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Kom nou burgemeester.
We hebben een overeenkomst. Je gaat
nu toch niet terugkrabbelen?
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Dat kan je niet menen.
Fossilia heeft meer dan
100 jaar ervaring. Ze
denken toch niet dat
die paar windturbines
voldoende elektriciteit
gaan produceren?

Ik krabbel niet terug.
Ik zeg jou juist dat
verschillende
gemeenteraadsleden
geïnteresseerd zijn
in het voorstel
van Sunbeam.

Ja, mijnheer Carbunculus, maar
je weet dat er ook vragen zijn over...
je weet wel... klimaatverandering.

Klimaatverandering... Pfff. willen
die mensen niet begrijpen dat onze centrale
tot de meest efficiënte behoort?

Ik weet het, mijnheer Carbunculus.
Maar niet iedereen ziet het zo. En met
verkiezingen over minder dan 18 maanden,
kan ik geen risico’s nemen.

Dankzij deze investering
zullen we in staat zijn een
kleinere, minder efficiënte
centrale te sluiten. Dat is dus
eigenlijk een goede zaak voor
het milieu, of NIET?

Hoe dan ook, wees niet zo pessimistisch.
Als de klimaatverandering al een probleem zou
zijn, zullen we dat heus wel oplossen.
Zijn er problemen die onze wetenschappers
niet opgelost hebben?
Hm... Kanker,
armoede, honger...
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Denk je echt dat jouw kiezers
hiervan wakker liggen?
Jouw kiezers willen elektriciteit.
Dat zou dus jouw eerste
zorg moeten zijn.

Maar burgemeester toch.
Wat is jouw probleem?
Een slechte nacht gehad?

We sponsoren meer
dan 50 evenementen en
verenigingen in deze
stad. Je wil dat toch
zo houden?

Windturbines... Is dát
wat jouw kiezers willen?
Lelijke draaidingen overal
waar je kijkt. Luister, als
we de nieuwe centrale
bouwen kunnen we de winst
ten goede laten komen
van de inwoners.

Natuurlijk,
maar...

Ja... Wellicht heb je gelijk.
Maar het is aan jou om
de mensen te overtuigen.

Ik wil geen problemen.

Je zal er geen spijt
van krijgen,
burgemeester.

Ik weet het
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Mevrouw, het werk zit erop.
Kan ik vandaag wat vroeger
naar huis?

Ja Sofie,
ga maar. Ik denk
dat we allemaal
naar huis gaan.

het was weer
een helse dag!

Burgemeester. We willen iets bespreken!
Alstublieft, Mevrouw de Burgemeester!

Nee, niet nu,
ik heb het druk.

Hoi Sofie,
wat is dat hier
allemaal?

HmM... blijkbaar een
actie tegen de nieuwe
elektriciteitscentrale.
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Fossiel, nee!
groene stroom, ja!

Arrgh. Politici.
Die luisteren nooit.
Kom sandra, laten we
verdergaan met de petitie

De klimaatverandering
is een feit. Fossiele
brandstoffen helpen de
planeet om zeep.

Waarvoor is de
petitie?

We willen aan
de politici laten zien
dat veel inwoners
hernieuwbare energie
willen.

We willen niet dat
Fossilia hier een nieuwe
kolencentrale bouwt.
Wil jij hier tekenen?

Tja, we gebruiken
wel allemaal
elektriciteit...

Er zijn veel alternatieven:
zon, wind... Wij willen
meer hernieuwbare energie!

Ja, dat zeggen
jullie, maar is
dat realistisch?

Steeds meer elektriciteitsbedrijven investeren in groene
energie. Sunbeam bijvoorbeeld.
Die willen windmolens bouwen
in de piratenpolder.

AHA... daar ging het
vanmiddag over...
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We zullen jullie folders
lezen. Bedankt, en succes met
de petitie.

Ik ga naar huis. Ik
ben niet in stemming
om te spelen..

AI... wel,
tot morgen
dan maar.

Ze zouden Fossilia niet
zomaar blindelings mogen
volgen. De deal met Sunbeam
zou wel eens veel
interessanter kunnen zijn.

