
Help ons! 
Deel onze crowdfundactie voor de webdocumentaire 

Het controversiële zaadje 
www.zaadjedoc.nl #zaadjedoc 

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

 
 

Je hebt vast wel eens over genetisch 
gemodificeerd voedsel gehoord, ook wel 
#GMOs. Maar weet je eigenlijk of je het eet en 
of het wel goed is om te eten? De makers van 
de webdocumentaire Het controversiële, 
excellente zaadje gaan het voor jou 
uitzoeken. Maar ze hebben nog financiële 
steun nodig. Maak een donatie over via: 
www.zaadjedoc.nl.  

 
 

Hoe krijgen we voldoende voedsel met 
een groeiende wereldbevolking, een 
veranderend klimaat en minder 
grondstoffen? Met #GMOs, zeggen 
wetenschappers&biotechbedrijven. De 
makers van de webdocumentaire Het 
controversiële, excellente zaadje 
checken hun argumenten, maar ze 
zoeken nog steun. Doneer via: 
www.zaadjedoc.nl. 

 
Weet jij of je gentech voedsel eet? #GMOs En 
wat moet je daar over weten? Steun de docu 
#zaadjedoc en kom erachter. 
www.zaadjedoc.nl  

 
Word onze voedselproductie duurzamer 
met gentech eten? #Zaadjedoc zoekt het 
voor jou uit. Doneer: www.zaadjedoc.nl 
#GMOs 

 
 

Het is één van de meest controversiële 
uitvindingen van de afgelopen decennia: 
genetisch gemodificeerd voedsel, ook wel 
#GMOs. Voor- en tegenstanders voeren al 
jaren een verhit debat. Maar wat moet jij 
erover weten? Hierover wordt de 
webdocumentaire Het controversiële, 
excellente zaadje gemaakt, maar de 
financiering is nog niet rond. Doneer via: 
www.zaadjedoc.nl.  

 
 

Een betere oogst, bescherming tegen 
ziektes en plagen, bestand tegen 
langdurige droogte. Het zijn de beloften 
van #GMOs, maar Europa is sceptisch. In 
de webdocumentaire Het controversiële, 
excellente zaadje belichten twee 
journalisten het GMO-debat vanuit de 
Nederlandse/Europese situatie. Maar ze 
zoeken nog steun. Doneer via 
www.zaadjedoc.nl.  

 
Geen discussie zo fel als die over genetisch 
gemodificeerd voedsel. #GMOs Maar wat 
moet je erover weten? Steun #zaadjedoc. 
www.zaadjedoc.nl  

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

 
Foto erbij? Klik hier. Filmpje erbij? Klik hier. 

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