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Het jaar 2017 wordt het jaar
waarin we niet alleen anders
gaan dénken over onze aarde,
maar het ook anders gaan
dóen. Het heeft geen zin om
de hele dag te luisteren naar

wat er allemaal fout gaat in de wereld, we kun-
nen ons hier in Nederland beter concentreren
op de dingen waar we wél wat aan kunnen
doen. 

De wereld wordt steeds mooier: kinderen in
de hele wereld krijgen steeds meer onderwijs en
de hoeveelheid arme mensen neemt af. Maar
het grootste probleem is dat we nog steeds niet
goed voor onze aarde zorgen. We maken met
het Westen alles op, waardoor er niets meer
overblijft.

Wij mensen hebben de aarde nodig om te
overleven, niet andersom. De aarde redt het 
wel zonder ons en was er ook allang voordat wij
er waren. Maar wij houden enorm veel van onze
aarde en willen daarom graag samen doorgaan.
We kunnen karretjes op Mars laten rijden, zou-
den we dan niet goed voor onze eigen aarde
kunnen zorgen? 

Maak dat de kat maar wijs. 
Het meest droevige is nog dat we van deze 

manier van leven helemaal niet gelukkig wor-
den. We leven in een van de rijkste landen ter
wereld, maar we zijn mopperkampioenen. Dat
komt omdat we de hele dag alleen maar met
onszelf bezig zijn en niets teruggeven aan de

aarde. En dat voelt gewoon niet lekker. 
Mensen worden veel gelukkiger van een groot

gemeenschappelijk doel. Dat we bijvoorbeeld
met z’n allen ons stinkende best doen voor een
wereld die met mens en dier voor altijd kan blij-
ven bestaan. 

Energieneutraal huishouden
Als eerste moeten we niet meer denken dat de
politici dat voor ons regelen. Die zeggen alleen
maar makkelijke dingen als ‘U gaat morgen
meer verdienen, ik sluit alle boeven op, en u
hoeft weinig belasting te betalen’, zodat wij dan
op ze gaan stemmen. Afgelopen maand tijdens
de verkiezingen was er een mooie kans voor po-
litici om allerlei nieuwe klimaatplannen te pre-
senteren, maar ze hadden het er nauwelijks
over! 

Dan doen we het wel zelf. 
Dit is het plan. We maken van Nederland een

klimaatgidsland en lopen voorop. Een land
waar iedereen een elektrische auto rijdt, een
energieneutraal huishouden heeft en waar we
maximaal één keer per week vlees eten. Het
mooie is dat we daardoor ook allerlei andere
problemen oplossen. We worden niet te dik, we
krijgen minder darmkanker en de CO2-produc-
tie gaat met de helft omlaag. 

Zelf kun je van alles doen, zoals weinig eten
weggooien, niet onnodig het licht aan laten,
korter douchen, een warme trui aantrekken en
de verwarming wat lager zetten en zo veel mo-

gelijk de fiets nemen. Zorg dat je ouders met zo
weinig mogelijk vlees en plastic de winkel uit
komen. Jullie zijn thuis toch de baas?  

Maar maak ook zelf nieuwe plannen. Zo be-
dacht de Delftse student luchtvaart- en ruimte-
vaarttechniek Boyan Slat (19 jaar) een idee
waarmee de 7.250.000 ton plastic afval in de
wereldoceanen opgeruimd kan worden. Bin-
nenkort beginnen ze in de Grote Oceaan met
het opruimen van deze plasticsoep.

Nieuwe plantjes
Nu zijn er politici die zeggen dat we met deze
plannen iedereen ‘een rekening presenteren’.
Dat klopt; het is alleen wel een rekening die we
nooit betaald hebben. We hebben dus eigenlijk
al jaren de complete moestuin van de aarde
leeggehaald zonder nieuwe plantjes te zaaien.
Dat kan niet. Wat je eruit haalt, moet je weer
planten. Dat noem je duurzame groei. 

Zie het maar als huur voor de aarde. Als we 
de huur niet betalen, worden we op straat – of
beter: van de planeet – gegooid.

Beste kinderen van Nederland, jullie moeten
het roer overnemen. Op dit moment is er een
heel belangrijke klimaatwet bedacht die min-
der dan de helft van de politici wil onderteke-
nen. De wet regelt dat de regering voortaan elk
jaar nieuwe klimaatdoelen stelt. Dat is de wet
voor de jullie toekomst. 

Laat je stem horen. Jullie weten prima wat be-
langrijk is. 
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Klimaat Politici gaan het niet regelen, dan doen we het wel zelf

Kinderen van Nederland,
neem het roer over!
Laat je stem horen voor het klimaat, 
schrijven Gooitzen van Dam en 
Schelto Kruijff in een open brief 
aan alle Nederlandse kinderen. ‘Want 
jullie weten prima wat belangrijk is.’


