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Duurzaam ondernemer Anne-Marie Rakhorst lanceert campagne: '17 doelen die je deelt’ - zeventien videoportretten van de leiders van de toekomst

Amsterdam, 25 augustus 2016
 
Op 8 september 2016 vindt in het Westergastheater in Amsterdam de kick-off plaats van de campagne ’17 doelen die je deelt’. De campagne bestaat uit een reeks van zeventien videoportretten waarin kinderen – de leiders van de toekomst - hun visie op de wereld van 2030 delen. De campagne sluit aan bij de ‘Global Goals for Sustainable Development’, die de Verenigde Naties in 2015 opstelden. Doelen die ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en duurzame plek is om te leven, voor iedereen. 


‘17 doelen die je deelt’ 
Vorig jaar formuleerden de 193 lidstaten van de Verenigde Naties ‘17 Global Goals for Sustainable Development’: zeventien doelen die ervoor moeten zorgen dat er een einde komt aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Anne-Marie Rakhorst vindt dat de doelen in Nederland meer aandacht verdienen en initieert daarom de campagne ’17 doelen die je deelt’ met kinderen in de hoofdrol.
 
            Rakhorst: “Nederland is een ongelofelijk rijk land en kan juist daarom veel 	meer investeren in duurzame innovatie. We zouden een koploperspositie 	moeten innemen als het gaat om het behalen van de Global Goals." 


De campagne 
De campagne raakt recht in het hart en zwengelt de discussie aan over de snelheid van de duurzame transitie. Waarom zijn de doelen belangrijk? Wat kunnen wij vanuit Nederland doen om voorop te (blijven) lopen? Hoe garanderen we een gezonde en veilige toekomst voor onze kinderen? De campagne ’17 doelen die je deelt’ daagt alle Nederlanders uit om gezamenlijk de doelen sneller te behalen.  
 
Kinderen in de hoofdrol
In aanloop naar de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober 2016) worden de zeventien videocampagnes verspreid. In zeventien videoportretten delen de ‘leiders van de toekomst’ hun visie op de wereld van 2030. Kinderen tussen de zes en twaalf jaar, met een visie op hoe de wereld eruit zou moeten zien. Het is immers hun toekomst die op het spel staat. Deze ‘kleine, grote denkers’ dagen de volwassenen uit om sneller in actie te komen en met inventieve oplossingen te komen.

Lancering campagne met talkshow
Op 8 september lanceert Duurzaamheid.nl in het Westergastheater in Amsterdam de campagne middels een talkshow waarin drie invloedrijke CEO’s van bekende Nederlandse multinationals worden geïnterviewd door kinderen. Wat gaan zij doen om te zorgen dat de wereld in 2030 eerlijker en duurzamer wordt? De talkshow wordt ingeleid met een keynote van Anne-Marie Rakhorst waarin zij uiteenzet waarom ze deze campagne lanceert. Na afloop van de talkshow wordt de eerste campagnevideo op feestelijke wijze gelanceerd. Alle aanwezigen worden uitgenodigd om zich te verbinden aan de campagne en zich in te zetten voor de zeventien doelen.





* Noot voor redactie: niet voor publicatie *
 
Voor interviewverzoeken met initiatiefnemer Anne-Marie Rakhorst en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Roos de Jager - Jongejeugd van Strawberry Earth Creative Agency:
 
Roos de Jager - Jongejeugd
Strawberry Earth Creative Agency
+31(0) 6 - 41692739
roos@strawberryearth.com
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Duurzaamheid
Duurzaamheid.nl is een platform dat samen met betrokken bedrijven, maatschappelijke organisaties, experts, overheden en particulieren Nederland verder wil verduurzamen. Met de campagne ’17 doelen die je deelt’, positioneert Duurzaamheid.nl zich als ambassadeur in Nederland voor de ‘Global Goals for Sustainable Development’.

Anne-Marie Rakhorst 
Anne-Marie Rakhorst is ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Ze is onder andere initiatiefnemer en eigenaar van het onafhankelijke platform Duurzaamheid.nl. Eerder richtte ze het succesvolle bedrijf Search Ingenieursbureau op. In 2000 werd ze uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. In de afgelopen jaren publiceerde Anne-Marie Rakhorst verschillende boeken over duurzaamheid, waarvan de meest recente, ‘Geld Stuurt de Wereld’, een zoektocht is naar duurzaam kapitaal. Over ondernemerschap, circulair ondernemen, de energietransitie, innovatie en duurzaam geld spreekt ze regelmatig in de media en tijdens congressen. 



