
Goede namiddag aan allen, 

- Sinds het begin van de Covid 19 pandemie was ik er mij 
van bewust dat het niet ging  “om een klein griepje” 
zoals sommigen -ook nu nog- ons willen doen geloven.  

- Misschien omdat ik op het toppunt van de uitbraak van 
SARS in 2003 in Singapore was en alles daar zeer sterk 
beleefde en  

- wellicht ook omdat ik met schroom in 1986 als SS voor 
volksgezondheid de Aids problematiek heb gemanaged 
en gecommuniceerd.   

- Ik wisselde over Covid 19 vanaf begin maart vaak van 
gedachten met mijn broer Arnoud die je straks zal horen 
en ik probeerde de evolutie wereldwijd te volgen 

- Ik stelde vast dat de aanpak door vrouwen, van Angela 
Merkel (in Duitsland) tot Jacinda Ardern (in Nieuw 
Zeeland) goed was 

 

- Ik was er mij onmiddellijk van bewust dat deze 
pandemie ons heel veel kon leren: dat het anders moest 
en kon, en dat dit wel een uniek momentum is voor 
transitie naar ecowelvaart.  

- Daarom nam ik met enkele vrouwen, waaronder Bea 
Cantillon het initiatief voor die ‘oproep tot ecowelvaart’ 
ondertekend door allemaal vrouwen.  We deden er 
meerdere weken over om unanimiteit te krijgen over de 
tekst. We gingen zeker niet over een nacht ijs.  



- Van zorgzaam omspringen met natuurlijke 
productiemiddelen, over verantwoorde globalisering, 
grotere aandacht voor zorg, welzijn en gezondheid, 
duurzame investeringen die ecowelvaart promoten, 
zinvol werk, duurzame mobiliteit tot duurzaam 
ruimtegebruik. (de 7 punten zijn niet limitatief) 

- Vandaag is er een absoluut momentum waarin we de 
basis kunnen leggen voor het samengaan  

° van duurzaamheid en welvaart 

en 

° van een keuze voor de strijd tegen de opwarming van 
de aarde en welvaart voor de mensen, waarbij zorg en 
mededogen, en bestrijding van de armoede een 
speerpunt moeten blijven 

 

- Dat dit veel inspanningen zal vragen en een kostprijs zal 
hebben is evident 

- Dat dit geen statisch maar een dynamisch beleid (in de 
brede zin van het woord) zal vereisen klopt, want dit 
alles veronderstelt gebruik van nieuwe technologieën   

- Dat overtuigingskracht zal nodig zijn om draagkracht en 
medewerking van de burgers te krijgen is 
vanzelfsprekend maar niet makkelijk  

 

Ik ben ervan overtuigd dat de zorg voor het milieu vandaag 
morgen winst zal genereren voor de toekomstige generaties  



Daarom aan u allen de vraag om de oproep te verspreiden, 
velen te overtuigen dit mede te ondersteunen en 
onderschrijven.  

Je vindt de basistekst op de site van Ucsia  


