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KLIMAAT

Elke 13 minuten sterft een

Het klimaat vraagt om een

dier– of plantensoort uit

verstandige economie
De milieudienst en de milieuraad van de
stad Zottegem organiseren tijdens de
milieu14daagse 2012 een grote sensibilisatiecampagne rond volgende thema’s:

• plastiek in de berm
• Cradle to Cradle (van wieg tot wieg)
• Afval wordt brandstof

pellets

• klimaat
Nooit stierven zoveel dier– en plantensoorten

• biodiversiteit

uit als tegenwoordig. Dit is het gevolg van men-

Op verschillende plaatsen in Zottegem

selijke activiteiten zoals landbouw,

zullen er sensibiliserende infopanelen staan.

overbevolking, roofbouw, overbevissing en

U wordt vriendelijk uitgenodigd op een aantal

vervuiling.

filmvoorstellingen rond deze thema’s:

We moeten met zijn allen bewust worden van

• maandag 16 april: Plastic Planet

de plaats van de mens in het ecosysteem. Als

• dinsdag 17 april: The Age of Stupid

we onze planeet vernietigen gaan we mee ten
onder.
--------------------------------------

• donderdag 19 april: Darwin’s Nightmare
De consumptiemaatschappij put de aardse grondstoffen uit, leidt tot massa’s afval en milieu-

Inschrijving gratis filmvoorstellingen

vervuiling. Dit systeem is niet langer houdbaar

in boekenzolder—start om 20.00 uur

zonder ons voortbestaan in het gedrang te

•
•
•
•

maandag 16 april: Plastic Planet
dinsdag 17 april: The Age of Stupid
donderdag 19 april: Darwin’s Nightmare
vrijdag 20 april: FOOD, Inc

naam:
GSM:
email:
Stuur of mail dit strookje naar milieudienst, Markt 1 te
9620 Zottegem of milieudienst@zottegem.be

brengen.
Een economie met respect voor mens, milieu en
planeet is een dringende noodzaak en begint stilaan vorm te krijgen (groene stroom,
elektrische wagens, composteerbare kleding, …).

• vrijdag 20 april: FOOD, Inc.
Alle voorstellingen vinden plaats in de boekenzolder van de BIB telkens vanaf 20.15 uur
inkom is gratis!
Meer info over de filmvoorstellingen vindt u op
onze blog.

PLASTIEK IN DE BERM

CRADLE TO CRADLE

AFVAL WORDT BRANDSTOF

PELLETS

(van wieg tot wieg)

=
AFVAL IS GRONDSTOF

verwarmen met een zuiver geweten
Verwarmen met pellets is verwarmen met respect
voor de natuur en biedt u tal van voordelen:

• milieuvriendelijk
• een heel stuk goedkoper
Op vrijdag 27 april poetsen 13 Zottegemse scholen

• CO2- neutraal

(1380 kinderen) hun schoolomgeving. Elke school

• afval wordt brandstof

zal een berm uitkiezen waarop het gevonden
plastiekafval tentoongesteld zal worden.

• onuitputtelijke grondstof

Wist u dat …

• geen fossiele brandstoffen meer zoals aardgas,
steenkool en stookolie

10% van het plastiek dat we zomaar achteloos
weggooien uiteindelijk in de oceaan terechtkomt?
Jaarlijks sterven er meer dan 1.000.000 zeevogels

Op zaterdag 21 april vindt er aan de demo-plaats

en meer dan 100.000 zeezoogdieren door het eten

thuiscomposteren aan de rand van het domein van

van plastiekafval.

Breivelde (Parkstraat) een demonstratie plaats

Wist u dat …
het 400 jaar duurt alvorens een plastiek fles
volledig verteerd is.

Wat is Cradle to Cradle?

hoe je zelf pellets kan maken.

Cradle to Cradle is een nieuwe kijk op

Start om 10.00 uur

duurzaam ontwerpen.

Iedereen van harte welkom!

Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in
het ene produkt, nuttig kunnen worden ingezet in
een ander produkt zonder enig kwaliteitsverlies.
Daardoor is de technische kringloop volledig rond.
Andere producten kunnen na hun gebruik
gecomposteerd worden en dienen als voedsel
voor nieuwe grondstoffen. Daardoor is de
biologische kringloop rond.
En dit allemaal zonder schade voor het milieu!

