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L I C H T O P G R O E N
TlBank Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, milieu en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers, die kiezen 

voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving. Via het platform Licht op Groen toont Triodos Bank u een selectie van deze duurzame initiatieven.

Van nature betrokken

TlBank 

	 Meer	informatie	over	beleggen	in	Triodos	Meer-
waardefonds.

	 Meer	informatie	over	Triodos	Noord-Zuid	Internet-
sparen,	nu	met	€10,-	welkomstpremie	of	abon-
nement	op	onzeWereld	cadeau.

Kruis hieronder uw keuze(n) aan:

	 Een	gratis	Oké	fruitschaal.	Stuur	met	deze	coupon	
een	Oké	verpakking	mee	(zo	lang	de	voorraad	strekt).

	 Een	welkomstpakket	van	Adopteer	een	Kip	met	gra-
tis	kippentas.	Ik	ontvang	dit	pakket	na	de	betaling	
van	het	adoptiegeld	(€29,50)	via	acceptgiro.

	 Een	gratis	notitieboekje	van	handgeschept	papier	van	
tuyu	(actie	geldt	voor	de	eerste	100	aanmeldingen).

	
	 Een	piramidepakket	ter	waarde	van	€10,-	(actie	

geldt	voor	de	eerste	100	aanmeldingen).

naam	/	voorletters	 m/v

adres

postcode	/	plaats

telefoonnummer

email

Stuur	deze	bon	(postzegel	is	niet	nodig)	naar:
Licht op Groen
Antwoordnummer 170,
3700 VB Zeist

Deze service wordt mogelijk gemaakt
door Triodos Bank
De	door	u	verstrekte	persoonsgegevens	gebruiken	Triodos	

Bank	en	RMSC	om	uw	aanvraag	te	verwerken	en	u	in	de	

toekomst	van	informatie	te	voorzien.	Indien	u	daar	geen	

prijs	op	stelt	kunt	u	dat	hier	aangeven.	 	

Ja, stuur mij...

Kijk ook op www.lichtopgroen.nl

Puur van Piramide
Piramide begeleidt al 27 jaar biologische 
 projecten over de hele wereld voor haar 
(kruiden)thee en specerijen. Onze expertise en 
gedrevenheid staan garant voor (h)eerlijke bio-
logische producten. Wij weten als geen ander 
waar we de beste biologische producten kun-
nen vinden en helpen de kwaliteit daarvan te 
optimaliseren. Zo verbeteren we de biologische 
producten én de economische en sociale om-
standigheden van de lokale bevolking. 

Beleef de warmte van 
Piramide en geniet van 
onze producten, voor 
een eerlijke prijs. Maak 
kennis met ons veelzij-
dige assortiment en vul 
snel de onderstaande 
coupon in. De eerste 100 
inzenders ontvangen een 
Piramidepakket met thee 
en kruiden t.w.v. € 10,-.

Meer informatie:  
www.piramidekruiden.nl 
of bel 0318-563 848.

Gratis Oké 
fruitschaal
Oké fruit is lekker, eerlijk en gezond. Voor u 
èn voor Oké boeren. Door Oké fruit in de 
supermarkt te kopen helpt u de boeren in 
Latijns-Amerika en Afrika een beter bestaan 
op te bouwen!

Want Oké boeren krijgen een eerlijke prijs 
voor hun fruit en een Fairtrade premie die 
 gebruikt wordt voor verbeteringen van sociale 
voorzieningen en het milieu. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van 
schoon drinkwater of het bouwen van scholen. 

Kijk voor meer informatie op www.okefruit.com 
of www.ikbenoke.nl. 

Stuur nu de coupon in samen met een Oké 
fruitverpakking en ontvang deze leuke Oké 
fruitschaal gratis!

Fair trade 
geschenk 
van tuyu!
 
Tuyu ontwerpt eigentijdse relatiegeschenken 
vervaardigd door kleine fair trade producenten 
in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Zo levert 
tuyu een bijdrage aan een duurzame economie 
in ontwikkelingslanden. 

Een geschenk van tuyu is niet zomaar een ge-
schenk, maar een herinnering die dagelijks 
gebruikt kan worden. Voor uw zakenrelaties  
of uw eigen personeel. Wij maken visitekaart-
houders, notitieboekjes, kerstkaarten, manchet -
knopen en nog veel meer. Uw bestelling wordt 
in overleg op maat, desgewenst in uw eigen 
huisstijl, in serie gemaakt.

