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Ruim 5.700 mensen meldden zich al aan
voor 52wekenduurzaam
Duurzamer leven mag leuk en makkelijk zijn. 52wekenduurzaam nodigt uit om dat samen
te ontdekken. Deelnemers krijgen elke week een duurzame uitdaging in hun mail. Een
uitdaging die behapbaar is en leuk om te doen. Alleen of samen met gezin, buren,
collega’s, vrienden. Elke week een stapje richting een duurzaam leven. Je kunt je gratis
aanmelden!
28 december 2020 – De initiatiefnemers merkten om zich heen dat veel mensen zich druk
maken om de staat van het milieu en klimaat. Het probleem is echter zo groot dat ze het niet
kunnen overzien en het moeilijk vinden om in actie te komen. Want waar te beginnen?
52wekenduurzaam knipt het probleem op en deelt elke week een stap die je kunt zetten. Op
52wekenduurzaam.nl kun je je gratis aanmelden. Je ontvangt dan vanaf vrijdag 1 januari elke
week een verrassende duurzame uitdaging. Initiatiefnemer Serge Calon: “Denk aan het
verwijderen van tegels uit je tuin of stoep en daar vervolgens plantjes neerzetten. Cadeautjes
niet nieuw kopen, maar zoeken op Marktplaats. Of - mijn favoriet - koud douchen!” In een
besloten Facebookgroep kunnen deelnemers tips en ervaringen uitwisselen. De uitdaging is
om elke stap een week te proberen en te kijken of het bij je past. Voel je je er lekker bij?
Word je er blij van?
Niks zwaar en moeilijk
Duurzaamheid wordt vaak geassocieerd met iets laten, inleveren, opgeven en afzien. Serge:
“We vliegen het andersom aan. We zoeken naar dingen waar we ons beter door gaan voelen,
waar daarnaast ook winst in zit voor natuur en klimaat.” Volhouden is makkelijker als je
beloond wordt. Met fitter worden, nieuwe vrienden maken en avonturen beleven
bijvoorbeeld. 52wekenduurzaam focust op makkelijke stappen. Duurzamer leven hoeft niet
zwaar en moeilijk te zijn. Serge: “En je mag gerust af en toe een stapje overslaan als het niet
bij je past. Alle stappen die je wel zet helpen ons vooruit.”
Organisatie
Serge Calon is milieupositivist en procesmanager. Met zijn bedrijf in natuureducatie maakt hij
natuur toegankelijker voor volwassenen en kinderen, onder andere met het Groene Loperpad
door Utrecht, de aanleg van tiny forests en klompenpaden in de provincie. De kernorganisatie
van 52wekenduurzaam bestaat uit drie professionals die zich - allemaal vanuit hun eigen
expertise -vrijwillig hard maken voor een duurzamere wereld.
Serge: “Ons streven was 5.000 deelnemers in 2021. Dat haalden we al voor kerst dit jaar!
Mensen worden heel blij van dit initiatief. Na het moeizame 2020 hebben ze zin om zich vast
te bijten in iets positiefs. Om het verschil te maken. Om mensen in hun omgeving te
enthousiasmeren. Juist het feit dat we dit samen doen stimuleert mensen. Alle beetjes helpen
en als we samen veel kleine stapjes zetten, kunnen we grote impact maken. Als je eenmaal
een duurzame stap zet, komt er snel een volgende.”
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Op 52wekenduurzaam.nl vind je meer informatie. Voor nóg meer informatie,
beeldmateriaal of interviewverzoeken kun je contact opnemen met Ivo de Boer via
06 2411 2615 of media@52wekenduurzaam.nl

