Persbericht
Ological Waterkoelers maakt water drinken op school “Cool”
Akkoord Gezonde Voeding op Scholen
Vandaag 13 oktober 2015 is het zo ver! Ological is mede ondertekenaar
van de door het JOGG Platform opgezette intentieverklaring “Akkoord
Gezonde Voeding op scholen“. Ological ondersteunt met haar bijdrage
direct een belangrijke basisregel uit de Richtlijnen van het
Voedingscentrum: “het drinken van water te stimuleren”. Een gezonde
efficiënte samenleving en een schoon milieu. Dat is wat bij Ological
immers centraal staat.
Overgewicht tegen gaan door water drinken
Overgewicht is momenteel één van de meest ernstige bedreigingen van
onze volksgezondheid. Gemiddeld één op de zeven kinderen heeft in
Nederland overgewicht. De vele zoete dranken dragen bij aan het
overgewicht onder jongeren. Het aanbieden van gratis water in plaats van
deze suikerrijke dranken is een kleine en eenvoudige te zetten stap, die
regelmatig navolging vindt*. Daarom werkt Ological samen met
individuele scholen in het middelbaar en beroepsonderwijs aan een gezonder aanbod. Het aanbod
van Ological sluit naadloos aan bij de “overopdrinkwater” campagne van het JOGG
(http://overopdrinkwater.nl/). Het door de school gratis aanbieden van lekker koel leidingwater in
een leuke bidon maakt de gezonde keuze gemakkelijk en aantrekkelijk.
Waterkoelers met bidon concept
Met de speciale leidingwaterkoelers voor het gebruik op scholen maakt Ological het drinken van
water #méérdanlogisch. Water aanbieden kan op een eigentijdse en milieuvriendelijke manier door
naast het aanbieden van (gekoeld) water, een bidon concept te promoten om het drinken van water
voor jongeren “cool” te maken.

(*) recente artikelen over het belang van het stimuleren van “water drinken”
- http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/126807/almere-water-drinken-als-middel-tegenovergewicht
- http://veluweland.nl/lokaal/bram-van-polen-stimuleert-meer-water-drinken-26940
- http://www.nationaleonderwijsgids.nl/kinderopvang/nieuws/29692-kinderdagverblijven-spelengrote-rol-in-het-stimuleren-van-water-drinken.html

Meer over JOGG:
Na het verlopen van het ‘Handvest Gezonder Voedingsaanbod op Scholen’ is er de laatste maanden
hard gewerkt aan een nieuw ‘Akkoord Gezonde Voeding op Scholen’. Met de ondertekening van dit
akkoord verbinden aanbodleverende partijen uit de catering- en automatenbranche, producenten en
leveranciers zich wederom aan de ambitie om samen een gezonder aanbod van voeding en dranken
in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs te realiseren. Aan de basis van dit akkoord liggen
de nieuwe 'Richtlijnen Gezondere Kantines' van het Voedingscentrum, ook zal er voortaan extern
worden getoetst. Kijk op https://jongerenopgezondgewicht.nl
Meer over Ological Waterkoelers:
Ological is de specialist in milieuvriendelijk water drinken in onder andere scholen, bedrijfspanden,
sportcentra en openbare of culturele omgevingen. Onze leidingwaterkoelers garanderen het drinken
van lekker gezond leidingwater en maken het gebruik van plastic flessen overbodig. Als koploper in
de markt van leidingwaterkoelers maken we het drinken van water buitenshuis niet alleen
milieuvriendelijk en gezond maar ook kosten efficiënt en eenvoudig.
Kijk op www.ological-waterkoelers.nl.
Neem voor inspiratie over bidons zeker ook een kijkje in onze Ological webshop:
(http://www.ological-webshop.nl/producten/drinkservies/bidons)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie:
Het ondertekenen van de intentieverklaring vond plaats dinsdag 13 oktober in BLOOM - House of
Health - Koninginnegracht 28, 2514 AB Den Haag in aanwezigheid van JOGG ambassadeur Prins
Pieter-Christiaan van Oranje

https://www.youtube.com/watch?v=ewSjmiciKno&list=UUb8qSmucsrYIv0zmgzrHtIg&feature=player
_embedded.
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