
Jeugd klaar voor toekomst zonder benzine

Leren over laadpalen op het schoolplein

Amsterdam, 23 mei 2018 - De kans is groot dat kinderen van nu later nooit op

fossiele brandstoffen zullen rijden. Daarom leren basisscholieren in Amsterdam

en Rotterdam op het schoolplein hoe ze later hun elektrische auto moeten

opladen. Met een op maat gemaakte EVBox laadpaal leren deze kinderen hoe het

opladen precies werkt.

Een van deze scholen is de Buitenveldertse Montessorischool (BMS) in Amsterdam. Astrid

Kopper, Directeur BMS licht toe:

Duurzaamheid is voor ons heel belangrijk. Als school hebben we ook de
verantwoordelijkheid om kinderen voor te bereiden op de toekomst. We
moeten ze leren hoe belangrijk het is om zorgvuldig met onze planeet om te
gaan, zodat komende generaties er ook nog van kunnen genieten. Een
elektrische laadpaal op ons nieuwe schoolplein past binnen deze visie. Dus
geen benzinepomp als speelinstrument, maar een eigentijds alternatief, zodat
kinderen nu al leren hoe ze later hun eigen auto kunnen opladen."
— Astrid Kopper, Directeur BMS



Leren opladen bij de Buitenveldertse Montessorischool (Amsterdam)

Kinderen klaar voor duurzame toekomst
De laadpalen worden aangeboden door fabrikant EVBox. Het bedrijf heeft een aantal publieke

laadpalen, zoals die door die heel Nederland te zien zijn, speciaal aangepast. In verband met de

veiligheid is de laadpaal van binnen gestript en ‘kindvriendelijk’ gemaakt. Kristof Vereenooghe,

CEO van EVBox:

Het is geweldig om te zien dat deze basisscholen hun leerlingen al
voorbereiden op een duurzame toekomst. Duurzaam leven zou hét thema van
onze tijd moeten zijn, we kunnen simpelweg niet doorgaan zoals we nu doen.
Voor veel volwassenen is het nog wennen aan elektrisch vervoer, maar voor
kinderen hoeft dat niet zo te zijn. Het zou mooi zijn als ze later juist met
verbazing terugkijken op de tijd dat we nog van fossiele brandstof gebruik
maakten.
— Kristof Vereenooghe, CEO EVBox



Foto's voor de pers: Basisschool Park 16hoven (Rotterdam, bovenste 4 foto's),

Buitenveldertse Montessorischool (Amsterdam, onderste 4 foto's), laadpalen in normaal

gebruik (Gemeente Amsterdam, onderste 2 foto's)

http://bms-school.nl/school/
http://bsp16hoven.nl/
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OVER EVBOX

EVBox is opgericht in 2010.

Op dat moment waren elektrische voertuigen een uitzondering en laadstations bijna niet aanwezig. Maar het idee
van EVBox was helder; een alles-in-1 laadoplossing die eenvoudig aangepast kon worden aan alle toekomstige
technologische ontwikkelingen.

En dat is gelukt. Sindsdien is EVBox uitgegroeid tot dé internationale marktleider op het gebied van
laadoplossingen en aanvullende diensten voor elektrische voertuigen.

Met kantoren in Amsterdam, New York, Antwerpen, Londen en Parijs, biedt EV-Box nu meer dan 50.000 actieve
laadpunten in ruim 980 steden wereldwijd, voor zowel particulieren en bedrijven, als dienstverleners.
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