
PROGRAMMA! 
  

Titel Tijd  

‘Geef je geld meer impact’ – Utrechtse Euro  11:30 & 13:45  

‘Fairfashion in de klerenwereld’ – Lets Talk slow 12:15 & 14:30  

‘Maximale grap- uitstoot: Klimaatneutrale comedy  ’ – Het 
Comedyhuis 

13:00 & 14:30 

'Verantwoord reizen, hoe doe je dat?’ – Riksja Travel 11:30 & 13:45  

‘De wereld van cacao’ – Mesjokke  12:15 & 14:30  

‘Tiny tips that shake the world’ – Cindy van Rees  13:00 & 14:30 

  
‘Geef je geld meer impact’ – Utrechtse Euro  
11:30 & 13:45  
 
Geld is een krachtig middel om zowel positieve als negatieve impact te maken. Jaap van 
Social Trade Organisator vertelt je tijdens zijn lezing meer over het huidige geld systeem en 
een circulair alternatief: De Utrechtse Euro. De Utrechtse Euro brengt geld terug tot een 
middel dat ondernemers en particulieren verbindt. Geld dat mensen de kans geeft hun 
kwaliteiten te ontplooien. Open jij op Het Impact Festival direct een rekening?  
  
‘Fairfashion in de klerenwereld’ – Lets Talk slow 
12:15 & 14:30 
 
Met opkomst van de fast fashion is de kledingindustrie veranderd in één van de grootste 
vervuilende sector. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die ons inspireren om het roer om 
te gooien. Stephanie van Lets Talk Slow schreef het boek ‘Slow it down’, een boek waarin ze 
je helpt je garderobe te verduurzamen. Op Het Impact Festival zal Stephanie je meenemen 
door haar boek zodat ook jij de eerste stappen kunt gaan maken. Wat is nu precies 
duurzame mode en waar moet je op letten bij het kopen van (eerlijke en/ of duurzame) 
kleding? In de lezing 'Fair fashion in de klerenwereld' geeft Stephanie handige tips en tricks.  
 
Krijg je geen genoeg van Stephanie tips? Dan heb je geluk! Je kunt de hele dag aansluiten bij 
haar duurzame fashion consults!   
 



 
‘Maximale grap-uitstoot — Klimaatneutrale comedy ’ – Het Comedyhuis 
13:00 & 14:30 
 
Het Comedyhuis zorgt dat het warmer en socialer wordt op Impact Festival met een 
klimaatneutrale comedyshow vol goede grappen en rake pijnpunten. Andries Tunru deelt 
zijn problemen met linkse én rechtse mensen. Patrick Meijer, Officiële Stadscomedian van 
Utrecht, brengt zijn bijzondere kijk op milieuvervuiling en zeldzame diersoorten. Niets zo 
sociaal als samen lachen! 
  
'Verantwoord reizen, hoe doe je dat?’ – Riksja Travel  
11:30 & 13:45  
 
Duurzaam reizen, het is een haat-liefdeverhouding. We kunnen niet ontkennen dat een 
vliegreis naar de andere kant van de wereld voor veel C02 uitstoot zorgt. Toch kun je ook 
veel positieve impact maken tijdens je reis. Riksja Travel is hier al jaren mee bezig. Zo 
hebben zij onder andere een platform voor microkrediet opgezet voor startende 
ondernemers in derdewereldlanden en compenseren ze 100% van hun CO2-uitstoot. Op Het 
Impact Festival neemt Riksja travel je mee naar de wereld van positive impact travelling.  
  
‘De wereld van cacao’ – Mesjokke  
12:15 & 14:30  
 
Er is veel te doen rondom de cacao industrie. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die het 
hun missie maken deze industrie te verbeteren, waaronder Mesjokke. Mesjokke is aan een 
te gek avontuur begonnen op zoek naar de unieke smaken en verhalen achter eerlijke 
cacao. Op Het Impact Festival vertelt Mesjokke je precies hoe zij in hun fabriekje in Utrecht 
chocoladerepen maken van cacaobonen die ze direct bij cacaoboeren inkopen en proef je 
zelf hoe goed ‘Direct Trade’ smaakt. 
  
‘Tiny tips that shake the world’ – Cindy van Rees  
13:00 & 14:30 
 
Tiny tips that shake the world maakt een duurzaam leven aantrekkelijker en toegankelijker 
voor iedereen, door middel van gemakkelijke en humoristische tiny tips. Zelfs als 
duurzaamheid voor jou geen topprioriteit heeft in het leven. Over het belang van een 
positieve waarneming van duurzaamheid, duurzame gedragsverandering en hoe kleine 
acties een begin van verandering vormen. 
  
Doorlopend programma van: 
Enactus, Van Selfie, Mambeco, LiGHT- UP COLLECTIVE, Let’s Talk Slow, Sustainable 
Wardrobe, MMaakt Social trade en Klimaatjes.  


