Doe mee! Een week duurzaam leven, de No Impact Week van 10 t/m 17
maart
Hoe zou het zijn om een week duurzaam te leven? Om het
milieu een week lang niet te belasten? Kun je dan ook nog
genieten? Of is het een lijdensweg?
Humanisten houden van onderzoek. De No Impact Week is zo'n
onderzoek, gericht op uw eigen levensstijl. Het idee is
geïnspireerd op de Amerikaan Colin Beavan. Hij probeerde met
vrouw en kind een jaar lang geen negatieve impact op het milieu
te hebben. Hij werd de 'No Impact Man'. Niet 'de anderen' maar
hij zelf was zelf aan zet. Het idee sloeg aan en inmiddels vindt
jaarlijks de 'No Impact Week' plaats. Sinds een paar jaar ook in
Nederland en België.
Het Humanistisch Verbond steunt het initiatief en roept alle humanisten op om mee te doen. Een
echt experiment in levensstijl. Iedere dag een stapje duurzamer: van niets nieuws kopen (behalve
voedsel), naar geen afval produceren, de benenwagen gebruiken en de televisie uit. Op zondag
bent u volledig duurzaam geworden.
Schrijf u in bij de organisator, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), deel uw
ervaringen, ga samen de film van Beavan kijken, ontmoet mensen in de buurt die ook mee doen,
en ga na wat het betekent om zonder milieubelasting te leven. U ontvangt een handleiding met tips
en adviezen en iedere dag een nieuwsbrief met inspiratie, activiteiten en ervaringen. Deel uw
(video)blogs op facebook en twitter mee.
Diverse medewerkers van het Humanistisch Verbond doen mee. We ondersteunen de IVN en
bieden de nodige humanístische inspiratie. We zijn vooral benieuwd naar uw ervaringen, in de
week zelf maar ook maanden later. Blijft er iets hangen? Of denkt u: dat nooit meer!
Geef bij uw aanmelding aan dat u humanist bent zodat wij weten hoeveel humanisten mee doen.
Meld u zich ook aan bij het Humanistisch Verbond om ook onderdeel uit te maken van de Humandeelnemersgroep. Wij houden u dan op de hoogte en bij voldoende deelnemers bieden we u een
afsluitende feestelijke borrel aan. Ook zouden we het leuk vinden iemand met een camera te
volgen die meedoet. Voelt u ervoor? Wij horen het graag!
Inschrijven op de No-Impact website is mogelijk vanaf maandag 4 februari. Mensen die zich eerder
inschreven krijgen op 25 februari de nieuwe handleiding toegestuurd.
Voorproefje: zie http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7qeIwOLUx2Y
of http://noimpactweeknl.wordpress.com/voor-deelnemers/
Aanmelding: info@noimpactweek.nl
En volg alles op de voet via: https://www.facebook.com/groups/noimpactweeknl/
Als u wilt meedoen met de Human-deelnemersgroep, mail dan naar
E.Wit@humanistischverbond.nl (en ja, E. Wit doet zelf ook mee)

