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Kom nou burgemeester. 
We hebben een overeenKomst. Je gaat 

nu toch niet terugKrabbelen?

3



iK Krabbel niet terug. 
iK zeg Jou Juist dat 

verschillende 
gemeenteraadsleden 
geïnteresseerd ziJn 

in het voorstel 
van sunbeam.

dat Kan Je niet menen. 
Fossilia heeFt meer dan 

100 Jaar ervaring. ze 
denKen toch niet dat 

die paar Windturbines 
voldoende eleKtriciteit 

gaan  produceren?

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?

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?

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.

denK Je echt dat JouW Kiezers 
hiervan WaKKer liggen? 

JouW Kiezers Willen eleKtriciteit. 
dat zou dus JouW eerste 

zorg moeten ziJn.

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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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?

natuurliJK, 
maar...

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.

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?

het Was Weer
een helse dag!

burgemeester. We Willen iets bespreKen! 
alstublieFt, mevrouW de burgemeester!

nee, niet nu, 
iK heb het druK.

 hmm... bliJKbaar een 
actie tegen de nieuWe 

eleKtriciteits- 
centrale.

hoi soFie, 
Wat is dat hier 

allemaal?

Ja soFie, 
ga maar. iK denK 
dat We allemaal 
naar huis gaan. 
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arrgh. politici. 
die luisteren nooit.

Kom sandra, laten We 
 verdergaan met de petitie

Fossiel, nee! 
groene stroom, Ja!

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.

tJa, We gebruiKen 
Wel allemaal 

eleKtriciteit...

er ziJn veel alternatieven: 
zon, Wind... WiJ Willen 

meer hernieuWbare energie!

We Willen niet dat 
Fossilia hier een nieuWe 

Kolencentrale bouWt. 
Wil JiJ hier teKenen?

Ja, dat zeggen 
Jullie, maar is 

dat realistisch? 

steeds meer eleKtriciteits- 
bedriJven 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.  

Fossilia is onze 
beste Klant. en ze 

betalen goed.
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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.

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 eco- 
label voor elektriciteit. ekoenergie is hernieuwbare energie. 
Bovendien is ekoenergie geproduceerd in installaties die 
voldoen aan bijkomende duurzaamheidscriteria. 

klik hier voor meer informatie over groene stroom 
en klimaatverandering  ->

klik hier voor info over ons klimaatfonds ->

sunbeam

home over ons het ecolabel ekoenergie kopen

iK ben net aan 
het googlen. 

sunbeam.... KiJK!

heb Je ooit van sunbeam gehoord?

heb Je ooit van 
eKoenergie gehoord?

nee, KiJK hier is hun 
Website. hé, WooW... 

in 30 talen.

“op de europese eleKtriciteits-
marKt Kunnen consumenten 

Kiezen van Wie ze stroom 
Kopen, en WelKe stroom.” 

iK Wist niet dat er 
zoveel verKopers Waren. 

WiJ ziJn al heel ons 
leven Klant van Fossilia.

EKOenergie hét ecolabel voor stroom
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Per verkochte megawattuur 
ekoenergie-waterkracht- 
stroom, gaat een bijdrage 
van minimum 10 eurocent 
naar het milieufonds. de 
middelen van dat fonds 
worden gebruikt om rivier-
herstelprojecten te finan-
cieren. 

klik hier voor meer info ->

he, KiJK. er is ooK zoiets 
als een milieuFonds. 
laat ons eens KiJKen. ekoenergie milieufonds

Wat doen ze 
nog  meer?

ze stellen ooK biJKomende 
voorWaarden aan de productie. 

KiJK!

er ziJn eFFicientie- 
voorWaarden 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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ekoenergie milieufonds

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.

het is belangriJK. het gaat over de nieuWe 
eleKtriciteitscentrale, Weet Je Wel?

die van Fossilia, in de piratenpolder?

van Fossilia oF van 
iemand anders. 

daar Wil iK 
het net over hebben.

iK heb zitten denKen en 
 iK heb het gevoel dat We iets 

Kunnen doen om dat Wind- 
molenproJect 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. 

maar soFie toch... 
hahahah. Wind.. 

dat gaat niet 
WerKen.

We Weten toch 
allemaal dat de Klimaat- 

verandering 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. 

dat is onzin soFie. praat  
van hippies die Willen dat We 

als holbeWoners leven.

...en is Fossilia onze 
sponsor niet?

