
Bewust aan de kust
MANIFEST
Bewust aan de Kust is een Katwijks collectief 
van initiatieven op het gebied van natuur, 
milieu, klimaat, groen, gezondheid, voeding, 
gelijkheid, veiligheid en alle andere 
onderwerpen die raken aan de zogenaamde 
Global Goals, doelstellingen voor een betere 
wereld zoals die door de Verenigde Naties zijn 
opgesteld. Doelen die allemaal draaien om een 
duurzame samenleving.

Het Katwijks Collectief bestaat uit Katwijkse 
initiatieven die op deelgebieden van de Global 
Goals actief zijn. Zij willen samen sterker 
staan en onder een gezamenlijke paraplu 
beter zichtbaar worden voor de inwoners van 
Valkenburg, Rijnsburg en Katwijk. Door kennis 
en netwerken te delen, samen te werken bij 
activiteiten en te leren van elkaar.  Verbinding 
is het toverwoord. We willen voorlichten, 
inspireren, prikkelen, activeren, samenwerken 
en discussies ontlokken.

Als mens kun je in je eentje de grote 
wereldproblemen niet oplossen. Samen staan 
we veel sterker. Die kracht hebben we nodig om 
nogal wat gezamenlijke problemen te tackelen: 
klimaatverandering, het massaal uitsterven 
van diersoorten en insecten, gif en plastic in 
het milieu, verstening van dorpen en steden, 
verspilling, stijgende vraag naar  jeugdzorg, 
stijgend aantal gezinnen met schulden, 
kinderen met overgewicht, de nadelen 
van de bio-industrie, het laven van onze 
energieverslaving en consumptiegedrag…

Bewust aan de Kust wil ook jou betrekken bij de 
kracht van die collectiviteit. Activeer jezelf en 
doe mee. Zet jezelf eerst in z’n 1, schakel steeds 
verder op en voor je het weet, rijd je op de 
automatische piloot en merk je hoe gemakkelijk 
het veranderen van gedrag en leefstijl kan zijn.

KATWIJKS COLLECTIEF

Samen in actie voor

EEN GROENE LEEFOMGEVING MET MEER 
BIODIVERSITEIT EN MINDER VERSTENING

EEN GEZONDE, DUURZAME EN CIRCULAIRE 
ECONOMIE ZONDER WINSTBEJAG

HULP AAN MENSEN DIE HET NODIG HEBBEN

EEN GEZOND MILIEU, EEN GEZOND 
KLIMAAT EN EEN GEZONDE AARDE 

SCHOON VERVOER EN EEN 
DUURZAME INFRASTRUCTUUR

GELIJKE RECHTEN VOOR IEDEREEN

GEZONDE VOEDING EN SCHOON (DRINK)WATER

BETROUWBARE, BETAALBARE EN 
DUURZAME ENERGIE

RESPECT VOOR MENS, DIER EN PLANT

EEN GROENE LEVENSSTIJL EN VERANTWOORDE
CONSUMPTIE ZONDER VERSPILLING

HERGEBRUIK VAN MATERIALEN 
EN GRONDSTOFFEN

EEN WOONPLAATS ZONDER GEWELD, 
CRIMINALITEIT EN VERNIELING


