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VERBETER
DE WERELD

VANUIT JE LUIE
ZETEL.

We moeten armoede beëindigen,
vechten tegen ongelijkheid en
onrecht. De klimaatverandering moet
aangepakt worden. De Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen zijn
belangrijke targets die de wereld
kunnen veranderen.
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Om daar toe te komen is
samenwerking nodig tussen
overheden, internationale
organisaties en wereldleiders. Het
lijkt onmogelijk voor een enkeling
om het verschil te maken. Moet je
gewoon opgeven?
Nee! Verandering begint bij jou. Elk
individu op deze planeet, zelfs de
meest luie onder ons, is een deel
van de oplossing. Gelukkig kunnen
enkele kleine aanpassingen in onze
dagdagelijkse gewoontes, indien
iedereen ze toepast, een groot
verschil maken.`
Wij maken het gemakkelijk voor
jou. Zo stelden we een lijst op met
enkele zaken die jij kan doen om een
positieve manier tot verandering bij
te dragen.
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Level 1

Dingen die je vanuit je

luie zetel kan doen
Je kan besparen op elektriciteit door je toestellen
aan een contactdoos te koppelen, en deze volledig
uit te schakelen wanneer je je toestellen niet
gebruikt. Dat geldt ook voor je computer.
Regel je bankzaken online of mobiel. Zo verspil je
geen papier, en draag je bij aan een beter bosbeheer.
Delen, niet gewoon leuk vinden! Zie je interessante
posts op sociale media over vrouwenrechten of
klimaatverandering? Deel ze, en zo zien ook jouw
vrienden dit.
Laat je stem horen! Vraag je lokale en nationale
autoriteiten om zich in te zetten voor initiatieven
die geen schade toebrengen aan mens en planeet. Je
kan ook persoonlijk het Akkoord van Parijs steunen,
en je land vragen om het te tekenen of te ratificeren,
als dit nog niet gebeurd is.
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Probeer minder te printen. Zie je online iets dat je
wil onthouden? Noteer het in een notitieblok, of op
een digitale post-it.
Doe het licht uit! Je TV of computerscherm voorziet
je van een gezellig licht, doe andere lichten dus uit
wanneer je ze niet nodig hebt.
Ga online op onderzoek en koop enkel van bedrijven
die duurzaam en milieuvriendelijk produceren.
Meld online pesten. Zie je op fora of chatrooms
intimiderende boodschappen of pesterijen
verschijnen, meld dit dan!
Blijf op de hoogte. Volg het nieuws en de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen online en op sociale
media, via @GlobalGoalsUN.
Vertel ons over jouw acties om de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken, en gebruik
de hashtag #globalgoals op sociale netwerken.
Verminder je koolstofuitstoot. Je kan je eigen
koolstofvoetafdruk berekenen op Climate Neutral
Now.
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Level 2

Dingen die je

thuis kan doen
Luchtdrogen! Droog je haar en je was op natuurlijke
wijze. Doe je de was? Zorg dan dat de wasmachine
vol zit.
Neem korte douches. Een bad verbruikt meer water
dan een douche van 5 à 10 minuten.
Eet minder vlees, gevogelte en vis. Er worden meer
grondstoffen verbruikt voor de productie van vlees
dan voor plantaardige voedingsstoffen.
Vries je verse levensmiddelen en je restjes in
voor ze slecht worden. Je kan dit ook doen met
afhaalmaaltijden of aan huis geleverd voedsel, als
je denkt ze niet onmiddellijk op te eten. Zo spaar je
geld en eten uit!
Composteer! Het composteren van etensresten
vermindert de klimaatimpact, en je recycleert
tegelijkertijd voedingsstoffen.
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Het recycleren van papier, plastic, glas en
aluminium helpt het uitbreiden van stortplaatsen
tegen te gaan.
Koop goederen met zo weinig mogelijk verpakking.
Probeer om de oven niet voor te verwarmen. Als je
geen precieze baktemperatuur nodig hebt, plaats je
je voedsel in de oven als je die aan zet.
Dicht luchtlekken in ramen en deuren om de
energie-efficiëntie te verhogen
Pas je thermostaat aan: lager in de winter en hoger
in de zomer.
Vervang oude apparaten met energie-efficiënte
modellen en lampen.
Als je kan, installeer dan zonnepanelen op het dak
van je huis. Dit zal ook je electriciteitsrekening
verlagen.
Schaf een tapijt aan. Tapijten en matten houden je
huis warm en je thermostaat laag.
Stop met afspoelen. Wanneer je een vaatwasser
gebruikt, spoel dan de borden niet eerst af voordat
je ze in de machine zet.
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Maak een betere luierkeuze. Kies voor katoenen
luiers of een nieuw, mileuvriendelijk wegwerpmerk.
Schep zelf de sneeuw weg. Vermijd de lawaaiierige,
uitlaatgassenspuwende sneeuwblazer en doe zo ook
wat aan lichaamsbeweging.
Gebruik lucifers. In tegenstelling tot plastieken
aanstekers bevatten zij geen petroleum.
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NEIGHBOURHOOD
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Level 3

Dingen die je

buitenshuis kan doen
Koop lokaal. Door buurtwinkels te steunen bevorder
je lokale tewerkstelling en hoeven bestelwagens
geen lange afstanden af te leggen.
Koop slim. Plan maaltijden, gebruik
boodschappenlijstjes en vermijd impulsieve
aankopen. Zwicht niet voor marketingtruukjes die
ervoor zorgen dat je meer eten koopt dan nodig,
en dan vooral zaken die beperkt houdbaar zijn.
Hoewel het misschien goedkoper is om in grote
hoeveelheden te kopen, komt het toch duurder uit
als je uiteindelijk veel moet weggooien.
Koop “fout” fruit. Veel fruit en groenten worden
weggegooid omdat hun grootte, vorm of kleur niet
“juist” zijn. Door dit perfect eetbaar “fout” fruit te
kopen op de markt of elders, gebruik je producten
die anders gewoon weggegooid zouden worden.
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Wanneer je naar een restaurant gaat en je bestelt
zeevruchten, vraag dan altijd of deze duurzaam
zijn. Laat je favoriete winkels ook weten dat
je enkel oceaan-vriendelijke zeevruchten op je
boodschappenlijstje zet.
Fiets, wandel of neem het openbaar vervoer. Bewaar
de autoritten voor wanneer je met een grote groep
reist.
Gebruik een hervulbare waterfles en koffietas.
Produceer zo minder afval en spaar op die manier
zelfs geld uit bij bepaalde koffiezaken.
Breng je eigen boodschappentas mee wanneer je
winkelt, en zeg nee tegen de plastieken tas.
Neem minder servetten. Je hebt geen handvol
servetten nodig voor je afhaalmaaltijd. Neem enkel
wat je nodig hebt.
Koop vintage. Nieuwe kleren zijn niet noodzakelijk
beter. Kijk eens in tweedehandswinkels wat je kan
hergebruiken.
Onderhoud je auto. Een goed afgestelde wagen zal
minder giftige uitlaatgassen uitstoten.
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Doneer wat je niet gebruikt. Lokale
liefdadigheidsinstellingen zullen je gebruikte kledij,
boeken en meubels graag een nieuw leven geven.
Laat jezelf en je kinderen vaccineren. Je familie
beschermen helpt ook de publieke gezondheid.
Maak gebruik van je recht om de leiders van je land
en lokale gemeenschap te verkiezen.

Dit zijn slechts enkele van de dingen die je kan doen.
Verken deze site om meer te weten te komen over de
doelstellingen waar je het meeste om geeft, en over
andere manieren om je actiever te engageren: http://
www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/
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