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  “Na mijN studie besloot ik 
met eeN kaNo de RupeRt 
af te vaReN. De Rupert rivier is 

een van de laatste grote maagdelijke rivieren van 
Quebec in Canada. Aanvankelijk ging ik erheen 
om als onderzoekster de effecten van ‘economische 
ontwikkeling’ te bestuderen. De rivier werd op  
dat moment bedreigd doordat de regering hem 
wilde ombuigen en indammen voor hydro-
energie, energie opgewekt uit waterkracht. 
Een maand lang leefde ik als een soort waternomade 
met die rivier. Het water vervoerde me, ik dronk 
het, ik kookte ermee en waste me erin. De rivier 
was alles. Dat ik zo een kopje vanuit de kano in het 
water hield en dat kon leegdrinken, maakte enorm 
veel indruk op me. Ik had bedrijfskunde gestudeerd 
en wist op dat moment weinig van ecologie, maar ik 
realiseerde me dat ik zelf aan de IJssel ben geboren 
en dat ik daar nooit direct een kop water uit zou 
kunnen drinken. Misschien wel ergens in de bergen 

in Zwitserland of in Scandinavië, maar dan nog 
alleen maar bij de oorsprong van de rivier.  
In Canada was het water drinkbaar vanaf de bron 
tot aan de zee. Ik dacht: als we nu zó zouden 
kunnen leven dat we uit rivieren kunnen drinken, 
doen we iets goed. Vanaf toen werd het mijn missie 
om systemen die ik onlogisch vind, om te zetten 
naar logische, slimmere systemen door onderzoek, 
kennis en vooral ervaringen te delen. 

eeN RivieR NoemeN we eeN RivieR, 
eeN oeveR eeN oeveR. Voor het stukje 
daartussen, waar ze een relatie aangaan, hebben we 
geen woord. Terwijl het daar gebeurt. Daar is de 
verbinding, het zijn. Dat idee laat me niet los.  
Die verbinding vind je ook tussen de bomen en  
de oever; de bomen houden de oever in stand.  
De vissen in de rivier houden het water gezond.  
Terwijl ik over die Canadese rivier kanode, werd  
ik me bewust van al die relaties.  

In elk nummer gaan we in gesprek met een inspirerend mens,  

iemand die de handen uit de mouwen steekt voor een betere  

wereld. Deze keer is dat Li An Phoa, die de wereld mooier  

maakt door haar enorme kennis over ecologie te delen.

‘Het kan zoveel
                 allemaal’  

li aN phoa (34)

*  oprichter van beaR: beautiful 
earth action & Research

*  Rondde studies in 
bedrijfskunde, filosofie en 
holistic science af en geeft nu 
les aan de erasmus universiteit 
in Rotterdam en haar eigen 
school, spring College

*  deelt graag haar visie en 
ervaring met iedereen, van 
kinderen en boeren tot en met 
managers

*  typisch li an: waterrat, 
nieuwsgierig, wereldreiziger, 
wandelaar, nomade, verbinder
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Die verbinding wil ik graag overal in zien en blijven 
maken, en aan anderen laten zien. Of ik nu met 
mensen praat die daar al drieduizend jaar met de 
rivier leven, of met de multinationals die het water 
indammen. Vanuit dit inzicht, dat het leven begint 
bij die verbinding, ook voor ons als mensen, kun je 
logisch handelen. Ons huidige economische systeem 
is nog te veel gebaseerd op dingen weghalen, relaties 
verbreken. Zoals de bomen die ik daar heb zien 
liggen op de oevers, geveld op de grond. Sommige 
bomen telden wel tweehonderd jaarringen.  
De inheemsen leven daar al eeuwen, hebben tal van 
uitvindingen gedaan om te overleven, en toch is de 
rivier altijd gezond gebleven. Ik denk dat we met de 
kennis en technologie van nu nog steeds vooruitgang 
kunnen boeken, zonder iets af te breken, en dat we 
verbindingen kunnen blijven maken.

als kiNd voNd ik al zoveel zakeN 
oNlogisCh. Daarnaast was ik ontzettend 
nieuwsgierig. Ik weet nog dat ik net zo groot was  
als een reiger en er eentje in zijn ogen keek.  
Ik vond die reiger zo eenzaam en zo wijs. Alsof  
hij als prehistorisch dier veel meer wist dan wij.  
Ik vroeg me af waarom zo’n wezen ervoor koos  
om juist hier te zijn. 
Ook andere kleine dingen vielen me op. Het mos 
tussen de bakstenen, vogels die zich nestelden in 
hoge gebouwen. Waarom zouden ze dat doen, 
vroeg ik me af. Zouden die gebouwen de bergen voor 
hen zijn? Ik vroeg me ook af waarom we moesten 
slapen, want dan kon ik me niet nuttig maken, en 
waar verlichting vandaan kwam. En waar kwam het 
water in de wc eigenlijk vandaan? En wie betaalde 
dat dan? Konden we dat water drinken, en waarom 
spoelden we het dan door de wc? Ontzettend 
onlogisch vond ik dat. Sommige dingen pakken  
we gewoon niet zo slim aan. Dat kan soms veel 

inventiever. Daarom doe ik onderzoek, deel ik  
mijn visie en ervaringen en initieer ik projecten. 

de Colleges aaN de eRasmus 
uNiveRsiteit geef ik iN de 
buiteNluCht. Ik geef het keuzevak 
‘Companies in Ecologies’, dat ik samen met een 
professor heb opgezet. Doordat we buiten zijn, 
kunnen we eerst verbinding maken met waar het 
eigenlijk om gaat. De lucht, de grond. Ook groepjes 
managers die ik lesgeef vanuit mijn eigen school, 
Spring College, neem ik mee naar buiten. Zo maken 
we de verbinding tussen het leven, dat wat we 
ecologie noemen, en hoe wij mensen keuzes maken, 
wat we economie noemen. Laatst heb ik een groepje 
directeuren op hun buik op de grond laten liggen. 
Daarna vroeg ik ze wat voor keuzes ze in hun bedrijf 
maken. Zijn dat keuzes die schadelijk kunnen zijn 
voor hun eigen omgeving, voor hun eigen 
kinderen? Dat kan best confronterend zijn.  
Ik probeer mensen die ik lesgeef te laten inzien dat 
ons eigen fysieke lichaam een relatie heeft met het 
lichaam van de aarde. Hoe die de hele tijd met 
elkaar in balans kunnen zijn. Soms vergeten we dat 
die relatie er überhaupt is. Door in de buitenlucht 
te zijn, worden we ons weer bewust van deze relatie. 
Zo simpel kan het zijn.”  

www.springcollege.org

‘Ons economische systeem is nog te 

veel gebaseerd op dingen weghalen'

TeksT NyNke SietSma sTyling tilly HazeNberg  

foTografie iNga powilleit 
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‘Met de 

technologie van 

nu kunnen we ook 

vooruitgang 

boeken zónder iets 

af te breken’


