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Editorial 
Door Anne van Egmond

Je ligt op je rug in het gras naar de wolken en bomen boven je te kijken. Het is een prachtig 
zonnige dag. Je hoort om je heen het gelach van je vrienden. Een prachtig idyllisch plaatje 
van een geslaagde zomer- of lentedag. En dat kan allemaal beschreven worden met één 
woord: omgeving. Zowel het natuurlijke als het sociale aspect van deze mooie dag kunnen 
gevangen worden in deze ene term.

‘Environment’, het is zo’n vaak gebruikt woord en zo belangrijk in ons dagelijkse leven. Het 
kan gaan over het milieu, en hoe we omgaan met ons kleine blauwe planeetje, maar ook 
over de sociale situatie waar je in zit. Het beschrijft dus eigenlijk alles wat er om ons heen 
gebeurt en is. Maar dat klinkt dan ook gelijk weer zo abstract, want wat valt er dan precies 
allemaal onder? Het antwoord wordt genoeg bediscussieerd door antropologen, zoals je 
ongetwijfeld wel eens hebt gehoord in een college of artikel, en misschien zullen we het 
antwoord nooit weten omdat iedereen iets anders ervan vindt. 

Eigenlijk dus een perfect voorbeeld van alledaagse antropologie! Een woord wat zo vaak 
gebruikt wordt, maar waar eigenlijk geen duidelijke defi nitie van is en waar veel verschil-
lende meningen over te vinden zijn. 

Maar waar gaat die discussie nou eigenlijk over en hoe wordt het gewaardeerd door ver-
schillende mensen? Als thema van dit Bulletin zullen we daar allemaal op in gaan! Van het 
sociale milieu van Veldwerk NL tot een ode aan jou en een interview over rampen; alles 
komt aan bod. En daarnaast kunnen jullie natuurlijk ook nog genieten van onze vaste 
rubrieken ‘Wouter’s Bullshit Stories’, de recepten en reviews. Ook de problemen van onze 
leden zullen weer besproken worden in ’Gaat u maar liggen’ en nemen we een kijkje in 
Anouk’s kamer. Genoeg te lezen dus voor iedereen!

Wil jij nou ook een keer in het Bulletin komen? Stuur dan een mailtje naar bulletin@iti-
wana.org met jouw creatieve inzending, ‘Gaat u maar liggen’ vraag/verhaal, of idee voor 
een stukje. Het thema voor volgend Bulletin is ‘pride’, dus neem dit in je achterhoofd en 
wees creatief!

Heel veel leesplezier gewenst!

Anne van Egmond,
Hoofdredacteur Bulletin 2018-2019
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Editorial 
Door Anne van Egmond

activiteitenverslag

Docu Night
educom

Door Demi Brugel

De activiteit bestond uit het bekijken van een doc-
umentaire. Deze documentaire mochten de leden 
van tevoren zelf bepalen door middel van een poll 
op facebook. Hier werd het meeste gestemd voor 
de documentaire ‘The Bastard’. Er was ook eten 
aanwezig, chips en snoep. De sfeer was erg gezel-
lig, iedereen keek aandachtig en naderhand bekek-
en we gezamenlijk vines en kletsten we na. Wel 
hadden we iets meer deelnemers verwacht, maar 
het was super gezellig.

activiteitenverslag

Pop Up Lecture Night
educom

Door Wouter Keijzer

In samenwerking met HSVL, de studievereniging 
van geschiedenis, hebben we een avond georgan-
iseerd waarin drie docenten van ons en drie van 
hen super leuke colleges gaven! Verdeeld over drie 
cafés in de stad meldden mensen zich aan voor 
één lecture per ronde, en konden ze genieten van 
gezellige muziek tijdens het intermezzo. De twee 
rondes werden gevuld met verschillende onderwer-
pen rond hetzelfde thema: De Odyssee. Onze Jas-
mijn sprak over de rode kleur van de zee, Andrew 
over mythen in Japan, en Erik over zijn persoonli-
jke ervaring met een opmerkelijke respondent. De 
geschiedenisdocenten (althans, één was curator 
bij het museum van Oudheden) kwamen ook met 
interessante verhalen, zoals die van Odyssee zelf, 
maar ook een meer recente vergelijkbare ‘held’. 
Met drankjes en een ontspannen sfeer was het op 
alle locaties een geslaagde avond. En natuurlijk 
heeft iedereen er ook nog iets van opgestoken :)
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interview

Op de Bank bij... 

Kan je in het kort iets over jezelf vertellen?
Ik ben Anouk, ik ben 19 jaar en woon sinds oktober 2017 in Leiden. Ik hou van koffi e, schrijven, 
tekenen en magie. Dit jaar ben ik deel van de Bulletin en ICA commissies bij Itiwana!

Waarom heb je gekozen voor antropologie als studie?
Ik ben erg geïnteresseerd in mensen en cultuur en wil graag zoveel mogelijk van de wereld ont-
dekken. Daarnaast ben ik best een idealistisch persoon. Naarmate ik ouder word, word ik steeds 
bewuster van de problemen en ongelijkheden in de wereld. Ik denk dat een ‘wereldverbeteraar’ 
ideaal zeker aan de keuze heeft bijgedragen; antropologie leek me een goede manier om meer 
over de (mensen in de) wereld te leren en positieve veranderingen tot stand te brengen.

door Anne van Egmond en Anouk Zilverentant

Vandaag gaan we op bezoek bij onze eigen Anouk! Ze is tweedejaars antropologie student die van 
haar kamer haar kleine gekleurde paradijsje van heeft gemaakt. 
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interview

Op de Bank bij... 
Hoe is het om hier te wonen? Wat maakt je 
kamer echt ‘jou’?
Met heel veel geluk en hulp heb ik deze fi jne plek 
kunnen ‘bemachtigen’. Ik woon er alleen, wat ik 
zelf wel fi jn vind aangezien ik overdag genoeg 
mensen zie en dan ’s avonds mentaal kan oplad-
en. Het ligt op een prima afstand van het cen-
trum en het FSW en voor de belangrijkste ben-
odigdheden hoef ik alleen maar de straat over 
te steken!
 
Wat het echt ‘mij’ maakt zijn de foto’s, decoraties, 
cd’s, boeken en de vele huisplanten. Echt heel 
erg veel. Dit zijn allemaal kleine en persoonlijke 
details waar vaak herinneringen aan verbonden 
zijn die een plek echt als een thuis kunnen laten 
aanvoelen.
 
