
“Elke groep een klimaatplan” 
Een avond rond ons engagement voor het klimaat 

De encycliek Laudato Si’, het klimaatakkoord en wij  
Karel Malfliet, stafmedewerker Ecokerk 

 

Voedsel van welke oogst? 
Luc Vankrunkelsven, oprichter Wervel 

 

Hernieuwbare energie 
Chris Derde, oprichter Wase Wind 

 

Investeren in een klimaatvriendelijke toekomst 
Johan Elsen, directeur Oikocredit 

i.s.m. Dekenaten Sint-Niklaas  en Dendermonde  

9 november 2017—20 uur 

Kerk H Familie, Hertenstraat Sint-Niklaas 

Deelname in de onkosten: € 2 

“Elke groep een klimaatplan” 
Een avondconferentie, georganiseerd door Ecokerk  

en de parochies van  de dekenaten Sint-Niklaas en Dendermonde. 

  

Programma: 

 Karel Malfliet, stafmedewerker van Ecokerk legt uit hoe Laudatio Si en het 

Klimaatakkoord van Parijs ons oproepen tot actie. 

 Luc Vankrunkelsven, stichter van Wervel vertelt waarom onze voedingsge-

woontes invloed hebben op het klimaatprobleem, vooral in het Zuiden. Hij 

wijst de weg naar een klimaatbestendige landbouw voor de toekomst.  

 Chris Derde, oprichter van Wase Wind, vertelt over hernieuwbare energie 

als hefboom om de klimaatverandering te stoppen. 

 Johan Elsen, directeur  van Oikocredit, toont hoe we via ethisch beleggen 

het fossiel tijdperk achter ons kunnen laten, en kunnen investeren in de 

sectoren van de toekomst  

 Na de pauze is er tijd voor vragen en debat: hoe beginnen we er aan? 

  

Voor wie is het bedoeld?  

Voor alle mensen, die zich zorgen maken omtrent de toekomst van onze planeet 

en in het bijzonder voor leden van parochieploegen, kerkfabrieken, jeugdbewe-

gingen, scholen, parochiale centra...  

Samen geven we een positief antwoord op de oproep van paus Franciscus en 

onze bisschoppen. 

 

Praktisch   

Kerk H Familie, in de Hertenstraat in Sint-Niklaas (dicht bij shoppingcenter) 

We vragen € 2 als bijdrage in de onkosten van de avond. 

 

Welkom! 
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