
Help ons! 
Deel onze crowdfundactie voor de webdocumentaire 

Het controversiële zaadje 
www.zaadjedoc.nl #zaadjedoc 

 
 
We nodigen je graag uit om zelf een tweet of bericht te schrijven over ons project. 
Maar je mag ook een of meer van onderstaande berichten copypasten! Naast deze 
berichten kun je ook ons campagnefilmpje delen. 

 
 

Een vernieuwende Nederlandse 
webdocumentaire over #GMOs is in 
aantocht. In de webdocu zie je hoe met 
nieuwe technieken voedsel genetisch 
gemodificeerd wordt, of GMOs 
bijdragen aan een duurzame landbouw 
en hoe stroperig de Europese 
besluitvorming hierover is. Om dit 
ambitieuze project te kunnen 
realiseren, roepen de makers de hulp 
van de crowd in. Jij kan deze webdocu 
mede mogelijk maken door te steunen 
via: www.zaadjedoc.nl. #zaadjedoc 

 
 

De nieuwe, revolutionaire techniek 
CRISPR/Cas9 opent nieuwe deuren om 
voedsel genetisch te modificeren. 
Wetenschappers staan klaar om aan de 
slag te gaan, terwijl de Europese Unie 
sinds de komst van #GMOs al worstelt 
met de regels hiervoor. Het debat laait 
weer op en dit bewoog twee jonge 
journalisten om een webdocumentaire 
over dit onderwerp te gaan maken. Een 
reeks interessante sprekers met 
verschillende visies zullen in de film 
verschijnen. Nu is het nog een kwestie 
van de begroting rondkrijgen en dan 
gaan ze filmen. Jij kunt ze helpen door 
mee te doen aan de 
crowdfundingcampagne op 
www.zaadjedoc.nl. #zaadjedoc 

 
 

Wat zijn de gevolgen van de opkomst 
van nieuwe genetische modificatie 
technieken als het revolutionaire 
CRISPR/Cas9 voor Europa? Dat is één 
van de vragen die twee journalisten 
zich stellen. Ze hebben vele spelers uit 
het veld geïnterviewd en zijn nu een 
crowdfundingcampagne gestart om 
een webdocumentaire over het 
onderwerp te kunnen maken. Ze zijn 
op zoek naar donateurs! Je kunt ze 
steunen via www.zaadjedoc.nl. #GMOs 
#zaadjedoc 

 
 

Ben jij ook toe aan onafhankelijke 
informatie over #GMOs en benieuwd 
welke besluiten de EU hierover gaat 
nemen? Twee journalisten maken  
hierover een webdocumentaire, met 
datavisualisaties, interviews met vele 
experts en een vernieuwende 
discussietool waardoor iedereen mee 
kan discussiëren. Om het te kunnen 
realiseren zijn ze opzoek naar 
donateurs! Steun ze via 
www.zaadjedoc.nl als je wil dat deze 
webdocumentaire er komt. #zaadjedoc 

 De makers van een webdocu over  Geen debat zo fel als die over #gentech 

http://www.zaadjedoc.nl/
https://youtu.be/nljnx-zIW7A
http://www.zaadjedoc.nl/
http://www.zaadjedoc.nl/
http://www.zaadjedoc.nl/
http://www.zaadjedoc.nl/


#GMOs met een vernieuwend 
journalistiek platform zoeken steun. 
Doneer via: www.zaadjedoc.nl 
#zaadjedoc 

voedsel, #GMOs. Er komt een webdocu 
vanuit EU-perspectief. Help #zaadjedoc 
www.zaadjedoc.nl 

 De beloftes: meer voedsel, beschermd 
tegen ziektes&plagen. Maar Europa is 
sceptisch. #GMOs Steun #zaadjedoc 
www.zaadjedoc.nl  

 Twee journalisten onderzoeken wat de 
nieuwe gentechnieken als CRISPR 
betekenen v/h #GMO debat. Steun ze: 
www.zaadjedoc.nl. #zaadjedoc 

 
 

Of like, share en retweet onze berichten op social media!  
Klik op één van onze accounts: 

   

http://www.zaadjedoc.nl/
http://www.zaadjedoc.nl/
http://www.zaadjedoc.nl/
http://www.zaadjedoc.nl/
http://www.facebook.com/parallaxreporter
http://www.twitter.com/parallaxreport
https://www.linkedin.com/company/parallax-reporter/