Heb jij een favoriet voorwerp of plekje in je 
kamer? En waarom?
De plek waar ik ongetwijfeld het meeste tijd 
spendeer is de tafel. De eettafel, die een dubbel-
leven leidt als bureau, is ingedeeld als een soort 
altaar met mijn laptop als centraal punt; omringd 
door kaarsen, schetsboeken en schrijfwaren, de 
kleinere planten, nog meer boeken en altijd min-
stens één mok. Ik denk dat ik dit wel tot een van 
mijn favoriete plekjes kan rekenen.
 

Ben je veel bezig met de omgeving? Zowel 
op sociaal als milieu-aspect?
Best wel ja! Ik vind dieren, natuur en het milieu 
heel belangrijk en doe zoveel mogelijk mijn best 
om bewuste keuzes te maken, zoals het verminder-
en en scheiden van afval en het hergebruiken van 
spullen. Ook ben ik al meer dan vijf jaar vegetariër 
waarvan ruim drie jaar veganist; ik let niet alleen 
op eten maar ook cosmetica en kleding. Ik ben niet 
per se heel veel bezig met mijn directe sociale om-
geving als in ‘de buurt’ waar ik woon, eerder met 
de (soms online) sociale ‘gemeenschappen’ waar ik 
me een deel van voel op basis van eigenschappen 
en interesses.
 
Heb je nog tips voor onze lezers over
duurzaamheid?
Koop tweedehands spullen! Kleding, meubels, 
boeken, van alles. Dit is beter voor het milieu en 
bespaart ook nog eens geld. Probeer (vaker) vege-
tarisch of veganistisch te eten. Er zijn steeds meer 
(betaalbare en goede) opties! Let op (onnodig) 
plastic. Dit zijn misschien nogal voor de hand lig-
gende tips, maar neem bijvoorbeeld zelf een tasje 
mee, schaf herbruikbare zakjes aan voor groenten 
en fruit en investeer in een to-go mok of fl es. Ik ge-
loof erin dat vele kleine en individuele initiatieven 
tot grotere veranderingen kunnen leiden!
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recept

Falafel
door Anne van Egmond

Ingrediënten
250 gram gewelde kikkererwten, uitgelekt
Een handje fijngesneden peterselie
1 kleine gele ui, gesnipperd
5 tenen knoflook, fijngesneden of geperst
1 ½ theelepel komijnpoeder
 1 ½ theelepel zout
1 theelepel korianderpoeder
1 theelepel zwarte peper
½ theelepel cayennepeper
1 theelepel citroensap
1 eetlepel sesamzaadjes (optioneel)
3 eetlepels bloem

Bereiding
Doe alle ingrediënten, behalve de sesamzaadjes en de bloem in de blender en zet de 
blender aan.
Zorg ervoor dat het geen zachte pasta wordt, maar eerder een ruwe massa met 
stukjes.
Stop de kikkererwtenpasta in een grote kom en voeg 2 eetlepels bloem en de sesa-
mzaadjes toe. Roer alles goed door.
Probeer balletjes te maken en als dat niet lukt, voeg dan nog een eetlepel bloem toe.
Nu kun je balletjes maken en die platdrukken zodat je kleine burgertjes krijgt.
Doe een beetje olie in een koekenpan en bak ze gaar in 8 minuten. Let er op dat je 
ze ook om moet draaien. 

environment version ii.indd   8 2-4-2019   12:36:45
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recept

Chocolade-pindakaas Koekjes
door Anne van Egmond

Ingrediënten
3 ¼ cup havervlokken
¼ cup cacoapoeder
½ cup pindakaas
½ cup kokosolie (gesmolten)
½ cup melk
2 cups suiker
½ eetlepel zout
1 eetlepel vanille-aroma

Bereiding
Meet van te voren de havervlokken af en doe ze in een kom. Je gebruikt ze later pas. 
Leg alvast een stuk bakpapier neer, waar je straks de koekjes op kunt scheppen.
Doe kokosolie, pindakaas, melkvervanger, suiker, cacaopoeder en zout in de pan. Doe 
het vuur middelhoog aan en roer totdat het mengsel zacht aan het koken is.
Zet de wekker op 4 minuten en blijf roeren totdat de wekker gaat.
Zodra de wekker gaat, haal je het mengsel van het vuur en voeg je snel de vanille toe 
(gaat ineens heel snel koken). Roer het door je mengsel.
Voeg als laatste de havervlokken toe en roer ze door totdat ze helemaal bedekt zijn.
Schep klodders van gewenste grootte op het bakpapier en laat ze 30 minuten afkoelen 
(Of ga snoepen en verbrand je tong).
Eet smakelijk!

*1 Cup = inhoud van een 200 ml glas 
of mok. Gewoon een mok gebruiken 
om af te meten.

Tip
Vervang de melk met soya-, amandel-, 
rijst-, haver-, of kokosmelk om er 
een vegan recept van te maken!
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QUOTES

“Ik was even vergeten hoe je een r schrijft, dus ik moest even oefenen.”

“Hoeveel plast een mens per zitting?”

“Het is gewoon een flexibel zacht ding”

“Waarom ben ik steeds een man??”

“Ik heb liever dat je me Ursula van Ariël dan Jan Jansen noemt.”

“Jongens zijn nu gewoon pussy’s en holbewoners.”

- “het is ‘uitdraaien’ of ‘printen’ “(1)   - “nu mag ‘uitprinten’ gewoon ook” (2)
- “dat is alleen om domme mensen niet achtergesteld te laten voelen” (3)

De verhalenboom is weer geleegd. Nieuwe verhalen van jezelf of mede-iti’s zijn meer dan 
welkom. Ook willekeurige, contextloze quotes mogen in de boom worden gestopt of ge-

maild worden naar bulletin@itiwana.org! 
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QUOTES