Schatje, vergeet niet
dat je voor hen werkt.
Bijt niet in de hand
die je voedt.

Ik werk niet voor hen.
Ons reclamebureau werkt voor
hen. En ik denk dat ik nog altijd
het recht heb om te zeggen dat
ik hen niet vertrouw..

Pa, waarom vraag je dan
niet om op een ander
project te mogen werken.

Ik kan niet zomaar
kiezen hé Sofie.
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Fossilia is onze
beste klant. En ze
betalen goed.

Ik ben net aan
het googlen.
Sunbeam.... kijk!

Heb je ooit van Sunbeam gehoord?

sunbeam
voor jou

voor het milieu

voor de toekomst

Elektriciteit van wind, water en zon bij jou thuis? Klik hier
Klik hier voor meer info over onze stroom met EKOenergielabel.

Heb je ooit van
EKOenergie gehoord?
Nee, kijk hier is hun
website. Hé, woow...
in 30 talen.

EKOenergie
Home

Over ons

Hét ecolabel voor stroom
Het ecolabel

EKOenergie kopen

EKOenergie is een netwerk van 35 Europese milieuorganisaties van bijna alle Europese landen. We promoten het
gebruik van hernieuwbare energie en we willen consumenten de mogelijkheid geven om via hun elektriciteitscontract
een verschil te maken voor milieu en klimaat.
EKOenergie is ook de naam van het enige pan-Europese ecolabel voor elektriciteit. EKOenergie is hernieuwbare energie.
Bovendien is EKOenergie geproduceerd in installaties die
voldoen aan bijkomende duurzaamheidscriteria.

“Op de europese elektriciteitsmarkt kunnen consumenten
kiezen van wie ze stroom
kopen, en welke stroom.”

Klik hier voor meer informatie over groene stroom
en klimaatverandering ->
Klik hier voor info over ons Klimaatfonds ->

Ik wist niet dat er
zoveel verkopers waren.
Wij zijn al heel ons
leven klant van Fossilia.
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He, kijk. Er is ook zoiets
als een Milieufonds.
Laat ons eens kijken.

EKOenergie Milieufonds
Per verkochte Megawattuur
EKOenergie-waterkrachtstroom, gaat een bijdrage
van minimum 10 eurocent
naar het Milieufonds. De
middelen van dat fonds
worden gebruikt om rivierherstelprojecten te financieren.
Klik hier voor meer info ->

Wat doen ze
nog Meer?

Ze stellen ook bijkomende
voorwaarden aan de productie.
Kijk!
er zijn efficientievoorwaarden voor
BIOMASSAcentrales,
En sommige vormen
van biomassa zijn
helemaal uitgesloten,
bv biomassa die als
voedsel kan gebruikt
worden.

Zouden we zelf niet overschakelen
op zo’n EKOenergiecontract.
Dan zou ons geld nog naar
iets nuttig gaan.

Klik eens op
‘Hoe EKOenergie kopen’,
Sofie.
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Hoi Sofie. Alles ok
vandaag?

Ja, maar ik zou wel
iets willen bespreken.
Liefst meteen.

Zouden we niet beter eerst trainen?
De jongens spelen zondag tegen
FC De Kampioenen.

Die van Fossilia, in de piratenpolder?
van Fossilia of van
iemand anders.
Daar wil ik
het NET over hebben.

Het is belangrijk. Het gaat over de nieuwe
elektriciteitscentrale, weet je wel?

Ik heb zitten denken en
ik heb het gevoel dat we iets
kunnen doen om dat windmolenproject te steunen.

Waarom begin je daar nu over. We zijn hier om te spelen.

Ik wil zondag niet verliezen
door jouw gezeur.
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Het gaat niet over MIJN gezeur. Er
zijn al veel mensen die actie voeren
voor windenergie.

We weten toch
allemaal dat de klimaatverandering een groot
probleem is. We moeten meer
groene stroom
gebruiken. ONZE stad moet
het voorbeeld geven.

En waarom niet?
In sommige landen
leveren windturbines
nu al meer dan 20% van
de stroom. En dat is nog
maar het begin.

