Persbericht De krant van gisteren, uitgelezen hergebruik…

Ook al verschijnt de krant inmiddels niet meer uitsluitend op papier, maar ook op grote en kleine
beeldschermen, er worden toch elke dag op de wereld nog meer dan 500 miljoen kranten gedrukt en
gelezen. Dat is veel bedrukt papier met een erg korte levenscyclus. Immers, de krant veroudert snel,
hij is nog niet uit of er valt alweer een nieuwe op de mat.
Wat rest zijn stapels oud papier.
Van het overgrote deel van die oude kranten wordt weer nieuw krantenpapier gemaakt. De krant van
gisteren als grondstof voor de krant van morgen en overmorgen, Nuttig hergebruik.
Een klein deel van die kranten van gisteren belandt echter niet bij het oud papier maar wordt door
praktische, inventieve, creatieve mensen voor heel andere doeleinden hergebruikt.

Nieuwsgierig naar dat tweede leven van de krant zocht Koos Staal naar voorbeelden en plaatste
oproepen voor tips en voorbeelden in diverse media.
De krant van gisteren is het resultaat van die zoektocht. Rijp en groen, bekend en onbekend, praktisch
of artistiek, op alle niveaus door elkaar komen de voorbeelden langs. Ze laten allemaal zien wat je nog
meer kunt doen met de krant behalve hem lezen.

De krant van gisteren is een project van Staal&Duiker Ontwerpers. Koos Staal
Ontwierp voor meer dan 50 kranten en weekbladen in binnen- en buitenland de basisvormgeving. Een
latent schuldgevoel over dat werk, het verhogen van oplages en dus de afvalberg, bracht hem op het
idee hergebruik van de krant te gaan verkennen.

Het boek werd gedrukt op een echte kranten-rotatiepers van de Koninklijke BDU te Barneveld, wordt
verspreid onder relaties van Staal&Duiker en BDU en is te bestellen voor € 15,- (excl. verzendkosten)
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