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Het bewustzijn deel te zijn van een geheel is essentieel!
Beste gemeente, geachte bestuurders, ambtenaren, inwoners,
Millennium Goals, SDG's
Kennis van ecosystemen
Eropuit met de Klas
Kringlopen
Fietsen en Wandelen
geen zwerfvuil en afzien van plastic en rubber....
Het zijn een paar onderwerpen waar u als gemeente veel aandacht aan geeft.
"Leven met de Aarde" wil waar het kan u ondersteunen om daartoe een netwerk op te bouwen, zodat al deze onderwerpen
sneller en makkelijker gemeengoed worden. Mensen meer zin krijgen in zorgen voor het geheel.
Het staat buiten kijf dat we op velerlei manieren afhankelijk zijn van de natuur. Schone lucht, gesloten kringlopen, en duurzaam
gebruik van meststoffen, zijn hier slecht een paar voorbeelden van.
Regelmatig worden kinderen met deze essenties in aanraking gebracht, door initiatieven van o.a. leraren. Ondanks dat leven met
de aarde zeer blij is met wat deze mensen organiseren, valt er nog veel te verbeteren. Wij denken ook aan het belangrijke werk
van Jac. P Thijsse destijds. Zo zijn er scholen die  door omstandigheden of door bijvoorbeeld een gebrek aan visie  eigenlijk
nauwelijks natuuronderwijs aanbieden. Er zijn werkelijk kinderen die denken dat melk uit een fabriek komt. Weinig kinderen  en
als een gevolg hiervan ook slechts weinig volwassenen  hebben een heldere voorstelling van de vele manieren waarop ons
bestaan contingent is aan gezonde ecosystemen. Vanwege dit probleem wil Leven met de Aarde elk initiatief dat verbetering
hierin wil brengen graag ondersteunen en in netwerkverband beter duidelijk maken hoe belangrijk dit bewustzijn en zorgvuldig
kiezen en handelen is. Veel organisaties zijn hier al mee bezig, zoals bijvoorbeeld het Natuurcollege van Prinses Irene.
Wij zouden van u dan ook graag leren welke initiatieven in uw gemeente bestaan. Ook de informatieborden bij wandel en
fietspaden zijn in dit verband belangrijk. Hoe geeft u informatie over het belang van levensvoorwaarden voorzienende systemen?
Natuur en milieueducatie zou niet iets uitzonderlijks moeten zijn, maar zouden als intrinsieke aspecten van andere vakken
gebracht kunnen worden. De aandacht voor het welzijn van de omgeving en de rol die ieder mens, dus ook elke leerling, hierbij
speelt. Jac P Thijsse noemde dit "natuursport", maar in onze tijd zou het geen sport zijn, maar levensvoorwaarde:
jonge kinderen confronteren met de natuur die ons onderhoudt, gezondheid kan bieden en waarin we veel kunnen leren.
Wij horen mooie berichten uit het land, steden die Europese hoofdstad voor groen of duurzaamheid zijn, het werken met de
Sustainable Development Goals, met internationale aandacht voor internationale problemen die opgelost worden door lokale
keuzes.
Hierover meer communiceren met kinderen vanuit de belevingswereld van het kind, is een voorstel van Leven met de Aarde. U
zou daartoe in elke wijk een ruimte kunnen faciliteren waar onder begeleiding mensen hun wijsheid en kennis delen met ieder die
wil. Gezondheid , van lichaam en geest, speelt daarbij een grote rol. Elk kind serieus nemen en werkelijk luisteren naar elkaar,
voldoende individuele aandacht door kleinschaligheid. Dit kan in een formule zoals die bijvoorbeeld bij Anderwijs vorm krijgt.
http://www.anderwijs.nl/

Anderwijs
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voor middelbare scholieren in schoolvakanties.

Een dergelijke formule zou altijd in een wijk/dorp tot leven kunnen komen, niet alleen in vakanties, en niet alleen voor middelbare
scholieren, maar voor ieder.
Is daarvoor ruimte bij uw coalitieonderhandelingen?
Met hartelijke groet wensen wij u en alle nieuwe raadsleden een heel goede tijd.

Deze brief werd u gezonden in het kader van de "Tafel van 12".
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