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Klimaat, een verhaal van veel generaties …

"Zuiver zijn, dat is dat vaderland van de ziel terugvinden, waar de verwantschap van 
de wereld voelbaar wordt, waar de impulsen van het bloed samenvloeien met de 
heftige pulseringen van de zon van twee uur." 1  Albert Camus – L’Eté à Alger

In  een  zware,  klassieke  stijl  wil  Albert  Camus  in  dit  citaat  getuige  zijn  van  de 
verwantschap tussen de mens en de natuur. In ander werk stelt hij dat de mens trouw 
moet blijven aan de aarde, bemenst door mensen. Hij noemt dit ook een vorm van 
rechtvaardigheid en redelijkheid, die hij ziet als de juiste maat (“la juste mesure”). 

Ruimer bekeken kunnen wij Albert Camus eigenlijk in zekere zin beschouwen als een 
natuurmysticus: heel zijn wezen en zijn leven is doordrongen van genot in de natuur 
en het natuurlijke: talrijk zijn de verwijzingen naar de zon, de woestijn, de natuur zelf. 
Ook al heeft ze zeker haar “harde kanten”, die wij niet kunnen beheersen en die soms 
bedreigend zijn voor de mens, de natuur vertoont vooral een zeer positieve waarde. 
Wij  leren  door  hem  te  lezen  dat  respect  voor  (zeg  maar  rechtvaardigheid 
tegenover) de natuur een verplichting inhoudt, niet enkel voor onszelf,  maar 
voor ook voor de komende generaties. 
Hij stelt ook dat de mens zin geeft aan de aarde en de wereld, maar dat dit op een 
rechtvaardige  manier  moet  gebeuren.  Welnu,  het  klimaatactivisme  moet  ook  met 
deze gedachte in het achterhoofd vorm geven aan oplossingen voor de klimaatcrisis.

Het jaar 2021 ligt achter ons. Opnieuw een jaar vol verrassingen en onzekerheden, 
niet het minst door het coronavirus. Van een periode van fysieke acties, kwamen we 
in een periode terecht van “achter de schermen” werken, van online vergaderingen en 
webinars. Velen dachten: bestaan ze nog wel die Grootouders voor het Klimaat? Ja, 
hoor,  ze  bestaan goed en wel.  Er  zijn  heel  wat  acties  geweest.  Uiteraard  ging  dit 
binnen andere, minder persoonlijke formats dan wenselijk en gewoonlijk.  Je vindt ze 
allemaal  opgesomd en  gedocumenteerd  in  dit  document,  het  tweede  activiteiten-
verslag van het grootoudersverhaal. 

Het verslag dat voor u ligt vertelt – op grond van concrete feiten – het verhaal van een 
beweging  die  opgestart  is  op  25  januari  2019  in  de  gebouwen  van  het  Vlaams 
Parlement. 

De jonge generatie actievoerders voor het klimaat  heeft ons,  de oudere generatie, 
eigenlijk  op  gang  getrokken.  Beide  generaties  hebben  elkaar gevonden  in  het 
koesteren van de zorg voor de komende generaties.  Daarbij  zijn er dus meerdere 
generaties betrokken, want alle komende generaties zijn dat ook. We moeten samen 
ijveren  en  collectief  solidair  zijn  voor  een  actiever,  rechtvaardiger  en  concreter 
klimaatbeleid. 

1 De tekst van Camus in zijn oorspronkelijke versie luidt als volgt: “Mais être pur, c'est retrouver cette 
patrie de l'âme où devient sensible la parenté du monde, où les coups de sang rejoignent les pulsations 
violentes du soleil de deux heures”.

vzw Grootouders voor het Klimaat | Activiteitenverslag over 2021 p. 3



Maar het verhaal is niet af, integendeel. Er is nog veel werk aan de winkel.  Hopelijk 
kan het snel opnieuw met fysieke acties, activiteiten en evenementen.

Wij willen al wie participeerde of zal participeren in de activiteiten van de Grootouders 
voor het Klimaat bedanken. We koesteren ook het steeds groeiend aantal leden en 
sympathisanten. Dit activiteitenverslag is het resultaat van het werk van vele vrijwilligers, 
die  we  hier  ook  hartelijk  willen  danken  voor  hun engagement  voor  het  klimaat  en  de 
klimaatbeweging.

Namens Grootouders voor het Klimaat
Bernard Hubeau en Hugo Van Dienderen, covoorzitters
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1. Grootouders voor het Klimaat vzw: 
korte voorstelling

Grootouders  voor  het  Klimaat  (kort:  GvK,  grootoudersvoorhetklimaat.be)  is  een 
beweging van ouderen, veelal opa’s en oma’s, die zeer bezorgd zijn over de toekomst 
die de volgende generaties te wachten staat. De Grootouders zijn er zich van bewust 
dat de aarde de voorbije decennia op een zeer onverstandige manier gebruikt werd. 
Dat heeft niet alleen geleid tot de klimaatcrisis. We worden ook geconfronteerd met 
een onomkeerbaar verlies aan biodiversiteit,  met uitputting van grondstoffen,  met 
een verstoring van de voedingscyclus en andere gevolgen van menselijke activiteit. We 
beleven een sociaal-economische systeemcrisis.

Er zijn in meer landen en regio’s bewegingen met een vergelijkbare naam en doel-
stellingen. Dit verslag betreft de zelfstandige beweging in Nederlandstalig België, met 
de naam Grootouders voor het Klimaat, v.z.w.

De term 'grootouders' roept de speciale emotionele band op tussen grootouders en 
kleinkinderen, en staat evengoed voor de verbondenheid met volgende generaties in 
het  algemeen en wereldwijd.  Zij  zullen  de gevolgen van de klimaatverstoring  veel 
harder  ervaren  dan  wij  nu  en  beslissingen  die  nu  genomen  worden  (of  net  níét 
genomen worden) bepalen hun leven existentieel.

GvK ontstond begin 2019 tijdens de klimaatmarsen van de jongeren. Op korte tijd 
groeide de groep uit  tot een enthousiaste,  pluralistische en onafhankelijke burger-
beweging. Banden met politieke of andere belangengroepen of met bedrijven heeft 
GvK niet. Wel onderhoudt ze goede relaties met organisaties die de doelstellingen van 
GvK  kunnen  versterken  en  het  draagvlak  voor  een  ernstig  klimaatbeleid  kunnen 
vergroten.  Ze heeft ook hechte contacten met formele en informele jongerenbewe-
gingen. Met Franstalige en Nederlandse zusterorganisaties wordt aan een Europees 
en wereldwijd netwerk gewerkt.

De ‘GvK-ambassadeurs’, bekende senioren uit alle hoeken van de samenleving, laten 
zien  dat  de  beweging  breed  ondersteund  wordt.  GvK  beschikt  met  haar  leden, 
ambassadeurs en sympathisanten over een divers potentieel aan relevante expertise 
en engagement.

GvK werd in augustus 2020 formeel een vzw. Haar werking draait op gedreven vrij-
willigers.  Ze  wordt  gefinancierd  met  ledenbijdragen en donaties.  Regionale  Groot-
ouderafdelingen met een eigen lokale werking zijn nu actief in Limburg, de Kempen, 
Vlaams-Brabant, Antwerpen, Mechelen en de regio’s Brugge en Gent.

Het Manifest  dat  GvK in  haar begindagen opstelde,  legt  de visie en doelstellingen 
puntsgewijs vast. GvK leunt op de stand van de wetenschap zoals die uit betrouwbare 
bronnen  blijkt,  zoals  de  rapporten  van  het  IPCC,  de  klimaatorganisatie  van  de 
Verenigde Naties die mee door België is opgericht. (Overigens waren die evoluerende 
inzichten de aanleiding om het Manifest in 2021 te reviseren tot Handvest21). GvK wil 
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dat ons land enthousiast de Europese klimaatambities omarmt en promoot, en dat 
het  een  urgent  ambitieus  klimaatbeleid  voert  op  federaal,  gewestelijk  en  lokaal 
niveau.  Dat  beleid  moet  een  duurzame  economie  realiseren  die  steunt  op 
koolstofvrije,  hernieuwbare  energiebronnen.  De  transitie  moet  rechtvaardig  en 
sociaal zijn; ze mag de kosten niet verhalen op zwakkere leden van de samenleving en 
landen in het zuiden.

Politici moeten mondiaal met maatregelen en wetten komen die sporen met de actu-
ele wetenschappelijke kennis. Ze moeten in elk geval het engagement van het verdrag 
van Parijs realiseren. Ten laatste in 2050 moet België CO2-neutraal zijn en 2030 wordt 
een cruciale mijlpaal voor dat traject.

De tijd dringt namelijk extreem. Het aandeel broeikasgassen in de atmosfeer blijft on-
verminderd stijgen, zelfs tijdens de coronacrisis. Negatieve effecten van de klimaat-
crisis worden in vele delen van de wereld nu al sterk gevoeld en ook bij ons zijn ze al 
duidelijk. Sommige mechanismen van de klimaatcrisis dreigen snel onomkeerbaar of 
zelfversterkend te worden. Die urgentie motiveert GvK om kritisch en snel in te spelen 
op wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

GvK investeert  in  intensieve communicatie  (o.a.  naar  leeftijdsgenoten),  organiseert 
eigen en gezamenlijke publieke actie, steunt relevante initiatieven zoals Klimaatzaak, 
en jaagt campagnes aan die de bewustwording van de systeemcrisis in de samen-
leving vergroten.

Concreet steunt GvK al vanaf haar start de klimaatmarsen van de jongeren. Gauw 
kwamen daar andere actievormen bij, zeker in de coronatijd 2020-2021, zoals online-
acties, petities, open brieven, webinars, een website met actuele duiding, informatie 
en opinies, en een levendige aanwezigheid in de sociale media.

Bij  het  einde  van  2021  leefden  we,  ondanks  de  omicrongolf,  met  hoop en  veel 
verwachtingen  voor 2022.  Helaas is er, op het ogenblik van de eindredactie van dit 
activiteitenverslag, weer veel onzekerheid in de wereld.  Voor  Grootouders voor het 
Klimaat is dat geen aanleiding om te talmen. Het klimaat kan niet wachten, want het 
klimaat zál niet wachten. Daarom zijn we,  alle klimaatbewegingen samen, meer dan 
ooit nodig om op te komen voor  het belang en de urgentie van de klimaatcrisis die 
een systeemcrisis is. We maken ons op voor weer een heet jaar.
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2. Hoogtepunten van 2021

Wat een hobbelig jaar was 2021 ! Onze agenda’s werden bepaald door corona, elke 
dag nieuwe statistieken, nu eens in lockdown, dan weer versoepelingen. Het vroeg 
veel van onze aandacht en een groot aanpassingsvermogen.

Maar toch was er evolutie in de strijd tegen de klimaatopwarming. Was 2019 nog het 
verkiezingsjaar waarna lange regeringsonderhandelingen volgden, dan was 2020 de 
start van het echt politieke werk richting transitie, met de Green Deal op Europees 
niveau  en  de  federale  ambities  rond  de  kernuitstap  en  een  meer  fossielvrije 
energievoorziening.

Intussen stopte moeder aarde  in 2021  niet  met verwittigen: in juli overstroomde in 
Wallonië de vallei van de Vesder en andere rivieren, met de eerste klimaatslachtoffers 
in ons land.  Die gebeurtenis bepaalde mee onze publieke acties, waarbij vooral werd 
toegewerkt naar de klimaatconferentie (COP 26) in Glasgow begin november. 

Ondertussen ontwikkelden we ook eigen campagnes en acties,.  De campagne “Onze 
centen voor hun toekomst” opende veel deuren. Ze werd ook bekroond met de Euro-
pese Civil Society prijs van de Europese Economische en Sociale Raad.

Overzicht van de hoogtepunten
 Onze centen voor hun toekomst – Gent

Door de afdeling Gent werd de coronatijd benut om een campagne voor te 
bereiden die de financiële instellingen aanzet het vermogen dat ze beheren van 
55-plussers beter te besteden. De doelgroepen zijn 55-plussers (bewustmaking), 
financiële instellingen (transparantie en verantwoordelijkheid) en de overheid. De 
campagne werd meteen opgepikt door de pers en werd in november de eerste 
laureaat van de prestigieuze Civil Society Prize 2021 van het Europees Economisch 
en Sociaal Comité. Zie verder onder hoofdstuk 11.6.

 March for Future
In de aanloop naar de COP26 stapten 20 Grootouders van Edinburgh naar 
Glasgow, een vierdaagse tocht van 100 km, om aandacht te vragen voor de 
klimaaturgentie. Bij de start in Brussel presenteerden ze een open brief aan de 
verschillende Belgische klimaatministers, mede ondertekend door een groot 
aantal ouderenverenigingen. Zie verder onder hoofdstuk 11.4.

 Bibliotheekproject
Onze Limburgse afdeling werkte samen met de Stad Genk een educatief project 
uit. Ze ontwikkelde een tentoonstelling met 21 panelen over het klimaat en zijn 
deelaspecten. Het werd in de bibliotheek van Genk opgesteld, en er was ook een 
begeleidingsprogramma voor lokale scholen. Aanvullend werden een paar 
informatieavonden georganiseerd. Ze sloten af met een lokale klimaatmars. Lees 
verder in hoofdstuk 11.5.
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 Grote Grootouders picknick – Fort 4 Mortsel – 26 augustus 2022
150 Grootouders verzamelden voor de tweede editie van de Grote Grootouders 
Picknick. Ze ontmoetten elkaar opnieuw na een lange lockdown en konden op-
nieuw plannen maken en naar verschillende sprekers luisteren, onder wie Patrick 
Meire over “Extreem weer en klimaat” en Luc Debuyst over de plannen voor de 
March for Future. De picknick groeit uit tot een nieuwe traditie, die we jaarlijks op 
de laatste donderdag van augustus willen voortzetten.
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3. Nationale acties
De  fysieke  nationale  acties  volgden  dit  jaar  het  ritme  van  de  actualiteit  en  de 
versoepelingen rond corona. Veel verliep dus digitaal…

3.1 Omgekeerde nieuwjaarsbrief 2021 – 1 januari 2021
Na  Marc  De  Bel  in  2020  vroegen  we  dit  jaar  opnieuw  een  ambassadeur  een 
nieuwjaarsbrief  te  schrijven,  waarin  grootouders  hun  wensen  aanbieden  aan  hun 
kleinkinderen.  Zulke  omkering  vinden  we  in  tijden  van  klimaatcrisis  wel  passen. 
Daarom maken we er een jaarlijkse traditie van. Op 1 januari  2021 schreef en las 
jeugdauteur en ambassadeur Linda van Mieghem in een video haar brief voor aan 
haar kleindochter Emeline:

De dingen eens op hun kop zetten, lijkt me een goeie zaak. Daarom deze 
nieuwjaarsbrief van grootouders voor hun kleinkinderen. Bij het afscheid nemen 
van het oude jaar horen in elk geval cadeautjes.

