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Abonneren, opzeggen, wijzigingen doorgeven of vragen stellen
kan via www.oneworld.nl/magazine
Abonnementen OneWorld is gratis voor abonnees in Nederland.
Abonnees van IS en onzeWereld in Nederland zijn automatisch
abonnee van OneWorld magazine. Abonnees in het buitenland
betalen vanaf januari 2012 € 30,- in Europa, en € 40,- buiten Europa
per tien nummers.
Voormalige buitenlandabonnees van onzeWereld: u bent
automatisch abonnee van OneWorld. Voormalige
buitenlandabonnees van IS: u moet zich opnieuw aanmelden
viawww.oneworld.nl/magazine/abonnement-het-buitenland.
Voor abonnees in het buitenland geldt: voor het beëindigen van
een abonnement geldt een opzegtermijn van een maand vóór
afloop van de abonnementsperiode. Zonder wederopzegging
worden abonnementen na de eerste abonnementsperiode
omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Inning van
het abonnementsgeld blijft gelijk aan de periode waarvoor het
abonnement is aangegaan. Na omzetting van het abonnement naar
onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van 3 maanden vanaf de
dag dat de opzegging ons heeft bereikt.
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Oxfam Novib Wereld- en Totaalabonnees kunnen zich richten tot:
Oxfam Novib, Mauritskade 9, 2514 HD Den Haag. Tel. 070 342 17 77
Wij nemen uw gegevens op in een gegevensbestand. Deze
gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten
overeenkomsten, zoals de abonnementenadministratie. Daarnaast
kunnen de gegevens door OneWorld, of zorgvuldig geselecteerde
derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante
informatie en/of speciale aanbiedingen van producten en diensten.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u ons hiervan per
post (NCDO, afd. marketing OneWorld, Postbus 94020, 1090 GA
Amsterdam) op de hoogte stellen.
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Windmolen
te koop

‘Innabox’ maakt
Xxx
elke
Xxx twee
maanden met een BN’er
verrassings
pakketten vol eerXxx
lijke
Xxx cadeautjes. Zangeres Janne
Schra
Xxx koos de inhoud van de
eerste doos. Wie de volgende
samenstelt,
én wat erin komt,
Xxx
blijft
Xxx geheim. Zeventig procent
van
Xxxde winst gaat naar een
goed doel, uitgekozen door
de BN’er.
innabox, € 24,95,
www.innabox.nl

OneWorld wijst je de weg in het
een
woud vol
vankeurmerken,
keurmerken,greengreenwashing en eco-claims.
ecoclaims. Deze
Deze
maand: xxx.
stroom van je eigen
xxx xxx
windmolen.
xxx xx
Fabrikant
de Windcentrale
Oordeel
Prijs
€ 345,- voor één Winddeel
Oordeel

Claim Stroom van je eigen windmolen: volgens de Windcentrale
100 procent groen.
analyse De Windcentrale verkoopt
Winddelen. Dat zijn aandelen in een
coöperatie die een bestaande windmolen in Groningen koopt. Je wordt
dan echt mede-eigenaar van de
windmolen. Jouw deel van de
stroom die de molen opwekt, wordt
verrekend met je energierekening.
Dus hoe harder het waait, hoe meer
het oplevert.
Dit principe is net even anders dan
bij ‘gewone’ groene stroom van je
energiebedrijf. Daar maakt het niet
uit hoe hard het waait of waar de zon
schijnt; dat regelen de energiebedrijven onderling met certificaten. Die kunnen net zo goed van
een Spaans zonnepark als van een
Noorse waterkrachtcentrale komen.
De certificaten liggen nog weleens
onder vuur: het aanbod aan groene
stroom is veel groter dan de vraag
van de consument. Tot dat verandert, is er dus geen noodzaak om
nieuwe groene installaties te bou36 ONEWORLD

wen. Dat gebeurt pas als subsidies
dat aantrekkelijk maken.
De Windcentrale scoort hierop niet
beter. De windmolen die je ermee
koopt, staat er namelijk al. Het is dus
wel winst in de bewustwording van
de consument, maar (nog) niet in
méér opwekking.
Alleen als er een nieuwe molen
wordt gebouwd van de opbrengst,
leidt jouw Winddeel tot meer windenergie. De Windcentrale ziet de
voordelen van hun opzet meer in de
vaste prijs voor consumenten en
imagoverbetering van windenergie
in Nederland.

Oordeel Goed, maar niet beter dan
‘gewone’ groene stroom. De originele aanpak van de Windcentrale
zorgt wel voor een fris en positief
geluid over windenergie in Nederland. Dat kan zeker geen kwaad,
want we hebben nog een inhaalslag
te maken met de rest van Europa.
stijn Cornelissen is journalist
en schrijft kritisch over maatschappelijke projecten en duurzame
producten.

Duurzame daddy’s

Bijna vader? Qukel is een fairtrade speelgoedbedrijfje uit
India dat zich op vaders
richt. Dat eerlijk
salaris betaalt en
alleen biologisch
afbreekbare verf
gebruikt.
Qukel, v.a. € 15,
www.qukel.nl

Speel met Namibië

Memoryspel met afbeeldingen van dieren uit het Tosha
wildpark in Namibië. Pak je
de val of jager, dan ben je een
deel van je kaarten kwijt. De
opbrengst gaat naar Beautiful
Kidz Namibia.
afrika-spel, € 7,50,
info@beautifulkidznamibia.nl