Wilt u een uniek geschenk van tuyu? Vul dan 
snel de coupon in! De eerste 100 inzendingen 
krijgen gratis een tuyu notitieboekje van hand-
geschept papier.
‘A gift from the heart, in a product by hand, 
connecting people.’ Kijk voor meer informatie 
op www.tuyu.nl.

Internetsparen met dubbel rendement? Dat 
kan met de Noord-Zuid Internetspaarreke-
ning van Triodos Bank. U heeft via de digi-

tale snelweg 24 uur per dag toegang tot uw 
spaargeld en ontvangt een hoge rente, op dit 
moment 3%*! Uw spaargeld stelt Triodos Bank 
en de ontwikkelingsorganisatie Hivos in staat 
om kleine ondernemers in ontwikkelingslanden 
actief te ondersteunen. 
Nog nooit was werken aan rendement voor 
jezelf en een ander in een ontwikkelingsland zo 
eenvoudig. Open nú een Noord-Zuid Internet-
spaarrekening, stort € 250,- of meer en ontvang 
een startpremie van € 10,- of een gratis abonne-

ment op het tijdschrift onzeWereld t.w.v. € 46,50 
cadeau. Vul nu de coupon in. Triodos Bank 
doneert bovendien voor iedere geopende Noord-
Zuid Internetspaarrekening € 10,- aan Hivos.
Bel gratis 0800 020 20 27 of open de rekening 
direct via www.triodos.nl.

* Tarief per 28 juni 2007, wijzigingen voorbe-
houden.

Adopteer een Kip 
en ontvang deze 
tas cadeau!
Adopteer een kip en geef hem zo een beter leven. 
Van de 30 miljoen legkippen in Nederland 
hebben er 29,5 miljoen een gekapte snavel en 
zal het merendeel het daglicht nooit zien. Bio-
logische kippen zijn de enige kippen die hun 
hele snavel mogen houden én in de frisse bui-
tenlucht mogen scharrelen.

Adopteer een Kip! Dan krijgt u elke maand 6 
biologische eieren en kunt u via de bestuur-
bare(!) webcam uw eigen kippen live volgen. 
Adopteer een Kip is een initiatief van Biologica.
Meer informatie of online aanmelden via 
www.adopteereenkip.nl. Een kip cadeau geven 
kan natuurlijk ook. 

Wees er als de kippen bij. Adopteer via onder-
staande coupon een kip en ontvang nu de 
 kippentas gratis!

Noord-Zuid Internetsparen:
Sparen met dubbel rendement

n
r

 s
0

7
0

9
-1

1

Triodos Meerwaardefonds investeert in 
beursgenoteerde bedrijven die wereld-
wijd koplopers zijn in sociaal en duur-

zaam ondernemen. Het fonds belegt volgens 
duurzame criteria en baseert zich bij de selectie 
van beleggingsmogelijkheden op het Triodos 
duurzaamheidsonderzoek, dat is aangesloten 
bij het grootste internationale research netwerk 
voor duurzaam beleggen ter wereld. Daarnaast 
stemt Triodos Meerwaardefonds op aandeel-
houdersvergaderingen voor de meest duurzame 
voorstellen. 
Triodos Meerwaarde Aandelenfonds behaalde 
de afgelopen drie jaar een gemiddeld rende-
ment van 11,7%*. U kunt daarnaast voor uw 
aandeel in een betere wereld ook kiezen voor 

obligaties of voor een mix van aandelen en 
obligaties. Triodos Meerwaardefonds is beurs-
genoteerd en eenvoudig verkrijgbaar. Informeer 
bij uw bank, kijk op www.triodos.nl of bel gratis 
Triodos Bank via 0800 020 20 27. Gewoon doen!

*Rendement ultimo juni 2007. Kijk voor de fondsspecifieke kosten 
en risico’s in het prospectus. Triodos Meerwaardefonds N.V. met 
subfondsen Aandelen-, Mix- en Obligatiefonds en Triodos Bank N.V. 
zijn opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit 
Financiële Markten. Het prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij Triodos 
Bank te Zeist of via www.triodos.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de 
Financiële Bijsluiter. De waarde van Triodos Meerwaardefonds N.V. is 
mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten of 
andere markten.

Neem nú een aandeel in een betere wereld
Investeer in Triodos Meerwaardefonds

Nu €10,- startpremie of een abonnement op onzeWereld cadeau
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