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Ook ik heb last van kredietcrisis. Mijn vrouw.
Ze dringt me een portemonnee op. Zit zo: ik ver-
lies wel eens geld. Dan een tientje, maar soms ook
vijftig euro of meer. 

Stom natuurlijk, maar pas echt vervelend als
het voor onze huisdeur gebeurt. 

Dan vindt mijn vrouw het. Of mijn kinderen en
die vertellen het haar.

En dan zijn de rapen gaar. 
Maar wat mijn vrouw gemakshalve vergeet: ben

ik blut, dan vind ik altijd geld. Laatst nog honderd
gulden in een oud colbertje plus 75 euro uit een ge-
scheurde broek. Lachend rennen we naar snack-
bar of Chinees!

En de keer dat we dringend een elastische
schoorsteenpijp nodig hadden, waren we echt
platzak, maar let op: in een lade vond ik zomaar
750 dollar! Echt, ik wist niet eens dat ik die lade
had!

Maar de kredietcrisis is hard. Iedereen levert in,
ik mijn vindersgeluk.

VINDERSGELUK

Milco Aarts

MiLCO

VELE MILJOENEN AAN OVERHEIDSGELD GAAN IN ROOK OPVELE MILJOENEN AAN OVERHEIDSGELD GAAN IN ROOK OP

MINISTER Jacqueline
Cramer, voormalig
bestuursvoorzitter
van Milieudefensie,

die gisteren onder vuur kwam
wegens haar vermeende steun
aan het krakersblad Bluf!,
dreigt de miljoenensubsidies
aan bepaalde organisaties te
stoppen als zij het roer niet
omgooien. De vraag is echter
of zij weet welke curieuze sub-
sidies haar ministerie van
VROM verstrekt. Onze verslag-
gever bestudeerde de SMOM,
wat staat voor Subsidierege-
ling Maatschappelijke Organi-
saties en Milieu. Via deze rege-
ling wordt dit jaar tien miljoen
euro uitgegeven aan projecten
waar je meestal nooit meer
iets van hoort. Lees en huiver
én grijp uw kans en vraag ook
subsidie aan. 

 1 1 Voor een mooie en gezonde wereld Voor een mooie en gezonde wereld 4.500.0004.500.000 Stichting Natuur en Milieu Stichting Natuur en Milieu 
 2 2 Recht door zee, volle kracht vooruit Recht door zee, volle kracht vooruit 777.753777.753 Stichting De NoordzeeStichting De Noordzee
3 Waarde van water Waarde van water 479.745479.745 Stichting ReinwaterStichting Reinwater
4 Ruimtelijke kwaliteit in de regio Ruimtelijke kwaliteit in de regio 298.943298.943 Provinciale milieufederatiesProvinciale milieufederaties
5 Duurzaam communiceren voorDuurzaam communiceren voor

mondiale duurzaamheid mondiale duurzaamheid 320.003320.003 Stichting Both EndsStichting Both Ends
6 Duurzame ontwikkeling 2008-2010 Duurzame ontwikkeling 2008-2010 297.924297.924 Nationale JeugdraadNationale Jeugdraad
7 Wijken voor de fiets IIWijken voor de fiets II 291.945291.945 FietsersbondFietsersbond
8 Tussen deur en dampkring staat een Tussen deur en dampkring staat een 

groene moskee groene moskee 179.921179.921 IVNIVN
9 Hybride tuk tuk Hybride tuk tuk 167.621167.621 EnviuEnviu

