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‘Het is goed om te wortelen op de plek waar God ons
plant. Anders blijft onze relatie met andere mensen
en met de schepping oppervlakkig.’
– Dave Bookless.

D

ave Bookless is Anglicaans predikant en werkt
als theoloog bij A Rocha. In 2008 schreef hij
Planetwise – in het Nederlands vertaald als
‘Het groene hart van het geloof’. Daarin schrijft hij hoe
zorg voor de schepping integraal onderdeel is van het
christelijke geloof. Dit voorjaar verschijnt het boek
opnieuw in het Nederlands, in de serie Micha-boeken. In
een interview blikt Dave terug op de afgelopen tien jaar.
‘Mijn boek was het resultaat van jaren preken over geloof
en scheppingszorg. Ik preekte veel in kerken waarin men

tweede deel is praktischer. Daarin beantwoord ik de vraag: en
dus? Wat betekent Gods betrokkenheid bij de hele schepping
voor de vier grote gebieden van het christelijke leven:
discipelschap, aanbidding, levensstijl en missie.’
Planetwise is intussen vertaald in het Nederlands,
Frans, Duits en Chinees. Binnenkort verschijnt de
Spaanse vertaling. Kennelijk sluit het boek goed aan bij
verschillende culturen?
‘Met name het eerste deel, denk ik. Ik heb geprobeerd Bijbels

Ooit hoorde je God duidelijk spreken, toen je aan het
eind van een vakantie op een Brits eiland je afval over de
rotsen naar beneden gooide – zoals iedereen daar deed.
Je hoorde God zeggen: ‘Hoe denk je dat ik me voel over
als jij mijn wereld zo behandelt’? Heb je God sindsdien
vaker horen spreken?
‘Dat zou ik wel willen! Maar mijn eigen ervaring is dat God
zelden zo duidelijk spreekt. Als het gebeurt, is het op kritische
momenten, die je leven veranderen. Ik denk dat God gewoonlijk
spreekt door Bijbelstudie, gesprekken
en discussies met wijze vrienden en
familie. Door je overtuiging die zich
daardoor vormt. Ik denk dat God
ook door de schepping zelf spreekt.
Vrij recent heb ik God ervaren toen
Hij me confronteerde met mijn
levensritme. Ik zat behoorlijk in
de put door de urgentie van de
milieucrisis die we om ons heen
zien. Ik werkte maar door, het
risico van een burn-out lag op
de loer. Ik heb toen een aantal
beslissingen genomen: ik ben nu
dieper geworteld in een lokale
kerk, naast mijn internationale
werk voor A Rocha. Ik probeer elke dag tijd te
nemen voor een wandeling of om een stukje te trimmen. Dat is
voor mij de tijd om me open te stellen voor Gods woord en voor
zijn schepping.’

Tekst: Embert Messelink
Foto boven: Rogier Bos

‘HOOG TIJD OM
DE WAARDE VAN
EENVOUD TE
HERONTDEKKEN’

zorg voor de schepping irrelevant, of zelfs gevaarlijk vond.
Daarom heb ik veel aandacht besteed aan de Bijbelse
onderbouwing. Intussen heb ik in het Verenigd Koninkrijk
heel positieve veranderingen gezien. Als A Rocha hebben we
hier Ecochurch, bij jullie heet dat Groene Kerken. Bijna 1500
kerken doen daar nu aan mee. Op dit moment denk ik dat
de grootste uitdaging hier niet langer ligt in het overtuigen
van mensen dat zorg voor de schepping echt Bijbels is. De
volgende stap wordt steeds belangrijker: hoe integreren we
die overtuiging in ons leven? Hoe leggen we onze prioriteiten,
welke keuzes maken we? De reis van het hoofd naar het hart
is vaak de langste reis.’
Hoe zou je de boodschap van je boek samenvatten?
‘Het valt uiteen in twee helften. In de eerste helft probeer ik
het grote verhaal van de Bijbel na te vertellen, van schepping
tot herschepping. Daarbij besteed ik bijzondere aandacht aan
het feit dat mensen niet de enige zijn die een rol op het toneel
spelen. Wat zegt God over de plek van de hele schepping? Het

schepping te hoeven zorgen. Mensen zijn soms oprecht geschokt
als ze zich realiseren dat de Bijbel meer zegt over de hoop die er
is voor de schepping, dan over het oordeel over de schepping;
meer over continuïteit tussen deze wereld en de komende, dan
over discontinuïteit.’
‘In praktische termen is de grootste uitdaging ongetwijfeld onze
cultuur van materialisme en consumentisme. Als christenen
zijn we verslaafd aan culturele normen die afgodische trekjes
hebben gekregen. We zijn meegegaan in de mythe dat groei
altijd goed is, dat bezittingen je gelukkig maken. Het is hoog tijd
dat we de waarde van eenvoud herontdekken.’

