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Lars: ,,Mijn opa en oma
woonden veertig jaar op
de Mommenhoeve. Ze
vroegen of wij het wilden
overnemen als zij er niet
meer konden wonen.
Dat hebben we in 2009
met financiële steun
van familie gedaan.”
Saskia: ,,Iedereen
vond het belangrijk
dat het in de familie
bleef en wij zagen
het meteen helemaal
zitten. Hoeveel jonge
mensen krijgen nou de
kans om zo bijzonder
te wonen?”
Lars: ,,Als klein jongetje
vond ik het al een gewel-
dige plek. Er is zoveel ruimte
en rust. We hebben een
heleboel notenbomen en
hoogstamfruit. De appelsap
van eigen bodem is
heerlijk.”
Saskia: ,,Ons geluk heeft
weinig te maken met geld
of spullen. Natuurlijk heb-
ben we geld nodig, maar we
vinden het belangrijker dat we
genieten, ontspannen, dingen
doen die we leuk vinden, nieuwe
inspiratie opdoen en anderen
inspireren en helpen.”
Lars: ,,We geven niet veel geld uit,
behalve aan boodschappen. Zo’n
200 euro per week. We houden
van lekker koken met goede,
biologische producten.”
Saskia: ,,We willen graag duur-
zaam eten en bijdragen aan een
gezond ecosysteem. We bestellen
groenten bij de lokale zorgboer-
derij en een wildrundvleespakket
met vlees van wilde runderen
van de Veluwe. De rest van de
boodschappen halen we bij
EkoPlaza.”

Lars: ,,Door zo’n groentepakket
eet je automatisch wat bij de sei-
zoenen hoort. Alleen avocado’s
eten we het hele jaar door, want
daar zitten veel voedingsstoffen
en vetten in. De jongens vinden
ze heel lekker.”
Saskia: ,,Ook bij andere aanko-
pen letten we op duurzaamheid.
Onze Volvo, vier jaar geleden
gekocht voor 1700 euro, rijdt op
gas en we kopen meestal kleding
van ecologische materialen.
Hoewel ik ook nog weleens iets
van de H&M meeneem.”
Lars: ,,Ik koop één keer per jaar
voor ongeveer 500 euro een aan-

tal spijkerbroeken, truien
en een jas. Die gaan dan
weer een paar jaar mee.
Ecologische materialen
zijn wel wat duurder,
maar ik heb niet veel
nodig.”
Saskia: ,,We werken
en leven veel thuis
sinds de kinderen
er zijn. Dat is ideaal
aan eigen baas zijn.
Werk en privé zie
ik als een geheel.
Sommige projecten
en workshops ont-
staan ook hier op
de Mommenhoeve.”

Lars: ,,Zoals Basecam-
pings: met andere be-

wuste, creatieve mensen
wisselen we bij een vuur er-

varingen uit over een bepaald
thema, zoals oogsten en waarde-

ren. Verder ben ik begonnen met
het ombouwen van mijn oude
Volvo naar een elektrische auto.
Ik ben best een huismus. Ik vind
het lekker om thuis in alle rust
bezig te zijn.”
Saskia: ,,Ik hou ook wel van
reizen. Elk jaar gaan we in no-
vember een weekje op vakantie.
Daar besteden we zo’n 700 euro
aan. Als het kan, gaan we ook
kamperen in de zomer, maar
dat is er al een paar jaar niet
van gekomen.”
Lars: ,,Vorig jaar hebben we een
droomreis gemaakt, naar IJsland.
Allebei een mannetje op onze
rug en wandelen door prachtige
natuur.”
Saskia: ,,Dat was voor ons
uitzonderlijk duur: 4000 euro.
We zoeken het avontuur meestal
dichterbij huis. Een vuurtje
stoken in Appelscha is ook heel
leuk.” ■
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Saskia: leuke natuurrubberen
laarzen – binnen een jaar al lek

Lars:mijn laptop – veel te
zwaar
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Lars en Saskia wonen samen met
zoons Sven (3) en Jiri (1) op
de Mommenhoeve, een oude
boerderij in de IJsselvallei
in Nijbroek.

‘We houden
van koken
met goede,
biologische
producten’
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Lars: notenroller

Saskia:wollen vest uit
IJsland – houdt me overal warm

NL