1010 Vet vrijwilligerswerk Vet vrijwilligerswerk 150.710150.710 Stichting NabuurStichting Nabuur
1111 Zin in vakantie Zin in vakantie 136.980136.980 Milieu CentraalMilieu Centraal
1212 Warme Truiendag 2009 WarmeTruiendag 2009 131.303131.303 Klimaatverbond NederlandKlimaatverbond Nederland
1313 Milieuvraagstukken VMBO-scholen Milieuvraagstukken VMBO-scholen 125.000125.000 Global EducationGlobal Education
14 14  Echt EllyEcht Elly 121.810121.810 Albeda CollegeAlbeda College
1515 Effecten van nanodeeltjes Effecten van nanodeeltjes 111.950111.950 Stichting LeefmilieuStichting Leefmilieu
1616 Energiebesparing A'dam Zuid-OostEnergiebesparing A'dam Zuid-Oost 105.749105.749 Amsterdams Steunpunt WonenAmsterdams Steunpunt Wonen
1717 Cool climate after school Cool climate after school 100.509100.509 Stichting Collusie MilieuzorgprojectenStichting Collusie Milieuzorgprojecten
1818 YouPESC-conferentie 2008 YouPESC-conferentie 2008 100.000100.000 Stichting MilieudefensieStichting Milieudefensie
1919 Bedrijven en biodiversiteit Bedrijven en biodiversiteit 98.70898.708 Avalon FoundationAvalon Foundation
2020 Zoo kan het ook  Zoo kan het ook 96.81996.819 ArtisArtis
2121 United brands for a better world United brands for a better world 92.97592.975 Stichting Made-By Stichting Made-By
2222 Ruim denken voor het IJsselmeerRuim denken voor het IJsselmeer 90.11990.119 Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeerStichting Verantwoord Beheer IJsselmeer
2323 Draagvlak Duurzame natuursteen Draagvlak Duurzame natuursteen 89.02889.028 India WerkgroepIndia Werkgroep
2424 Vleeswijzer Vleeswijzer 87.84087.840 Stichting Varkens in NoodStichting Varkens in Nood
25 25  Hout: naar 100% duurzaam inkopen Hout: naar 100% duurzaam inkopen 85.52385.523 ProbosProbos
26 26  Innerlijke klimaatveranderingInnerlijke klimaatverandering 83.76283.762 Stichting wAardeStichting wAarde
27 27  Ondersteuning burgers Ondersteuning burgers 79.83479.834 Provinciale milieufederatiesProvinciale milieufederaties
28 28  Jouw milieu thuis op de buisJouw milieu thuis op de buis 78.708 78.708 LokalmondiaalLokalmondiaal
2929 Verouderde pesticiden Verouderde pesticiden 71.38771.387 Milieukontakt Oost-EuropaMilieukontakt Oost-Europa
30 30  Verduurzaming binnen handbereik Verduurzaming binnen handbereik 70.00070.000 Stichting FairFoodStichting FairFood
3131 Duurzaam inkopen in hoger onderwijsDuurzaam inkopen in hoger onderwijs 68.89168.891 Stichting DHOStichting DHO
3232 Duurzame rijst Duurzame rijst 68.54368.543 Stichting HivosStichting Hivos
33 33  Routekaart energietoekomst Routekaart energietoekomst 66.87166.871 Stichting Peak OilStichting Peak Oil
34 34  Preventie illegaliteit handelsketens Preventie illegaliteit handelsketens 66.82166.821 VBDOVBDO
35 35  Ontsluiten product- en merkinformatie Ontsluiten product- en merkinformatie 66.13766.137 Stichting WereldconsumentStichting Wereldconsument
36 36  Omgaan met geld  Omgaan met geld  64.40064.400 NIBUDNIBUD
37 37  Iteach the futureIteach the future 60.71660.716 Hogeschool DomstadHogeschool Domstad
38 38  Milieudivers Milieudivers 59.24059.240 Rotterdams MilieucentrumRotterdams Milieucentrum
39 39  Aandacht voor je wijk Aandacht voor je wijk 58.08058.080 FutureFuture
4040 Informatie luchtkwaliteit Informatie luchtkwaliteit 49.90149.901 LeefmilieuLeefmilieu
4141 Beter klimaat met minder vlees Beter klimaat met minder vlees 49.61049.610 VegetariërsbondVegetariërsbond
4242 Overheidshandelen Overheidshandelen 49.20549.205 StOKStOK
43 43  Tropisch houtTropisch hout 48.86748.867 ProbosProbos
44 44  Thuis in eigen leefmilieu Thuis in eigen leefmilieu 48.05048.050 Stichting wAardeStichting wAarde
45 45  Groene voetstappen 2008 Groene voetstappen 2008 36.66536.665 Klimaatverbond NederlandKlimaatverbond Nederland
46 46  Actievoeren voor schone elektronica Actievoeren voor schone elektronica 33.44333.443 Evangelische AlliantieEvangelische Alliantie
47 47  Groen Advies kledingbedrijven Groen Advies kledingbedrijven 26.50026.500 Stichting ElsewearStichting Elsewear
4848 Klimaat van het water Klimaat van het water 13.00013.000 Stichting ReinwaterStichting Reinwater

TotaalTotaal 10. 327.09010. 327.090
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46  Actievoeren voor schone elektronica 33.443 Evangelische Alliantie
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Totaal 10. 327.090
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De stichting Wise kreeg twee jaar geleden 64.060 euro subsidie voor een zinnige
discussie over de toekomstige energievoorziening en de eventuele rol die kern-
energie kan spelen. Wat staat er boven aan hun website: ’Wise is tegen kernener-
gie!’ Voor welke discussie zijn die vele duizenden euro’s dan nodig?

