Zondag 4 juni, 10:00-18:00 uur,
Leopoldspark Brussel

De natuur die zich
verdedigt!

Wij boycotten het milieufestival
é van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wij organiseren
de eerste editie van het feest van de natuur
die zich verdedigt.
Een evenement dat aandacht schenkt aan het resterende groen in de stad,
de zonnestralen, de gezonde lucht en de zuiverende regendruppels.
Een gebeurtenis die de ongelooflijke creaties van de Brusselse fauna
en flora, zoals bijvoorbeeld de iris, zelf aan bod laat komen.

- Picknick: breng iets mee om te eten en drinken
- Animaties: openluchtspelen, massages, siesta, ecologische rondleiding
in het park, lezingen, tekeningen, oefeningen voor de ogen, muziek, poezie…
- Infostand: om zich te informeren en tot actie over te gaan
- GRATIS

Wij willen een
levend Brussel!
Elk jaar organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een milieufestival.
Nochtans zijn er weinig redenen om te feesten voor het milieu in Brussel.
Het gaat niet goed met het milieu in Brussel. De kwaliteit van lucht, water, grond,
geluid, elektromagnetisme, biodiversiteit gaan er op achteruit. Vandaag zijn opnieuw 50 hectaren groene ruimte en tuinen bedreigd. Het weinig resterende groen
in Brussel staat onder enorme druk.

Wat betekent het organiseren van een “milieufestival” door een regering die
nauwelijks iets aan de toestand van ons milieu verandert? Waar is een verantwoord
milieubeleid? Moeten wij doen alsof alles goed gaat? Wat viert de regering eigenlijk op dit festival?
Het huidige milieubeleid neemt geen verantwoordelijkheid en doet weinig aan
de verdere achteruitgang van de groene ruimte in Brussel. Het tuiniersforum trekt
daarom zijn steun aan de Brusselse regering voor het milieufestival in. Wij roepen
op om het milieufestival van het gewest te boycotten!
Het tuiniersforum doet niet mee aan een festival van een regering die het milieu
erop laat achteruit gaan. Wij wensen een levend Brussel!

Tuiniers Forum des Jardiniers
www.tuiniersforumdesjardiniers.be
info@tuiniersorumdesjardiniers.be
tel. 0493/684493

Verant. uitgever. : J.B. Godinot- Paul Deschanellaan, 243-1030 Brussel. Gelieve niet op de openbare weg te gooien!

Mensen maken deel uit van het milieu dat hun omgeeft. Wij hangen onmiddellijk
af van wat wij eten, drinken, ademen, enz… Als mensen het milieu niet respecteren dan respecteren zij zichzelf ook niet.

