
Mooi, hip en idealistisch, dat is Mette te Velde (31),  
oprichtster van duurzaamheidplatform Strawberry Earth.  

Niet voor niets reikten we in december de eerste GREEN.2 
Aanmoedigingsaward uit aan deze inspirerende jonge vrouw,  

die het gezicht is van een nieuwe generatie wereldverbeteraars.

TEKST Floor Bakhuys roozeBoom
foTografiE merlijn Doomernik

aSSiSTEnT foTografiE roger cremers
STyling soraya Basiran  

viSagiE cinDy chapuis
mET danK aan conscious hotels

‘vrienden 
noemen me 

vaak het 
milieumeisje’
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r zijn van die vrouwen die zo ake-
lig perfect zijn, dat het bijna 
ondraaglijk is. Ze kunnen alles 
wat slecht is weerstaan, doen drie 
keer per week aan yoga en zijn 
bloedmooi en intelligent. daar-
naast verbeteren ze óók nog even 
de wereld. mette te velde (31), 
oprichtster van duurzaamheid-
platform Strawberry earth, is 

zo’n vrouw. Je kunt als vrouwelijke interviewer dan twee 
dingen doen: toegeven aan je jaloezie en haar afdoen als een 
streberige health freak. of je laten innemen door haar 
schoonheid en je laten inspireren door haar scherpe visies 
en grenzeloze daadkracht.

als ik aankom in het amsterdamse café waar we hebben afge-
sproken, zit mette al te wachten. op tafel staat een dampende 
kop kruidenthee. Ze draagt een felroze joggingtrui, die alleen 
leuk staat met maatje nul. Ze oogt blozend gezond. Zo zie je er 
dus uit als je, zonder uitzonderingen, bewust leeft, denk ik. ik 
wil een koffie verkeerd bestellen, maar als ik naar Mettes 
puntgave huid kijk, bedenk ik me. doe mij maar wat zij heeft. 

mette te velde runt sinds drie jaar samen met haar vriend 
ikenna azuike (31) Strawberry earth. wat in 2008 begon 
als een positieve blog over een duurzame lifestyle is in korte 
tijd uitgegroeid tot een invloedrijk platform dat met ludieke 
events duizenden mensen inspireert tot een duurzamer 
leven. ‘Strawberry earth is veel groter geworden dan we 
van tevoren ooit hadden gedacht’, vertelt mette. ‘ikenna en 
ik zijn net terug van een vakantie naar Zuid-afrika. we 
moesten even afstand nemen van Strawberry earth. even 
weg van de gekte die we in gang hebben gezet.’

die gekte begon drie jaar geleden in new York, waar mette 
samen met ikenna gedurende acht maanden woonde. ikenna 
had er een baan als jurist en mette, die indertijd als journa-
list werkte, dook voor het Parool in de duurzame wereld van 
new York. Ze werd al snel gegrepen door de energie en het 
optimisme van de mensen die ze ontmoette: ‘die enorme 
positiviteit en daadkracht werkten voor mij zo verfrissend’, 
zegt mette. ‘niet zeuren, niet urenlang vergaderen, maar 
gewoon iets dóén. dat wilde ik ook.’ al snel begon de journa-
listieke afstand die mette bij het schrijven moest bewaren 
haar dan ook tegen te staan. ‘ik wilde helemaal niet meer 
objectief zijn. ik wilde meedoen.’ 

en dus besloot mette te beginnen vanuit haar eigen kracht: 
schrijven. Strawberry earth moest een duurzaamheidsblog 
worden, zoals die er in nederland nog niet was. niet saai of 

belerend, maar vrolijk en hip. mette: ‘Juist als je mensen 
wilt bereiken die nog niet overtuigd zijn, is de toon van de 
boodschap cruciaal.’ Strawberry earth richt zich vooral op 
jonge creatieven als schrijvers, kunstenaars, designers, 
muzikanten, journalisten en filmmakers. De bedoeling is 
dat deze zogenaamde early adopters uiteindelijk de trend 
zetten voor de massa. mette: ‘onze generatie wordt vaak 
afgeschilderd als een stelletje luie donders. maar als ik zie 
hoeveel jonge mensen zich belangeloos voor onze evenemen-
ten willen inzetten, weet ik zeker dat dat onzin is. Je moet 
ze alleen wel bereiken in hun drukke levens. Je moet hun 
aandacht weten te trekken.’ 