Wise staat onder leiding van
Peer de Rijk. Hij is de broer
van Mirjam de Rijk en zij is
weer de levenspartner van het
afgetreden GroenLinks-Ka-
merlid Wijnand Duyvendak.
It’s all in the family… 

Je valt van de ene in de an-
dere verbazing als je leest aan
welke milieupro-
jecten uw belas-
tinggeld wordt be-
steed. Zijn wij nu
gek dat we dit niet
begrijpen, of is de
verantwoordelijke
minister Cramer
van VROM me-
sjogge? In dit land
wordt subsidie ge-
geven aan honder-
den projecten
waarvan we nooit
meer iets vernemen. 

We namen de proef op de
som en onderzochten 48 pro-
jecten waarvoor dit jaar ruim
10 miljoen euro wordt uitge-
keerd (zie staatje). Bijna de
helft van dit bedrag (4,5 mil-
joen) gaat, over drie jaar uitge-
smeerd, naar de stichting Na-
tuur en Milieu voor het project
’Voor een mooie en gezonde
wereld’. Uit de aanvraag blijkt
dat Natuur en Milieu dit over-
heidsgeld ook gaat gebruiken
om juridische actie en publici-
taire druk uit te oefenen op de-
zelfde overheid. 

Een ander voorbeeld: de or-
ganisatie Milieu Centraal ont-
vangt 136.980 euro om vakan-
tiegangers te informeren over
duurzaam toerisme. Die infor-
matie komt mettertijd op een
website. Klaarblijkelijk weten
de ambtenaren onder de Haag-
se stolp niet dat het barst van

de informatie
over duurzaam
toerisme.
Liefst 179.000
hits voor duur-
zaam toerisme
op Google! 

Als u als or-
ganisatie in
aanmerking
wilt komen
voor een zoge-
heten SMOM-
subsidie, wil-

len we u graag een handje hel-
pen. U moet in ieder geval een
organisatie zonder winstoog-
merk zijn en met uw project
het maatschappelijk debat
voeden. Over dat laatste hoeft
u zich geen zorgen te maken.
Zo krijgt de stichting VBDO
een weliswaar bescheiden be-
drag van 12.000 euro om parti-
culiere beleggers tijdens aan-
deelhoudersvergaderingen
aan te zetten om vragen te stel-
len over duurzame ontwikke-
lingen bij bedrijven…

U doet er verstandig aan uw
aanvraag zo ingewikkeld mo-

gelijk te formuleren. U moet er
vooral voor zorgen dat de ge-
wone burger er niets van be-
grijpt. Gooi er vooral een hoop
Engelse termen tegenaan. Dus
als u 70.000 euro wilt ontvan-
gen voor het integreren van
vrouwen in bepaald milieube-
leid, doe dan zoals de Stichting
vrouw en milieu: ’We willen
zichtbaar maken welke prakti-
sche consequenties gender
mainstreaming heeft voor het
milieubeleid en in welke op-
zichten het beleid er kwalita-
tief beter van wordt.’

De stichting Both Ends
krijgt 320.000 euro om met mi-
lieuorganisaties in ontwikke-
lingslanden te communiceren
over mondiale duurzaamheid.
Dit gebeurt door middel van
een ’sluitende communicatie-
cyclus met inform, interact en
act waarbij het act-deel be-
perkt is uitgewerkt’. U be-
grijpt dat natuurlijk meteen. 

Ruimtegebruik
U bent als subsidieaanvra-

ger echt een sukkel als u ver-
geet het woord duurzaam te
vermelden. Als u dat doet,
kunt u het wel schudden.
Want dit jaar is er subsidie
voor duurzaamheid in het on-
derwijs, duurzaam ruimtege-
bruik, duurzame kleding, het
verduurzamen van rijstke-
tens, duurzaam tropisch hout
en uiteraard voor verticale in-
tegratie van duurzaamheid.
Wat dat is, weten wij niet,
maar u kunt rustig proberen
om volgend jaar subsidie aan
te vragen voor horizontale
duurzaamheid. Als u uw aan-
vraag opstelt, gebruik dan
vooral het woord handelings-
perspectief. Dit woord is op dit
moment helemaal in. 

Als u een milieuproject voor
kansarmen op poten zet, zit u
geramd. Kansarme allochto-
nen zijn helemaal top. Derge-
lijke projecten worden door
de sinterklazen op VROM zel-
den geweigerd. 