11

Wat mij blijft verbazen,
Zijn de momenten dat het wel kan, dat is fi jn.
Eigenlijk gek, want het zou juist andersom moeten zijn.
Nederland is vol, opgefokt en overstuur.
Toch is aardig doen, in plaats van boos, nog steeds even duur?
We jammeren, we zeiken en we schelden op elkaar. 
We vechten, roddelen en we haten maar.
Het lijkt alsof de standaard boos is en kwaad.
We lijken niks om niemand te geven, waar is toch die rode draad.
We fi lmen, kijken toe, doen niks meer voor een ander.
Kan het anders? Tuurlijk wel, verander!
Toch soms is het niet zo, da’s alleen bij ernstige gevallen.
Als er iets vreselijk gebeurt, dan pas samen knallen.
MH17 of een auto rijdt in op de koningsstoet.
Pim of Theo, beiden dood, ze zeiden dingen uit moed.
9/11, aanslag op een kerstmarkt en ga zo maar door.
#Jesuischarlie plaatsen we en we spreken afschuw, ja, in koor.
Vreemd, toch, is het niet?
Dat het dan wel kan en er is niemand die het ziet.
Misschien een idealist, wie zal het weten.
Deze drama’s er buiten latend die worden niet vergeten.
#doeslief is wat er echt moet gebeuren.
Stoppen met haten, zeiken en zeuren.
Verbroeder, kom samen, lach, heb lief en bewonder.
Maak je samen sterk, strijd voor de wereld en verwonder.
Het sociale milieu is aan het sterven en niemand is meer blij.
Dus tot slot mijn laatste zin, maak van zij, weer wij!

Van Rouwverbroedering 
naar Blijheidsamenleving.

door: Max Kortekaas

environment version ii.indd   11 2-4-2019   12:36:46



12

Bulletin

Ik wil graag weten hoe ik een vrouw kan be-
naderen, als vrouw zijnde. Hoe weet je welke 
vrouwen ook geïnteresseerd zijn en hoe moet het 
dan verder? Ik wil heel graag een keer seks met 
een vrouw, maar ik durf het eigenlijk niet omdat 
ik echt niet weet waar ik moet beginnen. Weten 
jullie hier meer over?

Doe het niet anders dan je bij mannen zou 
doen. Oogcontact is het allerbelangrijkst. 
Probeer met lichaamstaal aan te geven dat 
je geïnteresseerd ben, en probeer op te 
merken hoe de ander daarop reageert. Als 
je voelt dat ze ook in jou geïnteresseerd is, 
bijvoorbeeld als ze meerdere keren je blik 
zoekt of subtiele glimlachjes geeft, kan je 
je kans wagen. Wees niet bang op iemand 
af te stappen met een compliment om te 
kijken hoe ze er op in gaat. Vrouwen zijn 
vaak subtieler, dus daar kan je op inspelen. 
Veel plezier en succes!

Hey, 

Ik ben net vega geworden en ik wil heel graag 
goed bezig zijn met het milieu, maar ik houd ook 
heel erg van lang douchen, verre reizen maken en 
van avocado’s. Hoe kan ik hierin een goede balans 
vinden? 

xxx een milieubewuste levensgenieter

Goed dat je daar zo mee bezig bent! We 
snappen je struggles goed en weten dat 
er meer mensen zijn die daar mee zitten. 
Probeer voor jezelf te bepalen wat je écht 
belangrijk vindt, en waar je milieubewuster 
mee bezig kan zijn. Maak duidelijk waar je 
in kan minderen, zoals het eten van avoca-
do’s. Overweeg hoeveel je ervan houdt en 
hoe schadelijk die liefde kan zijn voor het 
milieu. Op die manier kan je misschien al je 
positieve invloed op de aarde verbeteren. 
Iets als lang douchen kan je veranderen 
door steeds korter te douchen; de gewoonte 
verandert dan vanzelf. Probeer voor jezelf 
ook duurzamere alternatieven te vinden 
voor de dingen waar je van houdt. Zo kan je 
milieubewuster van het leven genieten!

therapitiwana

Gaat U Maar Liggen
door: Wouter Keijzer, Sanne Mulder, Anne van Egmond en Anouk Zilverentant

12
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Voor vragen, tips, adviezen en hulp bij grote en kleine problemen kun je bij ons terecht! 
Stuur een mailtje naar bulletin@itiwana.org of laat volledig anononiem een briefje ach-
ter in de brievenbus bij het hok, en wij zullen ons best doen een nieuw perspectief te geven!
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Lief Bulletin,

Ik heb een probleem en het gaat over mijn ex, Jeroen*. Het is nu ongeveer 
drie jaar al uit en hij heeft ook al een nieuwe vriendin, maar die hebben op 
dit moment een break. Nou is het zo dat we al een tijd geen contact hadden, 
maar ik miste hem alsnog een beetje dus ik heb hem laatst geappt. In het 
begin had ik nog wel de controle en hield ik vol dat het alleen op mijn terms 
was, maar zoals het altijd met hem gaat, ik heb een enorm zwak voor hem. 
Dus uiteindelijk ben ik er mee akkoord gegaan dat hij bepaalt wanneer we 
contact hebben en of er iets gebeurt, maar dat wil ik helemaal niet. Ik maak 
mezelf op deze manier helemaal gek, maar ik weet ook niet wat ik eraan 
moet doen. Hebben jullie tips over hoe ik er weer voor kan zorgen dat ik 
meer de regie krijg en niet afhankelijk ben van hem? 

*Wegens privacy redenen is dit gecensureerd. 

Ook al is het lastig, zal je achter jezelf moeten blijven staan. Laat je 
zwakte voor hem niet in de weg staan van jouw grenzen. Zorg ook 
echt dat die grenzen voor jullie beiden aangegeven zijn. Het kan 
ook heel belangrijk zijn om te bedenken wat je van hem wilt, en 
hoe ver je zou willen gaan om dat voor elkaar te krijgen. Maar om 
je constant aan zijn keuzes en zijn controle aan te moeten passen, 
kan je tegenwerken. Het kan ongezond voor je zijn. En vergeet 
niet dat jij voor jezelf het belangrijkst bent. Ook al lijkt hij zo leuk, 
verlies jezelf bij het verlangen niet uit het oog. Aan de andere kant 
is het ook essentieel om te weten wat zijn prioriteiten zijn: wat wil 
hij eigenlijk? Weet je waar hij jou heeft staan? Het klinkt alsof het 
nu van één kant komt, en jij de afwachtende bent die maar moet 
schikken naar zijn leven. Maar maak dat beeld voor jezelf duideli-
jk. Om eerlijk te zijn klinkt het alsof er een enorm disbalans is. En 
meid, je verdient beter.

environment version ii.indd   13 2-4-2019   12:36:46
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activiteitenverslag

Generation Wealth
fotocom

door Dionne Brouwer

Op 6 december organiseerde 

de Fotocom een activiteit 

naar een tentoonstelling in 

het fotomuseum Den Haag, 

namelijk Generation Wealth. 

