Andebølle giver kreative løsninger for et bedre
miljø
Som konklusion på ugen dedikeret til miljøet, har de studerende i Andebølle lavet en personlig plan af
valg og tiltag, som de kan udføre i fremtiden, til at beskytte og bevare vores storslåede planet Jorden.
De kom med svar på hvordan man hjælper til med at få et bedre miljø og præsenterede/viste på
kreativ vis praktiske løsninger i hverdagen.

Jeg vil bygge et økologisk hus, med solceller, noget at indsamle regnvandet med og
den slags ting, samt store vinduer. I den nærmeste fremtid kan jeg genbruge
vandet og jeg behøver ikke at være i bad 30 minutter af gangen, og jeg vil også
være foretaler for skolebørn og gymnsieelever for at gøre dem opmærksomme
på drivhuseffekten og de andre problemer ved den globale opvarmning.
Nikola Bortosova, 17 år, Tjekkiet.

Jeg kan bruge ren energi, solenergi, i mit land er det meget nemmere at
gemme og sælge af andre grunde, jeg kan også hjælpe organisationer
som Green Peace. Hugo Pessoa, 17 år, Brasilien.

Jeg kan gøre nogle små ting på egen hånd, så som at reducere mit afflad,
genbruge plastik (flasker) og bruge vandet med omtanke. Jeg kan lære meget om
vores planet og blive klogere sammen med mine venner og skolekammerater.
Viden er styrke og styrken finder du ved hjælp af uddannnelse. Hvis en masse
mennesker lærer en masse om vores planets og miljøet så kan jorden bestå rask.
Chenyixiao, 22 år, Kina.

Jeg kan fortsætte med at gøre ting som jeg allerede gør så som at slukke for lyset
når jeg ikke har brug for det og lade være med at bruge mere vand end der er
behov for. Lad være med at smide affald på jorden. Disse ting er jo helt normalt,
men en masse mennesker gør det bare ikke. Jeg er meget bekymret for de tropiske
regnskove. Problemet er ikke så stort her i Europa, men det har en indflydelse her
også ford regnskovene er de største lunger på jorden og folk fælder dem bare uden
at tænke over hvad der vil ske på sigt fordi det tager mere end 100 år at få en ny
skov. Jeg vil helt sikkert forsøge at informerer så mange som muligt om problemet.
Laimdota Bauer, 17 år, Letland
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