LOVING EARTH
Het doel van het Loving Earth-project is om ons te helpen de problemen
van de achteruitgang van het milieu aan te pakken, gemotiveerd door
liefde en zonder overweldigd te worden.
•
•
•

Wat is iets waar u van houdt dat wordt bedreigd door
klimaatverandering of het milieu?
Hoe dragen uw acties en keuzes bij aan de dreiging?
Hoe kunnen uw keuzes of acties bijdragen aan de oplossing?

We onderzoeken deze vragen door ons te concentreren op één ding in het bijzonder; een plek, een
persoon een object waar we van houden. Onze verkenningen kunnen vele vormen aannemen:
afbeeldingen maken, gesprekken voeren, zoeken in boeken, kranten of op internet. Contemplatieve,
spirituele of creatieve praktijken kunnen ook nuttig zijn.
Een communautair textielproject is een concrete uitdrukking van dit project. Mensen worden
uitgenodigd om textielpanelen te maken in elke stijl of techniek, in het standaardformaat van 30x30cm
(plus 5cm marges), om hun verkenningen te illustreren. Deze kunnen per post, vergezeld van korte
teksten, worden opgestuurd om deel te nemen aan een reizende tentoonstelling. De eerste panelen
zijn al in verschillende kringen in Groot-Brittannië tentoongesteld en zijn te zien op internet op http://
lovingearth-project.uk/gallery/. We hopen dat de tentoonstelling nog enkele jaren zal voortduren.
Individuen kunnen zelf meedoen en bijdragen aan het project, maar ook deel uitmaken van een
gemeenschap die zich inzet voor de zorg voor wat we liefhebben, om ons nog meer aan te moedigen.
Normaal gesproken zou u lokaal workshops en/of tentoonstellingen kunnen organiseren, maar in deze
tijd van Coronavirus is het een perfect project om op afstand uit te voeren, gebruikmakend van de
aanwezige materialen. Onze website, https://lovingearth-project.uk en de Facebook-pagina https://
www.facebook.com/LovingEarthProject, bieden onderzoekssuggesties, details over het textielproject
en mogelijkheden om te adverteren om uw activiteiten en creaties anderen te doen inspireren. Tot
dusver is alles in het Engels en we zoeken ook vrijwilligers om te vertalen.
Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan dit project. Het is voor het grootste deel een
gedecentraliseerd project, ontwikkeld in uw omgeving terwijl u zich geleid voelt. De toekomst van ons
allemaal staat op het spel.

https://lovingearth-project.uk
Houd in de tijd van Coronavirus uw panelen voorlopig bij u en stuur ons een goede foto van elk paneel met een kleine tekst
en uw contactgegevens. Vergeet niet in de tekst te vermelden welke actie voor het milieu u hebt genomen of gaat
ondernemen om anderen te inspireren. We nemen dan contact met u op om aan te geven waar en wanneer de panelen weer
verstuurd kunnen worden.
Als u een tentoonstelling of ander evenement wilt organiseren, neem dan contact met ons op via

lovingearthproject@gmail.com

Neem contact op met ons om u aan te melden voor onze nieuwsbrief lovingearthproject@woodbrooke.org.uk .

