SPECIAL Menno Simons-lezing
Op zaterdag 7 november vindt in de onlangs gerenoveerde vermaning in
Heerenveen de vierde Menno Simons-lezing plaats. In deze speciale uitgave
van Doopsgezind NU vindt u alle informatie hierover. Zorg dat u de lezing niet
mist en neem vooral gemeenteleden, familie, buren, vrienden en kennissen
mee. U bent van harte welkom.
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Wie is Maurits Groen?

7 november 15:00 uur
Maurits Groen verzorgt dit jaar de Menno Simons-lezing. Groen geldt als
een van de meest invloedrijke Nederlanders op het gebied van
duurzaamheid en behaalde dit jaar dan ook de eerste plaats in de
Duurzame 100 van dagblad Trouw.
Naast zijn onvermoeibare activiteiten als initiatiefnemer en verbinder van
duurzame projecten en activiteiten, richtte hij een drietal bedrijven op,
waarvan Off-Grid Solutions het bekendst is. Dit bedrijf produceert de
WakaWaka lamp die op zonnecellen werkt en steeds vaker wordt ingezet als
noodverlichting in crisisgebieden.
In de lezing van 2015 zal Maurits Groen onder de titel ‘Nieuwe Energie’
ingaan op omvang en gevolgen van de huidige klimaatproblematiek op
mondiaal niveau, spreekt hij zijn zorgen uit over de huidige koers op milieuen klimaatgebied én schetst hij een hoopvol perspectief voor de toekomst.
Groen: ‘Waar we uiteindelijk uitkomen, hangt sterk af van hoe we ons
opstellen. En dat perspectief geeft veel nieuwe energie, figuurlijk gesproken.’
Locatie: doopsgezinde kerk, Kerkstraat 36, Heerenveen. De lezing is gratis
toegankelijk en staat open voor alle belangstellenden.

Maurits Groen (1953) was als kind al
geïnteresseerd in het milieu. Toen hij op
school hoorde dat je papier kunt recyclen,
ging hij direct deur-aan-deur oude kranten
ophalen. Tijdens zijn studie politicologie
raakte hij verder bevlogen over milieu- en
ontwikkelingsproblematiek. Maurits Groen
was hoofdredacteur van het magazine van
Milieudefensie, werkte mee aan radio- en
televisieprogramma’s over natuur en
milieu, en richtte in 1982 het adviesbureau
Maurits Groen Milieu en Communicatie
op. In 2006 haalde hij Al Gore naar
Nederland met diens film over
klimaatverandering An Inconvenient Truth
(een ongemakkelijke waarheid).
Groen is lid van onder meer Platform
Urgenda, de Stuurgroep Duurzame
Dinsdag, de Nederlandse Raad van Advies
van de Club van Rome en de redactie van
het vaktijdschrift Milieu. Ook richtte hij
Milieubende op, een stichting die via
theater en workshops kinderen uit groep 7
en 8 uitdaagt om mee te denken over
oplossingen voor milieu- en
klimaatproblemen. In 2009 organiseerde
Maurits Groen de Klimaattrein, die met de
Nederlandse delegatie naar de
internationale klimaatonderhandelingen in
Kopenhagen reed. Dat evenement zal hij
dit jaar wederom organiseren, voorafgaand
aan de klimaattop van de Verenigde Naties
in Parijs eind dit jaar.

WakaWaka

1,2 miljard mensen in de wereld hebben geen toegang tot elektriciteit. Nog
eens miljoenen anderen worden dagelijks geconfronteerd met stroomuitval.
De effecten van deze energie-armoede zijn enorm.
Gebrek aan elektriciteit en licht veroorzaakt een sterke vermindering van de
kwaliteit van leven. Kerosinelampen worden grootschalig gebruikt als lichtbron,
maar zijn inefficiënt, gevaarlijk en duur en hebben grote schadelijke gevolgen
voor de gezondheid en het milieu.
WakaWaka - ‘helder licht’ in Swahili - ontwikkelt, produceert en verkoopt
high-tech low-cost lampen en opladers op zonne-energie. Producten die
onmisbaar zijn zowel in het Westen als in ontwikkelingslanden. Door gebruik te
maken van de laatste techniek op het gebied van zonne-energie zijn de
WakaWaka Light en WakaWaka Power echte levensredders voor mensen
zonder toegang tot elektriciteit.
Uit onderzoek is gebleken dat het vervangen van kerosinelampen door lampen
en opladers op zonne-energie een kostenbesparing oplevert, resulteert in
betere schoolresultaten, en de capaciteit van families om inkomen te
genereren, verhoogt. Gezondheidsrisico’s, brandwonden en CO2-emissies
worden beperkt, terwijl de mogelijkheid om mobiele telefoons op te laden
communicatie en ondernemerschap mogelijk maakt. Toegang tot lokale
duurzame energie is een fundamenteel recht - het maakt mensen zelfredzaam,
het verbindt hen en het redt levens.
WakaWaka is een door impact gedreven sociale onderneming die zich inzet om
energie-armoede te bestrijden. Zij zijn gecommitteerd aan het duurzame
bedrijfsmodel dat de distributie van verlichting op zonne-energie eenvoudig en
kosteneffectief maakt. In essentie opereert WakaWaka als elk ander bedrijf ,
maar de opbrengst van de verkoop van WakaWaka producten in het westen
wordt gebruikt om dezelfde producten beschikbaar te maken voor ‘off-grid’
gemeenschappen over de wereld.
Op verzoek van Maurits Groen wordt de vergoeding voor het houden van de
Menno Simons-lezing overgemaakt naar de WakaWaka Foundation, die
WakaWaka’s verstrekt in geval van humanitaire noodsituaties.

Over de Menno Simons-lezing
De Menno Simons-lezing is een initiatief
van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit,
het landelijk bureau van de doopsgezinde
geloofsgemeenschap. Met de lezing wil zij
kerk en wereld bij elkaar brengen rondom
een thema dat past bij de doopsgezinde
identiteit. De lezing is vernoemd naar de
Nederlandse kerkhervormer Menno
Simons, grondlegger van de internationale
doopsgezinde geloofsgemeenschap. De
voorgaande lezingen werden gehouden
door achtereenvolgens Abram de Swaan,
Louise Fresco en Hans Achterhuis.

Reageren

Vragen voor Maurits Groen tijdens of na
afloop van de lezing?
Stel ze via Twitter: @doopsgezinden of per
e-mail: mennolezing@doopsgezind.nl

Bereikbaarheid en parkeren

> De vermaning in Heerenveen bevindt
zich op een paar honderd meter
loopafstand van het treinstation van
Heerenveen.
> Vlakbij de kerk bevindt zich een
parkeergarage, aan/onder het Geerts
Willigenplein. U kunt hier parkeren voor
een tarief van € 0,10 per vijf minuten
(€ 1,20 per uur), tot maximaal € 6,00 per
dag.
> Gratis parkeren kan bij het Abe Lenstra
Stadion en de omliggende
parkeerterreinen. Gratis is ook het
parkeerterrein aan de K. R. Poststraat.
Deze parkeerlocaties liggen op maximaal
tien minuten lopen van het centrum.

Meer lezen?

In het novembernummer van Doopsgezind
NL (pagina 5-8) vindt u een interview met
Maurits Groen. Zie www.doopsgezind.nl/
doopsgezindnl.php