Rond 13 uur vertrokken we 

met ongeveer 15 iti’s vanuit 

het hok en met de trein en 

tram kwamen we rond half 

drie aan in het museum. Na 

de indrukwekkende foto’s 

en korte filmpjes te heb-

ben bekeken, zaten we om 

half 4 allemaal klaar in de 

zaal beneden voor de start 

van de documentaire. Deze 

gaf een inkijkje in het leven 

van Lauren Greenfield (de 

fotograaf en filmmaker) en 

liet sommige verhalen ach-

ter de foto’s en rijkdom van 

de tentoonstelling zien. Het 

was een indrukwekkende, op 

sommige momenten schok-

kende, maar vooral interes-

sante middag en dus zeker 

een geslaagde activiteit!

Een ode aan jou
door Ruby van ‘t Hof

environment version ii.indd   14 2-4-2019   12:36:47
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Duurzaamheid. Duurzaam leven. Bestaat dat? Het feit dat je leeft is al niet echt duurzaam, 
toch? Je ademt CO2 uit. Je mobiel genereert big data dat wordt opgeslagen in enorme 
datacenters. Hier is enorm veel energie en water voor nodig. Je kleding en voedsel komt 
hoogstwaarschijnlijk van heel ver weg. Laten we vooral niet denken aan de impact van de 
industrieën op de lokale omgeving. En ja, je eet vast wel eens een stukje vlees. Ook niet 
heel duurzaam, hè?
Ik eet geen vlees. Maar ja, ik eet wel eieren en drink mijn cappuccino ook wel eens met 
koemelk. Ik koop zoveel mogelijk gebruikte producten. Maar ja, af en toe koop ik ook nieuw. 
Ik scheid zoveel mogelijk afval. Maar ja, gft-afval kan ik in mijn wijk niet kwijt. Kan ik dan 
niks goed doen? Lijkt het niet op.
Deze blik op dagelijkse keuzes maken zie ik vaak terug in mijn omgeving. Niks lijkt goed 
genoeg te zijn, want er is altijd wel een betere, meer radicale of “duurzamere” optie. En hier 
moeten wij vanaf! Daarom is dit stuk een ode aan jou:

Aan jou, die gister geen stuk vlees bij het avondeten had. Niemand verplicht je om minder 
of nooit vlees te eten, maar het is jouw keuze geweest dat stuk vlees te laten liggen in de 
supermarkt!
Aan jou, die altijd een to-go beker bij zich heeft. Je kan makkelijk een kartonnen beker met 
koffi e bestellen op het station, maar jij had je beker mee!
Aan jou, die een vakantie met de trein heeft geboekt. Het vliegtuig is natuurlijk veel makke-
lijker en vaak goedkoper, maar met de trein maak je de reis pas echt mee!
Aan jou, die wel eens naar de lokale groente- en/of fruitboer gaat. Hoe fi jn is het om te 
weten waar je groente/fruit vandaan komt!

Dit zijn misschien allemaal kleine dingen en je kan denken: Wat maken die kleine dingen 
uit? Dat gaat echt geen verschil maken. Het is misschien maar één single-use product dat 
je bespaart of één ons vlees dat je laat liggen. Deze kleine dagelijkse keuzes zijn echter 
belangrijk omdat dit aantoont dat je op een bewuste manier bezig bent met jouw omgeving. 
En dat is een begin!
Als een grote groep mensen deze dagelijkse keuzes maken, ontstaat er impact. “It’s only 
a straw – said 8 billion people”, zegt denk ik wel genoeg. En nee, bij deze keuzes gaat het 
niet alleen om het feit dat jij je goed laat voelen over jezelf. Het maakt je een meedogend 
persoon. Als iedereen in de wereld zo was, denk ik dat de wereld er net even anders uit 
zou zien.
En daarom dit stuk. Met klimaatpaniek of wegkijken kom je nergens als individu of als 
groep. Ik wil je bedanken voor de kleine (en grote) dingen die jij doet. Hier mag je trots 
op zijn en laat je niet ontmoedigen door jouw omgeving, het nieuws of andere factoren.

Wil je nou meer weten over duurzaamheid en hoe jij daar iets aan kan meedragen? Volg 
‘Jongeren Milieu Actief’ dan op Facebook en kom een keer naar onze maandelijkse bijeen-
komsten!

Een ode aan jou
door Ruby van ‘t Hof

Duurzaamheid. Duurzaam leven. Bestaat dat? Het feit dat je leeft is al niet echt duurzaam, 
toch? Je ademt CO2 uit. Je mobiel genereert big data dat wordt opgeslagen in enorme 

Een ode aan jou

Duurzaamheid. Duurzaam leven. Bestaat dat? Het feit dat je leeft is al niet echt duurzaam, 
toch? Je ademt CO2 uit. Je mobiel genereert big data dat wordt opgeslagen in enorme 

Een ode aan jou
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FILM REVIEW

Wall-E
door Anne van Egmond

Who doesn’t love this little guy and his adventures both on Earth and in space? 
Wall-e is a Disney-Pixar movie that tells the story of a little self-conscious robot 
with a big heart, who is stuck on Earth cleaning up all the garbage humans have 
left behind. He roams an apocalyptic landscape full of trash, abandoned buildings 
and huge billboards with calls to leave behind the Earth and take up a place on 
the Axiom, a self-suffi cient space cruise ship. 

In this entirely abandoned landscape we see Wall-e building towers upon towers 
of compressed trash, while selecting items he fi nds curious to fi ll up his ‘home’ 
and looking out for the only other living creature on Earth: a seemingly incon-
structible bug. Until EVE, a robot which is programmed to scan the Earth for signs 
of vegetation, is placed on Earth. Wall-e immediately falls in love with EVE, but 
their romance is cut short by Wall-e’s plant which he had discovered earlier. EVE 
shuts down on discovering the plant and is later picked up by the spaceship, to 
Wall-e’s distress. 

He follows her up to the spaceship and after landing on the Axiom desperately 
tries to stay with her and ‘save’ EVE from the other robots and the ship in its 
entirety. In the end, EVE and Wall-e get the plant to the ship’s captain, who 
discovers that the ship is programmed to stay in space and not go back to the 
Earth at all. This captain, however, is determined to get the population of the ship 
back to its home planet and does so manually, landing the spaceship on Earth 
and starting up ‘farms’. 

