Ambassadeurs 100-100-100
Anja Haga,wethouder duurzaamheid: "Ik vind de
Arnhemse spreuk afval laten we er wat van maken heel
mooi. Er is veel te veel afval en dat is slecht voor het
milieu. Ik ga de uitdaging om 100 dagen 100% afvalvrij te
leven aan!"

Maarten Tjallingii, wielrenner en coach en Petra Hofs,
mede-initiatiefnemer van Power to the Paasberg: “ Voor
ons is 100-100-100 zo simpel als een gedragsverandering.
Stel dat je jouw leven als een bus ziet, zit je dan achterin de
bus en geef je het stuur uit handen of heb je liever het
gevoel dat je voorin zit en zelf het stuur in handen hebt?
Petra en ik staan graag aan de kant de oorzaak en willen
graag zelf het stuur in handen nemen bij verandering van
de wereld. Daarom doen wij graag mee aan 100-100-100. “
Gerrit Breeman, directeur Volkshuisvesting: “Ik doe
mee aan het project om nog bewuster met afval om te
gaan. Ik ga nog beter afval scheiden zodat er meer
materiaal hergebruikt kan worden.”

Leo de Groot, raadslid Partij voor de Dieren:
“Het is letterlijk van levensbelang dat milieu, natuur en
dierenwelzijn prominent op de politieke agenda staan.
Daarom ben ik actief voor de Partij voor de Dieren. Maar
ook als consument heb je invloed op milieu, natuur en
dierenwelzijn, door de keuzes die je maakt in het
huishouden en daarbuiten. Daarom gebruik ik bijvoorbeeld al geen dierlijke producten. Ik doe nu mee met het
100-100-100-project om te laten zien dat het kan.”

Yvonne Renckens (oprichter en ex-voorzitter Fair Trade
Arnhem): “Als blogger in de internationale Zero Waste
community vind ik het erg leuk om deel te nemen aan de
100-100-100 challenge in mijn eigen gemeente. Ik ben erg
benieuwd naar de creatieve oplossingen die de inwoners
van Arnhem ongetwijfeld zullen vinden in dit proces!”

Paul Kusters, raadslid SP: "We denken dat we ons afval
beperken en goed scheiden. Maar een maand lang zonder
plastic bleek toch een flinke uitdaging. We willen nog meer
kennis en inzicht opdoen en vooral ook leren dit te
verminderen. Dus kom maar op met die 100 dagen!"

Sabine Roelofs, journalist Arnhemse Koerier: "Er valt van
alles te ontdekken in de wereld. Thuis, in eigen land of juist
verder weg op een tropisch eiland. Iedere plek op deze
aarde is uniek en daar mogen we trots op zijn. En dáár
mogen we ook zuinig op zijn. Afval hoort bij de
maatschappij waarin we leven. Laten we dan ook goed om
gaan met het afval en het op een goede manier scheiden
zodat de schade voor de aarde zo min mogelijk is. Zodat wij
en de generaties na ons nog lang mogen genieten van al
het moois wat deze aarde te bieden heeft."