Stel je even een enorm pak voor, zo een dat bijna niet door de deur naar binnen 
raakt. Maak het open en dan zie je dat het gevuld is met wensen voor het kakelverse 
2021. Wensen mogen grenzeloos dromen, en dromen zorgen soms voor grote 
veranderingen….

3.2 Nieuwjaarsboodschap aan de regering – 18 januari 2021
Op 18 januari 2021 bezorgden Grootouders voor het Klimaat en Grands-Parents pour le 
Climat hun gezamenlijke nieuwjaarswens per mail en per fiets aan eerste minister De 
Croo  en  de  federale  ministers.  Ze  voegden  er ook  een  documentje  aan  toe  met 
aandachtspunten waarover ze graag in gesprek willen gaan:

 Financiën: klimaattransparantie in de financiële sector

 Fiscaliteit: de economie heroriënteren naar duurzame ontwikkeling

 Energie: minder verbruik, recupereren, stockeren, hergebruiken

 Mobiliteit: multimodaliteit faciliteren voor iedereen

 Digitalisering van economie en samenleving: grondige en democratische 
evaluatie

Aansluitend had een delegatie van Grootouders en Grands-Parents gesprekken met 
een aantal ministers uit de Federale regering (zie ook hoofdstuk 9).

3.3 Klimaatzaak: actie Iedereen advocaat voor het klimaat – 14 
maart 2021
Na 6 jaar procederen werd van 16/03 tot 26/03 eindelijk de rechtszaak gepleit die 
door  Klimaatzaak en 65.000 medestanders  was aangespannen tegen de Belgische 
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staat, zowel op federaal als regionaal niveau. Tijdens het weekend voorafgaand aan 
de start van de rechtszaak, kwamen ongeveer 7.000 medestanders op 100 plaatsen 
op straat voor een statische manifestatie, in het zwart gekleed met een witte advo-
catenbef. Onder hen  waren er veel Grootouders en veel GvK’ers  ondersteunden de 
actie ook plaatselijk.

Op 17 juni heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel de Belgische overheden 
collectief veroordeeld voor hun nalatig klimaatbeleid. De rechters oordelen dat het 
Belgische  klimaatbeleid  zo  ondermaats  is  dat  het  de  wettelijke  zorgplicht  en  de 
mensenrechten schendt. 

Helaas legde de rechter  de betrokken overheden geen concrete doelstellingen op. 
Daarom heeft Klimaatzaak op 17 november beroep aangetekend tegen dit  vonnis, 
met de vraag om de overheden bindende emissiereductiedoelstellingen op te leggen 
die hen verplichten hun bijdrage te leveren aan het voorkomen van een gevaarlijke 
klimaatopwarming.

3.4 Global strike – Brussel – 19 maart 2021
In coronatijden organiseerde Youth for Climate een statische manifestatie met 100 
deelnemers in de Wetstraat in Brussel. Met een grote banner op de grond “Another 
world is possible” maakten zij hun boodschap duidelijk. Een aantal GvK’ers trotseerden 
de regen om deze actie te ondersteunen.

3.5 Stop Ecocide mars – Brussel – 27 juni 2021
Een bonte bende trok op zondag 27 juni op initiatief van ‘Stop Ecocide’ door Brussel in 
de eerste Stop Ecocide-mars ooit in ons land. De timing was niet toevallig want op 22 
juni werd dé definitie van Ecocide – opgesteld door een team juridische experten – 
eindelijk een feit.  Op basis van deze definitie kan een effectieve ecocide-wetgeving 
worden uitgewerkt,  waarmee grootschalige destructieve praktijken van bedrijven – 
zoals  we die  in  het  recente PFOS-dossier  hebben leren kennen – kunnen worden 
verboden of bestraft.

Op 2 december werd door de Kamer een resolutie goedgekeurd, om Ecocide in het 
strafrecht op te nemen. België in het tweede land in Europa (na Frankrijk) waar dit 
gebeurt.

3.6 Mars voor een gezonde haven – Antwerpen – 04 juli 2021
Op initiatief van Grondrecht, Ineos Will Fall, Boerenforum en vele anderen stapten de 
Grootouders prominent mee in de Mars voor een gezonde haven. Deze mars kwam er 
na  het  PFOS-schandaal  in  Zwijndrecht  en  vroeg  aandacht  voor  een  positieve 
klimaattransitie in de Antwerpse haven.
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3.7 Ride the Tide – Poperinge–Antwerpen - 6- 9 oktober 2021
Samen met Climate Express  fietsten verschillende Grootouders en Grands-Parents 
vier dagen langs de overstromingslijn zoals die in 2100 door Vlaanderen zal lopen als 
er  geen  maatregelen tegen  de  klimaatverstoring  worden  genomen.  In  Brugge 
wachtten 600 gelaarsde kinderen en ander enthousiast volk de dapperen op. Ook in 
Sint-Martens-Latem  werden  ze  opgewacht  door  de  schoolkinderen  en  de 
burgemeester. Op zaterdag reed een grote groep met 100 deelnemers enthousiast de 
Groenplaats op. 

3.8 Back to the Climate – Brussel – 10 oktober 2021
Met 50.000 deelnemers waren we voor de eerste (en enige) grote Klimaatbetoging in 
2022,  een  organisatie  van  de  Klimaatcoalitie.  De  Grootouders  waren  opvallend 
aanwezig  en  applaudisseerden  vanop  de  trappen  van  de  Financietoren  voor  de 
klimaatjongeren en de vele anderen die enthousiast mee stapten.

3.9 Dringende oproep aan de politiek – Brussel – 24 oktober 2021
Ter gelegenheid van COP 26 deden we samen met Grands-
Parents pour le Climat een   Dringende O  proep   naar onze 
politici.  De  Oproep  werd  gesteund  door  de  grote 
ouderenorganisaties (zie hoofdstuk 4.3). Hun steun geeft 
extra kracht aan de inhoud van de oproep, met name waar 
hij wijst op de extreme urgentie, de verantwoordelijkheid 
van  de  oudere  generaties  en  de  nood  aan  politiek 
engagement  van  het  beleid.  De  oproep  werd  op  24 
oktober 2021 aan de relevante ministers bezorgd.

3.9 Global Strike – Gent – 22 oktober 2021
Samen met de klimaatjongeren van Youth for Climate trokken de Grootouders door 
de Gentse straten voor de laatste klimaatmars van 2021. 
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4. Politieke contacten  
Ook  in  2021  lieten  we  onze  stem  horen  bij  onder  meer  verschillende  ministers, 
parlementairen en de EU.

4.1 Nieuwjaarsbrief aan de politici (19 januari 2021)
Samen met de Grands-Parents pour le Climat schreven we een nieuwjaarsbrief aan 
verschillende  federale  ministers  die  bevoegd  zijn  voor  klimaat  en  milieu,  en 
verzochten we hen om met ons in gesprek te gaan. Onze vraag resulteerde in een 
gesprek met zeven federale ministers die vragen over financiën, fiscaliteit,  energie, 
mobiliteit en digitalisering met ons bespraken:

 Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green 
Deal;

 Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen 
(gesprek met kabinetsmedewerker);

 Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën;
 Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken; 

Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post;
 Tinne Van Der Straeten, minister van Energie;
 Georges Gilkinet, vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit;
 Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering. 

4.2 Campagne “onze spaarcenten voor hun toekomst”
In het kader van de campagne  Onze spaarcenten voor hun toekomst (zie  hoofdstuk 
11.6) schreven we een open brief naar verschillende sectorfederaties en ministers. 
Dat resulteerde in ontmoetingen met:

 Vincent Van Petegem, federaal minister Van Financiën
 Assuralia, koepelfederatie verzekeringssector
 Febelfin, koepelfederatie banken
 Nationale Bank van België
 CLA (Central Labelling Agency)  

4.3 COP 26: Dringende oproep aan de politiek (24 oktober 2021)
Bij  de  start  van  de  March  for  Future op  het  Luxemburgplein  in  Brussel  (zie  ook 
hoofdstuk 11.4) presenteerde Jules Geeroms, voorzitter van de Vlaamse Ouderenraad, 
onze  Dringende oproep aan de politiek,  die door 12 ouderenverenigingen mee werd 
ondertekend. 

Zakhia Khattabi, federaal minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en 
Green  Deal  liet  zich  voor  de  ontmoeting  verontschuldigen  wegens  ziekte  en  was 
vertegenwoordigd door Lotte Stoops, Brussels parlementslid. Zes dagen later, bij haar 
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aankomst met de klimaattrein in Glasgow, kon een delegatie van de klimaatstappers 
de Dringende Oproep alsnog overhandigen en toelichten aan de minister.

De  drie regionale  klimaatministers  gaven verstek.  Na aandringen werden we op 4 
november  niettemin ontvangen  op het  kabinet  van Vlaams minister  Zuhal  Demir, 
samen met Jules Geeroms, voorzitter van de Vlaamse Ouderenraad en Mark De Soete, 
algemeen directeur van OKRA. 
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5. Juridische acties

In 2021 stapten we mee in twee belangrijke juridische procedures, en voerden we ook 
de druk op de politiek op met open brieven.

5.1 Aanpassing decreet administratieve procedures
De eerste actie was gericht op het “Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet 
van  4  april  betreffende  de  organisatie  en  rechtspleging  van  sommige  Vlaamse 
bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures“. Het is een 
mondvol, maar het ergste is dat dit ontwerp het particulieren quasi onmogelijk maakt 
om in beroep te gaan tegen omgevingsvergunningen. Terwijl we door de overheid – of 
het nu over covid gaat of over het klimaat – steeds meer gewezen worden op het 
algemeen belang, worden de actiemogelijkheden door dit decreet de facto beperkt tot 
individuen die een rechtstreeks persoonlijk belang kunnen aantonen. En bovendien 
bestaat  er  een pijnlijke  tegenstelling tussen de aangekondigde klimaatambities  en 
sommige bepalingen in dit decreet. 

Op 3 maart vroegen we daarom samen met 11 natuurverenigingen in een open brief 
aan de Vlaamse parlementsleden om de decreetwijziging niet goed te keuren. Op 10 
mei schreven we de Vlaamse parlementsleden opnieuw aan. Dit keer ondertekenden 
65 van onze ambassadeurs mee de open brief. Op 14 mei maakten we onze bezwaren 
kenbaar via een persbericht. Op 19 mei keurde het Vlaams parlement het ontwerp 
van decreet helaas toch goed. 

Samen met  11 natuurverenigingen dienden we vervolgens op 9 december bij  het 
Grondwettelijk  Hof een ‘beroep tot vernietiging’ in tegen deze decreetwijziging.  De 
uitspraak in deze zaak kan tot 1 tot 1,5 jaar op zich laten wachten. Ondertussen blijft 
de nieuwe regeling wel van kracht en geeft die zo de ruimte om een aantal omstreden 
projecten te vergunnen. We blijven de vinger aan de pols houden.

5.2 Bezwaren tegen de omgevingsvergunning Ineos Project One
Tegen de kapvergunning die het kabinet Demir aan Ineos uitreikte, kwam er in 2020 al 
hevig verzet met als grote opstekers een geslaagde bosbezetting en het kortgeding 
dat door de milieuorganisaties werd gewonnen. Na het kortgeding steunden we het 
beroep  ten  gronde  tegen  de  kapvergunning.  Samen  met  11  natuurverenigingen 
dienden we een beroep tot vernietiging in bij het Grondwettelijk Hof op 9 december. 

Een uitspraak kon meer dan een jaar op zich laten wachten, te lang voor Ineos. Het 
bedrijf  koos  daarom voor  de  vlucht  vooruit,  d.w.z.  voor  een  vergunning  voor  het 
volledige  project,  zoals  het  eigenlijk  hoort.  Sterker,  het  bedrijf  vroeg  een  nieuwe 
omgevingsvergunning  aan  voor  een  afgeslankt  project  dat  alleen  de  geplande 
ethaankraker omvatte. Die vergunningsaanvraag met het bijbehorende dossier werd 
begin september officieel ingediend. 
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De  beslissing  van  Ineos  leidde  tot  een  nieuw  bezwaar.  We  gaven  input  voor  de 
opmaak  van  een  juridisch  bezwaar  door  het  advocatenbureau  Client  Earth.  We 
verspreidden daarnaast via onze kanalen een standaardmodel voor de indiening van 
een bezwaar. Maar hoewel veel bezorgde burgers de Ineos-petitie (in augustus 2021) 
ondertekenden  en  er  liefst  617  bezwaarschriften werden  ingediend  bij  het 
Omgevingsloket, gaf de Deputatie van de Provincie Antwerpen op 16 december 2021 
toch groen licht voor Project One. 

Samen met 12 andere milieu- en klimaatorganisaties besloot GvK daarop om in be-
roep te gaan tegen deze beslissing. Ook de Nederlandse provincie Zeeland tekende 
beroep aan. Midden 2022 wordt de uitspraak verwacht. 
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6. Communicatie en sensibilisatie
“Hoe  geraken  we  uit  onze  bubbel?“  was  (en  is)  de  terugkerende  vraag  in  onze 
twaalfkoppige  communicatiegroep.  De  tweewekelijkse  vergadering  is  telkens  een 
moment van reflectie om de stand van de wereld te bekijken, na te gaan hoe we onze 
boodschap genuanceerd kunnen overbrengen. 

We gingen ook te rade bij communicatiespecialisten. Koen Thewissen (We are Daniel) 
gaf ons een rondleiding in do’s en don'ts in communicatie met aandacht voor het 
juiste  woordgebruik  en  imagovorming.  Een  mooie  basis,  waarop  we  op  langere 
termijn verder willen bouwen.

Pieter Vereertbrugghen hielp ons bij de aantrekkelijke presentatie van ons jaarverslag 
en het ontwerp van een nieuwe folder en flyer.

Omdat  het  Manifest  op  sommige  punten  achterhaald  werd  door  de  realiteit, 
herwerkten we  het  oorspronkelijke  manifest  naar  een  geactualiseerde  versie, 
Handvest21.  

Onze  creativiteit  leefden  we  ook  uit  in  een  aantal  gerichte  filmpjes  zoals  de 
campagnevideo Onze centen voor hun toekomst en de Tram 7-  oproep  . Technisch en 
grafisch werd er flink gesleuteld aan onze website.

6.1 Website
De website van de Grootouders (grootoudersvoorhetklimaat.be) is dé referentie voor 
nieuws, acties, opinies, informatie en ideeën die leven in de beweging. Bijna elke week 
zijn  er  nieuwe  berichten,  op  drukke  momenten  zelfs  dagelijks.  Op  de  homepage 
staan:

 enkele aandachtstrekkers (zoals belangrijke actuele campagnes)
 de meest recente nieuwsberichten uit de (berde klimaatbeweging
 de meest recente bijdragen van vrijwilligers en ambassadeurs (“klimaatblogs”: 

opinies, bedenkingen of informatie) 
 een link naar de ambassadeurspagina
 de contactpersonen
 diverse menu’s naar de hele site
Verder  zijn  er  een  aantal  pagina’s  met  min  of  meer  vaste  inhoud  (info  over  de 
beweging,  campagnepagina’s,  ambassadeurs,  boeken,  nieuwsbrief,  lidmaatschap…), 
de  agenda  en  enkele  categorieën  berichten:  nieuws,  klimaatblogs,  interviews  en 
thematische overzichten.