Maar Sofie toch...
Hahahah. Wind..
Dat gaat niet
werken.

...En is Fossilia onze
sponsor niet?

Dat is onzin SOFIE. PRAAT
van hippies die willen dat we
als holbewoners leven.

Als ze meer winst maken, kunnen we
meer vragen, slimmerd.
Waarom
zouden we...

Ja, en wat
dan?

Mensen,
het gaat erom dat
we kunnen kiezen.
ik wil dat we daar
eens over
nadenken.
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Dat is allemaal goed en wel
Sofie, maar het is niet aan ons
om te kiezen. De stad beslist.

Ik zou ook groene
stroom kiezen, maar ik
denk niet dat ze onze
mening zullen vragen.

Daarom zeiden we al
dat het stom is om hier
tijd aan te besteden. we
hebben belangrijkere
dingen te doen.

Maar misschien is
het toch mogelijk
om iets te doen...

Maar Sofie, jij loopt
stage bij de burgemeester. Heb je er haar
al over aangesproken?

Nee nog niet.
Ik moet dit eerst
beter bestuderen.
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Ik hoorde uw gesprek met
de heer Carbunculus.

Mevrouw,
mag ik iets
vragen?

Da’s jouw zaak
niet Sofie.

Niet nu. Ik ben
druk bezig.

Ik weet het, maar ik
hoop echt dat onze
stad voor groene
stroom kiest...

Onze stad doet al zeer veel Sofie. We hebben
net overal gescheiden vuilnisbakken
geplaatst. We kunnen niet alle problemen
van de wereld oplossen..

Waarom
niet?

Groene stroom is
een nobele zaak,
maar het is allemaal
niet zo eenvoudig.

Maar we moeten
toch eens
beginnen...

Omdat er niet altijd wind is
Sofie. En onze stad heeft veel
energie nodig. Altijd.

Jij bent nog te jong om
dat te begrijpen Sofie.

Groene stroom is wellicht de
toekomst, maar de toekomst,
dat is vandaag niet hé.

14

Ow... ik had me jou
ouder
voorgesteld...

Hallo sofie. Ik ben een vrijwilliger
VOOR EKOENERGIE.
hoe we jou kunnen helpen?

Iemand vertelde me dat het onmogelijk is om te weten welke
stroom er uit een stopcontact komt. Hoe kan iemand dan
groene stroom kopen?

Als je groene stroom wil, moet je dat vragen aan jouw
elektriciteitsleverancier. Zij gebruiken Garanties van oorsprong
om te bewijzen dat ze groene stroom leveren.

garanties van
oorsprong?

Als een leverancier meer groene stroom verkoopt
dan hij zelf produceert, dan moet hij Garanties van
Oorsprong van een andere groene stroomproducent kopen. In elk geval kan elk certificaat
maar één keer gebruikt worden. Op onze website
vind je daar meer informatie over.

Dat is interessant.
Bedankt.

De overheid geeft groene producenten één
“Garantie van Oorsprong” voor elke MWh groene
stroom die ze produceren. Elektriciteitsleveranciers kunnen evenveel groene stroom
verkopen als ze GARANTIES VAN OORSPRONG hebben.

Zelf ben ik hier terecht gekomen via EVS, dat staat
voor European Voluntary Service. Dat is een
Europees programma dat jongeren ondersteunt om
vrijwillgerswerk te doen in het buitenland. Maar
EKOenergie verwelkomt ook andere vrijwilligers.

Ben jij echt vrijwilliger?
Hoe ben jij bij EKOenergie
terecht gekomen?

Wow. Dat klinkt interessant.
Ja, en dan had ik ook nog wat
vragen over het Klimaatfonds....
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Hoi Sofie. Ik heb jouw bericht
gezien. Dat ging dus niet goed
bij de burgemeester.

We hadden toch gezegd dat
dat geen zin had.

MEEDOEN MET
DIE LOSERS?

Ze heeft niet eens geluisterd.
Ik denk dat het tijd is voor
iets anders.

We zouden
kunnen helpen
met de petitie.

We kopen bijna allemaal van Fossilia. Op die manier
krijgen andere geen kans. We moeten mensen aanmoedigen om zelf voor groene stroom te kiezen..

