
Interview met Marjo van Gennip 
 

28 februari 2016 – door Manon Snoeren 
Landelijk waren er al verschillende duurzame 
energie coöperaties opgericht, maar in haar      
eigen woonplaats bleef het opvallend stil. Daar 
bracht de vijftigjarige Oisterwijkse Marjo van 
Gennip verandering in: “Ik dacht bij mezelf: er 
moet iets gebeuren. We moeten geen moment 
meer wachten.” 
 

Volgens Van Gennip bleef Oisterwijk achter in de      
landelijke en Europese ontwikkelingen. Dat vond ze 
niet kunnen: “3 jaar geleden heb ik een aantal                
enthousiastelingen weten te vinden en toen zijn we 
met zeven vrijwilligers DEC-Oisterwijk gestart.” De           
organisatie besloot mensen bewust te willen maken 
van klimaatverandering om hun gedrag te veranderen 
en het gebruik van duurzame energie te bevorderen. 
Maar dat is lastiger dan het lijkt: “Veel coöperaties 
starten met een actie om met iets concreets en     
zichtbaars te komen, zoals zonnepanelen. Dat wilden 
wij niet want we willen niet gezien worden als                             
zonnepanelenleverancier. We doen namelijk veel 
meer.” 
 

Fitting the Knitting 
Dat bleek wel uit het initiatief om een lokale warme truien dag te      
organiseren, genaamd Fitting the Knitting: “Het idee is ontstaan om 
bekendheid te generen en bewustzijn te creëren. We wilden aanhaken 
bij een landelijke actie om er vervolgens op lokaal niveau iets mee te 
doen. We hebben gekozen voor de warme truien dag en gezorgd dat 
het zowel oude als jonge generaties aan zou spreken.” Om het               
geitenwollensokkenimago te vermijden, werden er drie hippe          
modeshows opgevoerd. Dansers van Danserswijk traden tussendoor 
op. Ook waren er verschillende informatie tentjes met duurzame     
producten aanwezig. Tijdens de modeshows werden truien               
gepresenteerd door leerlingen van 2College Durendael. De speciale 
truien waren gebreid door bewoners van verschillende                     
verzorgingstehuizen en andere vrijwilligers. De studenten van het Sint 
Lucas in Boxtel creëerden er een opgepimpte versie van.   
 

Tussen de twaalf- en vijftienhonderd belangstellenden bezochten op 
zondag 21 februari het evenement in de Oisterwijkse Leerfabriek. Van 
Gennip straalt als ze er over vertelt: “We begonnen als een kleine    
organisatie en afgelopen weekend was er opeens een heel team aan 
het werk. We vroegen ons af of we wel genoeg mensen hadden         
ingelicht, maar daar volgde al snel het antwoord op: de bezoekers    
bleven maar komen!” Het doel van de dag werd bereikt. Er meldden 
zich 30 nieuwe leden waardoor de teller nu op totaal 120 leden is      
gezet. Daarnaast hoopt ze dat bezoekers voortaan eerder naar een 
warme trui grijpen in plaats van de warmteregelaar op hun               
verwarming.  



De kracht van kleinschaligheid  
De opwarming van de aarde is volgens haar namelijk een groot    
probleem. Het heeft veel gevolgen voor zowel de leefbaarheid van 
dieren als die van de mens. Van Gennip maakt zich zorgen, maar het 
motiveert haar om steeds in actie te komen: “Ik wil de                 
verantwoordelijkheid voor de aarde doorgeven en anderen          
aansporen om na te denken over hun toekomstige generaties. Zij     
moeten ook fijn kunnen blijven leven op onze mooie planeet. Ik     
geloof in de kracht van kleinschaligheid. We zijn een klein druppeltje 
op een gloeiende plaat, maar daar begint het mee. Als ik iets doe 
dan ziet iemand anders dat en diegene gaat daar over na denken. 
De beweging van onderaf is dus heel belangrijk omdat je kunt      
zorgen voor betrokkenheid. Elke kleine bijdrage helpt want ik zie dat 
lokale coöperaties landelijk invloed hebben.”  
 
Haar boodschap sluit hier goed op aan: “Als we niks doen dan gaat 
het fout. Er wordt heel veel gediscussieerd over wat wel of niet waar 
is en dat het allemaal wel mee zal vallen, maar ik ben er echt van 
overtuigd dat het niet meevalt. Zelf kun je er iets aan doen en dat 
hoeft niet moeilijk te zijn. Ook kun je er geld mee besparen.” Zo kun 
je volgens haar proberen om minder vlees te eten, vaker te fietsen, 
zonnepanelen aan te schaffen en je huis goed te isoleren.  
 
Toekomstplannen 
Van Gennip zit zeker niet stil. Er wordt zachtjes gehoopt op een     
zonneweide in Oisterwijk waar bewoners zonder zonnepanelen van 
kunnen profiteren. De bedoeling is dat ze aan kunnen sluiten op de 
duurzame stroom die door de zonneweide opgewekt wordt. Maar het 
is niet het enige dat de fanatiekeling voor ogen heeft: “In              
samenwerking met de gemeente Tilburg en andere duurzame     
energie coöperaties in Brabant zijn we bezig om te participeren in 
een windmolenproject. Het idee is dat er vier windmolens op het        
industrieterrein in Tilburg worden geplaatst. Daarvan zijn er twee 
voor de lokale energie coöperaties in Tilburg en de overige twee 
gaan energie leveren voor andere coöperaties in het hart van       
Brabant. De energie van de windmolens wordt zo direct beschikbaar 
voor inwoners. Hoe mooi is dat?”  
 


