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Openbare laadpalen tijdens Amsterdam Pride
brengen ruim €3000 op voor COC
jongerennetwerken
Amsterdam, 16 oktober 2019 – Voor het tweede jaar op rij kregen ruim 100 openbare

EVBox laadpalen in Amsterdam een speciale ‘regenboog makeover’ tijdens Pride afgelopen

augustus. Deze grote jaarlijkse viering van diversiteit en respect had dit jaar als thema

‘Remember the past, create the future’. Om een betere toekomst te helpen realiseren, hebben

laadpaalfabrikant EVBox en energieleverancier Vattenfall de opbrengst van deze laadpalen

gedoneerd aan LHBTI-belangenorganisatie COC. Vanochtend werd de cheque ter waarde van

€3.198,20 overhandigd aan COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. 
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V.l.n.r.: Dominick Zumpolle (Vattenfall), Ronald Stahli (Vattenfall), Astrid Oosenbrug

(COC)  en Job Karstens (EVBox).

De toekomst is duurzaam én inclusief

De laadpalen waren door groepen vrijwilligers van EVBox, Vattenfall en Gemeente Amsterdam

speciaal aangekleed om een toekomstbeeld te laten zien die duurzaam én inclusief is. De

opbrengst van de laadpalen wordt gebruikt om jongeren binnen COC’s GSA-netwerken te

steunen, zij zijn immers degenen die deze mooie toekomst kunnen realiseren. COC’s Gender &

Sexuality Alliance (GSA) is een verbond tussen leerlingen en docenten met diverse seksuele

oriëntaties, genderidentiteiten en genderexpressies. Samen werken ze aan een school die veilig

is voor iedereen, of je nu homo, hetero, lesbisch, bi, trans, non-binair of in dubio bent.



OVER EVBOX

“De COC’s GSA-netwerken zijn al jarenlang succesvol in het creëeren van een
veilige en inclusieve omgeving voor iedereen op school. Daarnaast zorgen
jongeren binnen deze netwerken er met veel positieve energie voor dat
diversiteit op scholen wordt gevierd. Hierdoor ontstaat er ruimte voor jongeren
om te ontdekken wie ze zijn én om zichzelf met trots te kunnen laten zien aan
de buitenwereld. De samenwerking tussen LHBTI-jongeren en hun
bondgenoten binnen deze netwerken biedt ook veel steun; het geeft LHBTI-
jongeren de aanmoediging dat ze gelukkig mogen zijn met wie ze zijn en het
vertrouwen dat ze er niet alleen voor staan. We zijn dan ook zeer dankbaar dat
EVBox, Vattenfall en Gemeente Amsterdam deze netwerken weer steunen
door deze jaarlijks terugkerende laadpalen-actie."
— Astrid Oosenbrug, voorzitter COC

Hieronder een sfeerimpressie van de laadpalen (en het sticker proces) in Amsterdam:



EVBox is wereldwijde marktleider in laadoplossingen voor elektrische auto's en gerelateerde software. Met ruim
85.000 laadpunten in meer dan 55 landen, wil EVBox mobiliteit verduurzamen door haar laadoplossingen
wereldwijd aan te bieden. Sinds maart 2017 is EVBox een onderdeel van ENGIE. In 2018 heeft EVBox
producent van snelladers EVTronic overgenomen.
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