
GELOOF IN FRYSLAN
Wij geloven dat mensen de taak hebben om goed voor de aarde te zorgen. Mensen, 

dieren, bloemen en planten moeten het hier goed hebben. Niet alleen nu, maar ook 

in de toekomst. Hoe laten we de aarde achter voor onze kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen? We mogen er geen bende van maken.

Ben je het hiermee eens? 

Geef geloof een stem.  

Stem ChristenUnie!

Schone energie vinden

Op dit moment halen we veel energie uit gas 

en olie. Die energie maakt de lucht vies. Het is 

belangrijk om schone energie te vinden die de lucht 

niet vuil maakt en niet gevaarlijk is voor mensen. 

Daarom willen wij zoveel mogelijk zonne-energie, 

windenergie en energie uit water halen. Als we 

daar ons best voor doen, dan zorgen we goed voor 

Fryslân en voor de toekomst.  

Trots op de Friese taal

Fryslân is de enige provincie met een eigen taal. Dat 

is echt bijzonder. Wij willen er samen voor zorgen 

dat kinderen thuis en op school Fries kunnen leren. 

Want een eigen taal, is iets om trots op te zijn.

Mooiste provincie blijven

Fryslân is de mooiste provincie van Nederland. Laten 

we ervoor zorgen dat onze provincie zo mooi blijft. 

Daar hebben we iedereen bij nodig en zeker de 

boeren. Want zij werken elk dag met dieren en in de 

natuur. 

Eten kopen  
van de Friese boeren

Boeren en tuinders zorgen ervoor dat we elke dag eten 

krijgen. Denk aan melk, vlees, groenten, fruit en brood. 

Als we dit voedsel van onze eigen Friese boeren en 

tuinders kopen, steunen we hen én sparen we het 

milieu. Het eten komt van lekker dichtbij.

Minder stroom  
en water gebruiken

We moeten meer ons best doen om de lucht, het water 

en de grond schoon te houden.  Onze manier van leven 

kost heel veel stroom en water. Het is belangrijk dat we 

daar zuiniger mee omgaan. We kunnen bijvoorbeeld 

minder lang douchen en niet onnodig lampen laten 

branden. 
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www.christenunie.frl
www.facebook.nl/CUFryslan
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