De Nederlands-Turkse
stichting Tema uit Rotterdam
houdt zich volgens de website
onder andere bezig met ’her-
strijding van hodemerosie en
herscherming van de natuur’.
Het moet natuurlijk bestrij-
ding van bodemerosie zijn en
bescherming, maar ziet u, de
website wordt in Turkije ge-
maakt en op de elektronische
snelweg gaat er wel eens iets
mis. Directeur S. Köker ziet de
bui al hangen. „U gaat zeker
een verhaal maken over het
nut van subsidies”, zegt hij.
Köker bestrijdt dat de subsi-
diestromen hun doel voorbij-
schieten. „Het is heel moeilijk
om allochtonen respect voor
de natuur bij te brengen. Als
een grote Nederlandse organi-
satie naar een moskee of naar
Turkse scholen gaat om voor-
lichting te geven, heeft dat
geen zin. Ons kennen ze wel
en daarom hebben we 75.000

euro gekregen om het thema
natuur en milieu op de agenda
van Turkse verenigingen te
zetten. Daarom krijgen we
ook bijna 180.000 euro om sa-
men met de Vereniging voor
Natuur- en Milieueducatie de
Turken in Nederland bewust
te maken van de relatie van
milieuaspecten met passages
in de Koran. Ja, dat is het rap-
port ’Tussen deur en damp-
kring staat een groene mos-
kee’. U vindt dat misschien on-
zin, maar de natuur speelt in
de Koran een grote rol. Helaas
beseffen veel gelo-
vigen dat nog
niet.”

De stichting
wAarde krijgt
48.000 euro om
Nieuwe Nederlan-
ders kennis te la-
ten maken met na-
tuurgebieden in
hun eigen omge-
ving. Waarschijn-
lijk wordt dat een
inventarisatie van
picknickplaatsen. Het Am-
sterdams Steunpunt Wonen
kreeg dit jaar 105.749 euro om
in Amsterdam-Zuidoost al-
lochtonen met lage inkomens
bewust te maken van energie-
besparing. Er wordt gewerkt
met de Tupperware-methode
waarbij de bewoners een ener-
giebox krijgen. Het Rotter-
damse milieucentrum krijgt
bijna 60.000 euro om het mi-
lieu bij jongeren en allochto-

nen populairder te maken. Zo
kunnen we nog wel even door-
gaan. 

Ook als school kunt u subsi-
die aanvragen, want het thema
onderwijs en milieu is razend
populair. Dus als u als basis-
school een project wil starten
naar het hergebruik van lege
en dúúrzame toiletrollen, ga
dan gerust uw gang.

Zo is er 100.000 euro uitge-
trokken om kinderen tussen 7
en 12 jaar tijdens de buiten-
schoolse opvang bewust te ma-
ken van het milieu. Uiteraard

krijgen ook zij een
energiebox. Voor
de warmetruien-
dag (één dag per
jaar de thermo-
staat op scholen
een graadje lager
zetten) is 131.000
euro uitgetrok-
ken. Ergens in
september schijnt
het ’de week van
de vooruitgang’ te
zijn. De vereni-

ging Klimaatverbond Neder-
land roept dan de ouders op
hun kind één dag niet naar
school te brengen met de auto.
Subsidie: 36.665 euro. De orga-
nisatie Time to Turn wil chris-
telijke jongeren informeren
over (daar is-ie weer) duurza-
me elektronica. Daar krijgen
ze 33.443 euro voor. Artis krijgt
bijna een ton om vmbo-leerlin-
gen uit Amsterdam te kunnen
bereiken en hun vervolgens te
vertellen over alles wat groeit
en bloeit en altijd weer boeit.
In werkelijkheid hebben deze
jongeren alleen belangstelling
voor de voortplanting.

Het Albedacollege incas-
seert 121.810 euro om een rea-
litysoap te maken met de we-
reldberoemde zangeres Elly
Lockhorst in de hoofdrol. Zij is
bekend van de megahits
’Spijt’, ’Didi’ en ’Rudy’ (zie
www.ellylockhorst.nl) . In de
soap gaat Elly door haar mi-
lieuvriendelijke gedrag de kij-
kers tot hetzelfde gedrag aan-
sporen. De soap kunt u straks
zien op het educatieve kanaal
ETV, dat vrijwel niemand kan
ontvangen, maar dat mag de
pret niet drukken.

