Persbericht
Een nieuwe boom voor elke pasgeboren
Diestenaar
DIEST – In 2022 start Diest met de voorbereiding voor de aanplanting van een
geboortebos. Voor elk geboren kind zet de stad samen met de ouders een nieuwe
boom in de grond.
Geboorteboompjes
Diest doopt binnenkort een perceel grond in de Acaciastraat om tot geboortebos. In
dat bos zal elke nieuwgeboren Diestenaar een boompje krijgen. Ouders krijgen zelf
de kans om hun boom aan te planten. Het eerste evenement zal in het voorjaar van
2023 doorgaan.
Tijdens het evenement mogen de kersverse ouders met hun kindje een
geboorteboompje in de grond poten. De gemeentelijke diensten planten dan weer de
bomen voor ouders die niet aanwezig kunnen zijn. Om het feestelijke gebeuren op
gepaste wijze te vieren, kunnen de aanwezigen genieten van live muziek, een hapje
en een drankje.
Geboortekaartje
Wanneer Diestenaren hun baby, geboren tussen 1 januari en 31 december 2022,
aangeven in het stadhuis, krijgen ze een geboortekaartje met een uitnodiging voor
het evenement. Dat kaartje is gemaakt van plantbaar papier, waarin
bloemenzaadjes verwerkt zitten. De ouders kunnen het geboortekaartje dus al
meteen in de tuin zaaien.
“Het krijgen van een kindje is een heuglijke gebeurtenis”, reageert schepen van
Burgerzaken Pascale Vanaudenhove. “Vanuit de stad willen wij elke geboorte
verankerend zien. De bomen groeien zowel in de aarde via de wortels, als boven de
grond via de stam en de kruin. Het symboliseert de groei van elk uniek kind.”

250 bomen per jaar
“Met de extra bomen dragen we ons steentje bij om de CO2-uitstoot te verminderen
en de klimaatdoelstellingen te behalen”, voegt Vanaudenhove toe. Het stadsbestuur
schat dat er per jaar ongeveer 250 geboortebomen geplant kunnen worden. Op het
perceel is plaats voor 1.200 bomen. Het aanplantingsevenement zal dus ook in de
volgende jaren georganiseerd worden.
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