In 2021 publiceerden we 158 berichten op de website. Daar zijn 2 interviews bij: met 
klimaatjongeren Reine  Spiessens  en Nadège Carlier  en  met  klimaatexpert  en  top-
onderhandelaar Jos Delbeke. 

We stelden 24 nieuwe ambassadeurs voor: 7 dames en 17 heren (zie ook hoofdstuk 
7).
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Nieuw op de website waren:

 thematische blokjes op de homepage die de aandacht trekken op actuele 
onderwerpen;

 reportages en eigen filmpjes over de Klimaatzaak, de campagne #onzecenten, 
Ride the Tide, de Glasgowstappers;

 de bloggers deden hun intrede, meteen met z’n dertienen, samen goed voor 29 
klimaatblogs. Ambassadeur Jan Stel werd top blog-buster met 12 bijdragen.

In het tweede coronajaar op rij bleven we intensief inzetten op de website als actie-
medium: 

 we verspreidden 20 petities van diverse organisaties;

 we rapporteerden over verscheidene acties waarbij Grootouders betrokken 
waren, zoals Kaulille, Ride the Tide, de klimaatmars van 10 oktober, het 
bibliotheekproject en de klimaatmars in Genk;

 we riepen op om banken aan te schrijven in het kader van #onzecenten;

 we riepen op om een bezwaarschrift in te dienen tegen de bouw van de maritieme 
campus in Hoboken, de eeuwigdurende vergunning voor de luchthaven van 
Deurne, de vergunning voor Ineos Project One;

 we informeerden over de juridische stappen en overwinningen in klimaatzaken: 
de Klimaatzaak, het Shell-vonnis, de gewonnen klimaatzaken in Frankrijk, 
Duitsland en Australië, de stappen om van ecocide een internationaal erkend 
misdrijf te maken;

 we berichtten uitgebreid over de problemen met het ondermaatse openbaar 
vervoersplan (8), over de zaak Ineos (8), wateroverlast (5), landbouwbeleid en 
bosbouw (18);

 we bespraken 12 boeken, met de hulp van een aantal correspondenten 
(grootouders en ambassadeurs);

 last but not least publiceerden we over de eigen stappen als organisatie: ons 
nieuwe Handvest 21, het lidmaatschap van de VLOR en het statement van OKRA- 
directeur De Soete daarover, de ontmoeting met federale ministers, de 
Nieuwjaarsbrief i.s.m. de Grands-parents, de brief van de Teachers for Climate aan 
onderwijsminister Weyts, onze Grote Picknick, het jaarverslag en de Open Brieven 
naar regerings- en parlementsleden;

 onze persberichten zijn nu systematisch te vinden in de persmap op onze website.

Op technisch vlak vonden ook een aantal aanpassingen plaats:

 de overschakeling naar de maildienst SendinBlue voor het versturen van de 
nieuwsbrieven;

 de beveiliging van de website door enkel inloggen met een secret key toe te staan;

 het gebruik van het Mollie-script die de automatisering van de logistieke keten en 
de boekhouding verzorgt;
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 het opzetten van een testzuil voor de website (wordt in 2022 afgewerkt);

 de uitbreiding van het exportscript om ledenlijsten per gemeente aan te maken;

 de installatie van een plugin om het laden van afbeeldingen te versnellen;

 de PHP code snippet om de lijst met recente nieuwsbrieven op de website te 
tonen met viewing mogelijkheid.

6.2 Nieuwsbrieven
Sinds begin 2019 zendt GvK op regelmatige basis nieuwsbrieven naar zijn leden.  Ze 
informeren de GvK-achterban over lopende en geplande klimaatacties, in de eerste 
plaats de eigen GvK-acties of acties waarbij GvK actief betrokken is of van de klimaat-
jongeren. Verder krijgt GvK regelmatig verzoeken om ook andere lokale, nationale als 
internationale klimaatacties te vermelden. Om de nieuwsbrief niet te lang te maken, 
geven we voorrang aan partnerorganisaties waarmee we vaak samenwerken.

De  nieuwsbrieven  zijn  onderdeel  van  de  bredere  GvK-communicatieaanpak.  Ze 
sporen de lezers aan om ook de andere GvK-kanalen (website, Facebook en Twitter) te 
raadplegen. Zo krijgen onderwerpen die in de nieuwsbrief aan bod komen, dikwijls 
meer aandacht en duiding op de website. Omgekeerd heeft de actualiteit op Twitter 
of Facebook invloed op de onderwerpen die in de nieuwsbrieven en op de website 
worden behandeld.

Sinds  de  lancering  van  de  eerste  nieuwsbrief  hebben  zich  gaandeweg  drie  types 
nieuwsbrieven ontwikkeld:

 een wekelijkse ‘generieke’ nieuwsbrief die het voornaamste klimaatnieuws van de 
voorbije week bevat en normaal elke donderdag wordt verstuurd;

 zogenaamde flashberichten die met verschillende bedoelingen worden 
uitgestuurd: belangrijk klimaatnieuws, oproep tot deelname aan een specifieke 
actie (webinar, straatactie, petitie, boeklancering…);

 nieuwsbrieven en flashberichten verstuurd door regionale afdelingen met een 
specifiek regionaal oogmerk en doelpubliek: de abonnees die in de regio wonen.

Ook in 2021 bleven  de mogelijkheden tot fysieke acties beperkt. Daardoor zette de 
tendens zich door om in combinatie met het aanbod op de GvK-website, in de nieuws-
brieven verder in te zetten op verruiming van kennis en inzicht m.b.t. de klimaat- en 
milieuproblematiek. Verder bleef de nieuwsbrief een belangrijk kanaal om de eigen 
webinars en relevante webinars van andere organisaties te promoten.

De  tabel  hierna  presenteert  een  aantal  kengetallen  m.b.t.  de  drie  types  nieuws-
brieven.
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Tabel 1: Enkele kengetallen m.b.t. de GvK-nieuwsbrieven en -flashes

Wekelijkse nieuwsbrief 2020 2021
Aantal verzonden brieven 53 48
Aantal bestemmelingen:
• gemiddeld 1.899 2.369
• eerste nieuwsbrief van het jaar 1.430 2.004
• laatste nieuwsbrief van het jaar 2.001 2.652
Hoe goed worden onze nieuwsbrieven gelezen?
• gemiddeld aantal geopende nieuwsbrieven (%) 48,5 45,5
• gemiddeld aantal aangeklikte links (per nieuwsbrief) 921 406
• gemiddeld aantal aangeklikte externe links (per nieuwsbrief) 61 249
• gemiddeld aantal abonnees dat doorklikte (per nieuwsbrief) 61 157
Flashberichten 2020 2021
Aantal verzonden flashes 24 30
Aantal bestemmelingen:
• gemiddeld 1.900 2.244
• eerste flash van het jaar 1.902 2.001
• laatste flash van het jaar 2.021 2.657
Gemiddeld aantal geopende flashberichten (%) 47,6 41,2
Regionale nieuwsbrieven 2020 2021
Aantal verzonden regionale nieuwsbrieven en flashes
• Gent
• Antwerpen
• Kempen
• Limburg

25 32
1

12
9

10
Gemiddeld aantal bestemmelingen:
• Gent
• Antwerpen
• Kempen
• Limburg

224 373
281
517
236
268

Gemiddeld aantal geopende flashberichten (%)
• Gent
• Antwerpen
• Kempen
• Limburg

47,6 50,47
53,74
52,60
51,74
44,17

Bij de start van het jaar lag het aantal abonnees van de wekelijkse (reguliere) nieuws-
brieven net boven de 2000. Tegen het einde van het jaar waren daar 650 abonnees 
bijgekomen, een toename met bijna één derde. Er was evenwel een daling (- 3%) van 
het  percentage  abonnees  dat  de nieuwsbrieven  opende.  Het  aantal  doorkliks  per 
nieuwsbrief  daalde vrij  drastisch zonder  dat we hiervoor een specifieke verklaring 
hebben. Ook daalde het aantal verzonden reguliere nieuwsbrieven lichtjes omdat er 
in de vakanties slechts elke veertien dagen een nieuwsbrief werd uitgestuurd.

Drie regionale afdelingen (Antwerpen, Kempen, Limburg) zenden regelmatig nieuws-
brieven uit naar de in hun regio gevestigde abonnees. Dat aantal is vorig jaar met 
bijna  een derde gestegen.  Daarnaast  zendt  de regio  Brugge via  een eigen kanaal 
regelmatig nieuwsbrieven uit waarover we geen meer specifieke gegevens hebben.
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6.3 Facebook
Al sinds de start van de Grootouders in 2019 zijn we zeer actief op Facebook. Het is 
een vluchtig medium, maar  we kunnen er snel een groot publiek  mee bereiken en 
nieuwe mensen aanspreken. Over 2021 plaatsten we in totaal 1363 berichten (een 
gemiddelde  van  bijna  4  per  dag).  Het  streefdoel  is  om  dagelijks  3  berichten  te 
plaatsen: om 8:00 u. ’s ochtends een cartoon of een foto met een sprekend citaat. Om 
11:00 u. plaatsen we het wat zwaardere nieuws van het klimaatfront en we proberen 
om de dag om 19:00 u. af te sluiten met een positief bericht. We delen regelmatig 
berichten die ook op onze website verschijnen. Facebook is ook een goed medium om 
onze nieuwe ambassadeurs aan te kondigen en ruimere verspreiding te geven aan de 
webinars die we regelmatig organiseren. 

Uit onze eigen telling blijkt dat vooral de cartoons en de memes die we ’s ochtends om 
8:00  u.  plaatsen het  grootste  aantal  reacties  (kliks)  oplevert.  Van de  28  berichten 
waarvan het bereik boven de 10.000 ligt, zijn er maar liefst 26 dergelijke cartoons of 
quotes (eigen telling).  Het wijst  op de vluchtigheid van een medium als  Facebook. 
Berichten  worden  maar  bekeken  en  gedeeld  als  ze  visueel  opvallen  en  weinig 
intellectuele inspanning vragen. We proberen de kwaliteit van onze Facebookpagina 
hoog te houden door inhoudelijk goed onderbouwde berichten te delen, maar we 
beseffen zeer goed dat er maar een zeer klein deel van onze Facebookvolgers zijn die 
dergelijke berichten ook oppikken en lezen. 

Het mag eigenaardig klinken, maar we nemen ons voor om ook in 2022 verder in te 
zetten op de kwaliteit van wat we in cartoons en quotes meegegeven, omdat hiermee 
blijkbaar  een groot  publiek  wordt  bereikt  dat  vermoedelijk  minder  intens  met  de 
problematiek van klimaat en milieu begaan is. Hoe kort en eenzijdig de boodschap 
ook is die in een cartoon of quote wordt meegegeven, blijkbaar bereiken we daar toch 
een vrij groot doelpubliek mee. En uiteraard blijven we, voor een meer select publiek, 
inzetten op de kwaliteit van de berichten die we delen.

De achterliggende software van Facebook onderging in de loop van 2021 een paar 
keren een complete remake. Dit resulteerde in een totaal andere weergave van de 
statistieken van onze pagina. Zo is het exacte aantal volgers bij het begin en het einde 
van het jaar niet meer na te gaan. We probeerden de resultaten weer te geven zoals 
die ook in het vorige jaarverslag werden gepresenteerd, maar dienden de berekening 
hiervoor zelf uit te voeren op basis van een zelf aangemaakt werkblad (Excel) over 
onze activiteiten van vorig jaar.

Uit  dat eigen overzicht blijken imposante verschillen met de cijfers die Facebook zelf 
opgeeft. Zo meldt Facebook dat het bereik van onze pagina voor 2021 (het bereik van 
een  pagina  is  volgens  Facebook  het  aantal  mensen dat  inhoud van  of  over  onze 
pagina heeft gezien, waaronder berichten, verhalen, advertenties,  sociale gegevens 
van mensen die interactie hebben met de pagina en meer) op 656.567 ligt. Uit onze 
eigen telling op basis van ons wekblad komen we zelf uit bij een bereik van 3.110.492. 
Facebook geeft zelf aan dat hun cijfer een benadering is. 
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Ook over het aantal bezoekers geeft Facebook geen exacte cijfers meer, alleen een 
nietszeggende  grafische  weergave,  waaruit  geen  aantallen  meer  af  te  leiden  zijn. 
Alleen  de  verdeling  over  mannen  en  vrouwen  wordt  nog  weergegeven.  Uit 
onderstaande tabel kan dan ook moeilijk een vergelijking worden gemaakt met de 
cijfers van 2020, omdat Facebook op dit moment totaal andere criteria hanteert dan 
een jaar geleden. We hebben de cijfers voor 2021 uit onze eigen telling gehaald. Die 
telling leert ons dat er op zijn minst grote vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de 
cijfers  die  Facebook  zelf  opgeeft.  Facebook  plaatst  bij  de  meeste  van  deze  cijfers 
overigens  zelf  de  mededeling  dat  het  om  ‘een  benadering’  gaat.  De  cijfers  die 
Facebook zelf opgeeft moeten volgens ons dan ook met een soeplepel zout worden 
genomen.

Tabel 2: Facebook in cijfers 

  Item Aantal 
2021

Aantal 
2020 

Aantal bereikte personen (= het aantal mensen dat inhoud van of over 
de pagina heeft gezien, waaronder berichten, verhalen, advertenties, 
sociale gegevens van mensen die interactie hebben met je pagina en 
meer. Bereik is wat anders dan weergaven, omdat berichten meerdere 
keren kunnen worden bekeken door één persoon. Deze statistiek is 
een schatting.) Het opgegeven cijfer is dat van Facebook. 

656.567 733.267 

Aantal individuele bezoekers van onze Facebookpagina (eigen telling) 31.296
Aantal personen dat op een of andere wijze heeft gereageerd op 
minstens één bericht (= het aantal vind-ik-leuks of andere reacties 
onder een bericht); eigen telling

125.702 565.685 

Aantal keren dat een link in een bericht werd aangeklikt (eigen telling) 86.780 37.228 
Opmerkingen op berichten (eigen telling) 9.092 22.036 
Aantal keren dat een bericht werd gedeeld (eigen telling) 18.974 32.071 
Aantal volgers van onze Facebookpagina (cijfer van Facebook) 9.900
Volgers:

 percentage vrouwen
 percentage mannen

57,4%
42,6%

6.4 Twitter en Instagram
Twitter wordt weinig door 55-plussers gebruikt, maar is een bijzonder goede bron van 
informatie. GvK is sinds eind 2019 actief op Twitter. In 2021 hebben we 485 tweets 
geplaatst,  vaak  met  een link  naar  onze website-artikelen of  naar  ons  youtube-  of 
vimeokanaal. Onze account heeft nu 450 volgers.

