Workshop ecologische voetafdruk

Eén voor allen, allen voor één.
Marjolein Tiemens

Duurzaam geloven hangt onder andere af van hoe je in het geloof staat en welke rol de mens in de
schepping speelt. Geloven staat gelijk aan respect voor het leven en daarmee is geloven
onlosmakelijk verbonden met een duurzame levensstijl of levenshouding. Deze workshop gaat over
hoe je dat in de praktijk handen en voeten kunt geven en gaat uit van een van de tien geboden voor
het milieu: Eén voor allen, en allen voor één.
Paus Benedictus XVI, die ook wel de groene paus wordt genoemd, vroeg al voortdurend aandacht
voor het milieu. Hij stelde de tien geboden voor het milieu op als wegwijzers voor het goede leven.
Ze geven spirituele voeding om het milieu een plek te geven en het vol te houden. Vanuit deze
aandacht voor duurzaamheid en rechtvaardigheid en de katholieke sociale leer is Laudato Si’ over de
zorg van het gemeenschappelijk huis een verdere uitwerking. De encycliek biedt inspiratie en wijst op
een innerlijke verbondenheid met elkaar en de schepping. Alles wat je doet heeft invloed op het
geheel.
Wat kan een geloofsgemeenschap doen?
- Op spiritueel vlak: aandacht in liturgie, voorbeden, overwegingen, themavieringen, themaavonden, lezing 10 geboden voor het milieu/Laudato Si’
- Parochianen stimuleren om in het dagelijkse leven duurzame keuzes te maken door bijvoorbeeld
een workshop ecologische voetafdruk. De ecologische voetafdruk is te vinden op
duurzaamheidinactie.nl. De ecologische voetafdruk is een maat die aangeeft hoeveel ruimte nodig
is voor de productie en afvalverwerking van wat we gebruiken. Alles wordt omgerekend naar de
hoeveelheid land die hiervoor nodig is. De draagkracht van de aarde is namelijk niet
onuitputtelijk. Wereldwijd gebruiken we nu per mens gemiddeld 2,7 ha. Bij een eerlijke verdeling
is per mens slechts 1,8 ha beschikbaar. De voetafdruk van de gemiddelde Nederlander ligt op 6,7
ha. De voetafdruk maakt inzichtelijk dat we niet door kunnen gaan op de manier zoals we nu
bezig zijn. Moedige keuzes zijn noodzakelijk.
- Praktisch/gezamenlijk: isolatie, zonnepanelen, moestuin, Fairtrade producten, activiteiten als
duurzame maaltijd, ruilbeurs of rommelmarkt, Challenges (vlees, water, auto, afval) organiseren,
minder verspillen en vervuilen, QuickScan gebruiken om inzicht te krijgen in hoe een parochie
bezig kan zijn.
Vanuit het project Geloof, Duurzaamheid en Toekomst mogen in totaal tien parochies uit Groningen,
Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland een gratis workshop/bijeenkomst aanvragen. Deze
wordt op maat gegeven door Marjolein Tiemens rond de tien geboden voor het milieu en de
ecologische voetafdruk.
Neem hiertoe contact op met Caroline Doelman: cdoelman@solidairfriesland.nl.
Meer informatie over de workshops is ook te vinden op www.groengeloven.nl.

