ILLUSTRATIE KAP

Dikke yogi's

I De problemen in het huidige emissiej handel zijn hardnekkig en lapwerk is
Wij drukken volle vrouwen af : tergend traag. Daarnaast wordt vanaf
\ 2021 een zogenaamde 'stabiliteitsreIn het artikel over dikkere yogi's (13/6) \ serve'geïntroduceerd. Op'slimme'
stond dat in yogatijdschriften altijd
i wijze worden er, wanneer er te veel
dunne modellen worden gebruikt.
\ zijn, rechten uit de marktgehaald. Bij
Maar in Yoga Magazine, het grootste
i tekorten worden die weer teruggetijdschrift over yoga, hebben we juist
: bracht in de markt. Bij elke interventie
vollere vrouwen. En niet in aparte arti- \ is steeds een vertragingvan l o f 2 jaar
kelen over 'dikke mensen', maarjuist : ingebouwd. Eenstabiliteitsreserve
in de gewone rubrieken. Zonder dat er ; klinkt aantrekkelijk, maar onderzoek
de nadruk op wordt gelegd. Datzelfde : laat zien dat het door specifieke keuzes
doen we met oudere vrouwen. We maen de ingebouwde tijdsvertraging de
ken ü b e r h a u p t g e e n gebruik van proemissieprijzen juist verder zullen defessionele modellen: alle modellen
stabiliseren. Een andere koers is urzijn 'echte' mensen, met een normaal
gent: een wereldwijde C02-heffing
figuur. Omdatyogavooriedereenis:
wordt als politiek onhaalbaar gezien.
dik, dun, oud, jong, man, vrouw, wit,
Als de oliebedrijven, nota bene, erom
bruin. Debedoelingvan yoga is omiebedelen, waarom blijven we dan pleisdereen zichzelf te laten zijn.
ters plakken en water naar de zee dragen? _
Heieen PeverelliHoofdredacteurYoga
Magazine
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Studieschuld

Ouderlijksparen achteraf
De adviezen om vanaf de vijfde verjaardagvan een kind te sparen om een
studieschuld te voorkomen zijn niet
compleet. Optie 4 is zeker het overwegen waard. Die gaat uit van ouderlijk
sparen achteraf: je spaart niet, maar
betaalt mee aan het afljetalen van de
aantrekkelijke studielening. Waarom
zouje sparen van je lagere, maar stijgende inkomen tussen 35 en 48 jaar ?
I Opje53''te is het (hopelijk) afgestui deerd en is je inkomen hoger Daaruit
\ helpen afl^etalen is makkelijker en ver¬
; moedelijk(aftiankelijk van inflatie en
i rente) uiteindelijk goedkoper dan de
; opties uit de rubriek 'mijn geld'. Ook
i kanje het afbetalen nogaanvoorwaar1 denverbinden. de snelheid van studej ren (nominaal) of meer als het inko\ men van het kind wat lager uitvalt.
\ HansLekl<erl«erkVadervandriestuderende dochters, Nijmegen

Kies voor zekerheid
Noem een kind naar de moeder; zij is
de enige ouder waarvanje zeker bent.
Christian van Ees Den Haag

: Odeaandedode
\j Zo,jebentoverleden.Overjelijden
i heen. Van ouderdom, zo zeggen ze.
( Nietvanuitputting,magikhopen.Ik
j vondje altoos zo'n kwieke vent. Schat
\ van een taalminnaar. Mijn idool. Mijn
j woordenbron. Cabaratier, dichter,
i zangei^ hoofse nar. Prachtman. Dank
i voor alles, mijn zielsverwant,
i Bertin Sanders Menen (Vlaanderen)