This movie is a beautiful representation of how the environment, both socially 
and naturally, can escalate and become toxic. But in the end, all will be alright if 
people set their minds to it and actually look at what’s around them. 

Veldwerk Ervaring
door Eva Loeve

Who doesn’t love this little guy and his adventures both on Earth and in space? 
Wall-e is a Disney-Pixar movie that tells the story of a little self-conscious robot 
with a big heart, who is stuck on Earth cleaning up all the garbage humans have 
left behind. He roams an apocalyptic landscape full of trash, abandoned buildings 
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Afgelopen januari stond voor mij, net als voor alle andere tweedejaars antro-studenten, 
een drie weken lange veldwerk-periode op de agenda. Na maanden te hebben voorbereid 
vertrok ik samen met twee lieve medestudenten naar een ecodorp in Nederland. Hier 
hebben we onderzoek gedaan naar de saamhorigheid binnen het dorp.

In dit ecodorp proberen de bewoners hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te 
houden. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld duurzaam bouwen, biologisch eten, afval 
scheiden, zo veel mogelijk fi etsen, weinig energie verbruiken en het delen van voorzie-
ningen. Alle bewoners delen bijvoorbeeld een wasmachine om zowel kosten als productie 
ervan te besparen. Naast het ecologisch duurzame aspect speelt ook het sociale aspect 
een grote rol. De bewoners zijn in zekere zin erg van elkaar afhankelijk en moeten alle 
uitdagingen samen aangaan. Zo zijn er bijvoorbeeld regelmatig avonden waar alle bewon-
ers met elkaar eten en worden er veel vergaderingen georganiseerd. Momenteel wonen 
er weinig mensen op het ecodorp, maar wel zijn er mooie toekomstplannen om het aantal 
bewoners uit te breiden.

Wat ik het meest fascinerende vind aan deze locatie is de toewijding die de bewoners 
hebben om er een succes van te maken. Enkele van de bewoners gaven aan dat ze het 
ecodorp zo’n inspirerende plek vinden omdat je met een groep meer voor elkaar kan 
krijgen dan alleen. Door krachten te bundelen, samen op nieuwe ideeën te komen en 
ervaringen te delen kan er veel worden bereikt.

We hebben er een hele leuke tijd gehad, ook omdat we een heel verwelkomend gevoel 
hadden. Iedereen was super gastvrij! En we konden lekker houthakken. 

Veldwerk Ervaring
door Eva Loeve
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Erfgoed: De Leidse Lakenindustrie 
De lustrumweek was in volle gang! Na al twee 
gezellige activiteiten was het woensdagavond tijd 
voor een discussieavond over erfgoed. Maar voor-
dat het debat van start ging, verzamelden we voor 
de Lakenhal. Stella, de voorzitter van het WDO, 
nam ons mee terug de tijd in. We kregen een ron-
dleiding langs de oude panden op de Oude Vest 
die een rol hadden gespeeld tijdens de lakenindus-
trie. Van kleine arbeidershuisjes, een badhuis tot 
de fabriek; geen enkel proces van de het ontwik-
kelen van lakens werd overgeslagen. Ondertussen 
daalde de temperatuur buiten steeds verder en we 
waren dan ook erg blij dat we aan het einde van de 
rondleiding uitkwamen bij een klein wevershuisje. 
Maurits en Vera hadden de warme chocomelk en 
Glühwein al voor ons klaargezet en onder het gen-
ot van deze warme drankjes begon het debat over 
erfgoed. De eigenaar van het wevershuisje deed 
vrolijk mee aan het debat en vertelde levendig over 
de geschiedenis in Leiden. In het wevershuisje 
stond een oud spinnewiel, een machine om mee te 
weven en een deel van de oude inrichting was nog 
intact. De authentieke sfeer van het wevershuisje 
maakte deze debatavond helemaal compleet! 

Hokuurtje: Friettafel
Als tweede hokuurtje in de Lustrumweek werd 
er een heuse friettafel klaargemaakt! Want wat 
schreeuwt er nou meer (kinder)verjaardagsfeestje 
dan een berg frietjes met mayonaise? Dus met vier 
zakken friet van de Checkpoint (ofwel onze gelief-
de Eeuwige Student), een rol aluminiumfolie en 
verschillende flessen saus ging de Lucom aan de 
gang. De opkomst was enorm en de friet heel snel 
op, maar zoals het hoort was het mega gezellig en 
voelde het als een echt feestje! 

Lustrumcommissie

Lustrumweek
10 - 14 december 2018

Dineren op de Leidse Grachten
De lustrumweek werd officieel ingeluid met een 
heerlijk diner op de Leidse grachten. Voordat 
iedereen zou arriveren heeft de Lucom nog zijn 
best gedaan om de boot mooi aan te kleden met 
lampjes en kaarsjes. Omdat het weer in ons kikker-
landje nogal wisselvallig is en de temperaturen in 
december niet al te hoog zijn. Had de Lucom wat 
dekentjes meegenomen, wat zeker geen overbod-
igheid was. De leden hadden van te voren de mo-
gelijkheid om te kiezen wat ze zouden willen eten. 
Zowel vega als niet vega. Nadat iedereen aanwezig 
was konden we met z’n allen aan boord en hebben 
we genoten van een eerste rondje over de Leidse 
grachten. Vooraf waren er wat broodjes met dip en 
snacks. Na ongeveer een uurtje meerden we aan 
en werd het eten geserveerd. Het tweede rond-
je was een stuk stiller, omdat iedereen van zijn of 
haar maaltijd aan het genieten was. Deze dag was 
het extra feest, omdat Anne, de penningmeester 
van de Lucom, ook jarig was. Voor diegene die nog 
wat plaats hadden voor iets lekkers was er ook nog 
taart, want er is geen verjaardag(en) zonder taart. 
Na ongeveer twee uur was het echter wel tijd om 
de eerste activiteit af te sluiten en zijn de diehards 
van de vereniging nog door gegaan naar Barrera 
voor een extra drankje.  

Hokuurtje: Chocomelk
Als tweede activiteit van de Lustrumweek had de 
Lucom een chocolademelk-festijn voorbereid. Met 
zowel witte als normale chocolademelk om uit 
te kiezen en een overvloed aan versieringen kon 
iedereen zijn of haar eigen chocolademelk creëren. 
Met slagroom, mini-oreo’s, verschillende soorten 
cupcake-versieringen en hagelslagjes kon ieder-
een versieren zoals zijn/haar hart begeerde. Een 
lekkere, mooie en grappige opwarmer voor tussen 
colleges!