en eenvoudig te schrijven. Ik heb er positieve reacties op
gekregen vanuit Mongolië tot Papua Nieuw-Guinea, van
Finland tot Guatemala en Pakistan. Het tweede deel, waarin
ik kijk naar de implicaties voor het christelijke leven en
discipelschap, heb ik echt geschreven vanuit de Europese
context. Dat deel heeft in andere culturen contextualisatie
nodig. Een zendeling in Rwanda heeft het eerste deel vertaald
in het Swahili. Daarna herschreef hij het tweede deel aan de
hand van lokale voorbeelden. Geen letterlijke vertaling dus,
maar ik was er blij mee. Het gaat me erom dat de boodschap
zo breed mogelijk verspreid wordt.’
Wat staat christenen nog in de weg om vol overgave
voor de schepping te zorgen?
‘Dat varieert van land tot land. Maar bepaalde issues blijven
een rol spelen. Allerlei eindtijd-theologieën vormen vaak een
struikelblok voor mensen. De (vooral) moderne, westerse
notie dat God de hele planeet zal vernietigen als Christus
terugkeert, wordt vaak gebruikt als excuus om niet voor de

Die noodzaak om te wortelen op de plek waar je leeft is
voor jou belangrijk. Waarom is dat? Zijn alle mogelijkheden
om te reizen, op andere plekken te studeren en te
werken niet enorm verrijkend en een groot voordeel van
deze tijd?
‘Ik ben niet tegen reizen – ik doe het persoonlijk zelfs veel. Maar
ik ben ervan overtuigd geraakt dat God ons roept om ons te
verbinden met een plek en een gemeenschap. Ook als we naar
elders vertrekken, is het goed om te wortelen op de plek waar
God ons plant. Doen we dat niet, dan blijft onze relatie met
andere mensen en met Gods schepping oppervlakkig.’
In Nederland zie ik de polarisatie over natuurbehoud
en klimaat toenemen, nu de urgentie van de thema’s
ook toeneemt. Hoe ga je om met steeds scherpere
discussies?
‘Ik denk dat er profeten nodig zijn, die de zaken scherp zien
en het ook dramatisch kunnen verwoorden. Zij moeten ons
wakker schudden, uit onze comfortzone halen. We hebben ook
mensen nodig die leiding geven aan structurele veranderingen,
bij banken, in de politiek of in de industrie. God kan zowel

INTERVIEW
werken door profeten, als ook door koningen en priesters. In
de kerk moet er plek zijn om elkaar te ontmoeten vanuit die
verschillende rollen, een plek zonder haat, waar we luisteren,
van elkaar leren en samenwerken met het oog op Gods
koninkrijk op aarde.’
Welke rol speelt
A Rocha, als christelijke
natuurbeweging?
‘Als A Rocha praten we niet
alleen, we doen. Daarom
ik houd ik van A Rocha.
In ons werk getuigen we
van die hoop die er is, we
dragen geen wanhoop uit.
Het gaat ons om de Bijbelse
boodschap, om zorg
voor mens en planeet,
om spiritualiteit,
sociale en ecologische
gerechtigheid. Verder
geniet ik van de
geweldige variatie in
culturen binnen A Rocha.
Hoe verschillend we zijn
in al die twintig landen
waar we werken, telkens
als we elkaar ontmoeten
herken ik dezelfde waarden
en overtuigingen. In dat
alles proberen we te
beantwoorden aan de
allereerste opdracht die God
de mensen gaf: om Gods
beelddrager te zijn in het
dienen en bewaren van onze
medeschepselen.’

Je bent ook vogelringer. Nog een bijzondere ervaring te
delen?
‘Zeker! In het Minet Park in Londen, de eerste locatie waar
A Rocha in het Verenigd Koninkrijk actief werd, ring ik vogels
sinds 2002. Dit jaar ving ik voor het eerst een ransuil. Het
was de eerste die ik hier zag, een prachtige vogel! Ik vond het
een voorrecht om deze vogel vast te mogen houden en weer
vrij te laten. Wat een geweldige God hebben we, dat hij zulke
schepselen heeft gemaakt!’

