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Uitgesproken

Als je jezelf
dient, dien je
ook de aarde

„Als we met zijn allen willen, gaat
het morgen al beter met de aarde. De aarde is sterk en wij ook.”
Aan het woord is Constance
Scholten van Earth Today.

M

et een rode
piratendoek in het
blonde
haar, lijkt
de 34-jarige
Constance
Scholten,
lid van de
raad van bestuur en voorzitter van het
recent opgerichte Earth Today, jonger
dan ze is. Als ze even later met kennis
van zaken vol vuur vertelt over het
ontstaan en de niet meer te stuiten
groei van deze nieuwe gemeenschap
van veranderaars, vragen slechts haar
woorden nog de aandacht en schijnt ze
haast leeftijdloos. „Wij zijn vanuit thuis
altijd al bezig geweest met dat waar je
gepassioneerd over bent naar buiten te
brengen en als je een kans krijgt, die
met beide handen aan te grijpen.”
„In mijn eerste tienerjaren was het geen
topic dat de wereld een einde heeft. Tot
ik voor de eerste keer las dat een grote
groep wetenschappers in paniek is, dat
deed me wat. Op de oplossing die Earth
Today biedt heb ik zitten wachten. Deze
is concreet. We sparen met elkaar de
aarde bij elkaar. Ik voel het, zie het en
ga. Dat is heel herkenbaar in onze organisatie.”
Het idee is dat particulieren en bedrijven à 1,20 euro vierkante meters kopen
en hiervoor een op naam geregistreerd
uniek digitaal beschermingsbewijs
ontvangen. Welke meters er zijn gekocht, wordt via de website gecommuniceerd. Vanaf dan worden deze vierkante meters beschermd door de Union
of Nature Foundation; een nieuw internationaal samenwerkingsverband van
natuurbeschermingsorganisaties. Het
binnengekomen geld wordt binnen de
organisatie over de organisaties verdeeld.
„We zijn dieper op de materie gaan
zitten. Nu is die ene vierkante meter
beschermd vanuit jouw naam. Daarmee
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Uitgesproken
In de serie Uitgesproken gaat
Heleen Vink op zoek naar mensen die UITGESPROKEN zijn,
uitgesproken ideeën hebben,
uitgesproken leven, uitgesproken geloven, uitgesproken
wonen, zich uitgesproken kleden, uitgesproken meningen
hebben, mensen die niet
schromen kleur te bekennen.

Constance Scholten van Earth Today

creëer je dat je betrokken bent bij jouw
vierkante meter.”
De kiem voor deze oplossing wordt
gelegd tijdens een zeiltocht voor onbepaalde duur van internetondernemer
van het eerste uur Kees Zegers. Als hij
op een onbewoond eiland milieuactivist
Clemens Oestreich ontmoet raakt hij
geïnspireerd en bedenkt Kees een manier om de klimaatcrisis te keren. Eerst
nadat hij op het uiterste puntje van de
Noordpool als statement de blauwe vlag
van de aarde met het witte ’Seed of Life’
symbool plant, reist hij vervroegd terug
naar Amsterdam om zijn idee aan 5 à 6
vrienden voor te leggen, allen ervaren
in het opzetten van (internet)bedrijven,
waaronder Constance.

Op de oplossing die
Earth Today biedt
heb ik zitten
wachten

per’s Bazaar Women of the Year.
De plaats van ons gesprek is op de eerste verdieping van een Amsterdams
grachtenpand, de thuisbasis van Kees
waar hij het zaadje van Earth Today
plantte. Fris lentegroenlicht valt door
hoge witte ramen over een lange houten
tafel met een ook hier ’geplante’ vlag
van de aarde. Aan de tegenoverliggende
wand getuigt een zwart-wit foto uit
1969 van de Bed-In For Peace van John
Lennon en Yoko Ono in het Hilton. Een
groeizame omgeving van waaruit Earth
Today verder kan floreren.

Geen werk en privé

Horen en zien
„Een geweldig idee. We hebben de
handen ineengeslagen, onze schouders
eronder gezet en na een week online te
zijn staat de teller op earthtoday.com al
op een miljoen. Mensen als de Zweedse
klimaatactiviste Greta Thunberg reiken
al naar ons uit. Mijn functie is horen en
zien wat er gebeurt en daarop vooruit
werken.”
Dat daar haar kracht ligt is inmiddels
duidelijk en heeft ze ruimschoots bewezen. „Op mijn 16e was ik klaar met het
vwo. Sindsdien heb ik zonder een diploma op zak de mooiste leerschool; die
van het leven”, verzekert Constance. Op
19-jarige leeftijd zet ze een recruitment
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bedrijf voor IT-personeel op en sjeest
als rechtenstudent. Na vier jaar wordt
het succesvolle bedrijf overgenomen.
„Met een mooi team heb ik vervolgens
Camarilla, ’s werelds kleinste sociale
netwerk app, ontwikkelt. Deze softwareoplossing heb ik in 2017 verkocht
en ben gaan investeren.”
Niet verwonderlijk dat Constance in
2015 en 2016 tot de vijftig meest inspiratievolle vrouwen in de Nederlandse
technologiesector behoorde en afgelopen jaar werd genomineerd voor Har-

Naast praten over Earth Today lijkt
vragen stellen over privé niet relevant.
„Klopt. Er is geen privé en werk, het is
één. Mensen helpen en daarmee mezelf
helpen deed ik als jong kind al. Mijn
doel is om het bewustzijn toe te laten
nemen en mensen te informeren”
Haar verbindende en visionaire rol
binnen Earth Today brengt dat doel
dichterbij. Ze is uitgesproken in het
hebben van vertrouwen. „Hoop biedt
perspectief, maar vertrouwen, ook in je
keuzes, is alles, net als liefde dat is.”
Tekst en foto: Heleen Vink

