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Donderdag 21 maart:
Het einde van de
wereld: een try-out

ZuidtrAnt cvba-so nodigt iedereen uit om mee te

genieten van de hoopvolle eco-comedy van de

low impact man, Steven Vromman.

Achteraf is er de kans om bij een hapje en

drankje kennis te maken met de vrijwilligers die

ZuidtrAnt laten draaien en meer te weten te

komen over onze nieuwe projecten.

Inschrijven is niet nodig, op Facebook kan je je

op aanwezig zetten. Inkom: vrije bijdrage.
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Teken voor het klimaat
Sign for my Future is het breedste klimaatinitiatief ooit in België. Voor de allereerste keer werken burgers, 

bedrijven en tal van organisaties samen. Ze roepen alle Belgen op te tekenen op signformyfuture.be en zo 

onze regeringen te vragen om eindelijk werk te maken van een krachtig klimaatbeleid. Hun doel? België 

moet klimaatneutraal zijn voor 2050 en al in de komende 5 jaar de uitstoot noemenswaardig verminderen.

Hoe meer handtekeningen we verzamelen, hoe krachtiger ons signaal. Krijgen we ook jouw steun?

Teken ook voor het klimaat > www.signformyfuture.be
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Op vrijdag 15 maart staken we voor het klimaat! Na jarenlang talmen door het beleid,

zien we helaas geen andere optie meer. Sluit je aan bij de globale staking voor het

klimaat!

Inspiratie- en participatietraject / dromen -
durven - doen / samen sterk naar de
energietransitie

Samen energie opwekken en consumeren, als school, cohousinggroep, met jouw straat, jouw

gemeente. Klinkt dat als muziek in jouw oren? Of ben je simpelweg benieuwd naar de

mogelijkheden in energieona ankelijkheid in België? Kom dan naar de droom-durf-doe dagen

op in Westerlo.

Naar het voorbeeld van de coöpera e Energent, die met Buurzame Stroom een proe raject

opzet waarin een wijk stroom deelt met elkaar en nu g omgaat met de opgewekte energie,

organiseert Kamp C een dag waarin ze bekijken hoe ze dit kunnen uitbreiden. Meer info op

http://buurzamestroom.energent.be/.
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Kamp C nodigt jullie uit om mee na te denken over een eigen energiesysteem, samen met tal

van experts. Ze reiken informa e en inspira e aan om zelf aan de slag te gaan.

De droomdagen vormen het begin van het traject en vinden plaats op 12 en 30 maart!

Waar en wanneer? 

Loca e: Kamp C, Britselaan 20 - 2260 Westerlo.

Data: op dinsdag 12 maart van 18u tot 22u, inschrijven hier of op zaterdag 30 maart van 9u

tot 13u, inschrijven hier

De inhoud van beide dagen is iden ek.

Scholieren en studenten komen wekelijks op straat voor meer klimaatbeleid. Met Klimaatscholen2050 zijn

we al gestart: op school. We investeren er immers in zonnepanelen. ZuidtrAnt, samen met andere

energiecoöperaties in Vlaanderen, stapte mee in Klimaatscholen2050 en zo met de klimaatbewuste

jongeren, hun ouders en grootouders mee. We geven scholen de kans om moeiteloos hun

energieverbruik te vergroenen.

Via Klimaatscholen2050 kunnen katholieke scholen zonnepanelen laten plaatsen en financieren.

Ze krijgen groene en goedkopere stroom zonder zelf te investeren. Zo houden ze gelijke tred met

de verwachtingen van hun leerlingen.

Ben je scholier of heb je kinderen in een katholieke school? Spreek het schoolbestuur aan en laat

uitzoeken of Klimaatscholen2050 en ZuidtrAnt voor meer klimaatactie kunnen zorgen! 

Lees meer over Klimaatscholen2050

De school op voor klimaatactie
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ZuidtrAnt cvba-so

Burgercoöperatie voor lokale & 

duurzame energieprojecten.

www.zuidtrant.be
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