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CO2 neutraal: een betere wereld 

Terra Vitalis zet volgende stap in bewustwording CO2 probleem 
SPECTACULAIRE AFTRAP VOOR CO2 NEUTRAAL OP RACE & RALLY 

 
De afgelopen maanden was het meer dan eens in de media te zien: het zwart-witte logo met de letters CO2
en het yin-yang teken. Dit is het logo van CO2 neutraal. Terra Vitalis staat achter CO2 neutraal en wil dat 
tijdens deze Race & Rally in de Brabanthallen te Den Bosch op spectaculaire wijze bekendmaken. Dit 
gebeurt op zondag 6 maart om 16.00 uur. 
 
Terra Vitalis biedt mensen een duurzaam investeringsproduct van FSC-gekeurde teakhoutplantages. Deze 
investeringsmaatschappij staat al ruim zeven jaar in de Nederlandse markt. Terra Vitalis introduceert CO2 neutraal 
om het particulier initiatief tot de noodzaak om CO2 in onze atmosfeer te compenseren of zelfs terug te dringen te 
bevorderen. Bovendien tracht zij de bewustwording van de gevolgen van de klimaatveranderingen bij een ieder te 
vergroten (denk aan bv het Kyoto Verdrag, rapport Meeting the Climate Challenge, Tsunami in Azië). Op deze wijze 
kunnen wij zelf de balans tussen ecologie en economie herstellen. Het logo vangt de stelling 'CO2 in balans met 
alles' in één beeld.  
 
Terra Vitalis zet tijdens het evenement Race & Rally in de Brabanthallen in Den Bosch weer een nieuwe stap in de 
bewustwording van het CO2 probleem. Door een sticker op de achtervleugel van Christijan Albers zijn Formule 1 
auto uit het team van Minardi te plakken, wil het Terra Vitalis de toeschouwers wijzen op de CO2 in onze atmosfeer. 
Tijdens alle Formule 1 Grand Prix wedstrijden, in alle delen van de wereld worden de toeschouwers en kijkers zo 
met hun neus op de CO2 feiten gedrukt. En op de absolute noodzaak om de uitstoot van CO2 te compenseren. 
Want zoals Olav Mol zegt "Als je de aarde iets beter kan achterlaten dan op het moment dat hij was toen je erop 
kwam, dan doe je het goed…" 
 
Het CO2 neutraal label is door Terra Vitalis op de markt gezet om iedereen te wijzen op één onderdeel van deze 
investering: de absolute urgentie om CO2 terug te dringen of te compenseren uit onze atmosfeer. Bijna iedereen 
draagt namelijk - bewust en onbewust - bij aan het broeikaseffect. Autorijden, koken, verwarming van het huis, 
vliegvakanties, wij mensen produceren massaal CO2. De praktijk leert dat er minder behoefte is aan opgeheven 
vingertjes en juist meer behoefte aan duurzame oplossingen zoals de aanplant van FSC-gecertificeerde 
teakhoutplantages. Teakhout heeft namelijk de eigenschap om CO2 voor lange tijd op te slaan. Deze 
opslagcapaciteit van tropisch hardhout, teakhout, is namelijk vele malen groter dan die van zachthout.  
 
Met de CO2 neutraal sticker op de vleugel van de F1 wagen van Christijan Albers wil Terra Vitalis aangeven dat er 
een balans te vinden is tussen ecologie en economie. Door juist in de autosport om aandacht te vragen voor het 
milieu, wil zij het traditionele denken rondom milieu-oplossingen doorbreken en aangeven dat juist in deze tijd dit 
probleem absoluut opnieuw ter discussie gesteld moet worden. 
 
Om de aandacht op het CO2 probleem tijdens iedere F1 Grand Prix race nog meer te vergroten, zal Terra Vitalis 
tijdens iedere race bovendien een exclusieve rit in een Formule 1 two seater beschikbaar stellen. Een 
bloedstollende ervaring waarvoor de winnaar overigens wel eerst lichamelijk geschikt moet worden bevonden. 
Daarnaast roept zij iedereen op om de CO2 neutraal sticker op de bumper van zijn/haar auto te plakken om dit 
initiatief te ondersteunen. 
Meer informatie hierover op www.co2.tv.
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