VISIE GIDST

KLEURBOEK

Voor de collectie
‘Bijbels Kleurboek, 30
Bijbelteksten om te
kleuren’, Kok, 64 blz.,
€ 7,99
Origineel zijn
kleurboeken met
Bijbelteksten allang
niet meer, maar
dit is wel een leuk
exemplaar vol mooie platen. Groot pluspunt is het dikke papier, waardoor je naast
potloden ook stiften, krijtjes of waterverf
kunt gebruiken zonder door te drukken.
(Femke Taale)

Ondertussen bij
Het is natuurlijk superhandig als
je ouders op WhatsApp zitten.
Bijvoorbeeld als je opgehaald
wilt worden of ze à la minute
geld moeten overmaken. Toch
lijken ze soms een totaal andere
taal te spreken. In de nieuwe
rubriek WhatsApp-ouders kijken
we mee met de screenshots van
onze BEAM’ers. Wij krijgen geen
genoeg van de lieve oudertjes
op WhatsApp en lachen ons suf.
Bekijk prachtige conversaties op
EO.nl/BEAM. Herkenbaar?

BOEK

Willems Webweetjes

Ontdekkingstocht

Schone elektronica
bestaat niet
De druk op elektronicafabrikanten
neemt toe om hun producten duurzamer en eerlijker te maken. Er worden
giftige materialen gebruikt, gedolven
onder discutabele omstandigheden in
arme landen, de arbeidsomstandigheden in fabrieken zijn vaak zwaar, de
houdbaarheid van veel apparaten is beperkt en slechts een fractie van het materiaal wordt gerecycled (15 procent).
Een aantal merken zet warempel kleine
stapjes voorwaarts. Op een recente lijst
van rankabrand.nl komen Apple, HP
en Asus van de grote merken als beste
uit de bus met een C-label. Slechts één
merk haalt een B-label: het Nederlandse FairPhone. Het bedrijf streeft ernaar
zo eerlijk mogelijk telefoons te ontwikkelen. Niet om te concurreren, maar
vooral om een voorbeeld te
stellen. Maar zelfs FairPhone
haalt dus nog geen A-label.
Tip: de schoonste elektronica
is elektronica die niet wordt
gekocht, of tweedehands.
Willem is social mediaexpert bij de EO.

BEAM is het jongerenmerk van de EO.
We willen jongeren
inspireren om te leven
als Jezus. We zijn te
vinden op EO.nl/beam.

‘Een leeskamer in het Grote Huis’, Ewald Mackay, De Banier, 234 blz.,
€ 12,95
Dr. Mackay, historicus en filosoof, neemt je mee op een ontdekkingstocht langs bekende én vergeten figuren uit de kerkgeschiedenis. Van de vroege kerk (o.a. Polycarpus) tot onze postmoderne
tijd (o.a. C.S. Lewis), met fragmenten uit hun werk. Mackays brede
blik op Gods werk door de eeuwen heen doet weldadig aan: ook
katholieke theologen als Tauler en a Kempis weet hij als reformatorisch christen op waarde te schatten. Zijn taalgebruik is soms
wat archaïsch, maar laat dat niemand afschrikken: jezelf verdiepen in twintig eeuwen geloofstraditie is verrijkend. En dat voor
nog geen dertien euro. (Gert-Jan Schaap)

KOOKBOEK

Lekker gezond
‘Lekker en snel voor elke dag’, Hemsley & Hemsley, Fontaine, 352 blz.
(gebonden), € 29,95
Smaakvol vormgegeven kookboek. Bij elk recept wordt aangegeven waarom de auteurs (de zussen Jasmine en Melissa Hemsley) het graag eten, welke belangrijke voedingswaarden (zoals
vitaminen en mineralen) het heeft en eronder volgt het recept:
van ontbijt, soepen en bijgerechten tot desserts, zoete gerechten
en dranken. Gezond, lekker en niet al te ingewikkeld, al zijn het
bepaald geen doorsnee-gerechten. Alleen al van de foto’s loopt
het water je in de mond. (Stella de Rijcke)
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