gehandhaafd worden  
welke informatie op producten staat.”

Inspiratie uit de politiek
Sinan zit sinds 2012 in de Delftse gemeente-
raad voor GroenLinks. Tijdens zijn studie 
werd hij politiek actief. “Ik wilde me  
uitspreken over waar het heen moet met  
de wereld, wat we achterlaten voor de  
volgende generaties.” Hij wordt er gelukkig 
van. “Ik houd ervan op lokaal niveau kleine 
 stapjes te zetten en snel effect te zien.” De 
partijpolitiek trekt Anika niet, ze geeft  

Groene vingers
Anika: “Mijn vrienden 
zijn onder de indruk 
van de planten op 
ons dakterras.  
Sinans moeder, met 
haar grote moestuin, 
niet.”

Zongedroogd 
Gedroogde pepers uit 
Turkije. Anika: “We 
hebben een keer pepers 
boven de verwarming 
gehangen, maar dat 
smaakt toch anders 
dan echt door de zon 
gedroogde.” 

Tweede leven 
Een gebruikte gloeilamp 
doet dienst als potje voor 
een plant.

Anika
is manager 
bij een onder-
zoeksbureau 
en parttime 
theatermaker.

We kunnen met z’n  
tweeën de wereld  

niet redden. Maar elk 
klein beetje helpt


