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CV-straling. Omdat die inspan- vervullen: ze zorgen voor kleine
ningen aardig lukten, werkte dat kinderen of pubers, voor zieke of

motiverend voor ons hele team

dat bejaarde ouders. Wellicht ligt de

milieubeleid opvolgde. zorg voor de komende generaties
In diezelfde periode werd ook de in het verlengde daarvan? Mannen
Federale Raad voor Duurzame daarentegen leven meer in een
ook ander

Ontwikkeling (FRDO) opgericht. competitieve wereld, zowel sparOndertussen

betrekt

tief als professioneel. Een harde
andere wereld waarin veel draait om geld
de aangeganeen groei. Al durf ik niet te beweren
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..
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ik toen

.

vooral bezig

rond

klimaatmarsen. Er zijn ook voorkomen die klimaatjongeren
vrouwelijke premiers, zoals die van sterk beroeren. Daar hadden mijn
IJsland, Costa Rica en Nieuw-Zee- dochters hun inbreng. Door mijn

open ruimte, bouwshift
andere maatstaf voor het welzijn en meer water in de stad, heb ik
van hun bevolking. Daarbij telt niet natuurlijk ook die thema's in het
land, die resoluut kiezen voor een werk rond

sensibilisering voor duurzamere langer alleen het bruto nationaal klimaatalfabet geloodst. Mijn
voelde ik me toen product dat uitsluitend economi- vader heeft vanuit zijn vertrouwdletterlijk de 'eenzame fietser'... sche groeicijfers optelt, maar ook held met het internationaal

mobiliteit. Vaak

Een gevoel dat mijn vader al andere indicatoren

van

menselijk klimaatbeleid aandacht gevraagd

eerder ervaren had, toen hij begin welzijn. Het is toch opmerkelijk voor

..

thema's

als het VN-klimaat-

jaren 1990 zijn auto verkocht en dat Jacinda Ardern, huidig premier panel en het omstreden energiezich

van

toen af bijna uitsluitend

en openbaar vervoer verplaatste. Dat was meteen nadat hij
met fiets

op

de milieutop in Rio

had dat

van Nieuw-Zeeland, met een

grote handvest

meerderheid herkozen werd,
dat

ze in een

vorige regeerperiodewielerkampioen

vernomen een ingrijpend klimaatbeleid had

we komaf moesten

Maar ook

na- verrassend, Eddy

... '

maken gevoerd."

voor, allicht

Merckx. Deze

heeft immers

door mijn vader ingediende
wetsvoorstel voor een fietsvergoehet

van fossieleding voor woon-werkverkeer mee
brandstoffen. Dertig jaar later is
5U:4 21 ondersteund. Het moest vooral
met de verbranding

het leven
steden

voor fietsers in

als Brussel,

Antwerpen of

Gent heel wat veiliger

mer

,

van ons kli- een hoopvol boek worden. Vanmaatalfabet lijkt mij dat het heel daar dat `koolstofvrije' chocolade
en aangena- toegankelijk is voor wie iets meer en oesterzwammen gekweekt op
groot- Amber: "De kracht

..• • -

geworden?'

- "Je kan gerust stellen
zorg voor het milieu en het

Amber:

dering en de gevolgen

ervan, van-

een item zijn."

Hugo: "Er is ook aandacht voor

daag en in de toekomst. Er is veel initiatieven in het Zuiden, zoals
aandacht voor hoopgevende initia- het verhaal over de vijftienjarige
dat tieven, zonder afbreuk te doen aan William Kamkwamba uit Malawi.

