
Geagte Gemeentelede, Kerkleiers en Geloofsgemeenskappe
 
Die Projekspan Ekologie (noem ons sommer die Groen Span) het aan die begin van die
jaar besluit om hierdie jaar hulpbronne bekend te stel aan gemeentes met die oog daarop
om ’n veldtog te loods rondom Aardedag op 22 April 2020. Nie een van ons sou voorsien
dat ons lewens so vinnig so baie sou verander nie. Die feit bly staan egter dat die
kwessie rondom die omgewingskrisis nie net vergete in die agtergrond kan verdwyn
nie. Ons samelewing word steeds besmet met ander kwessies soos ongeregtigheid,
armoede, ongelykheid en natuurlik ook die ekologiese krisis.
 
Met die koms van die COVID-19-virus en die selfisolerende maatreëls wat daarmee
gepaard gaan, spandeer meer mense as ooit van tevore baie tyd by die huis. Hierdie is
die ideale geleentheid om meer bewus te word oor wat ons daagliks verbruik. Dit gee aan
elkeen van ons die geleentheid om introspeksie te doen en werklik te evalueer wat ons
nie net gebruik nie, maar ook vermors. 
 
Hierdie jaar se Aarddag Projek fokus juis op hierdie idee deur die kwessie
van enkelgebruik-plastiek aan te spreek. Ontelbare hoeveelhede plastiek wat net een
keer gebruik word, beland jaarliks in ekosisteme waar die besoedeling verrykende
gevolge vir mens en natuur het. Hierdie is ’n eenvoudige probleem wat maklik opgelos
kan word deur alternatiewe wat reeds bestaan. 
 
Hierdie jaar wil die Groen Span gemeentes aanmoedig om selfondersoek in te stel en
werklik te begin dink oor hul verbruik. Daar is ’n groeiende hoeveelheid winkels en
besighede wat hierdie selfde uitdaging beveg.
 
Kom, ons as gemeentelede skakel in by hierdie beweging wat reeds wêreldwyd
momentum geniet. Refuse, Reduce, Re-use and only if you really must, Recycle. 
 
Ons stel graag die volgende hulpbronpakkie aan julle bekend. Gebruik dit soos jy
benodig, deel dit met ander en stuur asseblief aan ons nog meer voorstelle en
hulpbronne aan! Lees asseblief eers die inleiding oor hoe om die inligting op die beste
manier te benut.
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