"We moeten
activistischer
worden”

18 Dynamisch Perspectief

K L I M A A T A C T I V I S M E

Volgend jaar viert de Groene Passage in Rotterdam haar 25ste verjaardag. Ondernemer Roosmarijn Saat was nauw betrokken bij de oprichting van het duurzame winkelcentrum en is sinds 2007 mede-eigenaar van Gimsel. Haar missie:
met voeding bijdragen aan de gezondheid van mensen en aarde. Klimaatverandering stemt haar verdrietig maar maakt haar ook strijdvaardig om landelijk
in actie te komen via de Biowinkelvereniging en Bionext.
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