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“Ik strooi niet met geld. Kleding koop ik twee-

dehands en spullen heb ik genoeg. Etentjes 

met vrienden of een bijzondere reis mogen wat 

kosten, maar bij elke aankoop denk ik bewust 

na: heb ik dit echt nodig? Het liefst geef ik het 

uit aan duurzaam gemaakte producten en eerlijk 

eten. Dat ik dan meer kwijt ben, vind ik niet erg 

want het draagt bij aan een betere wereld.” 

DAG 1 06.45 Ik voel me fit en neem mijn favo 

ontbijt: havermout met fruit, zaden en kaneel. 

Om 7.50 uur pak ik de trein. Op mijn werk start ik 

vandaag met ons concurrentieonderzoek.

12.00 Ik eet het liefst plantaardig en op kantoor 

zit ik wat dat betreft goed: we lunchen met sala-

des, broodjes, groenten en fruit. Ik neem sla.

14.00 Een beoordelingsgesprek met mijn mana-

ger. Altijd weer spannend. Gelukkig is ze tevre-

den. Ik ga meer onderzoek doen en ze heeft een 

nieuw project voor me in België. Superblij mee.

16.00 Mijn collega’s en ik verzamelen voor een 

meeting over de pilot waarbij mensen zonnepane-

len kunnen aanschaffen zonder dat ze daar direct 

een investering voor hoeven te doen. Nieuwe 

ideeën uitwerken, daar word ik gelukkig van.

17.30 Onderweg naar de trein loop ik langs een 

traiteur met alleen maar lekkere dingen. Zo veel 

zin in vega-sushi en een vega-broodje bapao, 

dus die koop ik (€ 7). In de trein eet ik alles op en 

haast me naar mijn les moderne dans.  

21.00 Ik koop wat ontbijtspul in de supermarkt  

(€ 4,50), lees wat en een uur later ga ik naar bed. 

Dagtotaal € 11,50 

DAG 2 8.00 Ik houd me bezig met het opzet-

ten van campagnes en advies geven. Wat kunnen 

onze klanten doen om hun huis te verduurzamen? 

Warmtepompen bijvoorbeeld, voor milieuvriende-

lijke verwarming. Ik hou van mijn werk. Er staan 

weer leuke campagnes op de planning dit jaar.

12.00 Lunch. Ik haal druiven, dadels en broodjes 

met vegetarisch vleesbeleg bij de supermarkt  

(€ 10). Voor de afwisseling eet ik niet altijd op 

kantoor. Samen met een collega loop ik een 

rondje en ga daarna weer fris aan het werk.

17.30 Ik fiets naar een vriendin, vandaag eet ik 

bij haar. 

20.00 Toneelles, elke week kijk ik hiernaar uit.  

Twee uur lang met een groep scènes spelen, 

oefeningen doen en improviseren. In duo’s moe-

ten we aan het publiek duidelijk maken waar we 

zijn en wat we doen. Ik zit met een ander meisje 

bij een voetbalwedstijd en daarna in een jeep 

tijdens een ruige safari. Ik lach me rot. En iedere 

keer leer ik wel wat nieuws.

23.00 De adrenaline van de intensieve les is 

gezakt en ik ga met een voldaan gevoel naar bed.

Dagtotaal € 10

DAG 3 06.45 Vijf minuten voor de wekker 

gaat, word ik wakker. Ik zeul een tas met kleding 

mee naar kantoor. Daar staat een kast waar 

iedereen spullen in hangt die we zelf niet meer 

dragen. Een top-initiatief, zo scoorde ik al een 

outdoorjas voor mijn reis naar Ecuador. 

12.00 We hebben een ‘Lunch & Learn’. Een col-

lega frist ons geheugen op: wie is onze doelgroep 

en hoe bereiken we die het beste?

14.00 Ik help een stagiair met haar scriptie. Zo 

ben ik zelf ook ooit onder mijn hoede genomen 

door mijn bedrijf.

18.00 Werkborrel. Er is bier, chips en pasta met 

vegetarische gehaktballen. Onze feestjes zijn altijd 

gezellig en veel collega’s blijven dit keer hangen. 

23.45 Op het station koop ik een chocolade-

dadelreep (€ 2), mijn enige aankoop vandaag. 
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Lekker bezig, want ik spaar voor een inter-

railreis naar Zuid-Oost Europa volgend jaar 

zomer. 

Dagtotaal € 2

DAG 4 09.30 Na een trage start kom ik 

moe aan op kantoor. Koffie is mijn redding. De 

ochtend is gevuld met werken aan de pilot. Na 

de lunch ga ik weg, ik heb lekker anderhalve 

dag vrij genomen. 