Ja, en Wat 
dan?

als ze meer Winst maKen, Kunnen We  
meer vragen, slimmerd.

Waarom 
zouden We...

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 burge-

meester. heb Je er haar 
al over aangesproKen?

nee nog niet.  
iK moet dit eerst  
beter bestuderen. 
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mevrouW, 
mag iK iets 

vragen?

niet nu. iK ben 
druK bezig. iK Weet het, maar iK 

hoop echt dat onze 
stad voor groene 

stroom Kiest...

iK hoorde uW gespreK met 
de heer carbunculus.

Da’s jouw zaak 
niet soFie.

onze stad doet al zeer veel soFie. We hebben 
net overal gescheiden vuilnisbaKKen 

geplaatst. We Kunnen niet alle problemen 
van de Wereld oplossen..

groene stroom is  
een nobele zaaK,  

maar het is allemaal 
niet zo eenvoudig.

Waarom 
niet?

omdat er niet altiJd Wind is 
soFie. en onze stad heeFt veel 

energie nodig. altiJd.

maar We moeten 
toch eens  
beginnen...

JiJ bent nog te Jong om 
dat te begriJpen soFie. 

groene stroom is Wellicht de 
toeKomst, maar de toeKomst, 

dat is vandaag niet hé.
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oW... iK had me Jou 
ouder 

voorgesteld...

hallo soFie. iK ben een vriJWilliger 
voor eKoenergie. 

hoe We Jou Kunnen helpen?

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.

de overheid geeFt groene producenten één  
“garantie van oorsprong” voor elKe mWh groene 

stroom die ze produceren. eleKtriciteits-
leveranciers Kunnen evenveel groene stroom 

verKopen als ze garanties van oorsprong hebben.

als een leverancier meer groene stroom verKoopt 
dan hiJ zelF produceert, dan moet hiJ garanties van 

oorsprong van een andere groene stroom- 
producent Kopen. in elK geval Kan elK certiFicaat 
maar één Keer gebruiKt Worden. op onze Website 

vind Je daar meer inFormatie over. 

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.

iemand vertelde me dat het onmogeliJK is om te Weten WelKe 
stroom er uit  een stopcontact Komt. hoe Kan iemand dan 

groene stroom Kopen?

garanties van  
oorsprong?

dat is in-
teressant. 

bedanKt. 

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.

ze heeFt niet eens geluisterd. 
iK denK dat het tiJd is voor 

iets anders.

We zouden  
Kunnen helpen  
met de petitie.

meedoen met 
die losers? 

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.

ho...ho... dit is een voetbalclub hé, geen laat-
ons-de-Wereld-redden club. zie Je hier ergens 

FloWer poWer op de muur geschreven?

Ja, We Kunnen Flyers 
maKen. oF posters. We 

Kunnen die dan overal 
verspreiden.

We Kopen biJna allemaal van Fossilia. op die manier 
KriJgen andere geen Kans. We moeten mensen aan-
moedigen om zelF voor groene stroom te Kiezen..

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.

iK zie JouW probleem niet. 
We verplichten Jou toch niet 

om mee te doen?

We zetten onze spon-
soring op het spel.
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denK Je dat echt?....
natuurliJK. en hoe gaan We 
dan onze sportKleding en  

clubhuis met airco betalen? 
en Wie zal ons veld 

onderhouden?

maar misschien Kan het 
ooK met minder. We ziJn 

toch Jong en inventieF? en 
Waarom hebben We elK Jaar 

nieuWe shirts nodig?

Wat?

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.

ga JiJ het hen 
vertellen?

de Jongensploeg staat al met  
één been in de hogere divisie. We gaan 

dat toch niet op het spel zetten?
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onnozelaars.  
hier KriJgen Jullie 

nog spiJt van..

laat ons toch maar 
Hopen Dat Hans’ 

vrees niet beWaar-
heid Wordt.

en als Fossilia het sponsor-
contract stopt, dan vinden We 

Wel een andere sponsor. We ziJn 
een Kleine club. We redden het 

ooK met minder geld.

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 het 
 Kampioen- 

schap?... .. oF We de com- 
petitie Winnen 

hangt van ons aF, 
niet van hen.

We zullen zien…
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deze layout  
vind iK leuK.

denK Je dat ‘Kies 
voor groene 
stroom’ goeD  

genoeg is?

Kan het niet Wat 
grappiger? 

