
                                                                                                                                                   
 

 

Etten, 16 juni 2015 

 

Betreft:  

klimaat en herstellende landbouw 

vooral plaatselijk initiatieven brengen verandering 

 

Uitnodiging:  

Kennisnetwerk opbouwen voor herstel van de aarde als vitale bron voor ons voedsel 

 

 

Geacht bestuur, College van B en W en Gemeenteraad,  

 

In uw gemeente zijn waarschijnlijk al heel veel debatten zijn geweest over klimaatverandering en 

duurzame ontwikkeling. Voor iedereen geldt snel een verander-omslagtraject in te gaan. 

 

Afgelopen week hoorden we het bericht van de topman van Unilever  Paul Polman, dat hij zijn best 

doet om via internationale bijeenkomsten met het bedrijfsleven een omslag te bewerkstelligen. Zie 

bijv. http://www.trouw.nl/tr/nl/33444/De-week-in-

voedsel/article/detail/4041245/2015/05/27/Minder-met-meer.dhtml,  

Het artikel betreffende artikel is geschreven door Joris Lohman, voorman van de Citaslow 

beweging in Nederland. Misschien denkt u erover een “Citaslow” gemeente te worden? 

Door de toegenomen aandacht voor gezond voedsel uit de streek is de vraag enorm gestegen. 

Er is te weinig aanbod van dit voedsel. Biologische producten komen vaak van ver. 

 

Wat is het integrale plan? 

Mensen uitnodigen om met elkaar een “Tuin van Vrede” op te richten van en voor de gehele 
gemeenschap, om zo ook de werkgelegenheid te bevorderen ook voor jongeren en ouderen. 

Een verandering op gang brengen om de vitaliteit van de aarde als voedselbron te herstellen,  

een voorbeeld te geven van verandering in grondgebruik, ook in uw gemeente. 

Te denken valt aan het oprichten van voedselbossen/permacultuurtuinen, zonder chemische 

middelen.  

Deze initiatieven met elkaar verbinden, in een groot netwerk. 

Kennis over deze manier van werken vergroten en delen. 

Werken volgens het principe van samen delen ongeacht de hoeveelheid werk en  

tijd die men kan geven. 

Samen te werken met iedereen die wil. 

 

Wat zijn de voordelen? 

De gemeente geeft burgerparticipatie meer kans 

De kloof tussen arm en rijk zou op deze manier kleiner kunnen worden gemaakt. 

Meer verbondenheid met ons voedsel en de aarde 
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meer groente en fruit eten van goede kwaliteit 

 

Wij nodigen uw gemeente uit deel te nemen in dit project. 

U kunt mee doen door een kleine of grotere eenmalige bijdrage. Zo bent verbonden met dit 

initiatief. Wanneer in uw gemeente een vraag komt naar informatie over herstel van de 

vruchtbaarheid van de aarde, zijn wij graag bereid en rol te spelen bij het beantwoorden van die 

vraag, onze ervaringen en kennis te delen! 

 

Heeft u vragen, of wilt u een bijeenkomst over dit onderwerp, neem dan contact met ons op. 

 

Met hartelijke groeten, 

Lies Visscher – Endeveld 

secretaris stichting Leven met de Aarde 

Warmseweg 22 

7075 EL Etten 

tel 0315-341052 

0f 06-53464642 

 

 

 

 

 