We vonden 38 ambassadeurs met een twitteraccount - 9 van hen volgen het GvK-
account. De meeste ambassadeurs zijn evenwel weinig actief op twitter.
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De  volgende  tabel  geeft  een  overzicht  van  onze  meest  succesvolle  tweets;  de 
interactieratio is gemiddeld 2-3%.

Tabel 3: Overzicht van de toptweets (startend met de meest succesvolle)

Datum Tweet Weer-
gaven

Inter-
acties

Interactie-
ratio

23/jul In USA PFOS in fracking-bronnen 6297 95 1.5 %

25/jul CO2 door ruimtereisje Bezos 5924 141 2.4 %

1/aug Quote Jos Delbeke: met en zonder kerncentrales 
– ook gascentrales

5111 59 1.2 %

2/sep Over MO* artikel CO2 en temperatuur 5014 81 1.6 %

23/feb Open brief aan Vlaams parlement 4801 58 1.2 %

30/apr Petitie bescherm de beschermers 4705 81 1.7 %

27/jul Niet alle overstromingsgebieden opgegeven 4572 157 3.4 %

3/jul Oproep gezonde haven optocht 3252 83 2.6 %

30/dec Boekentip Omarm de chaos - Rotmans 3040 59 1.9 %

29/apr NLgrootouders bij klimaatwakers 2966 33 1.1 %

18/dec Verbijsterd over toekenning ineos-vergunning 2701 70 2.6 %

5/mrt Duimen voor de Klimaatzaak 2127 88 4.1 %

7/aug Jan Mertens: essentieel of luxe 1921 31 1.6 %

9/sep Ontmaskering ccs filmpje 1899 66 3.5 %

10/okt Grootouders stromen toe in Brussel N 1785 121 6, 8 %

De volgende tabel geeft een overzicht van de maandelijkse cijfers.

Tabel 4: Overzicht van de maandcijfers

Maand Aantal 
tweets

Aantal 
weer-
gaven

Inter-
actie-
ratio

Bezoek 
aan 

profiel

Nieuwe 
volgers

Belangrijkste thema’s

januari 62 10.982 2,9 % 435 15 Ecocide – nieuwjaarswens - OV

februari 69 15.293 2,8 % 651 10 Brief aan Vlaams Parlement – 
webinar OV
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Maand Aantal 
tweets

Aantal 
weer-
gaven

Inter-
actie-
ratio

Bezoek 
aan 

profiel

Nieuwe 
volgers

Belangrijkste thema’s

maart 39 12.276 1.8 % 516 20 Klimaatzaak onze centen

april 33 14.367 1,6 % 257 10 Nimby decreet – Kaulille – 
Amazonewoud - 
diepzeemijnbouw OV

mei 31 12.423 2 % 339 11 Nimby decreet – biodiversiteit – 
aussie klimaatzaak – 
leidingstraat – klimaatbetoging 
vgl met terrorisme

Juni 30 8.764 2,9 % 425 8 Ecocide – ineos – methaan - 
luchthaven Deurne

juli 58 34.043 3,3 % 687 21 Ruimte voor rivieren - Bezos’ 
ruimtereis – ineos – offshore – 
earth overshoot day – open 
ruimte verdwijnt - Okovango 
delta- extreme regenval -
overstromingsgebieden

augustus 10 14.146 1.7 % 254 5 Ineos – picknick – 
ambassadeurs – fossiel 
adverteren in sport

september 24 11.924 6 % 763 20 Ineos - ambassadeurs

oktober 68 19.522 7.8 % 1432 34 Back to climate, Marsh for 
Future

november 38 10.327 5.1 % 1068 16 COP, March for Future, 
klimaatplan, Brugge zwanger

december 23 9.928 6.1 % 1389 15 Chaos, Ineos, Avonts, 
Bolsonaro, ecocide, EESC

Opvallend  was  dit  jaar  de  verwarring  bij  Nederlanders  die  de  Vlaamse  account 
@grootoudersvKB vermelden terwijl ze de Nederlandse @klimaatgrootouders bedoelen. 
In die gevallen stuurden we hun tweets door naar onze Nederlandse collega’s.

Ooit, van 21 augustus 2019 tot 12 november 2020, was GvK actief op Instagram. In 
die periode werden er 1.787 posts geplaatst  en kon GvK rekenen op 730 volgers. 
Sinds midden november 2020 zijn we op zoek naar iemand die onze activiteiten op 
Instagram opnieuw kan opnemen.
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6.5 Webinars
GvK besteedt veel aandacht aan vorming en informatie. Na de 10 webinars in 2020 
organiseerden we er 18 in 2021.

Voorafgaand aan de coronaperiode werd een vergadering van het nationaal bestuur 
in de regel voorafgegaan door een vorming in de voormiddag. Deze aanpak konden 
we niet voortzetten in coronatijden. In mei 2020 zijn we daarom van start gegaan met 
de organisatie  van webinars  die  zich  mogen verheugen in  een toenemend aantal 
belangstellenden.  In  2021  schreven  zich  in  totaal  1.089  deelnemers  (in  aantal 
variërend van 43 tot 144) in voor de 18 webinars die we organiseerden; 5 van deze 
webinars werden door een GvK-ambassadeur verzorgd. 

Hierna volgt een tabel met een overzicht van de georganiseerde webinars. Als je klikt 
op de titel, kan je de opname van de webinar op ons YouTubekanaal bekijken. Het 
aantal views op YouTube is in de laatste kolom weergegeven.

Tabel 5: Overzicht van de webinars

Titel en hyperlink youtube Spreker Datum In-
schrijvin
gen

Views  
Youtube

Ineos en klimaat Tine Hens 11/01 131 161

Redt kernenergie het klimaat? Gilbert Eggermont 01/02 208 481

Klimaatrechtvaardigheid Jan Mertens 22/02 139 120

Rechten voor natuur? Hendrik Schoukens 15/03 124 124

Klimaatvriendelijke mobiliteit Cathy Macharis 29/03 95 59

Klimaatvriendelijke steden Erik Rombaut 10/04 110 122

Investeer in Doel 5 Marc Alexander 03/05 77 83

Onze spaarcenten, hun toekomst Frans De Clercq 17/05 129 146

Bomenkap, klimaat en 
biodiversiteit

Bart Muys 31/05 121 199

Met circulaire economie uit 
klimaatcrisis?

Tycho Van Hauwaert 14/06 70 53

Europees grondstoffenbeleid en 
klimaat

Wies Willems 28/06 53 24

Gemeentelijk klimaatbeleid Maarten Tavernier 12/07 42 54

Vervoersarmoede Eva Van Eenoo 26/07 76 64

vzw Grootouders voor het Klimaat | Activiteitenverslag over 2021 p. 26



Titel en hyperlink youtube Spreker Datum In-
schrijvin
gen

Views  
Youtube

België en de klimaattop in 
Glasgow

Peter Wittoeck 20/09 95 144

Klimaatcoalitie wil ambitieuze 
klimaattop

Lien Vandamme 04/10 55 56

Naar meer plantaardig voedsel Heleen De Smet 15/11 65 55

Wat na Glasgow? Dirk Vansintjan 22/11 98 70

Luchtvervuiling, gezondheid en 
klimaat

Dirk Avonts 13/12 97 14

Totaal 1.785 2.029

Algemeen totaal 3.814

Het webinar Redt kernenergie het klimaat? van Gilbert Eggermont is de uitschieter 
met 208 inschrijvingen en 481 views op YouTube.

In 2022 gaan we voort met de organisatie van webinars, ook als corona uiteindelijk 
meer fysieke activiteiten mogelijk zou maken. 

6.6 Youtube en Vimeo
GvK  beschikt  over  een  Youtube-kanaal waarop  onder  meer  alle  GvK-webinars 
worden geplaatst.  Verder bevat het kanaal filmpjes van diverse activiteiten van de 
Grootouders zoals de start van de regio Limburg, de picknick, de klimaatmarsen en de 
(omgekeerde) nieuwjaarsbrieven. We verzamelen er ook webinars van derden, werk 
van  de  klimaatdichters,  klimaatfilms,  klimaatliederen…  Op  dit  moment  heeft  het 
youtube-kanaal 123 abonnementen.

Het adres van het kanaal is: 
https://www.youtube.com/channel/UCVkLzKTeDQTPf9S4D0BTAMg. 

Ook bij Vimeo heeft Gvk heeft een account: https://vimeo.com/gvhk  .  

Op dit kanaal staan video’s die reclamevrij in hoge kwaliteit kunnen bekeken worden. 
Het is de uitgelezen plek om het eigen materiaal te plaatsen. In 2021 was dat:

 de omgekeerde nieuwjaarsbrief met Linda Van Mieghem (1 januari 2021);
 de campagnefilm voor ‘Onze spaarcenten voor hun toekomst’ (maart 2021);
 ‘De tijd dringt’:   de oproep Jan Hautekiet (samen met Klimaatzaak) (maart 2021) om 

de urgentie in het oog te houden;
 de steunbetuiging van rector Rik Van de Walle (UGent) voor ons project “Onze 

spaarcenten voor hun toekomst’ (maart 2021);

vzw Grootouders voor het Klimaat | Activiteitenverslag over 2021 p. 27

https://vimeo.com/537796508
https://vimeo.com/529758810
https://vimeo.com/523274117
https://vimeo.com/487646730
https://vimeo.com/gvhk
https://www.youtube.com/channel/UCVkLzKTeDQTPf9S4D0BTAMg


 de steunbetuiging burgemeester van Gent Mathias De Clercq (UGent) voor ons 
project “Onze spaarcenten voor hun toekomst’ (maart 2021);

 de steun van GvK aan de actie “Voor een gezonde haven en stad” (Antwerpen) (juli 
2021).

6.7 Contacten met de pers
In 2021 lanceerden we 13 persberichten 
over  acties,  nieuwe  ambassadeurs  en 
open brieven. We bouwden ondertussen 
ook aan bredere contacten met de oude-
renverenigingen,  waarbij  we  regelmatig 
bijdragen  kregen  in  ledenbladen  of  op 
hun sociale media.

Dit is een overzicht van de belangrijkste 
perscontacten:

Tabel 6: Overzicht van de voornaamste perscontacten

Datum Onderwerp
19.01.21 Nieuwjaarsbrief aan de politici
22.02.21 Open brief Ineos aan Vlaams parlement
28.04.21 Open brief i.v.m aanpassing decreet 
10.05.21 Open brief decreet – Vlaamse parlementsleden
13.05.21 Johan Bonny, ambassadeur GvK
06.09.21 Caroline Pauwels, ambassadeur GvK
29.09.21 Lancering GvK regio Gent
30.09.21 Patrick Janssens, ambassadeur GvK
04.10.21 Brugge: scholenactie “De gelaarsde kinderen”
07.10.22 Oproep door GvK en ouderenverenigingen i.v.m 

COP Glasgow
19.11.21 Reacties ambassadeur na Glasgow
09.12.21 GvK wint EESC-prijs
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vanop #BackToTheClimate in De Zevende Dag op VRT 
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6.8 Promotie van klimaatboeken

1. Het ABC van het klimaat 
Dit boek werd geschreven door Hugo Van Dienderen, zijn dochter Ilse en kleindochter 
Amber Paris en werd in december 2020 via een GvK-webinar gelanceerd. Op de GvK-
website is het boek uitvoerig voorgesteld: 
https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/abc/.

Het ABC-boek werd in veel media besproken, soms met een interview met de auteurs. 
Zowel  in  Kerk  en  Leven,  in  De  Bond  (ledenblad  van  de  Gezinsbond)  als  in  het 
humanistische  blad  Goesting.  Verschillende  ouderenverenigingen  besteedden  er 
aandacht aan in hun publicaties. Bij OKRA verschenen de auteurs zelfs op de voor-
pagina. In totaal zijn er een twintigtal besprekingen of interviews verschenen. Telkens 
werden daarbij ook de Grootouders voor het Klimaat voorgesteld.

Via  de  website,  Facebook,  de  nieuwsbrief  en  flashberichten  werd  het  ABC 
aangeprezen door allerlei mensen, vaak ambassadeurs van de GvK. Vakbondssecre-
taris Deniz Agbaba stelde vast dat de klimaatrechtvaardigheid sterk aanwezig was in 
het  boek.  Via  de website  zijn  in  2021 in  totaal  227 ABC’s  verkocht. Verder  zijn  er 
verschillende depots in Vlaanderen waar het boek kan worden aangeschaft. Mensen 
die voor minstens 20 € lid werden van GvK, kregen er het ABC-boek gratis bij. Op die 
manier werden er 607 exemplaren verspreid.

In 2022 willen we de combinatie lidmaatschap-boek uitbreiden naar andere boeken.

2. De dwaalwereld van Saralinde
Dit is een jeugdboek van ambassadeur Linda Van Mieghem. De auteursopbrengst van 
het  boek  gaat  naar  het  project  Dwaalwereld dat  kleinschalige  natuurprojecten  wil 
verwezenlijken, zowel effectieve aanplantingen als educatie. Het boek en het project 
werden voorgesteld op een  weekend in  Malle Curieus op 8-10 oktober 2021. Er was 
een  panelgesprek,  een  interview,  een  expo  en  een  fototentoonstelling  rond  de 
milieuproblematiek. Naast GvK namen nog verschillende andere organisaties deel aan 
dit weekend. Er werden tientallen boeken verkocht. Via de website werden 18 boeken 
verkocht. Samen met partners worden voor de verschillende projecten nog andere 
financiële middelen aangeboord.

Via de communicatiekanalen van de GvK werd De dwaalwereld van Saralinde gepro-
moot. Zie verder: 
https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/saralinde/  
https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/dwaalwereld/. 
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Overzicht van de ondersteunde projecten:
 Malle Basisschool ’t Park:  aanplant op de speelplaats met kinderen en groot-

ouders, met advies van Natuurpunt, gekoppeld aan educatief en creatief werken 
rond milieu;

 Malle Basisschool Immaculata:  aankoop van bouwpakketten voor vogelhuisjes; 
educatief en creatief project op school;

 Natuurpunt Voorkempen: in het kader van de actie Behaging werd in Zoersel een 
grote aanplant gerealiseerd; door corona konden slechts een beperkt aantal 
kinderen en grootouders deelnemen;

 In de stad Turnhout werden gevarieerde aanplantingen gekoppeld aan een fiets- 
en wandelroute;

 In Sint Job–in–‘t Goor: aanleg van een bijenvriendelijke bloemenwei op een terrein 
van de kerkfabriek met een educatief bord.