16.00 Door @lisagoesvegan op Instagram 

word ik getipt over een sample sale met duur-

zame merken. We moeten in de rij staan, maar 

dan heb je ook wat: ik koop een tas van Matt 

& Nat, die ik al een tijdje op het oog had (€ 65). 

Ik shop bijna altijd tweedehands kleding, maar 

voor items van een mooi en duurzaam merk 

maak ik graag een uitzondering.

17.00 Mijn broer belt: hij gaat me trakteren 

op een etentje bij een fantastische Italiaan in 

Utrecht. Ik had hem geholpen bij het vinden 

van een nieuw huis en nu wil hij me bedanken. 

Samen fietsen we naar het restaurant. De fles 

chardonnay en een risotto met champignons 

smaken super.  

22.30 In mijn bed lees ik een boek, maar mijn 

ogen vallen na twee minuten dicht.

Dagtotaal € 65

DAG 5 09.30 Vandaag kan ik uitslapen. Zo 

fijn. 

10.30 Naar Basic-Fit. Het is uitgestorven en ik 

heb de fitnesszaal voor mij alleen. Na het dou-

chen koop ik lunch (€ 2,75) bij Albert Heijn en 

fiets ik naar mijn broer om hem te helpen met 

het inrichten van zijn nieuwe huis.

14.00 Mijn zusje en ouders zijn ook opgeroe-

pen als hulptroepen. Samen met mijn moeder 

en zus ga ik naar Intratuin om planten voor 

mijn broer uit te zoeken. We kiezen voor groen 

dat weinig water nodig heeft, anders is het in 

no-time overleden. 

17.00 Na een middag hard werken, kookt hij 

een pasta pesto voor ons allemaal. 

18.30 Mijn broer, zusje en ik gaan met mijn 

ouders mee terug naar Sneek. Daar ben ik 

opgegroeid. Er zijn daar dit weekend een paar 

jeugdvrienden en het voelt als vroeger. 

20.00 Met vriendinnen kijken we bij ons thuis 

de nieuwste Aladdin. Will Smith is hilarisch 

en we zingen hardop mee. Ik heb drankjes en 

popcorn voor ons gehaald (€ 16).

Dagtotaal € 18,75 

DAG 6 09.00 De zon schijnt mijn kamer in 

en maakt me wakker. Mijn zus trommelt me 

uit bed. Ze haalt me over om naar de sport-

school te gaan en we trainen onze armen en 

buikspieren. 

12.30 Naar de kapper. Vijf jaar geleden liet 

ik voor het laatst highlights zetten en nu heb 

ik er weer zin in. Na de nodige failures weet 

ik dat dit een vak is. Ik ga naar de salon waar 

een vriendin van mij werkt. Hier gebruiken ze 

dierproefvrije verf van het merk Aveda: prijzig, 

maar eerlijk (€ 130). Ik krijg er een hoofd- en 

handmassage bij. Als herboren verlaat ik de 

kapsalon en ik schiet Kruidvat in voor een fles 

shampoo (€ 7). 

16.00 Ik eet een ijsje met twee vriendinnen en 

daarna gaan we naar een nieuw café voor een 

drankje (ze trakteren mij).

19.00 Mijn zusje maakt poké bowls. Zo’n 

weekend Sneek geeft energie, dat zou ik 

eigenlijk vaker moeten doen. ’s Avonds kijken 

we met z’n allen films, net als vroeger. Heerlijk!

23.00 Slapen.

Dagtotaal € 137 

DAG 7 09.00 Ik word ik uitgeslapen wakker 

en hijs mezelf in sportkleding voor een rondje 

hardlopen. 

11.00 Douchen, beetje scrollen op Insta en ik 

lees de krant. 

14.00 Na een relaxte ochtend komen er  

familievrienden uit België langs. We drinken 

een borrel, eten broodjes en gaan een stukje 

varen in onze sloep. Dat vind ik zo fijn aan 

Friesland: een boot in onze achtertuin. Ik heb 

een inspirerend gesprek met ze over mijn 

project in België en ze praten enthousiast over 

hun zonnepaneelplannen. Weer thuis drinken 

we een glas wijn en ik rijd om 18.30 uur met 

mijn broer terug naar Utrecht. 

19.30 Een relaxte zondagvond. Ik haal nog 

wat fruit en sojayoghurt bij Albert Heijn  

(€ 4,10). Daarna kijk ik een aflevering van 

Undercover en lees verder in En uit de Bergen 

kwam de echo van Khaled Hosseini, een 

indrukwekkend verhaal over de complexiteit 

van armoede, rijkdom, liefde en relaties.

23.00 Bedtijd. Er staat weer een volle werk-

week voor de boeg. 

Dagtotaal € 4,10 

THE DAMAGE € 248,35
Eten & drinken € 46,35
Kleding € 65
Uiterlijke verzorging € 137
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