Denk je echt dat
politici wakker
liggen van een paar
100 handtekeningen
Het kunnen er natuurlijk ook 10.000’en
zijn. Maar IK DENK AAN IETS ANDERS.

Ja, we kunnen flyers
maken. Of posters. We
kunnen die dan overal
verspreiden.

HO...HO... Dit is een voetbalclub hé, geen laatons-de-wereld-redden club. Zie je hier ergens
Flower power op de muur geschreven?

Ik zie JOUW PROBLEEM NIET.
WE VERPLICHTEN JOU TOCH NIET
OM MEE TE DOEN?

Rustig rustig.
We zijn toch
vrienden. En waarom
niet af en toe eens
iets anders doen?

Ik wil trainen.
Hier is geen plaats
voor hippies. Vind
maar ergens anders
een plaats voor jullie
hobbies.
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We zetten onze sponsoring op het speL.

DENK JE DAT ECHT?....

Natuurlijk. En hoe gaan we
dan onze sportkleding EN
CLUBhuis MET AIRCO BETALEN?
En WIE ZAL ONS veld
onderhouden?

Hoe dan ook. Onze actie
heeft niets met de club
te maken. Dus je maakt je
onnodig zorgen.

Wees niet naief Sofie. Als jullie
verder gaan, dan zullen ze het
weten. Waarom zouden ze ons
dan nog geld geven.

Maar misschien kan het
ook met minder. We zijn
toch jong en inventief? En
waarom hebben we elk jaar
nieuwe shirts nodig?
Ga jij het hen
vertellen?
Wat?

De jongensploeg staat al met
één been in de hogere divisie. We gaan
dat toch niet op het spel zetten?
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Kunnen we nu
eindelijk beginnen
met trainen?

Rustig Hans, we zullen
spelen. Maar winnen heeft
niet alleen met training te
maken. Ook met team spirit.

En als Fossilia het sponsorcontract stopt, dan vinden we
wel een andere sponsor. We zijn
een kleine club. We redden het
ook met minder geld.

En het
kampioenschap?...

.. Of we de competitie winnen
hangt van ons af,
niet van hen.

Laat ons toch maar
hopen dat Hans’
vrees niet bewaarheid wordt.

we zullen zien…

Onnozelaars.
Hier krijgen jullie
nog spijt van..
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Kan het niet wat
grappiger?
Da’s wel erg simpel.

Deze layout
vind ik leuk.

We moeten de
campagne simpel houden. En
deze slogan zegt
alles.

Deze folders
zijn bestemd
voor jan en
alleman,
weet je wel.

Denk je dat ‘Kies
voor groene
stroom’ goed
genoeg is?

De bibliotheek is bereid
onze infoavond te hosten.

Het is al over minder dan een maand.
Zullen we genoeg tijd hebben?

Natuurlijk wel Sofie. Je hebt
ons al allemaal overtuigd. Ik ben
er zeker van dat jouw UITLEG
indruk zal maken.

Ik zorg voor de
uitnodiging. Jij moet
een presentatie maken
Sofie

Ik was niet
van plan te
spreken...
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Wilt u de petitie tekenen
voor windturbines
in de piratenpolder?

Dat moet dezelfde groep
zijn die oproept om
over te schakelen op
groene stroom.

Ja, die zijn wel erg actief. A propos,
ik heb Sunbeam’s voorstel opnieuw
gelezen. Eigenlijk is het best goed.

Wel David,
lees je het
niet?

Die eco-onzin?
Nee, daar heb ik
geen tijd voor.

Het is niet zo slecht. Kijk
ook eens op hun website.
Blijkbaar betekent...
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Als je niet oplet eindig
je nog met rastahaar en
geitenwollen sokken...

Wat gebeurt er als er geen
wind is en de zon niet
schijnt?

Ik heb gelezen
dat windmolens
veel vogels doden.

Er zijn ook andere vormen van
hernieuwbare energie, zoals
waterkracht en biomassa. Die
zijn bijna altijd inzetbaar. De
technologie om elektriciteit op
te slaan verbetert ook.

