DAG VAN DE DUURZAAMHEID 10 oktober 2017
Dinsdag 10 oktober 2017 organiseert Urgenda voor de negende keer
de “dag van de duurzaamheid”. Op www.dagvandeduurzaamheid.nl kun je lezen wat er allemaal in Nederland georganiseerd
wordt. Zoveel mogelijk particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties worden die dag uitgenodigd
een duurzame activiteit te organiseren en/of bij een activiteit aan te haken. Eurailscout doet dit jaar voor de zevende keer mee.

Wat doet Eurailscout op de 10de van de 10de
 Low Car Diet of No Car Diet! Help mee aan het verminderen van de CO2 uitstoot en geef je auto
een ‘rustdag’. Zowel zakelijk als privé. Probeer om op 10 oktober gebruik te maken van het OV, de fiets of je
voeten. Als het werk het toelaat, kan je in overleg die dag ook thuiswerken. Heb je een
zakelijke afspraak buiten de deur probeer hier dan met het OV naar toe te gaan.
Het doel van het Low Car Diet of No Car Diet is jullie meer milieu bewust te maken.
Vanzelfsprekend mag jij je auto ook meerdere “rustdagen” geven.
Minder CO2, neem het OV, ga fietsen of lekker lopen …..
 10 om 10
Kennen jullie het 10 om 10 nog? Dit staat voor standaard de snelheid met 10 kilometer omlaag om minimaal
10% CO2 uitstoot te besparen. Je hoeft er alleen iets eerder voor te vertrekken van huis.
 Banden op spanning
Met de autobanden van jouw auto op de juiste spanning, rijd je al gauw 5-10% zuiniger. Iedereen die
voorafgaand aan de dag van de duurzaamheid zijn autobanden op de juiste spanning heeft gebracht en daar
een ludieke foto van heeft gemaakt en die foto inlevert bij het office-management, kan daar €0,50* ophalen.
 Biologisch ontbijt
Op dinsdagmorgen 10 oktober om 10 over 10 kan iedereen deelnemen aan het biologisch ontbijt. Ben je
uitvoerend personeel dan ontvang je die week een lunch bon voor Ekoplaza. Ekoplaza heeft ruim 70 winkels
door heel Nederland en je kunt de bon bij elke vestiging inleveren.
 Berichten op Facebook
In de maand oktober starten we met het onderwerp duurzaamheid op onze eigen Eurailscout social media
pagina’s (Facebook, Twitter etc.) Heb je tips, acties of ervaringen die te maken hebben met duurzaamheid,
mail ze dan naar mieke.verhagen@eurailscout.com en jouw bericht wordt online gedeeld.
 Voor het goede doel. Net als voorgaande jaren kijken we niet alleen naar de besparingen op de CO2-uitstoot
maar tevens naar wat deze week Eurailscout financieel heeft opgeleverd. En ook dit jaar schenken we dat
bedrag weer aan Stichting Urgenda, het goede doel die ons “bij de les houdt”
EURAILSCOUT DOET MEE, WIJ DOEN DUS MEE! JIJ DOET TOCH OOK WEER MEE!

*Dit zijn vaak de kosten voor het gebruik van de bandenpomp

