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Aprillinumbrist saame teada, kas
tasub ehitada endale passiivmaja –
hoone, mis tarbib võimalikult vähe ja
on ülimalt säästlik.
Kodude puhul väärtustame eelkõige mugavust, sh lihtsat sissepääsu.
Siiski pole kõikides tänapäeva kodudes välisust. Näiteks Uus-Guineas
elav korovai metsarahvas pääseb oma
koju hoopis teisel moel.
Me hoiame oma kodu, sest soovime meeldivat elukeskkonda, kus end
mõnusalt tunda. Kuidas hoolitseda
oma kodu eest nii, et me ei kahjustaks ennast ega lähikonna loodust?
Üks võimalus on kasutada pesu pestes hobukastani mune. Ühtlasi saame
neist lihtsasti seepi valmistada.
Lev Tolstoi on öelnud, et õnnelik
on see, kes on õnnelik oma kodus.
Seega on oluline rajada õnnelikuks
tegevaid kodusid ning nende eest
hoolt kanda. Hoidkem oma kodu ja
jagagem koduõnne ka teistega.
Elurikast kodusoojust!
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odu on meie kindlus, me pelgupaik. Soovime hoida oma
kodu nii, et meil oleks seal
võimalikult mõnus elada. Kodus on
inimesed, kes on meile väga kallid.
Kodus saame olla me ise. Oleme alati
sinna oodatud.
Iga kodu on isemoodi, just nagu
inimesed, kes neis elavad. Võib öelda,
et kodu on tema elanike nägu. Kodu
on me peegeldus. Nii saame näidata
oma iseloomu, rikkust ja käitumisharjumusi. Inimeste eluasemed on
aegade vältel muutunud üha uhkemaks ja mugavamaks. Vahest elame
isegi liiga luksuslikult?
Kas meil on võimalik luua kodusid, kus peale inimese tunnevad end
mõnusalt ka paljud teised liigid?
Rajada oma kodu ja elada selles nii, et
see sobib ka harilikule saialillele või
laulurästale? Kas inimesel võiks olla
ühine kodu näiteks muti, naadi jpt liikidega? Nii saaks ka mutt tõdeda, et
inimene elab tema kodus ja vastupidi.
Nüüdisajal on hoogustunud maalt
linna kolimine. Linna pindalast keskmiselt 20–25 protsenti hõlmavad
katused. Kujutlegem, et need kõik
kaetaks murumätastega. Kui roheliseks ja elurikkaks võiks linn muutuda!
Peale oma kodu kujundame selle
ümbrust. Me soovime, et me
koduümbrus oleks ühtaegu nii
ilus kui ka praktiline. Kui ligikaudu kakssada aastat tagasi hakati tegelema aiandusega, peeti esmatähtsaks tarbetaimi, et kõht oleks ikka täis.
Ajapikku on üha olulisemaks
muutunud koduümbruse ilu
ja hooldus.
Paratamatu osa elamisest
on jäätmed. Üks lihtne prügikäitluse moodus on biojäätmeid
kompostida,
isegi linnakorteris. Siiski
on loodud mitmeetapiline prügikäitlussüsteem,
mis suunab üha suurema osa jäätmeist taas
ringlusesse.
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