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Drink kraanwater. Spaar de wereld. Spaar geld.
Rabobank.be en Dopper willen de Belg aan de kraan krijgen

⏲

http://news.dopper.com/


Vrijdag 11 september 2020 — Rabobank.be en Dopper willen de Belg aan de kraan krijgen.

Daarom gaan ze samen op stap en nemen mee: 3000 liter water én sorteerbakken. Op populaire

publieke plekken met veel zwerfvuil, bieden ze een weekend lang gratis kraanwater aan. En

zamelen ze plastic rommel in. Met de actie in drie steden (Antwerpen, Brussel, Luik) willen de

partners iedereen aanmoedigen om kraanwater te drinken. Met die kleine stap maak je

namelijk de plastic afvalberg kleiner en geef je minder geld uit. De actie past als gegoten bij de

missie van Rabobank.be: growing a better world together. Dopper -gekend van de herbruikbare

waterfles- vecht al 10 jaar tegen plasticvervuiling, door een duurzaam alternatief te bieden voor

de wegwerpwaterfles. Vandaag is de aftrap in Antwerpen.

Drink kraanwater. Spaar de wereld. Spaar geld. 
Water van de kraan en niet uit een wegwerpfles. Wie flessenwater inruilt voor kraanwater

bespaart per jaar niet alleen heel wat geld, maar ook tonnen afval.

Een voorbeeld: wie 6 glazen kraanwater per dag drinkt[1], zorgt per jaar voor 550 minder

plastic wegwerpflessen én bespaart 320€. Zo simpel kan het zijn om mee het verschil te maken.

Kraanwater promoten is nodig, want elk jaar belandt er 8 miljoen ton plastic[2] in onze rivieren

en oceanen. Dat plastic wordt nooit afgebroken. Het valt gewoon uit elkaar in kleine stukjes.

Lidwien Schils, General Manager Rabobank Antwerp: “Growing a better world together is onze

missie. Als je daarop inzet, moet je dat ook hard maken. Met deze wateractie willen we op een

leuke manier vertellen dat iedereen een rol kan spelen. Door kraanwater te drinken

bijvoorbeeld. Je spaart de wereld én je spaart geld. Daar kan je als online spaarbank alleen

maar 100% voor zijn. Ook als bank zijn we onderweg om elke dag voor die betere wereld te

vechten. Dat ervaart onze klant. Rabobank werd deze lente in Nederland door Sustainable

Brand Index uitgeroepen tot meest duurzame bank.”  

Virginia Yanquilevich, CEO van Dopper. “Dopper heeft één missie: mensen de mogelijkheid

bieden om herbruikbare waterflessen te verkiezen boven wegwerpwaterflessen. Zo vechten we

tegen plasticvervuiling en zorgen we voor kristalhelder water in elke oceaan. Deze actie met

Rabobank.be vinden we bijzonder waardevol. Die vertelt namelijk precies waar wij steenhard

in geloven: drink kraanwater.”

Hoe zit de actie in elkaar? 

https://rabobankbe.prezly.com/drink-kraanwater-spaar-de-wereld-spaar-geld#_ftn1
https://rabobankbe.prezly.com/drink-kraanwater-spaar-de-wereld-spaar-geld#_ftn2


Op de actieplekken in de drie steden wordt op een leuke, interactieve manier geïnformeerd over

kraantjeswater en hoe je daarmee geld en de wereld spaart. Op de volgende data en plekken kan

je ons vinden:

ANTWERPEN

vrijdag 11 september: 14h-20h / De vernieuwde Scheldekaaien ter hoogte van de

Scheldestraat. (Cockerilkaai, 2000 Antwerpen)

zaterdag 12 september: 11h-17h / Stadspark aan Grand Café Capital (Stadspark,

Rubenslei 37, 2018 Antwerpen)

BRUSSEL

vrijdag 18 september & zaterdag 19 september: 11h-17h / Kunstberg, net voorbij de

trappen. (Kunstberg, 1000 Brussel)

LUIK

vrijdag 2 oktober & zaterdag 3 oktober: 11h-17h / Les Galeries St Lambert

Op elke plek kunnen mensen die bereid zijn om voluit voor kraanwater te gaan een

herbruikbare Dopper drinkfles winnen. Ze kunnen zich ook aansluiten bij de Dopper Wave: een

initiatief vanuit Dopper dat iedereen uitnodigt een vuist te maken tegen wegwerpwaterflessen.

De Dopper flessen die bezoeker kunnen winnen, zijn een cadeautje van Rabobank.be om het

Belgen makkelijker te maken om geen wegwerpflesjes meer te kopen. Leuk detail: er staat geen

reclame op. Dat is een bewuste keuze, want zo worden de flessen straks ook echt met plezier

gebruikt. 
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OVER DOPPER

Dopper heeft een missie. Mensen de mogelijkheid bieden om herbruikbare flessen te verkiezen boven
wegwerpwaterflesjes. Om zo de wateren van de wereld te beschermen.

Ben jij klaar om Impact te maken met een hoofdletter I? Met Dopper creëer je bewustzijn, help je educatieve
programma’s op te zetten en ondersteun je schoon drinkwater-projecten in Nepal. Goede karma? Zeker weten.

Kies Dopper. Onze oceanen zullen je dankbaar zijn.

Meer lezen over Dopper's missie? Check onze missiepagina of bekijk onze brandvideo.

Dopper staat voor kristalhelder water. In iedere oceaan, uit elke kraan. Het Nederlandse merk

stimuleert het drinken van kraantjeswater, zorgt dat mensen in Nepal toegang krijgen tot

proper drinkwater en stelt de wegwerpcultuur ter discussie. Een uniek ontwerp - een fles en

beker in één - met het Cradle to Cradle certificaat. Een Dopper-fles voorkomt dat 40

wegwerpflessen in onze oceanen belanden.

Over Rabobank.be
Rabobank.be is een internetbank in België, met een focus op sparen. Rabobank.be staat voor

een transparante no-nonsenseaanpak zonder kleine lettertjes. Op die manier wist de bank

239.000 klanten te overtuigen. Het totale bedrag op de spaarrekeningen van de onlinebank

bedraagt meer dan 7,1 miljard euro. Rabobank werd in de lente van 2020 in Nederland

verkozen tot meest duurzame bank.

[1] https://www.kraanwater.be/waterkompas

[2] https://dopper.com/nl/onze-missie
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