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Laadpalen in Amsterdam krijgen regenboog
makeover om LHBT-jongeren te ondersteunen
Tijdens de Amsterdam Pride week (25 juli tot 2 augustus) worden alle
laadopbrengsten van openbare laadpalen in het centrum van Amsterdam
gedoneerd aan het COC.

Amsterdam, 23 juli, 2020 — Voor veel EV-rijders in Amsterdam is het inmiddels bijna

traditie geworden: te zien dat de openbare laadpaal in hun straat kleurrijk is aangekleed tijdens

de Pride week. Vanochtend zagen zij dat een team van vrijwilligers van laadpaalfabrikant

EVBox en energiebedrijf Vattenfall de laadpalen in het centrum van Amsterdam voor de derde

maal een ‘regenboog makeover’ hadden gegeven.

 

⏲

http://news.evbox.com/
https://www.evbox.nl/
https://www.vattenfall.nl/


OVER EVBOX

EVBox is de internationale leverancier van laadinfrastructuur en laadbeheersoftware voor elektrische auto’s. Als
de dochteronderneming van ENGIE, heeft EVBox vandaag meer dan 125.000 laadpunten in 70 landen
geplaatst. Met behulp van slimme en schaalbare (snel)laadoplossingen voor onderweg, op het werk en thuis,
draagt EVBox bij aan een emissievrije toekomst voor ons dagelijks vervoer. Ga voor meer informatie naar
evbox.nl.

Gedurende Amsterdam Pride week (25 juli tot 2 augustus), zullen alle laadopbrengsten van

ruim 100 kleurrijke openbare laadpalen gedoneerd worden aan het COC ter ondersteuning van

LHBT-jongeren initiatieven.

 

Pride is nog nooit zo belangrijk geweest
Hoewel de welbekende Canal Parade niet meer door gaat, zullen er nog steeds diverse

activiteiten plaatsvinden de komende weken voor de LHBT-gemeenschap en bondgenoten

(‘allies’). Gezien de moeilijke tijden waarin we nu allemaal leven, is het vieren van diversiteit en

creëren van een dialoog tussen verschillende groepen nog nooit zo belangrijk geweest.

 

EVBox en Vattenfall zijn trots dat ze ook dit jaar weer geld mogen ophalen voor de vele

inspirerende jongerenprojecten van het COC. Zoals traditie is, zal de cheque met het definitieve

donatiebedrag volgende maand feestelijk worden overhandigd aan de COC-voorzitter, Astrid

Oosenbrug.
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