3. Boekbesprekingen
Op de website hebben we 12 boeken besproken die een band hebben met  klimaat:

 De juiste boom voor elke tuin   – Martin Hermy; 
 After us the Deluge   - Kadir van Lohuizen; 
 Paaseieren met zwemlessen voor later   (van de klimaatdichters); 
 Goede voorouders, gelukkige nakomelingen   - Roman Krznaric 
 Hoe we een klimaatramp kunnen vermijden. De oplossingen die er al zijn en de   

doorbraken die we nodig hebben - Bill Gates; 
 De fundamenten   – Ramsey Nasr; 
 Investeer in Doel 5   - Marc Alexander; 
 Quel monde pour demain?   – Esmeralda de Belgique, Sandrine Dixson-Declève, 

Adélaïde Charlier en Anuna De Wever in gesprek – teksten geredigeerd door 
Florence Marot; 

 Het Klimaat zijn wij   - Jonathan Safran Foer; 
 Het is allemaal de schuld van de Chinezen!   - Tine Hens; 
 Alles smelt   - Munneke & van Calmthout; 
 Omarm de Chaos   - Jan Rotmans en Mischa Verheijden; 
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7. Ambassadeurswerking
In 2021 onderschreven 24 nieuwe ambassadeurs de boodschap van de Grootouders: 
“een leefbare wereld voor de generaties na ons”. Met ondertussen 136 ambassadeurs 
hebben we vertegenwoordigers uit alle hoeken van de samenleving, over de politieke 
grenzen en gezindheden heen.

De ambassadeurs engageerden zich in  2021 ook weer op verschillende manieren: 
aanwezigheid op manifestaties,  medeondertekenaars van open brieven,  geven van 
webinars, redactie van de brief aan de politiek, etc.

De eerste geplande ambassadeursontmoeting werd, nog maar eens, verschoven naar 
maart 2022. Hopelijk geven de coronaregels ons dan wat meer ruimte.

De nieuwe ambassadeurs in 2021 zijn: 
Olivier De Schutter – Joos Wauters – Chris Dutry – Emiel Vervliet – Lodewijk De Witte – 
Kathy Lindekens – Luc Martens – Mieke Clymans – Els Messelis – Jan Vranken – Johan 
Bonny – Raymonda Verdyck – Roy Remmen – Stefaan Marysse – Mark Suykens – Trees 
De Bruyne – Jan Mertens –  Eric  Boydens –  Caroline Pauwels  –  Tuur Vanempten – 
Patrick Janssens – Frans Schotte – Noortje Wiesbauer – Dirk Avonts 
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8. Samenwerking met andere ouderenverenigingen
Alle  fysieke  ontmoetingen  en  activiteiten  van  de  ouderenorganisaties  waarbij  GvK 
aanwezig had kunnen zijn, werden vorig jaar geannuleerd. We denken daarbij onder 
meer  aan  de  nieuwjaarsconcerten  van  S-Plus  en  de  Vl@s-inspiratiedag.   Waar 
mogelijk,  moesten activiteiten daarom digitaal  verlopen.  Niettemin werd 2021 een 
druk, boeiend jaar en bereikten we als GvK heel veel leden van deze organisaties.

Volgende organisaties tekenden de ‘Dringende oproep van GvK aan de politiek’  in 
het kader van COP26: VLORA, Grands-Parents pour le Climat, Gezinsbond, OKRA, S-
Plus,  Grootouders-  en  seniorenactie  Gezinsbond,  ABVV-senioren,  CD&V-senioren, 
GroenPlus, Ecokerk, Transitie Heist-op-den Berg, Duurzame Heistenaars.

8.1 Lidmaatschap van de Vlaamse Ouderenraad (VLORA)
Het eerste jaar lidmaatschap bij de Vlaamse Ouderenraad zorgde dadelijk voor een 
belangrijke betrokkenheid. GvK is als nieuw toegetreden lid actief in twee commissies 
met drie leden. Het commentaar geleverd door GvK bij het ontwerp van het Vlaams 
Ouderenbeleidsplan 2020-2025 werd mee opgenomen in het advies van VLORA aan 
de politiek.

Er was ook een gesprek met VLORA-voorzitter Jul Geeroms, GvK-ambassadeur, een 
interview met GvK-covoorzitter Bernard Hubeau en Eric Corijn waarvan de neerslag 
telkens in het VLORA-maandblad Actueel werd gepubliceerd.

VLORA publiceerde eveneens een oproep om mee te betogen op 10 oktober en was 
aanwezig bij het uitwuiven van de GvK-stappers naar de COP 26. De VLORA-voorzitter 
was ook aanwezig bij de afspraak van GvK op het kabinet van minister Demir.

Het  nieuws dat  GvK met  het  project  Onze  Centen hun  Toekomst  de Europese  Civil 
Society Prize had gewonnen werd ook opgenomen in de VLORA-nieuwsbrief.

8.2 Samenwerking met ouderenverenigingen

1. Okra
GvK nam deel aan de OKRA-klimaatwerkgroep van OKRA. De organisatie publiceerde 
ook  een  interview  met  onze  covoorzitter  over  het  boek:  ABC van  het  Klimaat.  In 
september verscheen in het OKRA-magazine het interview met GvK in het kader van 
#backtotheclimate betoging van 10 oktober

Een OKRA-lid nam deel aan de voettocht March for Future naar Glasgow, in de aanloop 
naar de COP26. De OKRA-directeur was aanwezig bij het vertrek van de stappers in 
Brussel en nam ook deel aan het onderhoud op het kabinet van Zuhal Demir.

In het decembernummer van het OKRA-magazine verscheen het verslag van de March 
for Future naar Glasgow.
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2. S-Plus
Verschillende berichten over GvK vonden hun weg naar de nieuwsbrief en maandblad 
maanblad van  S-Plus,  onder andere een interview met onze covoorzitter  over  het 
boek ABC van het Klimaat.

Covoorzitter Hugo Van Dienderen schreef ook verschillende klimaatblogs voor S-Plus.

GvK werd ook uitgenodigd om opnieuw aanwezig te zijn tijdens de S-Plus nieuwjaars-
concerten in Oostende die voor januari gepland waren; deze concerten zijn inmiddels 
wegens corona uitgesteld. 

3. Neos
De ouderenorganisatie Neos organiseerde een gesprek met GvK-ambassadeur Frans 
Declerck en leden van het project  'Onze centen hun toekomst'.  Plannen voor een 
verdere samenwerking zijn in de maak.

4. Perspectieven voor 2022
In 2022 willen we contacten en samenwerking opstarten met meerdere organisaties 
en gaan we in gesprek met de organisaties die reeds met ons samenwerken om zo 
onze samenwerking uit te breiden.  
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9. Samenwerking met andere grootouder-
klimaatverenigingen

Op initiatief van Les Grands-Parents pour le Climat (GpC) werd een nieuwjaarsbrief 
geschreven aan verschillende federale ministers bevoegd voor klimaat of milieu. We 
vroegen  hen  om met  ons  in  gesprek  te  willen gaan.  We  hadden  vervolgens  een 
gesprek met zeven federale ministers die vragen over financiën, fiscaliteit,  energie, 
mobiliteit en digitalisering met ons bespraken:

 Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green 
Deal;

 Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen 
(gesprek met kabinetsmedewerker);

 Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën;
 Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, 

Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post;
 Tinne Van Der Straeten, minister van Energie;
 Georges Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit;
 Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering. 

In het kader van COP 26 werd, op initiatief van Les Grands-Parents pour le Climat, een 
‘Dringende Oproep aan de Politiek’ gelanceerd die werd medeondertekend door 12 
ouderenorganisaties in Vlaanderen (zie ook hoofdstuk 4.3). Het deed deugd vast te 
stellen dat de ouderenverenigingen zich zo kordaat achter onze resolute stellingname 
konden verenigen.

Op vraag van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, werden GvK en GpC op 2 juni 
uitgenodigd  om  deel  te  nemen  aan  een  online-vergadering  i.v.m.  het  nieuwe 
beheerscontract tussen de overheid en Infrabel en NMBS. Er waren ook verschillende 
andere partijen aanwezig en ieder kreeg de gelegenheid zijn bezorgdheden door te 
spelen.
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10. Activiteiten van de regionale afdelingen

10.1 Regio Brugge

1.  Actie in het kader van Ride the Tide
Gedurende vier  dagen,  van  woensdag  6  oktober  tot  zaterdag  9  oktober,  werd  er 
gefietst langs de te verwachten vloedlijn in 2100 als er geen acties worden onder-
nomen om de klimaatverandering tegen te gaan. Ride the Tide was een actie opgezet 
door Climate Express die wij als Grootouders voor het klimaat voluit steunden zowel 
logistiek (onthaal en bevoorrading) als met een eigen scholenactie.

Op donderdag 7 oktober deden de fietsers Brugge aan. 
Een 680-tal kinderen uit 4 scholen die op de fietsroute 
lagen, hebben hen aangemoedigd. Ze hadden voordien 
hun actie op school voorbereid door erover te praten, 
informatie door te nemen en een liedje te maken. In de 
middelbare school Immaculata bereidde een werkgroep 
deze actie grondig voor. De leerlingen namen samen het 
laatste IPCC-rapport door en maakten een video die in 
een tiental klassen bekeken werd.

Het was hartverwarmend om deze samenwerking met 
vier scholen uit drie netten te kunnen opzetten en zo'n mooi resultaat te bereiken. De 
uitzendingen van Focus WTV (regionale zender)  en de VRT (Karrewiet)  hebben het 
effect nog versterkt. 

2.  Het Brugse klimaatplan en de actie aan het stadhuis
Er is in 2021 zwaar ingezet op het bestuderen van het Brugse Klimaatplan in opmaak. 
Er  werd  in  gesprek  gegaan  met  verschillende  Brugse  beleidsmakers  en  met  ver-
schillende partijen die betrokken zijn bij de opmaak van het plan. Diegenen die de ge-
sprekken  voerden,  hebben  hun  ervaringen  en  opgedane  kennis  grondig  terugge-
koppeld naar de ganse groep zowel via schriftelijke verslagen als zoomvergaderingen.

Om onze kennis en die van andere Bruggelingen te vergroten, werden verschillende 
webinars georganiseerd i.s.m. Avansa (o.a. Gent Klimaatstad (11 maart), Leuven 2030 (1 
april),  Duurzaam havenbeleid: utopie of praktijk met het Antwerpse Havenbedrijf  (29 
april) en Wat neemt Brugge mee voor het eigen klimaatplan met schepen Esquenet  (19 
mei).

Er werd beslist om de druk op het stadsbestuur te verhogen via de actie  Wat houdt 
jullie tegen? aan het stadhuis op 29 november. Een vijftigtal mensen, waaronder jonge 
gezinnen met kinderen, waren paraat. Deze actie werd opgepikt door de pers. o.a. de 
VRT. 
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3.  Algemeen
Er werd verder gewerkt aan een verbetering van de interne en externe communicatie 
met het oog op een verbreding van de bestaande samenwerking en het opzetten van 
nieuwe gezamenlijke acties. Het project Het toekomstcontract (een samenwerking met 
Brugse lagere scholen) kreeg voort vorm en zal hopelijk gefinaliseerd worden in 2022.

10.2 Regio Gent

1. Campagne ‘Onze spaarcenten voor hun toekomst’
De afdeling kwam voor het eerst naar buiten met de campagne  Onze spaarcenten 
voor hun toekomst, toen die op 11 maart 2021 op een online-persconferentie werd 
voorgesteld.  Nic  Balthazar  was  gastheer,  Vera  Dua  schetste  de 
context, Frans De Clerck legde de campagne uit en er kwam steun 
(op  video)  van  Anuna  De  Wever  (YfC),  Rik  Van  de  Walle  (rector 
UGent)  en  Mathias  De  Clercq  (burgemeester  Gent).  De 
campagnefilm werd  er  voor  de  eerste  keer  vertoond.  Hij  werd 
daarna op sociale media en websites gebruikt om de campagne te 
ondersteunen  en  bekend  te  maken.  De  pers  was  aanwezig  en 
schreef erover, er kwam een uitgebreid item op de lokale televisie 
AVS en het pad werd geopend naar ontmoetingen met de overheid 
en de financiële wereld.

Deze campagne is meer in detail beschreven in hoofdstuk 11.6

2. Ecologisch verantwoorde voeding
Ondertussen  verkende  de  actiegroep  een  mogelijk  volgend  thema:  ecologisch 
verantwoorde voeding. Het onderwerp blijkt veel facetten te hebben waarover met 
name in de Gentse regio al veel organisaties expertise en ervaring hebben. Dit wordt 
verder afgetast in 2022.

3. Steun aan Ride the Tide
In  de  aanloop  naar  de  klimaatconferentie  van 
Glasgow steunde de  afdeling  op 8  oktober  de 
doortocht van de fietsers van Ride the Tide door 
Sint-Martens-Latem,  o.m.  door  alle  lokale 
scholen  erbij  te  betrekken.  Aan  de  Leie-
aanlegsteiger  verbroederden  we  met 
burgemeester en schepenen, de Grands-parents 
pour le Climat, Climate Express, schoolkinderen 
en lokale verenigingen (MiNaraad, seniorenraad, 
11.11.11)  en  sympathisanten  -  en  de  fietsers, 
vanzelfsprekend. 
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4. Interne werking
De afdeling Regio Gent werkte het grootste deel van 2021 in coronamodus. De kern 
van negen mensen vergaderde hoofdzakelijk online. Toen fysieke bijeenkomsten met 
mondjesmaat mogelijk werden, kon de kern van Regio Gent eindelijk op zaterdag 23 
oktober  een  tachtigtal  geïnteresseerden  ontvangen  in  de  Spaanse 
Gouverneurswoning.  Het  werd een bijzonder  interessant  ‘lanceermoment’,  met  de 
sprekers Vera Dua, Tine Hens en Frans De Clerck en een emotionele bijdrage van de 
klimaatjongeren Jinte en Aïsha. Maar vooral verzamelden we er tientallen ideeën van 
de deelnemers. Er dienden zich ook mensen aan die de kern willen versterken, zodat 
2022 kon starten met een kern van 14 trekkers.

