Dikke-truiendag in het provinciehuis
zOOm 13
Op 13 februari was het wereldwijd Dikke-truiendag en de Vlaamse overheid en Milieuzorg Op School
riepen iedereen op om deel te nemen aan deze vijfde editie. Het provinciebestuur doet al enkele jaren
mee aan Dikke-truiendag onder het motto: ‘verbeter de wereld,begin bij jezelf!’. De verwarming wordt
dan resoluut lager gezet.
Op 16 februari 2005 werd het Kyotoprotocol goedgekeurd. De bedoeling van dit protocol is de uitstoot
van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, te verminderen. Sindsdien herinnert Dikketruiendag iedereen aan de afspraken van dat belangrijk verdrag: we moeten ook in Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen
verminderen! Vlaanderen heeft zich met het Kyoto-protocol ertoe verbonden tussen 2008-2012 jaarlijks gemiddeld 5,2% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990.
Voor wat hoort wat
13 februari is en blijft een ongeluksdag. Op de koop toe zou het op het werk nog eens koud zijn ook!
Om het ongelukstij te keren konden onze collega’s in het provinciehuis drie dingen doen:
Eerst en vooral, een dikke trui aantrekken!
Ten tweede, een dikke trui extra meebrengen. Niet om die overheen de eerste trui aan te trekken, maar
wel om weg te schenken. Het bestuur wilde 300 truien inzamelen om deze weg te geven aan kansarmen en minderbedeelden op een voedselbedeling van vzw DAKANT (daklozenhulp Antwerpen).
Vrijgevige collega’s kregen in ruil daarvoor een warme sjaal met logo van de provincie Antwerpen
mee naar huis. De truien werden op 22 februari warm onthaald door de daklozen.
De derde (en wel een heel aangename) manier om het ongelukstij te keren, was het bijwonen van de
film ‘Earth’. De ijsberen en olifanten in deze mooie natuurfilm steelden menig hart. Ook het voorprogramma bij deze film was heel exclusief! De bekendmaking van de tussentijdse resultaten van de gerealiseerde besparingen in de gebouwen die deelnemen aan klimaatwijken...
Ook andere provinciale gebouwen organiseerden een Dikke-truiendag
Ook andere gebouwen namen deel aan Dikke-truiendag. Het Suske en Wiske -Kindermuseum, het
Huis van de Sport, het sportcentrum Peerdsbos, de Provinciale Technische School van Boom, het Provinciaal Instituut voor Hygiëne en het Provinciaal Instituut voor Milieu-Educatie (PIME). Lees hieronder nog hoe Dikke-truiendag in het PIME werd aangepakt!
Dikke-truiendag in het PIME.
In het PIME ging de verwarming op 13 februari vijf graden omlaag. De collega’s zochten alvast hun
dikste trui uit. Maar ze engageerden zich ook extra: thuis werden de diepvriezers ontdooid, op het
werk ging de pc tijdig in stand-by of uit en iedereen verplaatste zich op 13 februari zo CO2-arm mogelijk. De collega met de kleinste energievoetafdruk ontving de Wollo-wisseltrofee!
Leerlingen die op 13 februari in het PIME waren, bleven er niet in de kou staan. Tijdens de middagpauze kregen ze een (h)eerlijke, dampende kom groentesoep.
Ook jij?
Tot slot: ook thuis met je gezin kan je deelnemen aan Dikke-truiendag. Er vallen zelfs mooie prijzen te
winnen! Neem eens een kijkje op www.dikketruiendag.be en neem volgend jaar ook deel aan Dikketruiendag!