Veile, nolle en malle
I

\ Wat ik lieverzou Willen

\ Nicolaas Matsier schrijft over watje al¬
\: lemaal niet zou moeten willen, wan¬
; neer je ouder wordt (11/6). In het Latijn
Subtiel politiekspel Grieken
\ bestaat er niet alleen een werkwoord
; voor 'willen' (veile), maar ook voor
Het gesprek met Hans-Werner Sinn
I 'niet willen' (nolle). Maar er ontbreekt
over Griekenland (13/6) is boeiend
i nog een aan dit duo. De Romeinen kenvanuit economisch perspectief, maar
i nen ook het werkwoord malle, dat 'liehet politieke spel rond de schuldenLustpil voor vrouwen
I Ver willen' betekent. Matsier benadert
kwestie is minstens zo subtiel. De
i ouderwordentenegatief Erzijnjuist
Griekse regering heeft politiek weinig
; steeds meer dingen te ma/te. Ik wil lie: Watisermismetdiepil?
te verliezen bij vertrek uit de eurozoI ver mooie, opvallende kleren dragen
ne. Zij traineert en laat daarmee de be\ Ellen Laan en Rik van Lunsen (13/6)
i die ik zelf kies dan skinny's of stoere
slissingaan de instellingen van de
\ hebben het beste met de vrouwen
i laarzen. Ik wil op een feest liever danvoormalige trojka over. Als de Griekse
\ voorZijwaarschuwenvoor'delustpil' \ sen op volgens de dj foute (want uit de
schuld deels wordt kwijtgescholden,
i Derozeviagra,zoalshetwordtgei jaren tachtig) muziek dan veel drinken
hebbenTsipras cs. gewonnen. Als de
I noemd, komt uit dezelfde weten^ en steeds op mijn telefoon kijken. Ik
Grieken failliet gaan, ligt de schuld niet
\ schappelijkehoek.Wantwaarombewil liever meer lachen en leren samen
bij de Grieken, maar bij 'de anderen'.
: staat er wel iets voor mannen en seks
met mijn leerlingen dan de studiewijEn Tsipras is voor zijn i D e v o l k i n g d e
i en is er niets voor vrouwen? Dat is een
zer altijd mijn les te laten bepalen. Et
morele winnaar. Het kan schelen als de
I andere gedachte dan Laan en Van Lun- cetera. Hoeouderikword, hoemeerik
ECB stopt met het overeind houden
sen ons willen vertellen. Juist vrouwen
mal.
vandeGrieksebanken. Daardoorzou
zoeken net zoals mannen naar een
Lenneke van der Burg Docent Latijn en
de Griekse schuld weer een binnenmiddel om hen een handje te helpen.
Grieks
lands-Grieks probleem kunnen worWat is daar verkeerd aan? Laat het aan
den.
vrouwen zelf over of ze het willen geCorrecties en aanvullingen
bruiken. Die vrijheidis eengrootgoed.
Han Kerl<hoven
We hebben de jaren van de seksuele rePatriots
volutie achter ons. Het invullen van
C02-pr|js
hoe het wel zal gaan, die filosofietjes,
ïnEen ongewenste alleingang (12/6, p.
daar heeftniemandiets aan. Het beAndere koers is nodig
2) werd gesteld dat Nederlandse Patrisluit dat het beter is deze wetenschapots samen met Duitse in Turkije zijn geBedrijven leggen feller de bal terug bij : pelijke ontwildceling te stoppen hoort
stationeerd. De Nederlandse missie is
overheden voor een stabieler investe- \ eerder thuis in de tijd waarin seks een
echter eind januari overgenomen
ringsklimaat. Deze week schreven
plicht was dan deze nieuwe 'lustpil'.
door Spanje, dat ook over Patriotolieconcerns de VN een brief; waarin
Dienaam is ook verkeerd. Plezierpil
luchtafweerraketten beschikt. Grieze vragen om een wereldwijdgeldenklinkt al beter.
kenland is het vierde Europese NAVO¬
deC02-prijs.
Cora Duin Amsterdam
land met dit type luchtverdediging.

Griekenland

