Stichting Foundation For A Better World

De stichting stelt zich ten doel:
1. Het ontwikkelen van milieuvriendelijke energie producerende apparaten en
systemen en deze onder Open Source licenties aan iedereen beschikbaar te
stellen. Er zijn naar de FFABW toe geen financiële verplichtingen.
2. Het opstellen van een standaard om deze apparaten en systemen veilig te maken
en te gebruiken.
3. Het uitdragen van kennis via internet.
4. Het zorgen voor erkenning van de bedenkers en ontwikkelaars, een en ander in
de ruimste zin van het woord.

Uitgangspunten:
De apparaten die ontwikkelt worden moeten minimaal CO2 neutraal zijn en CH4
verwerken. Dit geldt vanaf de ontwikkeling, het gebruik, tijdens de productie en de
gebruikte materialen.
Het ontwikkelen van vooral kleinschalige milieu vriendelijke energie opwekkende
apparaten heeft de voorkeur. Deze moeten bereikbaar zijn voor iedereen die milieu
bewust een bijdrage wil leveren door deze
technieken te gebruiken waar mogelijk.
Bijvoorbeeld bij het bouwen van een energie
neutraal huis.
Kostenbesparing bereiken d.m.v. het
inzetten van de natuurlijke bronnen en
mogelijkheden is een prioriteit in de
hedendaagse bouw en energie voorziening.

We willen nog groener

Stichting Foundation For A Better World

Wil duurzaam de milieu belasting, CO2 en CH4 uitstoot terug brengen door;
Ieder huis wekt zijn eigen energie op,
verwerkt zijn eigen biologische afval en
maakt water schoon.

De installatie wordt modulair, makkelijk
te onderhouden en uit te wisselen.
Aan de ontwikkeling van enkele
onderdelen wordt al gewerkt.
De Stichting FFABW is op zoek naar;
–
–
–
–

leden voor de community
geïnteresseerden die de
technieken willen toepassen
vrijwilligers die mee willen werken
aan de ontwikkelingen
fondsen, financiële steun

–
–
–
–
–

Adres;
p/a Scharstraat 47
1317 PN Almere
0622846074
http://www.ffabw.org
mail@ffabw.org

studenten die een project helpen
vorm te geven
bekendheid, promotie van de
projecten
samenwerking met onderwijs
projecten
met gelijkgestemden
bedrijfsruimte

Het bestuur;
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