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Hollands mooiste

Stuk voor stuk meiden met een missie. Want in dat mooie koppie, 
zit ook een knap brein. En daarom gebruiken ze hun titel ook om de 
wereld een beetje duurzamer en daarmee mooier te maken!

Dit zijn onze
Missen!

Esmee Cornet
‘Alle kleine beetjes helpen’

“Ik probeer de wereld een beetje  
duurzamer te maken door afval te 
scheiden en geen vlees te eten.  
Daarnaast hoop ik ooit een Tesla of 
andere elektrische auto te kunnen 
kopen, zodat ik op die manier ook help 
aan een duurzamere wereld. Alle kleine 
beetjes helpen en zoiets als afval 
scheiden, is een hele kleine moeite.”

Isa de Bruin  
 ‘Mijn waterfoot print  
was niet best’

“Een paar jaar geleden werd ik  
geconfronteerd met mijn waterfoot 
print. En die was niet zo best! Zo hoorde 
ik bijvoorbeeld hoeveel water ik kan 
besparen door minder vlees te eten. 
Door één dag geen vlees te eten,  
bespaar ik zo’n 1400 liter water!  
Natuurlijk is het daarnaast ook beter 
voor het welzijn van de dieren. Vanaf 
die tijd eet ik minder vlees. Win-win!”

Benthe van der Kleij 
‘Kijk ook naar vintage 

       opties’
“Wat ik steeds vaker doe is in plaats 
van nieuwe, tweedehands kleding 
kopen. Je maakt er de wereld een 

beetje duurzamer mee, het is  
hartstikke leuk en je ziet er altijd  
origineel uit. Veel mensen vinden  
het moeilijk om te bedenken hoe zij 
een steentje kunnen bijdragen aan 
duurzaamheid. Je moet iets vinden 
wat bij je past. Dit is voor mij een  
goede en makkelijke manier om te 
helpen. Fast-fashion is een van de 
grootste industriële vervuilers.  
Daarom baat het echt als meer  
mensen kijken naar vintage opties.” 

Kim van der Vlies 
‘Denk aan de generatie 
na ons’

“Ik probeer de wereld duurzamer te 
maken door bij de keuzes die ik maak 
ook te denken aan generatie na mij.  
Ik gun hen ook een schone lucht en 
een fijn klimaat. Ik doe het door minder 
vlees te eten, te kiezen voor duurzame 
kleding en meer op de fiets te doen in 
plaats van steeds de auto te pakken.”

Eleanor Dingemans  
‘Nieuwe recycle ideeën, 

        zijn goed’
“Met groene energie, elektrische auto’s 
en door meer bomen te planten, zullen 
we een stuk sneller de klimaat doelen 
halen. Een vriendin is in de Filipijnen  

begonnen met het opzetten van  
Project lily PH. Daarbij maken ze 
gebruik van het afval van hyacinten 
om houtskool te maken, wat voor 
verschillende doeleinden gebruikt 
kan worden. Zo tof vind ik dat!  
Goede nieuwe recycle ideeën,  
hoge boetes voor vervuiling en  
een passende afvalstoffenheffing  
voor overtollig afval dat je jaarlijks 
produceert, kunnen voor verbetering 
zorgen.”

Marlies Smedinga
‘Kan ik het tweedehands 
vinden?’

“Wanneer ik iets nodig heb, kijk  
ik eerst of ik het tweedehands  
kan vinden. Zo ben ik vaak in de 
kringloop te vinden om spullen te 
zoeken voor mijn nieuwe huis en 
koop ik bijna al mijn kleding bij de 
tweedehands winkel waar ik werk: de 
ReShare Store. Af en toe scoor ik 
nieuwe collectie items van bekende 
merken via Vinted, vaak zijn die  
nog ongedragen. Zo kan ik kwaliteit 
items kopen voor een lage prijs en  
is het ook nog eens een stuk beter 
voor het milieu.”

Myrthe van der Vlies
‘Geef wat je niet gebruikt, 
aan een ander’

“Lekker in het zonnetje, met een  
relaxed muziekje zitten we op onze 
stoelen in de straat. Samen met de 
buren eten uit onze gezamenlijke 
moestuin. Zo verspil je geen eten, 
deel je mooie momenten en werken 
we aan onze toekomst. Het liefst  
zien we op de BBQ alleen maar  
vegetarische gerechten. En voordat 
je van huis gaat, kam je kasten uit. 
Alles wat je niet meer gebruikt, geef 
je aan dat schattige buurmeisje of  

die voetballende buurjongen. Zo help 
je elkaar en heb je een duurzame 
middag vol vrolijkheid en vriendschap.” 

Maud van Oossanen 
‘Je eigen energie 
opwekken is super vet’

“We kunnen deze prachtige aardbol 
helpen door te beginnen met kleine 
dingen. Pak gewoon de fiets in  
plaats van de auto, als je niet zo ver 
hoeft. Daarnaast heb ik voor een  
bedrijf gewerkt dat zonnepanelen 
aanbiedt en zelf hebben we thuis  
ook zonnepanelen. Je eigen energie  
opwekken is toch super vet? En het 
scheelt uiteindelijk ook in de kosten! 
Daarnaast is een vriendinnetje van mij 
begonnen met ‘betere producten’, zoals 
herbruikbare watjes en wattenstaafjes! 
Ook daar liggen veel mogelijkheden.” 

Julia Sinning 
‘Jong geleerd is oud 
gedaan!’ 

“De vleesindustrie heeft een groot 
aandeel in de belasting van het milieu. 
Het is goedkoper om een Big Mac of 
kiloknaller te kopen dan vegetarische 
alternatieven. Ik zou beginnen met 
vlees en vis duurder te maken dan  
de vegetarische varianten, zodat het 
toegankelijker wordt om vega te  
kiezen. Op basisscholen zou ik een 
duurzaamheidsvak toevoegen,  
waarmee de kinderen bewust worden 
van wat er in de bio-industrie gebeurt 
en de rest van het milieu. Bossen die 
gekapt worden, oceanen die kapot 
worden gemaakt, klimaatverandering. 
Kinderen hebben de toekomst en jong 
geleerd is oud gedaan!”  
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Op 29 augustus is bekend geworden 
wie van deze prachtige vrouwen  
Miss Nederland 2021 is geworden 
tijdens de grote finaleshow in  
Studio21 in Hilversum. De avonturen 
van de finalisten zijn vanaf zaterdag  
4 september wekelijks op tv te  
volgen in het programma Van Casting 
Tot Kroning om 16.30 uur op SBS6.  
Mis(s) het niet! Kijk voor meer  
informatie op missnederland.nl


