kriistuniek
Nederland
voóÏdejeugd
Avatarbos
ïltADillf.lxvËgNr Nederlandktiigl, als
enigpland terwereld, eenAvatarbos,een
modern sproo(iesbos voor iongeren. Dit
bos,vernoemdnaarde succesvollefilm
uit ?OO9,is eeninitiatief van de Ameri'
kaansefilmregisseurJamesCameronen
filmmaatgchapgii 20th Century For' llet
Avata$os komt in Waddlnxveen,DieÈen
en Nieuw-Vennep.
RIK 5|'IËIJDERên t"Ex DE JONGE
In hel AYaÈarboskomen ryerba'
den èn drmmplekk€ÍL zoalsdie ook
in de fllm vmrkomen. ,,Jongeren
willen gen recht pad. maar siingerende, avontuurlijke paden or.
lmgs te dwalen," zegt Thomas vu,
Slobbe, directeur !?n Sticht!ng
wAarde in Beek-,J4'ezoekenuusluiting bij de generatie jongeren
vmr wie virtual realiw als \qmelí
spr€kend deel uitlnaakt van hun be
icvingswercld. Jongeren reggen: a.ls
ik vil de nrtuur lvil genieten gu ih
(populaire
ln wodd of wilcraft
game, red) bij een bosmee4je zii?n. Maar nu kunnen re zelfideeën
mndragen of mede-eigenaar worden van het A!'atarà6 door voor 10
euro een certif,caat te kopen dat
goed is voor de aanplant van écn
boompje. we hopen zo een Yerbinding te letgen tussen virtuele nÈtuurbeleving en het bszoeken van
sen echt bos,"
ln de sciencefrctionílm Aaolar
sp€elt bewonderin€i en respecl voor
de mtuur een belan8xijke rol. Regisseur Ca$eron besloot daarom
een del m de opbrengst te b€steden aan de ffiplant ran bossen en
richtte dal\-oor The AYàttr !{ome
Tlee Initiative op. ln vijft.ienlanden
mllen op zijn kosÈenbossenworden mgeplant. Ín Nederlard worden zoh 3000 tot 4000 bomen ge
plant, bij waddinn'een, Diemen en
Nieuw-verlnep.

WILGEN
Amstefda!ïlse seholieren plarten
morgen door Cameron gefinancierd€ wilgpn in het Dietnerbos. In
n het Avaapril wlgÈ de arnplant
tarbos in hêt BeÍrtwoud. Andere, g+
rvone bossen komen in Canada" de
verenigde Státen, Brazilie, Hàïti eÊ
Merico- Wereldwijd lmt Camercn

Een artiet inprcesion nn de Hcne
tÍe€ diê in het Diei
Í!èrbos [ret
konè!. FoIo
EIR
5-|AATSSOSBEH
OídêrJro
Carilêtff

een miljoen bomen planterL
De rêgisseur en zijn fllmmaêtschappij zijn via de Àmerikaanse
milieubeweging Earth Day têrechtgÊkomen bij Van Slolrbe's stictrting
en bij Staaisbosbeheer.De Amerikaanse natuururienden waren oJ
zoek nu jooge bossen.Die hebben
v.'ehier uei, reigeerden de stichting
m Staatsbosbehecrneteen in koor.
,,Bij jongE aánplant kun je nmelijk

nog open ruimtes en mooie paden
aànlegBên.Jongeren kunnen hier
een eigm belevingswereld scheF
pen," lieht Robert Graxt progràmmamaÍrager bij Staatsbosbeheer
toe. Het Bentwoud moet de kG
mende jaren uitgroeien tot een bos
van zeker ticn hectare. ,,Het komt
dus heel tehkelJil $et initiatief is
uitstlkend in t€ passen in de bestàrÍrde plannen voor een groot bos

tussen Zoetêrmeer, Bènthuizen,
Waddinveen en Boskoop:' juicht
Robett Gràat. In Diemen komt ook
nog een landschapskunstwerk. een
zogeheten'hometree'- Dse'thuisboom'vemlt een belangxijke rol in
de tlm AvàtàÍ. Het kurutiv€rk bs
stáát uit een buddeling !"n jonge
wilgÊn, met eromheen een ental
aluminium vlakken nret dffirop
pmjecties Yan oerbos.sen.

groene
western
iseen
Avatar
,4a[ar, bet sdenceÍrction-cpos
wn James Carneton, is de Ép€elfilm met de hoogste opbÊÊngst
Èller tiiden. sinds d€ premièr€,
eínd 2009, heefr de fltn 2J miijard dollar$pgÊlrràcht Behalee
het technisch Yemuft biedt Camercn in zijn lneesterwerk oók
een duldelijk milieuwieatlel$ke
boodsehap, llet veÍhanl speelt
zieh in '154 afot de flctie\e planeet PandorÀ dat rijk is a:in
trondstolïen- vanuit d9 àárde

worden missies gestuurd om eên
kGtbar mineml Íe delY€n.
Deze inlrallen gaan àepand met
gruwelijke gêwelddadigheden ts
genover de lokale beeclking, de
Na'vi . 8!j deze stan voegt zich
Jake $mliy (San 1ïoÍthirgÍon),
en aardbewonet die zich via
een virtuele dubbelganger {de zogènaa*nde avatar), bij hen kan
infiltreren. candelveg raàkt hij
steeds meer betrokÀen bii het iot
van de platreet rn zÍjn bewonerg-

llezien de inhoud is Álatar rak
vergeleken met het indià$enêpos
Dawe, oíth rfortst- vilndaar dat
rle liim ook als eeq grmne sfs.estern tJeÍitemDeldkan sotden.

