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nspiratieochtenden en middagen vervullen een
belangrijke rol in het programma. Ze voorzien in
een behoefte om na te

denken en in gesprek te
raken over wezenlijke vragen, die ons bezig houden.
Na een inleiding door een
gastspreker volgt een koffiepauze. Daarna is er gelegenheid tot het stellen
van vragen en/of met elkaar in discussie te gaan.
De standaard aanvangstijden zijn 10:00 uur of 14:30

uur. De entree voor het bijwonen van een inspiratieochtend/middag bedraagt
€ 7,00 (incl. koffie of thee),
tenzij anders vermeld.
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Zondag
7 april 2019
10:00-12:00 uur
Naar een duurzame
samenleving
Entree: € 7,00 p.p.

Gjalt Annema
Stichting Urgenda

Toch gaat het nog niet
snel genoeg om de
aarde voor iedereen
leefbaar te houden.

N

ederland gaat de komende decennia
een aantal grote veranderingen doormaken, waarvan de transitie naar een
duurzame samenleving een hele belangrijke is. Veel burgers en ondernemers zijn hier al hard mee bezig door samen energie op te wekken, spullen te
delen en ideeën in de praktijk te brengen.
Toch gaat het nog niet snel genoeg om de
aarde voor iedereen leefbaar te houden.
Om te voorkomen dat miljoenen mensen
moeten vluchten door mislukkende oogsten en dat er belangrijke ecosystemen
afsterven, moeten we in Nederland alles
op alles zetten om in 2030 al 100% duurzaam te zijn. En dat kán als we het willen.
Alle middelen zijn er, maar we moeten
ervoor kiezen om deze goed aan te wenden.
Tijdens deze lezing zullen we het hebben
over de noodzaak tot snelle actie, maar
ook over hoe we samen een prettige,
duurzame samenleving kunnen creëren.
Hoe kunnen burgers samen klimaatverandering tegengaan?
Hoe inspireren we elkaar om er mee aan
de slag te gaan?
Wij verwelkomen u graag voor een lezing
en gesprek .

Urgenda is de organisatie voor innovatie
en duurzaamheid, die Nederland - samen
met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren - sneller
duurzaam wil maken. Dat doen zij aan de
hand van hun ‘Visie 2030’ met een concreet actieplan en projecten. Website:
www.Urgenda.nl
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