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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
Veerkracht bÐ klimaatverandering : behoud van gezondheid en welzÐn / Jaap van der Stel. - Amsterdam :
UitgeverÐ SWP, [2019]. - 151 pagina's ; 23 cm.
'Behoud van gezondheid en welzijn', met die ondertitel wordt bedoeld dat we de prioriteiten moeten stellen
bij de klimaatverandering. Dit boek bewijst dat dit door het collectieve gedrag van mensen in gang is gezet.
Het is het grootste probleem dat de mensheid ooit heeft gehad. Het eerste deel gaat in op het probleem: de
veranderingen die onomkeerbaar lijken, de leefomstandigheden die drastisch veranderen en de gevolgen
voor mens, dier en plant. Het tweede deel richt zich op wat professionals en instanties kunnen doen. Hierin
zijn kennisontwikkeling en samenwerking in beleid centrale punten om gedragsverandering te realiseren. Het
derde deel gaat over wat mensen zelf kunnen doen. Dit gaat over anders doen, eten en een andere moraal.
Een helder en bijna wetenschappelijk betoog, gebaseerd op ruim 120 referenties. De auteur is andragoloog
en o.a. lector geestelijke gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden. Een boek voor iedereen die
duidelijkheid wil over klimaatverandering en wat hij/zij zelf kan doen.
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