Itiwana was jarig en dat moest natuurlijk groot gevierd worden! Dus voor het behalen van 
deze bijzondere leeftijd, namelijk 25 jaar, organiseerde de Lucom een heuse Lustrumweek 
voor onze geliefde vereniging. Met in gedachte het thema ‘Colours of the World’ heeft de 

Lucom een gevarieerde en kleurrijke week neergezet met voor ieder wat wils. 
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Lustrumgala Black & White
Het Lustrumgala was toch wel het pareltje van de Lucom en Acticom en een geweld-
ige afsluiting van deze verjaardagsweek. Het thema was ‘Black & White’ als aanvulling 
op het Lustrumthema ‘Colours of the world’. De opkomst was zoals verwacht: met 
maar liefst 99 verkochte kaartjes was het volle bak. De locatie was ontzettend mooi, 
al was het wel wat prijzig en ging het qua communicatie niet altijd erg soepel. Maar 
het was natuurlijk het Lustrumgala dus mocht er wel iets meer uitgepakt worden dan 
voorgaande jaren. De prijs van de kaartjes was 33 euro voor leden en 35 euro voor 
niet-leden. Hierbij zat een open bar met fris, bier, wijn en een paar rondes hapjes. In 
eerste instantie leken de mensen deze prijs ietwat hoog te vinden, maar eenmaal op 
het gala werd dit goedgemaakt. De zaal zag er prachtig uit met grote zwarte en witte 
ballonnen en slingers en een zwart-witfi lm die werd geprojecteerd op de muur. In de 
bovenzaal bevonden zich twee fotohoekjes (zwart-wit en kleur) en er werd hier ook 
een zwart-witfi lm afgespeeld. De DJ en de saxofonist die de muziek (en de open bar) 
verzorgden vielen erg in de smaak en zorgden ervoor dat de mensen los gingen tot 
het einde. Ook had de Acticom een extraatje toegevoegd, namelijk de ‘Mystery date’. 
Dit hield in dat mensen zichzelf of iemand anders konden opgeven en dat de Acticom 
deze mensen vervolgens ging koppelen aan elkaar. Een half uur van tevoren werd een 
appje verstuurd wie je date was en op de het gala zelf kregen de dates een gratis po-
laroidfoto. Al met al was dit een geweldige afsluiting van een nog geweldigere week! 

Bedankt aan iedereen die aanwezig was bij een van de activiteiten van ons vijfde 
Lustrum, wij hebben er volop van genoten en wij hopen jullie ook!
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Protecting the environment doesn’t just limit itself 
to battling omissions, desiring the feeling of being 
surrounded by trees and their beautiful colours of 
green and brown, and occasionally protesting in 
hopes of awakening the people with political pow-
er. It’s also about our social environment. How we 
treat each other. And with the ever-present issues 
of racism, other forms of discrimination and of 
course economic injustice, it is up to each of us to 
change those issues and to strive for a more just 
and loving environment.

So here’s my three-step program to being an ac-
tivist:

Off to a bad start, as they aren’t really steps. 
They’re more like processes that overlap and may 
take place at the same time. They also don’t make 
very much sense and are extremely confusing and 
vague, but bear with me.

Find out what you stand for. Or rather: create your 
own opinions on the things that you feel are wrong 
or right and what they would be like if they were 
better. This could be the easiest part when it’s 
about something most people agree with, such as 
with battling racism, explicit slavery etc. It’s more 
tricky when speaking about ideologically loaded 
‘issues’, such as the immigration ‘crisis’, economic 
exploitation and skewed power relations. Whatever 
it is you’re battling for, know the complexity of the 
issue and where you stand.

Understand your opponent. It’s part of understand-
ing the complexity of the thing you want to change. 
Though it may seem weird, ‘getting’ their perspec-
tive has multiple benefi ts.

Firstly, you’ll get a clearer picture of the issue. I 
don’t think it’s possible to argue for something and 
to hold your ground without understanding coun-
terarguments. It also might nuance your picture, 
after which you can more accurately and validly 
strive for achievement of the greater good. So it 
improves your understanding of the issue.

Secondly, your view of them might soften. Although 
it’s easy and comfortable to categorise people as 
evil cunts, trying to understand the world from 
their point of view might make you understand the 
way they act and why they want certain things. 
And when it comes down to it, the things differ-
entiating you two is difference in your ideas about 
the world, and understandings of what is wrong 
and right. They’re people too. You have different 
parents, different friends, different socio-econom-
ic backgrounds — all of those factors infl uence 
your ideas of morality. No one chooses their moral 
standpoint to oppose you just for the sake of it. 
Understanding their position and perspective might 
just make your hatred soften up a little, which also 
makes it easier to argue why their perspective is 
absolute bullshit without getting too emotionally 
attached to the discussion.

It might even make you appreciate them. They try 
to make the world as good as possible, just as you. 
The difference is in the ideas of a ‘better world’. 
But at least everyone’s trying, right? I know this 
last thing is quite bullshit, but I wanted to make 
it a bit more positive. And maybe you will learn to 
appreciate them, who knows.

And the third and fi nal step/aspect is even more 
vague, so i’ll try to illustrate it with a shitty anek-
dote on the next page.

Wouter’s Bullshit
door: Wouter Keijzer
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There was once a man, or a woman, I don’t know. But who cares. There was a person who wanted 
to make a change, to truly make the world less awful. So they started thinking about what was 
wrong with it, and after years of paying attention to certain issues, they got a clearer image of what 
they opposed, and of course how those things might be improved. The goal was set: challenging 
power of the status quo to change socio-economic and political structures. To improve them.

Just to make it less abstract, let’s say they wanted to combat any forms of institutional rac-
ism. Which, in turn, could be the product of people’s perceptions on race from the past. So 
people’s ideas of other people, and their positions towards ‘the other’ - I’ll call it ‘the mean-
ing’ of other people - were still connected to racism. One way to exterminate people’s racist 
ideas could be a forced change in governmental policy (such as positive discrimination and 
quotas on racial diversity). That could work to change people’s understandings of others, but 
this person didn’t aim for this kind of change. Not before achieving a more basic necessity.

