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WWF-Earth Hour 
Op zaterdag 25 maart van 20:30-21:30 uur doen we over de hele 

wereld weer 1 uur het licht uit om aandacht te vragen voor natuur 

op aarde. Met deze wereldwijde beweging (meer dan 190 landen 

en miljoenen mensen doen jaarlijks mee!) geven we een krachtig 

signaal af, we moeten van natuurverlies naar natuurwinst. Het kán, 

als we er samen voor kiezen.

We moeten de komende jaren drastisch onze manier van leven, consumeren en 

bedrijfsvoering veranderen om ernstige gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. 

We moeten onze natuur beschermen, want natuur is een van onze belangrijkste 

bondgenoten tegen klimaatverandering en van cruciaal belang voor ons voortbestaan. 

Vind jij dat ook? Doe dan mee met Earth Hour:

01 Doe het licht uit

Doe het licht uit bij jou op het werk, op de

sportclub, in de winkel en thuis. Op zaterdag

25 maart 2022 om 20.30 uur komen

miljoenen mensen wereldwijd in actie

tijdens WWF-Earth Hour. Kijk op wwf.nl/

earthhour voor meer informatie.

02 Join the Biggest Hour for Earth

Met het 60 minuten Earth Hour-pakket hoef jij 

je niet te vervelen in het donker! Romantisch 

dineren in het donker, leuke spelletjes 

met het gezin of luisteren naar prachtige 

natuurgeluiden: je vindt het allemaal in het 

WWF-Earth Hour pakket op wwf.nl/earthhour. 

03 Communiceer over Earth Hour

Earth Hour is meer dan alleen één uur het

licht uit doen. Het is een symbolische actie

om aandacht te vragen voor de manier

waarop we met de aarde omgaan: we putten

de aarde uit. Download onze toolkit via

wwf.nl/earthhourtoolkit om over Earth Hour te 

communiceren op je website, social

media kanalen en nieuwsbrieven.

04 Roep anderen op om mee te doen

Verspreid deze flyer bij al je collega’s,

medewerkers, vrienden en familie. Hang

onze poster (in de toolkit) in je raam om te

laten zien dat je meedoet. Roep anderen op

om mee te doen met Earth Hour via social

media met #earthhour. Hoe meer mensen

zich aansluiten, hoe sterker de boodschap!