De nieuwe uitgave van ‘Het groene hart van het geloof’ is te
bestellen via A Rocha. Kijk op www.arocha.nl.

O

p het Zeeuwse Tholen ligt langs het ScheldeRijnkanaal (een voormalige zijarm van de
Oosterschelde) het prachtige natuurgebied
Schor Alteklein. De vrijwilligers van A Rocha
Zeeland en Natuurvereniging Tholen bouwen hier
al bijna tien jaar lang met hart en ziel mee aan
ecologisch waardevolle natuur. Daardoor is een
gevarieerd landschap ontstaan met veel bijzondere
planten- en diersoorten.

PINKSTEREN
OP SCHOR ALTEKLEIN

Wijnand Lammers is een van de oprichters van A Rocha
Zeeland en vertelt enthousiast over het unieke karakter
van dit gebied: ‘In 2010 hebben we als gelovigen met
een groen hart Schor Alteklein geadopteerd. Na de
afsluiting van het getij in 1988 is dit gebied langzaam
verzoet. Er kwamen al snel prachtige en soms zeldzame
orchideeën tevoorschijn, maar het landschap groeide
steeds meer dicht met bosjes en riet. We zijn toen bij
het orchideeënrijke deel begonnen met maaien en het
op hopen zetten van het gemaaide gras. Ook hebben
we delen van het elzenbos ingekort en er hakhout
van gemaakt. Op het opgestapelde dode hout groeien
nu veel bijzondere zwammen en paddenstoelen.
Een kenner heeft afgelopen najaar in het gebied wel
negentig soorten geteld, waarvan er tien bedreigd zijn.’
Zeldzame vlinders
‘Elk jaar nemen we een nieuw stuk onderhanden,
zodat er diversiteit in het landschap ontstaat. Daarbij
letten we ook op het ontwikkelen van ecologische
verbindingszones. Zo ligt er langs de lange dijk een
stenen glooiing, die snel opwarmt in de zon. Dat trekt
weer een aantal bijzondere vlinders aan die houden
van droge en schrale omstandigheden. Wij halen daar
de braamstruiken weg, waardoor vlinders en andere
dieren zich vrijer kunnen verplaatsen. Vorig jaar heb
ik in het hele gebied twintig soorten dagvlinders
geteld, waaronder de zeldzame koninginnenpage en
het bruin blauwtje. Dankzij deze dijk aan de westkant
en de bossen in het oosten worden de koude winden
tegengehouden. Zo ontstaat een warm en beschut
gebied, waar loopkevers, orchideeën en zelfs addertong
– een zeldzame varensoort - goed gedijen. In de
rietkragen langs het water vinden dodaars en waterral
beschutting.’

Bloeiende orchideeën
‘Het natuurbeheer in dit gebied is mogelijk dankzij de
inzet van veel bevlogen vrijwilligers. Naast deelnemers
van A Rocha krijgen we hulp van enthousiaste leden
van natuurvereniging Tholen en een kerk hier in de
buurt. In mei organiseren we een hooiochtend, waarop
we na het werk een natuurwandeling maken en samen
genieten van de bloeiende orchideeën en zingende
vogels. Zo vieren we op Schor Alteklein eigenlijk een
beetje Pinksteren. Je krijgt hier een klein voorproefje
van de nieuwe aarde waarop de schepping weer in al
zijn glorie zal schitteren. Ik vind het mooi om hier tegen
alle verdrukking in een positief steentje aan te mogen
bijdragen.’
Tekst: Jos Vink
Foto’s: Aafko Tuin en Wijnand Lammers

A ROCHA ACTIEF
A ROCHA IN HET AAMSVEEN

A

Rocha Enschede gaat vanaf
dit najaar geregeld aan de
slag in het Aamsveen – een
veengebied tegen de Duitse grens.
Het adoptiegebied bestaat uit een deel
hoogveen en een iets hogere zandgrond

met daarop heide. A Rocha gaat zich hier
inzetten voor het open houden van het
hoogveen en de heide. Van het gesnoeide
materiaal worden houtwallen gecreëerd
in het gebied. Een deel van de zandgrond
is vroeger afgegraven om betere

weidegrond te krijgen. Dit afgegraven
stuk wordt in de komende jaren door
Landschap Overijssel hersteld. Het gebied
omvat ook dit natte weiland waarin
verschillende poelen zijn aangebracht
voor de boomkikker.

