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Aanleiding:
Ontmoeting rond de films ‘Before the flood’ en ‘Tomorrow’.

Kern 'Before the flood': Leonardo di Caprio iov VN angstaanjagend in beeld gebracht de
wereldwijde desastreuze gevolgen van de klimaatverandering
kern: 'Tomorrow': wereldwijde voorbeelden hoe lokale gemeenschappen alternatieve en
constructieve oplossingen creëren en daarmee aanmoedigen het leven te veranderen in het
belang van onze planeet

Visie:
De klimaatverandering is wereldwijd een groot probleem. Ik raak er ontmoedigd van als ik alle
gevolgen hiervan zie die het heeft op mens en dier. Toch kunnen we als burgers van Gemert - Bakel
er iets aan doen. Burgers bouwen samenlevingen en veranderingen ontstaan vaak aan de basis van
die samenleving. Dus zijn wij als groep gestart om ideeën te bedenken die werken aan een duurzame
maatschappij. We willen aandacht besteden aan verschillende gebieden:
 economie
 landbouw
 energie
 educatie
 democratie/ sociale duurzaamheid
 mobiliteit
 klimaat
Je zou je kunnen voorstellen dat dit de wagons zijn die de trein naar het eindstation van de duurzame
samenleving moeten brengen. In de wagons liggen ideeën die op plaatselijk niveau uitvoerbaar zijn.
Te denken valt aan een repaircafé of duurzame voedselproductie, een plaatselijke munt, minder
fossiele brandstoffen etc. Het gaat om nieuwe condities te scheppen en te behouden waar mens en
dier zich weer thuis kunnen voelen.
Wil je een eindje meerijden in de trein en heb je voorkeur voor een bepaalde wagon? Je bent van
harte uitgenodigd om te helpen de trein te laten rijden.
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27-09'17 gesprek met Arno Maas: toezegging medewerking Omroep Centraal (opnames en
beeldmateriaal archief)
04-10'17 1e filmopname interview geïntereseerden gasvrije woningen Handel
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21-09’17: uitnodiging verzonden aan aantal plaatselijke kunstenaars om een concept te
bedenken en uit te voeren voor een kunstwerk dat symbool staat voor duurzaamheid, te
plaatsen in de gemeente Gemert.