Ruiten en autos doden veel meer
vogels. Ook klimaatverandering
is een grote bedreiging.
Natuurlijk is het belangrijk om
de locatie goed te kiezen. EKOenergie houdt daar rekening mee.

Is windenergie niet
zeer duur. Zal onze
factuur hoger zijn?
Het is niet langer
waar dat groene
energie duurder is.

Kunnen we
niet gewoon
ons afval
verbranden?

Wat als ik zelf
zonnepanelen
koop?

Als de koolcentrales een eerlijke
prijs zouden betalen voor de vervuiling die ze veroorzaken, dan zou
windenergie veel goedkoper zijn dan
fossiele energie. Bovendien zal wind
altijd gratis zijn, de kolen niet.

Niet allemaal
tegelijk
mensen

Hoe zit dat met EKOenergie?
Kunnen zij die turbines bouwen?

Ja, u daar
rechts
EKOenergie is een
ecolabel voor stroom.
Sunbeam bouwt de
windturbines.

Je bent niet verplicht om jouw
stroom van Sunbeam te kopen.
Daarover kan je zelf
beslissen.

Als we voor windenergie kiezen, zal
de lucht in de stad
dan gezonder zijn?
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Je bent nog jong,
maar je spreekt
zeer goed.

Denk je dat je hier iets over zou
kunnen zeggen op de radio? We hebben
een programma op vrijdag.

Ik zal ze op de balie leggen.
Ik weet zeker dat sommige
klanten dit interessant
zullen vinden.

Ja, dat zou
super zijn.
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Bedankt
mijnheer Janssen.
Ik was best wel
zenuwachtig.

Wij gebruiken
EKOenergie

Euh... Ja, we kunnen
dat debat heropenen...
maar...

Al die ondernemingen die
overschakelen op groene stroom.
Zitten daar geen kansen in
voor onze stad en onze partij?

Mensen lijken er toch in
geïnteresseerd te zijn.

binnen twee maanden hebben ze
5000 handtekeningen verzameld
om het Sunbeam voorstel
te steunen.

Wel wel… We kunnen
dat niet zomaar
negeren.

Kunnen we dit op de
agenda zetten van de eerstvolgende vergadering?
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verdorie!

Zij is de
oorzaak van
al die miserie.

Niemand had ooit van
EKOenergie gehoord. En
niemand nam Sunbeam
serieus. Maar nu,
door haar…

Hoeveel contracten
hebben we ondertussen
verloren?

Ongeveer 50
ondernemingen, zijn
overgeschakeld op..
En tot overmaat
van ramp gaat ook de
burgemeester aan het
twijfelen...

..... Als we de leider
treffen, is de kans
groot dat de beweging
verschrompelt.

Maar hoe?
Zij is populair. Ze heeft de
voetbalclub aan haar kant, en
ze heeft ook rechtstreeks
contact met de burgemeester.

Echt?
Dat ik dat nu
pas hoor.
Haar vader werkt blijkbaar voor ons reclamebureau. En haar moeder heeft
geen job...
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Sorry. Laat
ons een korte
pauze
inlassen.

Mijnheer Carbunculus!
Wat kan ik voor u doen?
...ja, maar...

...dat is
veel geld...

...Hij is één van onze
beste krachten ...
...ik zal zien wat
ik kan doen...

...Hoe sneller, hoe beter...
Ok, ik regel het!

Dat ging makkelijker
dan verwacht. Mia, regel
deze betaling!

Als het slecht
afloopt, dan
weet ik jou te
vinden.

Dat geld is goed
besteed, Mijnheer
Carbunculus

Nu moet ik verdorie
opdraven in een talk
show om weer krediet
op te bouwen.

En aan de slag nu. Ik
kan niet wachten tot
er eindelijk weer wat
goed nieuws komt.
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Hoi pa, ons team heeft
de match gewonnen. We
promoveren!

Dat is
fantastisch....

Je ziet er
moe uit..

Ik ben moe. En... Ik
ben mijn job kwijt.
Wat? Hoe?
Wat is er
gebeurd?

Hier zit Fossilia achter...

