
vzw Grootouders voor het Klimaat, 15 januari 2023

Persbericht 

Ook Vlaamse Grootouders in Lützerath
samen met Klimaatjongeren

Bij de tienduizenden demonstranten tegen de ontruiming van het dorp Lutzerath is ook een 
groepje Grootouders voor het Klimaat en enkele Vlaamse jongeren van Youth for Climate. 
Vorige zondag ging nog een volle bus van 54 grootouders, kinderen en kleinkinderen naar het 
belaagde dorp om solidariteit te tonen met de actievoerders. Die beschermen het dorp en 
willen niet dat er naar bruinkool wordt gegraven.

Gisteren zijn de Grootouders met een blitzpetitie begonnen. Youth for Climate steunt die 
petitie.  Dat vinden we als Grootouders heel fijn, want onze drijfveer is de zorg voor de 
toekomst van onze kleinkinderen en de mensen die na ons komen. In onze petitie vragen we:

• Leg de bruinkoolcentrales onmiddellijk stil,
• Laat de dappere jongeren die in Lützerath onze toekomst veilig willen stellen met rust.

"Het is onbegrijpelijk dat de Duitse regering nog meer elektriciteit 
wil produceren met bruinkool. Het is de fossiele brandstof die 
veruit het meeste extra broeikasgassen oplevert. Is de Duitse 
regering vergeten dat bij de waterramp in 2021 in Duitsland en 
België honderden doden zijn gevallen, dat vorig jaar de hittegolf in 
Europa meer dan 15.000 voortijdige doden heeft veroorzaakt?" 
vraagt GvK-co-voorzitter Hugo van Dienderen. 

24 uur na de lancering hadden al 615 mensen de petitie ondertekend (tekenen kan nog via 
https://bit.ly/3GFuCkI). Enkele Grootouders en een vertegenwoordiger van Youth for Climate 
hebben de eerste reeks ondertekeningen afgegeven aan de Duitse Ambassade in Brussel.

“Zowel de waterbom als de extreme hittegolf hebben volgens 
wetenschappers alles te maken met de opwarming van de aarde. 
Het verbranden van bruinkool speelt daarin een grote rol. We 
moeten dringend onze samenleving laten functioneren met minder 
maar duurzame energie," voegt Sandrine Mairesse toe.
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Informatie voor de pers:

• Zie: https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/grootouders-steunen-actievoerders-
lutzerath/

• Sandrine Mairesse,  Youth for Climate info@sandrinemairesse.com +32 474 764932
• Hugo Van Dienderen,  Grootouders voor het Klimaat 

hugovandienderen@gmail.com  +32 495 523769  
• Meer via pers@gvhk.be

Over Grootouders voor het Klimaat

Website: grootoudersvoorhetklimaat.be

Persmap: grootoudersvoorhetklimaat.be/persmap/

Contact vzw Grootouders voor het Klimaat
Bernard Hubeau, co-voorzitter: info@grootoudersvoorhetklimaat.be
Hugo Van Dienderen, co-voorzitter: info@grootoudersvoorhetklimaat.be
Perscontact: pers@grootoudersvoorhetklimaat.be 
Dringend? +32.477 072387

Grootouders voor het Klimaat is een onafhankelijke beweging, sociaal bewogen en geënga-
geerd. We willen een leefbare wereld doorgeven aan de volgende generaties. Met onze activi-
teiten willen we met onze leeftijdgenoten en samen met anderen de samenleving sensibili-
seren en oproepen tot actie voor een dringend en doortastend klimaatbeleid. 

Grootouders voor het Klimaat is lid van de Klimaatcoalitie. De beweging werd winnaar van de 
Civil Society Prize 2021 van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en ontving in 
2022 van de Vlaamse Gemeenschap de Ultima-cultuurprijs voor sociaal-cultureel volwassenen-
werk.  
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Integrale tekst:

Liefste jongeren van ons landje,

Deze mooi verpakte nieuwjaarsbrief kreeg ik bijna 20 jaar geleden van mijn 
zoon, de laatste die hij nog schreef. 