10.3 Regio Antwerpen

1. Openbaar vervoer
Grootouders voor het Klimaat regio Antwerpen (GvKA)  blijft  het  openbaar vervoer 
belangrijk vinden voor het klimaat. Efficiënt openbaar vervoer is een hoofdschakel in 
de  modal  shift en de verkleining van de CO2-emissie.  Daarnaast  is  het een sociale 
maatregel. Het haalt ouderen en kansarmen uit hun isolement. De actie rond behoud 
van  het  openbaar  vervoer  werd  daarom voortgezet.  Het  openbaar  vervoer  wordt 
bedreigd door het nieuwe vervoersplan van De Lijn dat normaliter in 2022 van start 
gaat.  GvK  pleit  hier  voor  een  betrouwbaar,  performant  en  betaalbaar  openbaar 
vervoer dat essentieel is om de klimaatcrisis en de vervoersarmoede tegen te gaan. 
Verschillende stappen werden ondernomen:

 begin 2021 riep GvK regio Antwerpen via een persbericht op om het Openbaar 
Vervoersplan van De Lijn binnen de Antwerpse vervoersregio niet goed te keuren;

 we lanceerden drie filmpjes waarin twee ambassadeurs (Janine Bischops en Warre 
Borgmans) en klimaatjongere Anuna De Wever oproepen voor het behoud van 
tram 7;

 ondersteuning van het burgerplatform “Red Tram 7” met verspreiding van een 
petitie;

 op 24 februari organiseerde GvK regio Antwerpen een webinar met Dirk Wiesé, 
bestuurder van de reizigersorganisatie TreinTramBus;

 in april 2021 verscheen een opiniestuk over openbaar vervoer dat door de GvK 
covoorzitters ondertekend wordt;

 enkele leden van GvK regio Antwerpen sloten zich aan bij de werkgroep 
vervoersarmoede van Zorro en bij de zoom van Straten-generaal ;

 na de webinar met Dirk Wiese was er de behoefte om ook een webinar over 
vervoersarmoede te organiseren. Omdat bleek dat intussen het verzet tegen de 
vervoersplannen van De Lijn in heel Vlaanderen groeide, werd besloten om die 
webinar voor heel Vlaanderen te organiseren;
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 we volgden de activiteiten en evolutie van het openbaar vervoer in Antwerpen 
maar ook in Vlaanderen verder op.

2. Verzet tegen bouwen in watergevoelig gebied
GvK  regio  Antwerpen  verleende  vanaf  januari  2021  actieve  medewerking  aan  de 
actiegroep die de verkaveling in het wetland Zevenhuizen in Lint wil  tegenhouden. 
Enkele  leden  van  GvK  regio  Antwerpen  schreven  mee  aan  het  bezwaarschrift 
Zevenhuizen Lint dat in februari werd ingediend bij de gemeente en in juli ook aan het 
beroepschrift bij de provincie. Daarbij hebben we enerzijds vooral het gegeven woord 
van de gemeente in het kader van het burgemeestersconvenant belicht en anderzijds 
benadrukt dat de Blue Deal een belangrijke beleidskeuze is van de Vlaamse regering 
waarmee best rekening wordt gehouden. 

De  problematiek  van  het  bouwen  in  overstromingsgevoelige  gebieden  zoals 
Zevenhuizen bleek op talloze plaatsen in Vlaanderen aan de orde te zijn; het leidde tot 
een  artikel  op  de  GvK-website  “Wie  stopt  het  bouwen  in  overstromingsgevoelig 
gebied?” 

We  ontdekten  verder  dat  in  Lint  ook  een  busverbinding  naar  Hove  en  Mortsel 
verdween waardoor de vervoersarmoede nog zal versterken, mocht de verkaveling er 
toch komen.

3. Andere acties
GvK regio Antwerpen ondersteunt het burgerplatform Vliegerplein dat zich al jaren 
verzet  tegen  verdere  uitbouw  en  exploitatie  van  een  luchthaven  van  Deurne  die 
ondanks de ruime subsidies  vanuit  de Vlaamse overheid  niet  rendabel  blijkt. GvK 
regio Antwerpen diende daarom in augustus 2021 een bezwaarschrift  in tegen de 
vraag van de luchthaven om een eeuwigdurende vergunning te bekomen.

GvK  regio  Antwerpen  ondersteunt  verder  in  augustus  2021  de  petitie  tegen  de 
omgevingsvergunning voor het CMB-gebouw naast de Hobokense Polder. 

In haar laatste vergadering op 2 december 2021 nodigt GvK regio Antwerpen twee 
actievoerders uit van Red de Keer, de actiegroep die zich al jaren inzet voor het behoud 
van een watergevoelige open ruimte aan het Albertkanaal (Ranst, Oelegem). Er be-
staan plannen om van De Keer een industriezone te maken. GvK regio Antwerpen 
heeft beslist om het verzet actief te ondersteunen en plant een wandeling met de 
ambassadeurs begin 2022.

4. Ondersteuning activiteiten GvK nationaal
Naast  de  eigen  werking  verleende  GvK  regio  Antwerpen  steun  aan  nationale 
activiteiten van GvK:

 de Antwerpse klimaatstappers die deelnamen aan de March for Future kregen 
persaandacht in lokale Antwerpse media en werden uitgewuifd aan het station 
van Berchem;

vzw Grootouders voor het Klimaat | Activiteitenverslag over 2021 p. 38



 de klimaattrappers van Ride the Tide(die op 6/10 in Poperinge vertrokken voor een 
fietstocht langs de overstromingslijn in 2100 werden door GvK regio Antwerpen 
(met stand op de Groenplaats) verwelkomd tijdens het afsluitend feestevenement 
op zaterdag 9 oktober;

 leden van de regio namen actief deel aan de klimaatmars Back to the Climate in 
Brussel op 10/10; 

 de afdeling speelde een grote rol in de organisatie van de Grootouders-picknick in 
Mortsel op 26 augustus.

5. Bijeenkomsten
De kerngroep van GvK regio Antwerpen hield in 2021 zeven bijeenkomsten.  Wegens 
de corona-maatregelen vonden de vergaderingen telkens digitaal plaats.

10.4 Regio Kempen
De werking in regio Kempen concentreerde zich rond een viertal speerpunten, naast 
enkele andere meer punctuele acties. 

1. Kempen 2030    
In  augustus  stuurden  we  een  brief  naar  elke  gemeente  aangesloten  bij  de  inter-
communale IOK; daarin vroegen we om overleg rond het burgemeestersconvenant. 
14 van de 29 gemeenten reageerden. Sommige waren ook bereid tot overleg met 
GvK. Zo’n overleg vond plaats in Malle, Nijlen, Heist o/d Berg en Kasterlee. In Turnhout 
waren we actief bij de voorbereiding van het klimaatplan. Spijtig genoeg konden we 
onder andere door coronabeperkingen de opvolging van deze energie- en klimaat-
plannen niet verder uitbouwen.

2. Mobiliteit
Een  verantwoordelijke  van  de  regio  volgde  verschillende  vergaderingen  over  de 
vervoersregio Kempen.  

3. Eiwittransitie
GVK Kempen nam het initiatief om op 15 november in samenwerking met BBL een 
webinar over ‘plantaardige voeding en eiwittransitie’ te organiseren. 

4. Ethisch bankieren 
Omdat de werkgroep ‘Onze centen voor hun toekomst’ uit Gent hierop sterk heeft 
ingezet, hebben we beslist om dit thema zelf niet verder uit te bouwen, maar aan te 
sluiten bij het Gentse initiatief.
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5. Andere acties
 Op 13 maart namen tientallen Grootouders voor het Klimaat in verschillende 

gemeenten deel aan de Klimaatzaak-actie (Turnhout, Geel, Heist o/d Berg, Mol, 
Herentals, …);

 G-spotjes: op dinsdag 20 juli namen acht leden deel aan ‘spot de G-spot’-fietstoer 
langs 15 groene, gezellige, gegeerde, gelukkige, gezonde spotjes of plekjes in de 
stad Turnhout. We legden in november twee nieuwe spots in samenwerking met 
Welzijnscampus en buurtwerk Melkhoek. In de Deken Adamsstraat plantten we op 
13 november gevelplanten, telkens met een vijftal deelnemers van de 
Grootouders;

 op 21 september gingen we met een vijftiental grootouders in gesprek met het 
actiecomité ‘Red de Aa-vallei’ (woonuitbreiding in overstromingsgebied). Op 20 
augustus zaten we als GvK-Kempen samen met Leo Van Broeck, aangesteld door 
de stad Turnhout als bemiddelaar om dit aanslepende dossier te ontmijnen;

 nieuwsbrief GvK-Kempen: we stuurden drie nieuwsflashes en vijf algemene 
nieuwsbrieven met klimaatnieuws uit de Kempen.

6. Interne werking
Onze kerngroep bestond aanvankelijk uit drie leden en werd naderhand versterkt met 
drie  nieuwe  leden.  De groep  kwam vijfmaal  samen,  hetzij  fysiek,  hetzij  online.  Er 
werden  ook  drie  ledenbijeenkomsten  georganiseerd,  waarvan  twee  online  (op  3 
februari met 17 aanwezigen en op 27 mei met 25 aanwezigen) en één fysieke samen-
komst met 21 leden op 21 september in de Warande in Turnhout. 
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10.5 Regio Vlaams-Brabant
De  startdag  van  GvK  Vlaams-Brabant  (inclusief  Brussel)  van  4  april  2020  werd  in 
extremis  uitgesteld  wegens  de  coronasituatie.  Ook  de  twee  volgende  pogingen 
moesten we om dezelfde reden afblazen.

Intussen vroegen verschillende mensen om alsnog een Vlaams-Brabantse groep op te 
starten, desnoods via een online-vergadering. Er is nu een opstartmoment gepland 
voor begin februari 2022, waarop we een kern van geëngageerde Grootouders zullen 
samenbrengen.

10.6 Regio Limburg
GvK-Limburg is op vele fronten actief geweest, zoals uit onderstaand overzicht mag 
blijken.

1. Het bibliotheekproject 
Om dit project te realiseren werden maar liefst 32 digitale vergaderingen gehouden 
rond verschillende aspecten van het project: de teksten van de de tentoonstelling, de 
voorbereidingen  met  de  verschillende  geledingen  van  de  Stad  Genk,  met  de 
vormgever… In punt 11.5 van dit verslag staat meer over deze belangrijke actie.

2. Werkgroep Mobiliteit
GvK Limburg heeft sinds 2019 erg veel aandacht voor de plannen die de Vlaamse 
regering, en met name minister Lydia Peeters bevoegd voor mobiliteit, heeft met het 
Spartacusplan. In 2021 waren dit de voornaamste ontwikkelingen:

 wij blijven de publicaties van de Werkvennootschap Spartacus 2 (Hasselt - 
Maasmechelen) en Spartacus 3 (Hasselt - Noord Limburg) zeer nauw opvolgen. 
Dat houdt onder meer in dat we vier online-sessies hadden met de Werkvennoot-
schap, zowel over het gehele plan voor een duurzaam regionaal openbaar vervoer 
als specifiek over Spartacus 3;

 de werkgroep "Noord-Zuid" is niet toevallig van naam veranderd, eerst naar 
Spartacus en nu naar Mobiliteit, gezien de vervlechting van de diverse vervoer-
modi en onze zorg voor een hoogwaardig en duurzaam openbaar vervoer. Een 
constante digitale stroom van informatie, interne afstemming, tussentijdse 
rapportering en feedback van aangesproken experten is maandenlang aan de 
debatten met de Werkvennootschappen voorafgegaan;

 meer en meer zoeken en vinden wij partners die onze zorg delen, maar vooral 
mogelijke acties willen ondersteunen om de minderwaardige ministeriële beslui-
ten en de mistige houding van het stadsbestuur van Hasselt bij te sturen. Met 
afgevaardigden van Greenpeace en de Milieukoepel is afgesproken een 
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gemeenschappelijk platform te vormen. De eerste contacten zijn gelegd met de 
vakbonden, armoedeverenigingen, fietsfront... ;

 de grote lijnen van deze kwestie werden steeds gerapporteerd en besproken in de 
nationale Kern van GvK.

3. Actie Blijf langer in je kot
Door  de  ziekte  van  de  verantwoordelijke  konden  we  aan  deze  actie  geen  verder 
vervolg geven.

4. Ander samenwerking en acties 
 Limburgse klimaatcoalitie:

o Bedreigde bossen van Kaulille: we ondersteunden samen met de Limburgse 
Klimaatcoalitie de actiegroep PRBeter, de actie tegen de bomenkap voor 
zandontginning. De ondersteuning nam de vorm aan van deelname en creatieve 
bijdrage via nieuwsbrief en Facebook aan door de actiegroep georganiseerde 
manifestaties en oproepen tot indienen van bezwaarschriften;

o Leidingsstraat: in dit samenwerkingsverband voerden we een actie te Kiewit 
Hasselt aan de Pukkelpopweide ter ondersteuning van de protesten tegen de 
plannen voor de aanleg van een pijpleiding die dwars door Limburgse 
natuurgebieden en woongebieden zou gaan.

o Werkgroep Mobiliteit (zie ook hierboven): een nieuwe samenwerking groeit 
rond de Spartacusplannen en mobiliteit in het algemeen in Limburg.

 Actie Klimaatzaak: GvKL organiseerde mee de actie “Allemaal advocaat” op 13 
mei.

5. Webinars
We organiseerden vier webinars:

 De Donuteconomie, door prof. Verbeek op 25 maart;
 Planetaire grenzen, door Frank Venmans op 26 april;
 Het Spartacusproject in Limburg door prof. em. en ambassadeur Willy Miermans; 
 Het werk van Naomi Klein, door Frans Swartelé op 1 juni.

6. Facebook
Grootouders voor het Klimaat Limburg beschikt over een eigen facebookpagina. 
Vooral regionale acties en regionaal klimaatnieuws krijgen hier aandacht. Meer dan 
1000 facebookgebruikers volgen de pagina.
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7. Nieuwsbrief
Acht  regionale  nieuwsbrieven  werden  via  de  nationale  website  verstuurd  naar 
geïnteresseerde Limburgers ter bekendmaking van acties en samenkomsten. Soms 
werden ook nationale acties of samenkomsten gepromoot.  

8. Interne werking
 De kern. Van januari tot november werkten we met een kern van vijf Grootouders 

om acties, activiteiten, samenwerking, enz. te bespreken, voor te bereiden, taken 
te verdelen en te evalueren. Vanaf november werd de kern uitgebreid omwille van 
gezondheidsproblemen en waren er zeven grootouders die zich in de kern 
engageerden. De elf kernvergaderingen verliepen op één na allemaal digitaal via 
ons Zoom-abonnement.   

 Een open stuurgroep. Met de digitale open stuurgroepsamenkomsten hebben we 
getracht om verbinding te houden met de achterban in Limburg. Gezien de fysieke 
samenkomsten die voordien regelmatig werden georganiseerd, niet mogelijk 
waren, hebben we op die wijze toch mensen ontmoet, acties besproken en 
ontwikkeld. Ook de Limburgse webinars (zie hoger) hebben daartoe bijgedragen.    
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11. Werkgroepen en Projecten

11.1 Klimaateducatie
In  2021  startte  de  GVK-werkgroep  Klimaat-  en  duurzaamheidseducatie  met  als 
strategisch doel de leerkrachten die lesgeven aan onze kleinkinderen, inspirerende 
educatieve projecten rond klimaat en duurzaamheid aan te bieden. Deze projecten 
hebben als doel hún leerlingen, onze kleinkinderen, een visie aan te reiken op een 
duurzame toekomst voor iedereen, met een uitgesproken zorg voor de zwaksten in 
onze maatschappij.