While their aim was clear, and they were motivated, the issue was in their understanding of the 
things at hand. Their view on race, discrimination and ethics, but also on activism, challenging 
power and politics, were created through external factors. The meanings of those words were 
shaped by their parents, the educational system, their friends, commercials, the media, etc. And 
those meanings, each of them, held an aspect of power. To understand a word as something meant 
taking position towards that thing, and to judge it. The word ‘activism’ wasn’t neutral or soulless. 
It was charged with subjectivity on whether it was good or bad, it held their own knowledge on 
how activism manifested itself in society (so how people used activism, and what they wanted 
to achieve), their parents’ ideas on it (if those became clear throughout childhood), and so on.

I know this is an absolute mess, but what I’m trying to say is that their understanding of things, 
in this case ‘activism’, is mostly due to their parents and other external (f)actors. The issue with 
it is the following: while they aim for a certain change, their meanings of things that have to do 
with achieving that change may confl ict. It might result in less favourable situations, less effi cient 
change, and in this case more racism. Because a meaning is generally more created by things 
outside the person themselves, the word may have a meaning that results in the reproduction of 
the status quo. In other words, while they fi ght to change people’s ideas, they might themselves 
limit the progress against racism. In order to truly change the external reality, of politics and 
people’s ideas etc., they had to change their own meanings (understanding of things). The person 
looked inside themselves and analysed how their perspective on some concepts aligned with their 
ideology. And when the meanings of the concept didn’t align, and they were convinced of the 
ideology, the meaning became meaningless, just to be recreated into something they thought was 
‘true’. The person changed their understanding of things, their defi nition of things, their position 
in relation to things — no meaning was ‘a given’ anymore. The person created them by them-
selves, solely because the old ones were insuffi cient. The old ones supported the reproduction of 
racism, the existence of racial discrimination in everyday life. So they ditched them. Gone. The 
old ones weren’t any more ‘right’ than the new ones were, which they invented on their own. 
And the change of meanings in this instance wasn’t the result of looking at what was wrong with 
the world — they did it consciously. Of course their view on concepts radically changed through-
out the search for an ideology, but this conscious self-reinvention was different. The change 
of meanings towards ones that were free from sustaining the status quo was a goal in itself.

And this form of re-inventing themselves led to them becoming fully consistent with 
what the person wanted to achieve. No more internalising of ‘standard’ and ‘giv-
en’ meanings that favour the survival of the status quo, when new meanings - dis-
tanced from control in support of that same status quo - could pave the road to libera-
tion. The person was ready. They had become the embodiment of what they stood for.
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activiteitenverslag

Itinational Dinner
acticom

door Julia Uitman

Op 22 november organiseerde de Acticom het 
Itinational Dinner in De Eeuwige Student. De op-
komst bij deze activiteit was helaas minder groot 
dan verwacht ondanks al het promoten. Er kwamen 
14 personen. Desalniettemin was het een leuke ac-
tiviteit! De Acticom had verschillende decoraties uit 
verschillende landen meegenomen en opgehangen 
in De Eeuwige Student om een ‘international sfeer’ 
te creëren. Verder had elke gast een gerecht uit 
een ander land meegenomen. Van tevoren had 
iedereen in het Facebookevenement aangegeven 
wat hij of zij zou maken, zodat we niet met tachtig 
dezelfde gerechten zouden zitten. Iedereen had 
enorm zijn best gedaan en het smaakte dan ook 
uitstekend! Zeker voor herhaling vatbaar, alleen 
hopelijk dan met een iets groter gezelschap.

activiteitenverslag

Open Mic Night
acticom

De Open Mic Night van de Acticom vond plaats op 
18 februari in Studio de Veste. Deze activiteit was 
de vernieuwde en uitgebreide variant van de jaarli-
jkse ‘Bandjesavond’. 
De activiteit was zeker geslaagd. De opkomst 
was groter dan verwacht, zowel qua bezoekers 
als optredens, namelijk met ca. 60 personen. De 
afwisseling in acts was ook erg leuk. Er waren 
twee stand up comedians, verschillende solo-
muzikanten, bandjes en een leuk intermezzo: de 
valentijnsgedichten van verschillende commissies 
aan het bestuur omtrent de commissieclash en de 
valentijnsverwenweek. De hapjes, gemaakt door 
de Acticom, waren ook een succes en hebben veel 
geld opgehaald voor het goede doel in Marokko. De 
regeling met Studio de Veste ging goed en rond 1 
uur was de avond afgelopen.
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We usually don’t think much about the water running from our taps. The thing we take as a given, has 
a totally different meaning in other parts of the world. In large cities, such as Cape Town, massive water 
shortages threaten the livelihoods of everyone living in the area. The short, 18-minute documentary on 
water crises is an eye-opening one. When I pressed play I knew little to nothing about the subject, but 
after the fi rst fi ve minutes, I had gotten a sense of context.
To give you an example of what’s discussed: though supplies are limited and continue to run down, water 
waste takes place on a large scale. In Mexico City, which relies for 50% on ground water (which in turn, 
as you can imagine, eventually runs out), 42% of the total water use is wasted because of pipe leakage. 
In many parts of the world, water infrastructure results in massive amounts of waste. To make it worse, 
many agricultural industries that use large amounts of water are located in places with little amounts of 
water, damaging those areas disproportionally. 
While these things are depressing and infuriating, it’s also encouraging; the documentary ends with a 
hope-inducing section on how Cape Town managed to postpone the alarming water shortage by months 
at a time. Eventually, after citizens had been using less and less water, it was postponed indefi nitely -- it 
was no longer a close threat. It shows the capacity of the people to take action and make things right.
But, at the same time, the documentary shows how the issues of water use and -shortage are systematic 
and structural. To give some more numbers: only 8% of global water use is done for personal purposes, 
while 22% is done by ‘industry’ (to use a vague term), and a frightening 70% by agriculture. The issues 
seem to be caused by structural misuse, in- and outside of our individual control. But one thing is certain: 
if each of us decide to eat less meat (one kilogram of hamburgers costs 15.000 liters of clean water) and 
buy less clothes (a cotton shirt costs 2.500 liters), we collectively as individuals might be able to change 
some of the ways we fuck up the lives of people on the other side of the world.
And all that in just 18 minutes is defi nitely worth the time.

