
Van: Leven met de Aarde <levenmetdeaarde@live.nl>  
Verzonden: zondag 26 april 2020 14:34 
Aan: Leven met de Aarde <levenmetdeaarde@live.nl> 
CC:  
Onderwerp: Wereldaardedag en de provincie, een oproep en wat vragen 
 
Geachte mensen in de provincies,  Griffies, Statenleden, College's en ook Ambtenaren, 
 
Complimenten voor al het extra werk en inzet, dat van u gevraagd wordt in deze moeilijke 
tijd, uw improvisatievermogen en doorzetten. 
 
Woensdag 22 april zonden wij u onderstaande brief i.v.m. de internationale 
Wereldaardedag. 
Deze dag is vooral bedoeld om consumentenbewustzijn te vergroten. Volgens ons kan ook 
de politiek door haar wijze van beslissen daarbij ondersteunen. 
 
Tot op heden hebben wij  alleen van de Provincie Gelderland ontvangstbevestiging 
ontvangen.  Er is kennelijk iets niet goed gegaan bij verzending en/of ontvangst. 
 
Wij refereerden in onze brief naar "Spiegelfeest" . Waarschijnlijk niet bij u bekend, maar in 
2017 had onze stichting daarover contact met u. Een idee om daar op bescheiden wijze toch 
iets mee te doen? 
Wij hopen dat u de moeite neemt wat in de brief hieronder staat te delen in uw politieke 
partijen en met uw ambtenaren, daarover een open gesprek begint, aansluitend bij het vele 
dat al gebeurt.  
 
"Leven met de aarde", introduceert "Erfgoed platform nieuwe stijl", en heeft op 22 april een 
eerste nieuwsbrief gepubliceerd. zie www.levenmetdeaarde.nl Wanneer u voorbeelden 
heeft onder de titel "Het kan Wel". U bent welkom ook deel te nemen aan deze mogelijkheid 
te informeren, te communiceren. 
 
Sta ons toe een aantal vragen toe te voegen aan onze brief van afgelopen woensdag. 
Mogelijk hebben statenleden ook dergelijke vragen gesteld? 
 
 

1. a. Bent u het met ons eens dat er een verschil zal zijn tussen politiek voor en met (na 
corona bestaat niet) corona?  b. Bent u het met ons eens dat we er samen doorheen 
moeten, maar er ook samen anders uit moeten komen?  

2. Heeft u iets aan de woorden van Twan Huys en Jane Goodall die te zien zijn in 't filmpje ? 
 
3. Wat heeft u dit jaar gedaan om Wereldaardedag en of wereldoverhootday  onder de 
aandacht te brengen van uw ambtenaren en inwoners? 
 
4.  a.Hoe gaat u uw politiek beslissen zo inrichten dat wereldverteerdag naar achteren gaat? 
b. Welke criteria hanteert u daarbij en c. hoe communiceert u dat intern in uw huis en met 
collega's in andere provincies, met de inwoners? 

http://www.levenmetdeaarde.nl/


 
5 Wat heeft (anders, meer ) u nodig van Europa, het Rijk en de Gemeenten? 
 
Wij hopen van u te horen en wensen alle goeds. 
Wij hopen u te inspireren om te kunnen kiezen voor een ander type economie, die wij ons 
stap voor stap eigen kunnen maken, maar misschien beter nog in sprongen. Waar ruimte is 
voor rechtvaardigheid en alle kennis en inzicht wordt gehoord, zodat ieder betrokken en 
gekend is. Wat waardevol is wordt gekoesterd, en ieder belangrijk is. Waar we ons, als het 
moet, beperken. Waar we met elkaar aan meningsvorming doen voor het werkelijk 
betrekken van alle waarden. 
 
Met hartelijke groet, namens Leven met de Aarde, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van: Leven met de Aarde 
Verzonden: woensdag 22 april 2020 20:08 
Aan:  
Onderwerp: Wereldaardedag en de provincie, een oproep   
  

 
 
 
 
 
Geachte ontvanger in de provincie, 
Stuurt u deze mail a.u.b. door aan uw mensen die voor u werken, bestuurlijk of ambtelijk? 



 
Geachte bestuurders en werkers in de provincie, 
 
Vandaag is Wereldaardedag!  Heeft uw provincie er aandacht aan kunnen geven? 
Weet u het nog? 
Het ene feest voor iedereen? 
In deze onbeschrijfelijke corona-tijd stellen we ons iets anders voor bij feest. 
 
Toch is ondanks alles het leven een feest. Moeite en verdriet leren ons dat 
dankbaarheid  belangrijk is, ook  bij verdriet. 
Voor alles verwondering bij wat wel goed gaat, voor de prachtige lente, voor elke druppel 
regen, elke zonnestraal. 
 
Zondag was Jane Goodall bij Buitenhof te gast. Als u het niet heeft gezien, hier is de link: 
 
https://youtu.be/dffMZHcP63I 
 
https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_16089850~jane-goodall-over-de-relatie-
tussen-mens-en-dier~.html 

 

Jane Goodall over de relatie 
tussen mens en dier - 
Buitenhof - VPRO 
Ze is de meest vooraanstaande 
primatoloog ter wereld en heeft zo’n 
beetje in der eentje het onderzoek naar 
chimpansees uitgevonden. De Britse Jane 
Goodall (1934) reist normaal gesproken 
voor haar Jane Goodall Foundation over 
de wereld, maar nu zit ze zoals iedereen 
gekluisterd aan haar huis in Engeland. 
Deze week mengde ze zich in het debat 
over Corona: volgens haar een ramp die 
de mensheid ... 
www.vpro.nl 

 
 
Nu we het corona virus moeten doven, blijkt dat heel veel wel kan. We werken vanuit huis. 
Scholen zijn dicht, we houden afstand, ook in het openbaar vervoer. De economie ligt deels 
stil, met veel moeite, maar het kan WEL. 
Wij vragen u in de provincie, na corona en ook nu al, zo te beslissen dat Wereldovershootday 
naar achteren gaat. 
Hiervoor zijn bij alle beslissen heldere criteria nodig. 
Wilt u met de andere bestuurslagen ervoor ijveren dat wij niet weer vervallen in de oude 
groei-economie? Deze oude economie maakte van we met onze leefstijl 3,5 aarden nodig 
hebben. 
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Leven me de Aarde heeft een wensenlijst voor de nieuwe tijd na corona. 
Wilt u die ontvangen, laat a.u.b. weten. 
 
Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
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