
Dis byna tyd vir die groot stormloop winkels toe waar almal geskenke vir vriende en familie soek. Ongelukkig het
baie geskenke 'n groot negatiewe impak op die skepping. Kersfees gaan nie oor om te kyk wie gee die beste en
duurste geskenke nie, dit gaan oor God wat die ganse WêRELD so lief gehad het dat Hy sy enigste Seun gestuur
het … (Joh.3:16). Ons geskenke moet dus nie hierdie wêreld verniel nie. 

Geskenkpapier
Kom ons begin sommer by die buitekant van die geskenk. Elke jaar na Oukersaand lê daar in die meeste huise hope
papier wat gewoon ashoop toe gaan. Daardie papier kom van bome af. En dis BAIE bome wat onnodig afgekap
word vir 'n geskenk wat vir 'n klein rukkie toegedraai is. Dis ook baie gemors wat op die ashoop beland. Vind
ander maniere om geskenke toe te draai wat nie so baie papier mors nie. Jy kan die geskenke in lapsakke sit wat
later weer as inkopiesakke gebruik kan word (die sak is dan sommer deel van die geskenk). Jy sou ook die
geskenke in lappe kon toedraai wat weer as lappe in die kombuis gebruik kan word. Wees kreatief.

Verpakking
Die meeste geskenke wat ‘n mens in die winkels koop kom in 'n groot klomp verpakking. Dis gewoonlik in 'n
plastiekomhulsel wat binne 'n boks is en dan soms nog kleiner dele in aparte plastieksakkies. Dan kom die
batterye nog in hul eie verpakking. Selfs iets soos sjokolade gebruik ongelooflik baie verpakkingsmateriaal. Die
uitdaging is om te kyk of jy geskenke kan koop met die minimum verpakking. Koop iets handgemaaks by iemand; 
 dalk 'n pakkie tuisgemaakte koekies wat sommer in 'n papiersak kan kom. 

Geskenke self
As ons dan by die geskenk self kom, dink ek is dit baie belangrik dat ons mooi sal dink oor wat ons vir mense koop.
Gee dalk hierdie jaar eerder iets handgemaaks as iets wat uit 'n winkel kom. Gee iets wat 'hart' het. Dis in elk
geval so maklik om net iets in 'n winkel te gaan koop en te gee. Gee iets wat nie oor 'n week op 'n rak gaan lê of in
die asblik gaan beland nie. Gee iets wat nie die omgewing gaan besoedel met 'n spul gebruikte batterye nie. Leer
jou kinders om iets te gee wat saak maak. 'n Lekker gesinsaktiwiteit kan wees om saam vir al julle vriende en
familie geskenke te maak met goed wat tuis rondlê. 

Kersboom
'n Laaste idee: Dennebome is 'n indringerspesie wat uitgeroei moet word. Op baie plase staan hulle nog welig en
groei. Vind uit of daar 'n plaas in jou omgewing is waar dennebome staan en vra die boer of hy vir jou en jou
vriende 'n paar kan gaan afsaag om as kersbome te gebruik. 'n Regte boom is maar net veel beter en mooier as 'n
plastiek winkelboom. Onthou om die stomp wat agterbly gif te smeer sodat dit nie weer uitloop nie. 

Op soek na nog inspirasie?
Besoek gerus die volgende skakels vir nog inspirasie om 'n groener Kersfees te vier!
https://enroutefoodie.co.za/have-yourself-a-plastic-free-christmas/ 
https://theconversation.com/how-to-have-yourself-a-plastic-free-christmas-108828
https://www.wwf.org.za/our_news/our_blog/6_ways_to_a_waste_free_festive_season/
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