
wat kun jij doen in

Op deze dagen kun je in 2023 iets extra’s doen 
voor een gezonde wereld. Doe jij mee?

2023

Warme 
truiendag 

Op deze dag trek je een warme trui aan. 

Dan kan de verwarming lager. En dat kost 

minder energie.

Dag van de 
opknapper

Op deze dag denk je na over hoe je met 

je spullen omgaat. Gooi jĳ snel wat 

weg? Of repareer je het en gebruik je 

het langer? Wat je repareert, hoeft niet 

opnieuw gemaakt te worden.

boomfeestdag 
Bomen zĳn heel belangrĳk voor een gezonde aarde.

Op deze dag is hier extra aandacht voor. Hoeveel bomen

staan er waar jĳ woont?

landelijke opschoondag
Op deze dag maak je je buurt schoon. Het is �jn 

om dit samen met anderen te doen. Bĳvoorbeeld 

met je buren.

wereld waterdag 
Op deze dag is er extra aandacht

voor water. Let jĳ goed op hoeveel water 

jĳ gebruikt? Kun je minder gebruiken?

week zonder
vlees & zuivel

In deze week eet je geen vlees. Je bespaart 

dan 130 liter water, 76 kilometer autorĳden 

en 770 gram vlees.
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world clean up day 
Op deze dag wordt in de hele wereld afval

opgeruimd. In Nederland ruimen we vooral

zwerfafval op. Dat is afval dat bĳvoorbeeld

op straat of in de bosjes ligt.   

duurzame dinsdag
Op deze dag krĳgt het kabinet de Duurzame Dinsdag-

koffer. Dit is een koffer met heel veel duurzame ideeën. 

Ook geven ze deze dag iemand het Duurzame Lintje. 

En er is een duurzame troonrede.

Wereld Fietsdag
Moet je ergens naartoe? 

Ga op deze dag met de �ets en 

niet met de auto.

Wereld milieudag
Meer dan 100 landen houden Wereld 

Milieudag. Wat doe jĳ op deze dag op goed 

te zĳn voor de aarde?

dag van de aarde
Op deze dag let je op wat je koopt. 

Wat betekent het voor de aarde dat

je dat product koopt? Dag van de 
eerlijke handel

Koop op deze dag alleen dingen die 

duurzaam zĳn. Het maken van deze dingen 

is niet slecht voor de aarde. 

Earth Hour 
Doe je lampen uit tussen 

20.30 uur en 21.30 uur. Je 

bespaart zo energie.

Kringloopdag
Op deze dag hebben veel kringloopwinkels een 

open dag. Breng jĳ wel eens iets naar een kringloop? 

Of koop je daar wel eens iets? Dan hoeft het niet 

opnieuw gemaakt te worden. 

Dag van de duurzaamheid
Iedereen kan helpen de aarde gezonder te maken. Heel veel 

mensen doen al goede dingen. Misschien kun je meedoen. 

Bĳvoorbeeld op 27 september met Kraanwaterdag. 

wereld 
voedseldag

Op deze dag deel je je eten. 

Er is genoeg voor iedereen. 

Als we maar eerlĳk delen.

Niet-
Winkeldag

Koop op deze dag niets. Het 

kost energie om dingen te 

maken. Als je minder koopt, 

wordt er minder gemaakt.

Natuurwerkdag
Vandaag is een dag om de natuur op te knappen. 

Is er bĳ jou in de buurt iets georganiseerd? 

Dan kun je misschien meedoen. 


