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+ Noodzaak van klimaatadaptatie | Bekijk deze mail online.

Actueel

Stikstof: de urgentie is nu!
De aanwezige stikstof moet snel fors omlaag. Om te komen tot een substantiële en onomkeerbare
daling van stikstof is een mix van generieke en gebiedsgerichte maatregelen nodig. Om zo de schade
aan de natuur te herstellen, de biodiversiteitscrisis een halt toe te roepen en om vergunningverlening
weer mogelijk te maken.
Lees onze oproep aan Provinciale Staten

Catshuisoverleg: Natuur en milieuorganisaties presenteren kabinet stikstofplannen
De stikstofcrisis kunnen we oplossen! Hiervoor hebben we het kabinet een plan van
aanpakgepresenteerd in een gesprek met premier Rutte en minister Schouten. Bij het kabinet dringen
we aan op een snelle opvolging. We hopen op korte termijn, samen met boeren en bouwers, met het
kabinet verder te spreken.
Lees ons plan van aanpak

“Ik wil zorgen dat ieder kind in Brabant in aanraking komt met de natuur”
BMFdirecteur Femke Dingemans was afgelopen weekend te gast in het radioprogramma ‘Lekker
Weekend!’ van Omroep Brabant. In een persoonlijk gesprek vertelt Femke over haar dromen voor de
natuur en het milieu in Brabant. Femke: "Ik wil zorgen dat ieder kind in Brabant in aanraking komt met
de natuur. Het is ongelofelijk belangrijk dat kinderen zich verbazen over , spelen met  en leren van de
natuur."
Luister het gesprek terug

BMF doet mee aan Jongeren Klimaattop in Roosendaal
Brabantse scholieren zien de grote urgentie van het klimaatprobleem. Dat bleek uit de Klimaattop
Jongeren die werd georganiseerd in Roosendaal. BMFcollega Sander Löwik zat in het expertpanel.
Lees verder

BMF praat Statenleden bij over de noodzaak van klimaatadaptatie
Klimaatverandering en klimaatadaptatie is een hot topic, ook in Brabant. BMFcollega Misha Mouwen
was een van de sprekers tijdens een ronde tafelgesprek met Statenleden op het provinciehuis.
Bekijk onze actiepunten

Maak kans op financiële ondersteuning voor een natuurplan of voedselbos
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) beloont plannen om in je eigen omgeving met natuur aan de
slag te gaan. Daarnaast starten ze een pilot, waarbij 15 hectare grond op vijf locaties beschikbaar wordt
gesteld voor de aanleg van een voedselbos.
Lees verder over natuurplannen
Lees verder over voedselbossen

Exclusief voor boeren: Agroforestrybijeenkomst
Benieuwd of er met agroforestry geld te verdienen valt en hoe je agroforestry kunt inpassen in jouw
bedrijfsvoering? Kom dan naar de bijeenkomst ‘Agroforestry: verdienmodel voor agrariërs’ op 30
januari in Oisterwijk. Schrijf je nu in, want vol=vol.
Schrijf je nu in!

Dankzij u een mooi en duurzaam Brabant!
Onze medewerkers en vrijwilligers brengen dagelijks met veel passie onze idealen in de praktijk.
Kwetsbare waarden als natuur en milieu komen helaas niet voor zichzelf op. Met beperkte middelen
weten we toch mooie resultaten te boeken. Om dat te kunnen blijven doen is uw steun van groot
belang.
Helpt u ons ook volgend jaar bij het realiseren van onze groene ambities? Als donateur ontvangt u
onze nieuwsbrief en wordt u uitgenodigd voor interessante bijeenkomsten.
Ja, ik doneer maandelijks
Ja, ik doneer eenmalig

Zoek je een stage? Ga aan de slag voor natuur, milieu en klimaat!
Wij bieden een leerzame en afwisselende stageplek aan. Je gaat aan de slag als “cameraman,
designer, ontwerper, editor, copywriter, social mediamedewerker, eventmanager, journalist of website
bouwer”
Solliciteer nu!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
Ons doel is het bevorderen van een duurzame ontwikkeling tussen mens en omgeving, met daarbij
speciale zorg voor de natuur, het landschap, het milieu en de energietransitie.
Wil jij weten wat wij doen op elk thema? Schrijf je dan nu in en ontvang belangrijke updates:
Voedselbossen
Servicepunt Energie

Groene Agenda
26 december 2019
Kerstwandeling over de Cartierheide (Eersel)
28 december 2019
Wandeling met oliebollen door de Dintelse Gorzen (Dinteloord)
7 januari 2019
Minicursus Tuinvogels (Tilburg)
8 januari 2019
Lezing Invloed droogte op waterleven (Geldrop)
9 januari 2019
MUS: vogels tellen in dorpen en steden (Helmond)

Bekijk de hele agenda
Meld jouw groene activiteit aan

Brabantse Milieufederatie | 013 535 62 25 | bmf@brabantsemilieufederatie.nl
Afmelden?

Geen mails meer ontvangen? Klik hier om af te melden.

