
PERSBERICHT 
 

Prof. Donut-Econome Kate Raworth ondertekent op 26 april 2022 
(nog eens) 7 Donut Deals in de Groene Hub! 

 

  
 

Wat in juni 2019 begon met de ondertekening van 1 Donut Deal in Amsterdam Zuidoost rondom het 
(leren) naaien van geïsoleerde gordijnen, door de Partners EN door Britse prof. Kate Raworth, wordt nu 
gevolgd door de ondertekening van nog eens 7 Donut Deals!  
 
Een Donut Deal is een prachtig hulpmiddel bij het vormgeven aan de Donut Economie op lokaal niveau. 
Meervoudige waarde creatie! Het is oorspronkelijk ontwikkeld door Stichting Cocratos, maar mag 
inmiddels wereldwijd als ‘tool’ gebruikt worden, mits de volgende spelregels in acht worden genomen: 
om toe te werken naar ‘iedereen in de groene zone’, gaan 2 of meer Partners voor kortere of langere 
tijd samen aan de slag met tenminste 1 issue van de buitenkant van de donut (het ecologisch plafond) 
en tenminste 3 issues van de binnenkant (het sociaal fundament). De afspraken over wie wat doet en 
met welk doel worden vastgelegd in een Deal. Voor nadere uitleg: zie het filmpje https://youtu.be/3F-
sxkKcsGc. 
 
Het gaat in deze nieuw te ondertekenen Donut Deals om leren EN doen in (sociale) verduurzaming; 
energie SLIM opwekken, gebruiken en besparen; QuickFixen in huis; Infraroodpanelen delen; 
reststromen (GFE en swill) verwerken tot GroenGas, compost en plantenvoeding; rattenbestrijding.  
 
De volgende Deals die later in dit jaar en volgend jaar nog weer zullen volgen, gaan over gezond 
bewegen en eten, gezamenlijk groenbeheer, biodiversiteit bevorderen, fietsenwerkplaats etc. De 
mogelijkheden zijn eindeloos!  Zin om hierop aan te haken? Meld je! 
 
Dit alles wordt mogelijk gemaakt dankzij een meerjarige Europese subsidie van Kansen voor West voor 
het Integrale project ”Gebiedsgericht SLIM” (2021-2023). 
 
Meer weten over Donut Deals of zelf zin om mee te doen?  
Kijk op de website www.groenehub.org, kom langs bij de Groene Hub (Holendrechtplein 44 in 
Amsterdam Zuidoost), of mail naar Martin Jas martin@groenehub.org 
 

 


