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Geen begrafenis, zelfs geen crematie!
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Ik wens dat mijn lichaam, na mijn dood, terugkeert naar de bovenste lagen
van onze moeder aarde om deel uit te maken van de levenscyclus van onze
planeet, zonder de levenden te vergiftigen en zonder energieverspilling.
Aangezien dat de wetgeving dit nog niet toelaat, vraag ik aan mijn
gemeentebestuur om al het nodige te doen (o.a. om te eisen van onze
Afgevaardigden om de Vlaamse wetgevingen betreffend deze materie zo
spoedig mogelijk aan te passen), zodat de burgers die dit al wensen,
HUMUSATIE zouden kunnen kiezen, namelijk de enige lijkbehandeling die
100% milieuvriendelijk is! Humusatie is de metarmorfose/omzetting, in
12 maanden, van de stoffelijke overschotten resten van de overledenen in
gezonde en vruchtbare humus.
Onze gemeentebesturen worden regelmatig geconfronteerd met problemen
in verband met de begraafplaatsen en de crematoria. Zij zijn dan ook het
best geplaatst om hun collega’s Afgevaardigden te overtuigen van de
rechtmatigheid van dit verzoek om de wet zo snel mogelijk aan te passen.
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Ik meen dat HUMUSATIE van kapitaal belang is voor de toekomst van
onze planeet : geen verspilling van fossiele energie, geen watervervuiling,
een optimaal gebruik van de beschikbare biomassa om de bodem te
verbeteren en de klimatologische verstoring tot staan te brengen
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A.U.B. Zend dit document
1- aan uw Gemeentebestuur
2- en aan de METAMORPHOSE Stichting, rue St-Roch, 33 B-1325 Chaumont-Gistoux, of via email:
fmetamorphose@gmail.com
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