
Ze is auteur van het boek Op IJburg. Ze 
filmde voor IJburg TV. Ze stond aan de 
wieg van projecten als IJburgDroomt–

IJburgDoet & Hallo IJburg. En nu heeft ze de 
deuren geopend van Popup tussen Bril & Bruna, 
dé winkel van de 21ste eeuw. Het verbinden van 
mensen loopt als een rode draad door de activi-
teiten die Linda Vosjan ontplooit.

Plastic project
‘Hier wordt alles gestimuleerd wat aan duur-
zaamheid bijdraagt. Daarom hebben we samen 
met de FlexBieb en Happy Panda als inzamel-
punt meegedaan aan het Plastic Project. Als 
je tien keer vijfhonderd gram plastic afval had 
ingeleverd, leverde dat een persoonlijke 3D print 
op, in de vorm van een label met je eigen naam, 
tekening of tekstje in je eigen handschrift’, zegt 
Linda. ‘Als het aan mij ligt krijgt het project een 
vervolg. Het is absoluut van levensbelang aan-
dacht te besteden aan het scheiden van plastic 
afval. Op scholen geef ik er voorlichting over. 
Ken je dat filmpje over de dodelijke werking van 
plastic op vogels? Ik heb het de leerlingen laten 
zien. Ik heb ze wel gewaarschuwd voor de schok-
kende beelden en voorgehouden dat ze hun 
ogen best even mochten dichtdoen. Ze waren 
diep onder de indruk. Het plasticprobleem moet 
echt gezamenlijk worden aangepakt. Wat is het 
effect van Zeeburg op de wereld?’

1 + 1 = 3? Ja echt wel, want bij Popup tussen Bril 
& Bruna worden krachten gebundeld. Dat leidt tot 
andere uitkomsten. Duurzaamheid, creativiteit en 
sociaal zijn daarbij de kernbegrippen. 

TEKST: LIENEKE KOORNSTRA     FOTO: LINDA VOSJAN

Zonnepanelen en Nuon
Bij de keus voor een schonere wereld past de 
keus voor schone energie. Linda: ‘Onder de 
vleugels van de energiecoöperatie Zuiderlicht 
opereert sinds kort Oosterlicht. Ledenwerving is 
volop aan de gang. Een van de projecten is het 
plaatsen van vijfhonderd zonnepanelen op het 
dak van het IJburg College. Ook hierbij betrek-
ken we de scholieren. Zijn de zonnepanelen er 
eenmaal, dan komt er onder meer een display in 
de gang van de school, zodat zichtbaar is wat de 
zonnepanelen doen.’ 

Het streven is dat huiseigenaren eveneens 
gaan kiezen voor deze vorm van energieopwek-
king. ‘Soms zijn mensen er wel voor in maar 
twijfelen ze vanwege het hoe en wat. Het gege-
ven dat heel IJburg is aangesloten op de stads-
verwarming, is bovendien een punt. We zijn dus 
in gesprek met Nuon over hoe ons warmtenet te 
verduurzamen. En hier in de winkel is alle infor-
matie over zonnepanelen beschikbaar dankzij 
een samenwerkingsverband met Johan Beijert, 
een IJburgse specialist in zonne-energie.’

Scheidslijnen doorbreken
Creativiteit is ook een speerpunt. ‘Kijk, een rol-
stoelbankje’, attendeert Linda op een  project van 
No Label dat ze met haar winkel steunt. ‘Iemand 
in een rolstoel kan doorgaans niet op een bankje 
gaan zitten. Maar met dit ontwerp van Mikel 

Duyts is daar toch een oplossing voor gezocht: 
de rolstoel past ertussen en zo lijkt het alsof de 
gebruiker ook op het bankje zit. Dit bankje past 
in onze blik op de omgeving: kunst en design 
inzetten om scheidslijnen te doorbreken. Men-
sen met een beperking, verstandelijk of licha-
melijk, komen hier ook werken. Pearl schildert 
hier onder begeleiding.’ Linda wijst naar enkele 
kleurrijke schilderijen. ‘Dat is allemaal werk van 
haar.’ Er hangt nog veel meer aan de winkelmu-
ren. Vrolijk gekleurde dierenschilderijtjes voor 
in de kinderkamer, gemaakt door Els Hiddink. 
Portretten van Willem-Alexander en Maxima, 
beiden op het doek gezet door Edwin van den 
Dikkenberg. ‘Ik verkoop dit zelf niet’, zegt Linda, 
‘maar zet de mensen die hier binnenlopen en 
er belangstelling voor hebben, wel op het spoor 
van deze kunstenaars.’

Op een tafel ligt het KidsArt Kinderkookboek. 
‘Ook dit verkopen we zelf niet. We reiken het 
idee aan en willen mensen het hebben, dan 
moeten ze naar Bruna. Het streven is omzet 
genereren zonder oneerlijke concurrentie. Ook 
daarin zijn we sociaal met en voor elkaar. Dit is 
geen buurthuis, geen winkel, geen galerie, geen 
concept store, maar het heeft er allemaal wel 
facetten van. Daarom kan er heel veel. Kinderen 
zijn hier een middag geweest om Sint-Maarten-
lampionnen in elkaar te knutselen. Die activiteit 
is gesponsord door het winkelcentrum. Zo hel-
pen we elkaar, 1 + 1 = 3! Kleine ondernemers die 
willen meedoen zijn van harte welkom.’ W

Popup, IJburglaan 559
Het filmpje over de dodelijke werking van plastic 
afval op vogels kan bekeken worden op: 
http://vimeo.com/25563376

Linda Vosjan (r) laat aan Wandana het door 

Els Hiddink gemaakte Roodborstje zien.

‘Het plasticprobleem moet 
echt gezamenlijk worden 

aangepakt’
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