Foto: Ruud Ploeg

BOMENBINGO IN
BENNEKOM

Foto: A Rocha Bennekom

A

Rocha Bennekom heeft een educatief bomenspel ontwikkeld. De lokale groep heeft een
aantal karakteristieke bomen rond het eigen
adoptiegebied gefotografeerd.
Met deze foto’s kunnen geïnteresseerden een route
lopen. De uitdaging is de bomen te vinden en op naam te
brengen. Het spel helpt mensen ook om met de ogen van
een beheerder naar de natuur te kijken. Welke bomen zijn
exoten? Welke boom kan voor kap in aanmerking komen?
En welke zeker niet? A Rocha Bennekom organiseerde de
bomenbingo in het voorjaar en nodigt geïnteresseerden
meteen uit om mee te werken aan het natuurbeheer op
deze plek.

Hoop

ACHTERGROND

COLUMN

Overal om ons heen heerlijk geurende
bloesems. Sleedoorn, zoete kers en
bosanemonen vol in bloei. De lente barst uit
haar voegen. Ik schrijf dit in de tijd tussen
Pasen en Pinksteren - christelijke feestdagen
over een hoopvolle toekomst. Is het toeval
dat deze dagen precies in ons mooie voorjaar
vallen? Als ik ergens blij van word, is het van
het voorjaar.

Soms bekruipt me de gedachte: ben ik niet
te vrolijk? Anderen lopen mee in de klimaatmars uit
protest tegen consumentisme. Ze zijn verdrietig
als ze overal plastic afval zien in hun omgeving.
Ze worden somber als ze berichten lezen over
afname van insecten door nieuwe varianten van gif.
Intussen geniet ik van het voorjaar, van de bloemen,
van de lente.
Ik ken overigens die andere kant ook. Ik heb getobd
over de vraag waar het met de natuur in deze
wereld naar toe zou gaan. Ongeduldig als ik ben, kon
ik God smeken om zich te tonen aan deze wereld.
Zijn helende kracht in te zetten. Inmiddels ben ik
daar veel rustiger onder. God heeft mij niet nodig
om zijn tijd en plaats te bepalen en zijn Schepping
gezond te maken.
Ben je hoopvol, of verdrietig? Optimistisch of
pessimistisch? Het mooie van pessimisten en
optimisten is dat ze beide het woord ‘mist’ in zich
hebben. En dat sluit aan bij woorden uit de Bijbel:
‘Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks
staan we oog in oog’. We begrijpen heel vaak niet
waarom iets maar moet blijven misgaan. Waarom
verdrinken er nog steeds dolfijnen in visnetten?
Waarom kan de ijsbeer geen stevig ijs meer vinden
om bij zijn voedsel te komen? Waarom blijft het
slecht gaan met de grutto?
Maar voor optimisten en pessimisten geldt: Jezus
Christus is voor heel de aarde, voor alle schepselen,
voor mens en dier, gestorven en opgestaan. En
met Hem staan we straks oog in oog. Wie zich nu
zorgen maakt over de natuur en zich inzet voor haar
behoud, doet dat niet uit eigen motieven. Maar doet
dat voor het komende Koninkrijk van God, waar
de hele schepping is vernieuwd en hersteld. Doe jij
mee?

— Harm Schoten
Voorzitter A Rocha Nederland

FRIESE KERK
STIMULEERT
AGRARISCH
NATUURBEHEER
Een kerk die geld investeert in
agrarisch natuurbeheer – dat is een
unicum! Het gebeurt in het Friese
Reduzum. Durk van Gorkum is als
kerkrentmeester nauw betrokken
bij de uitvoer van dit bijzondere
project. Vijf boeren ontvangen sinds
dit voorjaar een vergoeding van de
hervormde gemeente Reduzum-Idaerd.
Doel: meer bloemen en planten, meer
insecten en meer weidevogels.
Van Gorkum vertelt hoe dit duurzame
project is ontstaan: ‘Ongeveer tien jaar
geleden hadden we een bijeenkomst,
waar we met de dorpsbewoners hebben
gesproken over de toekomst van onze
kerkgebouwen. Toen hebben we als
doel gesteld dat onze kerken dienstbaar
moeten zijn aan de bevolking in onze
dorpen. Deze hechte band tussen kerk
en samenleving heeft een positieve
uitwerking gehad op de onderlinge
betrokkenheid. Zelf woon ik al mijn hele
leven in dit dorp en ben al 50 jaar reserveorganist voor de drie kerken. Ik beluister
de preken dus vanaf het orgel. Daarnaast
ben ik als een van de kerkrentmeesters
betrokken bij het verduurzamingsproces
van onze kerken.’
Sociale steun
‘Dankzij de grote betrokkenheid vanuit
alle dorpen en inkomsten uit het
verpachten van eigen gronden, hebben
wij al jaren een flink overschot op de

