Vijf richtlijnen voor een blauw, circulair leven
LEEFREGEL 3: BEVRAAG ALLES

Als je overal je vraagtekens bij zet, zal je pas opvallen hoeveel gekke dingen we als
heel normaal zijn gaan beschouwen. Waarom gebruiken we zoveel wegwerpbekers
terwijl het veel fijner is om uit een ‘echte’ beker te drinken? Waarom wordt er zo
onnodig veel verpakkingsmateriaal gebruikt? Waarom blijven banken investeren in
fossiele energie terwijl investeren in schone energie veel winstgevender is?
Waarom heeft je favoriete restaurant niet één vegetarisch gerecht op de kaart?
Door vragen te stellen, ga je de wereld met andere ogen bekijken. Je zet anderen
bovendien ook aan het denken.
Moeilijk, vragen stellen? Begin gewoon eens bij het begin, met de WIE, WAT,
WAAR, WAAROM en HOE-vragen. In het cafeetje waar je vandaag koffie drinkt.
Gewoon, aan de serveerster. WIE heeft de koffie gebrand? WAAR komt de koffie
vandaan? WAT hebben jullie ervoor betaald? HOE is de koffie hier gekomen? De
ultieme vraag is natuurlijk: WAAROM doen jullie het zo, en niet anders?

JE LEVEN VERBLAUWEN?

Op pagina 2 vind je een voorbeeldbrief. Deze kun je sturen naar een (groot)
bedrijf waarvan jij eigenlijk wel graag wil weten hoe ze hun zaken geregeld hebben.
Ook als je geen antwoord krijgt, is het sturen van zo’n brief zinvol. Het is namelijk
een signaal aan dat bedrijf dat hun klanten hen kritisch bekijken. Stuur daarom
zoveel brieven als je wil. Enne: mailen kan natuurlijk ook, dat scheelt weer postzegels :-)

BEZINT EER GE PRINT - EN WEGGOOIT

Check voor je gaat printen je printerinstellingen, zodat je alleen pagina 2 uitprint.
En ken je de chekclist uit je hoofd, doe het dan bij het oud papier. Van oud papier
wordt namelijk weer nieuw papier en karton gemaakt - zo help je bij het sluiten
van nog een reststroom. Blauw tot het einde :-)

BLUECITY

BlueCity is een voorbeeldstad voor de circulaire economie. De in BlueCity gevestigde ondernemers sluiten kringlopen en realiseren een maatschappij waarin afval
geen waardeloze reststroom is, maar een waardevolle grondstof.
Met de campagne Bring Back Balance wil BlueCity de blauwe, circulaire economie
tastbaar wil maken. Meer weten? Check bluecity.nl/bringbackbalance en lees
meer over hoe je je leven kunt verblauwen.

www.bluecity.nl

@bluecity010

Geachte medewerker,
In 2015 werd het klimaatakkoord in Parijs ondertekend. Als burger én
consument maak ik me ernstig zorgen over de gevolgen van klimaatverandering en wil ik u oproepen hierin uw verantwoordelijkheid als bedrijf te
nemen.
Alle 195 landen ter wereld kwamen overeen dat de temperatuur niet
verder dan 2 graden Celsius mag stijgen, en dat we zelfs moeten streven
naar een maximum van 1,5 graad. Dit kan alleen als we zo snel mogelijk
stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen - niet alleen in
vervoer, maar ook bij de productie van gebruiksgoederen.
Door te kopen bij bedrijven die geen verantwoordelijkheid nemen voor
hun co2-uitstoot draag ik ongewild bij aan klimaatontwrichting en een
onleefbare planeet. Dit wil ik niet langer. Om te kunnen bepalen bij welke
merken ik kan blijven kopen, stel ik alle bedrijven waar ik als consument
regelmatig koop de volgende vragen:
Nemen jullie verantwoordelijkheid voor de winning/productie van de
materialen die jullie gebruiken?
Hoe wordt tijdens de productie van uw product rekening gehouden met
het milieu en het welzijn van zowel dieren als mensen?
Wat doen jullie met je reststromen?
Waarom kan ik mijn oude product niet bij jullie inleveren?
Met de antwoorden op deze vraag wil ik inschatten welke bedrijven volgens de richtlijnen van de circulaire economie werken, en waar ik dus kan
blijven kopen.
Ik kijk uit naar uw reactie en dank u hartelijk voor het nemen van uw verantwoordelijkheid in deze cruciale tijd.
Met vriendelijke groet,

#bringbackbalance

