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Wedstrijd ‘1001 ideeën – Red de biodiversiteit’
Onze manier van leven en consumeren heeft een enorme impact op de biodiversiteit overal ter wereld.
Het Museum voor Natuurwetenschappen daagt daarom iedereen uit originele ideeën te bedenken om de
biodiversiteit te beschermen. Insturen kan tot en met 10 april 2016. De beste worden gepubliceerd en er
zijn leuke prijzen te winnen: een ecologische smartphone, een fiets van bamboe, een dagje op het
oceanographisch onderzoeksschip RV Belgica … Help dit mooie burgerinitiatief te verspreiden!
Ken je ons boekje 366 tips voor de biodiversiteit, in 2010 uitgegeven, dat reeds 366 ideeën bevat (download het
via de website of bestel het gratis op 02 627 45 45)?
Het Museum voor Natuurwetenschappen heeft nu de wedstrijd ‘1001 ideeën – Red de biodiversiteit’ op poten
gezet om nog meer tips te verzamelen!
De deelnemers kunnen zich zeker inspireren 366 tips voor de biodiversiteit, maar dienen op de proppen te
komen met nieuwe ideeën!
Deze originele ideeën om de biodiversiteit te beschermen, sturen ze ons via het online formulier voor 10 april
2016, met een duidelijke uitleg van hun nut. Ze maken er zeker een mooie presentatie van in de vorm van een
tekening, een stripverhaal, filmpje, foto, collage of kunstwerk …
De wedstrijd staat open voor alle leeftijden, alleen of in groep: er zijn daarom ook prijzen voor groepen en
voor individuen. Je vindt de lijst op de wedstrijdpagina.
Bijkomende info kan je vragen op: 02 627 45 45
of via biodiversiteit@natuurwetenschappen.be

Gegevens enkel voor de journalisten aub!!!

Contactpersoon voor info of interviews:
Marc Peeters, marc.peeters@natuurwetenschappen.be, 02 627 45 65

Als journalist, ouder, fan van biodiversiteit, wil je misschien persoonlijk je steentje bijdragen. Help ons de
wedstrijd te verspreiden:




Deel de link van onze wedstrijd (www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be/nl/wedstrijd_693.aspx) met je
contacten en met je volgers op sociale media.
Print de aankondiging van de wedstrijd en hang ze in scholen, bibliotheken, verenigingen, tuincentra …
Bestel onze stickers en A2-posters via biodiversiteit@natuurwetenschappen.be.