En vandaag is Dhr Carbunculus van
Fossilia onze gast. En mijnheer
Carbunculus, wat denkT U van de
EKOenergie campagne?
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Herstructurering
zeggen ze.... En
blijkbaar ben ik ook
de duurste...

Dat is onzin. Jij bent
één van hun beste...
Waarom zouden ze?

Dat is een hype Sam. Elektriciteit maken is
onze expertise, en zou het met windmolens
lukken, dan hadden we dat al lang gedaan.
Wie is er bereid nog meer te betalen voor
een sprong in het duister?”

Kom nou Sofie... hij is
toch niet zo… gemeen.

Fossilia is de beste keuze voor onze stad.
Onze expertise en onze structurele banden
met de regio bieden de meeste garantie...

PA, op één of andere manier zit
hij hier achter. Fossilia is in
het defensief geduwd. Er komt
een nieuwe discussie in de
gemeenteraad..

Dat is verschrikkelijk. Nu
moeten jullie er echt wel mee
stoppen. Er zijn anderen om
ermee verder te gaan.
.

Maar wie is die Sofie, die
achter deze campagne zit?
en Waarom doet ze dit?

Sunbeam gaat de vergunning krijgen.
We hebben steeds meer mensen aan
onze kant. Heb je gehoord hoeveel
ondernemingen, winkels de voorbije
maanden naar een EKOenergie
contract overgestapt zijn?

En jij bent het gezicht van
de campagne. Maar ik kan me toch
niet voorstellen dat ZE ME
DAARVOOR ontslaan.

Ma, we mogen nu toch niet
opgeven. We moeten er nog
harder tegenaan gaan.
Anders was alles voor niets.

Ja, en ik krijg mijn job
toch niet terug. Er zit
niets anders op dan te
solliciteren. Met mijn
ervaring moet
dat lukken.

Zal ze de uitdaging
aangaan om dit voor
de camera te komen
vertellen?
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Ik ben uitgenodigd
voor de talk show!

Ze hebben me gebeld. De
show is volgende week…
Ik kan het niet...

Sofie, natuurlijk kan jij dat. Je
hebt de afgelopen maanden niets
anders gedaan dan hierover
gelezen, geschreven, gepraat.

Ja, maar dit is toch anders.
Voor tienduizenden mensen…
Wat moet ik benadrukken? En
wat als ik het verknoei?

Gewoon jouw eigen verhaal vertellen Sofie. Dit
is een unieke kans om
zoveel mensen te
bereiken.

Tja... Ik heb zelf
gezegd dat we er
helemaal voor
moeten gaan...

Laat ons gewoon
oefenen. Ik zal de
interviewer zijn.
Wat zou hij
vragen?

Misschien wel of
je als twintiger
niet met andere dingen moet bezig zijn?
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Zou je je niet beter
concentreren op
je studie?

Ik ga volgend jaar
misschien naar de universiteit. Maar ik wil me blijven
inzetten voor groene stroom
en EKOenergie.

Als jongere heb ik veel te verliezen als de klimaatverandering doorgaat. Dit gaat
over mijn toekomst.

Het is niet het ene óf het
andere. Dit is echt iets
wat ik niet wil uitstellen
tot na mijn studie.

Zal groene stroom de
planeet redden? Zijn er
geen andere en
belangrijkere
maatregelen nodig?

Overschakelen op groene stroom is
absoluut noodzakelijk om de klimaatverandering te stoppen. En we
moeten er niet te lang mee wachten.

We moeten onze
levensstijl aanpassen….
Minder vlees eten, en
dichter bij huis op
vakantie gaan.

Groene stroom
is een deel van
de oplossing.
Natuurlijk moeten
we ook energie
besparen.

Maar ja, hernieuwbare energie is
belangrijk. Zonder een omschakeling
naar hernieuwbare energie zullen we
het klimaatprobleem niet oplossen.
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Sofie, jij lijkt veel
belang te hechten aan
het EKOenergie label.

wat
bedoel je ?

Ja, we startten onze activiteiten als
een lokale actie. Maar we ontdekten dat
we nog meer impact kunnen hebben als we
deel uitmaken van het EKOenergienetwerk.