SERIE REVIEW

Explained: 
The World’s Water Crisis

door Wouter Keijzer
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Arrival
When I arrived in North-East Japan, one year af-
ter the tsunami and nuclear disaster, it was still 
in ruins. Most buildings were gone, devastated, 
with all the stuff inside mashed together, cars on 
top of roofs — that’s the kind of landscape I ar-
rived to. And when 
people showed me 
around they told 
me stories of what 
happened. Those 
stories, ghostly 
recollections, were 
very personal. They 
had been through 
a traumatic situa-
tion and shared the 
emotionally loaded 
memories with me. 
That was such a dif-
ferent environment 
from what I had 
known all my life. 
It was also the fi rst 
time I had been in 
a disaster environ-
ment, which was so 
much different from 
what I was used to. 
The fi rst signifi cant earthquake I witnessed in Ja-
pan was within the fi rst two days of arriving. And 
to make sense of that was a weird, different feel-
ing, compared to the absence of it in the United 
Kingdom.

The stories
People explained how it came to be that, for ex-
ample, a school was built in an area known for 
tsunamis. And it was really close to the the shore, 
too. They told me there was trust in the new forms 
of protection the government had installed since 

the previous big 
disasters. They 
believed those 
measures would 
protect them. 
But they didn’t — 
that’s how I got 
the idea that dis-
asters might be 
more man-made 
than I previously 
thought. Walk-
ing through the 
city, listening to 
people’s stories, 
made me realise 
that.

Policy
My issue with the 
reconstruction of 
the disaster areas 
I witnessed is that 

it was top-down. That’s my political issue with it; 
the experiences of people truly affected by the de-
cision-making weren’t taken into account. So even 
though I was there for anthropological research, 
I also aimed to get respondents and other under-
represented people to be heard, to be involved in 
decision-making.

interview

Andrew Littlejohn about Disaster
door Wouter Keijzer en Andrew Littlejohn
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Powerlessness
I’ll give you an example: before and during the 
tsunami, a town evacuated to the nearby moun-
tain. Everyone - including the elderly - got there 
safe, and survived the disaster. The houses were 
destroyed, but those could practically be rebuilt. 
Another town, further away from the mountain, got 
destroyed as well. But the people there didn’t have 
a way out to a safer place. So it would make little 
sense to have people rebuild their houses there, as 
they themselves wouldn’t be safe. The government 
came with plans for relocation, so that people in 
towns and areas near the coast could move more 
inland, with relatively cheap prices for housing, to 
meet with the affected ones. But those in the town 
by the mountain, whose lives were safe, had to re-
locate as well. It wasn’t really a choice either; they 
could accept the government’s offer and move to 
that new area, or go somewhere else on their own 
without the government’s backing. 

No one was allowed to rebuild their houses. It was 
illegal to do so. When I spoke with them, many said 
they wanted to stay where they had been living for 
so long. They knew the pathways to the mountain, 
the places boars roamed which they could walk 
across, to get to a safe place when there was a 
tsunami — but they were forced to move.

Activism
They were affected by the policy, since their op-
tions had been restricted to two predominantly 
negative choices, but they weren’t being listened 
to. They weren’t being involved. So I wanted to 
contribute to democratising the decisions that con-
cerned them. In that sense, my research was par-
tially activist.
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Aries 
March 21 - April 19
Your inner idealist is prevailing. You can no longer 
sit still; something needs to happen, you want to 
make a change. Clarify for yourself what you stand 
for and what you can do for that cause. Take up 
activism and realize your thoughts and ideals.

Taurus 
April 20 - May 20
You have been struck by distraction lately. Maybe 
it’s your messy surroundings – create a space spe-
cifi cally for working and studying, keep it organ-
ized. Mute out your social environment with ear-
phones and turn off the social media notifi cations. 
If nothing stops you from being distracted, consider 
that maybe there is something else, deeper inside, 
demanding your attention?

Gemini 
May 21 - June 20
You are in need of a change of environment. Noth-
ing permanent, nothing extreme. Just some new 
faces, a different climate and culture, an escape 
from the routine of daily life. If you’ve got some 
time and money to spare, book yourself a little trip 
and get out there!

Cancer 
June 21 - July 22
The world is changing rapidly, and it confuses and 
sometimes even scares you. Use your knowledge 
and critical thinking skills to identify problems and 
activate your innovative thoughts to come up with 
solutions. Change starts here, now, and with you 
(apparently, no pressure).

Leo 
July 23 - August 22
You care a lot about the world around you and you 
are constantly looking for ways to improve the sus-
tainability of your lifestyle. Maybe this Bulletin can 
provide you with some inspiration for living a more 
eco-friendly life! Keep on living your best life and 
remember: every little step counts!

Virgo 
August 23 - September 22
Nature is wonderful, the colourful world around you 
mesmerizes you. You love the animals, the trees, 
the sky… We should really take better care of this 
place. Your appreciation for nature is endless – in 
particular for its interesting herbs and shrooms. So 
use those and experiment with all the fl avours na-
ture has to offer!

Libra 
September 23 - October 22
Your environment could do with an update! Refresh 
your surroundings with some plants and introduce 
new colours through paint or curtains. Make a 
trip to the thrift store and IKEA and fi nish it up by 
adding some personal touches such as photos and 
artworks.

Scorpio 
October 23 - November 21
Your social environment might completely change 
sometime soon! You should become aware of who 
are most dear to you and who you want to keep 
near to you. Decide which people you do want to 
be surrounded by – and which people you’d rather 
not interact with that often.

Sagittarius 
November 22 - December 21
Spontaneous acts of kindness are the best. For 
now, it’s time to be kind to the earth! Pick up and 
throw away some of the litter outside, feed the 
birds, plant some fl owers and shorten your show-
ers. Not only the planet will feel better – you will 
too!

Capricorn 
December 22 - January 19
You have been going through a tough time lately. 
But although life still may look rather grim, things 
will start to look up unexpectedly soon! Remember 
that those around you are there for you and rely 
on your surroundings just a little longer, the light is 
nearer than you think! 

Aquarius 
January 20 - February 18
Traveling and moving around have shown you a lot 
of the world and its different environments. Now, 
you are settling and looking for ways to become 
more invested in your own environment. Learn 
about natural areas and cultural activities near you, 
join a local club or association, and open yourself 
up for deeper connections.

Pisces 
February 19 - March 20
You have been feeling a lot of pressure from your 
surroundings lately. People seem to be throwing 
their new year’s resolutions at you and fl aunt their 
successes in your face. Don’t let this affect you too 
much; people can show off their achievements but 
hide their failures and insecurities. You can’t com-
pare your own progress to that of others, so don’t!

Horoscope
door Anouk Zilverentant
HoroscopeHoroscope
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