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Doe gratis mee met Dertig Dagen Duurzaam
Doen en maak kans op toffe Haagse prijzen!
Ben je al lekker duurzaam bezig, of nog helemaal niet? Ga de strijd aan met jezelf en andere

stadsgenoten! Met de Dertig Dagen Duurzaam Doen uitdaging ervaar je hoe eenvoudig het is om

vanuit huis duurzamer te leven. Met kleine stappen doe je iets goeds, niet alleen voor het

milieu, maar ook voor jouw directe woongeluk en portemonnee. En iedere week maak je kans

op toffe, Haagse prijzen. Het maakt helemaal niet uit of je nog niets doet aan duurzaamheid of

juist al een hele hoop, iedereen maakt evenveel kans om iets te winnen!  

⏲

https://duurzaamdenhaag.pr.co/


De uitdaging start zaterdag 19 september met wekelijks nieuwe tips en kleine uitdagingen

waarmee je punten kunt scoren. In dertig dagen spaar je zoveel mogelijk punten en kom je er op

een leuke manier achter hoe simpel het is om duurzamer te leven en wat de voordelen zijn.

Als deelnemer maak je elke week kans op bijzondere prijzen. Gewoon door in de gratis app op je

mobiele telefoon of via de website bij te houden welke acties je hebt gedaan

en welke uitdagingen gelukt zijn. Voor dingen die je al deed voordat je de uitdaging aanging,

word je ook beloond. Daarnaast dagen we je elke week uit met een Week Challenge waarmee je

extra punten kunt verdienen.  

 

Meedoen is simpel! 

Meld je aan via de aanmeldbutton op duurzaamdenhaag.nl/30dagen. Automatisch doe je mee

voor de wijk waarin je woont, maar nóg leuker is het om samen met je buren, vrienden,

sportclub of bijvoorbeeld kerkgenoten een eigen team in te schrijven en elkaar

aan te moedigen. (meer info over meedoen met een eigen team lees je op de website) 

Koken met alleen maar biologische groenten is 1 van de opdrachten in de voedselweek

http://duurzaamdenhaag.nl/30dagen


OVER DUURZAAM DEN HAAG

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is een onafhankelijke stichting die streeft naar een toekomst waarin ‘duurzaam doen’ het
nieuwe normaal is. Wij staan dicht bij bewoners en zijn sterk in het in beweging brengen van mensen. We
hebben ons gespecialiseerd in bewonersparticipatie en het organiseren van wat we Haagse Krach noemen.
Haagse Krach zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daar
voor in beweging wil komen.

We versterken die duurzaamheidsbeweging door initiatieven te activeren, te ondersteunen en met elkaar te
verbinden. De focus ligt daarbij op maatregelen voor energiebesparing, het opwekken van schone energie en
het vergroenen van eigen omgeving. We brengen partijen samen om nieuwe collectieve oplossingen te
ontwikkelen met maximaal eigenaarschap van bewoners. Zo vergroten we hun gezamenlijke impact op een
duurzame stad.

Duurzaam Den Haag – jouw partner in duurzaam doen! 
www.duurzaamdenhaag.nl

Na het aanmelden voor de Dertig Dagen Duurzaam Doen uitdaging, vul je een korte vragenlijst

in. Zo kom je erachter hoe groot jouw zogenaamde voetafdruk is. Je voetafdruk zegt iets over de

invloed die je manier van leven heeft op de omgeving. Hoe duurzamer je leeft, hoe kleiner je

voetafdruk. Hoe groot is die van jou? Doe mee en krijg antwoord op die vraag! 

Uiteraard sta je er niet alleen voor. Wij coachen je zowel via email, de speciale community als

via inspirerende online events waarin je meer komt te weten over hoe kleine acties een groot

verschil kunnen maken! 

......................................................................................................................................

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie): neem voor meer informatie contact op

met communicatieadviseur Cas van der Graaf via cas@duurzaamdenhaag.nl of 0631640656

http://www.duurzaamdenhaag.nl/
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