Inschrijving:
Ik kom 24 oktober 2018 naar Arnhem
Vul onderstaande in en stuur naar: levenmetwater@outlook.com
Naam:
Adres:
Telefoon:
e-mail:
website:
Ik kom:
0 Op persoonlijke titel
0 Namens een organisatie, nl:
Ik kom:
0 Alleen
0 Met meerderen, nl:
Er worden foto’s gemaakt en er wordt gefilmd:
Ik heb geen bezwaar als mijn beeld zichtbaar is op foto’s
of in het (film)verslag van deze dag:
0 ja
0 nee
Mijn NAW gegevens mogen worden gedeeld met de deelnemers
i.v.m. samenwerken:
0 ja
0 nee
U kunt 's middags deelnemen aan werksessies, zie onderstaande thema's. Geef a.u.b. naar welke
thema's uw belangstelling uit gaat, door onderstrepen voor terugzenden.
Indeling vindt plaats op volgorde van aanmelding.
0 Een rondleiding door het provinciehuis
0 Dijkveiligheid en het voorkomen van watersnood
0 Niet de dijken omhoog maar het water omlaag
0 De tritsen vasthouden bergen afvoeren en voorkomen scheiden zuiveren
0 Het waterbewustzijn bij kinderen stimuleren
0 Hoe verdroging ontstaat en hoe die te voorkomen

0 Aandacht voor de sponswerking van de bodem en een levende bodem
0 Film Running Dry, o.a. over rechtvaardige waterverdeling
0 Aandacht voor de Duurzaamheids doelen en burgerparticipatie in de eigen omgeving
0 Waterrechten voor mens en/of natuur
0 Klimaatharmonisatie met stroomgebiedbenadering
0 Aandacht voor klimaat, het “Jan Terlouw Manifest” met jonge politici
0 Onafhankelijke politiek voor zuiver water?
0 Is waterbeleid onafhankelijk te financieren? Welk plan haalt het bij besluitvorming?
0 De rol van de voedselproductie en voedselsoevereiniteit
0 De effecten van manieren van voedselproductie op ons grondwatersysteem?
0 De vitaliteit van water, het karacter van water
0 Is Kenia de ver van mijn bedshow? Hoe kinderen helpen met vergroenen
0 “Kraantje aan t 'stroomt wel” Hoe zit het met gedrag?
0 Van ontwikkelen naar onderhouden “Het goede leven” geïnspireerd door de filosofie van
Alfonso Acosta: Buen Vivir
0 Het realiseren van de Sustainable Development Goals in lokale gemeenschappen.
0 Anders…

