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Wubbo Ockels; astronaut, natuurkundige, uitvinder, onvermoeibaar 
idealist, overleed op 18 mei 2014. Niet lang daarvoor schreef hij een  
open brief aan de wereld: we moeten nú onze planeet redden.  
In elke Zin leest u een antwoord op die brief. 
Aflevering 3: Gé Moonen, specialist in duurzame  
verpakkingen.

Namasté Wubbo,

Wilt u Wubbo’s 
brief ook beant-
woorden? Mail dan 
naar redactie@zin.
nl ovv ‘Beste 
Wubbo’. Wilt u  
zijn brief nog  
eens lezen?  
Zin.nl/bestewubbo

Misschien is het met visionairs net als met kunstenaars. Moet je 
eerst overlijden, voor ze naar je luisteren. Ooit had ik het 
genoegen jouw hand te schudden, na een lezing over happy energy. 
Inspirerend vond ik, maar sceptici maakten grapjes over jouw 
boodschap over de menselijke energie die je krijgt als je kiest 
voor een duurzame cultuur met een positieve denkwijze. Als we 
vroeger wisten wat we nu weten, hadden we waarschijnlijk anders 
geleefd. Maar onze ouders en grootouders hadden geen idee. Ik 
evenmin. Mijn oogkleppen vielen af door An inconvenient truth 
van Al Gore. Na het zien van deze film was er geen ontkennen meer 
aan. Geen excuus zoeken om iets niet te doen, maar redenen 
bedenken om het wel doen. We zijn proactief gaan nadenken over 
hoe duurzaam te ondernemen. Moonen Packaging is in wezen een 
afvalleverancier. We leveren verpakkingsmaterialen, van dozen en 
draagtassen tot de folie om tijdschriften. Artikelen die, nadat 
wij ze hebben uitgeleverd, snel in de afvalstroom terechtkomen. 
Ons business model is  verpakkingsmaterialen, daar kunnen we niet 
omheen. Waar we wél invloed op hebben, zijn de grondstoffen die 
we gebruiken. Amper tien jaar geleden verkochten we voornamelijk 
plastic, dat wordt gemaakt van  aardolie, een grondstof uit onze 
planeet. Voor dit ‘gat’ – dat de afgelopen decennia werd gegraven 
– opnieuw door de aarde is gevuld, zijn we 100.000 jaar verder. 
Ver van mijn bed, denkt het gros van de mensen als het gaat over 
milieuvraagstukken en duurzaamheid. Maar een betere wereld 
begint bij jezelf. Ons familiebedrijf heeft bewezen dat kiezen 
voor duurzaamheid geen negatieve invloed hoeft te hebben op het 
bedrijfsresultaat. Natuurlijk, duurzaam ondernemen vraagt om een 
investering, maar dat verdient zich op de lange termijn terug. 
Het maakt dat mensen graag voor, bij of met je willen werken. 
Dus leveren we nu voornamelijk producten waar we honderd procent 
achter staan, zoals koffiebekers van suikerrietafval en folie en 
bestek van houtpulp. Met de wetenschap van nu – kennis die we 
voor een groot deel danken aan mensen zoals jij – kan ik niet 
anders dan zeggen: iedereen moet zijn steentje bijdragen. 

Wubbo, een lang aards leven is je niet gegund. Nu 
ben je weer boven. Ik weet dat je ook vanuit deze 
plek je levenswerk zult voortzetten, wij gaan ook 
door met jouw missie.

Have a nice flight, see you later!

Gé Moonen (1966)  
is sinds 2007 directeur 
van Moonen Packaging, 
een familiebedrijf dat in 
2013 werd uitgeroepen  
tot Groenste Bedrijf van 
Nederland. Ze zijn 
gespecialiseerd in 
verpakkingen gemaakt 
van hernieuwbare, 
afbreekbare, natuurlijke 
grondstoffen met  
zo weinig mogelijk  
CO₂-uitstoot tijdens  
de productie en het 
transport.
Moonen packaging.com
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