Da’s wel erg simpel.

We moeten de 
campagne sim-
pel houden. en 

deze slogan zegt 
alles.

deze Folders 
ziJn bestemd 
voor Jan en  

alleman,  
Weet Je Wel.

de bibliotheeK is bereid 
onze inFoavond te hosten. 

het is al over minder dan een maand. 
zullen We genoeg tiJd hebben?

iK zorg voor de 
uitnodiging. JiJ moet 
een presentatie maKen 

soFie

iK Was niet 
van plan te 

spreKen...

natuurliJK Wel soFie.  Je hebt 
ons al allemaal overtuigd. iK ben 

er zeKer van dat JouW uitleg 
indruK zal maKen.
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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...
als Je niet oplet eindig 
Je nog met rastahaar en 

geitenWollen soKKen...
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Wat gebeurt er als er geen 
Wind is en de zon niet 

schiJnt?
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. 

iK heb gelezen  
dat Windmolens 

veel vogels doden.

ruiten en autos doden veel meer 
vogels. ooK Klimaatverandering 

is een grote bedreiging.

natuurliJK is het belangriJK om 
 de locatie goed te Kiezen. eKo- 

energie houdt daar reKening mee.

is Windenergie niet 
zeer duur. zal onze 

Factuur hoger ziJn? 

het is niet langer 
Waar dat groene 

energie duurder is.

als de Koolcentrales een eerliJKe 
priJs zouden betalen voor de ver-

vuiling die ze veroorzaKen, dan zou 
Windenergie veel goedKoper ziJn dan 
Fossiele energie. bovendien zal Wind 

altiJd gratis ziJn, de Kolen niet. 

Kunnen We 
niet geWoon 

ons aFval 
verbranden?

Wat als iK zelF 
zonnepanelen 

Koop?

niet allemaal 
tegeliJK  
mensen

hoe zit dat met eKoenergie? 
Kunnen ziJ die turbines bouWen?

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. 

Ja, u daar 
rechts             

als We voor Wind- 
energie Kiezen, zal 
de lucht in de stad 
dan gezonder ziJn?
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Je had gelijk. 
We moeten dat 

meisje in de 
gaten houden.

carbunculus

Je bent nog Jong, 
maar Je spreeKt 

zeer goed.

bedanKt  
miJnheer Janssen. 

iK Was best Wel 
zenuWachtig.

denK Je dat Je hier iets over zou 
Kunnen zeggen op de radio? We hebben

 een programma op vriJdag.

Ja, dat zou 
super ziJn.

iK zal ze op de balie leggen. 
iK Weet zeKer dat sommige 
Klanten dit interessant  

zullen vinden.      

Aan:
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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 eerst-

volgende 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?

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.

haar vader WerKt bliJK-
baar voor ons reclamebu-

reau. en haar moeder heeFt 
geen Job...

echt? 
dat iK dat nu 

pas hoor.

ongeveer 50 
ondernemingen, ziJn 
overgeschaKeld op..
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sorry. laat 
ons een Korte 

pauze 
inlassen.

...hiJ is één van onze 
beste Krachten ...

...Ja, maar...

miJnheer carbunculus! 
Wat Kan iK voor u doen?

...dat is 
veel geld...

...iK zal zien Wat 
iK Kan doen...

...hoe sneller, hoe beter... 
oK, iK regel het! 

dat ging maKKeliJKer 
dan verWacht. mia, regel 

deze betaling!

dat geld is goed 
besteed, miJnheer 

carbunculus

nu moet iK verdorie 
opdraven in een talK 

shoW om Weer Krediet 
op te bouWen.

als het slecht 
aFloopt, dan 

Weet iK Jou te 
vinden. 

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?

herstructurering 
zeggen ze.... en 

bliJKbaar ben iK ooK 
de duurste...

dat is onzin. JiJ bent 
één van hun beste... 
Waarom zouden ze?

hier zit Fossilia achter...

Kom nou soFie... hiJ is 
toch niet zo… gemeen.

en vandaag is dhr carbunculus van  
Fossilia onze gast. en miJnheer 
 carbunculus, Wat denKt u van de 

eKoenergie campagne?

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?”
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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..

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.

dat is verschriKKeliJK. nu 
moeten Jullie er echt Wel mee 

stoppen. er ziJn anderen om 
ermee verder te gaan.

.

