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nieuws

Energie uit

Dit

sport

is wat u wilt
veranderen!
Eind 2012 riepen wij met onze campagne
’Wat wil je veranderen?’ alle Nederlanders
via radio, in de bioscoop en op internet
op ons te laten weten wat zij zouden
willen veranderen in de wereld. Iedereen
kon dat zichtbaar maken op de speciale
website www.watwiljeveranderen.nl.
Medewerkers van Triodos Bank gaven
persoonlijk antwoord om mensen te
laten zien welke positieve invloed zij zelf
met hun geld kunnen uitoefenen. Vele
honderden mensen lieten op de website
van zich horen. Opvallend vaak met de
wens dat de samenleving menswaardiger wordt, met meer oog voor elkaar en
de omgeving. Ook dierenwelzijn en meer
biologisch eten staan hoog op de agenda.
Daarnaast bleek duurzame energie een
belangrijk issue. We verwezen in onze
antwoorden door naar door Triodos Bank
gefinancierde ondernemers en projecten
die concreet laten zien dat je met je geld
ook écht iets in beweging kunt zetten.
www.watwiljeveranderen.nl

THERMEN BUSSLOO is een wellnessresort in de bosrijke omgeving van Apeldoorn. Triodos Bank financierde de bouw van het Hotel Thermen Bussloo dat met duurzame
materialen en FSC-hout is gebouwd. Klanten van Triodos Bank kunnen nu met korting een hotelarrangement met dagje wellness boeken. Kijk op de coupon bij dit nummer.

Werken aan je conditie en tegelijkertijd
energie opwekken? Dit gaat hand in
hand bij Flexifitness. Daar produceer
je stroom als je op een fiets of een
crosstrainer stapt. Triodos Bank
financiert Flexifitness Ermelo van
ondernemers Richard en Angelique
van Dalen. De stroomproductie van de
cardio-apparatuur draagt bij aan een
CO2-neutrale bedrijfsvoering.

Mensch Made Design ontwikkelt producten met een verhaal. Bijvoorbeeld
vazen van beton of tassen van afvalleer.
Ontwerpster en onderneemster Doreen
Westphal zoekt naar natuurlijke materialen en processen met zo min mogelijk
CO2-uitstoot. Zo vond de van oorsprong
Duitse ontwerpster een fabriek in Bulgarije waar oud restleer werd opgeslagen.
Materiaal dat toch al weg werd gegooid
en dat ze voor weinig geld op kon kopen.
Het resultaat? Betaalbare designtassen
met een verhaal.
Kijk op de kortingscoupon bij dit nummer
en ontvang 15% korting in de webshop.

Bij de opening van een nieuwe vestiging
zal de elektriciteit die nodig is voor de
energiezuinige verlichting en apparatuur
worden opgewekt door zonne- of
windenergie. En zo wordt sporten niet
alleen gezond, maar ook groen.

In ATELIER DE PAUW werken drie creatieve ondernemers. Het in Utrecht gevestigde pand is een voormalig koetshuis en werd in 1981 voor het eerst door kunstenaars gehuurd.
In 1990 werd het atelier met hulp van een krediet van Triodos Bank eigenaar van het gebouw.

www.flexifitness.nl

Melkveehouderij ARCADIA is een biologisch bedrijf in het Friese Franeker. Hotse Heeres en Conchita de Mailie fokken en melken 30 blaarkopkoeien en hebben een paardenpension. Op de 31 hectare gehuurde grond vindt natuurbeheer plaats. Zo worden er speciale aanpassingen gedaan om de weidevogels de ruimte te geven om te broeden.

www.menschmadedesign.com

design met

15%
korting

Irina Blatinkova is een van de 73.000 ondernemers die een lening heeft afgesloten bij microfinancieringsinstelling KAZMICROFINANCE in Kazachstan. Zij heeft een klein bedrijf
waar zij onder meer worsten maakt. Met een lening van Triodos Fair Share Fund biedt Kazmicrofinance meer ondernemers toegang tot financiële diensten en producten.

triodos.nl/mijngeldgaatgoed
Deze projecten financieren we met uw geld. Kijk voor meer informatie over deze en andere projecten
op www.triodos.nl/mijngeldgaatgoed

