Natuurpunt en Partners Meetjesland
15 TIPS VOOR EEN KLIMAATNEUTRAAL MEETJESLAND

Wat doe jij of wat doet je gemeente, school of vereniging in 2018? Kies minimum 3 tips uit deze checklist om op in te zetten.

Doe ik
al

Ga ik
doen

1 Boek een wandeling met de klimaatgids (of een natuurgids): een originele activiteit voor je
vereniging, school, gemeente…

www.NPMeetjesland.be/klimaatdokter

q

q

2 Organiseer een autodeelparty of doe de test op onze website en kom te weten welke vorm van
autodelen het best bij jou past.

www.autodelenmeetjesland.be

q

q

3 Sluit je aan bij een Meetjeslandse natuurvereniging.

www.NPMeetjesland.be/vereniging/lidverenigingen

q

q

4 Contacteer de klimaatacademie voor een activiteit over klimaat en energie voor je vereniging.

www.klimaatacademie.be

q

q

5 Kies voor seizoensgroenten met weinig voedselkilometers.

korteketenmeetjesland.be/waarom-seizoensgroenten-eten/

q

q

6 Word lid van Natuurpunt of doe er een vriend een plezier mee.

www.NPMeetjesland.be/doe-mee/word-lid

q

q

7 Doe mee met onze groepsaankoop en koop een milieuvriendelijke wasmachine, koelkast of
diepvries aan een voordelige prijs.

www.energiebesparenmeetjesland.be

q

q

8 Bewaar voedsel op de correcte plaats of temperatuur . Zo gaat het veel langer mee.

www.restjesredders.be/red-zelf-restjes

q

q

9 Neem de natuur op in je testament.

www.natuurpunt.be/pagina/maak-van-de-natuur-uw-erfgenaam

q

q

10 Word lid van een voedselteam en geniet van een divers aanbod kwaliteitsvolle producten van
regionale producenten.

www.korteketenmeetjesland.be/cat/voedselteam/

q

q

11 Kook eens met wortelloof, bloemkoolbladen en citroenschillen… die je normaal gezien op de
composthoop gooit.

www.restjesredders.be/red-zelf-restjes

q

q

12 Doe een gift voor een Meetjeslands natuurgebied. (vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar)

www.NPMeetjesland.be/stort-voor-meer-natuur

q

q

13 Stimuleer je leden of inwoners om hun meterstanden bij te houden via EnergieID. Zo krijgen ze
inzicht in hun energieverbruik en krijgen tips voor energiebesparing.

www.energieid.be/groups/EnergieBesparenMeetjesland

q

q

14 Steun als gemeente of vereniging de aankoop van een natuurgebied of de aanplant van een bos.

Contacteer gaea@NPMeetjesland.be

q

q

15 Kom als teambuilding een dag werken in een natuurgebied in het Meetjesland.

Contacteer gaea@NPMeetjesland.be

q

q
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