We zijn hier om de aarde zo ongeschonden mogelijk, of beter dan hij was, te beleven”. Een
geloofskwestie na aandachtig de Bijbel te hebben bestudeerd. God schiep hemel en aarde binnen
een gewelf. Als plattelanders is landbouw eminent. Daar horen nu voertuigen bij die olie nodig
hebben voor smering.
Dat bracht mij tot de ontwikkeling van YMO(Yellow Miracle Oil). “Eindelijk een olie en technologie die
uw motor echt beschermt, gemaakt in innovatief Arnhem. Hiermee gaan we 50% minder olie
verversen in Europa, wat neer komt op miljoenen verversingen, tel uit de impact op uw kosten en
milieu. Daarnaast gaan we ook maar liefst 5-13% of meer brandstof als benzine, LPG en diesel
besparen. Alleen al in Nederland verbruiken we per maand 400.000.000 liter benzine (bron: Shell).
Er is dus zoveel te winnen lieve mensen..… Mijn heldere visie is om een duurzaam topproduct als
dien model op de markt te brengen. De enorme verspilling van olie en brandstof in verdienmodellen
heeft elk jaar een enorme impact op het milieu. Ons land heeft dan meer aarde nodig dan vele
andere landen , mede door onze intensieve manier van produceren zoals de landbouw. Als wij praten
over economische voortgang en groei dan moeten we realiseren dat de natuur daar minder van
profiteert en onze omgeving er onder lijdt.
De miljoenen tonnen plastic(plastic soep) alleen al die geproduceerd worden uit minerale olie, ligt
overal verspreid en de massa’s worden alleen maar groter. Verpakkingen zouden sneller afbreekbaar
moeten zijn en als dit niet lukt, is er een noodzaak om plantaardige grondstoffen te gebruiken. Alleen
al in landen als India en China wordt door de grotere olie maatschappijen 25% van alle ruwe mineraal
olie voorraden afgeleverd. De groeiende wereldwijde consumptie zorgt dat we als mens ons milieu
verpesten en duurzaamheids doelstellingen steeds onbereikbaarder lijken.
Het is stuitend dat in vele landen het olie verversen gepromoot wordt als een soort statussymbool.
Snel geld verdienen terwijl het nog niet eens nodig is om de olie te verversen, is zinloos. En als de
verversingsintervallen verlengd worden kunnen, dan is dat de eerste, indrukwekkende, winst. Voor
afgewerkte olie en oliefilters geldt dat dit afval moeilijk te recyclen is en dat er in vele landen
helemaal geen interesse in is.
Als oprichter van Yellow Energy BV ben ik een visionair op het gebied van de duurzame landbouw.
Het is mijn missie om bij te dragen aan een duurzame circulaire landbouw waarbij niet alleen maar
mooie ideeën en woorden geuit worden, maar ook bijkomende oplossingen/ producten aangeboden
worden.
De Yellow Miracle Oil olie is een puur voorbeeldmodel van hoe het echt kan. En moet! Het
rentmeesterschap gedachte staat voorop in de dadendrang.
Waarom kunnen we bijvoorbeeld niet minder olie verversen? Waarom kunnen we niet meer
afbreekbare hoogwaardige motor oliën op de markt brengen? Waarom kan een deel van onze motor
olie niet plantaardig zijn? Een zevental jaren heb ik hierin onderzoek gedaan in verschillende landen.
Er is een jungle van oliemerken, prachtige verpakkingen en slogans. Zelf concludeer ik dat gangbare
oliën alleen een basisproduct, of cynisch gezegd, een vulmiddel zijn.
Alle oliemaatschappijen “wensen het beste voor u” en uw motor.

Yellow Miracle Oil” is dan geen vulmiddel maar een kwalitatief hoogwaardig, deels biologisch
beschermmiddel voor de draaiende metalen delen in uw motor. Het verhoogt het rendement van
elke verbrandingsmotor. En u levert een bijdrage aan het milieu en uw financiën als u YMO gebruikt
U hoeft alleen maar 0.25 liter (flacon) aan de carterinhoud van uw motor toe te voegen op een carter
inhoud van vier tot vijf liter olie wat overeenkomt met 5 % van het totaal.
Vanwege de betere afbreekbaarheid en het feit de levensduur van het product raden we u daarbij
aan om synthetische olie als vulmiddel te gebruiken.
Al binnen korte tijd bemerkt u dat YMO voor u echt een ‘wonder’ is. Voor ons is het trotse resultaat
van zeven jaar onderzoek. Met twee types ‘Yellow Miracle Oil’ particulier en zakelijk kan ik voldoen
aan zowel de deze markten.
In ons beider belang. De testen die we hebben uitgevoerd op bijvoorbeeld “Extreme Pressure (E.P.
norm U.S.A.)” laten de superioriteit zien van onze producten. Er is een klein hoeveelheid sterk
versterkte koolzaadolie verwerkt in ’Yellow Miracle Oil’ waardoor wij kunnen declareren dat YMO
deels biologisch is. Onze verwerkte plantaardige koolzaad olie is 95% afbreekbaar. Het is onderdeel
van onze visie om een deel van onze motor beschermingsolie te halen uit de landbouw. Door een
unieke bewerking aan de koolzaad olie is het geschikt om toegevoegd te worden aan de rest van ons
product. Voor meer informatie en de vele voordelen die ons product biedt, raden we u aan eens
rustig rond te kijken op onze website.
Ik hoop dat u overtuigd bent.
Heeft u vragen ; info@yellowagro.com
Met gezonde groet, Willibrordus van der Weide

