Down2Earth.nu
Een gezonde bodem is van levensbelang voor ons allemaal. Mee eens?
Kom naar onze bijeenkomst op de Eemlandhoeve, op 23 maart!
Wij willen de samenleving opmerkzaam maken op de structurele aftakeling van de
Nederlandse landbouwgronden en op de noodzaak dat tij te keren.
Met onze actie Down2Earth.nu willen wij het belang van gezonde bodems op de
kaart zetten. We willen dat alle Nederlanders begrijpen hoe basaal en belangrijk een
gezonde bodem is, en hun een stem geven in maatschappelijke discussies en
politieke besluiten.
Daarom zijn we begonnen met het organiseren van bijeenkomsten en evenementen,
die in 2015 – het internationale jaar van de bodem (VN) – onder meer moeten
uitmonden in een grootschalige handtekeningenactie.
Wie zijn wij? Down2Earth.nu is een initiatief van burgers die het belang van een
gezonde bodem in Nederland weer krachtig op de kaart willen zetten. Als individuen
en organisaties in de veelkleurige reeks van bewegingen voor innovatie in land- en
tuinbouw, veeteelt en natuur & milieubeheer, nemen wij hierin het voortouw.
Op 23 maart a.s. vindt de eerste grote bijeenkomst plaats op de Eemlandhoeve in
Bunschoten, van 11.00 tot 15.00 uur. We mikken op 100 deelnemers, daarom de
naam Down2Earth 100.
U bent ook betrokken bij een gezonde bodem. Daarom willen we u van harte
uitnodigen voor de bijeenkomst op de Eemlandhoeve1.
Op 23 maart willen we samen met u een realistische strategie ontwerpen.
Op www.down2earth.nu kunt u meer lezen over wie wij zijn en wat onze zorg is,
over ons doel, onze aanpak en het programma van 23 maart.
Via email 100@down2earth.nu kunt u ook vragen stellen, adviezen geven en zich
opgeven voor 23 maart. De kosten bedragen €17,50 met inbegrip van koffie,
lunch en thee.
Graag rekenen we op uw deelname.
Vriendelijke groeten,
Jan Diek van Mansvelt - Paul van Ham - Fransjan de Waard
Roelf Havinga - Dirk Hart - Annet van Hoorn - Marc Siepman
Michael Wilde - Renske Loefs - Joost Visser

U kunt zich opgeven door uw bericht te sturen naar 100@down2earth.nu onder vermelding van
uw naam (Hr/Mevr), evt. organisatie, volledig adres/woonplaats en het aantal gewenste plaatsen. U
krijgt dan bericht terug op welk bankrekeningnummer u het desbetreffende bedrag kunt overmaken.
Inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling.
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