HOE KAN JE SNELST DE PLANEET GEZONDER MAKEN?
EET MINDER (of geen) VLEES, STOP MET AUTORIJDEN, NEEM GEEN VLIEGTUIG, ISOLEER JE HUIS, KIES ECHTE
GROENE STROOM, GA VOOR LOKALE EN SEIZOENSGEBONDEN PRODUCTEN, KIES VOOR TWEEDEHANDS, DEEL EN
RUIL WAT JE KAN en WORD EEN ACTIEVE BURGER

TIPS VAN DE ECODOKTER
Je eigen impact in kaart brengen kan met deze calculators:): http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijnboodschappen/eten-kopen/voedselafdruk.aspx en http://calculator.watervoetafdruk.be/,
http://belmundo.org/watervoetafdruk/calculator/ , je ecologische voetafdruk kan je hier meten:
http://calculators.ecolife.be/nl/calculator/bereken-je-ecologische-voetafdruk, zien hoeveel dieren je al hebt gegeten
zie je op deze site: http://www.evavzw.be/sites/default/files/AnimalConsumption.swf
Over de toestand van de planeet kan je cijfers vinden op http://www.poodwaddle.com/worldclock/env/ , nog een
aantal op www.worldometers.info/ , de CO2 kan je hier dag in dag uit volgen: https://www.co2.earth/
De belangrijkste sites rond consuminderen en duurzaam consumeren: www.bewustverbruiken.be,
www.milieucentraal.nl, www.kringwinkel.be, www.labelinfo.be, www.genoeg.nl ,
www.consuminderen.startpagina.nl
Alternatieve nieuwssites met wat meer diepgang en minder blabla. www.mo.be , www.dewereldmorgen.be ,
www.zeronaut.be , http://www.huffingtonpost.com/ , https://decorrespondent.nl/home en www.apache.be.
Een heleboel site en apps rond het delen van auto’s: www.cambio.be , www.cozycar.be , www.blablacar.nl ,
www.degage.be , www.tapazz.com , www.vap-vap.be , www.taxistop.be , www.carpool.be , www.eventpool.be , de
elektrische deelauto: www.partago.be
Hier kan je nagaan hoe rijk je bent: www.globalrichlist.com , en hoe het zit met de investeringspolitiek van je eigen
bank http://fairfin.be/faire-geldwijzer . Op zoek naar een ethische bank: www.triodos.be of www.newb.coop een
echte duurzame betaalkaart is deze https://www.goodpay.coop/nl/
Op zoek naar deelinitiatieven? www.gedeelddoor.be , www.spullendelen.nl , www.ouishare.net ,
www.collaborativeconsumption.com , www.letsvlaanderen.be, www.wijdelen.be. Doe het zelf en spullen herstellen;
www.repaircafe.be/nl/ ook voor doe hetzelvers: http://www.lowtechmagazine.be/alle-artikels-over-doe-hetzelf.html
Echte groene stroom kan je hier vinden: http://www.greenpeace.org/belgium/groene-stroom/ veranderen en
vergelijken van leveranciers: www.vreg.be , uitzoeken hoe groen je stroom nu is: http://www.vreg.be/nl/herkomststroom-vergelijken-herkomstvergelijker Premies voor energiezuinige investeringen: www.energiesparen.be . Info
over zuinige toestellen en verlichting: www.energievreters.be , www.topten.be , www.goedlicht.be Je meterstanden
bijhouden doe je via www.energieid.be
Alles over lokale voeding: www.voedselteams.be , www.biodichtbijhuis.be , www.fermweb.be , www.velt.be, alles
over bio: www.biomijnnatuur.be

Waarom het goed is met minder vlees, minder zuivel en minder vis. www.donderdagveggiedag.be ,
www.vegetarisme.be , www.melkmoetniet.be , www.goedevis.nl . Nog meer info bij,
https://www.animalrights.nl/plant-power/brochure en www.biteback.org, www.tunafree.nl.
Informatie over transitie: www.transitie.be , www.transitiontowns.org , www.transitiontowns.nl,
www.vito.be/nl/vito-transitie-platform , www.pulsenetwerk.be , http://www.transitienetwerkmiddenveld.be/
Wat tips over afval en composteren: www.thuiscomposteren.be , www.ovam.be , www.ivvo.be/sorteerwijzer
Vakantie plannen: kijk eens www.vakantievoetafdruk.nl, www.ecopassenger.org en compenseren kan via
http://www.treecological.be/ Anders op reis met www.groenesleutel.be , reizen per trein of boot, www.seat61.com/
, www.ferrytravel.com/ , ecologische vakanties bij www.eceat.org/ , internationaal vrijwiligerswerk:
www.wwoofinternational.org/
Leve de fietsers: www.fietsnet.be , www.fietsersbond.be , http://cyclechicbe.blogspot.be/ , fietsstap Kopenhagen:
http://www.copenhagenize.com/
Alles over duurzaam bouwen en verbouwen: www.vibe.be , www.dialoog.be , www.milieuadvieswinkel.be ,
www.woonderbouw.be , www.kampc.be , http://www.hetautonomehuis.be/ , www.passiefhuisplatform.be , wonen
met anderen www.samenhuizen.be en www.cohousingprojects.be.
Kraanwater kan je hier vinden: www.krnwtr.nl , www.versdrinkwater.be Info over Effectieve Micro-organismen op:
http://www.embelgium.org/
De klimaatkwestie, de tegenargumenten ontkracht: http://www.skepticalscience.com/ . De IPCC rapporten:
http://www.ipcc.ch/ , de Belgische federale klimaatsite: http://www.klimaat.be/nl-be/ en de middenveldbeweging:
http://www.klimaatcoalitie.be/ . Volg ook de www.klimaatzaak.be en www.climate-express.be
Interessante blogs: http://www.greenevelien.com/ , www.eeuwigemoes.be , www.villavanzelf.wordpress.com/
www.lowimpactman.be
Je kan ook lid worden van volgende organisaties: www.natuurpunt.be, www.wwf.be/nl/ , www.greenpeace.be,
www.bosplus.be, www.velt.be , www.wervel.be deelnemen aan groepsaankopen hernieuwbare energie
www.iedereenhernieuwbaar.be en de hele Vlaamse milieusector leren kennen via www.bblv.be
Nog een hele interessante organisatie is Effectief Altruisme Vlaanderen: http://eavlaanderen.org/
Motivatie om in actie te schieten kan je vinden op http://storyofstuff.org/movies/the-story-of-solutions en
www.stopmetklagen.be
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Kom zeker eens binnen bij de Eco-dokter, je maakt kans op een mooi geschenkje

dit is het aantal deeltjes C02 in de atmosfeer. Om de planeet gezond te
houden moeten we zo snel mogelijk naar 350 pmm. Volg de actuele
toestand op: https://www.co2.earth/