begroting. Na uitgebreid overleg hebben
we vorig jaar besloten om dit overschot te
besteden aan diverse duurzame en sociale
projecten in onze omgeving. Zo willen
we boeren stimuleren om inclusieve
landbouw te bedrijven, met meer zorg en
aandacht voor de natuur. Verder willen we
onze drie kerkgebouwen energiezuiniger
maken door het gasverbruik terug
te dringen en de ramen beter te
isoleren. Daarnaast onderzoeken we de
mogelijkheden om zelf groene stroom op
te wekken met zonnepanelen in de vorm
van oude leien daken. Maar ook sociale
steun is een belangrijke pijler van ons
fonds. Daarom zijn we met mensen van
het gemeentelijke dorpenteam in gesprek
om te kijken welke projecten in de
omgeving we kunnen ondersteunen.’
Duurzaam beheer
‘Het landbouwproject kwam in het
begin wat moeilijk van de grond omdat
onze plannen net buiten de huidige
subsidieregelingen van de provincie
vielen. Daarom hebben we besloten
om 5 boeren die open stonden voor
natuurbeheer op hun land met eigen
middelen volledig te ondersteunen. Met
onze hulp gaan deze boeren 15 hectare

landbouwgrond duurzaam beheren. Op
die percelen wordt minder bemest en er
is een lagere beweidingsgraad, zodat het
land minder wordt belast. Verder zorgen
de deelnemers voor 15 kilometer actief
randbeheer. Zo wordt langs de akkers
minder bemest en op een later moment
gemaaid, waardoor planten, bloemen en
insecten beter gedijen. Ten slotte omvat
ons beheerplan 5 kilometer ecologisch
slootbeheer. Dat betekent dat deze sloten
niet meer volledig worden leeggeschept
voor optimale doorstroming. Er komt
meer ruimte voor plantengroei, waardoor
afvalstoffen in het water beter worden
afgebroken en het onderwaterleven op
kan bloeien.’
Bloeiende weides
Hoewel de gemeente Leeuwarden en
de provincie Friesland nu nog geen
geld in het project steken, volgen beide
overheden alle ontwikkelingen toch met
interesse. Van Gorkum: ‘Hopelijk willen
ze in de toekomst samen met ons nog
meer milieubewuste boeren financieel
ondersteunen. Ook proberen we nu al
de gemeente te bewegen tot een beter
bermbeheer in onze dorpen. En om de
effecten van onze beheermaatregelen

te kunnen evalueren, zijn we op dit
moment ook bezig met het maken van een
nulmeting. We dromen hier in de Friese
polder van boerenweides vol bloeiende
pinkster- en paardenbloemen. Vroeger
was dit een teken van armoede. Maar
nu is een duurzaam beheerde akker een
lust voor het oog. Het hoge gras en de
bloemen trekken insecten aan en zorgen
voor een rijk bodemleven. Gelukkig zijn
ook steeds meer burgers bereid wat meer
geld uit te geven voor weidemelk. Tien
jaar geleden zag je bijna geen koeien meer
in het land en nu zie je ze weer overal om
je heen.’
Van Gorkum deelt zijn ervaringen graag
met andere kerken die na het lezen
van dit verhaal enthousiast worden
om in hun eigen omgeving duurzame
landbouwprojecten te ondersteunen.
‘Wij zijn van harte bereid om hierover
ervaringen te delen. Zo kunnen anderen
weer leren van de successen en valkuilen
die wij zijn tegen gekomen tijdens het
proces.’ Via het mailadres van A Rocha
(colofon) kunnen mensen contact leggen
met Van Gorkum en zijn collega’s.
Tekst: Jos Vink | Foto: Siep van Lingen

