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Geachte Raadsleden, Burgemeester en Wethouders,

Comité 'Staakt het Vuren' (stichting in oprichting voor de coördinatie van
initiatieven met betrekking tot het afsteken van vuurwerk) vraagt uw aan-
dacht. Wij willen een campagne voor héél Afrika, te beginnen met Darfur.

In de laatste nacht van 2007 naar 2008 wordt er weer voor 100 miljoen
euro de lucht ingeknald in Nederland. Nog geen jaar geleden vielen er 3
doden en 960 gewonden, waaronder slachtoffers met verminkingen en
misvormingen voor het leven !! en niet te vergeten de angst en het leed
van ontelbare dieren. Grond, water en lucht zijn blijvend vervuild !! *

Deze traditie gaat jaar na jaar klakkeloos door. Maar het kan veranderen
door ons kreatieve vermogen aan te spreken. Onze wens:
In elk gemeente- en provinciehuis en in elke gebedsruimte staat eengrote
ton klaar waar allen hun vuurwerkgeld kunnen in werpen.
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Hoe kunnen we de vastgeroeste traditie rond de jaarwisseling in iedere
stad en elk dorp veranderen 77
Door één groot kreatief, muzikaal lichtf eest te vieren op een centrale
plaats met knallende balonnen waar we elkaar ontmoeten.

En die honderd miljoen (100.000.000) euro? Die gaan naar Afrika, via
eigen lokale organisaties en Kerken. Eén dorpsschool bijvoorbeeld kost
€4000. Voor honderd miljoen euro bouwen we samen 25.000 scholen !

Schrijf ons alstublieft hoe u hier aan mee wilt werken.
Alvast bedankt voor uw inzet.
Namens Comité 'Staakt het Vuren',
Paul Steverink
(is frater en werkte 32 jaar als leraar en coördinator van ontwikkelingswerk in Kenia)

* Vijf miljoen kilo sier- en knalvuurwerk veroorzaakten tijdens de jaarwisse-
ling 2006-20O7 in Nederland vervuiling van grond en water. Het bestond
uit 100 duizend kilo barium, 40 duizend kilo koper, 3O duizend kilo strontium
10 duizend kilo titaan, 5 duizend kilo antimoon en 3 miljoen kilo afval,
terwijl zwart buskruit, dat zwavel dioxide bevat, de lucht verontreinigde.
Bij weinig wind en mist werd de gezondheidsgrens ruim overschreden.
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