de aandacht trekken lukt mette aardig. Strayberry earth 
Filmfestival, Strawberry earth wonderland, Strawberry 
earth Quiznight, Strawberry earth Hotelcrash. Het ene na 
het andere succesvolle Strawberry-evenement wordt gelan-
ceerd, met steeds hetzelfde doel: bewustzijn creëren voor een 
duurzamer leven. ‘ik geloof dat we in de wereld op een keer-
punt staan’, zegt mette ernstig. ‘dat er een omslag moet 
komen in de manier waarop we eten, slapen, voortbewegen, 
energie opwekken, produceren. duurzaamheid omvat alles. 
daarom is het ook zo waanzinnig spannend.’ dan is ze even 
stil, denkt na. intussen kijk ik naar de vrouw die tegenover 
me zit, een wereldverbeteraar pur sang? ik kijk nog eens 
goed in haar ogen. Zie ik een teken van ijdelheid? Zelfvol-
daanheid? een vleugje effectbejag? nee. 

‘waarom ik al mijn energie steek in deze projecten?’ aarze-
lend: ‘ik weet dat het hoogdravend klinkt, maar ik wil ver-
andering brengen. ikenna en ik hadden ook in new York 
kunnen blijven. daar hadden we de tijdsgeest mee. Zouden 
we direct zijn omarmd, op handen gedragen worden. maar 
ik wilde juist iets betekenen voor het land waar ik vandaan 
kom. in nederland is onze boodschap veel harder nodig.’ en 
is er ook een downside aan dit perfecte idealistische plaatje? 
‘die is er zeker’, antwoordt mette beslist. ‘ik voel me geze-
gend dat ik precies kan doen wat ik leuk vind, maar het is 
ook best zwaar. ikenna heeft zijn baan als jurist opgezegd en 

ik mijn journalistieke loopbaan. Het gaat 
goed met Strawberry earth, maar we run-
nen geen winstgevend bedrijf. we moeten 
altijd schipperen om rond te komen. en 
daarbij is er nauwelijks nog een scheidslijn 
tussen werk en privé. mijn familie denkt 
vast weleens: weet je nog wel wie we zijn?’ 

ook haar vrienden spotten soms met haar 
idealistische inslag. ‘Ze noemen mij Het 
milieumeisje’, lacht ze. ‘maar ik zet ze wel 
aan het denken. 

‘Ik wil verandering brengen. 
In Nederland is onze 
boodschap hard nodig’

mette
Fact

DE NAAM 
StrAwbErry 

EArth IS gEbA-
SEErD op hEt 
StrAwbErry 
FIElD MoNu-

MENt VAN 
JohN lENNoN 

IN CENtrAl 
pArk
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‘hopelijk is Strawberry 
Earth op een dag niet 
meer nodig’

kleDing
hErENVESt, FIlIppA k a 210

top, kuyIChI a 59,95
NoorSE pEt, wAtErlooplEIN a 10
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‘dan zie ik dat ze ineens ook biologische producten in huis 
hebben gehaald. en daar gaat het toch om?’ want naast 
milieubewustzijn is biologisch en gezond eten een ander 
stokpaardje van de jonge wereldverbeteraar. mette heeft een 
hypergezonde levensstijl die iedereen ambieert, maar waar 
vrijwel niemand de discipline voor vindt. naast haar beweeg-
regime van minstens drie keer per week intensieve yoga, eet 
mette uitsluitend verse, biologische en gezonde producten. 
Geen junkfoodzondes, incidentele vreetbuien, geheime guilty 
pleasures? 

mette schudt lachend haar hoofd: ‘Geloof me, het is voor mij 
vooral een kwestie van kwaliteit. mijn vrienden noemen mij 
een food snob en misschien ben ik dat ook wel. ik kocht 
laatst een huismerk chocoladereep bij de supermarkt. niet 
te eten. als je de smaak van echt goed eten gewend bent, 
kun je goedkope rotzooi gewoon niet meer weg krijgen. ik 
haal er ook geen voldoening uit om me vol te vreten. ik eet 
liever een beetje van iets heel lekkers. Zoals mijn moeder 
altijd zei: “niet het vele is goed, maar het goede is veel”. voor 

Mettes Eetdagboek

Woensdag
oNtbIJt

Yoghurt met muesli en honing, 

drie mandarijnen en groene 

thee (bio) 

luNCh 

Zakje gemengde noten, stok-

broodje met brie en een café 

cortado (bio)

tuSSENDoor 

stukje pure chocolade (bio) 

DINEr 

gevulde salade en een stok-

broodje met roomboter (alles 

bio). een glas rode wijn (bio)

’S AVoNDS

Warme chocolademelk (bio)

wAt zEgt DE ExpErt?