Onze waarden
A Rocha is een christelijke
natuurbeschermingsorganisatie. De naam A Rocha,
‘de rots’, verwijst naar de locatie van het eerste
natuurbeschermingscentrum in Portugal. De vijf
uitgangspunten van A Rocha zijn:
CHRISTIAN: De grondslag van alles wat we doen,
is ons Bijbelse geloof in de levende God, die de
zorg over zijn schepping aan mensen heeft
toevertrouwd.
CONSERVATION: We combineren
natuurbescherming met natuuronderzoek en
natuureducatie.
COMMUNITY: We bouwen aan goede relaties met
elkaar en met de mensen in onze leefomgeving.
CROSS-CULTURAL: We maken gebruik van de
inzichten en vaardigheden van verschillende
culturen.
COÖPERATION: We werken samen met veel
anderen die zich inzetten voor een duurzame
wereld.

Comité van Aanbeveling
Reinier van den Berg weerman/meteoroloog
Wouter van Dieren Club van Rome | Leonard
Geluk Voorzitter CvB Haagse Hogeschool
Bob Goudswaard econoom | Jan Huijgen
plattelandsondernemer/filosoof | Edward de
Kam directeur Youth for Christ Europa, MiddenOosten en Noord-Afrika | Anastasia Kellermann
duurzaamheidsadviseur | Stefan Paas hoogleraar
missiologie | Wim Rietkerk l’Abri Nederland
| Edith Schouten auteur/natuurliefhebber |
Dick Stellingwerf waarneemd burgemeester
Schiermonnikoog | Jeroen Sytsma gereformeerd
predikant Zwolle | Arie van der Veer vogelliefhebber
/ programmamaker Evangelische Omroep |
Martine Vonk duurzaamheidsadviseur

INSPIRATIEWEEKEND

Op zaterdag 29 en zondag 30 juni is het tweejaarlijkse inspiratieweekend
voor vrijwilligers en anderen die zich betrokken voelen bij A Rocha. Met
medewerking van Martine Vonk, oud-voorzitter van A Rocha; Matthijs
Schouten, ecoloog en huisfilosoof van Staatsbosbeheer; Paul Schenderling,
die als buitenpromovendus aan de Vrije Universiteit onderzoek doet naar
hoe mensen kwaliteit van leven ervaren. Naast inspirerende toespraken en
gesprekken over hoe we A Rocha verder ontwikkelen, nemen we tijd voor
ontmoeting en voor natuurbeleving. Het inspiratieweekend vindt plaats
vlak buiten Voorthuizen, bij de Near East Ministry. Overnachting kan in
twee- of vierpersoonskamers en door te kamperen op het terrein. Kosten
van dit weekend: 60 euro voor overnachting in een kamer, 40 euro voor
overnachting in eigen tent. Voor aanmelding en meer informatie, mail naar:
nederland@arocha.org.

GROEN GELOVEN

Op 5 oktober is Groen Geloven: het evenement om als christen te ontdekken
hoe je duurzaamheid tot levensstijl maakt. A Rocha is met een aantal andere
partners betrokken bij de organisatie van dit evenement. Sprekers zijn onder
andere meteoroloog Reinier van den Berg en theoloog Trees van Montfoort.
In verschillende proeverijen gaan we praktisch aan de slag en laten we ons
verder informeren over alle facetten van duurzaam leven. Groen Geloven
wordt gehouden in het Dominicanenklooster in Zwolle. Meer informatie:
groengelovig.nl en groenekerken.nl.
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Leonorestraat 11
3816 SR Amersfoort
Tel: 033-4726722
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SAMENWERKING MET
COMPASSION
Compassion compenseert met ingang van 2019 de CO2-uitstoot van
vlieg‐ en autokilometers via Climate Stewards, het klimaatprogramma
van A Rocha. A Rocha investeert daarvoor in duurzame energie‐ en
bosaanplantprojecten in Mexico, Uganda en Kenia. Bert van der
Woerd, manager van het klimaatprogramma van A Rocha, verwelkomt
de stap van Compassion. ‘De urgentie om klimaatverandering te
beperken wordt steeds groter; 2019 is het jaar van het klimaat.
Steeds meer christelijke organisaties maken beleid op het vlak van
duurzame bedrijfsvoering. Als A Rocha bieden we inspiratie, kennis
en aansprekende projecten, waarmee we organisaties in staat stellen
duurzaam en klimaatneutraal te opereren.’