Beide  onderwijskoepels  waarderen  ten  zeerste  ons  aanbod.  Onze  projecten  De 
wandeling  van  de  levende  planeet en  de  Cursusmodule  rond  duurzaamheid,  zijn 
uitermate  bruikbaar  voor  het  vernieuwde vak  Aardrijkskunde.  De  wandeling  staat 
symbool  voor  de  ontwikkeling  van  onze  planeet,  wekt  bij  de  leerlingen  veel 
bewondering en ontzag voor het levende web van onze aarde. De cursusmodule leert 
jongeren,  voorbij  ideologische  vooroordelen,  nadenken over  het  grote  belang van 
duurzaamheid.

Tegelijk  heeft  de  werkgroep  in  samenwerking  met  het  communicatieteam  en  de 
verantwoordelijken  voor  de  GvK-website,  de  bijzondere  rijkdom  aan  educatieve 
projecten op deze website ontsloten voor lesgevers via het creëren van een nieuwe 
module Educatie op de website. Intussen hebben ook gratis ruimte kunnen krijgen op 
de prestigieuze en veel bezochte educatieve website van Klascement. Op die wijze 
hebben  we  hét  communicatiekanaal  voor  de  verspreiding  van  onze  projecten  en 
educatieve items van de website GVK.  Begin 2022 ‘openen’ we ons aanbod.

Sinds de start bestaat de basiskern van de werkgroep nu uit 11 medewerkers, met 
een vijftal externe medewerkers die bereid zijn op verzoek specifieke taken op zich te 
nemen. Als werkgroep richten we ons in dit stadium op het secundair onderwijs en 
maakten we educatieve projecten aan binnen een specifieke niche. Intussen werken 
we  samen  met  de  twee  grootste  onderwijskoepels:  het  Katholiek  Onderwijs 
Vlaanderen (KOV) en het GO!

Voor 2022 zijn allerlei projecten in de maak. Het project Actieve hoop is klaar, om na 
een test in enkele scholen verspreid te worden. Het reikt een beproefde methode aan 
om  leerlingen,  die  in  deze  bijzondere  tijden  lijden  depressie,  onzekerheid  en 
klimaatangst,  deze  negatieve  belevingen  om  te  zetten  in  veerkracht,  rust  en  het 
vermogen tot positieve verandering. En tegelijk wordt stevig gewerkt aan een project-
katern Amor Mundi, dat vertrekkend van het nieuwe boek van Steven Vromman, zowel 
een lees-, dialoog-, als toekomstproject aanbiedt om leerlingen te leren omgaan met 
de klimaatuitdagingen die  hen wachten.  Deze katern zal  verspreid worden in  mei 
2022.
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11.2 Ineos
In 2021 bleef Ineos een belangrijk dossier voor GvK. Eind 2021 beet het bedrijf nog in 
het zand omdat het een vergunning had gevraagd enkel voor de terreinontbossing op 
een site in de haven, terwijl het project in zijn volledigheid beoordeeld moet worden. 
Ineos halveerde daarop Project One tot de ethaankraker. We leverden informatie en 
duiding over deze koerswijziging (15 januari) en, op 22 februari, over  de gigantische 
borgstelling op kap van de Vlaamse belastingbetaler (het project is zo risicovol dat de 
banken enkel bereid zijn tot financiering als de Vlaamse overheid garant staat met 
een waarborg van 250 tot  500 miljoen euro).  We stuurden  een persbericht uit  en 
tegelijk een open brief naar de leden van het Vlaams Parlement om hen te vragen af 
te zien van deze borgstelling. 

Op 25 februari volgde een artikel over de desastreuze handel in plasticafval en op 29 
maart  een persbericht  over  de  nieuwe vergunningsaanvraag van Ineos. Begin juni 
gingen grootouders en kleinkinderen op nurdle-jacht aan de oevers van de Schelde. 
Kort  voor  Ineos  zijn  nieuwe  aanvraag  voor  een  omgevingsvergunning  indiende, 
publiceerden  we  de  zes  grote  alarmbellen  bij  Project  One  (11  augustus).  Op  15 
september  riepen  we  op  om bezwaar  in  te  dienen  op  basis  van  een  eigen  GvK-
modeltekst, opgesteld in overleg met de actiegroep Ineos Will Fall en Client Earth, een 
Engelse stichting die op basis van de wet strijdt voor klimaat en milieu. We leverden 
ook input voor het gespecialiseerd bezwaar dat werd opgesteld o.l.v. Client Earth. 

Alhoewel veel bezorgde burgers de Ineos-petitie ondertekenden en er maar liefst 617 
bezwaarschriften werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek, gaf de Deputatie 
van de Provincie Antwerpen op 16 december 2021 toch groen licht voor Project One. 
GvK  besloot  daarop  om in  beroep  te  gaan,  samen  met  12  andere  milieu-  en 
klimaatorganisaties, onder wie opnieuw Ineos Will Fall en Client Earth. 

11.3 Antwerpse haven en industrie
Deze werkgroep had tot doel om het beleid en de praktijk van de Antwerpse haven te 
toetsen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de haven en van de stad 
Antwerpen en om vervolgens de opgedane kennis te delen met GvK en de Vivaldi-
werkgroep.  Oorspronkelijk  waren  er  twee  aparte  werkgroepen  die  zich  hebben 
samengevoegd omdat hun focus sterk overlapte.

De voornaamste activiteiten m.b.t. de haven waren de contacten met verschillende 
bedrijven  actief  in  de  transport-  en  opslagsectoren  (door  corona  waren  fysieke 
contacten niet mogelijk). Hieruit bleek dat een aantal bedrijven al activiteiten gericht 
op duurzaamheid, klimaat en milieu ondernamen, maar er nog veel werk voor de 
boeg lag. 

Bij de activiteiten gericht op de industrie werden vele interessante discussies gevoerd 
zonder dat dit tot belangrijke substantiële actie leidde. Interessante informatie werd 
wel doorgegeven aan de Vivaldi-werkgroep, onder meer i.v.m. energie en mobiliteit. Er 
kwam ook een vergadering met minister Gilkinet rond het spoor. Andere punten die 
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besproken werden, waren onder meer CO2-capture and utilisation,  de rol van wind-
molenparken en zonnepanelen, …

Aan de werking van de werkgroep die vijf leden telde, kwam midden 2021 een einde, 
omdat  de  leden  andere  prioriteiten  en  interesses  hadden.  Wel  werden  er  nog 
gesprekken op informele basis gevoerd. Mogelijk wordt de werkgroep nieuw leven 
ingeblazen zodra de coronahemel is opgeklaard.

11.4 March for future
Van  24  tot  31  oktober  2021,  de  week  voorafgaand  aan  de  start  van  de  klimaat-
conferentie (COP 26), trokken twintig leden van GvK naar Schotland; een vierdaagse 
voettocht van Edinburgh naar Glasgow was het voornaamste onderdeel van hun reis. 
De dagelijkse belevenissen van de stappers staan beschreven op de GvK-website en 
een  uitgebreide  beschrijving  en  analyse  van  de  effecten  van  de  tocht  werd 
gepubliceerd in de Cimic-nieuwsbrief. 

Het voornaamste doel van deze klimaattocht was de urgentie van de klimaatcrisis in 
de aanloop van de conferentie mee(r) onder de aandacht te brengen en op die wijze 
mee druk uit te oefenen op onze politieke leiders.

De tocht was in vele opzichten succesvol en dankt dat succes in de eerste plaats aan 
een grondige voorbereiding die kon bogen op een eerdere ervaring: zes jaar geleden 
waren een aantal grootouders al betrokken bij de - meer ambitieuze - klimaatmars 
van Brussel naar de COP21 (2015) in Parijs. Door de coronabeperkingen moest een 
groot deel van de voorbereiding vanop afstand gebeuren, een complexe opdracht die 
dankzij de inzet van enkele ervaren en vasthoudende grootouders tot een goed einde 
werd  gebracht.  Door  een  geslaagde  sponsoractie  konden  de  kosten  van  de  reis, 
waarvoor de deelnemers zelf instonden, enigszins worden beperkt.

Verder hadden alle stappers zich goed op de tocht voorbereid,  zowel in fysiek als 
materieel opzicht. Iedereen was fysiek paraat en was klaar om de voorspelde over-
vloedige regen (die er inderdaad gekomen is), te weerstaan. En verder zat de tocht vol 
symboliek: zo liep die langs twee kanalen die in de industriële revolutie van Schotland 
een belangrijke rol hebben gespeeld. De tocht begon  al op het Luxemburgplein in 
Brussel  aan  het  standbeeld  van  John  Cockerill  die  een  cruciale  rol  speelde  in  de 
industriële ontwikkeling van ons land. Het standbeeld van James Watt, de uitvinder 
van de stoommachine, op George Square in Glasgow was het eindpunt van de tocht.

Maar het is vooral de uitgebreide persaandacht, nationaal en internationaal, die van 
deze klimaattocht een succes heeft gemaakt. GvK had ervoor gekozen om de wandel-
tocht  te  laten  doorgaan  in  de  week  voorafgaand aan  de  start  van  de  klimaat-
conferentie. Dat bleek een goede keuze. De tocht ging van start op een ogenblik dat 
er nog weinig ander actueel klimaatnieuws in verband met de klimaatconferentie te 
melden was. En net voor de stappers op pad gingen, vond een interview van een oma-
stapster met een bijzonder krachtige boodschap zijn weg naar verschillende media. 
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Ook werden  de stappers  uit  het  Antwerpse  uitgewuifd  door  Hans  Bruyninckx,  de 
uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap.

De goede perscontacten van het GvK ‘backoffice’ speelden ook een belangrijke rol en 
dat gold ook voor de geoliede GvK-communicatiekanalen (website, facebook, nieuws-
brief).  Verder  was  er  het  harde  werk  van  enkele  stappers  om,  meestal  in  de 
avonduren,  teksten  aan  te  leveren  voor  publicatie  op  de  GvK-website,  -facebook 
account en -nieuwsbrief zodat geïnteresseerden de tocht bijna in  real time konden 
volgen.

GvK was mogelijk ook de eerste Belgische 
organisatie  ‘ter  plekke’,  wat  bijkomende 
perscontacten  genereerde  en  er  onder 
meer voor zorgde dat de stappers de Bel-
gische  delegatie  voor  de  conferentie 
konden verwelkomen en aan de federale 
klimaatminister  Zakia  Khattabi  en  Peter 
Wittoeck,  het  hoofd  van  de  Belgische 
delegatie, via een Open Brief hun bekom-
mernissen  konden  voorleggen,  toen  die 
aan  de  vooravond  van  de  conferentie  in 

Glasgow aankwamen.  Last but not least weten we uit de vele persoonlijke berichten 
die de stappers ontvingen, dat ze met hun initiatief de harten en geesten van vele 
medeburgers hebben geraakt.

Het succes van deze tocht heeft de stappers ertoe doen besluiten om in 2022 naar 
aanleiding van de klimaat-COP 27 een gelijkaardig initiatief in België te organiseren.
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11.5 Bibliotheekproject Leven op aarde redden nu het nog kan
Dit project wil de inwoners van Genk informeren over de klimaatsverandering en hun 
betrokkenheid  bij  de  klimaatproblematiek  verhogen.  Het  sluit  aan  bij  de  klimaat-
doelstellingen van de stad. De projectperiode in Genk liep tot half november 2021. 

1. Projectverloop in samenwerking met de stad Genk
 Voorbereiding

Op 22 september 2020 is er een eerste contact van GvK en de bibliotheek in Genk, 
gevolgd, op 6 november 2020, door een eerste overleg tussen GvK en de 
verantwoordelijken van de betrokken diensten van de stad Genk: de dienst 
leefmilieu en duurzame ontwikkeling, de dienst sociaal welzijn met de 55+ raad, de 
dienst lokaal-sociaal beleid met de Noord-Zuidraad, onderwijs en bibliotheek. Tot 
eind februari 2021 hebben we samen in vier overlegmomenten het scenario van 
de projectwerking uitgetekend. 
Nadien wordt specifiek verder gewerkt met de diensten afzonderlijk, aansluitend 
bij de concrete initiatieven van het programma. Zo is de tentoonstelling verder 
uitgetekend met de bibliotheek, is het debat over klimaatrechtvaardigheid 
uitgewerkt met de dienst lokaal-mondiaal beleid, en de informatieavond voor de 
senioren met de dienst sociaal welzijn. Met het Heempark is nauw samengewerkt 
rond het aanspreken van vrijwilligers om te gidsen op de klimaattentoonstelling. 
De twee voorbereidende namiddagen voor de gidsen zijn ook georganiseerd in 
het Heempark. Vanuit het Heempark zijn ook de panelen op de tentoonstelling 
over het klimaat in Genk uitgewerkt en is mee gemobiliseerd voor de klimaatmars.

 De tentoonstelling en de begeleiding van de klassen 
De tentoonstelling was toegankelijk vanaf oktober 2021 in de bibliotheek van Genk 
en telt 21 panelen, aan beide kanten gebruikt. De tentoonstelling bevat zeven 
blokken: Grootouders voor het klimaat (GvK), jonge klimaatactivisten in de wereld, 
oorzaken en gevolgen van de klimaatopwarming, oplossingen, tegenkrachten, 
klimaat in Limburg en klimaat in Genk. De scholen kunnen in klasverband de 
tentoonstelling begeleid verkennen met een klimaatworkshop. In kleine groepjes 
kunnen de kinderen zich verdiepen in één van de zeven blokken aan de hand van 
vragen en opdrachten. Nadien volgt een klasgesprek over de hele tentoonstelling 
en volgen enkele ervaringsspelen. Tenslotte noteren de kinderen hun wensen, 
voornemens en voorstellen om het klimaat leefbaar te houden. Hun suggesties 
hangen ze in de wensbomen op de tentoonstelling.
Op 20 oktober w er in de bibliotheek een voorleesnamiddag ‘Samen de aarde 
redden’ voor kinderen van 4 tot 8 jaar georganiseerd.

 Drie informatieavonden
Deze avonden belichten vanuit verschillende hoeken de klimaatcrisis en de 
oplossingen: 
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o op 12 oktober, in de schouwburg van het stadhuis: "Klimaatverandering, hoe 
gaan we er mee om?" 

o op 20 oktober,  in de bibliotheek, zaal De Ontdekking: 
"Klimaatrechtvaardigheid" 

o op 23 oktober, in de schouwburg van het stadhuis: "De Noordpool, gebied in 
ongeziene overgang"

 Klimaatmars
Tenslotte ronden we op woensdag 10 november om 14 u. de werking af met een 
klimaatmars: een wandeling door de stad met een slotmanifestatie. 

2. Hoeveel mensen hebben we bereikt?
De  klimaattentoonstelling  van  1  tot  30  oktober  stond  op  een  ideale  plaats  in  de 
inkomhal en het atrium van de prachtige en veel bezochte bibliotheek die gemiddeld 
1000  bezoekers  per  dag  ontvangt  volgens  de  bibliotheekverantwoordelijke.  De 
bibliotheek gaf de basisscholen ook de kans om in te schrijven met de leerlingen van 
de  3de graad  voor  een  geleid  bezoek  aan  de  tentoonstelling.  Hierop  hebben zes 
klassen ingeschreven. We hebben ook nog andere scholen aangesproken, waardoor 
er in het totaal 212 kinderen of jongeren in 12 groepen de tentoonstelling bezochten.  
Er kwamen acht klassen van de basisscholen, het eerste jaar van een middenschool 
en een groep jongeren van de Yuca Action Day vanuit de Noord-Zuidraad.