Als uw milieuproject mis-
lukt, hoeft u niet bang te zijn
dat u uw subsidie moet terug-
betalen. Schrijf gewoon een
onbegrijpelijk eindverslag. Zo

heeft de stichting Oikos 30.000
euro subsidie besteed om in-
zicht te krijgen in de rol die re-
ligieuze en levensbeschouwe-
lijke organisaties kunnen spe-
len bij het behoud en duur-
zaam gebruik van
biodiversiteit. Natuurlijk
weet u wat biodiversiteit is,
maar voor de enkeling die het
niet weet: dat is de verschei-
denheid in genen, soorten en
ecosystemen in een bepaalde
regio. Het eindverslag lazen
we op internet. De conclusie
luidt: ’De levensbeschouwing
van boeddhisten, christenen,
hindoes, islamieten en joden
leidt tot een dempende wer-
king van het gebruik van na-
tuur- en milieugoederen’. U
begrijpt onmiddellijk dat dit
rapport bij SMOM is ingesla-
gen als een bom. Bij het minis-
terie van VROM praten ze er
nog dagelijks over. 

De SMOM-subsidies wor-
den gestroomlijnd door de
machtige maar nogal onbe-
kende organisatie SenterNo-
vem. Dit agentschap van het
ministerie van Economische
Zaken met meer dan 1500 me-
dewerkers voert overheidsbe-
leid uit op het gebied van inno-
vatie en duurzaamheid en ver-
strekt jaarlijks meer dan twee
miljard aan subsidies. Zie ook
www.senternovem.nl/smom/. 

Woordvoerder Eikelboom
van VROM rechtvaardigt de
subsidies door erop te wijzen
dat er pas een serieus milieu-
debat kan plaatsvinden als er
van alle kanten informatie
wordt gegeven. „Daarom krij-
gen zeer diverse organisaties
van ons subsidies, ook als zij
kritisch tegenover de rijks-
overheid staan. Overigens
krijgt lang niet iedere club geld
van ons. Onze subsidie wordt
driemaal overtekend.” 

Bedrijfsleven
Directeur Mirjam de Rijk

van stichting Natuur en Milieu
moet wel af en toe giechelen
als wij haar bepaalde subsidies
voorleggen. Ze zegt ook: „Jul-
lie richten je volledig op de mi-
lieusubsidies, terwijl het be-
drijfsleven vele malen meer
geld krijgt. Hier lees ik bij-
voorbeeld dat de stichting Ne-
derland Maritiem Land
670.000 euro subsidie krijgt. Ik
zou wel eens willen weten

waar dat geld naartoe gaat.” 
Is er in de stortvloed aan sub-

sidies dan geen enkele origine-
le aanvraag? Nou, we vonden
er één waar we wel om konden
lachen. De stichting Enviu Ne-
derland heeft van sinterklaas
Cramer 167.621 euro ontvan-
gen voor de ontwikkeling van

een hybride-tuktuk. Hoogop-
geleide jongeren gaan probe-
ren deze gemotoriseerde riksja
een stuk milieuvriendelijker te
maken. Dus als u over een paar
jaar een (uh) duurzame toek-
toek ziet rijden, dan is dat te
danken aan het wijze beleid
van VROM.
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door EMILE BODE

Wij zijn op zoek naar uw vakantie ervaring. Waar bent u deze zomer naar toe 

geweest? Hoe was uw hotel? Hoe was het zwembad, de bediening, uw 

kamer? Doe vandaag nog mee aan ons grote vakantieonderzoek en u maakt 

kans op één van de vele prijzen.  

Win een Droomreis!
 of één van de 30 andere vakanties

Laat naast uw beoordeling ook uw allerleukste

vakantiefoto op onze site achter en maak 

daarmee kans op De Telegraaf Hoofdprijs:

! 9-daagse tropische droomreis voor 
2 personen naar een vijfsterren hotel!

Kijk op www.ditwasmijnvakantie.nl/telegraaf voor de voorwaarden.

Hoe was uw vakantie?

dit was genieten

ditwasmijnvakantie.nl/telegraaf

Exclusief
voor lezers van

De Telegraaf!KOM NAAR CARRÉ
Reserveer nu als eerste uw 

stoel voor de komende theater-
voorstellingen in Carré.

Kijk donderdag in De Telegraaf

PROFITEER NU! 

5,00 %p.j.

dagelijks opvraagbaar

op onze spaarrekening 
voor alle nieuwe klanten

www.crediteurope.nl

1372 km non-stop
(maar neem wel even een broodje mee voor onderweg)

1 op 19,6. Passat BlueMotion.

Das Auto.

Brandstofverbruik Ø 5,1-/100 km (1L op 19,6 km). CO2 - uitstoot 136 g/km. Energielabel A

SUBSIDIE-
PARADIJS 
SUBSIDIE-
PARADIJS 


