
Unieke campagne om cannabisconsument te laten stemmen

CannaStemBus doet Amsterdam aan

AMSTERDAM – Op zondag 14 maart staat de CannaStemBus de

hele dag op de Nieuwmarkt in Amsterdam. De corona-proof

microbus reist sinds 1 maart door het Nederland om zoveel

mogelijk cannabisconsumenten naar de stembus te krijgen. Via

een livestream kan iedereen meekijken.

Gratis vloei en zaadjes

De livestream op www.cannastembus.nl start rond half elf ’s ochtends. Dan begint een ware

interview marathon, met in totaal dertien gesprekken met politici, coffeeshopondernemers en

levende legendes als Bulldog oprichter Henk de Vries en Mila ‘The Hash Queen of Amsterdam’. Bij1

lijsttrekker Sylvana Simons komt naar de bus, net als haar Piratenpartij collega Matthijs Pontier. De

CannaStemBus staat van tien tot vijf bij De Waag op de Nieuwmarkt en het team deelt -zo lang de

voorraad strekt- gratis grote vloei, tipjes, zaadjes, posters en buttons uit van de campagne.

Corona-proof

De CannaStemBus deed ooit dienst als stadsbus in de Parijse wijk Montmartre. Na een make-over

is de microbus corona-proof, rookvrij en uitgerust met camera’s en een podcast studio. De hele dag

zijn er interviews te zien over cannabiscultuur, legalisering en politiek. Presentator Derrick

Bergman publiceert sinds de jaren ‘90 over cannabis en is voorzitter van de stichting VOC (Verbond

voor Opheffing van het Cannabisverbod).

Cannabis-Stemwijzer

Deze unieke opkomstbevorderingscampagne is een coproductie van het VOC en de Stichting

Maatschappij & Cannabis, makers van de Cannabis-Stemwijzer en Kieswijzer. Doel: zoveel mogelijk

van de één miljoen cannabisconsumenten naar de stembus krijgen. Sinds 9 februari wordt daartoe

ook De Nationale Cannabis Krant verspreid, een gratis en advertentievrije krant met informatie

over de plant, de standpunten van de politieke partijen, columns en nog veel meer.

Gouden Ticket

In zeven van de 100.000 kranten zit een Gouden Ticket. De gelukkige vinders gaan een bijzondere

cannabis dag beleven in Amsterdam. De krant staat online op www.denationalecannabiskrant.nl.

De campagne wordt ondersteund door diverse coffeeshopbonden en groene ondernemers.

Dankzij hun steun toert de CannaStemBus elf dagen door het land en hebben alle 570 coffeeshops

een actiepakket gekregen met posters, hesjes, filtertips en De Nationale Cannabis Krant.

Tijd rijp voor legalisering

VOC voorzitter Bergman: ‘De tijd is rijp voor legalisering. Cannabis is legaal in Canada, vijftien

Amerikaanse staten, Uruguay... Mexico, Luxemburg en Marokko gaan legaliseren. Daarom zeggen

wij: laat je stem niet verdampen, want de cannabisconsument kan de verkiezingen bepalen en

daarmee het tempo van legalisering.’ Zolang de corona regels in acht worden genomen, is iedereen

welkom bij de CannaStemBus. Bergman: ‘Houd wel afstand van elkaar en van ons; we willen geen

Baudet-achtige toestanden. Mocht dat niet lukken, dan rijden we gewoon weg.’
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Noot voor de redactie / niet voor publicatie:

Wilt u naar de CannaStemBus toe komen en/of meer weten over het programma? Neem dan

contact op met Mauro Picavet, die alle perscontacten coördineert. Telefoon: 0626-895351.
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