plant håb i verden

plant træer i Prey lang
Klimaforandringer og illegal træfældning truer i disse år livsgrundlaget for lokalbefolkninger rundt om i verden. I Cambodja arbejder Danmission for at bevare en
af landets vigtigste tropiske naturskove, Prey Lang skoven, og beskytte den mod
ulovlig skovhugst. Som en del af ”Plant Håb i Verden” kan I støtte træplantning i
Cambodja, hvor vi arbejder med genoprettelse af naturskov.
Det gør Danmission:
Sammen med lokale organisationer i Cambodja planter Danmission 22.000 træer
i Cambodjas største skov, Prey Lang skoven. Skoven er større end Fyn og strækker
sig over fire provinser.
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Med træplantning følger vedligeholdelse og sikring af træet, sådan at det kan vokse
sig stærkt. Der indgås aftaler med myndighederne om også at tage medansvar. De
frivillige, som tager del i arbejdet i Prey Lang skovenen, får dækket deres udgifter,
fx transport.
Det gør I:
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yy
yy
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Lav en indsamling
Giv en træplantnings-pakke til 500 kr.
Plant træer, buske eller blomster lokalt, hvor I bor.
Bestil et foredrag:

Anne Mette og Ernst Jürgensen er udsendt til Cambodja for Danmission og er
i Danmark d. 18. april – 7. maj 2017. Ernst fortæller om, hvordan Danmission
arbejder med træplantning i Prey Lang skoven. Anne Mette arbejder bl.a. med
at inddrage kirker i beskyttelsen af skove i Cambodja. Man kan bestille dem til
foredrag enten hver for sig eller sammen. Prisen er kr. 1500 for hver og kr. 2500
for dem begge.
Danmission opfordrer sammen med Grøn Kirke og Folkekirkens Nødhjælp
til, at vi både i Danmark og ude i verden sætter tydelige, synlige og varige håbstegn ved helt konkret at plante træer.
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