We willen ook dat de verkoop
van groene stroom bijdraagt
tot de financiering van
nieuwe installaties.

Als mensen EKOenergie kopen, gaat een deel
van hun geld naar klimaatprojecten.

Dat betekent dus dat je iets goed kan
doen met jouw aankoop. Maar hoe werkt
dat in de praktijk?

Ze financieren andere
verenigingen, gespecialiseerd
in dat soort activiteiten.

Onlangs hebben ze de organisatie Oikos
geld gegeven voor de bouw van een
zonneinstallatie op een school op het
Tanzaniaanse platteland.
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Jouw campagne heeft al
heel wat in beweging gezet.
Er wordt gesproken over
nieuwe vergaderingen over
de piratenpolder. Alle opties
zijn weer open.

Heb je ooit gedacht aan wat
Fossilia betekent voor de
tewerkstelling in onze regio?
Hoeveel mensen gaan
hun job verliezen?

We willen mensen
aanmoedigen om zelf
concrete stappen
te zetten.
Hernieuwbare energie
zal veel jobs creëren.
Ook in onze eigen regio.
En aangezien de omschakeling
van fossiel naar hernieuwbaar geleidelijk gaat, is er
tijd voor omscholing.

samen kunnen we het!

Want hoe kan je kiezen, als je niet
weet dat er alternatieven zijn?

Mooie doelen.
Denk je dat het
jou zal lukken?

We kunnen de klimaatverandering
tegengaan. Maar we moeten het
samen doen. Daarom willen we ook
zoveel mogelijk mensen bereiken.

Groene energie kan
doorbreken, als we
er nu massaal
voor gaan.
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en dan nu het dossier van de
piratenpolder. er liggen twee
voorstellen op tafel.

fossilia NV stelt
voor om een kolencentrale te bouwen.
Sunbeam Nv heeft een
voorstel ingediend voor
een windmolenpark.

De stemming is
nu gesloten.
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De raad kent het
contract toe aan
Sunbeam. Met een meerderheid van 70%.

TWEE jaar zijn voorbijgegaan, en wow, wat zijn
de dingen veranderd.

De keuze voor Sunbeams
windturbines heeft de
stad goed gedaan. Er is nu
ook veel meer aandacht
voor klimaatverandering.

Fossilia is niet langer het
meest invloedrijke bedrijf
in de stad. Zie je deze reclame
voor Sunbeam? Dat is m’n
vaders nieuwe werk.

EKOenergie heeft ook
de wind in de zeilen.
Meer dan 60 leveranciers
verkopen nu al EKOenergie.

Ik ben nu een vrijwilliger voor
EKOenergie, tezamen met vele
anderen. We startten onlangs
drie nieuwe klimaatprojecten
met de bijdragen van de recente
verkoop van EKOenergie

Een groene toekomst
lijkt binnen
handbereik.
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Wat kan ik doen?
De klimaatverandering is ongetwijfeld de grootste uitdaging van deze eeuw. Rapporten over de
stijgende concentraties broeikasgassen in de atmosfeer en over de gevolgen daarvan, zijn meer
dan alarmerend. Het enige goede nieuws is dat we weten hoe we een dramatische klimaatverandering kunnen voorkomen. Het is technisch en economisch mogelijk om binnen de grenzen
van één planeet te leven.
Jammer genoeg nemen de meeste politici het klimaatprobleem niet echt serieus en klampen ze zich
vast aan verouderde oplossingen. Gelukkig zijn er meer en meer mensen zoals Sofie: mensen die
handelen, in plaats van te wachten op ambitieuze internationale klimaatafspraken.
Individuele klimaatacties zijn geen druppel op een hete plaat. Zij zijn het handelsmerk van een
groeiende groep mensen die ervan overtuigd zijn dat dit de enige weg voorwaarts is. Politici die
verkiezingen willen winnen, zullen in toenemende mate rekening moeten houden met die groep. En
hetzelfde geldt voor bedrijven die hun producten ook in de komende decennia aan de man willen
brengen. Klimaatacties zijn meestal ook een goede zaak voor jezelf. Je kunt er een hoop geld mee
besparen en veel acties zijn ook goed voor de gezondheid.