Ie "UI. t

ik de

wil weten over de klimaatveran- koffiedik

de ernst

van

het klimaatprobleem. In de dorpsbibliotheek vond hij

klimaat met de paplepel ingegoten Mijn zus Muse verdient ook een een beschrijving van oude windkreeg, zowel van mijn ouders als pluim voor haar illustraties die dit molens. Aan de hand daarvan
van mijn grootouders. Als lid van klimaatalfabet opsmukken." bouwt hij een molen die water
Youth for Climate kom

ik

samen Ilse: "Dat we
aan dit boek

met mijn grootvader op straat

voor een

beter klimaatbeleid. Dat biedt

een

om de akkers van zijn
familie te bevloeien. Hij overtuigt
uit- zijn vader om zijn fiets te verzagen

met drie generaties oppompt
gewerkt hebben,

meerwaarde. De

opvallend veel vrouwen op de daging van de klimaatverandering als onderdeel van die molen. Met

barricaden staan aan het kli-

verenigt immers minstens drie zijn project komt William later
maatfront, heeft allicht te maken generaties.Het idee voor een zelfs in The Wall Street journal.
met het feit dat vrouwen thuis klimaatalfabet komt wel van mijn Voorwaar een mooi voorbeeld van
en op het werk meer zorgtaken vader, als concrete vormgeving jeugdige klimaatcreativiteit."
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op de ontwrichtendegevolgen van

een

wereldwijde klimaatcrisis.

Bovendien leren de klimaatrapporten

ons dat ze

zich veel sneller

doorzet dan aanvankelijk gedacht.
Wat de coronacrisis ons ook leert,
is dat

een markteconomie dergelij-

ke crisissen niet kan oplossen. We
herontdekken dat de overheid hier

een belangrijke rol heeft, ook al
bleek ze daar niet bijster goed op
voorbereid. Zelfs bedrijven erken-

nen nu dat

de klimaatproblema-

Amber: "Ik ben niet echt boos op tiek een politiek beleid vereist dat
de generatie van mijn grootva- de economie stuurt in de richting

maar wél op politieke leiders van een klimaatrobuuste en soen bedrijfsleiders die heel goed ciale transitie. Vandaar dat we de
wisten dat we in de problemen Europese Green Deal niet mogen
zouden komen door hun op vergeten wanneer we de economie
fossiele brandstoffen gebaseerde na corona willen resetten.
groei-economie. Mijn grootste Als Grootouders voor het Klimaat
frustratie richt zich vooral op die zijn we trots dat we er mee voor
der,

politici die door hun kortetermijn- gezorgd hebben dat De Groene

denken

en bezorgdheid om hun Delle in Limburg behouden blijft.

herverkiezing, verzuimden om de Als we de droogte in Vlaanderen
energiebedrijven daarop

aan te willen aanpakken, moeten we

spreken. Ik richt mijn pijlen liever onze laatste wetlands behouden.

niet op individuele burgers die ge- Bovendien slaan die draslanden

woon

proberen een menswaardig veel koolstof

op. Ook de rewilding

leven na te streven voor hun gezin van de natuur blijft belangrijk. We

en

vriendenkring."zijn

geen Yellowstone-park,

wolf, bever

maar

en otter verdieneneen

plaats in het Vlaamse landschap.

In ons klimaatboek benadrukken
tt
.

C

we voortdurend dat we
opnieuw
'!Jr
i ;:rf:rfC .Str:r tY
moeten leren hoe de natuur de

,

ag 4 .5411' '1 4:7 :`1 5 dingen aanpakt, en
f Ca;

plaats

Hugo:

"

dat we met

rtr.M.•:,;7lllle 7:35 haar moeten samenwerken in

van haar

tegen te werken:'

Wat mij vooral bemoedigt

is dat de coronacrisis ons weer liet

MEER INFO Ook 'Grootouders

luisteren naar de wetenschappers. klimaatstaat

voor het

in het klimaatalfabet. Elke

meer zal gebeuren 55-plusser, niet of zonder kleinkinderen,
in verband met de klimaatcrisis kan voor minstens 20 euro lid worden
Ik hoop dat dit
die

nu grotendeels uit de bericht- van deze burgervereniging en ontvangt
maar daar- meteen het 'ABC van het klimaat: Meer

geving verdwenen is,

om nog niet

uit de realiteit. Net op www.grootoudersvoorhetklimaatbe.

zoals virologen ons jaren geleden

Je kan het boek ook bestellen via

waarschuwden voor mogelijke www.grootoudersvoorhetklimaat.be/
pandemieën, zo wijzen klimaatwe- abc-order of kopen in de boekhandel,
tenschappers ons al decennialang Willems Uitgevers,

17

euro.
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