Acht vrijwilligers hebben de opleiding ‘Gidsen van de klimaattentoonstelling’ gevolgd 
en de groepen begeleid. Op de voorleesnamiddag waren 20 kinderen tussen 4 en 8 
jaar met hun ouders of grootouders aanwezig. Op de informatieavonden telden we 
telkens in de 60 aanwezigen. En op de klimaatmars waren er 200 deelnemers.

Het  hele  project  werd  vooraf  uitgebreid  toegelicht  in  De  Horizon  en  het 
stadsmagazine  3600,  de  lokale  tijdschriften  in  Genk.  Ook  in  de  Standaard  en  het 
Belang van Limburg verscheen een uitgebreid artikel. De pers heeft verder vooral de 
klimaatmars bekendheid gegeven via een interview op Studio Brussel en op Radio 2.
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3. Verder projectverloop in samenwerking met de UCLL
Op 30 oktober hebben we de tentoonstelling verhuisd naar de UCLL in Diepenbeek. 
Rudi Boelen, de verantwoordelijke van het Leercentrum in de UCLL, heeft daar begin 
november de tentoonstelling opgebouwd. Er kwamen vele positieve reacties van de 
studenten.

Op  5  november  2021  overlegden  GvK,  UCLL  en  UNRIC over  andere  mogelijke 
initiatieven.  Vanuit  UNRIC  kwam  het  voorstel  dat  twee  diensthoofden  in  een 
auditorium  van  de  UCLL  een  exposé  zouden  geven  over  de  impact  van 
klimaatverandering op ons leven.  De laatste  nieuwe inzichten werden voorgesteld 
met mogelijkheid tot interactie met de studenten van de UCLL. Beide functionarissen 
situeerden zich hoog in de VN-hiërarchie. Ze zouden in het Engels communiceren en 
konden online bijstand krijgen van experten wereldwijd. 

Het hoofd van de FAO (Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties) en 
het hoofd van de UNEP (United Nations Environment Programme) waren bereid om 
op de campus in Diepenbeek de studenten toe te spreken. Door de coronapandemie 
is dit initiatief echter niet kunnen doorgaan.

4. Meer documentatie
Op onderstaande linken staan foto's over de werking, geordend per thema.

 voorbereiding gidsen 'De aarde redden'  
 opbouw tentoonstelling  
 klasjes bezoeken de tentoonstelling  
 klimaatavond 55+ met Ignace Schops  
 avond klimaatrechtvaardigheid  
 Ism Natuurpunt Genk: de noordpool  
 klimaatmars 10 nov  

Het bib-project staat beschreven op de GvK-site. Een artikel over de tentoonstelling 
van de hand van Marian Blondeel, Head of Benelux & EU Desk, United Nations 
Regional Information Centre (in het Frans en in het Nederlands).

5. Toekomstige projecten
 In Hasselt ging een werkgroep van drie GvK’ers in november in overleg met de 

Stad Hasselt om een nieuw project te ontwikkelen. Dit project zal niet vanuit de 
bibliotheek worden opgezet maar een nieuwe vorm krijgen. Informeren en 
sensibiliseren van de Hasselaren zal wel centraal staan.

 Ook in Alken, anders dan in de stad Genk, wordt sinds november naar een 
projectvorm gezocht om in kleinere gemeenten een project op te zetten. Twee 
GvK’ers met ervaring in het project van Genk gaan aan de slag met twee nieuwe 
grootouders.
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11.6 Campagne: Onze centen voor hun toekomst
Eind 2020 startte een werkgroep van de Gentse GvK-afdeling met het project ‘Onze 
centen voor hun toekomst’. Het gezicht van de campagne was een van de ambassa-
deurs  van  de  Grootouders  voor  het  Klimaat,  voormalig  bankier  en  oprichter  van 
Triodos Bank: Frans De Clerck. Het project werd een warm pleidooi om het spaargeld 
van 55-plussers  in  bank-  en verzekeringsproducten te bestemmen voor  duurzame 
projecten om op die manier de klimaatcrisis aan te pakken.

Voorafgaand aan de campagne werd onderzocht wat de financiële slagkracht is van 
55-plussers.  Die  bleek  met  914  miljard  €  erg  groot  te  zijn.  Dat  betekent  dat 55-
plussers als groep een belangrijke maar nog onbekende hefboom in handen hebben 
voor het klimaat. 

De campagne startte met een persconferentie waarin de analyse, 
de aanpak en het doel werden voorgesteld. In de campagne richten 
de Grootouders voor het Klimaat zich tot hun mede-grootouders, 
tot  financiële  instellingen  en  de  overheid.  De  campagne  werd 
opgepikt door nationale tijdschriften en kranten.

Veel geld wordt gespaard of belegd in diverse bank- en verzeke-
ringsproducten.  Waar  de financiële  sector  dat  geld  precies  voor 
aanwendt, is minder gekend. Financiële instellingen investeren in 
bedrijven of sectoren, maar doen dat niet altijd even transparant. 
Misschien investeren ze wel in sterk vervuilende ondernemingen?

De start van de campagne in maart 2021 werd ondersteund met een website  o  nze  -  
centen.be,  een  campagnevideo met  wervende  voorbeelden  en  steunbetuigingen, 
open brieven en gesprekken met de federaties van banken en verzekeringen en de 
minister  van  Financiën.  De  campagne  werd  ook  voorgesteld  aan  de  ouderen-
vereniging Neos. En daar bleef het niet bij.

Op basis van de in de campagne ontwikkelde kennis werd in september een subsidie 
verkregen van het  Fonds voor  Financiële  Geletterdheid  van de Koning  Boudewijn-
stichting om in 2022 samen met Goodplanet een workshop te ontwikkelen voor het 
secundair onderwijs. En in december volgde Europese erkenning voor het initiatief. 
We  behaalden  de  eerste  prijs  van  de  Civil  Society  Prize  2021 van  het  Europees 
Economisch en Sociaal Comité, een aanmoediging om in 2022 de campagne met nog 
meer energie verder te zetten.

11.7 Mogelijke oprichting van een juridisch platform
Een wijziging door de Vlaamse regering, begin 2021, van het omgevingsvergunningen-
decreet  maakt  het  voor  burgers  en  milieuorganisaties  moeilijker  om  omgevings-
vergunningen  aan  te  vechten.  Door  die  verandering  krijgen  lokale  actiegroepen, 
waarbij  dikwijls  GvK’ers  betrokken  zijn,  het  moeilijker  om  vergunningen  aan  te 
vechten. Als antwoord op dit probleem heeft GvK de mogelijke oprichting van een 
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juridisch platform onderzocht dat lokale groepen pro bono zou kunnen ondersteunen 
met deskundig juridisch advies.

In een eerste fase werd nagegaan of het hier om een wenselijk en haalbaar idee gaat. 
Er  werden  gesprekken  gevoerd  met  acht  experten  en  ervaringsdeskundigen.  De 
voornaamste resultaten van deze stap kunnen als volgt worden samengevat:

 alle contactpersonen waren het erover eens dat het om een relevant initiatief 
gaat: bij lokale actiegroepen bestaat er inderdaad een grote nood aan en vraag 
naar juridische ondersteuning inzake klimaat, milieu en natuur; gevestigde 
organisaties zoals BBL en Natuurpunt kunnen die ondersteuning onvoldoende 
leveren;

 anderzijds werden er ten aanzien van de haalbaarheid van dit juridisch platform 
grote twijfels geuit. Een dergelijk platform dat uiteindelijk uit vrijwilligers zal 
bestaan, zal mogelijk onvoldoende solide zijn om de bestaande nood zelfs maar 
voor een klein deeltje te lenigen. De milieuwetgeving is immers erg complex, 
verspreid over verschillende niveaus en zeker de laatste jaren sterk evoluerend;

 niettemin is het geen optie om de bestaande situatie en de grote 
rechtsongelijkheid zomaar te blijven aanvaarden. We mogen kwaadwillige 
overheden en bedrijven niet langer ongemoeid laten. Ervaringen uit het verleden 
leren dat zelfs met beperkte ondersteuning en weinig middelen zowel gevestigde 
natuurorganisaties als lokale groepen belangrijke successen kunnen boeken. 
Daarbij komt dat de maatschappelijke context gunstig evolueert want de 
gevoeligheid ten aanzien van natuur en milieu neemt toe in alle lagen van de 
bevolking;

 de gesprekken leverden ook een belangrijk aantal suggesties op m.b.t. de 
oprichting van het platform, zowel op strategisch als operationeel en praktisch 
vlak. Daaruit bleek o.m. dat het platform zich niet tot het juridische domein in de 
enge zin zou mogen beperken. Het is aangewezen dat het platform ook 
ondersteuning zou aanbieden op het vlak van communicatie, mobilisatie en 
facilitering van lokale dynamieken.

De voornaamste  resultaten  van  de  gesprekken  werden  in  een synthesedocument 
samengevat. Dit document werd besproken op de Kern van GvK en daar werd beslist 
om niet verder te gaan met de uitwerking van het platform, omdat dit te veeleisend 
zou  zijn  en niet  echt  onderdeel  zou uitmaken van de kernopdracht  van GvK.  Het 
samenvattend document werd intussen met alle geïnterviewde personen gedeeld en 
ook een aantal buitenstaanders hebben het inmiddels opgevraagd.
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12. Interne werking
Reeds in  2020 had  GvK zoals  vele  organisaties  zijn  interne  werking  sterk  moeten 
aanpassen omwille van de beperkingen die werden opgelegd door de covidsituatie. 
Idealiter  wil  GvK  een  basis-democratische  werkwijze  volgen  die  een  zo  breed 
mogelijke participatie mogelijk maakt. Die krijgt zijn vertaling in een ‘Open Bestuur’ 
dat  openstaat  voor  alle  GvK’ers  en  waar  alle  belangrijke  beslissingen  worden 
genomen. Verder bestaan er binnen GvK een aantal werkgroepen die zowel perma-
nent als tijdelijk  functioneren en vrij  onafhankelijk  werken. Tenslotte was 2021 het 
eerste volledige kalenderjaar waarin GvK als vzw functioneerde; het Bestuur van GvK 
kwam tweemaal samen en er werd één Algemene Vergadering gehouden.

12.1 Open Bestuur
In 2021 werden er 10 vergaderingen van het ‘Open Bestuur’ georganiseerd. Omdat 
een brede deelname van GvK’ers aan deze vergaderingen moeilijk  te realiseren is, 
nemen aan deze vergaderingen de leden van de zogenaamde ‘Kern’ deel, die bestaat 
uit de meest actieve GvK’ers. In het algemeen nemen aan deze vergadering een vaste 
groep van een twaalftal erg actieve leden deel aangevuld met afgevaardigden van de 
verschillende werkgroepen en regio’s  die  over  de voortgang van de acties  verslag 
uitbrengen. Daarnaast worden in de kern vooral ook belangrijke strategische kwesties 
besproken en beslist.

Deze werkwijze met een relatief beperkte kern is intussen goed ingebed, maar blijft 
voor  GvK  een  overgangsmaatregel.  Van  zodra  ruime  fysieke  vergaderingen  weer 
toegelaten en veilig kunnen worden georganiseerd, zal GvK waarschijnlijk terugkeren 
naar  de  organisatie  van  fysieke  open  bestuursvergaderingen  die  zullen  worden 
afgewisseld  met  online  vergaderingen  waarvan  de  ervaring  heeft  geleerd  dat  ze 
belangrijke voordelen hebben, niet het minst op ecologisch vlak.

12.2 Werkgroep Communicatie
Naast  de  kern  was  het,  zoals  in  2020,  vooral  de  communicatiewerkgroep  (die 
overigens sterk in de kern is vertegenwoordigd) die frequent vergadert. In 2021 waren 
er 20 vergaderingen die alle online hebben plaatsgevonden. Door zijn hogere verga-
derfrequentie en samenstelling – het gros van de meest actieve leden van GvK maakt 
deel  uit  van deze werkgroep -  bespreekt deze werkgroep ook kwesties die breder 
gaan dan communicatie en GvK in zijn geheel betreffen. Een typische vergadering van 
deze werkgroep bespreekt eerst kort de globale (klimaat)situatie. Nadien volgt een 
overzicht van de belangrijkste acties. Vervolgens komen de voornaamste communi-
catiekanalen van GvK aan bod: website, facebook, nieuwsbrief, webinars en ambassa-
deurswerking.
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12.3 Andere Werkgroepen en Regionale Afdelingen
Andere werkgroepen en regionale afdelingen functioneren op een wijze die onderling 
sterk  kan  verschillen.  Hun  activiteiten  zijn  in  de  vorige  hoofdstukken  (zie  vooral 
hoofdstukken 10 en 11) al aan bod gekomen. 

12.4 Algemene Vergadering en Bestuur
Op 1 augustus 2020 werd de vzw Grootouders voor het Klimaat formeel opgericht 
met 25 stichtende leden waarvan er 15 ook als bestuurder werden benoemd. Verder 
werd een dagelijks bestuur van vier leden aangesteld. Het ondernemingsnummer van 
de vzw is 0753 407 116 en de oprichtingsakte (inclusief de statuten) verscheen op 31 
augustus 2020 in het Belgisch Staatsblad.

De eerste vergadering van het Bestuur vond plaats op 5 februari 2021 en een tweede 
bestuursvergadering werd gehouden op 17 december 2021. In de februarivergadering 
werd vooral de Algemene Vergadering van 5 maart voorbereid en werden onder meer 
het  activiteitenverslag  en  het  financieel  verslag  voor  2020  aanvaard  zodat  beide 
verslagen ter goedkeuring aan de Algemene vergadering konden worden voorgelegd. 
De decembervergadering besprak de voorbereiding van het jaarverslag en de jaar-
rekening voor 2021 en de procedure voor de (her)benoeming van bestuurders en 
leden, en de wijziging van de statuten. Beide vergaderingen vonden online plaats en 
werden  ingebed  in  bredere  vergaderingen  van  de  Kern  zodat  een  bredere  groep 
GvK’ers aan de discussies kon deelnemen.

De  Algemene Vergadering vond op 5 maart  2021 plaats.  Het  ging  om de eerste 
Algemene Vergadering  van de vzw Grootouders  voor  het  Klimaat.  De vergadering 
keurde het activiteitenverslag en het financieel verslag voor 2020 goed en verleende 
kwijting aan het Bestuur. De begroting voor 2022 werd eveneens goedgekeurd en een 
datum vastgelegd voor de volgende Algemene Vergadering (4 maart 2022).
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