Georganiseerd door de Werkgroep Groene Dominicus van de Haagse Dominicus

Graag nodigen we jullie uit voor de volgende groene bijeenkomst:
Plaats

Buurt- en Kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28 - Den Haag

Datum

vrijdag 19 november 2021

Tijd

20.00 uur - 21.30 uur

Toegang

Gratis

Maaltijd

Voor wie dat wil is er vooraf een vegetarische maaltijd (18.30 - 19.30 uur).
Kosten € 5,- (Ter plaatse te voldoen)

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht/
Meld je uiterlijk 15 november aan (gebruik de ‘knop’ links).
Heb je vragen of wil je je toch weer afmelden voor de maaltijd, stuur dan een
mailtje naar groen@haagsedominicus.nl.

Waar de bijeenkomst over gaat
Begin november vindt in Glasgow de grote klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats.
Daar wordt gekeken of we op het spoor zitten dat in 2015 op de conferentie van Parijs is
uitgezet en of de klimaatdoelen moeten worden bijgesteld.
Op de bijeenkomst gaan we kijken wat wij als burgers kunnen bijdragen om de klimaatdoelen
te halen, en wat andere partijen, zoals de industrie, de landbouw, de regering zouden moeten
doen. Na een inleiding door Femke Sleegers gaan we daarover met elkaar in discussie.
Femke Sleegers van de Fossielvrij beweging werkte als copywriter voor
banken en verzekeraars, maar werd steeds meer gegrepen door de
klimaatproblemen. In april 2016 nam ze een sabbatical year en werd
onbetaald coördinator van de beweging 'Den Haag fossielvrij'. Ze is niet
meer teruggegaan naar haar oude werk. Ze werkt nu fulltime voor
'Reclame Fossielvrij' en de Social Tipping Point Coalitie.

Programma
18.30 - 19.30 uur

Maaltijd (facultatief)

20.00 - 20.15 uur
20.15 - 20.30 uur
20.30 - 20.45 uur

Inleiding door Femke Sleegers
Discussie:
Wat zou ik kunnen bijdragen aan de vergroening?
Wat moeten de landbouw en industrie doen?

20.45 - 21.00 uur
21.00 - 21.15 uur
21.15 uur

Pauze
Wat is de rol van de overheid?
Afsluiting
Werkgroep Groene Dominicus
w: www.haagsedominicus.nl/groenedominicus.html
e: groen@haagsedominicus.nl

