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TIP:

Actieplan voor een Leefbare Wereld 

Voordat je iets koopt of gebruikt vraag je je af: 
heb ik dit echt nodig, waar komt dit vandaan,  
wie heeft dit gemaakt, hoe lang gaat dit mee en  
kan dit gerecycled worden.

 
Word veganist 

 
Een veganist eet en gebruikt 
geen dierlijke producten. 
Daar zijn een heleboel goede 
redenen voor. 

 *Beter voor het klimaat 
Koeien laten scheten, daar zit 
methaan in, een sterk broei-
kasgas. In rap tempo verdwijnt 
regenwoud voor veevoer. Vee-
teelt is voor ca. 25% verantwoor-
delijk voor klimaatverandering.

*Geen dierenleed 
Waarom dieren fokken, opslui-
ten en laten slachten terwijl dat 
onnodig is. Je kunt prima lekker 
eten en [gezond] leven zonder 
dierenleed.

*Wereldvoedselprobleem 
Voedsel aan dieren voeren is 
inefficiënt. Voor 1 kilo dierlijk 
eiwit heb je 5 kilo plantaardig 
voedsel nodig. Met plantaar-
dig voedsel kun je dus heel wat 
meer monden voeden!

*Beter voor het milieu 
Veeteelt kost erg veel water 
en energie. Mest veroorzaakt 
water-, bodem- en luchtveront-
reiniging.

eet lekker veel noten 
groenten, fruit, en 
plantaardige eiwitten

Je wilt de aarde sparen, waar let je dan op.

filmtip:
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Actieplan voor een Leefbare Wereld 
 

Biologisch 
Zonder gif en kunstmest worden 
aarde en water weer schoon 
en zijn er meer dieren en planten. 
We hebben bestuivers, oa wilde 
bijen, nodig voor ons voedsel 
en die worden bedreigd door 
gif. Niet alleen voedsel, ook 
bloemen, kleding en andere 
producten hebben een biolo-
gische variant.  
Let op het keurmerk!

 
Consuminder

 
De productie van spullen kos-
ten veel grondstoffen, energie 
en water. En levert veel vervui-
ling door plastics [plastic soep in 
de oceanen], zware metalen 
[in electronica], verfstoffen 
[ook in kleding!] enz. Grond-
stoffen raken op. Oplossing is 
hergebruik en recycling. Kies 
voor kwalitatieve producten, 
die lang meegaan.

 
Fair Trade 

 
Eerlijke handel, eerlijke lonen. 
Geen [kinder-]uitbuiting door 
onderbetaling en slechte  
arbeidsomstandigheden  
van mensen hier of elders  
in de wereld. Als je zelf een 
loon wilt waar je normaal van 
kunt leven heeft een ander 
daar ook recht op!

 
Minder energie 

 
Elektriciteit, verwarming, vervoer, 
productie van goederen  
[industrie] zorgen allemaal voor 
de opwarming en vervuiling 
van de Aarde. Ons verbruik 
moet drastisch omlaag.  
Alleen groene stroom nemen 
[wel doen!] is echt niet ge-
noeg. Kijk bij je voetafdruk hoe 
jij het beste je verbruik omlaag 
kunt brengen. 
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met dank aan freepik.com, Peulenparade
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Hiermee maak je  

een groot ver
schil !

Laten we samen werken aan  
een leefbare wereld! 
Ga voor praktische tips en  
meer info naar:

1

2

3

www.leefbarewereld.nl

Vlees en zuivel   
Eet plantaardig

Vervoer  
Ga fietsen of als het niet  

anders kan met het OV

Energie   
Isoleer je huis, neem groene stroom,  
verbruik minder energie en…  
koop minder spullen!
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