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.

maar Wie is die soFie, die 
achter deze campagne zit? 

en Waarom doet ze dit?

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 ver-
haal 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 din-
gen moet bezig ziJn?
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als Jongere heb iK veel te ver-
liezen als de Klimaat- 

verandering doorgaat. dit gaat 
over miJn toeKomst. 

zou Je Je niet beter 
concentreren op 

Je studie?

iK ga volgend Jaar  
misschien naar de universi- 
teit. maar iK Wil me bliJven 

inzetten voor groene stroom 
en eKoenergie. 

het is niet het ene óF het 
andere. dit is echt iets 

Wat iK niet Wil uitstellen 
tot na miJn studie.

overschaKelen op groene stroom is  
absoluut noodzaKeliJK om de Kli-

maatverandering te stoppen. en We 
moeten er niet te lang mee Wachten. 

zal groene stroom de 
planeet redden? ziJn er 

geen andere en 
belangriJKere 

maatregelen nodig?

We moeten onze  
levensstiJl aanpassen…. 

minder vlees eten, en 
dichter biJ huis op 

vaKantie gaan.

maar Ja, hernieuWbare energie is 
belangriJK. zonder een omschaKeling 
naar hernieuWbare energie zullen We 

het Klimaatprobleem niet oplossen. 

groene stroom 
 is een deel van 
 de oplossing. 

natuurliJK moeten 
We ooK energie 

besparen. 
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soFie, JiJ liJKt veel 
belang te hechten aan
 het eKoenergie label.

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. 

Wat 
bedoel Je ? 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? 

We Willen ooK dat de verKoop 
van groene stroom biJdraagt 

tot de  Financiering van 
nieuWe installaties. 

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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We Kunnen de Klimaatverandering 
tegengaan. maar We moeten het 

samen doen. daarom Willen We ooK 
zoveel mogeliJK mensen bereiKen.

samen kunnen we het!

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?

hernieuWbare energie 
zal veel Jobs creëren. 

ooK in onze eigen regio. 
en aangezien de omschaKeling 

van Fossiel naar hernieuW-
baar geleideliJK gaat, is er 

tiJd voor omscholing. 

We Willen mensen 
aanmoedigen om zelF 

concrete stappen 
te zetten.

mooie doelen.  
denK Je dat het 
Jou zal luKKen?

Want hoe Kan Je Kiezen, als Je niet 
Weet dat er alternatieven ziJn?

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 Kolen- 

centrale te bouWen. 
sunbeam nv heeFt een 

voorstel ingediend voor 
een WindmolenparK.  

de stemming is 
nu gesloten.

de raad Kent het 
contract toe aan 

sunbeam. met een meer-
derheid van 70%.
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tWee Jaar ziJn voorbiJ- 
gegaan, 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?

Thuis

1. Kies voor stroom met het EKOenergie- 
label. Dit is niet alleen is dit de beste manier om 
ervoor te zorgen dat jouw elektriciteitscontract tot 
positieve veranderingen leidt, het is ook een duidel-
ijk 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 wa-
ter;
- 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 diepvries-
kast zet.

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 klimaat- 
verandering 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.
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Op de weg

4. Kan het niet zonder de auto? Fietsen en wandelen zijn dikwijls goede en gezonde alterna-
tieven. Als het openbaar vervoer geen optie is, probeer dan te carpoolen; carpooling is een geweld-
ige 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. 

Steun gelijkgezinden

10. Stem voor politici die de klimaat- 
verandering serieus nemen. En steun  
verenigingen die zich inzetten voor milieu, 
mensenrechten, gezinsplanning...

Verminder, herbruik en recycleer

7. Zorg goed voor je spullen. Hoe langer je 
dezelfde dingen gebruikt, hoe minder afval je pro-
duceert en hoe minder energie moet worden ge-
bruikt voor de productie van nieuw materiaal.

8. Koop tweedehandsgoederen, kwaliteits- 
producten en producten die niet in overbodig ver-
pakkingsmateriaal 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 kin-
deren te zorgen... 

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 Sofi e en haar vrienden een campagne opzetten om hernieuwbare en-
ergie te promoten. 

Sofi e ontdekt al snel dat hernieuwbare energie niet alleen een zaak is voor politici. Op 
de geliberaliseerde stroommarkt kunnen we allemaal kiezen welk bedrijf we onders-
teunen en welke elektriciteit we kopen. Wanneer Sofi e 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.”


