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Zicht op villa 
en zwembad.

Ik heb jullie al zo dikwijls gevraagd 

om niet zo lang te douchen! Weet je wel 

hoeveel water je daarbij verspilt?

Ha! Verspillen 

noem je dat!

heb je al eens nagerekend 

hoeveel water ons 

zwembad bevat?

M... Maar...

Om maar te zwijgen van 

jouw bedrijf! Daar wordt ook 

niet zuinig met water 

omgesprongen!!

Wat?! Maar dat slaat nergens op! 

Zonder water kunnen we gewoon niet 

produceren! Ben je nu helemaal …
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Rustig maar! 

Met verwijten 

komen we er niet!

Trouwens, 

het probleem is 

complexer dan 

alleen maar 

‘waterverspilling’.

Er zijn genoeg bewijzen dat  

het de verkeerde kant uitgaat met  

onze aarde: extreme droogtes,

massale hongersnood …

… eindeloze vluchtelingenstromen en een

steeds grotere nood aan voedselhulp 

en medische bijstand.
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Mede door oorlogvoering en corruptie 

blijft er dikwijls geen geld over voor 

noodzakelijke investeringen zoals irrigatiewerken 

en het boren van waterputten.

Bovendien worden de bodem 

en het grondwater veelal 

vergiftigd door het massale 

gebruik van kunstmatige 

meststoffen en pesticiden …
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Overconsumptie leidt tot gigantische industrialisatie, luchtvervuiling en afvalbergen. 

 De bouw van enorme dammen en ongelimiteerde houtkap zijn mede oorzaken van 

een grondige verstoring van het ecosysteem. Het klimaat slaat op hol: er ontstaan 

bosbranden, gletsjers en ijskappen smelten en veroorzaken nog nooit geziene 

overstromingen. Onze aarde kreunt onder ons onverantwoordelijk gedrag …
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het lijkt soms alsof 

we bewust de 

paradijselijke 

schoonheid van 

onze aarde willen 

vernietigen …
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We vergeten blijkbaar 

dat de rijke Flora ook de 

voornaamste bron is van 

onze dagelijkse voeding.
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om maar te zwijgen van de Fauna …

Hoe we erin geslaagd zijn vele 

diersoorten meedogenloos 

uit te roeien en hoe vele anderen 

nog altijd in hun bestaan 

bedreigd worden!
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Je ziet, het is 
allemaal niet zo 

eenvoudig. Alles is 
met elkaar 
verbonden.

Ik wist niet 
dat je zo’n 
talentvol 

spreker was! 
Haha!

Ik moet toegeven dat 

ik ook onder de indruk 

ben van je betoog …

Nou ja, ik ook. En misschien moet ik 

wel eens bekijken hoe ik binnen mijn 

bedrijf meer rekening kan houden 

met de belasting van het milieu.

En jij mama, ben 
je ook wakker 

geschud?!?

Wel ja, eigenlijk wel! 
Misschien kan ik mijn vroegere 
activiteiten als journaliste 

terug opnemen.

Je droomde er toch 
altijd van om ooit 

eens een boek 
te schrijven?!

En we zijn, 

wat dat betreft, 

in heel goed gezelschap: 

Ja, waarom niet?! Hoe dan ook, een ding staat vast: 

we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en 

ons op een of andere manier engageren om de gang 

van zaken een andere wending te geven.

Yann Arthus Bertrand


