Wat wil de mens?
Gericht ons welzijn en lerend vermogen ondersteunen, helpt ons om ﬂexibel en creatief om te
gaan met veranderingen. Duurzame ontwikkeling mag zich dan ook niet verengen tot zuiver
innovatieve technologische oplossingen. Parallel
daaraan is het van belang om omstandigheden te
creëren die bevorderlijk zijn voor onszelf.
Foto: Kim van der Leest

De tentoonstelling ‘Beschermde Planten’ van
de Nederlandse Vereniging van Botanische
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