Voedingsdeskundige Carola 

Buijtenhuis helpt mensen via 

praktijkbuijtenhuis.nl bewust 

te eten. Ze neemt niet ge- 

wicht als leidraad, maar hoe 

fijn jij je voelt in je lichaam. In 

GREEN.2 geeft ze advies. 

‘Je eet veelzijdig en gezond, 

maar krijgt te weinig ijzer 

binnen. Eet dus ijzerrijke pro-

ducten (noten, peulvruchten, 

ei). Ook mis ik zuivel. De vita-

minen B12 die daar in zitten, 

zijn belangrijk voor ons 

lichaam. Langdurig tekort 

hieraan kan je concentratie-

vermogen verminderen. Ook 

mag je meer eten. Je krijgt 

nu zo’n 1500 kcal per dag 

binnen, dat mag 2300 zijn. 

Met een BMI van 18,7 heb je 

nog wel een gezond gewicht 

(tussen de 18,5 en 25).’

echt lekker en gezond eten moet je nu eenmaal iets meer 
moeite doen. een zak chips is goedkoper dan een appel. dat 
is toch idioot?’

anderhalf uur en twee koppen thee later, weet ik: mette is 
geen aanstelster, heilig boontje of streberige health freak. 
maar een oprecht bevlogen jonge wereldverbeteraar met een 
inspirerende visie. en het is vrijwel onmogelijk om je niet te 
laten meeslepen door haar energie en optimisme. ‘natuur-
lijk moet je kritisch blijven, maar scepsis is geen oplossing’, 
stelt mette. ‘Het werkt alleen maar verlammend. en mis-
schien moeten we juist niet zo moeilijk denken. Bewust 
leven is enkel een kwestie van logica: comfortabel leven met 
respect voor mens, dier en milieu, dat wil toch iedereen? 
noem me naïef, maar ik denk vaak: de wereld zou zo mooi 
kunnen zijn. ik hoop eigenlijk dat Strawberry earth op een 
dag niet meer nodig is. dat onze boodschap vanzelfsprekend 
is geworden. en dan? dan ga ik gewoon weer iets anders 
doen. maar ik heb het gevoel dat we pas aan het begin staan 
van een groot avontuur.’  ¶

NAAM Mette te Velde  lENgtE 1,79m  gEwICht 60 kilo SportEN  ‘Elke zaterdag doe ik anderhalf uur ash-

tanga yoga (power yoga) en doordeweeks een uur vinyasa (snelle) yoga en een uur hatha (rustige) 

yoga’  VEgEtArISCh ‘Af en toe eet ik vis en heel soms vlees, maar ik eet toch voornamelijk vegetarisch’

Vrijdag
oNtbIJt

Verse gember/wortel/appelshake 

en een koffie verkeerd. een 

sinaasappel (bio) en een mini-

notenbaguette

tuSSENDoor

een zakje naturel chips (bio)

DINEr

Zuurkool met runderrookworst 

en mosterd, en tomatensalade 

met olijfolie en balsamico (alles 

bio). Hazelnootyoghurt met sui-

ker

’S AVoNDS

Twee koekjes (shortbread) en 

een stukje pure chocolade (bio) 

en een appel (bio)

ZaTerdag
oNtbIJt

een peer, sinaasappel en kiwi 

(bio) en twee volkoren boterham-

men met roomboter: één met 

jonge kaas, tomaat, mosterd en 

gekookt ei en één met honing. 

een kop groene thee (bio)

luNCh

Twee roomboterkoekjes, een 

banaan en een koffie verkeerd

DINEr

salade van tomaat/ mozzarella/ 

basilicum en olijfolie. een bord 

huisgemaakte champignonsoep 

met twee bruine bolletjes met 

roomboter (bio), één met gei-

tenkaas, één met oude komij-

nekaas. een appel

‘Ik zou een food snob zijn 
en misschien ben ik dat 
ook wel’

kleDing
Jurk, kuyIChI a 120
truI, FIlIppA k a 150

SkINNy JEANS, SAgE AND IVy poA
SJAAltJE, lAurA DolS a 5

kEttINg, zIppEr a 15
ArMbANDJES MArIChEllE a 85

gyMpEN, CoNVErSE, StylISt’S owN
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