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Bekijk de webversie

Natuur Wijchen bestaat bijna 31 jaar
Het moet zo zijn. Met de torenhoge corona-besmettingscijfers vinden wij het onverantwoord om de
viering van ons 30-jarig bestaan op 27 november door te laten gaan. Dat zou haaks staan op onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ziekenhuizen die overlopen, zorgmedewerkers die gillend
weglopen. Talloze mensen die daardoor niet meer de zorg en behandeling krijgen die ze nodig hebben.
Daar willen wij niet aan bijdragen.
Dat levert toch wel gedachten op die ik met jullie will delen.
Het natuurlijk evenwicht wordt verpest door exoten. Rode
rivierkreeften, Japanse duizendknoop en wasberen, honderden
andere soorten. Planten en dieren. Maar niet dat alleen.
Het Covid virus is ook zo’n exoot die uit het Verre Oosten aan is
komen zetten. Nu zijn het niet alleen marmerkreeften die al onze
knoflookpadden opeten. Nu raakt dit verschijnsel mensen zelf.
De verschrikkelijke mobiliteit van mensen en goederen toont
hiermee zijn donkere keerzijde.
Die mobiliteit heeft zijn hoogtepunt in het vliegverkeer.
Vliegen, of dat nu voor mensen of goederen is, is de meest
vervuilende manier van vervoer. We “moeten” voor iedere
scheet of ons plezier de halve wereld over vliegen (en
eerlijk, ik zou graag ook eens naar Costa Rica op vakantie
gaan).
We vliegen de ozonloog aan flarden voor onze Ali Express
pakjes. Omdat onze overheid (en al die andere overheden)
zo goed als gratis vliegtuigbenzine beschikbaar stelt.
Wij vliegen inclusief alle virussen zo veel rond dat een nieuw virus
binnen de kortste keren overal opduikt.
Dus ja, er is wel degelijk verband tussen natuur, milieu en de covidpandemie. En nee, ik heb ook niet overal een oplossing voor. Maar
laten we het vooral niet overlaten aan onze groen-wassende
regeringsleiders in Glasgow.
Als Natuur Wijchen steken we zelf de handen uit de mouwen voor
natuur en landschap, milieu en klimaat.
Ik wil dan ook iedereen bedanken voor zijn of haar inzet voor de
vereniging. De oprichters van 30 jaar geleden, alle mensen die ons
gesteund hebben als lid. Maar vooral al die mensen die zich als
“vrijwilliger” ingezet hebben, zich nog steeds inzetten en dat zullen blijven doen.
Daar schiet het woord vrijwilliger aan te kort. Onze oosterburen hebben daar een veel mooier woord
voor: Ehrenamt. In goed Nederlands: het is geen tweederangs vrijetijdsbesteding maar een
buitengewoon eervolle functie die je vervult.
Eer voor jezelf omdat je je belangeloos inzet voor natuur en landschap, milieu en klimaat. Je inzet dus
voor je medemens . Allemaal bedankt.
Ons goede voornemen voor 2022: we willen in mei of juni toch echt een feestelijk moment organiseren.
Een moment om samen stil te staan bij de afgelopen dertig jaar.
Maar vooral om vooruit te kijken naar de komende 30 jaar. Voor een gezonde natuur, een schoon milieu
en een stabiel klimaat.
Tot dan of eerder. We houden jullie op de hoogte.
Namens het bestuur van Natuur Wijchen,
Theo Hesen, voorzitter
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