Vandaag is het mijn beurt om mijn nieuwjaarsbrief voor jullie te lezen, net als 
Robin die toen schreef:  “Nu sta ik hier weer voor jullie klaar in mijn beste 
kleren en met gekamd haar”.

Ik ben een van de ambassadeurs van de Grootouders voor het Klimaat. Zelf 
nog geen oma, al heb ik er wel de leeftijd voor. Maar ik heb als jongeren-
adviseur van de VRT vele jaren gewerkt met jongeren en wil me dan ook mee 
blijven inzetten voor jullie toekomst.

De  generatie  van  mijn  ouders  heeft  een  wereldoorlog  meegemaakt  en 
gestreden voor stemrecht en sociale zekerheid. Mijn generatie was die van 
blijheid en verwondering, alles kon toen en er werden grenzen verlegd op 
zowat elk gebied: seks, drugs en rock ’n roll. Maar wij zijn ook de generatie 
van  mei  ’68,  toen  we  als  jongeren  op  straat  kwamen  voor  een  nieuwe 
samenleving gebouwd op vrijheid, emancipatie en solidariteit. 

Jongeren zijn  vaak  de motor  geweest  van  verandering.  Dat  bewijzen  jullie 
vandaag ook weer. Wat sta ik in bewondering voor de manier waarop jullie je 
inzetten voor de leefbaarheid van onze planeet en hoe jullie de wereldleiders 
bij de les houden. 

Hoe jullie iedereen bij de les houden en doen nadenken over al die gewoon-
tes die in ons leven zijn geslopen: we hebben te veel, we verbruiken te veel, 
we bewegen te weinig, we doen maar op en zien niet om. 

Al die vrijheid en die groei hebben er dus decennialang voor gezorgd dat de 
aarde onder onze manier van leven begon te kreunen. 

Mijn  generatiegenoot  en  muzikale  held  van  vroeger,  Boudewijn  de  Groot, 
zingt vandaag: “De aarde is een beetje dom, ze kan alleen maar draaien. De 
aarde is te lief”. 

Ik denk dat de aarde juist heel slim is, want ze zorgt ervoor dat de cirkel van 
het leven blijft doorgaan. Maar we moeten ze inderdaad wel helpen in plaats 
van ons mateloos uit te leven zonder respect voor het milieu. Want, zoals hij  
zingt, “Als het haar te veel wordt begint ze woest te koken / en zal ze ons be-
stoken met cholera en pest  / met noodweer en met rampen / met gif  en 
zwaveldampen.  / Met bevingen en branden / zal zij de mensheid kwellen / en 
onze doden tellen  / is alles wat ons rest”
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Aangestoken door Greta Thunberg zijn jullie op straat gekomen, maar jullie 
hebben  ook  coalities  gesloten  met  wetenschappers  die  al  vele  jaren 
onderzoek doen, gegevens verzamelen en de wereld waarschuwen voor wat 
op ons af komt. Dit is dus geen clash van de generaties, maar een mooie 
samenwerking om onze wereld te redden en onze toekomst  — jullie toe-
komst — te verzekeren. 

We beginnen aan het jaar 2023. 

In mijn nieuwjaarsbrief beloof ik dat ik mijn best zal doen. Ik zal wat vaker te 
voet of met de fiets gaan en nog meer dan voorheen zorg dragen voor de 
bomen en de bloemen, de bijen en de vogeltjes in mijn tuin. Weinig vlees 
eten  en  groente  kweken.  Mijn  voetafdruk  verkleinen  en  andere  mensen 
motiveren. 

En de Grootouders blijven de politici die belangrijke beslissingen nemen — of 
niet nemen — achter hun veren zitten. Dat is beloofd. 

Want alleen als we allemaal nog beter ons best doen komen we er allemaal 
samen uit. 

Ik wens jullie een heel mooi jaar vol liefde en verwondering, vol samenwerking 
en plezier. 

1 januari 2023
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