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De 
Borrel  

die de wereld zal veranderen. 
Elwira’s vleesloze dilemma.  

borrel
Elwira Stuur kon haar ogen niet langer sluiten voor wat 
wij mensen doen om in onze vleesbehoefte te voorzien. 
Ze wilde er haar persoonlijke missie van maken om hier 
iets aan te doen. Maar hoe begin je? Ze besloot haar  
dilemma te delen tijdens de ‘Borrel Die De Wereld Zal  
Veranderen’.  
 
Deze editie van de Borrel DDWZV stond in het teken van dierenlevens 
redden door minder vlees te eten. Elwira deelde haar verhaal tijdens 
de borrel. Ze vertelde hoe zij zelf stap voor stap overging naar een  
veganistische levensstijl. Ook zette ze voor de aanwezige pr- en  
communicatiestrategen haar ideeën uiteen over hoe zij mensen zou 
kunnen overhalen te stoppen met vlees eten. De professionals bogen 
zich onder het genot van een vegan wijn en een proeverij van borrel-
happen bij Van Veg in Haarlem over Elwira’s dilemma. De meest  
kansrijke strategie - mensen shockeren of hen juist motiveren - en  
de impact (via massamediaal bereik, netwerkeffect of persoonlijk  
contact) werden breeduit verkend. Alle ideeën schreven de deel-
nemers op de Borrel DDWZV-bierviltjes om ze na de borrel aan  
Elwira te overhandigen. Na afloop bekeek Elwira alle ideeën en  
koos de mogelijkheden die het beste bij haar passen.  
 
Persoonlijke verhalen 
Elwira Stuur: “Het was een hele ervaring om mijn verhaal over vega-
nisme te mogen delen. En de feedback van de professionals was erg 
rijk en gaf duidelijk richting. Mijn eigen verhaal landde het best bij de 
professionals. Die persoonlijke kant van de verhalen wil ik graag  
uitbreiden. Niet alleen mijn verhaal wil ik vertellen, maar dat van alle 
mensen die minder vlees consumeren, vis laten staan en eieren en 
zuivel uiteindelijk afzweren om zo stappen te zetten in de richting van 
een betere wereld. Hoe werkt zo’n proces bij jou? En wat is jouw start-
punt? Hoe ga je om met het sociale 'onbegrip' dat er toch nog vaak is 
tegenover veganisme? 
Voor iedereen is het anders. En elk verhaal is uniek en persoonlijk.  
En die verhalen, verhalen met een hart, die wil ik gaan optekenen en 
publiceren. Ik ben op zoek naar mensen die al jarenlang veganist zijn. 
Of mensen die net hun eerste stapjes zetten met vegetarisch of  
veganistisch eten. Een mooie mix van mensen die één ding gemeen 
hebben: hun weg naar een betere wereld gaat via bewuster eten.”  < 
 
Minder jij met vlees of met andere dierlijke producten? 
Wil je jouw verhaal delen met Elwira?  
Mail naar elwirastuur@hotmail.com. 
 

Borrel DDWZV 

De borrel Die De Wereld Zal Veranderen is een start-up-instrument voor  
mensen die een dilemma willen oplossen en daar hun persoonlijke missie  
van willen maken. Zij vertellen erover aan het begin van de borrel, waarna 

professionals en deskundigen brainstormen over de mogelijkheden om  
deze missie een stap verder te brengen. Zij doneren hun kennis, ervaring en 
netwerk. Soms worden ze ook actief ambassadeur van de missie. De borrel 
DDWZV is een pop-up-bijeenkomst. Betrokken organisaties, instellingen of 

professionals sponsoren de locatie, drankjes en hapjes. De borrel DDWZV is 
een pro bono-initiatief van Lin on a Mission, 

tevens schrijfster van dit artikel.  
 
Meer weten? Bekijk de pagina van de Borrel DDWZV op de website met  
inititatieven rond Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelings-
doelen): https://gateway.sdgcharter.nl


