PLANTEN ZIJN FASCINEREND
De vijfde editie van de "Fascination of Plants Day" 2019 (FoPD 2019) zal opnieuw
getrokken worden door plantenwetenschappers van over de hele wereld, onder de
paraplu van de European Plant Science Organisation (EPSO). Het doel van dit initiatief is
om wereldwijd zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor planten en
plantenwetenschap in dienst van de landbouw, de duurzame productie van voedzaam
voedsel, de tuinbouw, de bosbouw en de productie van plantaardige non-food-producten
zoals papier, hout, chemicaliën, energie en geneesmiddelen. Ook de rol van planten bij
milieubehoud willen we mee uitdragen.
Iedereen van harte welkom om mee te doen!
We nodigen iedereen, van scholen tot producenten uit om mee de schouders te zetten
onder dit initiatief. Vele instellingen die zich bezighouden met plantkunde en aanverwante
wetenschappen, universiteiten, scholen, botanische tuinen en musea hebben samen met
landbouwers en de industrie tijdens de voorgaande edities van de Fascination of Plants Day
in 2012, 2013, 2015 en 2017, hun deuren wagenwijd opengezet om het publiek te
verwelkomen. De zeer uiteenlopende activiteiten, die in alle landen werden georganiseerd,
kan je bekijken onder “FoPD Success Stories”.
We nodigen ook de media, wetenschappers en beleidsmakers uit om het state-of-the-art
onderzoek en de doorbraken in de plantenwetenschap in de kijker te zetten en de
innovaties die daarmee gepaard gaan. Opnieuw zullen er in het kader van de Fascination
of Plants Day tal van publieksevents doorgaan in theaters, cafés, parken en pleinen om
iedereen het belang van planten te laten inzien.
We nodigen JOU uit om een publieke, attractieve, plantgerelateerde activiteit te
organiseren op of rond 18 mei 2019. Ons doel is om het record van de 1000 evenementen
in 2017 te breken! Fascination of Plants Day wordt wereldwijd officieel gehouden op 18
mei, maar evenementen kunnen de hele meimaand plaatsvinden.
Planten zijn fascinerend. Uit een klein zaadje, geplant in de aarde, kunnen veel groene
levens groeien – van kleine kruidachtige plantjes tot reuzenbomen, van snijbloemen tot
landbouwgewassen die alle dieren en mensen op onze planeet van eten voorzien.
Plantkundigen schatten het aantal verschillende plantensoorten op ongeveer 250.000!
We hopen dat doorheen al de activiteiten weer tal van zaadjes geplant zullen worden in
de harten van de Europese bevolking en daarbuiten en dat deze mogen ontluiken tot een
groter bewust worden van het belang van plantenwetenschap voor het sociale en
ecologische landschap vandaag en in de toekomst.
Aan de slag!
Om het je gemakkelijk te maken en de herkenbaarheid te vergroten, bieden we je gratis
de huisstijlelementen aan. Deze kan je downloaden uit de “PR-toolbox” op de FoPDwebsite. Om jouw evenement te uploaden, contacteer je de nationale coordinator (zie
landenpagina). Voor andere bekommernissen, aarzel niet om EPSO Global Coordinator te
contacteren. We kijken alvast uit naar jouw activiteit die we mee kunnen opnemen in
onze promotie.

#plantday
plantday@epsomail.org

