Tien vragen aan Thecla Graas- Bouman
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WORMERVEER - Thecla Graas- Bouman is geboren in Amsterdam en opgegroeid in
Krommenie. 'Met mijn man Benno leef en geniet ik nu op één van de mooiste plekjes
van Wormerveer. Ik werk voor 60% als oncologie- en hematologieverpleegkundige in
het VUmc en voor 60% ben ik vrijwillig voorzitter bij de Zaanse Energie Koöperatie.
Daarnaast trek ik er zo nu en dan samen met Benno op uit, om voor een langere reis
’n bepaald werelddeel te verkennen op de motor (www.graasuitgever.nl).'
1.Uw zondag? - Afhankelijk van de actualiteiten en activiteiten die er spelen wordt
mijn zondag ingevuld.
2.Bang voor? - De gevolgen van nucleaire kernrampen die we met zijn allen
bagatelliseren. Vandaar dat ik me zo sterk maak voor Zaanse Energie!
(www.zaanse-energie.nl) Daarnaast heb ik als oncologieverpleegkundige gezien wat
nucleaire opwekinstallaties voor rampen kunnen veroorzaken.
3.Kwaliteiten? - Inleving- en doorzettingsvermogen. En ik kan u vertellen dat je als
voorzitter van ’n windmolencoöperatie met ’n opschalingwens van ‘n kleine Lagerwey
dit zeker langdurig moet hebben(www.zaanse-energie-kooperatie.nl). Mijn
inlevingsvermogen geldt vooral in de contacten met medemens en cultuur (zowel op
reis als op mijn werk).
4.Ergernis verkeer? - Ik probeer me niet te ergeren maar als doorgaande fietspaden
in Zaanstad maandenlang worden afgesloten word ik wel verdrietig.
5.Dagje ruilen met? - Iemand die ons planeetbewoners, meer milieubewust helpt te
kan maken.
6.Favoriet dier? - De met uitsterven bedreigde woestijnolifant. Hij gaat namelijk zeer
zorgvuldig om met zijn kwetsbare omgeving. Deze kleine groep olifanten hebben we
in Namibië na 4 dagen zoeken eindelijk kunnen zien.

7.Burgemeester? - Robert Linnekamp is voor mij een burgemeester van de
Duurzaamheid.
8.Uw held? - De Dalai Lama een man die voor vreedzame en duurzame oplossingen
gaat!
9.Mooiste plek? - Er zijn zoveel plekken op de wereld die mooi of bijzonder zijn of
waar ik tijdens onze reizen van genoten heb. Maar mijn eigen huis /buurt in
Wormerveer met mijn zonnepanelen, windmolentje en een eigen regenwatersysteem
is één van de toppers!
10.Levensmotto? - Wees zorgvuldig met je leefomgeving en geniet! Ook van de
kleine dingen.

