Beste deelnemers,
We tellen nu al meer dan 275 deelnemers, een overweldigend succes! Het laat de
Nederlandse betrokkenheid met het klimaar zien! Met spanning kijken we naar de eindstand:
halen we de 300?! Ons team en heel veel mensen in het land zijn druk met de laatste loodjes.
Prachtig om de eerste foto's en lokale persaandacht binnen te krijgen! Beijk ook deze impressie
van het concert dat op het Carillon van de Grote Kerk in Enschede zal plaatsvinden. Samen
doen we een oproep voor het klimaat die nagalmt door het hele land!
We zetten alle praktische zaken nog een keer op een rij.
1) WEBPAGINA VOOR DEELNEMERS
Op deze pagina vindt u allerei handige materialen. Daaronder een voorbeeld-persbericht, om
uw omgeving te betrekken (Ook in de bijlage).
2) FOTO- EN VIDEOBOODSCHAPPEN
We hebben veel aanvragen voor vlaggen gekregen. We hebben het restant naar ons beste
inzicht verdeeld. Heeft u geen vlag maar wil u wel een foto- of video-boodschap maken? Print
dan zelf deze afbeelding uit.
- Hoe pakt u dit aan? Dat leest u in de handleiding. En in de bijlage ook een prachtig voorbeeld
uit Bennekom.
- De foto's en video's deelt u op de hashtag #KlimaatNoodklok en/of stuurt u naar
bob.overbeeke@greenpeace.org.
3) PAGINA MET MATERIALEN VOOR DEELNEMERS
Op onze pagina met materialen voor deelnemende organisaties vindt u alles op een rij. U kunt
ze daar eenvoudig downloaden door er op te klikken.
· Handleiding voor de foto- / videoboodschap
· Persbericht en tips voor contact met pers
· Afbeelding en korte tekst voor aankondiging
· Achtergrondinformatie
4) WEBPAGINA DOE MEE
Voor mensen die het initiatief willen steunen hebben we deze webpagina. U kunt daarnaar
verwijzen als iemand vraagt: "wat kan ik zelf doen?"
5) OMGEVING
In sommige gemeenten kan het zijn dat de gemeente toestemming hoort te verlenen voor
het luiden. Ook belangrijk om uw omgeving op de hoogte te stellen, via een webbericht, mail,
etc. Een briefje aan uw deur, of in de supermarkt tipte iemand! In de bijlage een voorbeeld dat u
met uw gegevens kunt aanvullen.