Thuis
1.
Kies voor stroom met het EKOenergielabel. Dit is niet alleen is dit de beste manier om
ervoor te zorgen dat jouw elektriciteitscontract tot
positieve veranderingen leidt, het is ook een duidelijk signaal aan de elektriciteitssector en aan politici
dat je gelooft in 100% hernieuwbare energie.
Zie www.ekoenergy.org > Hoe EKOenergie kopen?
2.
Gebruik hernieuwbare energie voor het
verwarmen en koelen van ruimtes. Bv. biogas of
warmtepompen aangedreven met hernieuwbare
elektriciteit.
3.
Meten is weten!
Volg je energieverbruik en -kosten, en probeer ze
stap per stap te verminderen.
- Controleer de energie-efficiëntie vooraleer je een
woning huurt of koopt;
- Isoleer je woning;
- Gebruik de wasmachine alleen als ze vol is, en
laat de was aan de waslijn drogen;
- Spring zuinig om met water, zeker met warm water;
- Koop de meest energie-efficiënte elektrische
toestellen en schakel ze uit te wanneer ze niet in
gebruik zijn;
- Kook met het deksel op de pan en laat eten
afkoelen voordat je het in de koelkast of diepvrieskast zet.
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Op de weg
4.
Kan het niet zonder de auto? Fietsen en wandelen zijn dikwijls goede en gezonde alternatieven. Als het openbaar vervoer geen optie is, probeer dan te carpoolen; carpooling is een geweldige manier om geld te besparen, de milieuvervuiling te verminderen en om nieuwe vrienden maken.
5.
Een vakantie hoeft niet ver te zijn om leuk te zijn. Vermijd het gebruik van vliegtuigen; het
luchtverkeer is een sterk groeiende bron van broeikasgassen.

Eet slim
6.
Productie en transport van voedsel is een belangrijke bron van broeikasgassen. Om jouw
ecologische voetafdruk te verlagen, kan je:
- de consumptie van vlees en zuivel verminderen;
- lokaal geproduceerde, seizoensgebonden producten kopen;
- biologische producten kopen;
- niet meer kopen dan je eet. Houd eens een tijdlang in de gaten hoeveel eten je weggooit: velen
van ons zouden versteld staan van het resultaat.

Verminder, herbruik en recycleer
7.
Zorg goed voor je spullen. Hoe langer je
dezelfde dingen gebruikt, hoe minder afval je produceert en hoe minder energie moet worden gebruikt voor de productie van nieuw materiaal.
8.
Koop tweedehandsgoederen, kwaliteitsproducten en producten die niet in overbodig verpakkingsmateriaal zitten.
9.
Geef duurzame cadeautjes. Miljoenen
cadeaus belanden in vuilniszakken zonder ooit
gebruikt te worden. Waarom geen cadeaubon
voor het theater? Of een massage? Of gun
ouders eens enkele vrije uren door voor hun kinderen te zorgen...

Steun gelijkgezinden
10.
Stem voor politici die de klimaatverandering
serieus
nemen.
En
steun
verenigingen die zich inzetten voor milieu,
mensenrechten, gezinsplanning...

Meer tips...
op de klimaatwebsite van de Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_nl.htm
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Het almachtige bedrijf Fossilia is van plan om een nieuwe kolencentrale te bouwen in de
Piratenpolder. Maar het is niet het enige bedrijf dat geïnteresseerd is in het gebied:
SunBeam wil er windturbines bouwen. Het voorstel van SunBeam krijgt onverwachte
hulp wanneer Sofie en haar vrienden een campagne opzetten om hernieuwbare energie te promoten.
Sofie ontdekt al snel dat hernieuwbare energie niet alleen een zaak is voor politici. Op
de geliberaliseerde stroommarkt kunnen we allemaal kiezen welk bedrijf we ondersteunen en welke elektriciteit we kopen. Wanneer Sofie dit beseft, duurt het niet lang
voor ze met een “Koop EKOenergie”- campagne van start gaat.

“Mensen, het gaat erom dat we kunnen kiezen.
ik wil dat we daar eens over nadenken.”

