Doe je mee aan
Warmetruiendag?

Warmetruiendag: agenderen én vieren!
Met de trui als vrolijk symbool voor wat mensen zélf kunnen doen om verdere
klimaatverandering tegen te gaan, vieren we elk jaar in februari weer de grootste klimaatactie
van Nederland: Warmetruiendag. Samen zetten we de verwarming lager, trekken
een extra warme trui aan en besparen zo 6% energie - en dus 6% CO2 - per graad. Samen
hebben we impact: met 1 graad lager kunnen we in het stookseizoen het jaarverbruik van
440.000 huishoudens besparen!

Ja, ook wij doen mee!

Warmetruiendag is een dag van heel Nederland: lokaal agenderen veel gemeenten met
Warmetruiendag energiebesparingsmogelijkheden en -acties, gaan in gesprek over de
energietransitie en delen successen van het afgelopen jaar. Kijk bijvoorbeeld op onze Wall of
Fame voor meer inspiratie voor de Warmetruiendag van Haarlem, Moerdijk, Dokkum,
Amsterdam en Katwijk! En zet vooral ook snel jouw Warmetruiendagactie er bij, want samen
energie besparen, geeft energie!

Verwarm jezelf, niet de wereld; Warmetruiendag laat zien dat energiebesparen vooral een
kwestie is van dóen. Nodig dus bewoners, bedrijven, scholen en collega's uit om ook mee te
doen, dan vieren we op vrijdag 15 februari weer samen Warmetruiendag!

Wist je dat... Warmetruiendag met inmiddels 2 miljoen deelnemers de grootste klimaatactie is
van Nederland? En dat 1 op de 5 deelnemers daarna bewuster om gaat met energie?

Ja, ook wij doen mee!

Zelf doen
Wil je materialen, posters, kaarten, een businesscase of voorbeeldtweets? Je vindt ze allemaal
op onze site. En meer: interviews met klimaathelden en klimaatoptimisten, lesmaterialen en
achtergrondinfo bijvoorbeeld. Check snel warmetruiendag.nl

Gemeenten, provincies, scholen, bedrijven, organisaties

én mensen thuis doen allemaal mee!

Ja, ook wij doen mee!

Warmetruiendag wordt mede mogelijk gemaakt door de EnergyCoin Foundation
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